
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
з актуальних питань громадського здоров’я 

ІІ квартал  2019 

 Розбудова системи громадського здоров’я регіону 

 Наші досягнення та активності 

 Календар здоров’я 

 Детермінанти впливу на здоров’я населення 

 Пам’ятки з актуальних питань профілактики 

  

ІV  квартал  2019 
КНП “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я”  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 



2 

Житомирська область, яка активно впроваджує реформи охорони здоров’я, почала розбудову громадського 

здоров’я, як невід’ємної складової системи охорони здоров'я та ключового елемента для впливу на основні показники 

здоров’я населення.   

 

 Рішенням дев'ятнадцятої сесії обласної ради VII скликання від 25 жовтня 2018 року № 1253 на базі обласного інфо-

рмаційно-аналітичного центру медичної статистики створено обласний центр громадського здоров'я Житомирської обласної ра-

ди. 

                                   

 Громадське здоров’я  - наука та мистецтво щодо запобігання хвороб, подовження життя, промоції здоро-

в'я та працездатності через організовані заходи суспільства (Winslow, 1920). 

 

Функції громадського здоров’я: 

1. Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я населення. 

2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я і під час надзвичайних ситуацій у сфері громадсько-

го здоров’я. 

3. Захист здоров’я населення, зокрема і забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, безпеки 

харчових продуктів. 

4. Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні детермінанти. 

5. Профілактика хвороб, зокрема і раннє виявлення порушень здоров’я. 

6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я та благополуччя. 

7. Кадрове забезпечення системи громадського здоров’я. 

8. Організаційне та фінансове забезпечення системи громадського здоров’я. 

9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація та соціальна мобілізація в інтересах 

здоров’я. 

10. Наукове забезпечення системи громадського здоров’я. 
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1 жовтня 2019 року в Житомирському медичному інституті відбуло-

ся спільне розширене засідання обласної координаційної ради з питань 

безперервної післядипломної освіти практикуючих медсестер та Асоціації 

медичних сестер Житомирської області на тему: «Роль спеціалістів медсест-

ринства у застосуванні профілактичних технологій та впровадженні медсестрин-

ського процесу в кардіологічній практиці». Участь у ньому взяли слухачі кур-

сів підвищення кваліфікації, фахівці обласного центру громадського здо-

ров’я та інші. Доповідачами виступали провідні спеціалісти області з пи-

тань кардіології та медичної освіти. 

Скориставшись нагодою, обласний центр громадського здоров’я за-

пропонував усім охочим – і учасникам, і студентам, і просто перехожим – 

виміряти свій тиск та індекс маси тіла. Наприкінці заходу усі учасники із 

задоволенням розім’ялися під час руханки та майстер-класу зі скандинав-

ської ходьби.  

4 жовтня 2019 року ОЦГЗ долучився до проведення квесту «Де живе здоров’я?», організованого  в рамках проєкту 

«Житомир обирає здоров’я!» ГО «Територія здоров’я, краси та успіху». Команди середніх загальноосвітніх шкіл № 5, 

16, 26, 28 та ліцею при ЖДТУ отримали «Паспорт здоров’я» і виконали завдання на 5 станціях: «Пункт здорової їжі», 

«Адреналін», «Фізкультурна», «Емоційка» та «Соціальна». Учасники не лише цікаво провели час, а й дізнались багато 

нового про здоровий спосіб життя та отримали море позити-

вних емоцій. 

Традиційно до Всесвітнього дня психічного здоров’я в Жи-

томирській обласній психіатричній лікарні №1 відбувся кон-

курс санбюлетенів між відділеннями. Співорганізатором 

заходу, що проводився у лікувальному закладі 9 жовтня   

2019 року, вперше виступив обласний центр громадського 

здоров’я, фахівці якого взяли активну участь в обговоренні 

результатів конкурсу. Усі представлені на виставці санбюле-

тені були присвячені цьогорічній темі Всесвітнього дня пси-

хічного здоров’я – запобіганню самогубствам. Переможці 

конкурсу – дитяче психоневрологічне відділення, консульта-

тивно-терапевтичне психіатричне відділення та відділення 

№ 17 були відзначені фахівцями ОЦГЗ призами та грамота-

ми, решта відділень, які долучились до висвітлення досить актуальної теми конкурсу, отримали заохочувальні призи.  

16 жовтня 2019 року в Житомирському медичному інституті відбувся круглий стіл до Всесвітнього дня здорового 

харчування на тему: «Здорове харчування – вагома складова громадського здоров’я». Його організаторами стали Жито-

мирський обласний центр громадського здоров’я та Житомирський медичний інститут. Також із зацікавленням до захо-

ду долучилися слухачі курсів підвищення кваліфікації. 

Спеціалісти ОЦГЗ Ірина Огійчук та Ліна Возна у своїх доповідях акцентували увагу присутніх на ситуації з надли-

шковою вагою та ожирінням загалом у світі та конкретно в Житомирській області. Наразі наш регіон перебуває на пер-

шому місці в Україні по відсотку населення, що має надлишкову вагу.  

Левову частку здорового харчування становить якість води, яку ми вживаємо. Інформацію щодо цього надав у сво-

їй доповіді Іван Киричук, завідувач кафедри «Громадське здоров’я» Житомирського медичного інституту.  

17 жовтня 2019 року в Житомирському медичному інституті відбувся 

круглий стіл відкритого формату до Всесвітнього дня боротьби з раком мо-

лочної залози під гаслом «Зупинимо рак молочної залози!». Організаторами 

вже звично виступили Житомирський обласний центр громадського здоро-

в’я та Житомирський медичний інститут. Учасниками обговорення також 

стали фахівці обласного онкологічного диспансеру, доповіді яких неабияк 

зацікавили присутніх.  

29 жовтня 2019 року за підтримки Житомирського обласного центру 

громадського здоров’я в холі консультативно-діагностичної поліклініки об-

ласної клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського відбулася акція до Всесві-

тнього дня боротьби з інсультом. У межах заходу всі охочі – і пацієнти, і 

медпрацівники – мали змогу виміряти свій тиск та отримати консультацію 

від спеціаліста щодо визначених показників.  

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА АКТИВНОСТІ 
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«Дифтерія: виклики і небезпеки сьогодення» – та-

кою була тема круглого столу, який відбувся            

5 листопада 2019 року в конференц-залі консульта-

тивно-діагностичної поліклініки Житомирської 

ОКЛ ім.О.Ф.Гербачевського і був ініційований об-

ласним центром громадського здоров’я. До участі в 

роботі були запрошені фахівці УОЗ ОДА, обласного 

центру громадського здоров’я, лікарі-інфекціоністи, 

представники ЗМІ. 

Директор ОЦГЗ Олександр Зарицький, розпочавши 

робоче засідання круглого столу, зауважив, що, за 

даними ЦГЗ України, станом на 4 листопада 2019 

року в країні встановлено 21 діагноз «дифтерія». 

Водночас за попередні 9 років – із 2010 по 2018 рік 

– загалом було зареєстровано 56 випадків захворю-

вання.  

Усі спікери в результаті обговорення дійшли спільного висновку: запобігти небезпечним ускладненням можна ли-

ше завдяки колективному імунітету шляхом вакцинації дітей відповідно до Календаря щеплень і ревакцинації дорослих 

кожні 10 років. 

6 листопада 2019 року фахівці Житомирського обласного центру громадського здоров’я спільно з представниками 

міжнародної незалежної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» за підтримки Житомирського ЦРМС 

відвідали Брусилівську ОТГ. Метою візиту стало напрацювання алгоритму супроводу хворих на туберкульоз, котрі пе-

реходять до амбулаторного етапу лікування. У результаті зустрічі досягнуто домовленості розпочати співпрацю для 

надання допомоги хворим на ТБ, що проживають в ОТГ.  

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року підписано угоду про співпрацю між КНП «Обласний центр громадського здо-

ров’я» Житомирської обласної ради та БФ «Лікарі без кордонів-Бельгія» у м. Житомирі.  

6 листопада 2019 року в конгрес-центрі Житомирського медичного інституту за підтримки Житомирського облас-

ного центру громадського здоров’я відбулася розширена координаційна рада до Всесвітнього дня боротьби проти діабе-

ту.  

«Профілактика цукрового діабету містить в собі також аспекти громадського здоров’я, – зазначила Ірина Огійчук, 

заступник директора ОЦГЗ. – 80% випадків діабету 2 типу можна запобігти завдяки здоровому способу життя, адже до 

факторів ризику цього захворювання, окрім спадковості, належать і малорухливість, незбалансоване харчування та над-

мірна вага». 

«Роль сім’ї у профілактиці цукрового діабету» – 

саме цій темі було присвячене засідання круглого сто-

лу, ініційоване обласним центром громадського здоро-

в’я з нагоди Всесвітнього дня боротьби з цукровим 

діабетом, яке відбулось 12 листопада 2019 року в 

прес-центрі обласної консультативно-діагностичної 

поліклініки.  

До участі у роботі круглого столу долучилися 

фахівці обласного ЦГЗ, Житомирського медінституту, 

лікарі-ендокринологи, представники ЗМІ.  

Стану захворюваності населення Житомирської 

області на ендокринну патологію, цукровий діабет, 

проблемами зайвої ваги та ожиріння був присвячений 

виступ Ліни Возної, зав. відділу медстатистики і аналі-

тики обласного ЦГЗ, яка зазначила, що у структурі 

загальної захворюваності населення нашої області, як і 

України загалом, захворювання ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин займають шос-

те місце і становлять 4,8 відсотків, а розвиток ЦД саме і зумовлюється надмірною масою тіла, ожирінням, відсутністю 

фізичної активності населення. 

Цього ж дня в холі консультативно-діагностичної поліклініки КУ «Обласна клінічна лікарня                                      

ім. О.Ф.Гербачевського» відбулась акція з раннього виявлення цукрового діабету.  

14 листопада 2019 року у смт Нова Борова Хорошівського району відбувся тренінг «Визначення завдань та захо-

дів програми громадського здоров'я Новоборівської ОТГ». Захід, до участі в роботі якого були запрошені представники 

органів місцевого самоврядування, лікарі та медсестри ПМСД, працівники бібліотечних та освітніх закладів району, 

було проведено у рамках реалізації субгранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 

в Україні тренерами-фахівцями обласного центру громадського здоров’я Іриною Огійчук та Ліною Возною. 

Результатом проведеного тренінгу та роботи у групах стало спільне напрацювання завдань та заходів Програми 

громадського здоров’я Новоборівської ОТГ, намічено шляхи їх вирішення. 

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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16 листопада 2019 року у конгрес-центрі Житомирського медінституту відбулась конференція 

«Актуальні питання педіатрії та вакцинації в умовах спалаху вакцинокерованих захворювань» за підтримки ГС 

«Українська Академія Педіатричних спеціальностей», ГО «Центральноукраїнська Академія Педіатрії», ГО 

«Всеукраїнська асоціації дитячої імунології», Житомирського обласного центру громадського здоров‘я, УОЗ 

Житомирської ОДА, Житомирського медичного інституту. Найкращі спікери – провідні експерти з педіатрії й 

імунопрофілактики поділились своїми унікальними знаннями з 229 медичними фахівцями Житомирської обла-

сті.   

«Психічне здоров'я особистості. Скринінг психічних роз-

ладів» – таку назву отримав тренінг, ініційований обласним 

центром громадського здоров’я, який відбувся                         

19 листопада 2019 року в центрі розвитку місцевого самовря-

дування. До участі у тренінгу були запрошені фахівці первин-

ної медичної допомоги з лікувальних закладів області, а в яко-

сті спікерів виступили викладачі  кафедри соціальної та прак-

тичної психології Житомирського держуніверситету ім. 

І.Франка.  

У результаті роботи тренінгу та практичних занять кожен 

з учасників отримав багато корисної інформації щодо діагнос-

тики психологічного стану пацієнта, налагодження контакту з 

ним. 

21 листопада 2019 року до Міжнародного дня відмови від 

куріння у телецентрі Житомир UA відбувся круглий стіл на 

тему «Вплив суспільної інформаційної кампанії на форму-

вання відмови від куріння», організований ГО «Центр гро-

мадянського представництва «Життя», обласним центром 

громадського здоров’я та Житомирською філією Національ-

ної суспільної телерадіокомпанії України. Учасники розгля-

нули проблему тютюнокуріння у різних аспектах.  

Фахівці обласного центру громадського здоров’я цього ж 

дня провели експрес-опитування на вулицях міста щодо 

ставлення до куріння, більшість з респондентів визнали не-

гативну дію тютюну. Боротьба з курінням буде ефективною, 

коли об'єднають свої зусилля всі зацікавлені сторони: полі-

тики, експерти, науковці, медичні працівники, активісти 

громадянського суспільства. Тоді реально буде зробити так, 

що наступне покоління українців не куритиме. 

«Робота з даними для ефективного прийняття управлінських рішень» – під такою назвою 26 листопада 

2019 року відбувся тренінг, ініційований обласним центром громадського здоров’я і який провела команда 

НУО «Сучасний формат». Захід було проведено у рамках реалізації субгранту Глобального фонду для бороть-

би зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні. 

До участі у тренінгу були залучені 

фахівці обласного центру громадського 

здоров’я, ДУ «Житомирський лаборатор-

ний центр МОЗ України», обласного 

протитуберкульозного диспансеру, тобто 

ті, хто щоденно працює з великим обся-

гом важливої інформації. За словами ди-

ректора ОЦГЗ Олександра Зарицького, 

спільний тренінг з фахівцями обласного 

лабораторного центру та протитуберку-

льозного диспансеру, з керівництвом 

яких було підписано меморандум про 

співпрацю, проводиться не вперше і в 

подальшому він сприятиме ефективному 

обміну інформацією між усіма трьома 

організаціями. Кожен з присутніх почер-

пнув для себе багато корисної інформації 

і практичних навичок, які знадобляться у 

їх подальшій роботі. 

 

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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27 листопада 2019 року обласний центр громадського здоров’я взяв участь у проведенні міської виставки-

конкурсу малюнків, плакатів та коміксів «За здоровий спосіб життя», організованої Житомирським міським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

Учні, студенти та курсанти 15 навчальних закладів міста Жито-

мира: училищ, ліцеїв, коледжів та вишів – не лише проявили свої 

таланти, а й продемонстрували власне бачення відповідального 

ставлення до здоров’я, запобігання негативним явищам у молоді-

жному середовищі. Переможцям вручили грамоти та пам’ятні 

подарунки від міської ради. До відзначення конкурсантів долу-

чилися також комунальні установи, благодійні та громадські ор-

ганізації міста, які займаються профілактичною роботою. Зокре-

ма, у номінації «Громадське здоров’я для всіх!» перемогла Мари-

на Березка з Житомирського технологічного коледжу КНУБА. 

Директор обласного центру громадського здоров’я Олександр 

Зарицький вручив їй сертифікат на друк малюнка «Зроби вибір», 

який у вигляді плаката буде розповсюджуватись по всій Жито-

мирській області для профілактики куріння. 

Співпраця з творчою молоддю – одна із засад роботи ОЦГЗ, адже 

громадське здоров’я – це теж мистецтво, мистецтво профілакти-

ки захворювань, продовження життя і зміцнення здоров’я.  

29 листопада 2019 року напередодні Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом у прес-центрі консультативно-

діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної 

лікарні ім. О.Ф. Гербачевського відбувся круглий стіл на тему: 

«Медики і громадськість об’єднують зусилля у запобіганні ВІЛ/

СНІДу в молодіжному середовищі». 

Фахівці Житомирського обласного центру громадського 

здоров'я разом з представниками лікувальних закладів та гро-

мадських організацій обговорили питання епідемічної ситуації 

з ВІЛ-інфекції/СНІДу в Житомирській області, напрями профі-

лактики та своєчасного виявлення ВІЛ, забезпечення соціальної 

підтримки представників груп ризику, залучення молоді до дія-

льності, пов’язаної із протидією ВІЛ-епідемії, і також окресли-

ли перспективи подальшої ефективної взаємодії комунальних, 

державних та громадських організацій у сфері профілактики 

ВІЛ-інфекції.  

1 грудня 2019 року КНП «Обласний центр громадського здоров'я» спільно з мережею гіпермаркетів «Ашан», КНП 

«Обласний медичний спеціалізований центр» та мережею «100% життя» провів акцію зі швидкого, безплатного та ано-

німного тестування на ВІЛ. Акція проходила в приміщенні гіпермаркету «Ашан», в ході якої було протестовано 236 

людей, серед них ВІЛ було виявлено в 1 особи. Со-

ціальні працівники та медики провели консульта-

цію для всіх зацікавлених, розповіли найважливішу 

інформацію про ВІЛ та як від нього захиститися.  

3-4 грудня 2019 року наші колеги відвідали семінар 

з планування обласних програм на 2020-2022 роки, 

що відбувся в рамках проєкту «Розбудова регіона-

льної системи громадського здоров’я». У заході 

взяли участь фахівці з 21 регіону. Серед спікерів – 

представники Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я, GFA Consulting Group GmbH, USAID Украї-

на, Центру громадського здоров’я України та регіо-

нальних центрів. 

А ще раніше – 29 листопада – ми взяли участь у 

навчальному тренінгу від Центру громадянського 

представництва «Життя» та Центру громадського 

здоров'я України під назвою «Ефективні медіа-

кампанії у сфері контролю над тютюном». Було 

цікаво, інформативно та досить практично. 

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

https://www.facebook.com/ZhytomyrPublicHealthCenter/?__tn__=K-R&eid=ARC-pkGD01FdCNqjPG6EbAenDpGr5gMLcYAyUvhslCQJkGBrHB2eaOW2ev9SEr-Y1DsqnFuh7yBIwdY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6-KZ1MtGJQyG7jLPvhrgJo9s_qkYwK4yPYbmWUtc_VLJaeZVkK52O3C5FOvnHB9E3_gGgWUqma
https://www.facebook.com/ZhytomyrPublicHealthCenter/?__tn__=K-R&eid=ARC-pkGD01FdCNqjPG6EbAenDpGr5gMLcYAyUvhslCQJkGBrHB2eaOW2ev9SEr-Y1DsqnFuh7yBIwdY0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBt6-KZ1MtGJQyG7jLPvhrgJo9s_qkYwK4yPYbmWUtc_VLJaeZVkK52O3C5FOvnHB9E3_gGgWUqma
https://www.facebook.com/auchan.ua/?__tn__=K-R&eid=ARCGHVuKBtV7KWsEnP233Y59hwFLO5n53TAOvmQTXTfk37PrA02cpJFik8mQBktRxWduqrBtGcE5otxw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTy4kT4f7qiHTTnBldkYW1eaph-DQSqqUv0MfyChbYs1JllCyMM_jzWp_pAi_iTLEL8OSwuGk7hGU7VjgG6ACe3O8uDVI
https://www.facebook.com/100PercentLifeFightForLife/?__tn__=K-R&eid=ARCApU6B2XiAu7BOkLIfYrwtwdoVApzhsOa25cinbUSWRNReSJ2WyDQyQR6PQM7YlwF9HzuNMnRosfI4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTy4kT4f7qiHTTnBldkYW1eaph-DQSqqUv0MfyChbYs1JllCyMM_jzWp_pAi_iTLEL8OSwuGk7hG
https://www.facebook.com/auchan.ua/?__tn__=K-R&eid=ARCGHVuKBtV7KWsEnP233Y59hwFLO5n53TAOvmQTXTfk37PrA02cpJFik8mQBktRxWduqrBtGcE5otxw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTy4kT4f7qiHTTnBldkYW1eaph-DQSqqUv0MfyChbYs1JllCyMM_jzWp_pAi_iTLEL8OSwuGk7hGU7VjgG6ACe3O8uDVI
https://www.facebook.com/WHO/?__tn__=K-R&eid=ARCevMx0t7y63Jc5okE1sLMhPU3IKHjZeBQUNIMg1_pq39ub_f5AKh1_aqQriWWbwIIOPzM1SgfiMc-p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG6No3kz-ZlfDaG00
https://www.facebook.com/gfagroup/?__tn__=K-R&eid=ARCg9urltEJ0LWQSirxJCXYH-0Ma5MqvL4XiYPwm0YRaD0ovIPaJNqBNFnMRTVV-i9rLM2dF4rWBPNUh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG6No3kz-Zlf
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARAYgq9A4vjMPQ0fLL9MB1XuYAepCwLA3OHAkCFF52MvEAUKdeM9UFzjjUKhyo-G66pgE0CajiQzGreG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG6No3kz
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/?__tn__=K-R&eid=ARAYgq9A4vjMPQ0fLL9MB1XuYAepCwLA3OHAkCFF52MvEAUKdeM9UFzjjUKhyo-G66pgE0CajiQzGreG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG6No3kz
https://www.facebook.com/phc.org.ua/?__tn__=K-R&eid=ARAgGeu9_i2ceTJXWfDaKDjxtXfDds9Z8WDrki8jWkg2iviWsxrfO2E0XeUiFpzrqBccGBkF5sRwJk2m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG6No3kz-Z
https://www.facebook.com/AdvocacyCenterLife/?__tn__=K-R&eid=ARDQBxQTaXIdk-yOIzh0b0MePQzBBrrg1RCPlQSoIpdB0C8nUewqaMk5TO9czim75ygU2hciXg_6jgqM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG
https://www.facebook.com/AdvocacyCenterLife/?__tn__=K-R&eid=ARDQBxQTaXIdk-yOIzh0b0MePQzBBrrg1RCPlQSoIpdB0C8nUewqaMk5TO9czim75ygU2hciXg_6jgqM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAE76aEsjCVJl2jrA0DL07bwF4ma8dJVGYqbXfqVa-7K6zE4UmcJhz6tEpZZ8kLtU7YdQVMGTaE6VHHRJEPtG6No3kz-ZlfDaG00YFm1RyiOsijLs8b3sw7Ellc
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5 грудня 2019 року в актовій залі Житомирського базового фармацевтичного коледжу відбувся щорічний відкри-

тий студентський молодіжний інформаційний форум на тему: «Медики і громадськість об’єднують зусилля у запобіганні 

ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі». Долучитися до обговорення виявили бажання багато фахівців та організацій: 

Житомирський обласний центр громадського здоров'я, представники КНП «Обласний медичний спеціалізований 

центр» Житомирської обласної ради, служби соціально-профілактичної роботи від Житомирського міського центру со-

ціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Всеукраїнська благодійна організація «АСЕТ UKRAINE», МБФ «Місія в 

Україну», ГО "Перспектива", Благодійний фонд "Нехай твоє серце б'ється", Житомирська філія тренінгового центру 

«Пріоритет», ЖООО "Аква-Віта", ГО «Асоціація здоров’я нації», «Клініка, дружня до молоді» дитячої лікарні імені 

В.Й.Башека, Житомирське відділення Міжнародної Антинаркотичної Асоціації. 

Також у холі коледжу були представлені інформаційні стенди з роботами учасників нещодавньої міської виставки-

конкурсу малюнків, плакатів та коміксів «За здоровий спосіб життя». Роботи викликали неабиякий інтерес як у студен-

тів, так і викладачів. Та ще більше їх зацікавила можливість пройти анонімно та безкоштовно експрес-тест на ВІЛ/

СНІД. 

6 грудня 2019 року ми взяли участь у тренінгу, що був присвячений проблемам стигматизації людей з туберкульо-

зом. Для нашої основної мети – розбудови системи громадського здоров’я області – це важливий та корисний досвід. А 

сталося це завдяки угоді про співпрацю з нашими друзями – благодійним фондом «Лікарі без кордонів – Бельгія». Саме 

фахівці міжнародної незалежної організації «Лікарі без кордонів» були в цей день нашими наставниками. 

Міжнародна організація «Лікарі без кордонів» відкрила свої представництва в багатьох містах України, в тому чис-

лі й в Житомирі. Мета – імплементувати скорочену форму лікування туберкульозу, зокрема і на теренах нашої області. 

За словами директора філії БФ «Лікарі без кордонів – Бельгія» Алекса Кіма, даний проєкт функціонує в Житомирській 

області з 2018 року і навчання за ним пройшли більше 500 осіб. 

По завершенні тренінгу директор обласного центру громадського здоров’я Олександр Зарицький (від імені нас 

всіх) подякував тренерам за роботу та за надану можливість учасникам тренінгу – фахівцям ОЦГЗ та обласного проти-

туберкульозного диспансеру – в ході навчання відчути себе командою, що, в свою чергу, дає поштовх до розвитку спі-

льних проєктів. Зокрема (і ми не вперше про це говоримо) це залучення об’єднаних територіальних громад області до 

роботи з профілактики туберкульозу, подолання дискримінації хворих на туберкульоз, формування у них прихильності 

до лікування. 

Відкрита студентська міжвузівська науково-практична конференція на тему: «Медики і громадськість об’єднують 

зусилля у запобіганні ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі» відбулась 10 грудня 2019 року в Житомирському медич-

ному інституті. Серед запрошених: Житомирський обласний центр громадського здоров'я, керівництво Житомирського 

медичного інституту, студенти та викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка, представники 

КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради, служби соціально-профілактичної ро-

боти Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Всеукраїнської благодійної організа-

ції АСЕТ UKRAINE, МБФ «Місія в Україну», ГО «Перспектива», ГО «Асоціація здоров’я нації», «Клініки, дружньої до 

молоді» дитячої лікарні імені В. Й. Башека, Житомирського відділення Міжнародної Антинаркотичної Асоціації. 

Було також проведено безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ/СНІД; анкетування щодо обізнаності молоді про 

небезпеку ВІЛ/СНІДу та ризики поведінки. 

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

https://www.facebook.com/ZhytomyrPublicHealthCenter/?__tn__=K-R&eid=ARAlMf2_i7gP8f24GnjMX1n6ui9qV6KjfiXHspyPLkUBvteJ11oxcgDUZPp-DmQ0ySlGyZOI9uLXv5wx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twv
https://www.facebook.com/zu.edu.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDiVWEezk34WnVyC2f3RZkWJqrIXmM_BfqzGX760RqpElpvtMGAwfeu46LYjo4Wv7AtqmK10GeFfzEG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twvtmwg0e8TWKId14j-a
https://www.facebook.com/groups/zmcsssdm/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twvtmwg0e8TWKId14j-aF10zD8fQDvKnRYaFuUF-LSksS0PoelwPVOLPQzQKG3FAFBDqIICmRBAc9c-hpM5_3aBfFsRKbCAO5ReiJRKfNSa2Ox
https://www.facebook.com/acet.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDoCa0NdFqP3n6Xpq3uYUlFzxkewJwuHwBdGWza-7i715n4TzBOuVM26EyBf1YKJQoRbNtYf6qlxDcl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twvtmwg0e8TWKId14j-aF1
https://www.facebook.com/misiavukrainu/?__tn__=K-R&eid=ARA3dJld9BikVwmtO5zyArLj8ZhpBcbMSwHtNqOL3UHQw8nnwSTXfykBjGtoJwmVL9ROROEmWuBAB5iY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twvtmwg0e8TWKId1
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92-%D0%99-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B0-614992042343023/?__tn__=K-R&eid=ARAazwzrowBnMjxA6hIrRSxUbkv5Oe8yegEO7xNr
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%BB?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twvtmwg0e8TWKId14j-aF10zD8fQDvKnRYaFuUF-LSksS0PoelwPVOLPQzQKG3FAFBDqIICmRBAc9c-hpM5_3
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkyNFGPy93zBLH_-ArQxeworOMPG5tkag_xcaCM8xoMIr-Y2krjiAMlA-zbLYLfKI_XasEKJ3Twvtmwg0e8TWKId14j-aF10zD8fQDvKnRYaFuUF-LSksS0PoelwPVOLPQzQKG3FAFBDqIICmRBAc9c-
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«Грип 2019-2020: як вберегтися від захворювання» – такій темі був присвячений круглий стіл», організований 

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 12 грудня 2019 р. у прес-центрі КНП «Обласна клінічна лікарня            

ім. О.Ф. Гербачевського».  

Заступник директора ОЦГЗ Ірина 

Огійчук поінформувала про епідемічну 

ситуацію з грипу та ГРВІ в цілому по 

Україні, зазначивши, що з 31 вересня до 

8 грудня 2019 року перехворіло на грип 

та ГРВІ 4,0% населення країни; 

госпіталізовано 40 010 осіб, із них 79,8% 

– діти віком до 17 років. З початку 

епідемічного сезону проти грипу 

вакцинована 208 551 особа, зокрема, 95 

815 осіб з груп медичного та 

епідемічного ризиків, 43,9% яких 

становить персонал медичних закладів. 

У виступах фахівців йшлося про 

особливості захворювання у сезоні 2019-

2020, профілактику грипу та ГРВІ у 

дітей, епідеміологічний нагляд за грипом 

та ГРВІ та маршрут пацієнта, хворого на 

грип, при зверненні в заклад первинної медико-санітарної допомоги.  

«Вакцинація – дієвий захист від інфекційних захворювань» – такою була тема круглого столу, організованого КНП 

«Обласний центр громадського здоров’я», який відбувся 13 грудня 2019 року в офісі НУО «Сучасний формат». Захід 

було проведено у рамках реалізації субгранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 

в Україні. 

Круглий стіл, на який були запрошені представники громадських та благодійних організацій, пройшов у досить 

неформальній дружній обстановці: фахівці з імунопрофілактики лікувальних закладів нашого міста, в особі яких за час 

співпраці обласний центр громадського здоров’я набув не лише партнерів, а й друзів, розповіли, що таке щеплення, 

імунопрофілактика та що робити, щоб вберегтися від небезпечних захворювань.  

За словами директора ОЦГЗ Олександра Зарицького, який підсумував цю зустріч, «відношення до щеплень - та річ, 

яка характеризує ще й загальний рівень нашої культури». Тобто ми маємо усвідомити, що, вакцинувавшись, 

убезпечуємо не лише себе, а й своїх рідних та оточуючих.  

 

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/epidemichna-situaciya/3642-epidemichna-situaciya-z-gripu-ta-grvi-na-5-tizhni-2014-roku
http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/epidemichna-situaciya/3642-epidemichna-situaciya-z-gripu-ta-grvi-na-5-tizhni-2014-roku
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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я  –  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Тема громадського здоров’я за останні роки в Україні набула стрімкого розвитку, популяризації, вона активно 

поширюється засобами масової інформації та комунікації через соціальні мережі.  

Реалізація «Концепції розвитку системи громадського здоров’я»  передбачає створення ефективної системи роз-

витку людських ресурсів у сфері громадського здоров’я: 

– визнання кадрового забезпечення як невід’ємної частини розвитку сфери громадського здоров’я; 

– розроблення і реалізацію стратегії розвитку кадрових ресурсів, у тому числі визначення реальних та прогнозних 

потреб, планування і здійснення підготовки кадрів, раціонального розподілу, управління ресурсами; 

– реформування системи додипломної та післядипломної підготовки працівників системи громадського здоров’я 

та їх безперервного професійного розвитку, запровадження спеціальності та спеціалізації «Громадське здоров’я»; 

– навчання за окремими магістерськими програмами у вищих навчальних закладах, на курсах підвищення квалі-

фікації або дистанційно фахівців, що працюють у сфері громадського здоров’я; 

– запровадження у вищих навчальних закладах за базовими спеціальностями програм з науково обґрунтованої 

професійної діяльності в сфері громадського здоров’я для забезпечення проведення комплексної оцінки і моніторингу 

стану здоров’я населення, виявлення факторів, що впливають на здоров’я населення, здійснення заходів щодо збережен-

ня та зміцнення здоров’я населення і оцінювання їх ефективності. 

У грудні 2018 року МОН України затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоро-

в’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» в галузі знань 22 «Охорона здоров’я», яким визначено перелік 

спеціальних фахових компетенцій, що відповідають фаховим вимогам Європейської асоціації громадського здоров’я і є 

актуальними для системи охорони здоров’я України. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 року № 356–л «Про ліцензування освіт-

ньої діяльності» комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 

ради отримав ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» освітнього ступеня магістр. 

Розпорядженням голови Житомирської облдержадміністрації в межах регіонального замовлення виділено 8 бю-

джетних місць на підготовку фахівців спеціальності 229 «Громадське здоров’я» освітнього рівня магістр, при ліцензова-

ному обсязі 50 місць. Відкрито кафедру «Громадського здоров’я» і в поточному році оголошено набір на очну і заочну 

форми навчання на базі ступеня бакалавр. 

У структурі навчальних дисциплін передбачено: 

– обов’язкові навчальні дисципліни з циклами загальної, професійної та практичної підготовки; 

– вибіркові навчальні дисципліни. 

Після закінчення навчання магістр громадського здоров’я може працювати на посадах: 

– менеджера (управителя) з громадського здоров’я; 

– менеджера (управителя) у соціальній сфері; 

– консультанта з питань здорового способу життя; 

– провідного фахівця з епіднагляду за інфекційними хворобами. 

Для фахової організації заходів охорони громадського здоров’я в кожній територіальній громаді необхідно в шта-

ті органу місцевого самоврядування мати фахівця, підготовленого за спеціальністю «Громадське здоров’я». На нашу 

думку, фахівці з громадського здоров’я будуть організовувати виконання органами місцевого самоврядування делегова-

них їм повноважень при наданні первинної медичної допомоги, соціальної допомоги населенню, управлінні школами та 

дитсадками.  

Отже, фахівці з громадського здоров’я, підготовка яких розпочалася в Житомирському медичному інституті, змо-

жуть працювати в регіональному центрі громадського здоров’я та на рівні об’єднаних територіальних громад: в органах 

місцевого самоврядування або в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Це питання підлягає обговоренню для 

прийняття рішення.  

Станом на 1.10.2019 року в Житомирській області в процесі децентралізації створено 39 територіальних громад, 

які потенційно вже є роботодавцями для фахівців з громадського здоров’я, 35 центрів первинної медико-санітарної до-

помоги, 10 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Це передній край охорони здоров’я, на якому магістри 

громадського здоров’я є ключовими гравцями в створенні умов для збереження здоров’я населення в усіх сферах люд-

ського життя.  

Важливою ланкою в системі охорони здоров’я є медсестринство, яке становить близько 60% кадрового потенціа-

лу системи охорони здоров’я. Значна частина медичних сестер працює в первинній медичній допомозі, а тому ми бачи-

мо взаємодію у первинній ланці фахівців громадського здоров’я і медсестринства щодо вирішення багатьох питань охо-

рони здоров’я. В нашому навчальному закладі ми поставили такі завдання й інтегруємо вміння, знання, навички в про-

цесі додипломної підготовки.   

Іван Киричук,   

завідувач кафедри  

«Громадське здоров’я» КВНЗ «Житомирський  

медичний інститут» ЖОР. 

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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 ФАКТОРИ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ 

Визначення поняття «здоров’я» 

Існує багато визначень поняття «здоров’я».  

У статуті Всесвітньої організації охорони  здоров’я визначено: «Здоров’я  є станом фізичного, психічного і соціа-

льного благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних дефектів». 

Знаменитий український лікар-кардіохірург М.М. Амосов визначав здоров’я як суму резервних потужностей орга-

нізму.  

Академік Ю.П. Лісіцин визначає здоров’я як гармонійну єдність біологічних і соціальних якостей,  обумовлених  

вродженими та набутими біологічними, соціальними чинниками, а хвороба є порушенням цієї єдності та гармонії. 

Сформулювати вичерпне та однозначне визначення здоров’я неможливо. Зараз налічується понад 400 визначень 

цього поняття. 

У наукових дослідженнях виділяють найбільш типові елементи визначення здоров'я: 

1. Нормальна функція організму на всіх рівнях його організації (органів, гістологічних, клітинних і генетичних 

структур, нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, що сприяють індивідуальному виживанню й відтво-

ренню). 

2. Динамічна рівновага організму та його функцій з навколишнім середовищем. 

3. Здатність до повноцінного виконання основних соціальних функцій, участь у соціальній діяльності та суспільно 

корисній праці. 

4. Здатність організму пристосовуватися до постійно змінюваних умов у навколишньому середовищі, здатність 

підтримувати сталість внутрішнього середовища організму, забезпечуючи нормальну та різнобічну життєдіяльність і 

збереження живого початку в організмі. 

5. Відсутність хвороби, хворобливих станів, хворобливих змін. 

6. Повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя. 

Провідні показники здоров’я 

Провідними показниками здоров’я населення в усьому світі визнані  захворюваність і смертність населення. За 

цими показниками  рівень  здоров’я населення в різних країнах, окремих регіонах всередині країни та серед окремих 

його груп відрізняється. 

Постає питання: чому за таких умов рівні  здоров’я населення відрізняються? Що впливає на показники захворю-

ваності та смертності  населення? 

Фактори ризику захворюваності чи смертності 

Науково доведено, що у формуванні рівня здоров’я населення відіграють важливу роль так звані фактори ризику 

захворювання чи смерті ендогенного та екзогенного походження, вплив яких на організм людини підвищує ймовірність 

виникнення захворювання чи смерті. 

Американський дослідник Роббінс у 1980 році  сформував чотири групи факторів ризику та визначив  питому 

вагу впливу кожної із них на здоров’я людини. 

 

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

 Групи факторів  

ризику 

 Фактори ризику,  

що належать до даної групи 

Вплив на здоров'я,    

орієнтовна 

питома вага (%) 

  

  

Спосіб 

життя 

Тютюнокуріння. 

Незбалансованість харчування. 

Гіподинамія. 

Надмірне вживання алкоголю. 

Необґрунтоване вживання ліків. 

Стресові ситуації. 

Шкідливі умови праці. 

Несприятливі побутові умови тощо. 

  

50 

  

Генетичні 

фактори 

Спадковість. 

Конституція організму. 

Вік. 

Стать тощо. 

  

20 

  

  

Стан 

довкілля 

Забруднення: 

- атмосферного повітря; 

- води; 

- продуктів харчування; 

- ґрунту; 

- рівень радіації; 

- електромагнітні поля тощо. 

  

20 

Стан медичної допомоги Неефективність профілактичних заходів. 

Низька якість і доступність медичної допомоги 

тощо. 

  

10 
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Таким чином, кожен фактор ризику  за певних умов  є позитивною або негативною причиною, що  впливає на  

рівень захворюваності та смертності населення. 

Поняття про  детермінанти здоров’я 

В латинській мові  причина, що визначає виникнення явища, називається  детермінантою.  В глосарії  термінів у 

системі охорони громадського здоров’я  використовується  термін «детермінанти здоров’я». 

Детермінанти здоров’я – це причини (чинники, фактори), які визначають відмінності у здоров’ї окремих людей, 

груп населення чи населення країни в цілому.  

Основні групи детермінант здоров’я 

Соціальні детермінанти: 

- соціальний захист; 

- соціальний капітал; 

- соціальні конфлікти; 

- ранній період життя; 

- освіта; 

- гендер. 

Економічні детермінанти: 

- дохід, його розподіл; 

- зайнятість, умови праці, безробіття; 

- житлові умови. 

Культурні детермінанти: 

- виховання; 

- релігія; 

- традиції. 

Екологічні детермінанти: 

- фізичне середовище; 

- екосистемні товари та послуги. 

Медичні детермінанти: 

- доступність медичних товарів та послуг. 

Практичне значення детермінант здоров’я 

Дослідження та вивчення  впливу детермінант здоров’я дає можливість розробляти програми зміцнення здоров’я, 

профілактики захворювань і передчасної смертності населення в громаді. Виявлення визначальних для здоров’я детер-

мінант дає змогу освітнім та медичним установам ефективно інформувати населення громади та розробляти профілак-

тичні заходи для збереження його здоров’я (профілактика  водно-нітратної метгемоглобінемії, йододефіциту, радіацій-

них уражень, інфекційних та неінфекційних захворювань тощо).  

 

Іван Киричук,   

завідувач кафедри  

«Громадське здоров’я» КВНЗ «Житомирський  

медичний інститут» ЖОР. 
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 

Всесвітній день йододефіциту відзначається щорічно 21 жовтня. Мета Дня – поінформованість населення про 

потреби організму в йоді та висвітлення наслідків дефіциту цього мікроелемента для здоров’я. Україна належить до 

числа країн, населення яких отримує недостатню кількість йоду з продуктами харчування та потребує проведення йод-

ної профілактики. 

На жаль, Україна є однією з країн з найнижчим рівнем споживання йодованої солі у світі, на рівні Гаїті, Гвінеї-

Біссау, Гамбії, Судану, Пакистану та Росії. 

Майже 37 мільйонів людей в Україні перебувають у групі ризику дефіциту йоду. Найбільш виразний дефіцит 

цього мікроелемента в нашій країні спостерігається у гірській місцевості західних областей та Криму (середній та важ-

кий ступінь йододефіцитних захворювань). В Україні до регіонів з максимальним ризиком розвитку йододефіцитних 

захворювань (ЙДЗ) відносять перш за все Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Тернопільську та 

Волинську області. 

В інших регіонах спостерігається йододефіцит легкого ступеня. Чорнобильська катастрофа привернула увагу до 

проблеми йодного дефіциту в Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Рівненській областях. 

Вміст йоду в організмі дорослої людини досягає 20 мг, причому 70-80% з них містяться в щитоподібній залозі. 

Йод – важливий елемент тиреоїдних гормонів, що виробляються щитоподібною залозою, роль яких у нашому організмі 

надзвичайно велика: вони відповідають за репродуктивну функцію людини, сприяють нормальному розвитку дитини в 

період внутрішньоутробного життя, забезпечують нормальний перебіг вагітності, відповідають за інтелектуальний роз-

виток людини і її імунітет. За умови достатнього йодного забезпечення щитоподібна залоза щодня захоплює 60-80 мкг 

йоду, що дозволяє підтримувати рівень синтезу гормонів і компенсувати витрачений на них йод.  

Добова потреба в йоді визначається віком і фізіологічним станом людини.  Рекомендовані норми дотримування 

щоденного вживання йоду: для дітей молодшого віку (0-59 міс.) – 90 мкг, дітей шкільного віку (6-12 років) – 120 мкг, 

підлітків і дорослих – 150 мкг, вагітних та жінок під час лактації – 250 мкг. 

Оскільки в організмі людини не існує систем накопичення йоду «про запас», фізіологічна кількість йоду має над-

ходити в організм щодня для підтримки рівня тиреоїдного синтезу. У період вагітності та лактації постійна фармаколо-

гічна дотація йоду є стратегічно необхідною, незалежно від вживання йодованої солі. 
 

Перші симптоми йододефіциту: 
 

Набряк у передній частині шиї (зоб) – найпоширеніший симптом дефіциту йоду.  

Різке збільшення ваги.  

Втома і слабкість – також поширені симптоми дефіциту йоду. Насправді деякі дослідження виявили, що майже 

80% людей із низьким рівнем гормонів щитоподібної залози, які виникають у випадках дефіциту йоду, відчувають вто-

му, млявість та слабкість. 

Випадання волосся. Гормони щитоподібної залози допомагають контролювати ріст волосяних фолікулів. Коли 

рівень гормону щитоподібної залози низький, волосяні фолікули перестають регенеруватися. З часом це може призвес-

ти до втрати волосся. 

Суха та в’яла шкіра. Гормони щитоподібної залози, які містять йод, допомагають клітинам шкіри регенеруватися. 

Коли рівень гормонів низький, ця регенерація не відбувається так часто, як потрібно, і це призводить до сухості шкіри.  

Зміни серцебиття. Дефіцит йоду може вплинути на здатність до навчання та запам'ятовування. Гормони щитопо-

дібної залози допомагають мозку рости і розвиватися. Ось чому дефіцит йоду, необхідний для вироблення гормонів 

щитоподібної залози, може зменшити розвиток мозку. 

Сильні та нерегулярні менструальні кровотечі. Дослідження показують, що у жінок із низьким рівнем гормонів 

щитоподібної залози спостерігаються частіші менструальні цикли із сильною кровотечею.  

Тільки за даними офіційної статистики, майже кожна десята дитина шкільного віку в країні має зоб (основний 

маркер ЙДЗ). В окремих регіонах його частота перевищує 40%. 

Вживання йодованої солі вважається найбільш ефективним підходом до профілактики йододефіциту. 

У даний час в Україні для збагачення солі використовується йодат калію, який є більш стійкою сполукою, ніж 

йодид, що застосовувався раніше, і дозволяє зберігати йодовану сіль протягом року і більше, не змінює смак і запах 

страв, може використовуватися при консервації продуктів. Безпека йодату калію підтверджена експертами ВООЗ ще в 

1996 році. Крім того, в Україні постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2004 року № 143 йодат калію, який вико-

ристовується для збагачення солі, був внесений до переліку харчових добавок, що дозволені до використання в харчо-

вих продуктах, чим також визнана безпека даної речовини. Технології і рівень йодування солі в Україні відповідають 

міжнародним нормативам, завдяки чому понад 80% виробленої солі експортується. 

Вміст йоду в солі становить 40±15х10–4%, або 0,04 г/кг, що при середньодобовому споживанні в їжу дорослим 

10 г, а дитиною – 6-7 г солі з урахуванням закладених втрат при зберіганні (20%) і приготуванні їжі (20%) дозволяє за-

безпечити щоденне фізіологічне надходження йоду в організм. 
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Травматизм давно став актуальною проблемою у всіх 

країнах світу, оскільки серед постраждалих з травмами 

відзначаються високі рівні інвалідизації та смертності. 

Залежно від умов та характеру ушкодження розрізня-

ють такі види травматизму: промисловий, сільськогоспо-

дарський, побутовий, вуличний, транспортний, спортив-

ний, військовий, дитячий.  

Травми, за даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ), є причиною 16% глобального тягаря  

хвороб і  кожного року призводять до 5,8 млн смертей, з 

них близько 950 тис. дітей віком до 18 років. При аналізі 

причин нещасних випадків стає очевидним, що більшості 

з них можна було б уникнути.  

Для нашої держави  ця проблема також актуальна. 

Адже травматизм в Україні є головною причиною смерті 

працездатного населення країни віком до 40 років, тому 

він повинен розглядатися як пріоритет здоров'я нації і 

практично як загроза національної безпеки. 

З усіх видів травматизму найбільшу небезпеку для 

здоров'я і життя людей становить дорожньо-транспортний 

травматизм, який образно називають «війною на дорогах». 

За даними ВООЗ, смертність від нього становить третину 

загальної смертності.  

Травматизм при дорожньо-транспортних пригодах 

обумовлений великим комплексом причин. Постраждалі в 

ДТП нерідко стають інвалідами. Основними  

 причинами загибелі та травматизму людей на дорогах 

фахівці визнають:   

халатне ставлення до дотримання Правил дорожньо-

го руху; 

перевищення швидкості; 

проїзд на червоне світло; 

водіння автомобіля в нетверезому стані; 

використання ременів безпеки; 

перехід вулиці в недозволеному місці, на червоне 

світло тощо. 

Травми, отримані в результаті дорожньо-

транспортних пригод, характеризуються найбіль-

шою тяжкістю, високою летальністю, тривалим ліку-

ванням, фінансовими витратами. У той же час такі 

травми, як правило, прогнозовані і значною мірою їм 

можна запобігти. 

Без використання паска безпеки ДТП на швидко-

сті 90 км за годину прирівнюється до падіння з 11 по-

верху. Ефективність ременя безпеки на передніх си-

діннях – 50%. Загалом близько 70% порятунку в кри-

тичних ДТП забезпечують саме ремені безпеки.  

Використання ременя на задніх сидіннях рятує 

від важких травм кожного 4 пасажира. При перекидан-

ні автомобіля пасок безпеки у 5 разів зменшує ризик 

загибелі водія.  

Втім тільки 23% автоводіїв України пристібають-

ся пасками безпеки. По Житомирській області цей 

показник збільшився з 12,11% до 39,2%. До прикладу, 

у Швеції 98% водіїв постійно використовують ремені 

безпеки. У Польщі пристебнутими їздять 83% автомо-

білістів, у США – 87%. 

За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули 

при ДТП, могли би бути врятовані, якби їм протягом 

першої години правильно надали першу допомогу. 

Надання допомоги протягом перших 10 хвилин з 

моменту травми знижує смертність на 50%. 

Основним організаційним принципом надання 

допомоги травмованим є наближення первинної меди-

чної допомоги до місця травми. За експертними оцін-

ками, до 80-90 % травмованих потребують амбулатор-

ної травматологічної допомоги в травматологічних 

пунктах.  Останнім етапом допомоги є стаціонарна. 

Експерти вважають, що до 26 % хворих з переломами 

кісток потребують стаціонарного лікування, при ін-

ших видах травм він значно менший. 

Гасло 2019 року: «Життя не є частиною автомобі-

ля». День пам’яті жертв ДТП закликає кожного до 

уваги і ввічливості на дорогах. Це забезпечить безпеку 

руху, а значить – збереже мільйони життів. 

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ДОРОЖНІХ АВАРІЙ  
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Смертність від транспортних нещасних випадків, 

за даними Головного управління статистики в Жито-

мирській області, у 2015 році становила 16,6 на 100 

тис. населення області (загинуло 209 осіб), у 2016 році 

- 19,9 на 100 тис. населення (загинуло 248 осіб),  у 20-

17 році – 17,7 на 100 тис. населення (220 осіб) і в 2018 

році – 13,6 на 100 тис. населення області (загинуло 168 

осіб). Рівень травматизму та смертність у 2016 році 

були найвищими за останні чотири роки. Минулого 

року в порівнянні з 2017 роком показник смертності 

від транспортних нещасних випадків знизився на   

23,2%. По Україні цей показник також має тенденцію 

до зниження і становив від 11,2 на 100 тис. населення 

у 2015 році до 9,3 у 2018 році. 

Понад 50% летальних випадків під час ДТП мож-

на було б запобігти у разі користування ременями без-

пеки. За даними національного дослідження адвока-

ційної Кампанії “За безпечні дороги” у 2017 році менш 

ніж 15% водіїв в обласних центрах України пересува-

лися пристебнутими. У 2018 році кількість водіїв, що 

пристібаються ременями безпеки, зросла більш ніж на 

половину – з 15 до 23%, що є досить позитивною ди-

намікою. Як і минулого року, у рейтингу лідирує Київ, 

де понад 50% водіїв пристібаються. Наближається до 

столичних показників також і Житомир – рівень кори-

стування ременями безпеки становив 39,2% у 2018 

році проти 12,1% у 2017 році. 

За статистичними даними Житомирського обласного 

центру громадського здоров’я, у структурі первинної захво-

рюваності населення області клас хвороб травми, отруєння 

та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин традиційно по-

сідає друге місце і у 2018 році становив 8,2%. Серед причин 

смерті населення травми, отруєння та деякі інші наслідки 

дії зовнішніх причин займають третє місце після хвороб 

системи кровообігу та новоутворень і становлять 5,3% від 

усіх причин смерті. 

У структурі класу хвороб травми, отруєння та деякі 

інші наслідки дії зовнішніх причин питома вага дорожньо-

транспортного травматизму становила у 2015 році 1,2%, у 

2016 – 1,6% та у 2017 – 1,4%. 

Рівень дорожньо-транспортного травматизму у 2015 

році становив 6,5 на 10 тисяч населення, у тому числі серед 

дорослих (18-100 років) – 7,3 на 10 тисяч населення, дітей    

0-14 років – 1,9 на 10 тисяч відповідного населення, підліт-

ків 15-17 років – 10,9 на 10 тисяч відповідного населення. В 

абсолютних числах: у 2015 році було травмовано 822 особи, 

у т.ч. 741 дорослий, 39 дітей 0-14 років, 42 підлітки 15-17 

років. Рівень дорожньо-транспортного травматизму серед 

підлітків 15-17 років вищий рівня травматизму серед дорос-

лого населення. У 2016 році у дорожньо-транспортних при-

годах було травмовано на 275 осіб більше (1097 осіб),  у т.ч. 

985 дорослих, 52 підлітки та 60 дітей. Відповідно зросли і 

показники рівня дорожньо-транспортного травматизму – 

8,8 на 10 тисяч населення області, 9,8 на 10 тисяч дорослого 

населення, 14,1 на 10 тисяч населення віком 15-17 років та 

2,9 на 10 тисяч дітей. Вищий показник у 2016 році характе-

рний і для рівня травматизму по Україні.  

У 2017 році рівень дорожньо-транспортного травмати-

зму знизився на 17,0% і становив 7,3 на 10 тисяч населення. 

Була травмована 901 особа, у т.ч. 811 дорослих, 50 дітей та 

40 підлітків.  

Таким чином, показники рівня дорожньо -

транспортного травматизму у Житомирській області у     

2015-2017 роках перевищували показники по Україні 

(відповідно 4,5/ 4,8/ 4,6 на 10 тисяч населення). 

СТАН ТРАВМАТИЗМУ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

СМЕРТНІСТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ДТП 

 

 

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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18 листопада відзначається Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильс-

тва. Це є свідченням визнання європейською спільнотою масштабності проблеми насилля над цією вразливою категорі-

єю населення, яка не оминула й Україну. 

Завданнями проведення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 

є: 

– підвищення обізнаності громадськості про сексуальну експлуатацію та сексуальне насильство щодо дітей і пот-

ребу в запобіганні таким діям; 

– сприяння відкритій дискусії про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства,   недопу-

щення стигматизації жертв і надання їм допомоги.  

Тема 2019 року – підтримка здатності дітей протидіяти сексуальному насильству.  

Оскільки сексуальна експлуатація 

дітей, зокрема дитяча порнографія, прос-

титуція та усі інші форми сексуального 

розбещення дітей, включаючи протиправні 

насильницькі дії, є руйнівними для дитя-

чого здоров’я та психологічного розвитку, 

запобігання та захист дітей є обов’язком 

дорослих. Діти, які стали жертвами сексуа-

льного насилля, відчувають сором, прови-

ну і страх. Дорослим варто уникати табу 

навколо сексуальних питань і переконати-

ся, що діти знають, до кого звернутися при 

потребі. Дорослі мають з увагою та розу-

мінням ставитись до дитячих почуттів та 

поведінки. Запобігти сексуальному наси-

льству – обов’язок, перш за все, батьків. 

Дуже важливо, аби  дитині не доводилось 

переживати таку ситуацію наодинці і захи-

щатися самостійно. Дорослі, не будьте 

байдужими! Завжди звертайте увагу на 

емоційний стан своєї дитини та докладіть 

максимум зусиль для з’ясування причин поведінки дитини. Пам’ятайте, що Кримінальним кодексом України передба-

чена відповідальність не лише за скоєний злочин, а й за спробу його вчинити.  

Не можна сказати, що в основному, але часто ця тема стосується саме батьків дівчаток. У більшості країн сексуаль-

ні контакти дорослих з дітьми є злочином. У нашій країні наразі ведуться розмови про те, щоб переглянути покарання 

для гвалтівників над дітьми в бік його посилення.  

Що ж можуть зробити батьки для того, щоб вберегти свою дитину, або якщо трапилась біда, допомогти їй позбави-

тися від кошмару? 

По-перше, спочатку потрібно позбутися впливу міфів і стереотипів, які оточують цю непросту тему.  

Були випадки, коли самі насильники запевняли, що «нічого такого» вони не робили, і дитина все вигадала. Батькам 

у цьому випадку варто знати, що діти рідко брешуть. Тому на повідомлення дитини про насильство необхідно зразу 

звернути увагу.  

Поширена думка про те, що насильниками частіше є чужі люди. Тим не менш, за статистикою, у 75-80% випадках 

насильство здійснюють люди, яких діти добре знають і яким довіряють. У більш ніж 50% доведеного насильства воно 

вчиняється батьками, вітчимами та іншими членами сім’ї. Це тільки зафіксовані дані. Не секрет, що багато випадків 

просто замовчується і не доходить до правосуддя.  

Що ж стосується шкоди, що завдається дитині ґвалтівником, то справа не тільки в статевому контакті. Насильство 

несе із собою величезну емоційну шкоду, що випливає з переживань, викликаних зрадою довіри і втратою дитинства. 

Дитина може відчувати почуття ізоляції, сорому, тривоги, відсутності власної значущості. У цей момент обов’язкова 

допомога фахівця-психолога, інакше ці почуття залишаться з дитиною на все життя.  

У дитини, що стала жертвою сексуального насильства, змінюється поведінка, тому уважні та чуйні батьки можуть 

одразу запідозрити недобре.  

Будьте уважні, якщо: 

– дитина без причини стала занадто тривожною, погано спить, їй сняться жахи або вона плаче ночами; 

– з’явилися енурез (нетримання сечі), енкапрез (нетримання калу), заїкуватість, дитина почала жалітися на біль або 

свербіж у ділянці геніталій тощо; 

ЄРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА   

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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– очевидне небажання залишатися наодинці з кимось з дорослих або членів сім’ї;  

– у дітей з’явилися невмотивовані спалахи агресії або злості; 

– дитина виявляє сексуальні пізнання, які не відповідають віку; 

– іноді дитина може розповідати про травмуючі ситуації від третьої особи, наприклад, «Це сталося з моїм другом». 

Навіть скласти казку про принца і принцесу, яка «не хотіла його цілувати». Такі випадки краще не залишати без уваги.  

До речі, не завжди збереження секрету насильства супроводжується залякуванням. Буває, насильник намагається 

перекласти почуття провини за те, що трапилося на дитину, «б’є на жалість». Близький родич може просити мовчати, 

тому що «його посадять у в’язницю». 

Хочеться сказати і про те, що маленькі діти не розуміють сенс 

дій дорослого, тобто сексуальний зміст дій до них не дохо-

дить. Те, що «з ними щось не так», як правило, дитина почи-

нає усвідомлювати, коли дії ґвалтівника виявляються. На цьо-

му етапі батькам потрібно діяти особливо обережно. Чим дов-

ше триває травмуюча ситуація для дитини, тим важче і довше 

вона з неї буде виходити. Без допомоги психолога тут не обій-

тися. 

Отже, якщо ви виявили, що дитина потрапила в ситуацію на-

сильства: 

зберігайте спокій. Від вашої реакції багато в чому залежить, як 

дитина переживе ситуацію. 

Не засуджуйте дитину, адже вона ні в чому не винна. Якщо 

вашою реакцією будуть гнів та засудження, це завдасть ще 

більшої травми. Спокійно і уважно вислухайте дитину, пока-

жіть, що розумієте всю глибину її переживання. Заспокойте, переконайте, що вона ні в чому не винна, дайте зрозуміти, 

що ви її любите. Постарайтеся дізнатися про факти, але не вимагайте подробиць насильно, дитина повинна розповісти 

про все добровільно. Помилкою буде говорити щось на зразок «нічого страшного не сталося, все минеться». Ви самі так 

не вважаєте і дитина відчує обман, від чого її біль стане лише сильнішим. Обговоріть з дитиною ситуацію (якщо це до-

зволяє її вік), що ви збираєтесь робити, і отримайте згоду звернутися до психолога та в поліцію.  Не змушуйте робити 

того, до чого дитина ще не готова, краще допоможіть їй повернутись до звичного способу життя. Зателефонуйте за те-

лефоном довіри – там вам підкажуть, куди ви можете звернутись у цій ситуації. 

Звертатися в поліцію чи ні?.. Це питання кожен вирі-

шує для себе сам. З одного боку, хочеться швидше забути 

цей кошмар, але з іншого – якщо не притягнути ґвалтівни-

ка до відповіді – скільки ще життів він покалічить. А якщо 

таке чудовисько виявилось у вашій родині, то як ви потім 

будете дивитися в очі своїй дитині? Страшно, коли вияв-

ляється, що насильником є батько, вітчим, рідний брат. 

Для жінки (дружини, матері) ця ситуація непроста, але 

вибір вона повинна зробити однозначний. Замовчуючи 

ситуацію, не втручаючись, деякі таким чином намагають-

ся «врятувати сім’ю», «не виносячи на люди хатні спра-

ви». Але про яку сім’ю тут може йтися. Дочка таку поведі-

нку з боку матері розцінює як зраду, яку, швидше за все, 

не зможе згодом пробачити. Якщо вчасно не втрутиться 

психолог, такі дівчатка виростають жінками з низькою 

самооцінкою, вони бояться і уникають чоловіків, не вмі-

ють будувати стосунки, відчувають себе «негідними, бру-

дними», не вміють сказати «ні». Вони одночасно і бояться 

насильства і чекають на нього. Такі жінки часто знову піддаються насильству через свою поведінку жертви.  

Буває, свідомість блокує спогади про пережите насильство (це може бути, якщо дитина досить мала), але потім 

травмуюча ситуація нагадує про себе через роки, проявляючись у поведінці і впливаючи на подальше життя. З цим пот-

рібно працювати, не очікуючи, що «саме минеться». Існує досить багато підходів у психології та психотерапії, щоб до-

помогти впоратися з ситуацією, не дозволяючи пережитому кошмару впливати на ваше життя.  

 

Т.В.Осіпович, 

координатор УОЗ ОДА  за напрямом 

«Дитяча психологія»,   дитячий психолог  

КНП «Житомирська обласна  

дитяча клінічна лікарня» ЖОР.  
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Міжнародний день відмови від куріння, або No Smoking Day, існує з 1977 року. Він з’явився з ініціативи Амери-

канського онкологічного товариства і щороку відзначається у третій четвер листопада.  

Мета Міжнародного дня відмови від куріння – сприяти зниженню поширення тютюнової залежності, залучення до 

боротьби проти куріння усіх верств населення і лікарів усіх спеціальностей, профілактика тютюнокуріння та інформу-

вання суспільства про згубний вплив тютюну на здоров’я та запровадження ефективних антитютюнових законів. 

Однією з важливих складових громадського здоров’я є контроль над тютюном – реалізація заходів, спрямованих 

на зменшення споживання тютюну та поширеності 

куріння. 

Вживання тютюну є основною причиною перед-

часної смертності, якій можна запобігти та від якої 

щороку помирає понад 7 мільйонів людей у світі. По-

над 6 мільйонів таких смертей є результатом безпосе-

реднього вживання тютюну, а близько 890 000 випад-

ків – наслідком впливу вторинного тютюнового диму 

на некурців. За даними вибіркового опитування домо-

господарств, яке проводила Державна служба статис-

тики України у жовтні 2018 року, в Житомирській 

області майже 192 тисячі осіб у віці 12 років і старшо-

му повідомили, що курять. 

Поширеність куріння в Україні серед людей ві-

ком від 15 років становить 20%, тобто 7,2 мільйона 

дорослих в Україні щоденно курять (за даними Глоба-

льного опитування дорослих щодо вживання тютюну 

(GATS) у 2017 р.). Курці живуть у середньому на 16 

років менше за некурців. Щороку від хвороб, спричи-

нених курінням, в Україні помирає 85 тисяч осіб. Що-

року українська економіка втрачає 3,2% ВВП через витрати на лікування та втрату працездатності внаслідок куріння. За 

даними Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS) 2017 р., із 7,2 млн дорослих,  які курять, 

62,5% хочуть позбутися тютюнової залежності, 39,2% курців пробували кинути курити, однак лише 1,2% змогли це 

зробити. Мотиваційна готовність зробити це в найближчий місяць залишається вкрай низькою – приблизно10%. Дослі-

дження показують, що майже дві третини дорослих курців потребують допомоги у відмові від куріння (60%), кожен 

третій (34%) з них хоче отримати таку допомогу від лікаря. Люди, які хочуть кинути курити, можуть отримати фахову 

пораду у свого сімейного лікаря.  

Україна робить лише перші кроки у боротьбі з тютюнокурінням. На державному рівні в Україні впроваджені різні 

стратегії боротьби з тютюнокурінням, включаючи збільшення податків на тютюн, заборону реклами та куріння в публі-

чних місцях. Приємно, що вже є певні досягнення. Зокрема, веб-сайт з надання допомоги у припиненні куріння: 

www.stopsmoking.org.ua. Підвищення податків на тю-

тюнові вироби привело до скорочення кількості прода-

них сигарет. Використання графічних попереджень на 

пачках сигарет допомагає запобігти початку куріння, 

особливо серед дітей та молоді, а також є чинником 

припинення куріння. За даними Глобального опиту-

вання дорослих щодо вживання тютюну (GATS), про-

веденого в 2017 р., поширеність куріння серед насе-

лення за останні 7 років скоротилась на 20%. Показни-

ки зменшення не були однорідними серед усіх верств 

населення меншою мірою, притаманні жінкам та чоло-

вікам, старшим 40 років. Але практично не змінилися 

показники динаміки відмови від куріння. Електронні 

сигарети чи тютюнові вироби для нагрівання не є засо-

бами відмови від куріння та становлять ризики для 

здоров’я. 

Кинути курити – одне із кращих рішень у житті кожного курця. Вже з першого дня відмови від сигарет організм 

починає відновлюватися, а ризики виникнення хвороб, асоційованих з курінням, зменшуються. Через тиждень без сига-

рет у колишнього курця покращується відчуття смаку та запаху, через три місяці збільшується обсяг роботи легень на 

30%, через п’ять років знижується ризик інсульту до рівня некурця. Чим раніше курець прийме рішення кинути курити, 

тим краще. 

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ 

https://phc.org.ua/news/show/centr-gromadskogo-zdorovya-zaklikaje-deputativ-pidtrimati-zakonoproekt-4030a
https://phc.org.ua/news/show/chi-stali-diti-menshe-kuriti-prezentaciya-globalnogo-opituvannya
https://phc.org.ua/news/show/chi-stali-diti-menshe-kuriti-prezentaciya-globalnogo-opituvannya
https://phc.org.ua/news/show/chi-stali-diti-menshe-kuriti-prezentaciya-globalnogo-opituvannya
http://www.stopsmoking.org.ua
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ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПРОДАЖ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ НЕПОВНОЛІТНІМ  

(підприємства) 

 
Ст. 153 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» заборонено продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, сла-

боалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів:  

 - особами, які не досягли 18 років;  

 - особам, які не досягли 18 років.  

Ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів» до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі порушення вимог ст. 

153 цього закону у розмірі 6800 гривень.  

Зазначені штрафи спрямовуються до бюджету згідно з чинним законодавством.  

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї статті, приймаються органами доходів і збо-

рів та/або органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та 

зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, 

дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями і тютюновими 

виробами та пальним, зберігання пального, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної 

законами України.  

Стаття 15. Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпо-

рядження на підставі:  

порушення вимог статті 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не 

досягли 18 років, або у не визначених для цього місцях.  

 

ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ПРОДАЖ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ НЕПОВНОЛІТНІМ 

(продавець) 
 

 

Стаття 156 КпАП  

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом 

(крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля пивом 

(крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на 

територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самовряду-

вання, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або 

тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольни-

ми напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або 

продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар), або тор-

гівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рі-

шенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби, - тягне за собою накладення штрафу від ста (1700 грн) 

до чотирьохсот (6800 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміні-

стративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот (10200 грн) до однієї 

тисячі двохсот (20400 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  

Cкільки громадян було притягнуто до адмінвідповідальності за паління в заборонених місцях. Чи законна відеофік-

сація порушників?  

За результатами опрацювання запиту на отримання публічної інформації надаємо наявні відомості про кількість 

складених адміністративних постанов по Україні за статтею 175-1 «Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» 

Кодексу України про адміністративні правопорушення: за 2017 р. – 162857, 2018 р. – 231411 та 5 місяців                      

2019 р. – 123598. 

Чи законно знімати порушника на відео? – Законно у публічному місці.  

Як спонукати громадян, владу, правоохоронні органи дотримуватись Закону України «Про заходи щодо попере-

дження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»: 

писати звернення на порушення у закладах харчування 

звертатися у поліцію  

ініціювати форми співпраці щодо посилення виконання закону («місячник») 

інформувати громадян про вимоги закону 

писати звернення мажоритарним депутатам про посилення законодавства.  

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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Раніше Україна вважалася країною, вільною від поліомієліту, а тепер ця хвороба повернулася. За статистикою, 

поліомієліт викликає параліч в одному з 200 випадків. Смертність серед паралізованих сягає 5-10 відсотків. Люди хворі-

ють на поліомієліт останні декілька тисяч років, але саме сьогодні є реальна можливість подолати цю страшну недугу 

назавжди, адже поліомієліт – одна з небагатьох інфекцій, які можуть бути повністю ліквідовані, тому що поліовірус 

уражає тільки людей, а ще - існує ефективна вакцина, й імунітет зберігається протягом всього життя.  

Відносно низькі показники щеплення від поліомієліту пов'язані з викривленням інформації щодо вакцин та вакци-

нації, зі спекуляціями навколо цієї теми, які зараз активно розповсюджуються в інформаційному просторі. Це призво-

дить до низького рівня довіри у суспільстві і до позапланової кампанії, і до вакцинації як такої. Оральна полівакцина 

використовується у світі понад 50 років, нею щеплено більше 2,5 млрд дітей у всьому світі, та смертей від неї бути не 

може – це доведений факт. 

Необхідно вплинути на формування суспільної 

свідомості щодо імунізації від поліомієліту та підви-

щити рівень вакцинації від цієї хвороби з метою підт-

вердження статусу України як країни, вільної від полі-

омієліту. А ми, на жаль, наразі такий статус втратили –  

та входимо до низки країн, де поліомієліт є.  

Поліомієлітом називають дитячий спінальний 

параліч, також це захворювання відоме під назвою 

хвороба Гейне-Медіна. Поліомієліт – важке інфекцій-

не захворювання, яке виникає в результаті потраплян-

ня в організм фільтруючого вірусу (найдрібніший ен-

теровірус), який вражає сіру речовину передніх рогів 

спинного мозку, а також рухові ядра стовбура, що в 

результаті призводить до паралічу. Поліомієліт найча-

стіше вражає дітей віком до 5 років. У більшості інфі-

кованих дітей хвороба проходить без симптомів. Про-

те, у деяких випадках інфекція може викликати пара-

ліч нижніх або верхніх кінцівок або навіть смерть, вражаючи нервову систему та зупиняючи функцію дихання. 

На сьогодні залишилось лише дві країни – Афганістан та Пакистан, в яких розповсюдження дикого вірусу поліомі-

єліту ніколи не припинялося. Однак, поліомієліт може поширюватись із цих країн на сусідні та більш віддалені країни. 

Варто пам'ятати, що поява поліомієліту будь-де є загрозою для всіх дітей у світі. Він не зважає на кордони або соціаль-

ний статус і легко переміщується. 

В 1950-ті роки в Україні було зареєстровано більш як 19 тисяч випадків захворювання на поліомієліт – тільки в 

1958 році були паралізовані 3768 дітей. Потім за рахунок профілактики та планової вакцинації рівень захворюваності на 

цю хворобу почав знижуватися і в 1992-1996 роках в Україні було зареєстровано 32 випадки поліомієліту. Після цього 

за активної участі Ротарі в Україні та глобальних партнерів була проведена додаткова масова вакцинація близько 2 мі-

льйонів дітей і надалі рівень планової вакцинації від поліомієліту тримався на рівні більш як 90% багато років. 

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково слід проводити комплексно, 

не пропускаючи жодного, для збільшення резистентності організму до хвороби. 

 

1 доза – 2-й місяць життя дитини. 

2 доза – 4-й місяць. 

3 доза – 6-й місяць. 

4 доза – 18-й місяць. 

5 доза – 6 років. 

6 доза – 14 років. 

 

Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту проводиться у сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних 

закладах, а також приватних, що уклали договори із Національною службою здоров'я  України. 

Єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби – це вакцинація, оскільки специфічного лі-

кування не існує. 

ПОЛІОМІЄЛІТ ПОВЕРНУВСЯ В УКРАЇНУ.  

ДВІ КРАПЛІ ВРЯТУЮТЬ ЖИТТЯ ДИТИНИ 

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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  ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ГРИПОМ ТА ГРВІ  
Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр» здійснює нагляд за грипом та ГРВІ протягом 

епідемічного сезону з 40-го тижня року по 20-й тиждень наступного року, тобто з початку жовтня і до середини травня.  

Згідно з рекомендаціями ВООЗ у  сезон  2019-2020 років будуть циркулювати збудники грипу: 

-  вірус грипу  A/Brisbane/   (H1N1); 

-  вірус грипу A/Kansas/ (H3N2); 

-  вірус грипу  B Colorado; 

-  вірус грипу  B /Phuket/, які й увійшли 

до складу вакцин проти грипу. 

Очікується 2 хвилі підйому  захворюва-

ності: 

-  у  грудні  та  в  кінці січня,  на початку 

лютого  з  можливим максимальним рівнем  на  

4  тижні  2020  року. 

Протягом цього епідсезону (10 тижнів 

нагляду)   активність грипу та ГРВІ в області  

перебуває на неепідемічному  рівні. Реєстру-

ється від 5900 до  7000 випадків захворювань. 

Всього за 10 тижнів епіднагляду зареєстровано 

64699 хворих, що на 5% менше ніж за аналогі-

чний період минулого року (68274 осіб). Протягом минулого епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 215560 лю-

дей. 

На 51-му тижні року в області по медичну допомогу з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні 

інфекції звернулось 6702 особи, що на 255 хворих менше ніж за попередній тиждень, інтенсивний показник – 548,9 на 

100 тис. населення. 

Зниження захворюваності відбулося за рахунок дитячого населення. Захворіло 4559 дітей, що на 344 хворих дітей 

менше ніж у попередньому тижні. Питома вага хворих дітей становить 68% від всіх захворілих. Найвищі показники 

захворюваності серед дітей до 4-х років – 2519,8 на 100 тис. дітей даної вікової групи. Захворюваність дорослих зросла 

на 89 хворих. Госпіталізовано 193 хворих, у тому числі 163 дитини – 84,4% від госпіталізованих. 

У місті Житомирі захворіло 2078 людей, що на 11% менше ніж за попередній тиждень. Серед хворих 1550 дітей – 

74,6% від захворілих. Госпіталізовано 82 хворих, у т.ч. 74 дитини. Летальних випадків не зареєстровано. По Україні 

виявлено 15 випадків лабораторно підтвердженого грипу, в т.ч. грип А (Н3N2) – 8 випадків, грип А (Н1N1) – 4 випадки 

та 3 випадки грипу В. 

  Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом захисту організму від вірусів грипу. Вона захищає від усіх акту-

альних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Найкращий час для проведення вакцинації – напередодні грипозного 

сезону. Якщо такої можливості не було, то вакцинуватись можна і впродовж сезону, це не ослаблює імунітет, а посилює 

здатність організму протистояти  грипу. 

 Щеплення проти грипу не є обов’язко-

вими  та рекомендованими, тому проводять-

ся за кошти підприємств, установ, організа-

цій та за особисті кошти громадян. 

В області проти грипу щеплено 2243 

особи з груп ризику, в тому числі за остан-

ній тиждень – 47 осіб. Найбільша кількість 

щеплених у м. Бердичеві – 241, м. Житоми-

рі – 215, Коростишівському районі – 221, 

Новоград-Волинському – 188 осіб. Жодної  

людини не щеплено в Коростенському та 

Ружинському районах. 

Серед груп ризику найбільше щеплено 

медичних працівників – 719 чол., 396 осіб з хронічними захворюваннями, 246 дітей до 5 років та 153 особи, що перебу-

вають у закладах тривалого догляду. Вагітних щеплено дуже мало – лише 10 осіб. 

 

 

А.І. Головченко,  

зав. відділення організації 

епідеміологічних досліджень 

ДУ «Житомирський обласний  

лабораторний центр МОЗ України»       

                   

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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Загальна кількість ЛЖВ становила 36,9 млн осіб, з них – 35,1 млн дорослих та 1,8 млн дітей до 15 років. 

Число нових випадків ВІЛ-інфекції скоротилося серед дорослих на 16%,  а серед дітей на 35%. 

Загальна кількість померлих від СНІДу зменшилася на 51%.  

Щотижня інфікуються ВІЛ близько 7000 молодих жінок віком 15-24 років. 

Розвиток епідемії  ВІЛ-інфекції  в світі 
Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охоро-

ни здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань.  

За оцінкою ВООЗ/ЮНЕЙДС, Україна продовжує залишатись регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ серед країн 

Центральній Європи та Східної Азії. Кожен сотий громадянин України у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ, що є 

одним із найвищих показників серед країн регіону. 

– На 01.01.2019 р. в Україні офіційно зареєстровано   333717 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, 111 044 

випадки захворювання на СНІД та  48 456 випадків смерті від СНІДу. 

– Майже 60% усіх ВІЛ-інфікованих проживають у 5 регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одесь-

кій областях та м. Києві.  

– Щорічно в Україні кожна п’ята ВІЛ-позитивна людина, яка виявлена за результатами лабораторних досліджень, 

залишається поза медичним обліком.  

– Близько 20% ЛЖВ, які вже перебувають на обліку, не звертаються по медичну допомогу з різних причин.  

Протягом 2018 року щоденно в Україні 

Інфікувалося ВІЛ  50 осіб 

Захворіло на СНІД  24 особи 

Помирало від СНІДу  9 осіб 
1995 рік – у  Житомирській області зареєстровано перший випадок ВІЛ-інфекції. 

 

Станом на 01.11.2019 року по Житомирській області 
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Поширення ВІЛ-інфекції  у  Житомирській  області (2005-2019 рр.) 

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

КІЛЬКІСТЬ ОБСТЕЖЕНЬ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ ТА КІЛЬКІСТЬ  

ОСІБ З ПОЗИТИВНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
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У ВІКОВІЙ СТРУКТУРІ ВІЛУ ВІКОВІЙ СТРУКТУРІ ВІЛ--ІНФІКОВАНИХ ОСІБ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ СТАЛА ІНФІКОВАНИХ ОСІБ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ СТАЛА   

ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ ОСІБ, СТАРШИХ 30 РОКІВ…ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ ОСІБ, СТАРШИХ 30 РОКІВ…  

  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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РИЗИК ПЕРЕДАЧІ ВІЛ ВІД МАТЕРІ ДО ДИТИНІ  

ДЕРЖАВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІД  

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
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ВІДСОТОК ОХОПЛЕННЯ АРТ ПАЦІЄНТІВ  

АКТИВНОЇ ДИСПАНСЕРНОЇ ГРУПИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Тестування на ВІЛ – це ключ до профілактики, лікування, догляду та інших заходів підтримки у зв’язку з ВІЛ-

інфекцією, а також обов'язковий компонент здоров'я населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» 
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КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОНОРСТВА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Широке застосування донорської крові є важливим елемен-

том медичної допомоги, а тому потреба в справедливому доступі 

до безпечної крові актуальна для кожної країни. Доступність кро-

ві та її компонентів залежить від громадян, які виявили бажання 

стати донором.  

Соціально-демографічна криза в Україні обумовлена тенде-

нціями скорочення загальної чисельності населення на 17,2% в 

порівнянні з 1990 роком, зменшування народжуваності з 12,6 до 

6,4 тис. осіб та масштабної трудової еміграції осіб донороздатно-

го віку, яка обумовлення падінням економіки. Вплив індексу ре-

гіонального розвитку на стан поширення донорства  досліджено 

методом побудови математичної моделі за період 1999–2006 р.р., 

що дозволило визначити 4 фактори за рангом впливу: матеріаль-

ний добробут, демографічний розвиток, стан охорони здоров’я  

та рівень освіти населення країни. Відповідно дані фактори вплинули і на населення Житомирської області.  

Загальна кількість донорів скоротилась з 38123 осіб у 1990 році до 7964 осіб у 2018 році, а чисельність донорів 

на 1 тис. населення становила відповідно 25,0 осіб та 8,1 особи. Питома вага первинних донорів – 32,0 %. 

За останні 5 років скоротилась кількість донацій крові на 1 тис. населення з 10,4 у 2014 році до 8,0 у 2018 році, 

донацій плазми на 1 тис. населення – з 2,9 у 2014 році до 0,29 у 2018 році. Кількість донацій клітин крові 

(тромбоцитів) у 2018 році становила лише 0,4 на 1000 населення. 

За цей період відповідно скоротився рівень забезпеченості кров’ю та її компонентами (на 1000 населення): 

         2014 р.  2018 р. 

Еритроцитів, доз      11,1     7,9 

Плазми, доз      14,1     7,9 

Тромбоцитів, доз             0,6     0,4 

Відведено від донорства в 2014 році – 4,9%, в 2018 році – 5,4%. Лише в 2018 році у 43,5% відведених донорів 

виявлено маркери гемотрансмісивних інфекцій, у 53,2% - високий рівень АлАТ.  

Тенденції розвитку донорства: 

значне скорочення кількості донорів свідчить про наявні проблеми із забезпеченням кров’ю та її компонентів; 

зменшення матеріального добробуту та існуючий демографічний розвиток стали основними причинами ниніш-

нього стану донорства; 

наявне скорочення кількості компонентів крові, які видані в лікарні; 

рівень поширеності маркерів гемотрансмісивних інфекцій серед донорів перевищує цей показник в країнах Євро-

пи.  
Анатолій ЧУГРІЄВ, директор 

КНП “Обласний центр крові” ЖОР 
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водити до смерті. 

Як розпізнати дифтерію? 

Симптоми дифтерії: 

– біль у горлі; 

– осиплість голосу, ускладнення 

дихання та ковтання; 

– почервоніння ротоглотки з ціано-

тичним відтінком та набряк слизо-

вої, мигдаликів, піднебіння; 

– поява на мигдаликах чи інших 

уражених органах сіро-білого плів-

частого нальоту. Якщо наліт зняти, 

рана починає кровоточити; 

– специфічний солодкуватий запах 

з рота; 

– збільшення  шийних, підщелеп-

них лімфатичних вузлів; 

– підвищена температура, лихома-

Дифтерія – гостре інфекційне 

захворювання, що характеризуєть-

ся фібринозним запаленням слизо-

вих оболонок ротоглотки, носа, 

гортані та токсичним ураженням 

серцево-судинної, нервової  систем 

та нирок. 

Збудник – дифтерійна палич-

ка, яка продукує екзотоксин. 

Джерелом інфекції є  хворий 

на дифтерію або здоровий бактері-

оносій. 

Передача здійснюється голов-

ним чином повітряно-крапельним 

шляхом, зрідка – через предмети 

побуту. Сприйнятливість до дифте-

рії висока. 

Тривалість інкубаційного пері-

оду (від моменту зараження до по-

яви перших ознак хвороби) – від 2 

до 10 днів (у середньому 3–7). Клі-

нічні прояви дифтерії різноманітні. 

Найчастіше зустрічається дифтерія 

ротоглотки. Вона буває локалізова-

ною (коли уражаються тільки миг-

далики), поширеною (коли нальоти 

виходять за межі мигдаликів), ком-

бінованою (коли уражаються одно-

часно мигдалики, ніс, гортань то-

що). Для дифтерії характерний ви-

ражений токсикоз, що і спричиняє 

розвиток важких ускладнень – ура-

ження серцево-судинної та нерво-

вої систем, нирок, які можуть приз-

нка; 

– загальне погіршення само-

почуття. 

У разі виявлення вище-

вказаних клінічних симптомів 

та підозри на дифтерію, необ-

хідно негайно звернутися до 

лікаря.  

Основний метод лікуван-

ня хворих на дифтерію – вве-

дення специфічної антитокси-

чної протидифтерійної сиро-

ватки. 

Найефективнішим мето-

дом профілактики дифтерії є 

щеплення. Імунізацію прово-

дять усім особам, які не мають 

протипоказань. Відповідно до 

Календаря профілактичних 

щеплень вакцинація проти 

дифтерії проводиться у віці 

2 , 4 , 6  м і с я ц і в  А К Д П 

(цільноклітинна вакцина про-

ти кашлюку, дифтерії і прав-

ця). У 18 місяців та 6 років 

АДП (анатоксин дифтерійно-

правцевий). У 16 років та до-

рослим кожні 10 років для під-

тримання імунітету – АДП-м 

(вакцина зі зменшеним вміс-

том).  

Безоплатне щеплення мо-

жна отримати, звернувшись 

до педіатра, терапевта або сі-

мейного лікаря, з яким у вас 

укладена декларація. 

Бережіть своє здоров’я. 

 Стр. 28 
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Грип – це гостре респіраторне захворювання, 

спричинене вірусом.  Передається від людини до 

людини переважно через кашель, чхання або бли-

зький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може 

захворіти на грип. 

Серед симптомів грипу – висока температура, 

яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; го-

ловний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна 

слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; ка-

шель, що може тривати більше ніж два тижні; не-

жить.  

Якщо вас непокоять ці симптоми – обов’язко-

во звертайтеся до лікаря, який надасть рекоменда-

ції щодо стратегії лікування. Не займайтеся само-

лікуванням. 

 Небезпечні симптоми:  

коли треба викликати екстрену допомогу 

Телефонуйте на 103, якщо з’явились небезпе-

чні ознаки: 

- задишка, 

- висипи на шкірі, 

- кровохаркання, 

- синюшний відтінок шкіри, 

- блювання та пронос, 

- біль у грудях, 

- зниження тиску, 

- сповільнений пульс, 

- аритмія, 

- порушення свідомості, 

- судоми. 

Продовжувати лікування вдома за наявності 

цих симптомів небезпечно. Затримка з госпіталіза-

цією може призвести до смерті хворого. 

Правильна профілактика грипу допоможе 

захистити себе та оточуючих від зараження та 

запобігти поширенню небезпечних вірусів: 

- найперший та найважливіший крок для про-

філактики грипу – це щорічна вакцинація. Краще 

за все отримати щеплення напередодні сезону ви-

сокої захворюваності – у вересні-жовтні. Ті, хто не 

встиг цього зробити, можуть вакцинуватись протя-

гом усього сезону;  

- утримуйтеся від відвідування місць скупчен-

ня людей. Уникайте обіймів, поцілунків і рукости-

скань;  

- уникайте близького  спілкування з хворими. 

Якщо захворіли ви, намагайтеся якомога менше 

перебувати поряд із іншими людьми, щоб не заразити 

їх; 

- дотримуйтесь правил «кашльового етикету». 

Кашляйте або чхайте не в долоню, а в лікоть. Корис-

туйтеся одноразовими серветками або паперовими 

рушниками, які після використання  утилізуйте в сміт-

ник;  

- часто мийте руки з милом. Якщо поруч немає 

води та мила, використовуйте антисептики для рук 

(спреї або гелі на спиртовій основі); 

- намагайтеся не торкатися обличчя, особливо 

зони очей, носа та рота. Саме через ці органи мікроби 

найшвидше проникають в організм; 

- регулярно провітрюйте приміщення і робіть во-

логе прибирання – як у помешканні, так і в робочих 

приміщеннях та навчальних закладах; 

- збалансоване харчування, прогулянки на свіжо-

му повітрі, здоровий сон, уникнення стресу – все це 

зміцнить організм і дасть йому сили протистояти віру-

сам; 

- дотримуйтесь теплового режиму – одяг і взуття 

мають відповідати розміру та використовуватись по 

погоді. Уникайте переохолодження організму.  

 

Піклування про своє здоров'я, виконання ре-

комендацій з профілактики  грипу дозволять збере-

гти здоров'я, поліпшити якість життя.  

ГРИП НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ КОЖНОГО! 

 Стр. 29 
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    Ботулізм – одне з найбільш важких отруєнь, 

які становлять серйозну небезпеку для життя. Захво-

рювання викликається ботулотоксином, який виділя-

ється збудником Clostridium botulinum у результаті 

його життєдіяльності (розмноження та накопичення) в 

харчових продуктах. Основною вимогою для розмно-

ження збудника та виділення токсину є анаеробні 

умови, тобто відсутність кисню.  Ботулотоксин – одна 

з найсильніших у природі отрут.  Його смертельна 

доза для людини становить лише 0,3 мкг. 

Причиною ботулізму найчастіше стає споживан-

ня копченостей, в’яленої, сушеної риби, ковбасних 

виробів, консервів, у тому числі овочевих, фруктових, 

м’ясних, грибних (особливо приготовлених у домаш-

ніх умовах з порушенням гігієни) та продукції, упако-

ваної під вакуумом.  

Слід пам’ятати: інфіковані ботулізмом харчові 

продукти не змінюють своїх зовнішніх ознак, запаху 

та смаку. Виняток — консерви, у разі  забрудненості  

збудником ботулізму відмічається  їх здуття (бомбаж) 

внаслідок газоутворення і поява неприємного запаху.  

  Якщо інфікований продукт твердофазний 

(ковбаса, копчене м'ясо, риба), то в ньому можлива 

так звана гніздова інфікованість збудниками ботуліз-

му і утворення токсинів. Тому трапляються випадки 

захворювання на ботулізм, коли не всі особи, які вжи-

вали один продукт, хворіють. 

Як правило, перші ознаки захворювання можуть 

з'явитися вже через годину після прийому неякісної 

їжі, проте в окремих випадках між прийманням їжі та 

початком захворювання проходить декілька діб. 

Симптоми ботулізму: 

розлади зору: «туман або сітка», «мушки» перед 

очима,  двоїння видимих предметів; 

спрага, сухість слизових оболонок, розлад ков-

тання; 

важко говорити, змінюється тембр голосу - стає 

тихим, гугнявим або взагалі зникає;  

птоз (опущення верхньої повіки), неможливість 

відкрити очі, розширення  зіниць; 

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість; 

запаморочення; 

короткочасні ознаки ураження травної системи 

(нудота, блювання, послаблення випорожнень), а по-

тім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, за-

креп); 

ураження м’язів шиї та кінцівок.  

При тяжкому перебігу з’являється розлад дихан-

ня, смерть настає від паралічу дихальних м'язів і м'я-

зів діафрагми при збереженій руховій активності та 

ясній свідомості.  

При найменшій підозрі на ботулізм слід негайно 

звернутися до лікувального закладу. Своєчасність 

звернення по допомогу дає більше гарантій того, що хвороба 

закінчується для людини сприятливо. 

Профілактика ботулізму: 

- захищати харчові продукти і продовольчу сировину 

від випадкових забруднень, зберігати їх у закритому посуді; 

- рибу, яку тільки піймали, негайно охолоджують або 

заморожують, перед засолюванням необхідно обережно ви-

потрошити рибу, щоб не порушити цілісність кишкового 

тракту, не забруднити м’язи риби його вмістом;      

- засолювання риби проводити тільки в охолодженому 

стані при температурі не більше +4°C, дотримуватися техно-

логії приготування, так як при концентрації кухонної солі 

більше 10% зупиняється виділення ботулотоксину; 

- для консервування  використовувати лише доброякісні 

овочі, ягоди, фрукти; 

- ретельно промивати та просушувати овочі, особливо 

гриби перед консервуванням, дотримуватися температурного 

режиму при виготовленні консервів; 

- не їсти консерви з бомбажом або при підозрі на недо-

броякісність; 

- не купувати копчену, солену та в’ялену рибу на сти-

хійних ринках, яка була виготовлена в домашніх умовах та 

без лабораторного контролю;  

- вживати  грибні та рибні консерви тільки промислово-

го виготовлення, так як технологія та рецептура  їх приготу-

вання  розроблена з врахуванням профілактики ботулізму та 

з проведенням відповідного  лабораторного контролю; 

- слід неухильно дотримуватись вимог  технології виго-

товлення консервованих продуктів. Їх стерилізують в авток-

лавах, бо руйнування спор відбувається лише за температури 

120ОС. 

Пам’ятайте: хворобі легше запобігти, ніж лікувати. 

Будь-яке отруєння не проходить безслідно. Бережіть своє 

здоров’я і здоров’я близьких, а особливо дітей. 

НЕБЕЗПЕКА БОТУЛІЗМУ 

 Стр. 30 
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО НАСИЛЬСТВО? 

 
  

Фізичне насильство –  умисне нанесення побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до травмування, пору-

шення фізичного чи психічного здоров'я, заподіяння шкоди честі та гідності, в окремих випадках до смерті постраждалого. 

Ви зіткнулися із фізичним насильством, якщо: 

вас б'ють або штовхають; 

не випускають із власного дому або не пускають до нього; 

погрожують позбавити життя чи навмисно створюють ситуації, які становлять загрозу здоров'ю та безпеці; 

примушують вживати алкоголь чи наркотики, мед.препарати (без призначення лікаря); 

позбавляють їжі, перешкоджають відпочинку чи сну; 

проти волі переміщують у межах однієї держави або за кордон із застосуванням сили, погроз чи обману. 

Сексуальне насильство – протиправне посягнення однієї особи або групи осіб на статеву недоторканість іншої людини, а також 

дії сексуального характеру щодо неповнолітнього (-ої). 

Ви зіткнулися із сексуальним насильством, якщо: 

вас зґвалтували; 

примушують до небажаних сексуальних контактів; 

примушують до сексуальних стосунків з іншими людьми; 

торкаються інтимних частин вашого тіла проти вашої волі; 

примушують до задовільнення сексуальних потреб у неприродний спосіб; 

примушують займатися порно,  або секс-бізнесом; 

примушують до вагітності або аборту; 

примушують до спостереження за статевим актом або демонструють статеві органи та сідниці. 

Психологічне насильство (емоційне) – насильство, пов'язане з дією однієї особи або групи осіб на психіку іншої шляхом слове-

сних образ або погроз, переслідувань, залякувань, якими навмисне спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити 

себе та може завдаватись шкода психічному здоров'ю. 

Ви зіткнулись з психологічним насильством, якщо: 

вас систематично принижують і вами маніпулюють; 

ображають словесно або негативними жестами, мімікою; 

переслідують, постійно контролюють, погрожують; 

зневажають та ігнорують ваші бажання, думки, почуття, безпідставно критикують;  

позбавляють права на захист честі та гідності; 

шантажують; 

ігнорують чи дискримінують через ваші переконання, віросповідання, національну, расову приналежність чи походження. 

Економічне насильство – умисне позбавлення однією особою або групою осіб іншої людини житла, їжі, одягу та іншого майна 

чи коштів, на які постраждалі мають передбачене законом право. 

Ви зіткнулись з економічним насильством, якщо: 

вас обмежують у доступі до власних коштів чи забороняють використовувати їх, як вважаєте за потрібне; 

пошкоджують ваше майно; 

позбавляють або перешкоджають у доступі до їжі, житла, майна; 

обмежують у можливості працевлаштування, забороняють навчатися чи працювати; 

примушують до жебрацтва; 

шантажують, вимагаючи матеріальної винагороди. 

Які можуть бути причини насильства? 

Низька (завищена) самооцінка кривдника; 

невміння вирішувати проблеми іншими способами; 

бажання домінувати (мати владу над людиною будь-яким шляхом); 

власний негативний досвід; 

психічні розлади та високий рівень агресії; 

вживання алкоголю, наркотичних речовин. 

Насильство - це не одноразова дія, а процес, що складається з циклів насильства, які тримаються на продовженні стосунків поте-

рпілого та кривдника. Якщо насильство хоч один раз з'явилось у стосунках, то є велика ймовірність, що воно повториться, а інтенси-

вність його і ступінь жорстокості будуть зростати.  

Людина, над якою вчинено насильницькі дії, відчуває страх, сором, біль, злість, безпорадність… 

Якщо ви переживаєте такі емоції, то ймовірно ви зазнаєте насильство. 

Якщо такі емоції і почуття викликані вашими словами чи діями, то ви самі вчиняєте насильства. 

Якщо в своєму житті ви зіштовхнулися з насильством, пам'ятайте – завжди є люди, які готові допомогти. Це можуть бути друзі, 

батьки, вчителі, медичні працівники, колеги, сусіди, психолог. 

Пам'ятайте!!! Ви маєте право бути в безпеці! Ви маєте право на захист!!! 

Звернувшись по допомогу, ви не показуєте свою слабкість, а зберігаєте своє життя і здоров'я.  

Куди звертатися по допомогу:  

Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді - Служба психологічної допомоги  “Телефон довіри” - 

15-50 з 9.00-18.00 (крім вихідних), моб.(068)718-59-82; Національна “гаряча лінія” з питань протидії насильству та захисту прав дити-

ни (працює на базі Міжнародного жіночого правозахисного центру “ЛаСтрада-Україна”) - 386 безкоштовно для абонентів МТС та 

Київстар, 0800500335 (дзвінки в межах України безкоштовні); Національна “гаряча лінія” з протидії торгівлі людьми – 0800-

505501, 527 (безкоштовно для абонентів МТС та Київстар, лайфселл); Національна цілодобова лінія з питань запобігання суїцидам та 

профілактики психічного здоров’я - 7333; Національна дитяча гаряча лінія - 0800500225 або 116111.  
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Фізичні травми, важчі чи легші, є невід’ємною частиною дитинства. Травма  може трапитися з дитиною де завгод-

но – на дитячому майданчику, вдома, під час занять спортом та ігор у розважальному центрі, на дорозі – при переході  

вулиці або при катанні на роликах, скейтбордах, велосипедах, скутерах, гіроскутерах тощо. При будь-якій травмі важ-

ливо надати дитині першу медичну допомогу. Бувають травми незначні, які не вимагають спеціального медичного втру-

чання. В інших випадках необхідно вчасно звернутися до лікаря. 

Перша допомога при травмах 

Забій. При забої тканини і органи ушкоджуються без істотного порушення їхньої структури. Частіше ушкоджени-

ми бувають поверхневі тканини (шкіра, підшкірна клітковина). При сильному ударі страждають сухожилля, м’язи, вну-

трішні органи.  

 Для зменшення болю прикладіть щось холодне – серветку, змочену водою, пляшку з водою, лід (це актуально в 

перші 6 годин після травми). Щоб уникнути переохолодження, необхідно лід накладати на шкіру тільки через тканину 

та тримати не більше 15 хвилин. Потім лід потрібно зняти на 5 хвилин. При необхідності повторити всю процедуру. 

Зверніться до лікаря, щоб виключити внутрішні ушкодження. 

Подряпина, садно та поріз. При саднах і подряпинах ушкоджується тільки поверхневий шар шкіри. При порізах – 

всі її шари, а в ряді випадків і тканини, які розташовані нижче. 

При невеликих (неглибоких) ранах: 
Промийте рану 3%-розчином перекису водню, а при його відсутності – чистою (по можливості охолодженою ки-

п’яченою) водою з милом за допомогою ватного або марлевого тампона.  Добре змийте мило водою та   висушіть шкіру 

навколо рани. Перев’язувати подряпину (невелике садно) потрібно тільки в тому випадку, коли необхідно зупинити 

кровотечу або не дати цьому місцю травмуватися повторно. Відкрита рана зазвичай заживає швидше.  

При глибоких  ранах: 

Промийте рану  чистою проточною водою з милом. Глибокі рани  не потрібно промивати розчином переки-

су, адже це загрожує виникненням емболії (кисень, який виділяється, може потрапити до судин та перек-

рити проток крові).   У жодному разі не можна також заливати рану розчином зеленки, йодом чи спиртом, адже на 

додачу можна отримати ще й хімічний опік. Не варто прикладати речовини рослинного або тваринного походження до 

рани, оскільки це може спричинити інфікування. Антисептичними засобами   обережно обробіть  шкіру навколо рани, 

накладіть не занадто туго суху стерильну пов’язку або бактерицидний пластир. Тільки такі дії можуть гарантувати, що 

рана нормально загоюватиметься. 

Якщо у  дитини  сильна кровотеча, підніміть уражене місце вище рівня грудей і щільно притисніть краї рани стери-

льною марлевою серветкою або згортком з чистої тканини. Якщо потрібно – тримайте серветку протягом 10-15 хвилин, 

поки кровотеча не припиниться. Якщо кров просочилася через першу пов’язку, накладіть другу – стискальну пов’язку, 

при цьому не знімайте попередню пов’язку, так як можете пошкодити кров’яний згусток, який вже утворився, і кровоте-

ча відновиться. Відвезіть дитину в лікарню або викличте швидку медичну допомогу. Запитайте медичного працівника, 

чи треба зробити дитині щеплення від правця. Увага! Якщо шматочок скла або іншого предмета застряг у рані, не на-

магайтеся видалити його. Він дасть можливість запобігти подальшій кровотечі, у той час як його видалення може стати 

причиною більшого ураження. 
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Перелом. У разі перелому в результаті травми порушується цілісність кістки. Ознаки, які вказують на перелом: 

сильний біль, набряк тканин (збільшення їх обсягу), форма кістки або суглоба порушена, а зламана кінцівка не може 

рухатися або, навпаки, нетипово рухлива.  

При  переломі варто знерухомити кінцівку за допомогою підручних (картон, дошка, будь-які пружні довгі предме-

ти) або спеціальних (шина, лонгет) засобів, зафіксувавши таким чином травмовану частину тіла бинтом або тканиною 

перед візитом до лікаря.  В жодному разі не намагайтеся змінити положення кінцівки  на звичне, вправити або зробити 

положення більш «зручним». При відкритому переломі, тобто коли на місці пошкодження – рана, долікарська допомога 

насамперед полягає в зупинці кровотечі і накладанні стерильної  пов'язки. При цьому потрібно слідкувати за тим, щоб 

уламки кістки не занурювалися вглиб рани, оскільки в подальшому це може призвести до запалення та загнивання кіст-

ки. 

Вивих. Під час вивиху відбувається заміщення кісток у суглобі. Симптоми вивиху: зміна форми суглобу 

(збільшення, неприродний кут нахилу) через зсув кісток, сильний біль або отерплість, відсутність або обмеження рухів 

у суглобі. 

При вивиху дії практично схожі з тими, що й при переломі. Суглоб потрібно максимально знерухомити, не варто 

згинати коліна, лікті, пальці, рухати щелепою тощо. Прикласти до суглоба щось холодне – пакет з льодом або заморо-

женими овочами (не забудьте обгорнути його у тонку тканину), пляшку чи  грілку з крижаною водою. Холод допоможе 

знизити болісні відчуття та зупинити набряк. Негайно зверніться до лікаря, вправляти вивих особам без медичної освіти 

забороняється. 

Розтягнення та розрив. Розтягнення зв'язок – травма, в результаті якої пошкоджуються зв'язки між м'язом і кіст-

кою. При розтягненнях м'язів і зв'язок виникає біль, що посилюється при русі, м'язова слабкість, синець і набряк. На-

бряк виникає внаслідок пошкодження стінок кровоносних судин. 

При  розриві зв'язок відмічається сильний  біль, порушення рухів, крововилив у м’які тканини, іноді в порожнину 

суглоба (гемартроз), набряк та припухлість суглобів. 

В обох випадках слід застосовувати так зване правило ICE: 

“I” (ice – лід) – якщо можливо застосовуйте лід або кубики льоду в ділянці травми. Це дозволить запобігти набряку 

і зменшити біль. 

“C” (compression – тиск) – застосуйте тугу пов’язку на ушкоджений суглоб. Але пам’ятайте, що  вона не повинна 

порушувати нормальний кровообіг у кінцівці – колір шкіри нижче накладеної пов’язки не повинен набувати синюшно-

го  відтінку, а в самій кінцівці не має бути відчуття поколювання та  порушуватися звичайна чутливість шкіри на дотик. 

“E”(elevation – підняття) – намагайтеся тримати травмовану ділянку вище рівня серця, наскільки це можливо. Це 

дозволить зменшити приплив крові до неї і звести до мінімуму набряки. 

Навіть при легкому розтягненні зв'язок необхідно звернутися до лікаря, щоб уникнути серйозних наслідків, які 

можуть критися за невеликою травмою.  
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ЯК  ВБЕРЕГТИСЯ ПІД ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ 

Травма під час ожеледі – найбільш поширена причина звернення до травмпункту взимку.  

Щоб знизити ризик падіння при ожеледиці, слід дотримуватись наступних правил:  

 - обходити небезпечні ділянки, при виході з громадського транспорту, спускаючись по сходах, обов’язково трима-

тись за перила або попросити перехожих про допомогу;  

- обходити металеві кришки люків — як правило, вони вкриті льодом. Окрім того, можуть бути погано закріплені, 

що додає ризику та важкості травмувань; 

- носити взуття бажано на плоскій підошві або на низькому квадратному каблуці. Краще підійде взуття з рифленою 

підошвою. Пам'ятайте, що підошва на морозі твердне, і неякісне взуття буде на холоді слизьким і твердим. Що стосу-

ється малюнка, то стійкіше взуття з глибокими елементами, спрямованими в різні боки. Це дає краще зчеплення з кри-

жаною дорогою. Якщо ж будете ставити набійки, віддавайте перевагу виготовленим з м'якого поліуретану. Також од-

ним зі способів вберегтися від падінь є льодоходи. Їх надягають як на кросівки, так і на чоботи з підборами й танкетка-

ми;  

- одяг має бути в міру легким за вагою і не закривати огляд простору під ногами.  

- при заняттях зимовими  видами спорту використовуйте захисні засоби – налокітники, наколінники, шолом; 

- при ожеледиці слід ходити по-особливому – ніби трішки сковзати, наче на маленьких лижах, наступати на всю 

підошву; 

- йти бажано як можна повільніше. Важливо пам’ятати, чим скоріше ви йдете, тим більше ризик упасти. Ніколи не 

тримайте руки в кишенях, це збільшує можливість падіння або важких травм, особливо переломів;  

- тримання за руки на льоду не допоможе. Ви або впадете разом з тим, хто падає, або потягнете людину за собою. 

При цьому ви обидва не будете мати достатньо можливості запобігти невдалому падінню на лід. Є сенс тримати за руку 

дитину, людину похилого віку, якщо ви сильніші і більші. У всіх інших випадках така страховка буде поганою послу-

гою; 

- водії транспортних засобів та пішоходи повинні суворо дотримуватись Правил дорожнього руху, адже гальмів-

ний шлях автомобіля в умовах ожеледиці стає непередбачуваним. 

Якщо ж падіння неминуче, навчіться робити це правильно, щоб потім не було боляче.  

Коли ви втрачаєте рівновагу, широко розставлені руки і ноги можуть постраждати в першу чергу. Постарайтеся 

згрупуватися, зменшити висоту падіння: присядьте (зігніть ноги), округліть спину. 

Якщо ви падаєте вперед – виставіть напівзігнуті руки навпроти обличчя. При падінні на прямі руки може відбутися 

перелом передпліччя, вивих плеча або ліктя. 

При падінні набік не підставляйте лікоть, а падайте, виводячи руку вперед. 

Падіння на спину найбільш небезпечне: тут може статися струс мозку і втрата свідомості. У разі падіння назад 

округліть спину і максимально притисніть підборіддя до грудей. Так ви уникнете удару головою, і травми будуть незна-

чними. 

 Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, з`явилися припухлості – терміно-

во зверніться до травмпункту, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками. 

 

Бережіть себе та будьте здорові! 
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КОРИСТЬ І ШКОДА КУПАННЯ У КРИЖАНІЙ ВОДІ: ПОРАДИ ЛІКАРІВ 

На свято Богоявлення, що відоме у народі 

як Водохреща і святкується 19 січня, централь-

не місце займають обряди, пов'язані з водою, і 

один з них – купання в ополонці. Вода сама по 

собі, особливо в зимовий період, має сильну 

позитивну енергетику і несе в собі хороший 

заряд для організму людини, а в такий день 

вона має особливо  сильну енергетику, що і 

робить цей день незабутнім. Походить ця тра-

диція з Євангельської розповіді про подію 

Хрещення Господа Ісуса Христа святим Іоан-

ном Хрестителем у річці Іордані. Люди каяли-

ся, просили у Бога прощення і лише після цьо-

го занурювалися у воду. Тому перш ніж зану-

рюватися, треба свято вірити, що купання на 

Хрещення очистить душу і тіло, що такий вчи-

нок піде дійсно на користь. 

Коли  медики говорять про цілющий вплив купання в ополонці, то мають на увазі, перш за все, система-

тичне моржування, а не разове занурення на Водохреща. Якщо людина загартовується систематично 

(приймає контрастний душ, ходить босоніж по снігу, відвідує сауну), то і зимове купання буде для 

неї корисним. Короткочасна дія холоду викликає викид у кров біологічно активних речовин і гормонів, зок-

рема гормонів радості – ендорфінів і серотоніну – ось чому, вийшовши на берег, людина буквально літає від 

щастя, відчуває себе більш бадьорою та повною сил. Також регулярні загартовування тонізують судини, ре-

гулюють кров'яний тиск, поліпшують обмін речовин і підвищують захисні функції організму.   

Проте, як  показує практика, більшість лю-

бителів купання – люди, які інші 364 дні на 

рік про моржування навіть не замислюють-

ся. І купання на Водохреща в зимовій опо-

лонці для них є нічим іншим, як данина 

моді. В цьому випадку краще відмовитися 

від подібного наміру, інакше крижана ку-

піль може мати небезпечні та негативні 

наслідки для здоров’я.  

Якщо ви все ж таки вирішили скупатися на 

Водохреща, то необхідно дотримуватись 

простих правил.   

Перед зануренням у крижану воду необхід-

но ситно поїсти. Медики радять їсти за дві 

години до купання. Найкраще підійдуть 

калорійні продукти – сало, горіхи, каші, 

чорний хліб. Алкоголь категорично заборо-

нено вживати навіть напередодні, бо він збиває терморегуляцію організму, тобто всі процеси зі звуженням та 

розширенням судин починають давати збої. Це загрожує інфарктами, інсультами, зупинкою дихання та ін-

шими дуже неприємними речами. Також перед зануренням необхідно розігрітися: зробити кілька енергійних 

рухів руками, корпусом, поприсідати, пробігтися або пострибати хвилин п’ять-десять. Але майте на увазі, що 

надовше затягувати цю розминку не варто – є ризик переохолодитися. Тоді й у воду лізти буде лячніше, й 

промерзнете в ній більше, ніж припустимо. До слова, в суху й морозну погоду купатися значно комфортніше, 

ніж у плюсову, але вогку чи, ще гірше, вітряну. 

Щоб запобігти втраті чутливості ніг, до ополонки необхідно підходити в зручному, неслизькому взутті. 

Можливе використання спеціальних гумових капців, які  захищають ноги від гострих каменів, а також не 

дадуть ковзати на льоду. 
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Йдучи до ополонки, пам'ятайте, що дорі-

жка може бути слизькою. Ідіть повільно і ува-

жно.  

 Бажано не чекати роздягненим своєї чер-

ги, а скидати одяг вже при самому купанні. 

Роздягатися треба поступово – організм має 

звикнути до холоду. Якщо ви занурюєтеся 

вперше, то краще, щоб поряд були досвідчені 

люди або ж рідні, друзі, які будуть вам допо-

магати. 

Щодо самого купання, то заходити в опо-

лонку треба поступово. Занурюватися найкра-

ще по шию, не замочивши голову, щоб уник-

нути рефлекторного звуження судин головно-

го мозку; ніколи не пірнайте в ополонку головою вперед. Стрибки у воду і занурення у воду з головою не 

рекомендуються, так як це збільшує втрату температури і може призвести до шоку від холоду.   

Знаходитися у воді можна до хвилини, не забувайте, що це не повноцінне плавання. Новачкам не можна 

перебувати у воді більше 10 секунд: два-три гребки – і на берег.  

Виходити  з ополонки не так легко, як здається, потрібно міцно триматися за поручні, які зазвичай спеці-

ально встановлюють в облаштованих для купання місцях. Після купання треба добре розтертися рушником, 

але не слід плескати по тілу, адже можна пошкодити капіляри. Потім потрібно швидко вдягтися, тому краще 

заздалегідь підібрати одяг з мінімальною кількістю застібок. Якщо є халат, можна одразу накинути його на 

себе, а тоді вже без особливого поспіху вдягатися, починаючи з нижньої частини тіла.  Не зайвим буде випи-

ти з підготовленого термоса гарячого чаю, краще всього з ягід, фруктів. 

 Якщо після виходу з води спостерігається почастішання серцебиття, відчувається брак повітря (людині 

важко дихати), слід якомога швидше звернутися  по медичну допомогу. Ці ознаки можуть вказувати на роз-

виток серцевого нападу. В спеціально обладнаних місцях, як правило, цього дня чергують карети швидкої 

медичної допомоги, тому у разі необ-

хідності фахівці зможуть оперативно 

надати допомогу. 

Медики наголошують, що тільки 

здорова людина може сміливо зану-

рюватися у крижану воду на Водох-

реща, тому що попри будь-яку підго-

товку та бажання, купатися в ополон-

ці протипоказано людям, які мають: 

– запальні захворювання носоглот-

ки або отити;  

     – захворювання серцево-судинної 

системи, наприклад, вади серця, іше-

мічну або гіпертонічну хворобу; 

– захворювання центральної нер-

вової системи, такі як епілепсія, скле-

роз судин головного мозку, енцефаліт; 

– запальні захворювання нервів, на кшталт невритів;  

     – ендокринні захворювання – цукровий діабет, проблеми зі щитоподібною залозою та інші;  

     – захворювання органів дихання (астма, туберкульоз);  

     – захворювання шлунково-кишкового тракту, зокрема, виразка та холецистит;  

– захворювання сечостатевої системи, а також шкірно-венеричні захворювання. Також не можна купатися 

в ополонці вагітним жінкам, бо стрес від купання може спровокувати викидень; жінкам у період лактації, 

людям похилого віку, дітям до шести років, бо викид гормонів може вдарити по імунітету.  

Насолоджуйтеся відчуттям полегкості та приємності, яке неодмінно має настати після чудодійної йор-

данської купелі, якщо ви дотрималися всіх наших порад.   


