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НОРМАТИВНА БАЗА

• Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для до-
сягнення глобальних цілей сталого розвитку – затверджено розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 530-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-
zahodiv-shchodo-neinfekcijnih-zahvoryuvan-dlya-dosyagnennya-globalnih-
cilej-stalogo-rozvitku 

• Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної 
допомоги населенню – схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 27 листопада 2019 р. № 1414-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-derzhavnoyi-
stram271119tegiyi-rozvitku-sistemi-protituberkuloznoyi-medichnoyi-dopomogi-
naselennyu

• Державна стратегія у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу 
та вірусним гепатитам на період до 2030 року – схвалено розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1415-р
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-derzhavnoyi-strategi-a1415r

• Стратегія забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту 
за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року – схвалено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р.             

№ 1416-р
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-zabezpechennya-

biologichnoyi-bezpeki-1416-271119

• План заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном 
та продуктами його розпаду, мінімізації довгострокових ризиків від поши-
рення радону в житлових та нежитлових будівлях, на робочих місцях на 
2020-2024 роки – затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 27 листопада 2019 р. № 1417-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shchodo-
znizhennya-rivnya-1417-271119
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА АКТИВНОСТІ
у Новоборівському будинку культури відбулася зустріч 
представників медичних закладів, жителів громади та влади 
щодо реформування первинної та вторинної ланок медици-
ни в Новоборівській 

селищній об’єднаній територіальній 
громаді.

Директор Житомирського облас-
ного центру громадського здоров’я   
Олександр Зарицький роз’яснив по-
дальшу стратегію реформування 
медицини та функціонування ме-
дичних закладів, в тому числі й на 
території громади.

працівники і читачі 
Житомирської обласної  
бібліотеки для юнацт-
ва дізнались багато 

корисної інформації про грип та ГРВІ 
під час лекції лікаря-епідеміолога 
Житомирського обласного цен-
тру громадського здоров’я Таїсії  
Вальчук. 

Фахівець розповіла, чим грип 
відрізняється від інших ГРВІ, шля-
хи передачі захворювань і за-
ходи профілактики. Вона дала 
рекомендації, як запобігти хворобі.

Лікарка пояснила, як правильно 
користуватись одноразовими ма-

сками, паперовими серветками, 
щоб захистити себе та оточуючих 
від зараження.

Таїсія Вальчук наголосила, що 
основним заходом профілактики 
захворювання на грип залишається 
вакцинація, в першу чергу робити 
щеплення необхідно особам з так 
званих груп підвищеного ризику за-
раження: людям з хронічними за-
хворюваннями серцево-судинної та 
дихальної системи, вагітним, дітям, 
а також особам, які контактують з 
великою кількістю людей – серед 
них медичні працівники, вчителі і, 
звичайно ж, бібліотекарі.

Фахівець розвінчала 
міф, що вакцинува-
тись потрібно лише 
напередодні грипозно-
го сезону (у вересні-
жовтні), зробити ще-
плення можна і в період 
епідемії – адже для того, 
щоб почав вироблятись 
імунітет, достатньо двох 
тижнів. 

29 
січня 

2020 року

23 
січня 

2020 року
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у Києві відбулась установча зустріч переможців конкурсу з 
розбудови центрів громадського здоров’я, серед яких був і 
Житомирський обласний центр громадського здоров’я.
Ігор Кузін, в.о. генерального директора Центру громадського 
здоров’я України представив Стратегію розвитку системи гро-

мадського здоров’я в 2020 році.
Вже є розробленим і план переходу та інтеграції установ у сфері гро-
мадського здоров’я на регіональному рівні — вкрай важлива складова 
для створення ефективної системи. Презентувала його Ірина Агєєва, 
завідувачка відділу супроводу реформ та регіонального розвитку ЦГЗ.

в Житомирському медичному інституті відбувся одноденний 
тренінг для управлінських команд лікарень області (головних 
лікарів, економістів, статистиків тощо) в рамках впровадження 
медичної реформи.

Основною темою лекцій та практичних занять цього дня стало 
«Фінансування лікарні на основі DRG», а тренером виступив Володимир 
Івчук, старший радник Агенції розвитку охорони здоров’я, національний 
тренер з підтримки реформування охорони здоров’я (програма U-LEAD з 
Європою) та з впровадження австралійської системи DRG. 

5

31 
січня 

2020 року

Серед завдань навчальної зустрічі:
•Оцінка перспективи фінансування підприємства за договором з НСЗУ 

(DRG) при різних сценаріях тарифних моделей.
•Оцінка потенційної прибутковості та затратності відділень інституції.
•Визначення сильних та слабких сторін закладів та напрямків змін для 

них.
Організаторами тренінгу виступили Житомирський обласний центр гро-

мадського здоров’я та управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

13 
лютого
2020 року
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21
лютого
2020 року

відбулася робо-
ча зустріч учасників 
проєкту «Розвиток 
регіональних систем 
громадського здоров’я» 

в рамках реалізації гранту Глобаль-
ного фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом та малярією в Україні. 
Учасниками зустрічі були фахівці об-
ласного ЦГЗ, лабораторного центру, 
медичного спеціалізованого центру, 
інших закладів охорони здоров’я та 
завідувач кафедри громадського 
здоров’я Житомирського медично-
го інституту. Також були залучені 
програмні фахівці та консультант 
проєкту.

Участь у проєкті Житомирсь-
кий обласний центр громадсько-
го здоров’я бере вже другий рік 

поспіль. У 2019 професіоналами 
центру була розроблена заявка, яку 
і подали на участь у конкурсі. Дея-
кий час потому – вона виграла.

Основна тема та повна назва 
гранту: «Прискорити темпи змен-
шення рівня захворюваності на 
туберкульоз та ВІЛ за рахунок за-
безпечення загального доступу до 
своєчасної та якісної діагностики і 
лікування туберкульозу та МРТБ, 
шляхом розширення доказової 
медичної профілактики, діагностики 
та лікування ВІЛ та створення стійкої 
та життєздатної системи охорони 
здоров’я».

За час участі у проєкті центром 
було зроблено багато кроків на 
поліпшення ситуації з лікуванням 
ВІЛ та туберкульозу в області. 

Також ми обговорили стратегію 
з імунопрофілактики та впровадження інфекційного 
контролю разом з Олександром Заїкою та Романом 
Колесником.

Зустріч пройшла дійсно плідно. Особливо корисним був обмін досвідом 
з іншими регіональними центрами. Тепер час застосовувати ці знання на 
практиці.
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Проводилися круглі столи, акції та 
флешмоби. 

Під час робочої зустрічі були 
визначені наступні завдання:

• сформувати підрозділ з 
імунізації та приєднати центри 
МіО ВІЛ та ТБ (центри моніторингу 
та оцінки виконання програмних 
заходів з протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та туберкульозу);

• розробити та затвердити 
регіональну програму громадського 
здоров’я;

• впровадити систему оцінки 
контролю та якості даних МІС 
(медичної інформаційної системи);

• продовжувати впроваджен-
ня заходів з інфекційного контро-
лю та епіднагляду за інфекціями, 
пов’язаними з наданням медичної 

допомоги на регіональному рівні 
(локації: обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевського, “Лікарня 
№1” Житомирської міської ради, об-
ласний протитуберкульозний дис-
пансер);

• продовжувати співпрацю з 
ОТГ для локального розвитку гро-
мадського здоров’я тощо.

За підтримки Глобального фонду у 
2020 році є можливість організувати 
адвокаційну кампанію в обласній 
раді щодо розвитку системи гро-
мадського здоров’я регіону. Також 
важливим є досягти консолідації 
розрізнених аналітичних ресурсів 
в області та повністю реалізувати 
на різних рівнях влади принцип 
«здоров’я в кожній політиці».
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відбулось спільне 
розширене засідан-
ня обласної Коорди-
наційної ради з пи-

тань безперервної післядипломної 
освіти практикуючих медсестер 
та Асоціації медичних сестер 
Житомирської області за участі 
КНП «Обласний центр громадсько-
го здоров’я» Житомирської обласної 
ради та слухачів курсів підвищення 
кваліфікації на тему «Візуальні 
форми раку: компетентісний підхід 
медичної сестри в профілактиці та 
ранній діагностиці».

Зі вступним словом до учасників 
звернувся проректор з практич-
ного навчання, д.м.н., доцент ка-
федри «Сестринська справа» Жи-
томирського медичного інституту 
Павло Яворський, який підкреслив 
актуальність профілактики і 
своєчасного виявлення злоякісних 
новоутворень. 

Лікар-онкохірург обласного онко-
логічного диспансеру Юрій Шевчен-
ко свій виступ присвятив окремим 
аспектам профілактики і діагностики 
ранніх проявів візуальних форм 
онкологічних захворювань шкіри і 
слизових оболонок.

Аудиторія із зацікавленістю про-
слухала доповідь «Рак молочної 
залози: сучасний стан проблеми», 
презентовану лікарем-мамологом 
обласного онкологічного диспансеру 
Інною Станкевич. Фахівець наголо-
сила на важливості регулярного са-
мообстеження грудей, розповіла про 
клінічні форми РМЗ, його симптоми, 
методи діагностики і лікування. 

Про первинну і вторинну про-
філактику раку шийки матки 

8

25
лютого
2020 року

повідомила завідувачка обласного 
кабінету патології шийки матки об-
лонкодиспансеру Олена Мордюк, 
детально зупинившись на осо-
бливостях вакцинації проти вірусу 
папіломи людини, який підвищує ри-
зик розвитку онкологічної патології.

Завідувач АЗПСМ № 12 центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги Житомирської міської ради 
Олександр Косміна доповів про  
організацію роботи ЦПМСД з ран-
нього виявлення візуальних форм 
онкозахворювань.

Завідувачка відділу медстати-
стики і аналітики обласного цен-
тру громадського здоров’я Ліна  
Возна акцентувала увагу  на ролі 
громадського здоров’я у запобіганні 
онкологічним захворюванням. 
Неінфекційні захворювання, у тому 
числі злоякісні новоутворення, – 
це основна причина смертності та 
інвалідизації у світі. У Житомирській 
області смертність від новоутворень 
– на другому місці після серцево-су-
динних захворювань серед основних 
причин смерті (11,5%). Майже тре-
тину летальних випадків унаслідок 
раку зумовлено нездоровим спосо-
бом життя і раціоном харчування. 
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Тож пріоритетними напрямами робо-
ти медичних працівників мають бути 
вакцинація, консультування щодо 
обмеження та відмови від вживан-
ня алкоголю, куріння, раціональне 
харчування, збільшення фізичної 
активності пацієнтів. Як приклад 
такої роботи фахівець навела 
співпрацю КНП «Обласний центр 
громадського здоров’я» з мешкан-
цями Новоборівської громади у 
розробці місцевої «Програми гро-
мадського здоров’я Новоборівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади Хорошівського району 
Житомирської області на 2020-
2022 роки». Один із напрямків цієї 
програми – профілактика окремих 
інфекційних та паразитарних за-
хворювань шляхом вакцинації про-
ти вірусу папіломи дівчаток вікової 
групи  9-14 років, що є інвестицією в 
здоров’я майбутніх поколінь.

Медичний директор КНП 
«Обласна клінічна лікарня ім. 
О.Ф.Гербачевського Світлана Тевс у 
своєму виступі підкреслила важли-
ву роль фахівців з медсестринства 

в наданні якісної медичної допомо-
ги пацієнтам, саме тому Всесвітня 
організація охорони здоров’я 
2020 рік оголосила Роком медсе-
стер та акушерок. Запровадження 
європейських стандартів медсе-
стринства передбачає більш сучас-
ний рівень освіти медичних сестер, 
розширення медичних практик, 
зміну системи управління. 

Про психологічні особливості 
роботи з хворими на онкологічну 
патологію та роль медичної се-
стри у формуванні мотивів он-
кохворих до життя в умовах хво-
роби та прагнення до одужання 
доповіла завідувачка відділення 
післядипломної освіти молодших 
медичних спеціалістів Житомирсь-
кого медичного інституту, к.п.н. Зоя 
Шарлович. 

На завершення засідання ме-
дичний директор (з поліклінічної 
роботи) облонкодиспансеру Мико-
ла Луцюк наголосив на важливості 
співпраці первинної ланки і облас-
ного онкологічного диспансеру.

в Будинку культури села Станишівка відбувся семінар-тренінг 
обласного інформаційно-просвітницького проєкту «Молодь 
Житомирщини обирає здоров’я» для учнів та педагогів зі шкіл 
Станишівки, Зарічан, Луки, Пісків та Ліщина.

«Здоров’я молоді – здоров’я України» – такою була основна  
думка виступу Тетяни Слуки, завіду-
вачки відділу промоції здоров’я Жи-
томирського обласного центру гро-
мадського здоров’я.

Учасники семінару мали змо-
гу ознайомитися з національною 
стратегією рухової активності, 
історією розвитку та особливостя-
ми сучасної фізичної активності для 
дітей та молоді по всьому світу. 

26
лютого
2020 року
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Про все це їм розповіла віцепрезидент Української федерації 
скандинавської ходьби Ірина Снігурівська.

Та найцікавішим, звичайно, став майстер-клас із застосуванням техніки 
скандинавської ходьби, який провели Ірина Снігурівська та Олена Коваль-
чук, сертифікований інструктор зі скандинавської ходьби. Вона ж розповіла 
про можливості впровадження скандинавської ходьби у навчальному 
процесі та житті молоді.

Також психолог Анна Демченко поділилася ґрунтовною інформацією 
щодо впливу на здоров’я дітей та молоді залежностей та про модель 
цілісної особистості, що було особливо корисно в контексті прагнення гро-
мади ОТГ до підвищення рухової активності у молодого покоління.

Організаторами зустрічі виступили Територія здоров’я, краси та успіху 
та департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА, за участі 
Житомирського обласного центру громадського здоров’я, за сприяння 
керівництва Станишівської селищної ОТГ.

Після всього голова сільської ради Юрій Матвійчук поділився своїми 
сподіваннями на подальшу співпрацю Станишівської ОТГ із громадськими 
організаціями та розвиток екотуризму на базі громади.

10
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у м. Києві відбувся 9-й 
Регіональний симпозіум 
з питань лікування ту-
беркульозу «Подолання 

перешкод у лікуванні туберкульозу: 
від стратегії до дій», організований 
Центром громадського здоров’я 
України спільно із Міністерством 
охорони здоров’я України та 
організацією «Лікарі без кордонів»/
Médecins Sans Frontières (MSF). 

Делегації з дев’яти країн мали 
змогу обговорити передові прак-
тики та заходи для забезпечення 
пацієнтам доступу до оптимальних 
варіантів лікування у майбутньо-
му, зокрема впровадження новітніх 
інструментів та тактик для боротьби 
з туберкульозом. 

Участь у симпозіумі взяли і пред-
ставники Житомирської області 
– фахівці обласного центру гро-
мадського здоров’я та обласного 
протитуберкульозного диспансеру. 

Під час симпозіуму було пре-
зентовано попередні резуль-
тати дослідження, яке прово-
диться у Житомирській області 
щодо інноваційного, скороченого, 
повністю перорального режиму 
лікування мультирезистентного ту-
беркульозу. 

«Робота, яку ми здійснюємо у 
Житомирській області у співпраці 

з Міністерством охорони здоров’я 
України та Національним інститутом 
фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. 
Яновського, – це один з прикладів 
того, як впровадження найновіших 
рекомендованих схем лікування 
може принести кращі результати і 
дати пацієнтам більшу надію на оду-
жання», – наголосила Голова місії 
організації «Лікарі без кордонів» в 
Україні Крістіна Фалконі. 

Як зазначили організатори, Жи-
томирська область є передовою 
у впровадженні новітніх практик 
лікування туберкульозу, зокрема, 
амбулаторного етапу лікування хво-
рих на туберкульоз у громадах. 

Учасники високо оцінили досвід 
Брусилівської ОТГ у соціальному 
супроводі тубхворих, котрі перебу-
вають на амбулаторному лікуванні. 

Також учасники заходу обгово-
рили та проаналізували сучасні 
тенденції у лікуванні туберкульозу, 
у тому числі й пацієнт-орієнтований 
підхід, коли пацієнту надається 
підтримка та можливості приймати 
рішення щодо власного лікування.

5-6
березня
2020 року
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них рекомендацій, є вмотивованою 
і хоче завершити курс лікування – 
вона стає абсолютно здоровим та 
повноцінним членом суспільства.

«Настав час!» – під таким гас-
лом в Україні з 10 березня по 10 
квітня проходить місячник бороть-
би з туберкульозом, спрямований 
на підвищення рівня освіченості 
населення з питань профілактики 
цього захворювання», – повідомила 
учасників семінару Світлана 
Ходаківська, лікар-методист відділу 
промоції ЗСЖ. Визначене у 2020 
році ВООЗ гасло Всесвітнього дня 
та місячника боротьби із захворю-
ванням на туберкульоз спонукає 
до мобілізації на всіх рівнях: настав 
час виявляти й лікувати прихова-
ну інфекцію, посилювати освіту та 
обізнаність медичних працівників, 
настав час говорити, настав час 
припинити стигму! 

у рамках реалізації 
гранту Глобального 
фонду для боротьби зі  
СНІДом, туберкульо-

зом та малярією в Україні лікарями 
відділу промоції здорового спо-
собу життя обласного центру гро-
мадського здоров’я проведено на-
вчання слухачів циклу «Медсестри 
загальної практики-сімейної меди-
цини (спеціалізація)» відділення 
післядипломної освіти КВНЗ «Жи-
томирський медичний інститут». 
Під час семінару з актуальних пи-
тань громадського здоров’я, фор-
мування здорового способу життя 
організовано зустрічі із фахівцями-
практиками, які поділились із слу-
хачами циклу досвідом практичної 
роботи.

 Про профілактику шкідливих 
звичок та негативних явищ у 
молодіжному середовищі поінфор-
мував присутніх Андрій Слука, лікар-
методист відділу промоції ЗСЖ.

На важливій ролі медсестри 
загальної практики-сімейної ме-
дицини в розвитку системи гро-
мадського здоров’я зупинилась Ліна  
Возна, зав. відділу медичної стати-
стики та аналітики ОЦГЗ. 

Олександр Близнюк, медичний 
директор обласного протитуберку-
льозного диспансеру поділився з 
учасниками семінару практичним 
досвідом профілактики туберку-
льозу в області, наголосивши, що 
коли людина своєчасно звертається 
до лікаря, проходить повний курс 
лікування, дотримується усіх медич-

11
березня
2020 року
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12
березня
2020 року

лікарями відділу   
промоції здорового 
способу життя облас-
ного центру громадсь-
кого здоров’я прове-

дено навчання з «етикету кашлю» 
для слухачів циклу «Медсестри 
загальної практики-сімейної меди-
цини (спеціалізація)» відділення 
післядипломної освіти КВНЗ «Жито-
мирський медичний інститут». 

На базі КНП «Обласний центр гро-
мадського здоров’я» під час заняття 

з актуальних питань громадського 
здоров’я було організовано зустріч 
із лікарем-епідеміологом відділу 
стратегічного розвитку і наукових 
досліджень ОЦГЗ Таїсією Вальчук.

Загалом було розглянуто основні 
питання профілактики та особли-
востей нового коронавірусу, клініки, 
діагностики. Зокрема, було зробле-
но акцент на дотриманні особистої 
гігієни, правил поведінки під час 
кашлю і чхання. Усі присутні отри-
мали для використання у практичній   

роботі плакати Центру 
громадського здоров’я 
МОЗ України «Етикет каш-
лю». Було наголошено, що 
в області працює 

Гаряча лінія щодо 
питань, пов’язаних  

з новою коронавірусною 
інфекцією (COVID-19): 

44-85-62.

По завершенні семінару з ініціативи КНП «Обласний центр громадсько-
го здоров’я» Житомирської обласної ради та обласного протитуберкульоз-
ного диспансеру за підтримки обласного медичного центру спортивної ме-
дицини стартував челендж #НАСТАВ_ЧАС у рамках місячника боротьби з 
туберкульозом, тож усі учасники заходу мали змогу приєднатися до нього.
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Протягом місячника бороть-
би із захворюванням на тубер-
кульоз учасниками челенджу  
#НАСТАВ_ЧАС, ініційованого об-
ласним центром громадського 
здоров’я, стали обласний протиту-
беркульозний диспансер, обласний 
медичний спеціалізований центр, 
обласний дитячий протитуберку-
льозний санаторій «Лісовий берег», 
Новоград-Волинський медичний 
коледж, Овруцька міська лікарня, 
протитуберкульозне диспансер-
не відділення Коростенської ЦМЛ, 
Ємільчинська ЦРЛ, Лугинська ЦРЛ, 
Коростенська ЦРЛ, Попільнянський 
ЦПМСД, Довбиський ЦПМСД.
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Рак є однією з основних причин смерті в світі: щороку від онкологічних 
захворювань вмирають 9,6 мільйона людей. За прогнозами, до 2030 року 
це число може збільшитись майже вдвічі.

На початку тисячоліття 4 лютого 
було оголошено 

Всесвітнім днем  боротьби проти раку. 

Мета цього дня – підвищення обізнаності населення земної кулі 
щодо питань проблематики онкологічних захворювань, актуальності 
заходів з раннього виявлення злоякісних новоутворень та можливо-
стей своєчасного їх лікування.

За даними обласного онкологічного диспансеру, по Житомирській 
області за 2019 рік поширеність онкозахворювань становила 2595,6 
на 100 тис. населення, показник захворюваності на злоякісні ново-
утворення – 314,4 на 100 тис. населення. Питома вага онкозахворю-
вань, виявлених на ІV стадії, становила 20,8%.

РАК ЛЕГЕНІВ 
(2,09 млн 
випадків 
смерті)

РАК 
МОЛОЧНОЇ 
ЗАЛОЗИ  
(2,09 млн 
випадків)

РАК ТОВСТОЇ 
І ПРЯМОЇ 
КИШКИ  
(1.80 млн 
випадків)

РАК 
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ 
ЗАЛОЗИ  
(1.28 млн 
випадків смерті)

РАК ШКІРИ 
НЕМЕЛАНОМНИЙ  
(1.04 млн 
випадків смерті)

РАК ШЛУНКА 
(1,03 млн 
випадків 
смерті)

Найбільш поширені види раку

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
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І хоча за 20 років відзначення Всесвітнього дня 
боротьби з раком у світі спостерігаються значні 
зміни: посилення політичної волі, технологічного 
прогресу, прориви у дослідженнях та більше 
розуміння суспільством цієї проблеми, однак 
потрібно ще багато чого зробити. Минулого року 

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала неінфекційні захворюван-
ня, включаючи і рак, однією з перших десяти загроз для здоров’я населення 
світу.  Тож протягом 2019-2021 рр. триває трирічна кампанія «Я є і я буду» 
(I Am and I Will), яка закликає кожну людину взяти на себе зобов’язання, 
що конкретно вона може зробити для зменшення ризику захворюваності 
на рак. При цьому основну увагу слід приділяти наступним завданням: 
вибір здорового способу життя, рання діагностика, якість життя, лікування 
для всіх. 

Приблизно в третині випадків смерть від раку обумовлена п’ятьма ос-
новними джерелами ризику, пов’язаними з поведінкою і раціоном харчу-
вання. Це високий індекс маси тіла, низький рівень споживання фруктів і 
овочів, відсутність фізичної активності, вживання тютюну і алкоголю.

До 3,7 мільйона життів щороку можна врятувати завдяки 
профілактиці, ранньому виявленню та своєчасному якісному 

лікуванню онкологічних захворювань.
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
РІДКІСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
За ініціативою європейської органі-

зації з вивчення рідкісних (орфан-
них) хвороб EURORDIS з 2008 року 
29 лютого офіційно отримав статус 
Міжнародного дня рідкісних захво-
рювань. У невисокосні роки свято 
відзначається 28 лютого. 

Рідкісним захворюванням вва-
жається патологія, яка загрожує 
життю людини або яка хронічно 
прогресує, призводить до скорочен-
ня тривалості життя громадянина чи 
до його інвалідності, поширеність 
якої серед населення не частіше ніж 
один випадок на 2000 осіб.

Всього, за оцінками експертів, 
у світі налічується близько 5-7 ти-
сяч небезпечних для життя орфан-
них захворювань. 80% цих хвороб 
обумовлені генетичними причина-
ми. Решта 20% – це рідкісні форми 
онкологічних та онкогематологічних 
хвороб, інфекційні та аутоімунні 
процеси.

Ці захворювання – рідкісні, але 
не поодинокі. У всьому світі близько 
350 мільйонів осіб живуть із орфан-
ними захворюваннями, половина з 
них – це діти. 

В Україні майже 5% населення 
мають рідкісні захворювання.

Рідкісні захворювання потребують 
дороговартісного, безперервного та 
пожиттєвого лікування. В Україні на 
сьогодні діє 16 державних програм 
із закупівлі необхідних лікарських 
засобів та продуктів дієтичного 
харчування. На жаль, цього недо-
статньо, щоб повністю забезпечити 
лікування таких пацієнтів.

Та, незважаючи на різні симптоми 
і наслідки рідкісних захворювань, 
проблеми більшості хворих, у яких 
вони спостерігаються, схожі. Це брак 
інформації, обмеження у доступі 
до якісної діагностики, лікування 
та догляду, висока вартість ліків, 
професійна та соціальна інтеграція.

Тож мета Міжнародного дня 
рідкісних захворювань – підвищувати 
обізнаність про орфанні захворю-
вання і відстоювати рівні можливості 
для реалізації потенціалу людей, які 
живуть з рідкісними хворобами. 

У Житомирській області 2019 року всього 
зареєстровано 33797 таких пацієнтів, зокрема,  
з діабетом нецукровим – 97 осіб, 
фенілкетонурією – 103, муковісцидозом – 23, 
гемофіліями – 73, ювенільним ревматоїдним  
артритом  – 168, системним червоним  
вовчаком – 396, анкілозивним спондилітом – 
556, хворобою Лайма – 217.  
Серед хворих 1269 дітей віком 0-17 років.
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ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ІЗ ГЛАУКОМОЮ

За даними ВООЗ, понад 5 млн людей 
втратили зір унаслідок глаукоми. Це 13,5% 
від усіх випадків сліпоти у світі.

74% людей з інвалідністю із зору ма-
ють нейродегенеративні захворювання, 
серед яких перше місце посідає глаукома. 
В Європі на глаукому припадає 12% усіх 
випадків сліпоти.

В Україні захворюваність на глаукому зростає. У сучасній 
офтальмології термін «глаукома» об’єднує групу захворювань, які мають 
різне походження, але спільні симптоми: підвищення внутрішньоочного 
тиску (ВОТ), звуження поля зору, розвиток атрофії зорового нерва.

На розвиток глаукоми впливають:
• хронічні захворювання;
• діабет;
• серцево-судинні захворювання;
• вплив ультрафіолету;

• куріння;
• надмірна вага;
• неповноцінне харчування;
• відсутність фізичної активності.

Захворювання на глаукому може прогресувати з різною швидкістю. 
Раннє виявлення та своєчасне лікування дають змогу зберегти зір протя-
гом тривалого часу.

Симптоми, які можуть свідчити про наявність глаукоми:
• «мушки» перед очима;
• веселковий ореол навколо світла, 
на яке ви дивитесь;

• затуманювання зору, часта зміна 
окулярів.

За появи одного із цих симптомів слід негайно звернутись до лікаря. 
Для діагностики глаукоми необхідно перевірити зір, поле зору, стан зоро-
вого нерва та виміряти ВОТ.

Щоби зберегти очі здоровими якомога довше,  
дотримуйтеся цих порад:

Мобирайте здоровий спосіб життя;
М займайтеся спортом;
М регулярно проходьте медичні 
огляди;
М до раціону харчування додайте 
зелень (особливо шпинат), капусту, 
рибу;
М контролюйте свою вагу, оскільки 
її надлишок підвищує ризик виник-
нення цукрового діабету або інших 
хронічних недуг, які у подальшому 

можуть призвести до погіршення 
зору або навіть сліпоти;
М для захисту очей від шкідливої дії 
ультрафіолетових променів викори-
стовуйте сонцезахисні 
окуляри;
М кидайте палити;
М дотримуйтеся правил 
особистої гігієни під час 
використання контак-
тних лінз та окулярів.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР



19

У Глобальному звіті з туберкульозу за 2018 рік ВООЗ наголосила, що 
найважливішою проблемою залишається те, що в усьому світі туберку-
льоз є однією з перших десяти причин смерті. Щороку мільйони людей 
продовжують хворіти на туберкульоз. За підрахунками ВООЗ, у 2017 році 
на туберкульоз у світі занедужало близько 10 млн людей, з-поміж них  
1 млн – це діти. Також у 2017 р. туберкульоз став причиною смерті 1,6 млн 
осіб, із яких 300000 мали поєднану інфекцію ВІЛ/ТБ. 

За визначенням ВООЗ, Україна 
належить до країн, де кількість 
хворих на мультирезистентний ту-
беркульоз є однією з найбільших 
у світі. Крім того, Україна увійшла 
до п’ятірки держав з найвищою 
кількістю зареєстрованих випадків 
ТБ із розширеною резистентністю – 
1 097 випадків у 2017 р. Утім, показ-
ники мають тенденцію до знижен-
ня, за останні роки ВООЗ відзначає 
зниження кількості нових випадків 
ТБ на 10% та зменшення на 3% 
кількості випадків мультирезистент-
ного ТБ серед нових випадків.

Ситуація з туберкульозу 
в Україні

В 2019 році в Україні зареє-
стровано 20643 випадки вперше 
діагностованого туберкульозу, що 
становить 49,2 на 100 тис. населен-
ня, у 2018 р. зазначені показники 
становили відповідно 21314 та 50,5. 
Тобто показник захворюваності зни-
зився на 2,6%.

Серед дітей 0-17 років у 2019 р. 
зареєстровано 787 випадків впер-
ше діагностованого туберкульо-
зу, що становить 10,4 на 100 тис. 
дитячого населення, в 2018 р. 
відповідно 767 та 10,1, тобто показ-
ник захворюваності зріс на 3,0%.

В Україні впроваджено су-
часні стандарти виявлення, діаг-
ностики та лікування туберку-
льозу, ВІЛ-інфекції/туберкульозу, 
хіміорезистентного туберкульозу.

Для лікування хворих на тубер-
кульоз протитуберкульозні заклади 
забезпечені протитуберкульозними 
препаратами, які закуплено за кош-
ти Державного бюджету та Глобаль-
ного фонду.   

Ситуація 
із захворюваністю 

на туберкульоз в області
Ситуація із захворюваністю на ту-

беркульоз в області  залишається 
складною.

Житомирська область за рівнем 
захворюваності на туберкульоз 
посідає сьоме місце після Одеської, 
Кіровоградської, Дніпропетровської, 
Київської, Херсонської та Закарпат-
ської областей.

У 2019 році виявлено 707 нових 
випадків захворювання на туберку-
льоз. Показник захворюваності на 
туберкульоз у порівнянні з 2018 ро-
ком знизився до 57,9 на 100 тис. на-
селення, або на 4,0%.

Серед вперше виявлених 
34,5% хворих на туберкульоз ви-
явлено в фазі розпаду, 73,6% 
– бактеріовиділювачі (особливо 
небезпечні хворі для оточуючих).

У 2019 р. виявлено 31 випа-
док активного туберкульозу серед 
дітей 0-17 років, що становить 13,0 
на 100 тис. дитячого населення,  
у порівнянні з 2018 р. показник зни-
зився на 15,6%.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
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Велике занепокоєння у лікарів-
фтизіатрів викликає високий 
показник захворюваності на 
хіміорезистентний туберкульоз 
та ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ-
інфекція:

 - у 2019 р. зареєстровано 158 но-
вих випадків хіміорезистентного ту-
беркульозу  (2018 р. – 209 випадків), 
показник захворюваності становить 
12,9 на 100 тис. нас. (2018 р. – 17,9)

- у 2019 р. зареєстровано 107 
нових випадків ко-інфекції ТБ/ВІЛ-
інфекція (2018 р. – 119), показник 
захворюваності становить 8,6 на 
100 тис. нас. (2018 р. – 10,2).

У 2019 р. зареєстровано 115 
випадків смерті від активного  ту-
беркульозу (2018 р. – 133),  що ста-
новить 9,4 на 100 тис. нас. (2018 р. 
– 10,8).

Від ко-інфекції ТБ/ВІЛ-інфекція в 
2019 р. померло 36 осіб, що стано-
вить 3,0 на 100 тис. нас., в 2018 р. 
відповідно 46 та 3,8 на 100 тис. нас.

Профілактика  та раннє 
виявлення  туберкульозу:

- обстежено понад 572,0 тис. 
осіб за допомогою профілактичної 
флюорографії;

- виконано 5,5 тис. мікроскопічних 
досліджень мокротиння;

- вакциновано від туберкульозу 
5,8 тис. новонароджених;

- туберкулінодіагностикою (про-
ба Манту) охоплено 97,0 тис. дітей 
4-14 років.

Організація медичної 
допомоги хворим 
на туберкульоз

В області для надання 
спеціалізованої медичної допомоги 
хворим на туберкульоз розгорнуто 
300 ліжок в обласному протитубер-
кульозному диспансері.

Область регулярно отримує 
увесь перелік протитуберкульозних 
препаратів, що дозволяє забезпечи-
ти всі етапи лікування хворих на ту-
беркульоз: стаціонарний, санатор-
ний, амбулаторний.

На всіх етапах лікування протиту-
беркульозними препаратами – без-
коштовне.

Що потрібно знати 
про туберкульоз

Туберкульоз – інфекційна хво-
роба, перебіг якої характеризується 
переважним ураженням легень та 
явищами загальної інтоксикації. 

Може вражати всі органи  та си-
стеми, за винятком волосся та нігтів.

Зараження відбувається пере-
важно повітряно-крапельним шля-
хом під час спілкування з хворим 
на туберкульоз або  при вживанні 
продуктів від хворої на туберкульоз 
худоби (м’ясо, молоко, сир).

Мікобактерії можуть потрапляти в 
організм з пилом, через спільний з 
хворим посуд, предмети вжитку.

Фактори, які  сприяють 
захворюванню 
на туберкульоз:

- захворювання, які призводять 
або супроводжуються зниженням 
імунітету (цукровий діабет, гормоно-
залежні захворювання, виразкова 
хвороба, наркоманія та алкоголізм, 
психічні захворювання, ВІЛ-
інфікування, хронічні неспецифічні 
захворювання легень);

- неповноцінне харчування;
- стресові ситуації;
- паління;
- соціальна дезадаптація.
Симптоми туберкульозу:
- тривалий (більше 3-х тижнів) ка-

шель з виділенням  харкотиння  або 
без нього;
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- тривале підвищення температу-
ри тіла, частіше до 37,5°C;

- швидка втомлюваність;
- зниження апетиту та втрата ваги;
- надмірна пітливість, особливо 

вночі;
- порушення сну;
- підвищена дратівливість або 

апатія;

- біль у грудній клітці;
- задишка;
- кровохаркання.
Характерне поступове виникнен-

ня симптомів. Обстеження на тубер-
кульоз проводиться у поліклініках 
за місцем проживання та в протиту-
беркульозних диспансерах.

Щоб уберегтись від туберкульозу, необхідно:
- вести здоровий  спосіб життя: 

регулярно відпочивати, не палити і 
не зловживати алкоголем;

- докладати зусиль, щоб хар-
чування родини було якомога 
повноціннішим;

- проводити систематичне приби-
рання житла,  провітрювати його, не 
допускати накопичення пилу;

- регулярно, не рідше 1 разу в 2 
роки, проходити флюорографічне 
обстеження органів грудної клітки 
(для дорослих);

- слідкувати за своєчасним про-
веденням туберкулінодіагностики у 
дітей (1 раз у рік) та її результатами;

- стежити за обов’язковим ще-
пленням вакциною БЦЖ новона-
роджених (при відсутності протипо-
казань);

- намагатись не допускати кон-
такту дітей з родичами, хворими на 
туберкульоз; не брати з собою дітей 
при відвідуванні хворого на туберку-
льоз у лікарні;

- намагатись обмежувати контакти 
з хворими на туберкульоз, оберігати 
немовлят та маленьких дітей від 
контактів з незнайомими людь-
ми (відвідування ринків, магазинів 
тощо);

- утримуватись від закупівлі 
продуктів на стихійних ринках;

- при контакті з хворими на тубер-
кульоз потрібно пройти позачергове 
обстеження у лікарів.
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ДЕНЬ ХВОРИХ 
НА ЕПІЛЕПСІЮ 

(«ФІОЛЕТОВИЙ ДЕНЬ»)
Щорічно 26 березня  
у світі відзначають  

День хворих на епілепсію. 

Запровадити цю дату під назвою 
«Фіолетовий день» у 2008 році за-
пропонувала 9-річна дівчинка Кессіді 
Меган, хвора на епілепсію, щоб по-
казати, що люди з таким діагнозом 
такі ж, як і здорові. Уже в 2009 році 
до «Фіолетового дня» приєдналося 
100 тисяч студентів, близько 100 
громадських об’єднань і понад 100 
відомих політиків, а телевізійна 
вежа в Торонто на один  вечір за-
барвилася у фіолетовий колір. З 
того часу в різних країнах світу 26 
березня поширюється інформація 
про епілепсію і необхідність першої 
допомоги людям з цим захворюван-
ням. На аукціонах, ярмарках і спор-
тивних заходах збирають кошти для 
допомоги людям з цим діагнозом.

За даними ВООЗ, в усьому світі 
на епілепсію страждає близь-
ко 50 млн людей, щороку вперше 
діагностується у 2,4 млн людей. В 
Україні нараховується близько 100 
тисяч людей з епілепсією, хоча за 
оцінками фахівців ця цифра є за-
ниженою, оскільки багато випадків є 
досі недіагностованими.

Епілепсія – це розлад мозкової 
діяльності, що характеризується 
стійкою схильністю до виникнен-
ня епілептичних нападів, а також 

нейробіологічними, когнітивними, 
психологічними і соціальними 
наслідками цього стану та один-
єдиний напад іще не свідчить про 
епілепсію. Ознаки нападів мінливі 
та залежать від того, в якій ділянці 
мозку починається порушення. Мо-
жуть виникати тимчасові симпто-
ми, наприклад, втрата орієнтації 
або свідомості, порушення рухових 
функцій, органів чуття (зір, слух та 
смак), зміни настрою та інші. Люди з 
епілепсією, як правило, частіше ма-
ють інші проблеми фізичного харак-
теру – переломи та забої, а також 
такі психологічні стани, як тривожні 
розлади та депресія.

Епілептичний синдром – це 
окрема форма епілепсії, яка 
характеризується типовим віком де-
бюту (залежність від віку), типовою 
комбінацією варіантів епілептичних 
нападів, типовими перебігом та 
відповіддю на терапію. 

У більшості випадків причина хво-
роби невідома, але у деяких лю-
дей епілепсія виникає внаслідок 
важкої травми голови, інсульту, 
пухлини головного мозку, зловжи-
вання наркотичними речовина-
ми й алкоголем та з інших причин.  
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Епілептичні напади спричиня-
ються надмірною й аномальною 
активністю нервових клітин кори го-
ловного мозку.

Для уточнення діагнозу слід ви-
ключити інші стани, за яких можли-
вий розвиток подібних симптомів 
(наприклад, втрата свідомості), а 
також зважити на наявність будь-
яких безпосередніх причин їх ви-
никнення. Підтвердження діагнозу 
здійснюється за допомогою методу 
електроенцефалографії та МРТ го-
ловного мозку. 

Вилікуватися від епілепсії немож-
ливо, але за умови відповідного 
лікування епілептичні напади мож-
на стримати у 70% випадків. Окрім 
медикаментозного лікування, існує 
можливість проведення оператив-
ного втручання, нейростимуляції, 
може бути корисним дотримання 
лікувальної дієти. Деякі епілептичні 
синдроми не рецидивують упро-

довж життя. У значної частини 
хворих вдається досягти відміни 
лікувальних препаратів без понов-
лення нападів.

Частота нападів має тісний зв’язок 
із віком людини, в осіб похилого віку 
епілептичні напади спостерігаються 
частіше. В індустріально розвинутих 
країнах дебют хвороби найчастіше 
спостерігається у немовлят та 
осіб похилого віку; у країнах, що 
розвиваються, – у дітей молод-
шого шкільного віку та підлітків, 
що пояснюється відмінностями 
у частоті реєстрації причинних 
факторів. Спонтанний епілептичний 
напад виникає у 5-10% людей віком 
до 80 років, вірогідність виникнен-
ня другого нападу коливається від 
40 до 50%. У багатьох країнах світу 
хворі на епілепсію не можуть ке-
рувати транспортними засобами, 
але більшість з них може отримати 
водійські права за умови тривалої 
ремісії.
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
У ПРОФІЛАКТИЦІ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

Неінфекційні захворювання, у тому числі злоякісні новоутворення, – це 
основна причина смертності та інвалідизації у світі, рак є причиною майже 
кожної шостої смерті у світі. Серед основних причин смертності в Україні 
смертність від неінфекційних хвороб становить 86%. На сьогодні у світі 
реєструється 14 млн нових випадків захворюваності на рак щороку, до 
2030 року прогнозується 21,7 млн випадків. Смертність становить 8,2 млн, 
до 2030 року прогноз – 13 млн випадків щороку.

У Житомирській області смертність від новоутворень на другому місці 
після серцево-судинних захворювань серед основних причин смерті – 
11,5%. У порівнянні з 2017 роком рівень смертності від усіх причин зріс на 
1,9% (1641,8 на 100 тис. усього населення проти 1611,3 у 2017 році). По-
казник смертності  від злоякісних новоутворень збільшився на 2,5% (188,1 
на 100 тис. населення проти 183,5 на 100 тис. населення).

Майже третина летальних випадків унаслідок раку зумовлена нездоро-
вим способом життя і раціоном харчування. Вживання тютюну є голов-
ним фактором ризику появи раку: на нього припадає майже 22% випадків 
смерті від онкологічних недуг у світі. Нездорове харчування, високий ІМТ та 
низька фізична активність, сонячне опромінювання, ризикована поведінка, 
відсутність щеплення (гепатит В, вірус папіломи людини) – фактори ризи-
ку виникнення раку. 

ВООЗ розробила Європейський кодекс боротьби проти раку, рекомендації 
якого допоможуть зменшити ризик виникнення онкологічних недуг на 50%:

ні – курінню; ні - пасивному курінню; підтримувати нормальний ІМТ, 
фізична активність, здорове раціональне харчування, уникати соняч-
ного опромінення, відмова або обмеження вживання алкоголю, захист 
від впливу речовин, що спричиняють виникнення раку, контроль при-
родного опромінення радоном у житлових приміщеннях, обмеження 
гормонозамінної терапії, яка підвищує ризик розвитку деяких видів раку, 
вакцинація новонароджених від гепатиту В та дівчаток від вірусу папіломи 
людини, скринінг на рак грудей, кишківника, шийки матки.

Серед 9 глобальних цілей ВООЗ щодо неінфекційних захворювань, 
які повинні бути досягнуті до 2025 року, – відносне зменшення ризи-
ку передчасної смертності від серцево-судинних захворювань, діабету, 
хронічних респіраторних захворювань та раку на 25%.
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5 національних пріоритетних напрямків роботи медичних працівників 
первинної ланки – це вакцинація, консультування щодо обмеження 
та відмови від вживання алкоголю, куріння, раціональне харчування, 
збільшення фізичної активності пацієнтів.

Здійснення профілактичних заходів передбачено Наказом МОЗ України 
від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної 
медичної допомоги» (додаток 1 до Порядку, пункти 8, 9, 16 та 17). Крім 
надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або змен-
шення звичок та поведінки, що становлять ризик для здоров’я, у додатку 2 
до наказу «Перелік медичних втручань у межах ПМД для груп пацієнтів з 
підвищеним ризиком розвитку захворювань» наведено методи виявлення 
та періодичність обстеження груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвит-
ку таких захворювань, як рак молочної залози, коло ректальний рак, рак 
передміхурової залози. 

üШкала SCORE. 
üІндекс маси тіла. 
üВизначення окружності талії. 

üОпитувальники.
üІндекс тютюнокуріння.

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» спільно з мешканця-
ми Новоборівської громади розробив місцеву «Програму громадського 
здоров’я Новоборівської селищної об’єднаної територіальної громади 
Хорошівського району Житомирської області на 2020 - 2022 роки».

ü вакцинації проти вірусу папіломи дівчаток вікової групи  9-14 років 
(інвестиція в здоров’я майбутніх поколінь); 
üпрофілактика неінфекційних захворювань шляхом:
ü підвищення рівня відповіда-льності населення громади за своє 

здоров’я на основі дотримання здорового способу життя;
ü розвитку санітарної, репродуктивної та фізичної культури;
üпропаганди правильного харчування.

Очікувані результати, ефективність Програми – зменшити 
тягар захворювань населення громади на: 

ü серцево-судинні;
ü онкологічні захворювання;
ü хвороби органів травлення; 
ü соціально значущі захворю-

вання;
Ліна Возна,  

завідувачка відділу 
медстатистики і аналітики 

обласного центру громадського здоров’я
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Медичні інструменти в питаннях громадського здоров’я

Завдання програми: 
формування місцевої політики щодо збереження здоров’я населен-

ня, у тому числі репродуктивного здоров’я жіночого населення гро-
мади, профілактики хвороб, створення безпечних умов проживання.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

ü небезпечні інфекційні захво-
рювання;
ü знизити ризики захворюван-

ня майбутніх жінок-матерів на рак 
шийки матки.

Один із напрямків програми – це профілактика окремих 
інфекційних та паразитарних захворювань шляхом:     
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СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД  

У 2019 РОЦІ
В умовах розбудови системи громадського здоров’я пріоритетними 

кроками у боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції в країні залишаються: за-
безпечення рівного доступу до консультування і тестування на ВІЛ за-
гального населення та представників груп ризику щодо інфікування ВІЛ, 
вчасне охоплення ВІЛ-інфікованих осіб послугами догляду та підтримки, 
антиретровірусним лікуванням, запобігання новим випадкам інфікування 
ВІЛ. Розширення обсягів антиретровірусної терапії дозволяє ЛЖВ от-
римати шанс на якісне та продуктивне життя та розширює можливості 
запобігання подальшій передачі ВІЛ.

За період епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією – з 1995 р. – у 
Житомирській області станом на 01.01.2020 р. було зареєстровано 6706 
випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі 2468 випадків захворювання на СНІД і  
1130 випадків смертей від СНІДу (кумулятивні показники). 

Під медичним спостереженням на 01.01.2020 року перебувало 3496 
осіб, у тому числі 1118 хворих на СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції 
становить 286,3 на 100 тисяч населення (Україна 2019 рік – 355,1), СНІДу 
– 91,6 (Україна 2019 рік – 123,7).

У 2019 році взято на облік вперше під медичне спостереження 448 осіб, з 
них 386 встановлено діагноз ВІЛ-інфекції вперше та 62 дитини, народжені 
ВІЛ-позитивними жінками. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію ста-
новить 31,6 на 100 тис. населення проти 32,7 за 2018 та 30,4 за 2017 роки 
(Україна 2019 рік – 42,2). 

Вище обласного показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію зареєстро-
вано в Андрушівському (39,9), Брусилівському (47,3), Коростишівському 
(73,1) районах та м. Бердичів (37,3), м. Коростень (48,8), м. Житомир (45,8).
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З діагнозом СНІД взято на облік 198 осіб проти 233 в минулому році, 
показник захворюваності становить 16,2 проти 18,9 в 2018 році та 17,3 в 
2017 році (Україна 2019 рік – 19,5).

Вище обласного показники захворюваності на СНІД зареєстровано 
в  Баранівському (17,9), Брусилівському (27,1), Коростенському (23,1), 
Коростишівському (22,7), Лугинському (24,9), Радомишильському (21,9) 
Хорошівському (20,3), Черняхівському (17,9) районах та м. Бердичів (17,3), 
м. Коростень (20,5), м. Житомир (17,4).

Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням, як і раніше, 
залишається туберкульоз, протягом 2019 року кількість зареєстрованих 
з ко-інфекцією дещо зменшилась та становить 93 особи проти 134 осіб у 
2018 році та 122 осіб у 2017 році.

За період з 1995 по 2020 рр. в області народилось 1268 дітей від ВІЛ-
інфікованих жінок. Станом на 01.01.2020 року під медичним наглядом  
перебувало 173 дитини (0-14 років), з них 62 дитини мають діагноз ВІЛ-
інфекції.  

Протягом 2019 року ВІЛ-інфікованими жінками народжено 62 дитини, які 
перебуватимуть під наглядом до уточнення ВІЛ-статусу (18 місяців). 
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У віковій структурі ВІЛ-інфікованих осіб протягом останніх років переважає 
вікова група 25-49 років, яка від загальної кількості зареєстрованих у 2019 
році становить 68,4 %. Частка ВІЛ-інфікованих у віковій категорії 18-24 роки 
в 2019 році зросла до 5,3 % проти 4,0 % в 2018 році за рахунок збільшення 
виявлених та охоплених медичним наглядом молодих вагітних жінок.

Вікова категорія зареєстрованих ВІЛ-інфікованих наступна:

Серед зареєстрованих у 2019 році  мешканці  міст  становлять 59,0 %. 
Разом з тим частка сільського населення з кожним роком збільшується 

і становила у 2019 році 41,0 %  проти 39,0% в 2018 році  (2017 рік – 37,0 
%, 2016 рік – 33,0 %; 2015 рік – 33,1%; 2014 рік – 32,7%; 2013 рік – 35,7%; 
2012 рік – 30,0%; 2011 рік – 31,6 %; 2010 рік – 29,8 %; 2009 рік – 22,0 %).

За статтю серед нових випадків ВІЛ-інфекції переважають чоловіки, пи-
тома вага яких у 2019 році становила 59,0%, частка ВІЛ-інфікованих жінок 
у 2019 році становила 41,0% – на рівні минулого року.

Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції в області з 2008 року є стате-
вий. Разом з тим споживачі ін’єкційних наркотиків продовжують відігравати 
епідемічну роль у поширенні ВІЛ-інфекції за рахунок гетеросексуальних 
статевих партнерів.

Шляхи інфікування зареєстрованих ВІЛ-інфікованих:
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При аналізі гетеросексуального шляху інфікування звертає на себе ува-
гу той факт, що 29 осіб (9,7 %) мають позитивний результат до гепатиту С 
(2018 рік – 13,0 %, 2017 рік – 12,0%) що може бути свідченням приховуван-
ня ризикової поведінки. 

Відповідно до наданих облікових форм №502-1/о клінічні стадії 
зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб наступні:

При первинному зверненні в 2019 році 190 особам (49,3 %) відразу вста-
новлено ІІІ та ІV клінічну стадію ВІЛ-інфекції (2018 рік – 54,0 %, 2017 рік 
– 45,0%), що є свідченням пізнього звернення до лікарів та унеможливлює 
якісне та своєчасне надання медичної допомоги.

Упродовж 12 місяців 2019 року в області знято з обліку 567 осіб, з них 
180 осіб через смерть, 85 дітей – у зв’язку з відсутністю антитіл у крові, 118 
осіб в зв’язку зі зміною місця проживання, 184 особи з іншої причини (не 
з’являється до ЛПЗ більше 5 років).

Із загальної кількості знятих з обліку через смерть у 2018 році безпосе-
редньо померли у ІV стадії (СНІД) 83 особи (2018 рік – 91 особа, 2017 рік 
– 91 особа).

Показник смертності від СНІДу у 2019 році становив 6,7 на 100 тис. нас. 
проти 7,4 у 2018 році (2017 – 7,3), Україна 2018 рік – 8,9.

У 10 районах та 2 містах області показник смертності від СНІДу перевищує 
середній по області і становить: у Брусилівському – 13,5, Житомирському 
– 7,1, Коростенському – 7,7, Коростишівському – 17,6, Лугинському – 12,5, 
Любарському – 11,3, Малинському – 9,0, Олевському – 9,7, Романівському 
– 7,2, Черняхівському районах – 10,7; м. Бердичів – 12,0, м. Житомир – 
17,4.

У статево-віковій структурі померлих в 2019 році 64,0 % становили 
чоловіки, 36,0 % – жінки. 83,0 % від усіх випадків смерті припадало на 
вікову групу 25-49 років.

У структурі СНІД-індикаторних захворювань на першому місці є туберку-
льоз (легеневий та позалегеневий), серед інших причин: множинні інфекції, 
токсоплазмоз мозку, генералізований кандидоз, виснаження.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР



30

Протягом 2019 року від ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз померла 31 особа 
(37,3 від усіх випадків смерті від СНІДу, 2018, 2017 роки – по 48 осіб).

За даними сероепідеміологічного моніторингу, в 2019 році на ВІЛ-
інфекцію обстежено 61015 осіб проти 53264 осіб у 2018 році.  

В 2019 році серологічні маркери до ВІЛ виявлено у 516 осіб проти 536 
осіб у 2018 році.

Найвищі рівні інфікованості ВІЛ у 2019 році виявлені при обстеженні 
контингентів за кодом 101 − особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-
інфікованими (69,0), за кодом 112 – особи, які перебувають в місцях по-
збавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах (64,4%).

Частка обстежених осіб з ГПР (код 103 (особи, які мали гомосексуальні 
контакти), 102 (споживачі наркотичних речовин ін’єкційним шляхом), 104 
(особи, в яких виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом), 
105 (особи, які надають сексуальні послуги за винагороду) від загальної 
кількості обстежених (за виключенням донорів та вагітних) у 2019 році ста-
новила 19,4%. Обстеження осіб з ГПР 70,0 % в області забезпечено за 
рахунок тестування швидкими тестами на базі неурядових організацій.

За 12 місяців 2019 року АРТ вперше призначено 436 особам, серед них 
293 особам діагноз ВІЛ-інфекції встановлено вперше в 2019 році.

Показник охоплення АРТ серед вперше взятих під МН становить 76,0%.
Станом на 01.01.2020 року загальна кількість пацієнтів на АРТ 2308, що 

становить 66,0% від загальної кількості осіб, які перебувають під медич-
ним наглядом (3694 осіб) та 91,5% від активної групи медичного спосте-
реження (діти, народжені ВІЛ позитивними матерями, в активну групу не 
враховані).

В 2019 році зареєстровано 20 осіб, які мали випадок контакту із джере-
лом потенційного інфікування ВІЛ, серед них 12 осіб мали випадок кон-
такту, пов’язаний з виконанням службових обов’язків, у т.ч. 11 працівників 
закладів охорони здоров’я. 
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¦ Відповідно до даних епідеміологічного моніторингу уповільнення 
епідемічного процесу в області з ВІЛ-інфекції не відмічається.
 
¦ У віковій структурі переважає вікова категорія 25-49 років, що може 
бути свідченням так званої «старої інфекції», коли особа інфікувалась 
декілька років тому, але до перших проявів опортуністичних інфекцій не 
зверталась по медичну допомогу.

¦ Збільшення ВІЛ-інфікованих серед сільського населення потребує 
перенаправлення проведення профілактичних заходів саме в сільську 
місцевість.

¦ Позитивні результати на вірусний гепатит С серед інфікованих гете-
росексуальним шляхом можуть бути свідченням неякісного проведення 
до- та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію при взятті під ме-
дичне спостереження.

¦ Збільшення кількості ВІЛ-інфікованих осіб серед вперше 
зареєстрованих у ІІІ та ІV стадії говорить  про пізнє звернення за медич-
ною допомогою, що відповідно і впливає на показник смертності.

¦ За даними сероепідеміологічного моніторингу 5% населення області 
обстежено на ВІЛ-інфекцію, незважаючи на загальне зменшення кількості 
обстежуваних.

¦ Потребує вивчення питання обстеження на ВІЛ-інфекцію лікарями 
сімейної медицини, враховуючи, що вони впроваджують обстеження 
швидкими тестами (питання: хто тестує, кого тестує, куди звітують).

¦  Обстеження на ВІЛ представників уразливих груп у 2019 році фак-
тично відбувалось (70,0%) за рахунок обстеження швидкими тестами на 
базі ГО.

КНП «Обласний медичний 
спеціалізований центр» 

Житомирської обласної ради
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АНАЛІЗ СТАНУ НАДАННЯ АНТИРАБІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ 

СКАЗУ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ЗА 2019 РІК

За 2019 рік у травматологічні пункти та відділення лікарень Житомирської 
області за антирабічною допомогою з приводу укусів, подряпин та осли-
нень тваринами звернулось 2543 особи (інтенсивний показник на 100 тис.
нас. – 208,3) проти 2408 осіб у 2018 р. (інтенсивний показник – 197,2),  що 
на 5,6% або на 135 випадків більше ніж за аналогічний період минулого 
року.

З приводу укусів домашніми тваринами, в тому числі собаками та кота-
ми, в травмпункти звернулось 1622 постраждалих, безпритульними тва-
ринами – 761, сільськогосподарськими – 13, дикими – 50, гризунами – 33.

Постійним проблемним питанням з профілактики сказу у людей в 
Житомирській області є велика кількість безпритульних собак, які скупчу-
ються на територіях ринків, житлових дворів, рекреаційних зон, зупинок 
громадського транспорту тощо.

Відповідно, питома вага звернень з приводу поранень безпритульними 
тваринами у 2019 році становить 29,9% (761 випадок), а в 2018 році – 
29,2% (703 випадки). 

За 2019 рік антирабічне лікування призначене 1349 особам (53%) з 
2543 постраждалих. Комбіноване антирабічне лікування із застосуванням 
імуноглобуліну призначене та проведене 234 особам. Повний курс щеплень  
отримали 504 постраждалих або 37,4%. 728 осіб або 54% перервали курс 
лікування з декількох причин, а саме: тварину знайшли і спостерігали, у 
тварини сказ лабораторно не підтверджений та через самовільну відмову 
від щеплень.

У 2019 році ветлікарнею, згідно з наданою інформацією, проведено ще-
плень проти сказу собакам – 107535, котам – 56750, кастровано бездо-
мних тварин – 1744.
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COVID-19. САМОІЗОЛЯЦІЯ

Коронавірусна інфекційна хво-
роба COVID-19 була вперше вияв-
лена в місті Ухань провінції Хубей 
Китайської Народної Республіки 
в грудні 2019 року.

В даний час Європа стала 
епіцентром пандемії, де реєстру-
ється більше випадків і смертей, 
ніж у решті світу. 

Вірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом 
при тісному контакті. При кашлі чи чханні, а також при простому видиху лю-
дина виділяє непомітні краплі, більшість з яких осідають на поверхнях, які 
оточують наші робочі місця, місця спільного користування, такі як робочі 
столи, кухонні поверхні та посуд, телефони та клавіатури комп’ютерів. 
Якщо в цей момент інша людина перебуває на відстані 1 метра від хворо-
го на COVID-19, вона може вдихнути інфікований матеріал або він може 
осісти безпосередньо на слизову оболонку рота, очей чи носа, чи просто 
бути перенесеним до слизової мимовільним рухом чи дотиком до облич-
чя, які ми несвідомо робимо до 30 разів на годину.

Більшість осіб, що захворіли на COVID-19, мають симптоми, такі як 
підвищення температури тіла, ломота в тілі, кашель, та швидко одужу-
ють. Найбільші ризики мають люди похилого віку, особи з ослабленим 
імунітетом, хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, леге-
невими хворобами та цукровим діабетом.

Одним із заходів запобігання поширенню COVID-19 є самоізоляція.
Що означає «самоізоляція»?

Самоізоляція – це, в першу чергу, утримання від контакту з іншими для 
того, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція виключає будь-які 
ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький 
контакт віч-на-віч на відстані менше, ніж 2 метри, або тривалістю понад 15 
хвилин).

Винятком є лише звернення по медичну допомогу (тільки після 
консультації телефоном).

Якщо ви не впевнені, чи потребуєте ви самоізоляції, або не знаєте до 
кого звернутися, будь ласка, зателефонуйте на Урядову гарячу лінію: 1545.

Для кого потрібна самоізоляція?
Самоізоляція потрібна, в першу чергу, якщо:
- Ви очікуєте результатів тесту на новий корона вірус COVID-19.
- Якщо ви близько контактували з особами, що захворіли на COVID-19.
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- Якщо ви нещодавно повернулись з країн, де зареєстровані випадки 
COVID-19 – навіть якщо у вас відсутні симптоми.

Скільки триває самоізоляція?
Якщо вам було рекомендовано або ви прийняли рішення про 

самоізоляцію, вона повинна тривати не менше, ніж 14 днів з дати настан-
ня випадку, який став причиною самоізоляції (подорож, контакт з хворим 
тощо).

Як підготуватись до самоізоляції?
Спробуйте спланувати час самоізоляції так, щоб у вас не виникало 

необхідності виходити з дому чи приймати відвідувачів та гостей. Поясність 
це друзям та родичам, а також обговоріть можливість дистанційної роботи 
із роботодавцем.

Збережіть контакти вашого лікаря та попередньо повідомте його про 
причини рішення про самоізоляцію, а також оберіть контактну особу з кола 
ваших друзів або родичів, до кого ви будете звертатись у першу чергу по 
допомогу.

Що робити, якщо Ви проживаєте не одні
Якщо ви проживаєте з сім’єю чи сусідами, потрібно ізолюватись в окремій 

кімнаті, яка добре провітрюється. Якщо є можливість користуватись окре-
мою ванною кімнатою та/або туалетом, а також готувати їжу та харчува-
тись окремо – зробіть це.

Не забувайте про загальну гігієну, регулярне миття рук із милом, приби-
рання, в тому числі вологе прибирання поверхонь, гігієну кашлю, викори-
стовуйте одноразові серветки та хустинки. Під час необхідних контактів із 
людьми завжди одягайте медичну маску та викидайте її після використан-
ня або забруднення.

Якщо у вас є домашні улюбленці, ізолюйте себе від них також або хоча 
б максимально мінімізуйте контакт із ними.

Як організувати доставку харчових продуктів?
Спробуйте мінімізувати походи в магазини. Якщо є можливість, попросіть 

друзів або родичів доставляти Вам продукти харчування та необхідні покуп-
ки до вхідних дверей або користуйтесь послугами доставки з дистанційною 
оплатою.

Що робити, якщо Вам необхідно покинути житло?
Якщо у Вас виникла гостра необхідність покинути місце самоізоляції – 

одягайте маску та мінімізуйте контакти з людьми. Користуйтесь антисеп-
тиком для рук та дотримуйтесь гігієни кашлю.

Що робити, якщо у Вас з’явились симптоми захворювання?
Якщо під час самоізоляції у Вас з’явились симптоми (кашель, усклад-

нене дихання, підвищена температура, діарея) – негайно зверніться по 
медичну допомогу та повідомте про свою історію подорожей та можливі 
контакти з особами, хворими на гострі вірусні захворювання.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДОГЛЯДУ ЗА ПАЦІЄНТОМ  
З COVID-19 У ДОМАШНІХ УМОВАХ 

1. Пацієнта слід розмістити у добре провітрюваному приміщенні. 
2. Слід обмежити кількість осіб, які проводять догляд за пацієнтом – при-

значте одну особу не з категорії ризику розвитку ускладнень. Відвідування 
забороняються. 

3. Члени домогосподарств повинні перебувати в окремій кімнаті або, 
якщо це неможливо, підтримувати відстань не менше одного метра від 
пацієнта (наприклад, спати в окремому ліжку). Винятком може вважатися 
мати, що годує грудьми (враховуючи переваги грудного вигодовування та 
незначну роль грудного молока в передачі інших респіраторних вірусів, 
мати може продовжувати годувати грудьми; водночас вона повинна но-
сити медичну (хірургічну) маску, коли вона перебуває поруч з дитиною, і 
ретельно дотримуватися гігієни рук перед тісним контактом з дитиною). 

4. Слід обмежити рух пацієнта та мінімізувати загальний простір (пере-
конайтесь, що загальні приміщення (наприклад, кухня, ванна кімната) до-
бре провітрюються (наприклад, тримайте вікна відкритими). 

5. Особа, яка проводить догляд, повинна носити медичну (хірургічну) 
маску, що щільно прилягає до обличчя, коли перебуває в одній кімнаті з 
хворим. При носінні маски до неї не слід доторкуватися. Якщо маска стане 
вологою або забрудниться, її потрібно негайно змінити. Варто використо-
вувати виключно одноразові маски та проводити гігієну рук після їх зняття. 

6. Слід проводити гігієну рук після будь-яких контактів із хворим або 
його найближчим оточенням. Практику гігієни рук, шляхом їх миття з ми-
лом і водою, треба виконувати до і після приготування їжі, перед вживан-
ням їжі, після відвідування туалету та кожного разу, коли руки візуально 
забруднені. Якщо руки візуально чисті, для гігієни рук рекомендовано ви-
користовувати спиртовмісний антисептик для рук. 

7. Для висушування рук після виконання практики миття з милом та во-
дою рекомендовано використовувати одноразові паперові рушники. Якщо 
паперові рушники недоступні, слід забезпечити кожного члена домогоспо-
дарства індивідуальним тканинним рушником і замінювати їх, як тільки 
вони стають вологими. 

8. Слід дотримуватися респіраторної гігієни і етикету кашлю – прикривайте 
рот і ніс під час кашлю або чхання за допомогою одноразових паперових серве-
ток, тканинних серветок (перед повторним використанням їх треба випрати).  
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В разі відсутності серветок, слід чхати і кашляти в згин ліктя. Після кож-
ного акту кашлю або чхання варто провести практику гігієни рук (миття з 
милом і водою або обробка спиртовмісним антисептиком). 

9. Необхідно відмовитися від багаторазового використання тканин та 
інших багаторазових матеріалів для гігієни рота або носа. Якщо це не-
можливо, відповідним чином очищуйте їх після використання (наприклад, 
періть хусточки, використовуючи звичайне мило або миючий засіб та воду). 

10. Слід уникати прямого незахищеного контакту з біологічними ріди-
нами хворого – використовуйте одноразові медичні рукавички (бажа-
но нітрилові) для проведення догляду за ротовою порожниною та при 
поводженні з фізіологічними випорожненнями і медичними відходами. До 
та після зняття медичних рукавичок слід провести практику гігієни рук. 

11. Рукавички, тканини, маски та інші відходи, які утворилися 
внаслідок догляду за хворим, слід розміщувати в окремому контейнері 
(поліетиленовому пакеті) в тому ж приміщенні, в якому перебуває хворий, 
до їх утилізації. 

12. Слід уникати інших видів можливого потрапляння біологічних рідин 
хворого або забруднених ним предметів у безпосереднє оточення здоро-
вих (наприклад, уникайте обміну зубними щітками, цигарками, спільного 
користування посудом і постільною білизною). Посуд після індивідуального 
використання необхідно мити з милом або миючим засобом та водою і ви-
користовувати повторно (викидати/утилізувати посуд не слід). 

13. Необхідно щодня очищати і дезінфікувати поверхні в найбли чому 
оточенні хворого (наприклад, приліжкові тумбочки), звичайним побутовим 
мийно-дезінфікувальним засобом. 

14. Слід очищати і дезінфікувати поверхні ванної та туалету щонай-
менше один раз на день звичайним побутовим мийно-дезінфікувальним 
засобом. 

15. Прати одяг, постільну білизну, рушники для ванни та рук хворих 
необхідно з використанням звичайного мила та води. Для машинного 
прання рекомендовано встановлювати температурні режими 60–90°C 
і використовувати звичайні пральні порошки. Після прання будь-які речі 
слід ретельно висушити. 

Забруднену білизну дозволено збирати в загальний мішок для білизни. 
Заборонено струшувати брудну білизну. Необхідно уникати прямого кон-
такту шкіри та одягу із забрудненою білизною. 

16. Слід використовувати одноразові медичні рукавички та одноразовий 
фартух (наприклад, виготовлений з целофану) при очищенні і дезінфекції 
поверхонь, одягу чи білизни, що забруднені біологічними рідинами хворо-
го. До та після зняття медичних рукавичок слід провести практику гігієни 
рук. 

17. Особи, які мають симптоми хвороби, повинні залишатися вдома 
до тих пір, поки у них не буде доведено відсутність хвороби на підставі 
клінічних та/або лабораторних результатів. 

18. Усі члени домогосподарства вважаються контактними особами. 
19. Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої 

респіраторної інфекції, включаючи лихоманку, кашель, біль у горлі та утруд-
нене дихання, до нього мають застосовуватися заходи як до підозрілого 
щодо інфікування SARS-CoV-2. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВООЗ: 
ІМУНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Як зазначають у ВООЗ, карантин 
не скасовує рутинної вакцинації. У 
пріоритеті є первинні вакцинальні 
комплекси: це вакцинація від кору, 
краснухи, поліомієліту, дифтерії, 
кашлюку та правця, особливо серед 
дітей першого року життя.

Згідно із рекомендаціями 
ВООЗ, будь-які переривання 
рутинної (планової – відповідно 
до Національного календаря ще-
плень) імунізації, навіть на короткий 
період, призведуть до підвищення 
ймовірності спалахів вакциноке-

рованих інфекцій або зростання 
кількості випадків захворювань, яким 
можна запобігти шляхом вакцинації. 
Це буде додатковим навантажен-
ням на системи охорони здоров’я у 
країнах, які вже й так перевантажені 
через пандемію COVID-19.

Національне законодавство та-
кож не змінює процеси рутинної 
вакцинації. Згідно із новими змінами 
у Національному календарі ще-
плень, під час карантинних заходів 
не заборонено профілактичні 
вакцинації.

Що рекомендовано:
- Новонароджених у пологових будинках необхідно вакцинувати згідно із 

Національним календарем профілактичних щеплень.
- Продовжується імунізація рекомендованими вакцинами, серед осіб з 

груп ризику: вакцинація за станом здоров’я, зокрема від сезонного грипу. 
Ця імунізація не належить до рутинної за віком, і вакцини не закупову-
ють коштом Державного бюджету. Тому слід використовувати доступні в 
регіоні вакцини чи закуповувати вакцини коштом місцевих бюджетів або 
інших джерел, не заборонених законодавством.

- На період карантинних обмежень рутинну вакцинацію людей з ознака-
ми ГРВІ не здійснювати до моменту одужання.

- Рутинну вакцинацію людей, що перебували на самоізоляції через 
COVID-19, і контактних осіб, треба здійснювати після закінчення періоду 
самоізоляції у разі відсутності симптомів респіраторної інфекції.

Як зазначають фахівці, вакцинувати людей, що мали лабораторно 
підтверджений випадок COVID-19, можна після одужання (відповідно до 
прийнятого визначення).

Ці рекомендації можуть бути змінені залежно від розвитку ситуації із 
COVID-19.
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Скарлатина – гостре антропонозне інфекційне захворювання, яке 
проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та 
характерним висипом.вакцинації.

Джерело інфекції – хвора людина чи бактеріоносій.
Шлях передавання – повітряно-краплинний. Краплі формуються під 

час кашлю, чхання і навіть розмови хворого. Вони розлітаються на 0,5-1,5 
м від інфікованої людини. «Вхідними воротами» інфекції є ротоглоткові 
мигдалики.

Інкубаційний період недуги триває від 1 до 12 днів, частіше 2-7 днів.
У більшості випадків скарлатина починається раптово. Розвивається 

ангіна, на мигдаликах можливий біло-жовтий наліт. Язик спочатку має біле 
нашарування, але після 2-3 днів починає очищатися з кінчика і до 4-го дня 
стає яскраво-червоним, з виокремленими сосочками – так званий малино-
вий язик.

Зазвичай, через добу після початку захворювання на шкірі хворого 
виникає характерний висип. На рожевому тлі видно дрібні цятки, яскраво-
рожеві або червоні, нерідко вони сверблять.

Висип здебільшого в нижній частині живота, паховій зоні, на сідницях, 
внутрішніх поверхнях кінцівок. Він триває від 2 до 6 днів, потім блідне і 
покривається дрібними лусочками, а на кінцівках, особливо кистях і сто-
пах, великими пластами. Що яскравішим і ряснішим був висип, то більше 
виражене лущення. У середньому лущення триває 2-3 тижні.

Попри загальне почервоніння обличчя, підборіддя і шкіра над верхньою 
губою залишаються блідими – утворюють так званий носогубний трикут-
ник Філатова.

СКАРЛАТИНА
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Ділянка суглобового згину набуває яскраво-червоного забарвлення, 
нерідко з невеликими крововиливами.

Захворювання може мати легкий, середній чи важкий перебіг.
У разі важкої токсичної форми початок хвороби супроводжують висо-

ка температура, блювання, інколи діарея, виражені симптоми ураження 
центральної нервової системи. Можливі запаморочення, набряк мозку і 
навіть розвиток коми.

Скарлатина може мати небезпечні ускладнення, пов’язані з невчасним 
початком лікування та недотриманням рекомендацій лікаря:

гнійний лімфаденіт, отит, мастоїдит, синусит, гломерулонефрит, ревма-
тизм.

Після одужання у людини виникає імунітет до скарлатини, як правило, 
стійкий, довічний.

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Діагноз ґрунтується на 
епідеміологічних даних, характерній клінічній картині та лабораторних 
дослідженнях.

Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції 
джерела інфекції. Хворим на скарлатину слід перебувати в ізоляції 10 днів, 
якщо перебіг захворювання легкий і без ускладнень. Після цього терміну 
їм ще 12 днів не можна відвідувати місця великого скупчення людей: шко-
ли, офіси тощо. Тож ізоляція триває протягом мінімум 3 тижнів.

До загальних профілактичних заходів належать:
– харчування, багате на вітаміни;
– провітрювання та вологе прибирання приміщення, в якому перебува-

ють діти і дорослі;
– дотримання особистої гігієни, регулярне миття рук з милом;
– загартовування та заняття спортом;
– лікування всіх хронічних захворювань (отитів, синуситів, тонзилітів).
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ТУБЕРКУЛЬОЗ У ДІТЕЙ – ЦЕ СЕРЙОЗНО
Туберкульоз – хвороба, для якої не існує кордонів та будь-яких 

соціальних та вікових обмежень. На жаль, ця недуга може затьмарити і 
найщасливішу пору життя – дитинство.

В Україні щорічно реєструють близько 800 випадків туберкульозу у 
дітей, з яких майже половина хворих на хіміорезистентний (нечутливий до 
антибіотиків) туберкульоз.

Туберкульоз може проявлятись у дітей у будь-якому віці, частіше у віці 
1-5 років та 15-17 років.

Зараження туберкульозом дітей відбувається від хворих на туберкульоз 
легень із бактеріовиділенням, що перебувають у їх близькому оточенні, 
перш за все – у сімейному колі.

Шляхи передачі туберкульозу:
- аерогенний (аерозольний, повітряний) – ос-

новний шлях при вдиханні краплинок вологи, яка 
виділяється під час кашлю, чхання, розмови хво-
рого на заразну форму туберкульозу. Інфекційні 
часточки заразні, поки залишаються в повітрі;

- аліментарний – під час 
вживання в їжу термічно 
не оброблених молочних 

продуктів від хворих на туберкульоз тварин.
Туберкульоз не передається через предмети, 

іграшки, одяг, рукостискання.
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Основні симптоми:
- затяжний кашель;
- швидка стомлюваність і дратівливість;
- поганий апетит;
- проблеми зі сном;
- невелике підвищення температури протягом 
  тривалого часу;
- бліда шкіра;
- пітливість;
- відставання в навчанні;
- втрата ваги і уповільнення зростання;
- порушення циклу у дівчаток.
Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів – найчастіша форма, 

на яку хворіють діти.
Якщо ви запідозрили перші ознаки і симптоми туберкульозу у вашої ди-

тини, не відкладайте похід до педіатра або сімейного лікаря, адже тільки 
своєчасна діагностика і раннє лікування здатні перемогти хворобу.

Як запідозрити туберкульоз у дитини?
При підозрі на туберкульоз у дітей характерна відсутність симптомів або 

їх неспецифічність. 



Як лікувати туберкульоз?
Тривалість лікування не менше 6 місяців, а у випадку хіміорезистентної 

форми (нечутливої до протитуберкульозних препаратів) – від 9 місяців до 
20 місяців. Найголовніше під час лікування – суворо дотримуватися усіх 
призначень та рекомендацій лікаря і в жодному випадку не переривати 
розпочате лікування. 

Для запобігання туберкульозу у дітей необхідно:
- відповідально ставитися батькам до свого здоров’я, цікавитися 

заздалегідь здоров’ям тих людей, які будуть жити тимчасово у вашій 
родині;

- проходити профілактичне рентгено-
флюорографічне обстеження, особливо якщо в сім’ї є 
новонароджена дитина;

- обов’язково звертатися до лікаря, якщо дитина була 
в контакті з хворим на туберкульоз;

- оберігати вашу дитину від контакту з хворим - це 
знизить ризик захворювання;

- вакцинувати дітей згідно з Календарем щеплень 
– на 3-5 день від народження. Вакцинація не може повністю захистити 
від зараження, але ефективно запобігає важкому 
перебігу хвороби, що загрожує життю дитини;

- для визначення інфікованості у дітей щорічно 
проводити пробу Манту, починаючи з 1 року життя 
до 17 років, у першу чергу дітям із груп ризику. 

Групи ризику:
- ВІЛ-інфіковані діти і підлітки та народжені ВІЛ-інфікованими матерями;
- діти і підлітки, які контактували з хворими на бактеріально підтверджену 

легеневу форму туберкульозу;
- контактні з хворими на туберкульоз на побутовому рівні, особливо діти 

до 5 років;
- діти із супутньою патологією.
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Туберкульоз не повинен бути хворобою, що здатна 
зруйнувати щасливе дитинство. Все залежить від нас.
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СКАЗ ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА
Сказ (скажениця, водо- 

боязнь) – гостре інфекційне за-
хворювання нервової системи те-
плокровних тварин та людини.

Сказ протягом тисячоліть 
залишається невиліковним і смер-
тельним захворюванням. Хвороба 
реєструється на всіх континентах і в 
більшості країн світу.

Збудник захворювання – вірус, який вибірково уражає нервову си-
стему. Розмножується і накопичується у головному мозку, слинних, над-
ниркових, сльозових залозах. Виділяється збудник захворювання тільки зі 
слиною хворої тварини.
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Джерелом збудника в довкіллі є дикі тварини, головним чином 
сімейства собачих – вовки, лисиці, шакали, а також кажани. В останні роки 
зростає роль домашніх тварин (собаки, коти), сільськогосподарських і без-
притульних тварин. Досить стійкі до вірусу сказу птахи.

Епідемічна ситуація зі сказу в країні залишається нестабільною – що-
року реєструються поодинокі випадки захворювань серед людей, оскільки 
вся територія країни є неблагополучною щодо сказу.

Основним носієм рабічної інфекції в довкіллі продовжує бути червона 
лисиця.

Викликає тривогу зростання числа хворих на сказ тварин, наближених 
до людини – собак і котів, великої рогатої худоби. Отже, збудник захворю-
вання поширюється, і фактично є потенційна загроза враження домашніх 
тварин в обійсті людини, колективних господарствах, а відтак несе небез-
пеку інфікування їх власників та людей, причетних як до догляду за твари-
нами, так і громадян при можливому контакті з ними.

Найчастіше людина заражається при укусі хворою твариною, однак при 
потраплянні слини скаженої тварини на подряпини чи слизові оболонки 
очей, рота, носа також виникає зараження людини. Можливе зараження 
при зніманні шкури з хворих на сказ тварин. 

Слід пам’ятати, що у слині тварини вірус сказу з’являється за 8-10 днів 
до розвитку ознак захворювання і виділяється з нею до загибелі тварини. 
Отже і здорова на вигляд тварина може бути небезпечною.

Найбільш небезпечними є укуси в голову, обличчя, шию, верхні кінцівки. 
Коли рана кровоточить, то кров не слід зупиняти відразу. З нею може бути 
видалений небезпечний вірус. Період від зараження до перших проявів 
хвороби триває від 10 днів до 1 року, зазвичай 3-6 тижнів і залежить від 
розміру травми, дози збудника, місця укусу (чим ближче до голови, тим ко-
ротший цей термін), від захищеності одягом та інших факторів.

Частіше від укусів страждають діти, які більш довірливо і безпечно став-
ляться до тварин.

Тварину, що покусала людину, не забивають. Її ізолюють (тримання 
на прив’язі чи в ізольованому приміщенні) протягом 10 днів і встанов-
люють ветеринарний нагляд. Початок захворювання у тварин частіше 
супроводжується різкою зміною поведінки, схильністю до нападу, відмовою 
від звичної їжі.



У людини захворювання розпочинається з болю по ходу нервів у місці 
укусу, нудоти, блювання. Хворі втрачають сон, скаржаться на слабість, 
серцебиття, почуття страху. Вони збуджені, починають уникати людей. Че-
рез 2-3 дні підвищується температура. Незважаючи на спрагу, людина не 
в змозі випити води, виникає напад водобоязні – починається болісне ско-
рочення м’язів, хворого охоплюють судоми. Смерть настає в усіх випадках 
на 4-5 добу від початку захворювання, рідше довше. 

Сказ є інфекцією, при якій, як правило, точно відомо момент заражен-
ня (укус, ослинення), що дає можливість відразу призначити специфічне 
лікування, яке грунтується на виробленні імунітету (застосування вакцини, 
антирабічного імуноглобуліну).

Профілактичні заходи базуються на ліквідації сказу серед тварин. 

Причинами складної епізоотичної ситуації зі сказу є:
- сприятливі погодні умови для виживання та розмноження мишоподібних 

гризунів, основної кормової бази лисиць – головних резервуарів збудника 
сказу в природі;

- недоліки в своєчасному та повному проведенні агротехнічних заходів у 
господарствах – оранка, збирання врожаю, сівозміна та ін.;

- незадовільне проведення заходів щодо регулювання чисельності ди-
ких м’ясоїдних тварин, зокрема, лисиць;

- не вирішеною залишається проблема безпритульних собак та котів у 
населених пунктах. Число притулків для них, як і стерилізація тварин не 
відповідають фактичним потребам у країні;

- недотримання правил тримання службових і домашніх собак – їх 
реєстрація, тримання на прив’язі або в закритих дворах, перевезен-
ня та вигулювання в намордниках та на коротких повідках. Людина має 
усвідомлювати свою відповідальність перед тим, як завести собаку, кішку 
або іншу тварину;

- недоліки  в роботі комунальних служб щодо зберігання та видален-
ня побутових, у т.ч. харчових відходів. Також слід наголосити на частих 
прикладах безвідповідальної поведінки населення – організація стихійних 
звалищ та смітників.  

При укусах, подряпинах, ослиненні людини скаженою або твариною з 
підозрілою поведінкою, невідомою твариною необхідно:

- промити рану великою кількістю води з милом, провести обробку країв 
рани 5% настоянкою йоду, спиртом з накладанням стерильної пов’язки;

- негайно звернутися до лікувального закладу.
При зміні поведінки домашніх тварин інформуйте працівників 

ветеринарної медицини.

Сказу можна і треба запобігти спільними зусиллями зацікавлених 
служб і відомств при активній участі населення. 
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ОСТЕРІГАЙТЕСЬ 
КЛІЩІВ!

Сезон активності іксодових кліщів починається у березні і зазвичай 
триває до листопада та має протягом року два виражених піки активності 
– у квітні-травні та серпні-вересні. Як засвідчує досвід, кліщі можуть потра-
пити на людину у будь-який час доби, у будь-яку погоду. Це може відбутися 
під час прогулянок у парках, виїздах на відпочинок у ліс, а також прове-
дення робіт на дачних та присадибних ділянках. Великий ризик у осіб, які 
за фахом вимушені перебувати у лісі (працівники лісового господарства, 
мисливці тощо). З настанням сезону збору лікарських рослин, ягід та грибів 
до групи ризику приєднуються всі, хто займається цим промислом. Тому 
не слід забувати, що необачне поводження на природі може призвести до 
негативних наслідків, а саме – до укусу кліща.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Як вберегтися від укусів кліщів та запобігти хворобам, що переда-
ються через їхні укуси, під час прогулянок на природі:

– Одягайтеся у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно 
прилягає до тіла, щоб було легше помітити кліщів, які повзають. Необхідно 
звільнити від сухої трави, гілок, хмизу місце для привалів, нічного сну на 
природі.

– Під час прогулянки по можливості оглядати себе та оточуючих че-
рез кожні 2 години та обов’язково зробити це після повернення додому. 
Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям. 
Вдома відразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та ви-
прасувати. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Ви-
трушування одягу не рятує від кліщів. Якщо на природу брали домашнього 
улюбленця – його теж слід оглянути на наявність кліщів.

– Можна використовувати засоби, що відлякують кліщів – репеленти. 
Препарати слід наносити відповідно до інструкції.

– Після укусу кліща необхідно слідкувати за самопочуттям та щоденно 
вимірювати температуру тіла протягом двох тижнів. У разі будь-яких ознак 
захворювання: підвищення температури тіла, почервоніння, припухлості 
на шкірі в місці укусу – звертатись до лікаря-інфекціоніста.

Живляться кліщі кров’ю людей та тварин, занурившись хоботком глибо-
ко у шкіру. У цей час кліщ виділяє анестезуючу рідину, яка робить укус прак-
тично безболісним, тому людина може нічого не відчувати. Лише згодом, як 
правило, через кілька годин виникає відчуття болю або дискомфорт у місці 
укусу. Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб і увесь 
цей час смоктати кров. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше 
помічають через 2-3 дні: у місці наявності кліща з’являються припухлість, 
свербіж, почервоніння, а сам кліщ збільшується у розмірах. Із зростанням 
тривалості присмоктування кліща вірогідність зараження збільшується. 
Тому, коли повертаєтесь додому із лісу або парку, обов’язково огляньте 
себе.



Пам’ятайте: природа постійно приховує несподіванки, 
що не лише порадують, але й можуть бути небезпечними 

для вашого здоров’я.
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Якщо до тіла людини присмоктався кліщ, слід зняти його як можна швид-
ше. У кожному регіоні у медичних закладах області цілодобово працюють 
травмпункти, де медичні працівники видалять кліща, оброблять місце уку-
су, нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.

Якщо ж звернутись до лікаря немає можливості, видалення 
кліща проводять самостійно: розхитуючи його з боку в бік 
пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи 
петлею з нитки, яку потрібно закріпити між хоботком кліща та 
шкірою людини, слід повільно його видалити разом із хобот-
ком. Після видалення кліща місце присмоктування змастити 
розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо видно, що хо-
боток залишився у ранці, його видаляють стерильною гол-
кою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом.

Важливе застереження: кліща спаліть або залийте окропом! Знищувати 
знятих кліщів, роздавлюючи їх пальцями, ні в якому разі не можна, так як 
при випадковому роздавлюванні кліща може статися зараження.

Ризик зараження на хворобу Лайма (Лайм-бореліоз, іксодовий кліщовий 
бореліоз), інфекційного захворювання, 
переносниками якого є іксодові кліщі, 
залежить від тривалості присмоктуван-
ня кліща. Якщо кліщ був на тілі мен-
ше доби – вірогідність інфікування до-
сить мала, проте після третьої доби 
наближається до 100%. Тривалість 
інкубаційного (прихованого) періоду при 
хворобі Лайма становить від однієї до 
60 діб, найчастіше – 14 діб.
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ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО 
ХАРЧУВАННЯ

Завдяки здоровому харчуванню можна запобігти виникненню та-
ких хвороб, як: атеросклероз, артеріальна гіпертензія, цукровий 
діабет 2 типу, ІХС, інфаркт міокарда, інсульт головного мозку, пода-
гра, деформуючий артрит, остеохондроз, алергія та ін. 

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ

- відповідність енергетичної 
цінності раціону харчування 
енерговитратам організму, що 
супроводжується нормальними по-
казниками маси тіла (індексу маси 
тіла);

- дотримання якісного та 
кількісного балансу за основними 
харчовими та біологічно активни-
ми речовинами в раціоні харчуван-
ня (30% – жирів (10% – тваринного 
походження, 20% – рослинного по-
ходження), 55 % – вуглеводів, 15% 
– білків);

- дотримання режиму харчування 
з розподілом спожитих ккал на ра-
нок та обід (25% – сніданок,15% – 
другий сніданок, 35% – обід, 10% – 
полуденок, 20% – вечеря); 

- споживання свіжих страв, приго-
товлених у домашніх умовах з нату-
ральних продуктів харчування;

- контроль розміру порцій.
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обмежити вживання:
- швидко засвоюваних вуглеводів 

(цукор, солодощі, вироби з борош-
на), алкоголю;

- насичених жирів тваринного по-
ходження до 10%;

РЕКОМЕНДАЦІЇ

вживати:
- достатню кількість чистої води протягом дня, в середньому 1,5-2 л  (зо-

крема, 1 склянка теплої води натщесерце, 1 склянка води кімнатної тем-
ператури з додаванням лимонного соку – щоденно);

- достатню кількість полі- та мононенасичених жирних кислот до 30% 
(оливкова, лляна олія, насіння, горіхи, риба жирних сортів, авокадо);  

- не менше 200 г фруктів та 200 г овочів на день у 2-3 прийоми;
- 30-45 г харчових волокон на день у складі продуктів рослинного поход-

ження – фруктів, овочів, бобових, насіння, горіхів;
- цільнозернові продукти на заміну хліба з білого борошна чи батона;
- морську рибу, птицю не менше 2-3 разів на тиждень;
- червоне м’ясо 1 раз на тиждень;
- щоденно за 2-3 години перед сном пробіотики (ферментовані 

кисломолочні продукти);  
- зміщувати споживання калорійних блюд на ранок та обід;
- вживати гарячі страви (борщ, суп), приготовлені в домашніх умовах;
- підтримувати харчове вікно до 12-14 год (період невживання їжі після 

вечері).

- обмежити вживання трансжирів 
з продуктами харчування промисло-
вого виробництва до 1%; 

- кухонної солі до 5 г/добу та мен-
ше;

- кави та інших напоїв з вмістом 
кофеїну (міцний чай, шоколад, ка-
као);
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ПРИЧИН ЗРОБИТИ 
ВИБІР НА КОРИСТЬ 
ЗЕРНОБОБОВИХ10

Бобові прийшли до нас з глибокої давнини. Ці рослини, які здатні 
виживати в будь-яких умовах і кліматичних зонах, з’явилися мільйони 
років тому. Найбільш поширеними видами зернобобових є квасоля, 
горох і сочевиця. До категорії зернобобових не належать культури, 
урожай яких збирають зеленим (як, наприклад, зелений горошок і 
стручкова квасоля): їх класифікують як овочеві. 

Для  багатьох людей зернобобові є основним джерелом рослин-
ного білка. При цьому вони не тільки корисні, але і смачні! Рецепти 
найрізноманітніших страв з бобових є в національних кухнях народів 
всіх континентів.

1. Зернобобові є продуктами з 
низьким вмістом жиру і, звісно ж, не 
мають холестерину, що важливо для 
зниження ризику серцево-судинних 
захворювань.

2. У зернобобових мало натрію. 
Хлорид натрію – або кухонна сіль 
– сприяє розвитку гіпертонії. Цього 
можна уникнути, якщо вживати в їжу 
продукти з низьким рівнем вмісту 
натрію – наприклад, зернобобові.

3. Зернобобові – прекрасне дже-
рело рослинного білка. Ви здиву-
єтеся, але в 100 г сирої сочевиці 
містяться цілих 25 г білка! В процесі 
кулінарної обробки зернобобові 
вбирають велику кількість води, в 
результаті чого вміст білка в готовій 
сочевиці знижується приблизно до 
8%. При цьому підвищити рівень 
білка в готовій страві з сочевицею 
можна, поєднуючи її з крупами, на-
приклад, з рисом.

4. Зернобобові – надійне джере-
ло заліза. Щоб допомогти засвоєнню 
організмом заліза, рекомендується 
поєднувати зернобобові з продук-
тами, що містять вітамін С (напри-
клад, приправити страву лимонним 
соком).

5. Зернобобові багаті на калій, 
який підтримує серце здоровим і 
відіграє важливу роль у функціях 
травної та м’язової системи.

6. Зернобобові – продукти з най-
більш високим вмістом клітковини, 
яка необхідна для здоров’я травної 
системи і допомагає знизити ризик 
розвитку серцево-судинних захво-
рювань.

7. Зернобобові є чудовим дже-
релом фолату – вітаміну групи В, 
який необхідний для нормального 
функціонування нервової системи 
і особливо важливий під час вагіт-
ності для профілактики розвитку 
дефектів плоду.

ПЕРЕВАГИ ЗЕРНОБОБОВИХ: 
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8. Зернобобові можуть збері-
гатися протягом тривалого часу, 
не втрачаючи корисних властиво-
стей, і завдяки цьому підвищувати 
різноманітність раціону, особливо в 
країнах, що розвиваються.

Незважаючи на користь 
зернобобових, ними часто 
нехтують, вибираючи інші 
продукти. Бобові без по-
переднього замочування 
дуже довго варяться. Крім 
того, в них містяться так 
звані антинутрієнти, які ви-
кликають дискомфорт при 
травленні – здуття живота і 
метеоризм. 

На щастя, ці проблеми легко усунути: достатньо замочувати боби 
з вечора і вводити їх у раціон поступово. 
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Вони сприяють стабілізації рівня 
цукру та інсуліну в крові, тому ре-
комендуються для діабетиків і 
відмінно допомагають контролюва-
ти масу тіла.

10. І, нарешті, зернобобові не 
містять глютену. Вони ідеальний 
варіант для хворих на целіакію.

9. Зернобобові мають низький 
глікемічний індекс. 



ДІТИ В СВІТІ ГАДЖЕТІВ

За негативним впливом на дитяче здоров’я сучасні інформаційні 
навантаження не поступаються екологічному забрудненню. Які ж 
проблеми можуть мати діти, радіус фізичної активності яких скоро-
тився на 90%, а оточуючий світ стиснувся до розмірів смартфону?

До позитивних ефектів від використання гаджетів 
можна віднести:

- зростання швидкості реакції на 
зорові сигнали;

- пристосування мозку до швид-
кої обробки щоденних потоків інфор-
мації;

- стрімке зростання середнього IQ 
– нові технології розвивають мозок 
подібно до головоломок або вивчен-
ня нових мов;

- «інтернетоголіки» швидше зна-
ходять вихід із будь-якої складної 
ситуації в повсякденному житті, 
оскільки, відшукуючи потрібну 
інформацію в інтернет-мережі, вони 
тренують мозкові центри, пов’язані 
з прийняттям рішень та логікою.
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Серед негативних факторів 
використання гаджетів:

- зменшення здатності до концент-
рації уваги, відривчастість мислення, 
значне зменшення ділянки мозку, яка 
відповідає за абстрактне мислення;

- мозок втрачає базові механізми, які 
управляють контактами з іншими людь-
ми, стає важче «зчитувати» чужу міміку 
під час бесіди або вгадувати емоцію;

- хайтек-революція занурює людину в стан розсіяної уваги, коли вона 
стежить за всім одразу, не намагаючись на чомусь зосередитись;

 надмірна багатозадачність посилює стрес та дефіцит уваги, роблячи 
роботу менш ефективною;

 пам’ять стає поверхневою та короткотривалою, комп’ютер та інтернет 
стають для людини своєрідним «протезом» пам’яті;

 тривале занурення у цифровий світ викликає особливу перевтому – 
через декілька годин перебування в мережі людина починає робити по-
милки, а перед виходом із мережі відчуває втому і дратівливість – це нова 
форма стресу, яку назвали «техногенним виснаженням мозку». 

Вплив гаджетів на дітей при їхньому надмірному 
застосуванні:

1. Це шкодить фізичному здоров’ю:
- погіршується зір – постійне вдивляння в екран призводить до 

короткозорості та сухості ока;
- тривале перебування у вимушеній позі з нахилом голови донизу 

викликає порушення постави – особливо страждає шийний відділ хребта, 
навантаження на який збільшується в 14,5 раза;

- тривале тримання гаджета в руках та одноманітні рухи пальцями по 
екрану можуть стати причиною патології кистей (тунельного синдрому);

- можливі порушення координації між сигналами мозку та рухами рук;
- може виникати ожиріння.
2. Це впливає на взаємини між дитиною та її батьками – 

неминуче скорочується час, проведений разом, страждає спілкування; 
виникає «віртуальний аутизм», синдром гіперактивності з дефіцитом ува-
ги.

3. Це може викликати залежність – планшети та смартфони не 
вчать дітей самоконтролю, а навпаки – дають можливість не обмежувати 
себе у своїх бажаннях, що викликає залежність, подібну до наркотичної.
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4. Це провокує дитячі істерики – гаджети не дають дитині 
можливості сформувати внутрішні механізми саморегуляції.

5. Це погіршує сон – призводить до труднощів із засинанням, по-
рушень нічного сну, зміщення циркадних ритмів та порушень циклу сон-
неспання.

6. Це викликає труднощі в навчанні:
- такі діти гірше навчаються, у них порушується концентрація уваги, вони 

не можуть зосередитися, можуть виникати проблеми з пам’яттю, уявою, 
фантазією;

- страждають розумові процеси, які підміняються готовими відповідями 
віртуальної реальності;

- знижується мотивація до навчання.
7. Це не розвиває навичок спілкування – онлайн-спілкування 

не дає можливості бачити обличчя людини, її міміку, жести, які можуть ба-
гато розповісти про емоції, що не дозволяє розвивати соціальні навички, 
необхідні для успішної взаємодії між людьми.

8. Це може викликати психічні відхилення – депресії, неврози, 
підвищену тривожність, відсутність прихильності до батьків. Невідповідна 
віку легкодоступна інформація в мережі може призводити до психозу, по-
рушень поведінки, раннього статевого потягу. При спілкуванні в мережі є 
можливість наштовхнутися на психічно хворих людей, педофілів.

9. Це підвищує дитячу агресивність – комп’ютерні герої не 
відчувають реального болю та страждань, їм не потрібно співчувати – 
більшість комп’ютерних ігор породжують дитячу жорстокість.

10. Це призводить до соціальної тривожності – діти починають 
відчувати тривожність у ситуаціях, які потребують живого спілкування – 
вони не знають, як почати розмову, як підтримати бесіду, як поводити себе 
в оточенні незнайомих людей, що часто викликає страх, невпевненість у 
собі, нервозність.

Для запобігання негативній дії гаджетів потрібно обмежу-
вати час їх використання (дітям віком до 6 років – не більше 
20 хв, 6-8 років – до 40 хв, 9-11 років – до 1-1,5 год, 11-18 років 
– до 2 год). 
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