
Як захистити свій організм від гельмінтів? 

 

Проблема гельмінтозів на сьогодні, на жаль, дуже актуальна. На території України зафіксовано 
30 видів гельмінтів, які у 80% випадків паразитують саме у дітей. Ми всі знаємо, що є велика 
небезпека зараження гельмінтами, але мало хто може собі уявити справжні масштаби цієї 
проблеми. 

Гельмінти здатні створювати непрохідність кишківника, кісти, цисти, призводити до утворення 
виразкового коліту, руйнування внутрішніх органів. Показник захворюваності гельмінтозами можна 
порівняти з показниками захворюваності ГРВІ й грипом разом узятими. Чому ж дані статистики такі 
невтішні?! 

Розгляд цієї проблеми, безумовно, потрібно почати з того, якими шляхами відбувається 
зараження: 

1. Через воду, землю, плоди – це так звані геогельмінтози. 

2. Інвазії, збудники яких розвиваються при участі проміжних господарів (неправильно термічно 
оброблене м’ясо та риба) і називаються біогелмінтозами. 

3. Інвазії, збудники яких можуть передаватися безпосередньо від однієї людини до іншої без 
участі проміжного господаря, називаються контагіозними. 

Отже, щоб уникнути зараження гельмінтами, потрібно починати із дотримання правил особистої 
гігієни, а саме: мити руки перед вживанням їжі, яка, у свою чергу, повинна бути помитою і добре 
термічно обробленою.  Тільки так не відбувається зараження гельмінтами через проміжного 
господаря (риби, м’яса). 

Наявність гельмінтів в організмі визначити, в більшості випадків досить просто, спираючись на 
типові симптоми: 

1. зниження маси тіла; 

2. підвищення або зниження апетиту; 

3. авітаміноз; 

4. анемія; 

5. алергія; 

6. триденна відсутність калу; 

7. розлади травлення; 

8. біль у м’язах; 

9. біль в області пупка; 

10. сухий кашель; 

11. висипання. 



Наявність у вас хоча б 3-х симптомів, із вищевказаного списку, вказує на велику ймовірність 
того, що гельмінти уже паразитують у вашому організмі. Для перевірки підозри можна обрати один 
або декілька лабораторних методів, найпростішим з яких є здача калу на виявлення яєць 
гельмінтів. 

Щоправда, цей метод в багатьох випадках не є достатньо надійним. Відтак,  рекомендовано 
додатково зробити загальний аналіз крові, а також здати кров на антитіла. 

Ось тепер, коли ви вже переконались в наявності проблеми, і вирішили серйозно зайнятись її 
лікування, будьте готові до того, що вам прийдеться пролікувати усіх членів сім’ї. Беріть до уваги і 
хвостатих улюбленців, адже саме вони можуть бути основними носіями гельмінтів. Також 
доведеться перепрати й обов’язково попрасувати постільну і спідню білизни, щоб повністю 
виключити можливість повторного інфікування. Тепер можна прийняти курс протигельмінтних 
препаратів (ворміл, вермокс, пірантел, зентел) і нарешті позбавитись надокучливих паразитів. 

Медикаментозну профілактику рекомендовано проводити двічі на рік: восени, під час перших 
заморозків, і навесні. Крім того, з профілактичної метою корисно використовувати ненависні для 
гельмінтів рослини: цибулю, часник, гарбузове насіння, волоський горіх, гранат, звіробій, полин, 
пижмо, чебрець. 

Бережіть себе і своє здоров’я!  

 


