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Урок № 110-111 

Дата: 23.04.2021 
Тема: Медико-санітарні формальності 

Мета: Охарактеризувати медико-санітарні формальності; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Під медико-санітарними формальностями розуміють процедури, пов'язані з перевіркою 

дотримання особами, які перетинають кордон, вимог з вакцинації, щеплення та інших 

спеціальних вимог (медико-санітарних, епідеміологічних, ветеринарних тощо). Всесвітня 

організація охорони здоров'я (ВООЗ) розробила Вимоги до свідоцтва про щеплення при 

поїздці за кордон, що слугують практичними рекомендаціями для туристичних фірм і 

туристів усього світу. 

   До карантинних захворювань міжнародного значення відносять чуму, холеру, віспу, 

жовту лихоманку, малярію. ВООЗ дійшла висновку, що смертельні випадки від малярії 

серед туристів, які подорожували в тропічні країни, траплялися здебільшого через їхню 

непоінформованість чи недооцінку ними небезпеки хвороби. Малярія провокує багато 

інших хвороб, наприклад, застуду, і початковий діагноз важко правильно встановити навіть 

кваліфікованому лікарю. 

    Для запобігання поширення цих небезпечних захворювань органи охорони здоров'я 

можуть вдаватися до особливих заходів санітарного контролю. Оскільки епідеміологічна 

ситуація щодо карантинних і паразитарних захворювань у деяких закордонних країнах 

продовжує залишатися напруженою, туристи повинні одержувати достовірну інформацію 

про захворювання і захист від нього перед поїздкою в тропічні країни. її переважно подають 

у формі пам'ятки громадянам, засвідченої підписом туроператора і печаткою турфірми. 

    Туристи, які бажають здійснити подорож у країну з підвищеним ризиком інфекційних 

захворювань, зобов'язані проходити профілактику відповідно до міжнародних медичних 

вимог (медико-санітарні формальності). 

     Зоною жовтої лихоманки є в Америці: Бразилія, Болівія, Колумбія, Венесуела, Перу, 

Еквадор; в Африці: Замбія, Кенія, Танзанія, Гана, Гвінея, Нігерія, Судан. Вирушаючи в ці 

країни, турист повинен зробити щеплення не пізніше ніж за місяць до від'їзду, одержати 

міжнародний сертифікат про вакцинацію і висновок лікаря про відсутність протипоказань 

для поїздки. Без цього туриста знімуть з рейсу на підставі медико-санітарних правил. 

Турист-порушник може бути поміщений в ізолятор на Інкубаційний період. У разі 

протипоказань до щеплень (наприклад, вагітність, застудні захворювання, алергія на 

яєчний жовток) турпоїздка в перелічені країни відбутися не може. Оскільки ризик захворіти 

інфекційним захворюванням існує практично на всій території цих країн, наявність 

міжнародного сертифіката при в'їзді в країну є обов'язковою. 

    Виїжджаючи в країни, неблагополучні щодо малярії (Кенія, Зімбабве, Індонезія, Китай, 

Оман, Індія, Шрі-Ланка та ін.), необхідно регулярно приймати противомалярійні препарати, 

починаючи за тиждень до виїзду й протягом місяця після повернення. 

    Вакцинації підлягають туристи, які виїжджають у країни, де поширені такі карантинні 

захворювання, як холера, чума, віспа. Віспа поширена в Африці: Мозамбік, Танзанія, 

Уганда, Зімбабве, Заїр, Ангола, Гвінея, Конго; в Азії: Індія, В'єтнам; у Південній Америці: 

Болівія, Бразилія, Перу, Венесуела, Гватемала, Колумбія, Мексика. 

    Чуми варто побоюватися, виїжджаючи у В'єтнам, Болівію, Бразилію, Перу, Замбію, 

Зімбабве, Танзанію, на Мадагаскар. 

    Холера поширена в Азїі: Афганістан, В'єтнам, Індія, Іран, Китай, Малайзія, Монголія, 

Філіппіни, Шрі-Ланка; в Америці: Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Колумбія, 
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Мексика, Коста-Рика, Еквадор; в Африці: Замбія, Кенія, Мозамбік, Танзанія, Уганда. Для 

профілактики заразних захворювань необхідно ознайомлювати туристів із правилами й 

обмежувальними заходами проживання, харчування і відпочинку, вакцинації проти 

небезпечних захворювань (наприклад, проти жовтої лихоманки), профілактичного 

лікування (у випадку з малярією). Головне правило, якого повинні неухильно 

дотримуватися турфірми й самі туристи: під час поїздки в країни спекотного пояса і після 

повернення з них за найменшого нездужання необхідно терміново звертатися до лікаря, 

назвавши країну, з якої повернулися. 

     Рекламуючи цілорічні поїздки за кордон, турфірми готують інформаційні видання, які 

розповідають про вплив на здоров'я туристів, зокрема, зміни клімату. Переїзд з холодної 

зими в спекотне літо не завжди безпечний для здоров'я, особливо для людей похилого віку 

і дітей. Перед поїздкою в тропіки туристам необхідно проконсультуватися з лікарем. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке медико-санітарні формальності? 

2. Для чого потрібні медико-санітарні формальності? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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