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COVID-19 — це гостре, іноді важке респіраторне захворювання, 

викликане новим коронавірусом SARS-CoV-2. COVID-19 вперше був 

зареєстрований наприкінці 2019 року в м. Ухань, Китай, і з того часу 

широко поширився по всьому світу.  

З плином часу з'являються нові штами коронавірусу. Вони 

відрізняються від початкового патогену, виявленого в місті Ухань. Такі 

варіанти COVID-19 швидше поширюються серед населення та можуть 

бути небезпечними для здоров'я людини. 

Основних штамів нового коронавірусу, що викликають занепокоєння 

медиків, на даний момент вісім. 

26 листопада 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я назвала 

штам коронавірусної інфекції Омікрон останнім варіантом, що поповнив 

ряди інших, таких як Альфа, Бета, Гамма і Дельта. 

Омікронний варіант COVID-19 поширюється швидше, ніж інші 

штами вірусу, бо на цей час має більше мутацій, ніж будь-який інший 

варіант. 

Період інкубації (тобто час від початку прояву симптомів) 

коливається від 2 до 14 днів, при цьому медіана для Омікрон-варіанту 

становить лише 2-4 дні. Багато інфікованих людей (ймовірно до 80 %) не 

мають симптомів або хворіють у легкій формі; цей аспект різниться 

залежно від варіанту. Ризик серйозного захворювання та смерті у 

випадках інфікування COVID-19 зростає з віком, у людей, які курять, та у 

людей з іншими серйозними медичними розладами, такими як рак, 

захворювання серця, легень, нирок або печінки, діабет, порушення 

імунітету, серпоподібноклітинна анемія або ожиріння. 

Хоча зараження коронавірусом може надати певний ступінь 

імунітету до повторного зараження, тривалість та ефективність 

імунітету після перенесеного COVID-19 залишаються невідомими. 

Зростає кількість доказів того, що Омікрон-варіант має підвищений 

потенціал до повторного зараження. 

Лікування COVID-19 залежить від ступеня тяжкості захворювання 

та ймовірності розвитку у пацієнта тяжкого захворювання. 

Найкращий спосіб запобігти захворюванню — це своєчасно проходити 

вакцинацію. 

Бібліографічний список стане у нагоді науковцям, медичним 

працівникам, викладачам вузів, студентам, широкому читацькому загалу 

та всім, хто цікавиться проблемою коронавірусної інфекції.  

 

При складанні списку використані фонди обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені О. Ольжича та дані з сайтів бібліотек України. 
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