ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Лабораторна діагностика паразитарних інвазій” складена
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) та освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів напряму 6.120102 “Лабораторна діагностика”.
(назва рівня вищої освіти)

галузі знань

22 «Охорона здоров’я»
(шифр і назва галузі знань)

спеціальності

224 «Технології медичної діагностики та лікування».
(код і найменування спеціальності)

спеціалізації(-й) ___________________________________________________________________________.
(код і найменування спеціалізації)

освітньої програми

6.120102 «Лабораторна діагностика».
(найменування освітньої програми)

Опис навчальної дисципліни (анотація). Паразитарні хвороби людини поширені по всій планеті і
боротьба з ними є важливим завданням охорони здоров’я. Паразитарні захворювання не мають специфічних
симптомів. Тому у зв’язку з поліморфізмом їх прояву для встановлення остаточного діагнозу вирішальне
значення має лабораторне дослідження. Володіння методами лабораторного дослідження, знання анатомоморфологічних ознак паразитів та особливостей їх біології на різних стадіях розвитку необхідні лаборантамбакалаврам для діагностики паразитарних інвазій людини.
Лабораторна діагностика паразитарних інвазій забезпечує якісні дослідження зразків біоматеріалів з метою
виявлення наявності паразитів людини (з числа протистів, гельмінтів або паразитичних, структурнофункціональних змін стану та діяльності тканин, органів, систем органів та організму в цілому. Паразитарні
захворювання людини здатні викликати представники одноклітинних тварин (протозойні захворювання), різних
груп червів – гельмінтів (гельмінтози) та членистоногих (арахно-ентомози). Згідно з цим розрізняють наступні
розділи предмета: медична протозоологія, медична гельмінтологія та медична арахно-ентомологія.
Крім методів лабораторного дослідження паразитарних хвороб в програму внесені питання морфофункціональних особливостей паразитів людини, їх локалізації, патогенного впливу, циклів розвитку, шляхів
інвазування, заходів боротьби і профілактики. Ці питання винесені на самостійне опрацювання, оскільки
вивчалися в курсі медичної біології (3-й семестр).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи лабораторного дослідження паразитарних
хвороб, питання морфо-функціональних особливостей паразитів з числа протистів, гельмінтів та паразитичних
членистоногих, їх локалізації в організмі людини, патогенного впливу, циклів розвитку, шляхів інвазування,
заходів боротьби i профілактики.
Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні студентами таких предметів, як «Медична біологія»,
«Анатомії людини», «Фізіологія людини».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» є вивчення
морфологічних та біологічних особливостей одноклітинних паразитів, дорослих багатоклітинних паразитів
людини, їх яєць та личинок та з метою визначення в біологічному матеріалі та оволодіння сучасними методами
лабораторної діагностики паразитарних інвазій.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» є
оволодіння:
1. Методами дослідження збудників протозойних захворювань.
2. Методами лабораторної діагностики гельмінтозів людини.

3. Методами дослідження членистоногих – збудників та переносників збудників інфекційних та інвазійних
захворювань.
4. Дослідження об'єктів довкілля на забрудненість яйцями гельмінтів та цистами одноклітинних паразитів.
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок з
нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у
Стандарті).
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами
компетентностей:
 інтегральні: Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
 загальні:
 Здатність застосовувати знання з лабораторної діагностики паразитарних інвазій в
практичних ситуаціях;
 здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії;
 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись
другою мовою;
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно
навченим;
 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;
 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;
 спеціальні (фахові, предметні):
 Здатність до вибору оптимальної методики діагностики тих чи інших паразитарних інвазій;
 Здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень;
 Здатність обладнати лабораторію для паразитологічних досліджень.

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці компетентностей».

№

 Матриця компетентностей

Компетентність
Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності
1.
Здатність
Мати
Вміти
Зрозуміле і
Відповідати за
застосовувати
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
прийняття рішень
знання
з концептуальні
складні задачі і
донесення власних у складних умовах
лабораторної
знання, набуті у
проблеми, які
висновків, знань
діагностики
процесі
виникають у
та пояснень, що їх
паразитарних
навчання
професійній
обґрунтовують до
інвазій
в
діяльності
фахівців та
практичних
нефахівців

2.

3

ситуаціях
Знання
розуміння
предметної
області
лабораторної
діагностики
паразитарних
інвазій

та Мати глибокі
знання із
структури
професійної
діяльності

Вміти
здійснювати
професійну
діяльність, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань

Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію у
професійній
діяльності

Нести відповідальність за
професійний
розвиток, здатність
до подальшого
професійного
навчання
з високим рівнем
автономності
Нести відповідальність
за вибір та тактику
способу
комунікації

Здатність до
вибору стратегії
спілкування;
здатність
працювати в
команді; навички
міжособистісної
взаємодії
Здатність
спілкуватися
рідною мовою як
усно, так і
письмово;
здатність
спілкуватись
другою мовою

Знати тактики та
стратегії
спілкування,
закони та
способи
комунікативної
поведінки

Вміти обирати
способи та
стратегії
спілкування для
забезпечення
ефективної
командної роботи

Використовувати
стратегії
спілкування та
навички
міжособистісної
взаємодії

Мати досконалі
знання рідної
мови та базові
знання іноземної
мови

Вміти
застосовувати
знання рідної
мові, як усно так і
письмово, вміти
спілкуватись
іноземною мовою

Нести відповідальність
за вільне володіння
рідною мовою, за
розвиток
професійних
знань

5

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Мати глибокі
знання в галузі
інформаційних і
комунікаційних
технологій, що
застосовуються
у професійній
діяльності

6

Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу
та синтезу,
здатність вчитися
і бути сучасно
навченим
Здатність
оцінювати та
забезпечувати
якість виконаних

Знати способи
аналізу, синтезу
та подальшого
сучасного
навчання

Вміти використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань
Вміти проводити
аналіз інформації,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
придбати сучасні
знання
Вміти
забезпечувати
якісне виконання
робіт

Використовувати
при фаховому та
діловому спілкуванні та при
підготовці
документів рідну
мову. Використовувати іноземну
мову у
професійній
діяльності
Використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Встановлювати
відповідні зв’язки
для досягнення
цілей

Нести відповідальність
за своєчасне
набуття
сучасних знань

Встановлювати
зв’язки для
забезпечення
якісного

Нести відповідальність
за якісне
виконання

4

7

Знати методи
оцінювання
показників
якості діяльності

Нести відповідальність
за розвиток
професійних знань
та умінь

8

1

робіт
Визначеність і
наполегливість
щодо поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Здатність
оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

Знати обов’язки
та шляхи
виконання
поставлених
завдань

Вміти визначити
мету та завдання
бути наполегливим та
сумлінним при
виконанні
обов’язків

виконання робіт
Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання завдань
та обов’язків

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
до Мати
Вміти
Обґрунтовано
спеціалізовані
аналізувати
призначати
та
знання
про результати
оцінювати
паразитів
лабораторних
результати
людини,
їх досліджень та лабораторних
будову,
на їх підставі досліджень у галузі
біологію, шляхи оцінювати
медичної
проникнення в інформацію
паразитології
організм хазяїна щодо діагнозу
та
місця паразитарної
локалізації,
інвазії
знати стандартні
методики
проведення
лабораторних
досліджень
у
галузі медичної
паразитології

робіт
Відповідати за
якісне
виконання
поставлених
завдань

Нести
відповідальність
за
прийняття
рішення щодо
оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

Результати навчання: Оцінювати інформацію щодо діагнозу паразитарної інвазії в умовах закладу
охорони здоров’я або паразитологічної лабораторії, їх підрозділів, використовуючи знання про людину, її органи
та системи, особливості будови та біології паразитів на підставі результатів лабораторних досліджень
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС.
Якщо програма структурована у модулі:
Змістовий модуль 1. Методи діагностики протозойних захворювань
Змістовий модуль 2. Методи діагностики гельмінтозів
Змістовий модуль 3. Методи досліджень членистоногих – збудників захворювань людини та

переносників збудників інфекційних та інвазійних захворювань

3. Структура навчальної дисципліни
Назви
модулів
і тем

змістових

Кількість годин

денна форма
заочна форма
у тому числі
усь
у тому числі
ого л
л
п
лаб інд.
с. р.
п
лаб. інд с.
.
р.
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
11
12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методи діагностики протозойних захворювань
Тема 1. Організація
10
2
2
6
роботи паразитологічної
лабораторії
Тема 2. Методи
22
4
6
12
діагностики протозойних
захворювань
Разом за змістовим
32
6
8
18
модулем 1
Змістовий модуль 2. Методи діагностики гельмінтозів
Тема 3. Методи
8
1
2
5
діагностики трематодозів
людини
Тема 4. Методи
11
2
4
5
діагностики цестодозів
людини
Тема 5. Методи
11
2
4
5
діагностики нематодозів
людини
Тема 6. Методи
3
1
2
досліджень об’єктів
довкілля на яйця
гельмінтів
Разом за змістовим
33
6
12
15
модулем 2
Змістовий модуль 3. Методи досліджень членистоногих – збудників захворювань людини та
переносників збудників інфекційних та інвазійних захворювань
Тема 7. Методи збирання
12
2
4
6
кліщів – паразитів
людини і переносників
збудників нфекційних та
інвазійних захворювань і
діагностики захворювань,
які вони викликають
Тема 8. Методи збирання
12
2
4
6
комах – паразитів людини
і переносників збудників
інфекційних та інвазійних
захворювань і
діагностики захворювань,
які вони викликають
усього

Разом за змістовим
модулем 3
Усього годин

24

4

8

12

90

16

28

45

4. Теми лекцій
№
з/п
1

2
3
4
5
6

7

8

Назва теми
Організація паразитологічної лабораторії. Необхідне обладнання та
реактиви. Методи дослідження кісткового мозку, спинномозкової рідини,
крові, лімфатичних вузлів, жовчі, вмісту шкірних виразок, виділень з
організму людини (екскрементів, сечі, виділень сечостатевих органів,
мокротиння харкотиння тощо) на виявлення паразитів.
Методи
дослідження
паразитичних
амеб,
метамонад
(лямблії,
трихомонади), кінетопластід (трипаносоми, лейшманії).
Методи дослідження апікомплексних – паразитів людини (малярійні
плазмодії, криптоспоридії, саркоцистіди (токсоплазми, саркоцисти),
піроплазміди (бабезії)).
Методи дослідження трематод – паразитів людини (фасціоли, парагонімус,
опісторхіс, шистсоми, дікроцелій, метагонімус.
Методи дослідження цестод – паразитів людини (бичачий, свинячий,
карликовий ціп’яки, ехінокок та альвеокок, гарбузовий ціп’як, стьожак
широкий.
Методи дослідження цестод – паразитів людини (аскарида людська,
волосоголовець, анкілостома, некатор, гострик, трихінела, вугриця
кишкова, філярії (Wuchereria bancrofti, loa loa, Dirofilaria immitis, D. repens),
ришта, Dioctophyme renale.
Методи дослідження паразитичних кліщів (залозниця вугрова, коростяний
свербун) та кліщів-гематофагів, переносників збудників інфекційних та
інвазійних захворювань (іксодові, аргасові та гамазові кліщі, кліщітарсонеміди); кліщі – збудники дерматозів людини
Методи дослідження паразитичних (блохи, воші) та кровосисних комах
(кровосисні клопи, комарі, мокреці, мошки, москіти, мухи, ґедзі)

Кількість
годин
2

2
2
2
2
2

2

2

5. Теми семінарських занять
№
з/п
1
2
...

Назва теми

Кількість
годин

Назва теми

Кількість
годин
2
2
2

6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3

Організація роботи паразитологічної лабораторії.
Методи досліджень паразитичних амеб та інфузорій.
Методи досліджень паразитичних джгутикових.

4
5
6
7
9
10
11

Методи досліджень паразитичних апікомплексних. Контроль засвоєння
змістового модулю 1.
Методи досліджень трематод – паразитів людини.
Методи досліджень цестод – паразитів людини.
Методи досліджень нематод – паразитів людини.
Методи досліджень об’єктів довкілля на яйця гельмінтів. Контроль
засвоєння змістового модулю 2.
Методи дослідження паразитичних та кровосисних кліщів.
Методи дослідження паразитичних та кровосисних комах. Контроль
засвоєння змістового модулю 3.

2
2
4
4
2
4
4

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
...

Назва теми

Кількість
годин

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва теми

Кількість
годин
Організація роботи паразитологічної лабораторії. Правила роботи з 2
оптичними приладами. Рецептура фіксуючих та консервуючих розчинів.
Технологія виготовлення тимчасових та постійних мікропрепаратів
Основні етапи розвитку медичної паразитології. Внесок українських 4
учених у розвиток цієї науки
Особливості організації та біології паразитичних амеб
4
Особливості організації та біології паразитичних інфузорій
2
Особливості організації та біології паразитичних джгутикових
2
Особливості організації та біології паразитичних апікомплексних. 4
Підготовка до підсумкового контролю засвоєння змістового модулю 1
Розвиток гельмінтології в Україні.
2
Види гельмінтів – паразити людини в Україні.
4
Особливості організації та біології трематод
2
Особливості організації та біології цестод
2
Особливості організації та біології нематод
2
Особливості організації та біології скреблянок. Випадки паразитування 3
скреблянок у людини. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння
змістового модулю 2
Особливості організації та біології паразитичних та кровосисних кліщів. 4
Випадки випадкового паразитування кліщів у людини.
Кровосисні двокрилі України; збудники інвазійних та інфекційних 4
захворювань, яких вони переносять.
Блохи та воші, як переносники збудників інвазійних та інфекційних 2
захворювань.
Отруйні види павукоподібних та комах України, небезпечні для 2
здоров’я людини. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння
змістового модулю 3

Разом

45

9. Індивідуальні завдання: написання рефератів, підготовка презентацій, виготовлення наочних засобів
навчання (таблиці, постери, мікроскопічні препарати)
10. Завдання для самостійної роботи: підготовка рефератів або презентацій на теми з Таблиці 8 «Самостійна
робота»
11. Методи навчання: опитування студентів з роз’ясненням ключових питань предмету, відповіді на
запитання студентів, опанування практичних навичок
12. Методи контролю: тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на запитання викладача
13. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок
(робота з мікропрепаратами, діагностика паразитологічних захворювань людини, організація досліджень
відібраного паразитологічного матеріалу), тестовий контроль, письмова відповідь на запитання з білета
14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти:
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні
(залікового кредиту ECTS) - 200
Бали,
які
нараховуються
студентам.
Номер
За оцінки на заняттях При
змістового
Кількість
Кількість
„5” „4” „3” „2” виконан
модуля,
тем,
їх практичних
ні
кількість
номери
занять
індивід.
навчальних
завдання
годин/кількість
кредитів
Змістовий
2 (№№1-2)
4
5
4
2.5
0
16
модуль 1
32/1,1
Змістовий
3 (№№4-6)
6
5
4
2.5
0
7
модуль 2
33/1,1
Змістовий
2 (№№7-8)
4
5
4
2.5
0
7
модуль 3
24/0.8

Єдина шкала оцінок для студентів
Оцінка ЕCTS

Статистичний

показник

кожного модуля

Мінімальна /
максимальна
кількість
балів
26 / 36
22 / 37
17 / 27

А

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25 % студентів

C

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 25 % студентів

FX

Повторне перескладання

F

Обов’язковий повторний курс
навчання

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS:
5 (відмінно) - А
4 (добре)

- В,С

3 (задовільно) - D,E
2 (незадовільно) – FX, F
Для студентів, які бажають покращити свою успішність при засвоєнні
змістових
модулів, можливе
проведення повторного підсумкового контролю засвоєння дисципліни (змістового модуля) під час іспиту в комісії.
15. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект або розширений план лекцій, плани
практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового
контролю знань і вмінь студентів
16. Рекомендована література
Основна (базова).
1. Алимходжаева, П. Р. Руководство по медицинской паразитологии / П. Р. Алимходжаева, Р.А. Журавлева.
– Ташкент : Издательство медицинской литературы им. Абу Али ибн Сино, 2004.
2. Генис, Д. Е. Медицинская паразитология / Д. Е. Генис. – М. : Медицина, 1991.
3. Гинецинская, Т. А. Частная паразитология / Т. А. Гинецинская, А. А. Добровольский. – Т. 1. – М. :
Высшая школа, 1978.
4. Гинецинская, Т. А. Частная паразитология / Т. А. Гинецинская, А. А. Добровольский. – Т. 2. – М. :
Высшая школа, 1978.

5. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій / В. П. Пішак, Р. Є. Булик, О. І. Захарчук. – Чернівці :
Медуніверситет, 2007.
6. Медична біологія / За ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори / Вінниця : Нова книга, 2004.
7. Мяндина, Г. И. Медицинская паразитология : Учебное пособие / Г. И. Мяндина, Е. В. Тарасенко. — М. :
Практическая медицина, 2013.
8. Павлович, С. А. Медицинская паразитология с энтомологией / С.А. Павлович, В.П. Андреев. – Минск :
Вышэйшая школа, 2012.
9. Паразитология : Руководство для студентов (специальности лечебное дело и педиатрия). – СПб. :
СПбГПМА, 2002.
10. Паразитология человека / Под ред. Г. С. Первомайского и В. Я. Подоляна. – М. : Медицина, 1974.
11. Практическая паразитология / Под. ред. Д. В. Виноградова-Волжинского. – Л. : Медицина, 1977.
12. Пішак, В. П. Паразитарні хвороби / В. П. Пішак. – Чернівці, 1998.
13. Пішак, В. П. Медична паразитологія. Практикум / В. П. Пішак. – Чернівці, 1997.
14. Пішак, В. П. Медична паразитологія / Пішак В. П [та ін.]. – Чернівці, 2003.
15. Пішак, В. П. Клінічна паразитологія / В. П. Пішак, Т. М. Бойчук, Ю. І. Бажора. – Чернівці : Медакадемія,
2003.
16. Северин, М. В. Методы диагностики наиболее распространенных протозоозов и гельминтозов: Метод.
пособие / [М. В. Северин, Д. Н. Пономарев, В. М. Борзунов и др.]. – Екатеринбург, 1996.
17. Сокол, А. С. Тропические паразитарные болезни человека и животных: Учеб. пособие / А. С. Сокол, П.
А. Овчаренко, В. Ф. Галат. – К. : Изд-во УСХА, 1992.
18. Чебышев, Н. В. Медицинская паразитология: Учебное пособие / Н. В. Чебышев. – М. : Медицина, 2012.
19. Чиодини, П. Л. Основные методы лабораторной диагностики паразитарных болезней / П. Л. Чиодини [и
др.]. – Женева: Всемирная организация здравоохранения, 1994. – Ч. 1. Паразитология — руководства по
лабораторной диагностике.
Допоміжна.
20. Березанцев, Ю. А. Гельминтологическая копрологическая диагностика / Ю. А. Березанцев. – М. :
Медицина, 1976.
21. Зоология с основами паразитологии. Атлас табл. / Под ред. А. Д. Тимченко. – К. : Вища шк., 1987.
22. Камышников, В. С. Справочное пособие по лабораторным методам исследования / В. С. Камышников. –
М. : Медицина, 2001.
23. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике
/ В. С. Камышников. – М. : Медпресс-информ, 2004.
24. Кассирский, И. А. Руководство по тропическим болезням / И. А.Кассирский, Н. Н. Плотников, Ю. Н.
Токарев. – М. : Медицина, 1974.
25. Клинико-лабораторные тесты от А до Я и их диагностический профиль / Под ред. В. С. Камышникова. –
М. : Медицина, 2001.
26. Лабораторные методы исследования в клинике / Под ред. В. В. Меншикова. – М. : Медицина, 1990.
27. Лабораторные клинические исследования / Под ред. А. Я. Альтгаузен. – М. : Медицина, 1987.
28. Макеев, О. Г. Атлас по медицинской паразитологи: Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса
/ [О. Г. Макеев, О. И. Кабонина, П. А. Ошурков и др. ]. – Екатеринбург, 2010.
29. Малахов, В.Н. Клиническая лабораторная диагностика / В. Н. Малахов, Н. Н. Поповкин, Е. Н. Гаранина //
– М. : Медпресс-информ, 1999.
30. Мошкин, А. В. Обеспечение качества в клинической лабораторной диагностике / А. В. Мошкин, В. В.
Долгов. – М. : Медиздат, 2004.
31. Невядомська, К. Загальна паразитологія / [К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька та інш.]. – К. :
Наукова думка, 2006.
32. Руководство по медицинской энтомологии / Под ред. В. П. Дербеневой-Уховой. – М. : Медицина, 1974.
33. Тарасов, В. В. Медицинская энтомология / В. В. Тарасов. – М. : Изд-во МГУ, 1996.

34. Чеботарев, Р. Очерки по истории медицинской и ветеринарной паразитологи / Р. Чеботарев. – Минск :
Наука и техника, 1965.
35. Чеботарев, Р. Справочник по медицинской и ветеринарной паразитологии / Р. Чеботарев. – Минск :
Наука и техника, 1971.
36. Чебышев, Н. В. Гельминтозы: органно-системные процессы в их патогенезе и лечении / Н. В. Чебышев,
Ю. К. Богоявленский, И.М. Сеченова. – М. : Медицина, 1998.
37. Шабловская Е. А. Паразитарные болезни человека / Е. А. Шабловская [и др.]. – К. : Здоров’я, 1984.

