
 
Менінгококова інфекція 

 
У 2014 році у м. Києві спостерігається неблагополучна епідемічна 

ситуація із захворюваності на менінгококову інфекцію. За І квартал 2014р. 
зареєстровано 7 випадків захворювань на менінгококову інфекцію, в тому числі 
серед дітей до 17 років – 4 випадки, за аналогічний період минулого року 5 
випадків, в т.ч. серед дітей до 17 років – 1випадок. Летальних випадків від 
менінгококової інфекції у 2013 році за І квартал 2014 року не зареєстровано. 

У квітні поточного року (з 03.04. по 25.04.2014р.) у м.Києві зареєстровано 
4 летальні випадки від менінгококової інфекції, в тому числі 3 випадки серед 
дітей віком 2, 3 та 13 років у Дарницькому районі та 1 випадок у дорослого з 
Солом’янського району. 

 
           Менінгококова інфекція — це гостре інфекційне захворювання з 
повітряно-крапельним механізмом передавання, що спричиняється Neisseria 
meningitidis і може перебігати у вигляді ураження носоглотки, або 
назофарингіту, або менінгококцемії чи гнійного менінгіту, рідше — з 
ураженням інших органів і систем. 
            Джерелом та резервуаром інфекції є людина, що є носієм даного 
захворювання, а також хворі на назофарингіт, генералізовану форму. Тривале 
носійство пов'язане, як правило, з хронічними запальними ураженнями 
носоглотки. 
           Механізм передачі — повітряно-крапельний. Збудник передається з 
крапельками слизу при кашлі, чханні, розмові. Внаслідок нестійкості 
менінгокока у зовнішньому середовищі і його локалізації на слизовій оболонці 
носоглотки, він передається при досить тісному і тривалому спілкуванні, у 
закритих та напівзакритих, новостворених відкритих колективах. У сім'ях, де 
стався випадок менінгококової інфекції, ризик зараження інших членів зростає 
у 400–800 разів. 
          Назофарингіт 

 Інкубаційний період при цій формі триває в межах 1-10 днів, але частіше 
становить 3-5 діб. Захворювання починається гостро, хворі скаржаться на 
кашель, першіння, біль в горлі, закладення носа, нежить із слизисто-гнійним 
виділеннями. Провідною скаргою при даному захворюванні  у більшості хворих 
є тупий головний біль, який найчастіше локалізується в лобово-тім'яній  
області. Спостерігається  млявість, слабкість, блідість обличчя. Ця форма 
нагадує звичайні  прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, перебігає у 
більшості випадків легко. Однак, іноді може відбуватися достатньо тяжкий 
перебіг із розвитком вираженого синдрому інтоксикації: різкий головний біль, 
підвищення температури тіла, що досягає за кілька годин 40-41°С.  
              Менінгококцемія (менінгококовий сепсис) 

У більшості випадків розвивається після попереднього назофарингіту, 
іноді — на тлі повного здоров'я. Ця форма менінгококової інфекції 
зустрічається в усіх вікових групах і характеризується гострим початком, 
підвищенням температури тіла, що досягає за кілька годин 40-41°С, у  хворого 
бліде обличчя з синюшнім відтінком, задишка, тахікардія, може різко 



знижуватись  артеріальний тиск  і навіть втрата свідомості. Основний симптом, 
що дозволяє розпізнати менінгококцемію — характерний геморагічний висип, 
що зазвичай з'являється на 1-у добу захворювання, рідше висипання 
утворюються трохи пізніше, висипання різної величини, від ярко-червоного до 
темно-червоного або фіолетового відтінку, мають неправильні обриси 
зірчастого характеру.  Висипання  найчастіше розташовується на сідницях, 
ногах, у пахвових западинах, тулубі, на верхніх повіках і має тенденцію до 
зливання. У дорослих зазвичай на обличчі висипань немає (окрім повік). Поява 
висипу на обличчі є ознакою тяжкого перебігу.  

На ранніх термінах хвороби хворий може скаржитись   на біль  в 
ураженому суглобі при рухах.  
          Менінгококовий менінгіт 

Починається, як правило, гостро, з різкого ознобу і підвищення 
температури тіла до 38-40°С. Лише у частини хворих за 1-5 днів з'являються 
прояви хвороби  у вигляді назофарингіту. Захворювання характеризується 
вираженою загальною слабкістю, болем в очних яблуках, особливо при русі, 
потім з'являється головний біль в лобово-скроневих, рідше — потиличних 
областях. Головний біль швидко наростає, стає розлитим, виснажливим, 
стискаючого або розпираючого характеру. Виникає блювання, що не приносить  
полегшення, млявість, загальмованість, порушення сну.  

 
Найголовнішим при виникненні підозри на захворювання є швидке 

надання медичної допомоги. 
- хворих різними формами менінгококової інфекції госпіталізують, хворих 
назофарингітом госпіталізують або ізолюють вдома; 
- всі особи, що спілкувалися з хворим піддаються медичному огляду, 
встановлюють медичне спостереження і проводять одноразове бактеріологічне 
обстеження. Госпіталізуються підозрілі на захворювання особи; 
- виявлених бактеріоносіїв санують; 
- дітям від 0 до 7 років спілкувався з хворим вводять імуноглобулін. 

Батьки повинні пам'ятати про наступні заходи профілактики: 
- дітей потрібно максимально захистити від спілкування з великою кількістю 
людей: не можна з ними ходити в магазини, їздити в суспільному транспорті, де 
тісно, багато людей, серед них, поза сумнівом, є здорові бактеріоносії 
менінгокока; 
- легке нездужання, нежить, кашель у дорослих повинні стати сигналом для: 
надягання масок в приміщеннях, де знаходяться маленькі діти, користування 
одноразовими носовими хустками, ретельного миття рук водою з милом після 
кашлю або чхання і звернення до лікаря; 
- систематичне провітрювання приміщень, проведення вологого прибирання не 
рідше за 2-х разів на день при догляді маленької дитини повинно стати 
повсякденною нормою. 

Завжди необхідно пам'ятати, що при щонайменших симптомах 
захворювання необхідно звернутися до лікаря  або  викликати швидку 
медичну допомогу!  
 



Тільки своєчасно розпочате лікування може врятувати здоров'я і 
життя хворому! 
 


