
БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Н. О. Виноград

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК:

Вінниця
Нова Книга

2019



УДК 616-036.22 (038)
В49

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-10057 від 17.07.2015 р.)

Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького (протокол № 4-ВР від 27 травня 2015 року)

Рецензенти: 
Задорожна В. І., директор ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л. В. Громашевського НАМН України”, доктор медичних наук, професор.
Чумаченко Т. О., завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного 
університету МОЗ України, доктор медичних наук, професор. 
Корнійчук О. П., завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, 
професор.

Виноград Н. О.
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Книга, 2019. – 312 с.
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У словнику представлено сучасні тлумачення понад 1500 термінів і понять, які ви-

користовують у висвітлені епідеміологічних явищ та проблем біологічної безпеки. Осо-
бливу увагу приділено термінам інфекційної епідеміології, епідеміології надзвичайних 
ситуацій та військової епідеміології. Більшість термінів і понять стосується різноманіт-
них аспектів біологічної безпеки, включаючи міжнародні стандарти і системи запобігання 
природним і штучним епідемічним ускладненням, зумовленим патогенними біологічни-
ми агентами. Словник доповнено термінами з паразитології.

Для фахівців практичної охорони здоров’я, студентів медичних ВНЗ І–ІV рівнів 
акредитації та лікарів системи післядипломної освіти; фахівців інших спеціальностей, 
особливо тих служб і відомств, які співпрацюють з медичною службою в системі реагу-
вання на біологічні загрози або забезпечують біологічне стримання чи захист від біоло-
гічних загроз, у тому числі в лабораторній мережі.
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