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Менінгіт – це запалення оболонок мозку, що може бути небезпечним не тільки для здоров’я, а й для 

життя. Менінітом може захворіти будь-хто, але як правило частіше хворіють діти. Найчастіше, за 

існуючою статистикою, зустрічаються бактеріальні менінгіти, коли збудником хвороби є бактерії-

менінгококи, пневмококи та гемофільна паличка, а носієм і джерелом є тільки людина. Бактерії 

потрапляють на слизові оболонки носогорла, викликаючи там запалення, що клінічно може 

проявлятися як ГРЗ, а потім, в частині випадків, кровотоком проникають на оболонки мозку. 

Зараження відбувається повітряно-крапельним і контактно-побутовим шляхом. Характерна 

сезонність захворювання - це зимово-весняний період, коли спостерігаються перепади температур, 

підвищена вологість, тривале перебування людей в закритих приміщеннях з недостатньою 

вентиляцією.  

Також існують вторинні менінгіти, як ускладнення  отиту (запалення вуха), сину ситів (запалення при 

носових пазух), абсцесів, пошкодження тканин голови, травми голови і т.д. Також сприятливими 

чинниками до розвитку менінгітів є ослаблення загального та місцевого імунітету. Насправді 

збудниками менінгіту можуть бути найрізноманітніші представники мікрофлори - це і грибки і віруси і 

мікоплазми. 

Хвороба починається частіше раптово з високої температури, блювання, що пов'язано з підвищенням 

внутречерепного тиску і напруженням потиличних м'язів. У деяких пацієнтів спочатку діагностується 

гостре респіраторне захворювання. У маленьких дітей захворювання може розвиватися поступово, у 

більш старших частіше - гострий початок. У немовлят в разі відкритого тім’ячка, воно може 

виповнюватися. Надалі може потьмарюватися свідомість, спостерігатися марення, судоми, 

відзначатися непереносимість шуму, звуків, яскравого світла. До ранніх ознак належать сильний 

головний біль (не знімається анальгетиками), нудота, блювота, озноб, болючість при рухах очних 

яблук. Вирішальне діагностичне значення має дослідження спинномозкової рідини після поперекової 

пункції. Якщо в спинномозковій рідині ознак запалення немає, то це виключає діагноз менінгіту, тому 

дуже важливо своєчасно звернутися за медичною допомогою після виявлення перших ознак 

захворювання. Відразу слід зауважити, що народна медицина і самолікування тут не допоможуть, і 

це не затягування може позначитися на тривалості лікування, якості відновлення після хвороби, а, в 

деяких випадках, завершитися фатально. 

Лікування здійснюється тільки в стаціонарних умовах, тоді прогноз хвороби, як правило, сприятливий. 

Профілактика зводиться до обмеження контактів з хворими, носіями, зміцненню опірності організму. 

Важлива профілактика і своєчасне лікування захворювань ЛОР-органів, виявлення і усунення 

хронічних вогнищ інфекції. У 2000-х роках в Україні у календар щеплень запроваджена вакцина проти  

гемофільної інфекції, в останні роки упроваджуються вакцини проти менінгококу та пневмококу, як 

найчастіших збудників бактеріальних менінгітів.  

 


