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Житомирська область, яка активно впроваджує реформи охорони здоров’я, почала 
розбудову громадського здоров’я, як невід’ємної складової системи охорони здоров’я 
та ключового елемента для впливу на основні показники здоров’я населення.

РІШЕННЯМ ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ ВІД 25 ЖОВТНЯ  
2018 РОКУ № 1253 НА БАЗІ ОБЛАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ 
МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ СТВОРЕНО ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я – НАУКА ТА МИСТЕЦТВО ЗАПОБІГАННЯ ХВОРОБАМ, ПОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ, 
ПР0М0ЦІЇ ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗОВАНІ ЗАХОДИ СУСПІЛЬСТВА (WINSLOW, 1920).

Функції громадського здоров’я:
1. Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я населення.
2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я і під час надзвичайних
ситуацій у сфері громадського здоров’я.
3. Захист здоров’я населення, зокрема і забезпечення безпеки навколишнього
середовища, праці, безпеки харчових продуктів.
4. Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні детермінанти.
5. Профілактика хвороб, зокрема і раннє виявлення порушень здоров’я.
6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я та благополуччя.
7. Кадрове забезпечення системи громадського здоров’я.
8. Організаційне та фінансове забезпечення системи громадського здоров’я.
9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація та соціальна 

мобілізація в інтересах здоров’я.
10. Наукове забезпечення системи громадського здоров’я.

Ключові функції системи громадського здоров`я

Визначення та обмін кращим досвідом; 
участь у науково-дослідній роботі

Оцінювання 
та підвищення якості

Кадри та лідерство 
у громадському здоров̀ ї

Доступ  
до медичної допомоги, 
забезпечення зв̀язку  

із ПМД

Стратегічне планування;
планування заходів, що спрямовані 
на покращення здоров̀я громадян

Забезпечення виконання та перегляд законодавства

Партнерство  
з приватним сектором, 

громадським суспільством, 
ГО, релігійною спільнотою, 

тощо

Просвітницька робота
та сприяння здоров̀ ю

Оцінка здоров̀я громади;
реєстри

Розслідування спалахів 
захворювань,  

що переносяться  
водою, продовольчими  
продуктами, а також 

трансмісивних  
захворювань 
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА АКТИВНОСТІ

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Долучившись до відзначення Європейського тижня 
імунізації, Житомирський обласний центр громадсько-
го здоров’я 22 квітня 2020 року в онлайн-форматі провів 
пресконференцію, на яку були запрошені провідні фахівці 
галузі охорони здоров’я.

Про те, що тиждень імунізації проходить у рамках широкої 
просвітницької кампанії, головна мета якої – донесення інформації до на-
селення стосовно вакцин та інфекцій, яким можна запобігти за допомогою 
щеплень, розповів Олександр Зарицький, директор обласного центру гро-
мадського здоров’я.

Виступ завідувачки амбулаторії загальної практики-сімейної медицини 
№19 ЦПМСД Галини Перчик був присвячений імунізації в умовах пандемії 
COVID-19. Про планову вакцинацію дітей у період епідемічної загрози 
розповіла Оксана Лук’яненко, керівник групи експертів УОЗ ОДА за напря-
мом «Педіатрія», медичний директор (з організаційно-методичної роботи) 
ЖОДКЛ.

Анна Кухарук, лікар-педіатр, інфекціоніст, позаштатний експерт 
Національної служби здоров’я України за напрямом «Педіатрія», облас-
ний координатор ГО «Батьки 
за вакцинацію» розповіла про 
вакцини та рекомендовані 
щеплення, а зі станом за-
безпечення вакцинами 
у Житомирській області 
учасників онлайн-зустрічі оз-
найомив Сергій Березовсь-
кий, заступник начальника 
відділу мобілізаційної роботи 
та спеціальних питань УОЗ 
ОДА.

Головний акцент усіх 
спікерів було зроблено 
на тому, що відповідно до 
рекомендацій ВООЗ пере-
ривати рутинну імунізацію 
під час COVID-19 не можна, 
бо це питання національної 
безпеки, оскільки здоров’я 
населення – усіх разом і кож-
ного окремо – залежить від 
рівня охоплення вакцинацією  
в країні.
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З 11 по 15 травня з ініціативи Європейської асоціації гро-
мадського здоров’я відзначається Європейський тиждень 
громадського здоров’я задля підвищення обізнаності про 
важливі питання громадського здоров’я та сприяння співпраці 
фахівців охорони здоров’я у Європі.

Обласний центр громадського здоров’я приєднався 
до цієї важливої події, ініціювавши проведення 14 травня 2020 року 
пресконференції в онлайн-форматі та запросивши до участі у ній провідних 
фахівців відповідного напрямку, які представили наступні презентації та 
виступи: 

- «Психічна травматизація в умовах пандемії COVID-19», Вікторія  
Сенкевич – координатор УОЗ за напрямом «Медична психологія», пси-
холог кабінету довіри КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» 
Житомирської обласної ради;

- «Збереження психічного здоров’я родини: дитина і стрес», Тетяна 
Осіпович – координатор УОЗ за напрямом «Дитяча психологія», психолог 
КНП «Обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради;

- «Зворотна сторона дистанційної взаємодії в умовах ізоляції», Лариса 
Бутузова – доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Житомирського державного університету ім. Івана Франка, кандидат 
психологічних наук; 

- «Як впоратися з тривогою та негативними переживаннями?»,  
Тетяна Черноус – психолог КНП «Обласний онкологічний диспансер» 
Житомирської обласної ради.

Виступи усіх спікерів стосувалися однієї з тем, яким того тижня 
приділялась особлива увага, а саме: «Спільній турботі про психічне 
здоров’я», бо психічне здоров’я потребує нашої щоденної турботи так 
само, як і фізичне здоров’я.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР
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«Сімейні лікарі на передовій» – такій темі було присвячено 
цьогоріч Всесвітній день сімейного лікаря, і стосувалась вона 
викликів, що стоять перед сімейними лікарями під час гло-
бального спалаху коронавірусу. Зважаючи на актуальність 
цієї теми, 19 травня 2020 року обласним центром громадсь-
кого здоров’я з метою висвітлення ролі фахівця, який надає 

первинну медико-санітарну допомогу усім членам родини, незалежно від 
віку, статі та характеру захворювання, було проведено в онлайн-форматі 
пресконференцію. Власним досвідом роботи під час спалаху коронавірусу 
поділилися фахівці з міст Житомира, Бердичева та Житомирського райо-
ну. Під час роботи пресконференції були розглянуті наступні теми: 

- «Лікар первинної медичної допомоги: школа розвитку», Вікторія Івчук 
– експерт УОЗ ОДА за напрямом «Сімейна медицина», директор КНП 
«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Станишівської 
сільської ради Житомирського району;

- «Особливості робо-
ти сімейних лікарів під 
час глобального спала-
ху коронавірусу», Аліна 
Гудз – лікар загальної 
практики-сімейний лікар 
амбулаторії загальної 
практики-сімейної ме-
дицини №3 КП «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги» 
Житомирської міської 
ради;

- «Наближаємо меди-
цину до людей: досвід 
мобільних бригад», 
Людмила Руденко – ме-
дичний директор КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Бердичівської міської ради;

- «Найкраще лікування – це завжди профілактика», Вікторія Пахольчак 
– лікар загальної практики-сімейний лікар амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини с. Садки, КНП «Центр первинної медико-санітарної до-
помоги» Житомирської районної ради;

- «Психологічна підтримка медичних працівників під час пандемії», 
Вікторія Сенкевич – координатор УОЗ ОДА за напрямом «Медич-
на психологія», психолог кабінету довіри КНП «Обласний медичний 
спеціалізований центр» Житомирської обласної ради.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР
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2 червня 2020 року в онлайн-форматі відбулась прескон-
ференція на тему «Розширення міжгалузевих комунікативних 
зв’язків задля розвитку регіональної системи громадсько-
го здоров’я. Об’єднання зусиль для збереження психічного 
здоров’я населення Житомирщини», організована обласним 

центром громадського здоров’я.

Реалізація в повному обсязі політики у сфері громадського здоров’я 
неможлива лише силами одного органу чи установи, без налагодження 
партнерства, без об’єднання зусиль і ресурсів зацікавлених сторін. Об-
ласний центр громадського здоров’я завжди готовий до партнерства і до 
співпраці. Про це йшлося у виступі директора КНП «Обласний центр гро-
мадського здоров’я» Олександра Зарицького. Одним із таких наших но-
вих комунікаційних проєктів став обласний інформаційно-просвітницький 
літературно-мистецький онлайн-конкурс «Мистецькі джерела психічного 
здоров’я Житомирщини», організований спільно з управлінням охоро-
ни здоров’я Житомирської ОДА, психологічною службою ЛПЗ області та 
благодійним фондом «Сім’я» до Дня психічного здоров’я, участь у якому 
взяли (якщо враховувати і колективні роботи) понад 500 жителів області, а 
це є дуже цінним для розвитку регіональної системи громадського здоров’я 
та налагодження партнерства! Адже за однією творчою роботою стоїть 
великий колектив, наприклад, Новоград-Волинського медичного коледжу, 
Народицької селищної бібліотеки, музичної школи № 4 ім. Лесі Українки  
м. Житомира, НВК № 25 м. Житомира тощо. Кожну дитину підтримують 
батьки, педагоги, тренери. Тож головною метою конкурсу було привер-
нути увагу громадськості до питань збереження громадського здоров’я 
Житомирщини, зокрема, до покращення психічного здоров’я засобами  
мистецтва.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР
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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

На важливості збереження психічного здоров’я населення та необхідності 
зняття психоемоційної напруги шляхом творчої реалізації наголошували 
у своїх виступах Вікторія Сенкевич, координатор УОЗ ОДА за напрямом 
«Медична психологія», психолог кабінету довіри КНП «Обласний медичний 
спеціалізований центр» Житомирської обласної ради та Тетяна Осіпович, 
координатор УОЗ ОДА за напрямом «Дитяча психологія», психолог КНП 
«Обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

Журі, до складу якого вхо-
дили відомі експерти у 
своїй професійній галузі, 
підбили результати кон-
курсу «Мистецькі джерела 
психічного здоров’я», тож по 
завершенні пресконференції 
імена переможців оголосила 
Олена Хачатрян, засновник 
благодійного фонду «Сім’я». 
Обласний центр громадсь-
кого здоров’я висловлює 
подяку всім учасникам кон-
курсу «Мистецькі джерела 
психічного здоров’я Житомир-
щини», членам журі, всім тим, 
хто проводив організаційну та 
підготовчу роботу.

Заходи, які проводить об-
ласний центр громадського 
здоров’я, спрямовані насам-
перед на зміцнення здоров’я, 
запобігання хворобам, покра-
щення якості та збільшення 
тривалості життя для всіх  
і кожного.

Маємо пам’ятати, що інвестувати 
в збереження здоров’я значно 
результативніше та дешевше,

аніж витрачати кошти на лікування.
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З нагоди Всесвітнього дня донора крові 11 червня  
2020 року у КНП «Обласний центр крові» Житомирської 
обласної ради відбулася інтерактивна онлайн-конференція, 
до участі в якій долучилися керівники області, волонте-
ри громадських організацій, представники КНП «Обласний 
центр громадського здоров’я» Житомирської обласної ради 

та лікувальних закладів області, Житомирського медичного інституту, 
військових управлінь в Житомирській області, представник корпоративно-
го донорства «Кромберг енд Шуберт» та почесний донор України.

На заході наголосили на необхідності забезпечення достатнього рівня 
запасів компонентів крові та його постійного поповнення. Показник за-
безпечення компонентами крові є стратегічно важливим елементом 
медичної допомоги, який залежить від кількості населення, що бере  
участь у донорському русі. У карантинних складних умовах є особлива 
потреба у донорській крові у людей будь-якого віку, а також із різними  
захворюваннями.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР
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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

23 червня 2020 року пройшов онлайн-тренінг Житомирсь-
кого обласного центру громадського здоров’я – «Організація 
вакцинальної кампанії лікарями ПМД». Участь у тренінгу на 
платформі ZOOM взяли працівники закладів охорони здоров’я 
Житомирської області та інших регіонів. Також велась трансляція 
прямого ефіру тренінгу на фейсбук-сторінці ОЦГЗ.

Захід відбувся за підтримки ГО «Батьки за вакцинацію» у 
Житомирі (зокрема, Анни Кухарук) та в рамках реалізації проєкту Глобаль-
ного фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні 
під назвою «Прискорити темпи зменшення рівня захворюваності на тубер-
кульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення загального доступу до своєчасної та 
якісної діагностики і лікування туберкульозу, шляхом розширення доказової 
медичної профілактики, діагностики та лікування ВІЛ та створення стійкої та 
життєздатної системи охорони здоров’я».

Тренерами виступили: 
•  Надія Дребот, лікар-консультант ВООЗ, педіатр-

інфекціоніст вищої категорії кабінету інфекційних 
захворювань КДЦ КУ «Мелітопольська дитяча 
міська лікарня» Запорізької області, член правління 
ГО «Батьки за вакцинацію»;

• Ірина Волошина, професор кафедри сімейної 
медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО в 
ЗДМУ, національний тренер MhGAP та ICF ВООЗ в 
Україні, член правління ГО «Батьки за вакцинацію»;

• Федір Лапій, лікар дитячий інфекціоніст, до-
цент кафедри дитячих інфекційних хвороб та 
дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, член 
Національної технічної групи експертів з питань 
імунопрофілактики.

Вакцинопрофілактика в сучасних умовах ре-
формування первинної, вторинної і третинної ла-
нок медичної допомоги є одним з пріоритетних за-
вдань. Саме тому під час тренінгу особливу увагу 
було приділено моделі екстреної профілактики 
вакцинокерованих інфекційних захворювань в 
осередках та алгоритмам взаємодії при передачі 
інформації про коло контактних осіб та вирішення 
практичних питань щодо проведення екстреної 
вакцинації контактних.

Тренери поділилися своїм досвідом і резуль-
татами комунікацій з медіаресурсами, органами 
місцевого самоврядування, участі в різнопланових 
заходах з донесенням інформації щодо важливості вакцинації. А також при-
кладами кейсів успішної вакцинації дітей і дорослих, які були проти щеплень 
і довго не вакцинували себе та дітей. 

Учасників та слухачів тренінгу ознайомили з положеннями наказів МОЗ 
(№ 2070, 551, 595 та інші) та сучасними рекомендаціями, узгодженими з 
міжнародними настановами, щодо невеликої кількості протипоказань до про-
ведення щеплень, у тому числі у період пандемії COVID-19.

Наостанок тренери спростували стереотипні уявлення та міфи щодо 
поєднання вакцин, термінів щеплень, дотримання графіків та відповіли на 
десятки запитань від учасників та слухачів тренінгу.
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«Тестування на ВІЛ: стратегія подолання епідемії» – 
такій темі був присвячений круглий стіл в онлайн-форматі, 
організований Житомирським обласним центром громадсь-
кого здоров’я 24 червня 2020 року в рамках реалізації про-
екту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберку-
льозом та малярією в Україні «Прискорити темпи зменшення 

рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення за-
гального доступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування туберку-
льозу, шляхом розширення доказової медичної профілактики, діагностики 
та лікування ВІЛ та створення стійкої та життєздатної системи охорони 
здоров’я».

З того часу, як у кінці 2019 року в Ухані (Китай) почався спалах 
коронавірусної інфекції, і по сьогоднішній день увага світової спільноти 
прикута до пандемії COVID-19. Та за коронавірусом ми забули про іншу 
пандемію, яка охопила країни усіх континентів, – ВІЛ/СНІД. За 37 років, 
які минули з моменту реєстрації перших випадків захворювання, вірус 
імунодефіциту вразив більше 92 мільйонів осіб. СНІД посідає четверте 
місце в світі серед причин смерті. 

Тож головна мета круглого столу «Тестування на ВІЛ: стратегія подо-
лання епідемії» – привернути увагу до проблеми поширення ВІЛ-інфекції 
в області, обговорити ефективну взаємодію громадських та державних 
організацій у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, поширити інформацію 
щодо формування навичок безпечної поведінки у молоді. 

Участь у заході взяли фахівці охорони здоров’я, представники право-
охоронних органів та громадських організацій. 

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні є одним із пріоритетних 
напрямків у збереженні громадського здоров’я. Про проблеми громадсь-
кого здоров’я та епідемію ВІЛ-інфекції розповіла Ліна Возна – завідувачка 
відділу медичної статистики та аналітики КНП «Обласний центр громадсь-
кого здоров’я» Житомирської обласної ради. 

Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського 
регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. 

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, лише за січень-
травень 2020 року офіційно зареєстровано 6364 випадки ВІЛ-інфекції, 
1797 випадків СНІДу та 921 смерть, зумовлену СНІДом, серед громадян 
України та 22 випадки ВІЛ-інфекції серед іноземців.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР
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Із ситуацією, яка сьогодні склалася в області, ознайомила Олена  
Варваровська – завідувачка відділення для профілактики та бороть-
би із ВІЛ/СНІДом КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» 
Житомирської обласної ради.

26 червня 2020 року відбулася Всеукраїнська акція «Намалюй жит-
тя» до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та незаконним обігом 
наркотиків, яка була спрямована на привернення уваги громадськості 
до проблем залежностей, популяризації здорового способу життя та 
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

Вживання наркотиків безпосередньо пов’язане з поширенням таких хво-
роб, як ВІЛ/СНІД, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шля-
хом. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, у всьому світі 
понад 31 млн осіб страждають від розладів, викликаних вживанням нарко-
тичних речовин. Щонайменше 11 мільйонів людей приймають наркотики 
ін’єкційно, з них 1,4 млн є носіями ВІЛ. 

«Посил надії: запобігання і лікування наркоманії – реально» – такою 
була тема виступу Максима Кутишенка – експерта УОЗ ОДА за напря-
мом «Наркологія», директора КНП «Обласний медичний спеціалізований 
центр» Житомирської обласної ради. 

Наркоманія є одночасно проблемою соціальною, психологічною, медич-
ною і правовою. Тож профілактична діяльність має охоплювати всі сфери 
попереджувальної роботи: від запобігання початку вживання наркотич-
них речовин до зменшення спричинених ними негативних наслідків для 
суспільства. Про правові аспекти проблеми наркоманії та відповідальність 
за порушення законодавства поінформувала Тетяна Кривенко – старший 
інспектор сектору зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції 
в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, лейтенант 
патрульної поліції.

У нашій області у напрямку протидії поширенню ВІЛ/СНІДу активно 
працюють та надають профілактичні послуги громадські організації, зо-
крема і Благодійний Фонд «Нехай твоє серце б’ється». Про партнерство 
як запоруку ефективної діяльності у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу 
повідомила Наталія Нагорна – директор БФ «Нехай твоє серце б’ється», 
член національного комітету регіональної політики протидії ВІЛ/СНІДу та 
туберкульозу.

Андрій Сторожук – заступник директора громадської організації 
«Перспектива» розповів про сучасні методи профілактики ВІЛ/СНІДу  
та наркоманії та досвід роботи ГО «Перспектива». 

Підсумовуючи роботу круглого столу, учасники дійшли висновку, що про-
блема поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії в Україні може бути розв’язана 
лише за умови активної участі родини, громад, неурядових організацій, 
засобів масової інформації, фахівців охорони здоров’я, правоохоронних 
органів та правильної державної політики. Це питання потрібно сприймати 
ширше, ніж суто медичне, і усвідомлювати на рівні цілого суспільства. 

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР



12

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

26 червня 2020 року відбулася Всеукраїнська акція «Нама-
люй життя» до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та 
незаконним обігом наркотиків, 

яка була спрямована на привернення уваги громадськості 
до проблем залежностей, популяризації здорового спосо-
бу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному 

середовищі.  
Організаторами акції виступили: Житомирський міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, Міжнародна Антинаркотична Асоціація.
Учасники у акції взяли Житомирський міський центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, Міжнародна Антинаркотична асоціація, КНП 
«Обласний центр громадського здоров’я», КНП «Обласний медичний 
спеціалізований центр» Житомирської обласної ради, ГО «Перспектива», 
ГО «Аква-Віта», ГО «Анонімні Алкоголіки», Житомирський відділ поліції 
ГУНП в Житомирській області.

Учасники за допомогою національної символіки зафарбували на стінах 
та парканах міста написи, котрі рекламують інтернет-ресурси, спрямовані 
на розповсюдження наркотичних речовин.
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Щороку, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, від 
малярії гинуть до півмільйона людей. Найвразливішими до неї є діти до 
п’яти років. Малярія поширена більше ніж у 100 країнах світу, переважно 
це країни Африки, Азії та Америки. Україна належить до країн, вільних  
від малярії, усі зареєстровані випадки захворювань – завезені.

МАЛЯРІЯ – паразитарне захворювання, збудником якого є 
найпростіші (плазмодії малярії), що передаються від хворої до 
здорової людини через укуси малярійних комарів. Також можлива  
передача хвороби при переливанні крові, внутрішньовенних ін’єкціях, 
від хворої вагітної жінки до плоду.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

КАЛЕНДАР ЗДОРОВ`Я

Симптоми захворювання
Після укусу зараженим комаром людина захворює не відразу. 

Інкубаційний, або прихований, період становить у середньому від шести 
до двадцяти п’яти днів, а при деяких видах малярії – до трьох років.

У більшості випадків початок захворювання на малярію проявляється у 
вигляді загального нездужання, лихоманки, м’язового та головного болю. 
Згодом з’являються характерні малярійні напади, котрі супроводжуються 
лихоманкою, жаром, рясним потовиділенням. Такі напади повторюють-
ся через один-три дні, що залежить від виду малярії (на теперішній час 
відомо 5 видів). Під час нападу малярії в організмі хворого руйнується 
велика кількість еритроцитів (червоних кров’яних тілець), в яких розмно-
жуються малярійні збудники – плазмодії. В результаті – виникає малокрів’я 
(анемія). На тлі нападів збільшується селезінка, печінка, страждають сер-
цево-судинна, нервова, легенева системи.

Найбільш небезпечною із усіх видів малярії є тропічна, при якій напади 
виникають кожного дня. У разі невчасно розпочатого лікування вона часто 
дає ускладнення, що призводять до летальних наслідків.

В окремих випадках захворювання на малярію може виникнути у більш 
пізні терміни, навіть при застосуванні протималярійних препаратів. Тому 
при нездужанні, що супроводжується підвищенням температури, потрібно 
негайно звернутися до лікаря.

ЖАР ЛИХОМАНКА ГОЛОВНИЙ
БІЛЬ

М`ЯЗЕВИЙ
БІЛЬ

БЛЮВОТА ДІАРЕЯ

МАЛЕНЬКИЙ УКУС – МАЛЕНЬКИЙ УКУС – 

ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ
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Захворюванню на малярію можна запобігти:
- з профілактичною метою слід обов’язково приймати протималярійні 

препарати особам, які виїжджають у високоендемічні осередки малярії. 
Прийом хіміопрепаратів починають за тиждень до в’їзду у вогнище, про-
довжують протягом всього перебування у вогнищі та протягом 4-6 тижнів 
після виїзду з вогнища;

- вибір протималярійного препарату залежить від країни виїзду, ри-
зику зараження малярією, виду малярійного збудника, що переважає в 
конкретній зоні, стійкості збудника до препаратів;

- призначення будь-якого препарату потребує попередньої консультації 
лікаря. Слід суворо дотримуватись схеми та дозування ліків. За умови ре-
гулярного прийому препаратів можна значно знизити ризик захворювання 
на тяжкі форми малярії, запобігти ускладненням хвороби;

- дітям до чотирирічного віку, вагітним та ВІЛ-інфікованим у небезпечні 
з точки зору захворюваності на малярію країни виїжджати настійно не 
рекомендується. 

Протягом 3-х років після повернення з ендемічних країн додому при 
будь-якому захворюванні нагадуйте лікарю, який Вас лікує, про Ваше пе-
ребування у тропіках, незалежно від попередніх показників дослідження 
крові на малярію.

Захист від укусів комарів належить здійснювати як під час перебування в 
приміщенні, так і поза ним. Носіть одяг, який максимально прикриває тіло. 
Використовуйте репеленти (аерозолі, спреї, креми, гелі тощо) – засоби 
для відлякування комах у відповідності до рекомендацій виробника, осо-
бливо дітей, уникаючи контакту із слизовими оболонками. Не розпилюйте 
репеленти на обличчя, повіки, губи. Після нанесення засобу вимийте руки.

Для запобігання проникненню комарів до приміщення двері й вікна 
повинні мати захисні сітки. Спати слід під сітчастою запоною, краї якої 
треба старанно заправити під матрац. При виявленні комарів, що залетіли 
до помешкання, їх знищують механічно або за допомогою аерозольних 
інсектицидів, електрофумігаторів та антимоскітних спіралей.

Житлові приміщення рекомендується щоденно ввечері обробляти ае-
розолем, по можливості таким, що містить синтетичні піретроїди. Після 
експозиції (застосування) інсектициду протягом 20-30 хвилин приміщення 
слід провітрити, не знімаючи захисних сіток з вікон і дверей. Доцільно та-
кож обробити інсектицидами та репелентами запони, сітки на дверях та 
вікнах (незалежно від наявності кондиціонерів). 

Дотримання 
всіх запобіжних заходів 
значно знизить ризик 

зараження, збереже здоров’я, 
а можливо, і життя людині.
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1. Малярію переносять тільки 
комарі роду Anopheles, їх легко 
розпізнати за посадкою: сидить 
він під кутом до поверхні, че-
ревце ніби підняте до гори, тіло 
прямолінійне, задні ноги зазвичай 
вільні. Відрізняються пристосу-
ванням до розмноження в різних 
природних та штучних водойми-
щах, навіть у скатах автомобілів, 

«ДОСЬЄ» 
НА КОМАРА 

на звалищах та ін. Активні вранці зразу після сходу сонця та ввечері перед 
заходом сонця.

2. Кров п’є тільки самка (вона їй потрібна для дозрівання яєць). Самки 
можуть відкладати до 300 яєць за один раз. Усі самці без винятку харчу-
ються нектаром та соком рослин.

3. Одна самка комара, аби втамувати свій апетит, кусає від 4 до 6 осіб і 
літає на відстані 3-5 км.

4. У комарів тонкий хоботок. Він складається із двох канальців. По од-
ному каналу самка вприскує антикоагулянт, речовину, яка перешкоджає 
згортанню крові. Антикоагулянт діє також як місцеве знеболювальне. По 
другому канальцю комар втягує кров.

5. Комарі кусають людей, обираючи «жертву» за кількома критеріями: 
кольором одягу, групою крові, потовиділенням тощо. 

Найпростіше комарам помітити людину, вбрану у темні кольори (синій, 
чорний) та червоний. Цьому є просте пояснення. Річ у тому, що комарам 
важко літати в умовах вітру, тому вони тримаються близько до землі. Отже, 
вони помічають жертв, порівнюючи їхній силует з горизонтом. Темні кольо-
ри вирізняються на цьому тлі, а світлі – ні.

Найпривабливішими для комарів є люди з першою та третьою групою 
крові.

При виборі жертви самка комара орієнтується на вуглекислий газ, що 
видихається людиною. При цьому комар може відчути СО2 з відстані до 50 
метрів. Саме тому, наприклад, комарів більше приваблюють вагітні жінки, 
які дихають разом з плодом та виробляють на 21% більше вуглекислого 
газу.

Окрім вуглекислого газу, комарі відчувають й інші речовини – зокрема 
аміак, а також молочну та сечову кислоти, які входять до складу поту. 

6. Частіше комарі кусають людей з вищою температурою тіла, зокрема 
жінок при надії, адже у них живіт на 0,7°C тепліший – через це комарам 
легше їх помітити. 

7. Комарі більше кусають людей, які напередодні пили пиво. Це 
відбувається через збільшення вмісту етанолу у поті, що змінює його за-
пах, та підвищення температури тіла.
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Артеріальна гіпертензія (АГ) – одне з найпоширеніших захворювань 
серцево-судинної системи. В Україні на сьогоднішній день налічується 
більше 14 млн хворих на артеріальну гіпертензію. В Житомирській області 
на початок 2020 року зареєстровано більше 293 тисяч таких хворих.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від 
ускладнень АГ щорічно помирають по всьому світу біля 17 млн людей.

Артеріальна гіпертензія – це хронічне захворювання, що характеризується 
постійним, а в початкових стадіях – періодичним підвищенням артеріального 
тиску: систолічного АТ – 140 мм рт.ст. і вище та діастолічного – 90 мм рт.ст. 
Артеріальна гіпертензія – прогресуюче захворювання, що часто дає такі 
небезпечні ускладнення, як мозковий інсульт, інфаркт міокарда, порушен-
ня серцевого ритму та серцеву недостатність. Лікування таких ускладнень 
пов’язане з великими труднощами, тому важливе значення має раннє ви-
явлення підвищеного артеріального тиску, його лікування та проведення 
профілактичних заходів.

Встановлено ряд факторів, які сприяють виникненню і розвитку АГ, 
ускладнюють її перебіг та прогноз (так звані фактори ризику). Умовно їх 
поділяють на «керовані», на які можливо вплинути і зменшити ризик роз-
витку та прогресування АГ, і «некеровані».

НЕКЕРОВАНІ ФАКТОРИ:
• Стать. До 40 років гіпертонічна хвороба частіше зустрічається у чоловіків, 

а в більш старшому віці співвідношення 
змінюється на користь жінок.

• Вік. Існує пряма залежність між АТ і віком. 
Систолічний АТ, як правило, зростає з віком. 
У віці 20-30 років гіпертензія розвивається у 
9% чоловіків, після 40 років – у 35%, а після 
60-65 років – вже у 50%.

• Спадковість – один з головних факторів 
розвитку артеріальної гіпертензії. Якщо обоє 
батьків страждають на АГ, ризик захворюван-
ня у дітей становить 50-70%.

КЕРОВАНІ ФАКТОРИ:
• Маса тіла. Надлишкова маса тіла асо-

ціюється з 3-5 кратним підвищенням ризику 
виникнення АГ.
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• Неправильне харчування:
- Надмірне споживання кухонної солі – на добу (більше 5 г солі) – істотно 

підвищує ризик розвитку гіпертензії, особливо, якщо є спадкова схильність.
- Переважання в харчовому раціоні тваринних жирів, продуктів з високим 

вмістом холестерину і солодощів збільшує ризик виникнення артеріальної 
гіпертензії.

- Артеріальна гіпертензія виникає втричі частіше у тих, хто випиває 2-5 
чашок кави на день. Випита чашка кави підвищує артеріальний тиск у осіб 
з нормальним тиском на 3 мм рт.ст., в осіб з гіпертензією – на 8 мм рт.ст.

- Вживання алкоголю прямо корелює з рівнем АТ. Етиловий спирт, осно-
ва алкоголю, викликає порушення внутрішньоклітинного обміну речовин 
та утворення енергії в серцевому м’язі, призводить до змін електролітного 
балансу, порушення нормального функціонування міокарда, тахікардії, 
спазму судин, підвищення артеріального тиску.

• Куріння. Нікотин різко підвищує АТ навіть у завзятих курців. Ефект 
кожної сигарети триває біля 30 хвилин. Вже на 1-й хвилині після її вику-
рювання САТ підвищується на 15 мм рт.ст., а на 4-й – на 25 мм рт.ст. При 
однакових рівнях АТ мозковий інсульт та ішемічна хвороба серця в осіб, 
що курять, виникає в 2-3 рази частіше, ніж у тих, хто не курить.

• Психосоціальні фактори. Стрес сприяє підвищенню АТ. Проте поки 
що невідомо, чи призводить тривалий стрес до довготривалого підвищення 
АТ.

• Низька фізична активність. У осіб, що ведуть малорухомий спосіб 
життя, ризик виникнення АГ на 20-50% вищий, ніж у фізично активних. 
Регулярні фізичні навантаження є досить ефективним засобом немедика-
ментозного лікування АГ. 

В нормі артеріальний тиск становить нижче 140/90 мм рт.ст. Артеріальний 
тиск може суттєво змінюватись в той чи інший бік навіть у здорової лю-
дини. Він може знижуватися в спокої, під час сну і підвищуватись при 
хвилюванні, фізичному навантаженні. При гіпертонічній хворобі АТ 
підвищеним тримається постійно, хоча і коливається протягом доби.

На ранніх стадіях захворювання може проявлятись головним болем, за-
памороченням, появою сітки перед очима, болем у ділянці серця, відчуттям 
отерплості при фізичному або психоемоційному навантаженні.

При підвищеному АТ може не бути ніяких неприємних відчуттів, тому 
багато людей, які мають артеріальну гіпертензію, навіть не підозрюють, 
що вони хворі, відповідно не звертаються до лікаря, не вимірюють АТ та 
не отримують лікування.

Підвищений артеріальний тиск не має безпосередньої загрози для жит-
тя людини, але він негативно впливає на внутрішні органи і системи: сер-
це, нирки, судини очного дна та головного мозку. АГ прискорює розвиток 
атеросклерозу, виникнення мозкових інсультів, ІХС, аритмій, серцевої та 
ниркової недостатності, зниження зору та ін.
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ПРО ЩО ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ ЗНАТИ ПАЦІЄНТ З ПІДВИЩЕНИМ 
АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ ?

1.  При виявленні підвище-
ного артеріального тиску слід 
негайно звернутися до сімей-
ного лікаря або терапевта.

2. Основним засобом ліку-  
вання є постійна антигіпертен-
зивна медикаментозна терапія.

3. Метою лікування повин-
но бути досягнення рівня   
артеріального тиску нижче 
140/90. Основною пробле-
мою в лікуванні пацієнтів з 
підвищенням АТ є нерегу-
лярний прийом або відміна 
медикаментів, що призводить 
до коливань артеріального ти-
ску і підвищує ризик виникнен-
ня ускладнень.

4. Величезне значення для успішного лікування мають режим праці і 
відпочинку, раціональне харчування, достатній сон, усунення надмірних 
психоемоційних навантажень.

5. Пацієнт з артеріальною гіпертензією повинен уникати конфліктних 
ситуацій, реагувати на все спокійно.

6. Дуже шкідливе переїдання, яке призводить до розвитку ожиріння. 
Потрібно дотримуватись режиму харчування.

7. Солі у добовому раціоні має бути не більше 5 г.
8. Категорично забороняється вживати алкогольні напої, міцний чай і 

каву.
9. Дуже корисні прогулянки на свіжому повітрі, лікувальна фізкультура.
За даними ВООЗ, застосування перелічених заходів сприяє зменшенню 

нових випадків АГ на 50%. Завдяки вторинній профілактиці, застосуван-
ню нових ефективних лікарських препаратів та досягненню оптимальних 
показників АТ (менше 140/90) ми можемо набагато збільшити тривалість 
життя пацієнтів і значно зменшити смертність від серцево-судинних за-
хворювань.

В.М. Галаган, лікар-кардіолог 
кардіодиспансерного відділення КУ ОМКДЦ ЖОР, 

експерт УОЗ ОДА за напрямом «Кардіологія»
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Донорство крові є важливою частиною системи охорони здоров’я кожної 
країни. Переливання компонентів крові проводиться найчастіше під час 
хірургічних операцій. Кров використовують для лікування анемії, деяких 
видів раку та інших недуг. Вона також потрібна людям, які травмувалися 
внаслідок ДТП, нещасних випадків, стихійних лих тощо. Спеціалізовані за-
клади щодня мають заготовляти кров для забезпечення таких пацієнтів.

Установам системи крові слід активізуватися для підтримання безпеч-
них і достатніх запасів крові та додатково працювати з донорами. Їх треба 
інформувати як про коронавірусну інфекцію COVID-19, шляхи передаван-
ня та перші симптоми, так і про те, що здавати кров у цей час безпечно.

Медичний персонал повинен дотримуватися гігієнічної безпеки, щоб 
запобігти поширенню всіх інфекцій. Безпека донорства є пріоритетом.

Заходи безпеки для фахівців, що заготовляють кров та її компоненти:
- регулярно мийте руки з милом протягом 20–40 с;
- якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб із 

вмістом спирту не менше 60%;
- уникайте рукостискань;
- не торкайтеся руками обличчя, надто очей, носа і рота;
- під час кашлю і чхання прикривайте рот згином ліктя чи одноразовою 

серветкою (після використання викиньте її і вимийте руки).
Додаткові заходи захисту:
- щодня, перш ніж їхати на роботу, вимірюйте температуру;
- залишайтеся вдома, якщо у вас температура вища 37,5 °С;
- залишайтеся вдома, якщо ви хворі або почуваєтеся зле;
- зверніться до сімейного лікаря, якщо у вас підвищена температура, 

кашель або утруднене дихання;
- повідомте керівника про свій стан здоров’я.
Робоче місце у центрах крові
Організуйте загальний простір для донорів так, щоб відстань між ними 

та персоналом становила близько 2 м. Переконайтеся, що персонал було 
проінформовано про це.

Рекомендуємо дотримуватися процедур прибирання  
та дезінфекції робочого місця:

- дезінфікуйте донорське крісло після кожного донора;
- частіше прибирайте і дезінфікуйте зони, де донори обстежуються та 

відпочивають, а також туалети, дверні ручки та інші контактні поверхні;
- регулярно викидайте відходи у сміттєвий контейнер із кришкою.

ЗДАВАТИ КРОВ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ  
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

БЕЗПЕЧНО!
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Щоб захистити персонал та унеможливити передавання коронавірусу 
від донора до донора, всі працівники мають носити рукавички. Змінюйте 
рукавички до та після кожного донора.

Персонал, який контактує з донорами, повинен використовувати засоби 
індивідуального захисту.

Щоб захистити донорів від інфікування COVID-19:
- вимірюйте температуру кожної людини, яка перебуває у центрі крові;
- обмежте доступ до центру крові до 10 осіб;
- не приймайте донорів, які мають симптоми застуди;
- попросіть донорів вимити руки або використати дезінфекційні засоби 

до і після здавання крові;
- попросіть донорів дотримуватися дистанції 1,5–2 м щодо інших людей;
- давайте кожному донору закриті закуски та напої в індивідуальному 

порядку, не надавайте доступ до закусок і напоїв усім донорам одночасно.
Інформативно
Житомирський обласний центр крові проводить заготівлю крові та її 

компонентів. Система управління запасами крові та її компонентів цього 
медичного закладу дозволяє забезпечити інші заклади охорони здоров’я 
компонентами донорської крові необхідних груп відповідно до їх потреб. 

За даними Житомирського обласного центру крові, по області впро-
довж 2019 року здійснено 9394 донації крові та її компонентів, у закладах 
охорони здоров’я проведено 14543 гемотрансфузії компонентів, у тому 
числі: реанімаційні відділення використали 45% еритроцитів та 60% плаз-
ми, терапевтичні відділення, включаючи онкогематологічних пацієнтів – 
80% тромбоцитів, 20% еритроцитів та плазми; акушерсько-гінекологічні 
відділення – 20% тромбоцитів та 10% еритроцитів.

Коронавірус, звісно, вплинув на роботу центрів крові, але вони і надалі 
продовжують працювати й допомагати рятувати життя.

Щодня є пацієнти, 
які потребують 

допомоги. 
Отож долучайтесь 

до донорського руху 
та здавайте кров. 

У вас є можливість 
подарувати шанс на 
життя тим, для кого 
донорська кров – 

єдина надія 
на одужання.
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ПРОБЛЕМИ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 
ТА ЕПІДЕМІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Соціально небезпечні хвороби – туберкульоз, ВІЛ/СНІД, наркозалежність, 
гепатити В, С – стали викликами для сучасної системи охорони здоров’я і 
державної політики загалом. Відправною точкою у їх виникненні в багатьох 
випадках є ін’єкційне вживання наркотиків. Названим хворобам можна 
запобігти (про це свідчать дослідження українських і зарубіжних учених), 
однак втручання повинні орієнтуватися на зміну ризикованої поведінки та 
ґрунтуватися на сучасних ідеях, адже ці хвороби вже давно перестали 
бути суто медичною проблемою.

На сьогодні в Україні існує найвищий тягар захворюваності на ВІЛ/СНІД 
у Східній Європі. В країні зареєстровано понад 170 тис. ВІЛ-інфікованих, 
але, за підрахунками експертів про свій ВІЛ-статус знає лише третина 
інфікованих. Має тенденцію до зростання захворюваність на активний ту-
беркульоз у поєднанні із СНІДом. За оцінками експертів, нині в Україні 
близько 1,5 млн людей мають вірус гепатиту С та півмільйона людей, 
які мають хронічне захворювання на гепатит В. Поєднані патології (ко-
інфекції) ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів здійснюють додатковий 
негативний вплив на здоров’я пацієнтів, що в цілому визначає протидію 
поширенню цих хвороб важливим завданням громадського здоров’я.

Один із шляхів передачі ВІЛ-інфекції – парентеральний, саме він у бага-
тьох країнах світу виступає головним в епідемічному процесі ВІЛ-інфекції. 
До них належить і Україна. Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні почалася в 1995 
році, коли вірус цього смертельного захворювання був занесений у середо-
вище осіб, які споживають наркотики шляхом ін’єкцій. І сьогодні вони ста-
новлять велику частину тих, хто заражається – понад 70% нових випадків 
ВІЛ-інфекції виявляється саме серед цього контингенту. Особливості 
ін’єкційного немедичного вживання наркотиків на теренах України обумо-
вили найвищі в усьому світі темпи поширення ВІЛ.

Надання ефективних послуг із тестування на ВІЛ є ключовим елемен-
том протидії епідемії ВІЛ-інфекції для зниження рівнів захворюваності 
та смертності, зумовлених ВІЛ/СНІДом,та обов’язковим компонентом 
громадського здоров’я, що забезпечує доступ до комплексних науково-
обґрунтованих послуг із профілактики, лікування, догляду та підтримки у 
зв’язку з ВІЛ.

Національна стратегія тестування на ВІЛ в Україні на 2019 – 2030 роки, 
яка спрямована на досягнення цілей Політичної декларації Генасамблеї 
ООН 2016 року «Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та 
припинення епідемії СНІДу до 2030 року», базується на загальноприйня-
тих світових рекомендаціях і враховує напрями реформування системи 
охорони здоров’я в Україні. 
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Відповідно до нормативної бази кожній особі, яка звернулася для те-
стування на ВІЛ-інфекцію, має бути надано передтестову консультацію. 
Під час такої консультації кожна людина, що звернулася, має змогу по-
ставити питання та отримати інформацію про ВІЛ-інфекцію, шляхи її пе-
редавання, оцінити з фахівцем свій ризик інфікування ВІЛ та розглянути 
можливості його зниження, отримати інформацію про організації, де мож-
на отримати іншу допомогу, тощо. Після надання результату тестування 
на ВІЛ-інфекцію обов’язково має бути роз’яснено його значення та надано 
післятестову консультацію.

Закупівля послуг з супроводу та профілактики ВІЛ-інфекції тепер покла-
дена на ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». За кошти держав-
ного бюджету фінансуватиметься не лише лікування ВІЛ, але й соціальна 
складова роботи з пацієнтами. Послуги з супроводу та профілактики ВІЛ 
– це, насамперед, робота з населенням, що перебуває в групах ризику 
інфікування вірусом імунодефіциту. Ці послуги включають проведення те-
стування, програму обміну шприців та голок, консультації для людей, які 
дізналися, що мають ВІЛ-інфекцію, та психологічну підтримку.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. 
№ 1415-р затверджено Державну стратегію у сфері протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року. Одним 
із завдань першої оперативної цілі стратегії є впровадження комплексних 
комунікаційних програм громадського здоров’я, спрямованих на загаль-
не населення, зокрема підлітків і молодь, та системні навчальні захо-
ди для професійних та пріоритетних груп – працівників правоохоронних 
органів, закладів освіти, військовослужбовців тощо; оперативна ціль 3: 
Підвищити поінформованість населення про проблеми вірусних гепатитів 
та підвищити рівень знань медичних працівників щодо сучасних підходів 
до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» в рамках впровадження 
проєкту Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та 
малярією в Україні розробляє обласну програму громадського здоров’я, 
що передбачає заходи з питань розвитку системи громадського здоров’я, 
протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Громадське здоров’я – це ресурс національної безпеки, засіб,  
що дозволяє людям жити благополучним, продуктивним і якісним життям.
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ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У Житомирській області станом на 01.06.2020 року (починаючи  
з 1995 р.) виявлено 10202 особи, які мають позитивний результат обсте-
ження на ВІЛ, з них перебувають на обліку з діагнозом ВІЛ-інфекція 7492 
особи. Захворіло на СНІД  2532, а померло від СНІДу 1147 жителів області. 
Діагноз «туберкульоз» встановлено  1565 ВІЛ-інфікованим.
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(58%)
жінок  – 2882 

(42%)
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Статевий шлях передачі ВІЛ становить 46,7% (3499 осіб, з яких 
3450 інфікувалися ВІЛ через гетеросексуальні стосунки, а 48 – через 
гомосексуальні стосунки). Парентеральний (через кров) шлях передачі 
ВІЛ становить 34,8% або 2604 особи, з яких 2603 інфікувалися через вжи-
вання наркотичних речовин. ВІЛ-інфікованими жінками народжено 1357 
дітей, з яких 68 дітям встановлено діагноз «ВІЛ-інфекція», у 1077 дітей 
діагноз «ВІЛ-інфекція» знятий, тобто такі діти є абсолютно здоровими 
щодо ВІЛ/СНІДу, статус інших дітей уточнюється до моменту досягнення 
ними 1,5-річного віку. Від СНІДу померло 10 дітей.

34

47

353636
3738

40

66
62

59
56 54

50
47

45

42

464543,9
4139

19
22

24
27

29 32
34

36 38

15

25

35

45

55

65

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Парентеральний Статевий

 У виправних закладах з 1995 р. виявлено 425 осіб. Розповсюдження 
ВІЛ-інфекції відбулося на всі адміністративні території області. Серед 
районів та міст області найбільше інфікованих ВІЛ/СНІД, починаючи з 1995 
року, офіційно зареєстровано:

Бердичівський 745 Овруцький  137 

Новоград-Волинський 674 Радомишльський  133 

Коростишівський 513 Баранівський  134 

Коростенський 475 Попільнянський 118 

Житомирський 318 Малинський  117 

Андрушівський  143 Брусилівський  105 

Черняхівський 141 Хорошівський 97 

Олевський 141 Чуднівський 89 
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Станом на 01.06.2020 року по області безкоштовно приймають 
специфічне лікування ВІЛ/СНІД – антиретровірусну терапію: 2480 ВІЛ-
інфікованих, серед яких: 2414 дорослих та 66 дітей.

КНП «Житомирський обласний медичний 
спеціалізований центр» ЖОР

Поширеність ВІЛ/СНІД по м. Житомиру

 

Хворі на СНІД 

711 

Померли від СНІДу 

309 

Чоловіки 

1154 

Жінки 

836 

Шляхи інфікування 

Парентеральний 

758 
Статевий 

879 

ВІЛ-інфікованими 
жінками народжено 

346 дітей, з них  
10 дітей ВІЛ+  

Загальна 
кількість ВІЛ-
інфікованих 

1990 
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Представлені дані фокусуються на результатах останньої сьомої хвилі 
опитування учнівської молоді, але також містять аналіз тенденцій вжи-
вання тютюну, алкоголю та наркотичних речовин у динаміці з 1995 року. 
Опитування 2019 року в Україні проведено у 260 навчальних закладах, 
репрезентує вікову групу підлітків 14-17 років, які навчаються в закладах 
загальної середньої освіти (9-11 класи), закладах професійно-технічної 
освіти (І-ІІ курс після базової середньої освіти) та закладах фахової 
передвищої освіти (І-ІІ курс після базової середньої освіти). Загальна 
кількість опитаних визначеної вікової групи становить 8509 учнів/студентів 
віком 14-17 років у 24 областях України та м. Києві.

Основна мета проведення опитування серед учнівської молоді – 
вимірювання поширеності вживання тютюнових та нікотинових виробів, 
алкоголю й наркотиків та відслідковування тенденцій у динаміці. Крім того, 
дослідження дає можливість оцінити рівень доступності психоактивних 
речовин та сприйняття підлітками ризиків від вживання.

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

УЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ТА НІКОТИНОВИХ ВИРОБІВ
Аналізуючи дані за час проведення дослідження, в Україні з 1995 р. 

спостерігаємо з 2003 року стійку тенденцію до зменшення досвіду куріння 
хоча б раз у житті серед підлітків. 

Зберігається зниження тенденції поширення куріння серед учнівської 
молоді. Половина опитаних респондентів (50,5%) мають досвід куріння 
хоча б один раз у житті. Кожен десятий хлопець (10,2%) має досвід впер-
ше викуреної сигарети у віці 9 років або молодше. 

КУРІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ  КУРІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ  
ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН  ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН  

СЕРЕД ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ: СЕРЕД ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ: 
ПОШИРЕННЯ Й ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІПОШИРЕННЯ Й ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
  (за результатами дослідження 2019 року  (за результатами дослідження 2019 року  

в рамках міжнародного проєкту)в рамках міжнародного проєкту)
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Куріння сигарет залишається поширенішим серед учнів/студентів ЗПТО 
та ЗФПО. Про сформовану звичку курити сигарети щодня повідомив кожен 
п’ятий учень (19,6%-23% серед хлопців та 16,5% серед дівчат); 11,7% опи-
таних учнів повідомили, що курили електронні сигарети протягом останніх 
30 днів (15,4% серед хлопців та 8,3% серед дівчат).

Третина учнів повідомила про свій досвід куріння кальянів, водночас се-
ред дівчат цей показник є вищим, ніж серед хлопців (відповідно 33,8% та 
30,5%).

Алкоголь
Переважна більшість (85,7%) опитаних підлітків має досвід вживання 

алкоголю (82,7% серед хлопців та 88,4% серед дівчат). Майже половина 
(46,3%) респондентів мають «значний» досвід вживання алкоголю – пили 
алкогольні напої десять разів і більше. У десять років або раніше вперше 
спробували алкоголь 13,4% опитаних.

Протягом останніх 12 місяців вживали алкогольні напої три чверті (74,7%) 
опитаних підлітків. Досить активно (від 10 разів і більше) вживали алкоголь 
24,4% респондентів. Протягом останніх 30 днів принаймні один раз вжи-
вала алкоголь майже половина (46,5%) опитаних. Кожен п’ятий (22,5%) 
підліток вживав алкоголь більш ніж три рази протягом останніх 30 днів. 
Серед учнів ЗПТО кількість тих, хто споживав алкоголь упродовж місяця 
10 разів і частіше, становить 11,4%, а серед студентів ЗФПО – 8,0%.

Кожен п’ятий підліток уперше напився та відчув стан алкогольного 
сп’яніння у віці 14 років або раніше (21,2% серед хлопців та 20,3% серед 
дівчат). З кожним роком зростає питома вага підлітків, які вперше напили-
ся у віці 14 років або раніше.

З огляду на випадки вживання упродовж останнього місяця, найбільшою 
популярністю у підлітків користуються, насамперед, вино та слабоалкогольні 
напої. Більш ніж чверть респондентів (28,3%) повідомили, що вживали 
алкоголь тиждень тому або раніше. Дівчата під час останнього вживання 
алкоголю найчастіше пили вино (37,5%) та шампанське (31,7%). Хлопці 
порівняно частіше вживали пиво – про це зазначили 28,1% респондентів. 
Майже половина (45,0%) опитаних підлітків принаймні один раз у житті 
відчувала стан алкогольного сп’яніння, третина (31,1%) – упродовж остан-
нього року, а 12,8% респондентів – за останній місяць.

Значна кількість (16,0%) респондентів оцінила ступінь свого сп’яніння 
під час останнього вживання алкогольних напоїв на рівні від 5 до 10 балів, 
що можна охарактеризувати як «значне» сп’яніння. 

Серед основних причин вживання алкоголю підлітки називають такі: для 
покращення настрою – 39,4% (36,5% серед хлопців та 42,2% серед дівчат), 
вирішення внутрішніх проблем – 26,8% (23,4% – серед хлопців та 30,1% 
серед дівчат), «отримання кайфу» – 17,3% (16,7% серед хлопців та 17,9% 
серед дівчат) та для схвалення іншими – 12,5% (13,5% серед хлопців та 
11,5% серед дівчат).

Наркотичні речовини
18% опитаних підлітків повідомили про те, що вони хоча б один раз в 

житті вживали яку-небудь з наркотичних речовин (серед хлопців – 17,9%, 
серед дівчат – 18,1%); 8,7% вживали марихуану протягом життя (серед 
хлопців 10,7%; серед дівчат – 6,8%); 5,3% – протягом останніх 12 місяців; 
2,5% – за останні 30 днів (серед хлопців – 3,5%; серед дівчат – 1,5%).
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Аналіз показників вживання марихуани серед підлітків віком 15-16 років 
у динаміці демонструє стримано позитивну тенденцію: після періоду зро-
стання з 1995 по 2003 роки рівень вживання марихуани знижувався у 2007 
та 2011 роках. За результатами 2015 року відбулося невелике збільшення. 
Дані хвилі 2019 року зафіксували стабільність рівня поширення серед 
дівчат і зменшення – серед хлопців.

У віці до 13 років (включно) спробували марихуану 1,8% підлітків; 4,6% 
пробували курити марихуану, змішану з тютюном; 9,2% мають досвід спро-
би інгаляторів, щоб «зловити кайф». Транквілізатори без призначення 
лікаря вживали 2,2% підлітків, дещо частіше про це повідомляють дівчата. 
Про спробу так званих «нових речовин», які імітують ефект наркотиків, 
вказали 4,4% підлітків; 4,1% за останні 12 місяців курили трав’яні суміші 
з ефектом, схожим на наркотичний; 2,2% вказали, що вживали порошок, 
кристали або пігулки (таблетки) зі схожим на наркотичний ефектом.

Досвід спроби вживання наркотичних речовин збільшується з віком 
та більш поширений в обласних центрах.Вживання ПАР залишається 
більшою мірою поширеним серед учнів/студентів ЗПТО.

Полінаркоманія
Поширеність полінаркоманії (2 речовини та більше) серед усіх стано-

вить 4,2%. Частка хлопців, які зловживають декількома речовинами, є 
втричі більшою, ніж дівчат: 6% і 2,1% відповідно. Частка тих, хто вживає 2 
та більше речовин, є суттєво більшою серед учнів ЗПТО – 10,4%.

Найпоширенішими формами комбінування психоактивних речовин  
є куріння із вживанням алкоголю – 1,9%, куріння та вживання канабісу – 
1,4%, вживання канабісу та інших наркотиків, крім канабісу – 1,3%.

Щонайменше раз на тиждень відвідували кафе, дискотеки та вечірки 
62,4% учнів, які вживали 2 речовини та більше; 14% респондентів, які 
вживали 2 речовини та більше, вказали, що грали в азартні ігри протя-
гом останніх 12 місяців щонайменше 2-3 рази на тиждень. Серед тих, хто 
вживає 2 речовини та більше, вдвічі більше жертв булінгу, ніж серед тих, 
хто не практикує полінаркоманію (відповідно 21,2% та 9,5%). Агресорів се-
ред тих, хто споживає 2 речовини та більше, у 3,7 раза більше, ніж серед 
тих, хто не вживає речовин (відповідно 17,4% та 4,7%).

За результатами дослідження у 2019 році 
в рамках Міжнародного проєкту 
«Европейське опитування учнів 

щодо вживання алкоголю 
та інших наркотичних речовин».
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МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ 
НАРКОТИКАМИ І ЇХ НЕЗАКОННИМ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ
Незважаючи на заходи, які проводяться у всіх країнах 

світу, епідемія зловживання психоактивними речовина-
ми, зокрема наркотичними, продовжує залишатися вкрай  
актуальною.

Так, за минулі роки світове виробництво опіоїдів збільшилося на 65% – 
це найбільше зростання із будь-коли зареєстрованих Управлінням ООН з 
наркотиків та злочинності з моменту моніторингу виробництва опіоїдів на 
початку 21 століття.

Кількість людей, які як мінімум один раз на рік вживали наркотичні за-
соби, становить щонайменше 275 млн осіб, що відповідає приблизно 
5,6% світового населення у віці від 15 до 64 років. Довгостроковий аналіз 
вказує на те, що кількість людей, які вживають наркотичні засоби, в да-
ний час більша на 30% ніж у 2009 році. Також у цілому встановлено, що 
чоловіки частіше вживають психоактивні речовини, ніж жінки, хоча в бага-
тьох регіонах дана різниця скорочується.  

На сьогоднішній день наявні чіткі докази між вживанням алкоголю та 
тютюну і вживанням інших психоактивних речовин.

У всьому світі понад 31 млн осіб страждають від розладів, виклика-
них вживанням наркотичних речовин. Щонайменше 11 млн осіб вживали 
наркотичні засоби ін’єкційним шляхом. 

У всьому світі відзначається збільшення смертності від вживання нар-
котичних речовин: за період з 2000 року по 2015 роки кількість смертей, 
безпосередньо пов’язаних із вживанням наркотичних речовин, зросла на 
60%.

Більше всіх психоактивні речовини вживають молоді люди (особливо у 
віці 18-25 років), вони ж найбільше страждають від викликаних ними ме-
дичних наслідків. За попередні роки смертність серед молодих людей 
у віці 15-29 років від усіх причин становила 4,8% від загальної кількості 
смертельних випадків, тоді як показник смертності від розладів на фоні 
вживання наркотичних засобів у цій же віковій групі становив 23,1% від 
загальної кількості смертельних випадків.  
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Відповідно до отриманих результатів досліджень, проведених ООН, 
середній вік початку вживання алкоголю та тютюну становить 16-19 років, 
канабіноїдів – 18 -19 років, кокаїну – 21-24 роки. 

З цього виходить, що заходи обґрунтованого профілактичного втручан-
ня потрібно проводити задовго до настання віку, коли молодь буде долу-
чатися до вживання психоактивних речовин.

В Україні також відмічається неспокійна ситуація, пов’язана із вживан-
ням населенням психоактивних речовин, зокрема наркотичних. Так, згідно 
з офіційними статистичними даними за 2019 рік, на обліку перебуває по-
над 87 тис. осіб, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживан-
ня наркотичних речовин.

Протягом 2019 року зареєстровано майже 9 тисяч звернень за допомо-
гою залежних від вживання наркотичних речовин осіб.

У Житомирській області найбільша поширеність наркологічних 
розладів через уживання наркотичних речовин відмічається  
в м. Бердичеві – 282,2 на 100 тис. нас. та Коростишівському районі 
– 269,7 на 100 тис. нас. Найменша поширеність відмічається  
в Коростенському – 3,8 на 100 тис. нас. та Ємільчинському (6,1 на 100 
тис. нас.) районах.
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ЕЛЕКТРОННІ СИГАРЕТИ (Е-СИГАРЕТИ) – електронні портативні 
пристрої для нагрівання рідини (з нікотином або без), що генерують пару, 
яку вдихає курець. Як правило, електронні сигарети ділять на дві категорії: 
ті, що містять нікотин, та ті, що його не містять. На українському ринку 
представлені електронні сигарети різних видів та моделей, а також однора-
зового та багаторазового використання. Одноразові електронні сигарети не 
передбачають зміну чи перезаправлення картриджа та можуть як містити, 
так і не містити нікотин. Як правило, одноразової сигарети вистачає на 
500-800 затяжок, що є еквівалентом 30-40 звичайних сигарет. Електронні 
сигарети багаторазового використання відрізняються за розміром, видом 
елемента живлення, системою випаровування та складом рідини. Рідини 
для електронних сигарет продають у формі контейнерів, готових для вико-
ристання, або окремо у пластикових чи скляних пляшечках різноманітних 
форм та об’єму. Спільними для усіх рідин є так звані основні інгредієнти:

- пропіленгліколь (використовується як «носій» смаку); 
- гліцерин (необідний для утворення візуально помітної та відчутної на 

смак пари);
- дистильована вода («розбавляє» густу суміш пропіленгліколю та 

гліцерину, щоб вона набула достатньої для використання текучості).
Окрім основних компонентів рідини можуть містити нікотин.
У залежності від концентрації нікотину рідини бувають:
- безнікотинові (0 мг нікотину); 
- легкі (від 3 до 6 мг нікотину на 1 мл); 
- середні (від 6 до 12 мг  нікотину на 1 мл); 
- міцні (близько 18 мг нікотину на 1 мл);
- суперміцні (близько 24 мг нікотину на 1 мл).
Окрім того, часто до рідин додають різноманітні смакові домішки (на 

світовому ринку їх близько 15,5 тис.), барвники (щоб надати кольору диму, 
який видихає курець), а іноді і наркотики (наприклад, марихуану та інші 
психоактивні речовини). 

ЕЛЕКТРОННІ СИГАРЕТИ

Сьогодні із розвитком технологій на ринку з’являються нові 
товари, такі як електронні сигарети та системи для нагрівання 
тютюну, які виробники просувають як продукти «знижено-
го ризику». На фоні скорочення поширеності куріння звичай-
них сигарет ці вироби набувають усе більшої популярності,   
зокрема, серед підлітків та молодих людей, і повертають куріння  
у статус норми. Це становить неабияку загрозу для громадсько-
го здоров’я. 



32

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

В Україні рідини продають у ємкостях різних об’ємів (10, 30, 60, 90 і 120 
мл). Здебільшого, ці пляшечки не містять інформації про склад рідини та 
попередження про ризики для здоров’я. Тому споживачі не знають, що 
вони купують. Особливу небезпеку становить відсутність або достовірність 
інформації про вміст нікотину у рідині. 

Ризики для здоров’я, пов’язані із використанням 
електронних сигарет

Оскільки електронні сигарети з’явилися на ринку не так давно, на сьогодні 
бракує даних щодо того, як саме їх вживання впливає на організм курців та 
людей навколо. Також немає інформації про відтермінований вплив цих 
пристроїв на здоров’я. 

Відомо, що при використанні електронних сигарет виробляється аерозоль 
(пара), що містить гліколі, альдегіди, леткі органічні речовини, поліциклічні 
ароматичні вуглеводні, тютюно-специфічні нітрозаміни, метали (свинець, 
хром, нікель), частинки силікату, дикарбоніли та гідроксикарбоніли тощо, 
які є токсичними та можуть спричиняти патологічні зміни в організмі.  
Причому в аерозолі (парі) є й специфічні для нього речовини (в диму зви-
чайних сигарет їх немає) – наприклад, гліоксаль, який є отрутою.

Нікотин, який може входити до складу електронних сигарет, окрім того, 
що викликає залежність, має й інші негативні наслідки для здоров’я. Так, 
він впливає на розвиток плоду під час вагітності; може сприяти виникнен-
ню серцево-судинних захворювань; є стимулятором розвитку пухлин та 
особливо небезпечний для дітей і підлітків, оскільки має негативні наслідки 
для розвитку мозку та нервової системи. 

Існують дані про те, що дорослі курці електронних сигарет можуть отри-
мувати дози нікотину такі ж, як і при курінні звичайних сигарет, або навіть 
більші.

Хоча виробники електронних сигарет наголошують на тому, що їхні про-
дукти виділяють менше шкідливих речовин порівняно зі звичайними си-
гаретами, нещодавні дослідження показали, що рівні деяких речовин, які 
містяться в аерозолі, такі ж, як і у сигаретному диму, однак їх рівень зале-
жить від багатьох факторів, зокрема, від виду електронної сигарети, складу 
рідини, особливостей використання тощо. Разом з тим, відомо, що складні 
суміші, які містяться у рідині та аерозолі е-сигарет, мають токсикологічний 
вплив навіть при досить низьких концентраціях шкідливих речовин.

Окрім того, результати проведених незалежних досліджень гово-
рять про таке:

- регулярне використання ароматизованих рідин, особливо солод-
ких, може створювати серйозні ризики для здоров’я: багато з цих рідин є 
подразниками, що призводять до запалення та захворювань дихальних 
шляхів, можуть сприяти розвитку пухлин, роблять організм сприйнятли-
вим до вірусних захворювань тощо.

- Куріння електронних сигарет підвищує ризики хронічних обструктивних 
захворювань легень, раку легень та серцево-судинних захворювань.

Вторинний аерозоль, що потрапляє у навколишнє середовище, містить 
1,2-пропандіол, ацетальдегіди та формальдегіди, деякі леткі органічні ре-
човини, нікотин та важкі метали (при чому, рівні таких металів, як нікель 
і хром, у аерозолі вищі, ніж у диму від звичайних сигарет). Тому логічно 
припустити, що пасивне вдихання парів з електронних сигарет становить 
ризики для здоров’я. 
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Також доведено, що неповнолітні, які будь-коли курили електронні сига-
рети, мають у рази вищі шанси почати курити звичайні сигарети.

Також не варто забувати про те, що іноді трапляються випадки, коли 
електронні сигарети вибухають у руках або роті курця, завдаючи серйоз-
них пошкоджень. Відомі випадки отруєння рідинами для електронних си-
гарет.

Чи є електронні сигарети засобом відмови від куріння?
Використання електронних сигарет може затягувати процес відмови 

або навіть призвести до того, що курець зовсім передумає кидати, адже 
більшість людей вірять у те, що е-сигарети безпечніші за звичайні.

Якщо підійти до процесу відмови від куріння з точки зору залежності від 
куріння, то варто пам’ятати, що для більшості курців ця залежність має 
три складові – фізичну, психологічну та соціальну. Використання е-сигарет 
може бути спрямоване тільки на фізичну залежність, тоді як кинути кури-
ти можна лише за умови комплексного підходу. Саме тому, при відмові 
від куріння рекомендовано використовувати доказові методи. Наприклад, 
доведено, що найбільш ефективною є особиста консультація лікаря у 
поєднанні із нікотинзамісною терапією (НЗТ), за потреби.

Саме через те, що існує ще досить багато питань щодо ефективності 
е-сигарет у відмові від куріння і, разом з тим, бракує достовірних даних 
з цього питання, провідні світові інституції (ВООЗ, Агенція з контролю за 
якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) при Міністерстві охоро-
ни здоров’я і соціальних служб США, Міжнародний Союз із боротьби з 
туберкульозом та легеневими захворюваннями тощо) не рекомендують 
використовувати електронні сигарети як засіб відмови від куріння.

Окрім цього, використання електронних сигарет для відмови від куріння 
має й інші ризики. Частими є випадки, коли людина курить і звичайні си-
гарети, і електронні. Для того, аби захистити власне здоров’я, потрібно 
зовсім відмовитися від вживання будь-яких тютюнових виробів чи виробів 
з нікотином, адже навіть декілька сигарет на день підвищують ризики для 
здоров’я.

СИСТЕМИ ДЛЯ НАГРІВАННЯ ТЮТЮНУ – це пристрої, які нагрівають 
спеціальні сигарети (IQOS або тютюнові вироби для нагрівання – ТВН) 
до певної температури, за рахунок чого утворюється аерозоль, який 
вдихається курцем. На відміну від електронних сигарет, в яких нагрівається 
рідина, що може бути з нікотином або без, тютюнові вироби для нагрівання 
завжди містять тютюн. Система дозволяє нагрівати ці вироби до темпера-
тури 250-300 °C (як заявлено розробниками). Для порівняння, у звичайних 
сигарет температура горіння тютюну досягає 600 °C та більше.

Виробники позиціонують ці вироби як продукти «зниженого ризику», 
аргументуючи це тим, що у стіках немає смол та значно менше різних 
домішок, порівняно зі звичайними сигаретами, однак наголошують на тому, 
що цільовою аудиторією є дорослі курці. 

Ризики для здоров’я, пов’язані із використанням систем 
для нагрівання тютюну

Системи для нагрівання тютюну з’явилися на ринку усього декілька 
років тому, тому зарано говорити про коротко- та довготерміновий вплив 
на здоров’я, так само як і про те, що вони є продуктами «зниженого ризи-
ку».



34

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Виробники заявляють про те, що їхні продукти виділяють на 90-95% мен-
ше шкідливих речовин, порівняно зі звичайними сигаретами, однак визна-
ють, що вимірювали досить обмежену їх кількість (нагадуємо, що у сига-
ретному диму міститься понад 7 000 хімічних речовин). Також розробники 
визнають, що їхні продукти: містять нікотин, тому викликають залежність; 
не є безпечними та становлять ризики для здоров’я (особливо для людей 
з серцево-судинними захворюваннями, діабетом тощо, а також вагітних та 
жінок, що годують грудьми).

ВООЗ наголошує, що на сьогодні немає достовірних доказів того, що 
тютюнові вироби для нагрівання (ТВН) є безпечнішими для здоров’я. 
Переважна більшість досліджень, які говорять про зменшений рівень 
шкідливих речовин у диму, що утворюється при курінні тютюнових виробів 
для нагрівання порівняно зі звичайними сигаретами, були виконані на за-
мовлення тютюнових корпорацій і з певними маніпуляціями, тому резуль-
тати цих досліджень викликають сумніви.

Незалежні дослідження (проведені переважно для ІQOS) говорять 
про те, що:

- при заявленій виробником температурі ТВН все ж частково згорають, 
що супроводжується викидами шкідливих і канцерогенних речовин;

- якщо пристрої для нагрівання не чистити після кожного використання, 
рівні шкідливих речовин, які потрапляють до організму, збільшуються;

- деякі небезпечні речовини були виявлені у аерозолі ІQOS у великих 
концентраціях (не набагато менших, ніж у звичайних сигаретах): тверді 
часточки, смола, ацетилдегід (канцероген), акриламід (потенційний канце-
роген), акролеїн (токсикант та подразник);

- у значно вищих концентраціях, порівняно зі звичайними сигаретами, 
були виявлені формальдегіди (потенційний канцероген);

- рівень потенційно канцерогенної речовини аценафтену в аерозолі 
ІQOS утричі перевищує її рівень у звичайних сигаретах;

- рівні 22 шкідливих речовин у 2 рази вищі в ІQOS, ніж у звичайних сига-
ретах, а рівні ще семи речовин, перевищують такі у звичайних сигаретах 
у 10 разів;

- доведено потенційну гепатотоксичність ІQOS: він виділяє токсичний 
формальдегід – ціангідрин, який застосовують для виробництва гуми;

-  куріння ІQOS асоційоване з суттєвими ризиками для легеневої систе-
ми такими ж, як і для курців звичайних сигарет;

- зважаючи на наявність шкідливих, потенційно канцерогенних та канце-
рогенних речовин у аерозолі, що утворюється при курінні ІQOS, ці пристрої 
є потенційно шкідливими для людей навколо (пасивних курців).

Більше того, усі тютюнові вироби для нагрівання містять нікотин. Його 
кількість може бути порівняна із кількістю, яку містять звичайні сигарети. 

Окрім того, заяви виробників щодо «безпечності» ТВН підривають ба-
жання курців кидати курити, адже вони вірять в те, що є безпечніша аль-
тернатива звичайним сигаретам.

Що потрібно пам’ятати про електронні сигарети?
 Не доведено, що ці вироби допомагають відмовитися від куріння. 

Хоча деякі курці використовують їх для того, щоб кинути курити, немає 
доказів, що ці вироби допомагають у цьому, тому для того, аби пере-
жити «синдром відміни», показано використовувати препарати першої 
лінії – це препарати нікотин-замісної терапії, вареніклін та бупропіон.
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 У випадку використання е-сигарет для відмови від куріння, потрібно 
встановити конкретну дату повної відмови від куріння. Можна вважа-
ти, що людина кинула курити лише тоді, коли вона зовсім відмовилася від 
будь-яких тютюнових чи нікотиновмісних виробів. Тому не варто викори-
стовувати електронні сигарети довго, тим більше, що бракує інформації 
про їх відтермінований вплив на організм. 

 Потрібно повністю відмовитися від куріння звичайних сигарет при 
переході на електронні. Одночасне вживання звичайних та електронних 
сигарет суттєво підвищує ризики для здоров’я, у тому числі розвиток сер-
цево-судинних та респіраторних захворювань. Курити звичайні сигарети 
(навіть у меншій кількості) і електронні небезпечно.

 Потрібно дуже обережно поводитися з пристроєм та рідинами, 
пам’ятаючи про правила безпеки, а також намагатися купувати ліцензійні 
продукти та рідини з належним маркуванням й інформацією про вміст.

Щодо потрібно пам’ятати про системи для нагрівання тютюну?
Самі виробники наголошують на тому, що ці продукти не призначені для 

відмови від куріння.
На відміну від звичайних сигарет, шкода від куріння яких відома та до-

ведена, для електронних сигарет та систем для нагрівання тютюну бракує 
достовірних даних, зокрема, про відтермінований вплив на здоров’я, зва-
жаючи на їхню «новизну». Сьогодні все більше експертів та фахівців гро-
мадського здоров’я закликають розглядати ці продукти не у порівнянні 
зі звичайними сигаретами, а окремо, з точки зору того, які загрози для 
здоров’я вони становлять.

Результати наявних на сьогодні незалежних досліджень говорять про 
те, що ці продукти:

- викликають залежність;
- містять шкідливі для організму речовини та можуть становити ризики 

для різних органів та систем, у тому числі, для пасивних курців;
- не є засобами відмови від куріння, а тому не варто пропонувати вико-

ристовувати їх курцям, які хочуть позбутися залежності;
- становлять підвищену загрозу для здоров’я у випадку одночасного ви-

користання цих пристроїв та звичайних сигарет.
Тому варто обережно ставитися до намагань індустрії просувати так 

звані «продукти зниженого ризику» як рішення для покращення громадсь-
кого здоров’я. Адже громадське здоров’я – це не про зниження ризиків, а 
про їх уникнення. Уникнути ризиків можна завдяки тому, щоб ніколи не по-
чинати курити та відмовлятися від куріння, якщо так сталося, що людина 
вже курить. 

Матеріали розроблено в межах ініціативи, яку впроваджує громадсь-
ка організація «Центр громадянського представництва «Життя» в рам-
ках спільного проєкту МОЗ України та ВООЗ «Неінфекційні захворюван-
ня (НІЗ): профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» за підтримки ДУ 
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» та фінансової підтримки 
Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.
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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ  
ТА ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ (ПІІК) ВООЗ

Цілі нових Керівних принципів:
- надати рекомендації, що грунтуються на фактичних даних і експер-

тних висновках щодо основних компонентів програм ПІІК, необхідних 
на національному рівні та рівні установ для ефективного запобігання 
інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги (ІПНМД), і бо-
ротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів (чи антимікробною 
резистентністю – АМР); 

- надати підтримку країнам і установам сфери охорони здоров’я у 
розробці чи посиленні програм ПІІК і планів дій для боротьби з АМР, а 
також поліпшити практику ПІІК за допомогою обґрунтованих і ефектив-
них принципів, що відповідають вимогам і можуть бути адаптовані до 
місцевого контексту з урахуванням наявних ресурсів і потреб сфери охо-
рони здоров’я. 

Для чого потрібні нові рекомендації?
- Зростання усвідомлення загроз, викликаних епідеміями, пандеміями і 

АМР, та міжнародна підтримка ПІІК як однієї з найважливіших складових 
захисту людей від цих загроз.

- Поновлення уваги до Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП), 
що визначають ПІІК як основну стратегію боротьби із загрозами для гро-
мадського здоров’я, котрі мають міжнародне значення. 

- Цілі 3 і 6 Плану сталого розвитку і потреба в ефективних, інтегрованих 
програмах ПІІК для підтримки надання якісного медичного обслуговуван-
ня в контексті загального медичного забезпечення та водопостачання, 
санітарії та гігієни (ВСГ) на національному рівні та рівні установ.

Багато ключових елементів програм ПІІК не змінилися з 2009 р., 
однак виділено нові аспекти:

Підхід
- На базі фактичних даних: 3 системні огляди
- З урахуванням досвіду країн щодо якості
- На основі досвіду країни і експертного консенсусу.
Нові рекомендації
- Акцент на мультимодальній поведінковій зміні підходів і зв’язків
-  Акцент на інтеграції ВСГ і ПІІК, навколишнього середовища і людських 

факторів
-  Акцент на координуванні АМР, ММСП та ПІІК.
Спрямованість на впровадження
- Прагнення підтримувати впровадження у країнах з низьким і середнім 

рівнем доходів.
Керівні принципи (КП) і положення
щодо рекомендованих стандартів (ПРС)
Програми ПІІК
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ) 
У кожному медичному закладі екстреної допомоги має бути програма 

ПІІК зі спеціально навченою командою для запобігання ІПНМД і боротьби 
з АМР за допомогою передових практик ПІІК.

ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ
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ПРС
Треба створити і запровадити окремі національні програми ПІІК із чітко 

визначеними цілями, функціями і заходами для запобігання ІПНМД і бо-
ротьби з АМР за допомогою передових практик ПІІК. Національні програ-
ми ПІІК мають бути пов’язані з іншими відповідними національними про-
грамами і професійними організаціями.

Керівні принципи, які грунтуються на фактичних даних
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Необхідно розробити і запровадити керівні принципи на базі фактичних 

даних задля зменшення ІПНМД і АМР. Для успішної їх імплементації слід 
організувати навчання відповідних працівників системи охорони здоров’я.

Навчання і підготовка
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
На рівні установи для зменшення ризику появи ІПНМД і АМР має 

відбутися навчання з ПІІК усіх медпрацівників з використанням групових 
і практичних навчальних стратегій, що передбачають спільну участь, на-
вчання біля ліжка хворого і симуляції.

ПРС
Національна програма ПІІК має підтримувати навчання і практичну 

підготовку кадрів системи охорони здоров’я як одну зі своїх основних 
функцій.

Нагляд
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Для керування діями з ПІІК і виявлення спалахів захворювань потрібен 

нагляд за ІПНМД на рівні установи, зокрема нагляд за АМР з оперативним 
зворотним зв’язком для медпрацівників і залучених осіб через національні 
мережі.

КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Для зменшення ІПНМД і АМР мають бути запроваджені національні про-

грами і мережі нагляду за ІПНМД, з механізмами оперативного зворотного 
зв’язку і з потенціалом використання для порівняльного аналізу.

Мультимодальні стратегії
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
На рівні установи ПІІК має здійснюватися з використанням мультимо-

дальних стратегій для поліпшення практики і зменшення тягаря АМР і 
ІПНМД.

КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Національні програми ПІІК мають координувати заходи боротьби з 

ІПНМД і сприяти їм через мультимодальні стратегії на національному або 
регіональному рівні.

Моніторинг, аудит і зворотний зв’язок 
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Для запобігання і контролю АМР та ІПНМД на рівні закладів охорони 

здоров’я мають бути регулярні моніторинг, аудит і оперативний зворотний 
зв’язок щодо практик надання медичних послуг відповідно до стандартів 
ПІІК. Зворотний зв’язок має надаватися всім особам, які підлягають ауди-
ту, і відповідному персоналу.
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КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Для контролю дотримання стандартів і реалізації заходів відповідно 

до цілей і завдань програми слід запровадити Національну програму 
моніторингу та оцінювання ПІІК. Моніторинг гігієни рук зі зворотним зв’язком 
слід розглядати як ключовий показник ефективності на національному 
рівні.

Робоче навантаження, штатний розклад і середня зайнятість ліжка
КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
Щоб зменшити ризик появи АМР і поширення ІПНМД, слід звернути ува-

гу на такі фактори:
- середня зайнятість ліжка не має перевищувати стандартну норму уста-

нови;
- рівні укомплектованості штату медпрацівниками мають відповідати ро-

бочому навантаженню.
Середовище закладів охорони здоров’я, матеріали та обладнання
ПРС
На рівні установи допомогу пацієнтам слід надавати в чистому і/або 

гігієнічному середовищі, яке полегшує профілактику та контроль ІПНМД 
і АМР, включно з елементами інфраструктури, служби ВСГ, відповідними 
матеріалами та устаткуванням для ПІІК.

КП (ОСНОВНА РЕКОМЕНДАЦІЯ)
На рівні установи матеріали та обладнання для забезпечення належної 

гігієни рук мають бути легкодоступними на кожному етапі надання допо-
моги.

Керівні принципи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
2016 р. щодо основних компонентів програм профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю (ПІІК) на національному рівні та на рівні медич-
них установ екстреної допомоги базуються на первинних основних ком-
понентах ВООЗ із ПІІК, викладених у звіті 2009 р. Вони були розроблені 
міжнародними експертами, які дотримуються Процесу розробки керівних 
принципів ВООЗ, із метою підтримки ПІІК у всіх країнах і в кожному ме-
дичному закладі по всьому світу, зокрема в медичних установах екстреної 
допомоги.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТАНДАРТНИХ ЗАХОДІВ  
БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Короткий огляд основних заходів безпеки
Гігієна рук
Миття рук (40-60 секунд): намочити руки і намилити милом; протерти всі 

поверхні; сполоснути і витерти насухо одноразовим паперовим рушником; 
закрити кран за допомогою паперового рушника.

Обробка рук (30 секунд): нанести щонайменше 3 мл спиртовмісного 
антисептика та покрити ним всю поверхню рук; терти руки, доки вони не 
висохнуть.

Короткий перелік показань:
- до та після будь-якого прямого контакту з пацієнтом або в проміжку між 

пацієнтами, незалежно від того, чи використовувалися рукавички;
- одразу після зняття рукавичок;
- перед маніпуляціями з інвазійними пристроями;
- після контакту з кров’ю, біологічними рідинами, секретами, екскретами, 

пошкодженою шкірою і контамінованими предметами, навіть у випадках, 
коли використовувалися рукавички;

- під час надання медичної допомоги пацієнту в разі переходу від 
контамінованої до чистої ділянки тіла пацієнта;

- після контакту з предметами, що перебувають у безпосередній 
близькості від пацієнта.

Обладнання для догляду за пацієнтом
Обладнання, що забруднене кров’ю, виділеннями та іншими біологічними 

рідинами, слід обробляти таким чином, аби не допускати контакту з ним 
шкіри та слизових оболонок, забруднення одягу і передачі інфекційних 
агентів іншим пацієнтам і в навколишнє середовище.

Перед повторним застосуванням обладнання багаторазового викори-
стання в іншого пацієнта його  слід очистити, дезінфікувати і, за потреби, 
простерилізувати.

Рукавички
Слід надягти перед контактом з кров’ю, біологічними рідинами, 

виділеннями, слизовими оболонками, пошкодженою шкірою.
Необхідно замінити перед виконанням різноманітних маніпуляцій одно-

му пацієнту після контакту з потенційно інфікованими матеріалами.
Слід зняти після використання, перед торканням до неконтамінованих 

предметів та поверхонь і до початку надання допомоги іншому пацієнту.
Халат 
Слід надягати для захисту шкіри і запобігання забрудненню одягу під 

час дій, які можуть супроводжуватися утворенням бризок крові, виділень 
та інших біологічних рідин.

Необхідно зняти брудний халат після маніпуляцій та виконати гігієну рук.
Білизна для прання
Поводитися з використаною білизною, транспортувати та обробляти її 

слід таким чином, щоб:
- не допускати контакту з нею шкіри і слизових оболонок, а також за-

бруднення одягу;
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- не допускати передачі інфекційних агентів іншим пацієнтам та/або 
контамінації ними навколишнього середовища.

Респіраторна гігієна та етикет кашлю
Особи із респіраторними симптомами мають уживати заходів із контро-

лю джерела інфекції:
- під час кашлю/чхання слід прикривати ніс і рот паперовою серветкою 

або маскою, викидати використані серветки або маски та виконувати гігієну 
рук після контакту з виділеннями з дихальних шляхів.

ЗОЗ повинні:
- по змозі розміщувати пацієнтів із симптомами гострого респіраторного 

захворювання, що супроводжується лихоманкою, на відстані не менше 1 
м від інших пацієнтів у  зонах загального очікування;

- розмістити візуальне сповіщення на вході в ЗОЗ, яке інформує осіб з 
респіраторними симптомами про необхідність дотримання респіраторної 
гігієни/етикету кашлю;

- завчасно забезпечити наявність предметів для гігієни рук, паперових 
серветок і масок у місцях загального користування і зонах для огляду і со-
ртування пацієнтів з респіраторними захворюваннями.

Утилізація відходів
- Слід забезпечити безпечне поводження з відходами.
- Обробляти відходи, що забруднені кров’ю, виділеннями та іншими 

біологічними рідинами, слід як медико-санітарні відходи відповідно до 
місцевих правил.

- Людські тканини і лабораторні відходи, що безпосередньо пов’язані з 
роботою із лабораторним матеріалом, також слід обробляти як медико-
санітарні відходи.

- Утилізувати одноразові предмети необхідно належним чином.
Профілактика пошкоджень голками та іншими колючо-ріжучими 

інструментами
Будьте обережними під час:
- маніпуляцій з голками, скальпелями та іншими гострими інструментами 

або пристроями;
- очищення використаних інструментів;
- утилізації використаних голок та інших колючо-ріжучих інструментів.
Захист обличчя (очі, ніс, рот)
Для захисту слизових оболонок очей, носа і рота під час маніпуляцій 

чи процедур, що можуть супроводжуватися утворенням бризок крові, 
виділень та інших біологічних рідин, слід надягати хірургічну або проце-
дурну захисну маску і захисні окуляри або лицевий щиток.

Прибирання приміщень
Згідно з відповідними процедурами виконувати щоденне прибирання і 

дезінфекцію приміщень та поверхонь, до яких часто доторкаються.
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БЕЗПЕКА НА ВОДІБЕЗПЕКА НА ВОДІ

Вода завжди сприяла зміцненню здоров’я людей, тому більшість із нас 
намагається провести відпочинок біля моря, річки, озера. Проте вода не 
тільки приносить користь, вона може бути й причиною трагедії.  Аналіз 
загибелі людей у воді виявив, що найбільше трагічних випадків трапляється 
у необладнаних для купання місцях (близько 90%). На організованих пля-
жах біля річок, озер, морів випадків утоплення людей значно менше (при-
близно 10%).

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання 
правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання у необладнаних для ку-
пання та купання в нетверезому стані.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються 
зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду 
поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям 
старшого віку самостійно відвідувати водойми.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинула 471 особа, з них 
44 дитини. На жаль, жоден купальний сезон не обходиться без трагічних 
випадків і на Житомирщині. За інформацією Управління ДСНС України у 
Житомирській області, з початку року через необережне поводження на 
воді потонуло 20 осіб, серед загиблих 2 дитини. Тільки за червень 2020 
року потонуло 7 дорослих і одна дитина.

Утоплення – це один із видів асфіксії, при якому механічним чинником є 
будь-яка рідина (вода, вино, нафта тощо), яка потрапляє у дихальні шля-
хи. Для того, щоб людина загинула від утоплення, необов’язковим є зану-
рення тіла у велику водойму. Людина може втопитися навіть у калюжі, тазі, 
діжці тощо. Це можливо у випадках, коли особа в стані сильного алкоголь-
ного сп’яніння або, наприклад, під час епілептичного нападу потрапляє 
обличчям у калюжу води.

Людина, перебуваючи під водою, спочатку затримує дихання, зазвичай, 
протягом 1 хвилини, іноді трохи довше, що залежить від витривалості і 
тренованості. 

ПАМ`ЯТКИ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ
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Коли затримувати дихання більше неможливо, рот розкривається, і вода 
стрімко надходить у дихальні шляхи, одночасно частково потрапляючи і 
в шлунок. Людина починає дихати у воді – настає період задишки. Під 
час першого вдиху вода надходить у горло, внаслідок чого подразнюється 
слизова оболонка і виникає кашель. Після цього настає нетривале при-
пинення дихання, потім з’являється кінцеве дихання, яке через 5-6 хвилин 
припиняється, а через 10-15 хвилин настає смерть.

Розрізняють два види утоплення: справжнє чи синє утоплення, при 
якому вода заповнює легені, і синкопальне (біле) утоплення, коли вода 
не проникає в легені. Синій тип утоплення спостерігається в теплу пору 
року при купанні у прісній воді ставка, річки, озера. Потопаючий не відразу 
занурюється у воду, а намагається втриматися на її поверхні, борсається і 
при цьому вдихає і заковтує велику кількість води. Через заповнені водою 
альвеоли кисень не може проникнути у кров, розвивається гіпоксія – кис-
неве голодування, воно і обумовлює синій колір шкіри.

Синкопальне (біле) утоплення частіше зустрічається у жінок та дітей під 
впливом різкого раптового охолодження, сильного емоційного потрясіння. 
Виникає захисна рефлекторна реакція, яка проявляється спазмом м’язів 
гортані, зупинкою дихання та серцевої діяльності. У зв’язку зі спаз-
мом капілярів потерпілі мають бліде забарвлення шкіри, їх називають 
«білими» утопленими. Цей тип утоплення найбільш перспективний з точ-
ку зору можливості повернення постраждалого до життя при проведенні 
реанімаційних заходів.

При утопленні необхідно якнайшвидше витягти постраждалого з води. 
Перш ніж кинутися у воду, потрібно швидко оцінити стан і вибрати спосіб 
надання допомоги. 
СПОСОБИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОТОПАЮЧОМУ

1) словесний метод:
перебуваючи в безпечному для вас місці, ясно, чітко та коротко скажіть 

потопаючому, що і як він має робити, підбадьорюйте його словами, нама-
гайтеся заспокоїти його, тоді він швидше зрозуміє ваші поради;

2) підпливання до потопаючого:
підпливайте до потопаючого швидко, розраховуючи свої сили, 

підпливайте ззаду, позбавляючи потопаючого можливості схопити вас за 
руки або голову;

підпливши, підніміть голову потерпілого над поверхнею води, полег-
шуючи йому дихання. Отримавши повітря, потопаючий перестає робити 
судомні рухи, які ускладнюють його рятування;

3) захват і транспортування на берег потопаючого:
поверніть потопаючого до себе спиною, покладіть свої долоні на ниж-

ню щелепу, пальці на підборіддя потопаючого, не закриваючи йому рота. 
Випряміть руки. Рухаючись брасом, пливіть до найближчого берега, підтри-
муючи потопаючого весь час на поверхні, або поверніть потерпілого злегка 
на бік. Пропустіть свою руку зверху під пахву верхньої руки потопаючого. 
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Захопіть тією самою рукою кисть або передпліччя іншої руки потопаючого. 
Поверніться й самі на бік. Енергійно працюючи рукою і ногами, способом 
на боці пливіть до берега.

У разі, якщо потопаючий знепритомнів, негайно після прибуття на бе-
рег застосуйте прийом штучного дихання. Штучне дихання проводиться 
стисканням грудної клітки постраждалого через рівні проміжки часу 15-16 
разів на хвилину;

4) метод буксирування потерпілого:
- при буксируванні вплав потерпілий може бути не в змозі працювати 

ногами, щоб допомогти вам, але може вхопитися за вас руками, тому 
потрібно буксирувати його на найбільшій відстані від себе і бути готовим у 
будь-який момент ухилитися від його спроб ухопитися за вас руками;

- спробуйте умовити його лягти на спину або перевернути його, якщо 
маєте такий досвід. Якщо у вас немає ніякого рятувального засобу, на-
магайтеся підпливти до потопаючого ззаду, попросивши когось на березі 
відвертати його увагу від вас;

- якщо це не вдасться, спробуйте розвернути потопаючого спиною до 
себе, для чого схопіть його лівою рукою за ліву руку вище ліктя, якщо 
це можливо, і різким рухом розверніть спиною до себе та захопіть його 
зігнутою в лікті лівою рукою під підборіддя. Утримуючи потерпілого лежа-
чим на спині, буксируйте до берега або до найближчої мілини, намагаю-
чись умовити його працювати своїми ногами.

При цьому ніколи не забувайте про особисту безпеку. Якщо ви відчули, 
що втрачаєте контроль над своїми рухами або відчуваєте, що потерпілий 
ось-ось вхопиться за вас руками, різко відштовхнувшись, тимчасово 
віддаліться від нього, а відновивши координацію своїх дій, спробуйте зно-
ву надати допомогу потерпілому;

5) метод витягання з дистанційною подачею рятувальних засобів:
- якщо поблизу вас є будь-який плавучий предмет (рятувальний круг 

тощо), киньте його так, щоб потопаючий міг за нього вхопитися. Краще, 
якщо встигнете прив’язати до нього мотузку (пасок), за яку потім зможете 
підтягнути потерпілого до берега чи на мілину. Один кінець мотузки (паска) 
закріпіть за плавзасіб або за береговий предмет, інший – за рятувальний 
круг чи інший плавучий предмет, який ви подаєте потопаючому;

- перед витягуванням потопаючого станьте так, щоб була гарна опора, 
або ухопіться за плавзасіб чи за береговий предмет, щоб не впасти у воду;

6) рятування на мілководді:
якщо нещастя трапилося на мілководді, знайдіть можливість наблизи-

тися до потерпілого вбрід, щоб подати рятувальний засіб, але тримайте 
рятувальний засіб так, щоб він був між вами та потерпілим. 

Міцно стійте ногами на дні, тримайтеся однією рукою за будь-яку опо-
ру (наприклад, причал, кущ, гілка дерева тощо). Протягніть рятувальний 
засіб потерпілому. Якщо присутніх багато, утворіть живий ланцюжок, міцно 
взявшись за руки;
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7) рятування з використанням човна:
якщо є човен, підпливіть до потопаючого, затягніть його на борт че-

рез корму, що мінімізує ймовірність перекидання човна. Рекомендується 
затягнути людину на борт човна за волосся. Якщо немає волосся або 
можливості за нього вчепитися, необхідно використовувати багор або мо-
тузку, за яку зможе вчепитися потопаючий. Ніколи не стійте у човні на по-
вний зріст під час рятування потопаючого;

8) рятування уплав:
під час наближення до потопаючого уплав необхідно тримати поперед 

себе будь-який плавучий предмет (рятувальний круг тощо), щоб потопа-
ючий хапався за нього, а не за вас, і подавати його на витягнутих руках, 
щоб потопаючий не зміг до вас дотягнутися. Підтримуйте з ним зоровий та 
голосовий контакт. Підбадьорюйте потерпілого, намагаючись примусити 
його працювати ногами в той час, коли ви за допомогою плавучого пред-
мета будете тягти його до берега чи до найближчої мілини.

Самозахист людини, яка рятує потопаючого.
Потопаючий робитиме все, щоб схопитися за рятівника, при цьому не 

усвідомлюючи, що тягне на дно двох людей. Отже, якщо потопаючий схо-
пив вас за руки, ноги або шию, необхідно звільнитися.

Якщо потопаючий учепився в руку, треба різко відвести її вбік і на себе, 
щоб звільнитися. 

Якщо потопаючий двома руками вчепився в руку, просуньте вільну руку 
між двома його руками і постарайтеся домогтися їх розтискання, але най-
краще затримати дихання і пірнути під воду, щоб опинитися за спиною по-
топаючого.

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги постражда-
лим при утопленні:

- викличіть бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;
- покладіть потерпілого на кілька секунд на бік і вода, що потрапила у 

верхні дихальні шляхи, витече;
- потім покладіть потерпілого на спину і швидко очистіть йому рот від 

мулу і слизу;
- утримуючи голову потерпілого в закинутому положенні, висуньте нижню 

щелепу, зробіть глибокий вдих, щільно притуліть свій рот до його відкритого 
рота (краще через хустку чи марлю) або носа і вдмухуйте повітря.

Якщо відсутнє серцебиття і розширені зіниці – негайно переходьте до 
закритого масажу серця і продовжуйте виконувати штучне дихання.

Закритий масаж серця:
- Перемістіть кисті рук на нижню третину грудей і поставте їх одна на 

одну, під прямим кутом;
- обома руками, випрямленими в ліктях, ритмічно і різко натискайте на 

грудну клітку частотою не менш 60 разів у хвилину.
Дітям масаж серця потрібно робити однією рукою, а дітям, молодшим 

одного року, – двома пальцями.
Закритий масаж серця потрібно чергувати зі штучним диханням –  

12 поштовхів на 2 вдмухування чи 6 поштовхів на 1 вдмухування.
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Наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть відкритий рот пацієнта та 
зробіть пробне вдування повітря в його легені. Одночасно контролюйте 
підіймання грудної клітки. Якщо щелепи постраждалого щільно стиснуті 
або є пошкодження щелепи, язика, губ, проводять штучну вентиляцію не 
методом «рот у рот», а «рот у ніс», затискаючи при цьому не ніс, а рот. 
Кількість вдувань – 16-20 за хвилину.

Для зовнішнього масажу серця розташуйтесь з боку від хворого; основу 
долоні однієї кисті руки покладіть вздовж передньо-нижньої поверхні гру-
дини, основу другої долоні – упоперек першої, розігніть руки в ліктьових 
суглобах. Робіть ритмічні поштовхи всією масою тулуба, зміщуючи гру-
дину в напрямку до хребта з частотою 80-100 рухів за хвилину. Ознакою 
правильності виконання закритого масажу серця є наявність пульсових 
поштовхів, які синхронні натискуванням на грудину, на сонних артеріях.

У випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вду-
вань і натискувань на грудину 2:15, якщо рятувальників двоє – 1:5.  
Через кожні 2 хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на декілька 
секунд припинити для перевірки пульсу на сонних артеріях.

Масаж серця та штучну вентиляцію легень необхідно проводити до 
відновлення дихання, пульсу, звуження зіниць, покращення кольору шкіри. 
У тих випадках, коли протягом 30-40 хвилин, незважаючи на правильно 
проведену реанімацію, змін у стані хворого немає або з’являються трупні 
плями, задубіння, реанімаційні заходи припиняються.

Щоб зберегти своє здоров’я і навіть життя, дотримуйтесь наступних 
рекомендацій:

- плавайте у світлий час доби, у спокійну безвітряну погоду при темпе-
ратурі води +17-19°С, повітря +20-25°С. У воді потрібно перебувати 10-15 
хвилин;

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не купайтеся поодинці біля крутих, стрімких і зарослих густою рос-

линністю берегів;
- не пірнайте з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;

Вік 
Дорослий  

та дитина понад  
8 років 

Дитина 1-8 років Немовля  
до 1 року 

Положення 
рук 

Дві руки на нижній 
половині грудини 

Одна рука на 
нижній половині 

грудини 

Два пальці на 
нижній половині 

грудини (на 
ширині одного 
пальця нижче 

сосків) 
Глибина 
поштовхів Приблизно 4-5 см Приблизно 3 см Приблизно 2 см 

Вдування 

Повільно до 
підняття грудної 

клітки протягом 1,5 
– 2 сек 

Повільно до 
підняття грудної 
клітки протягом 

1-1,5 сек 

Повільно до 
підняття грудної 
клітки протягом 

1-1,5 сек 

Цикл 15 поштовхів –  
2 вдування 

5 поштовхів –  
1 вдування 

5 поштовхів –  
1 вдування 

Темп 
15 поштовхів 

протягом 
приблизно 10 сек 

5 поштовхів 
протягом 

приблизно 3 сек 

5 поштовхів 
протягом 

приблизно 3 сек 

Рахунок 1, 2, 3, 15 –  
2 вдування 

1, 2, 3, 4, 5 –  
1 вдування 

1, 2, 3, 4, 5 –  
1 вдування 

 

Серцево-легенева реанімація
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- обережно плавайте на надувних засобах: вітром чи течією їх може 
віднести далеко від берега;

- перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна і достатній 
глибині водоймища;

- пірнайте лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода та 
рівне дно;

- під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м’язи у 
постійному напруженні, не порушуйте ритму дихання, не перевтомлюйте 
себе, не беріть участі у довгих запливах;

- відчувши втому, перепочиньте: переверніться на спину і підтримуйте 
себе на плаву легкими рухами рук;

- потрапивши в течію, не слід з нею боротися: пливіть вниз по течії під 
невеликим кутом, поступово наближаючись до берега;

- не панікуйте, потрапивши у водоверть: наберіть побільше кисню у ле-
гені, якомога глибше пірнайте і потужним ривком спробуйте випірнути убік;

- не допускайте грубих ігор під час купання;
- не подавайте помилкові сигнали небезпеки.
Особливу увагу зверніть на умови для відпочинку дітей. Аби малеча 

могла безпечно відпочити, дно акваторії об’єкта відпочинку повинно мати 
пологий нахил до глибини 1,5 м, бути без ям, обривів та небезпечних 
предметів. 

У місці для купання не повинно бути виходу ґрунтових вод, джерел за-
бруднення води, вирів тощо. Дітям, які не вміють плавати, не заходити в 
воду глибше, ніж до пояса. Не дозволяйте купатися дітям без супроводу 
дорослих.

Пам’ятайте! Знання та виконання правил поведінки на воді 
є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення  

від відпочинку. Бережіть себе та своїх рідних!

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР
КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» ЖОР
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Пийте воду і стежте за тиском
Особливо слід бути уважними людям, які мають 

серцево-судинні, хронічні або системні захворювання, 
такі як цукровий діабет або ожиріння, адже перегрівання 
створює додаткове навантаження на організм. Для та-
ких людей важливо контролювати артеріальний тиск та 
пульс і мати постійний доступ до питної води. Норма 
води, яку слід випивати у спеку, індивідуальна, тому вар-
то орієнтуватися на власне самопочуття, а не на обсяг 
рідини. До того ж, кількість води, якої потребує організм, залежить від хар-
чування: наприклад, фрукти та овочі вже містять багато рідини. Обережним 
із надмірною кількістю води слід бути людям із серцевою недостатністю, 
схильним до набряків. Людям із цими та іншими хронічними захворюван-
нями потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів і завжди мати при собі 
необхідні ліки.

Чим втамувати спрагу?
Воду краще пити меншими порціями, але частіше, щоб уникнути трива-

лих періодів без рідини, що може призвести до зневоднення. Традиційні 
компоти теж гарний спосіб втамувати спрагу. Втім, лікарі закликають ва-
рити фрукти недовго і додавати якомога менше цукру. Фруктові соки, які 
зазвичай містять багато цукру, навіть свіжовичавлені, краще розводити 
водою. Також можна вживати фруктові напої, наприклад, заливати дрібно 
нарізані фрукти або ягоди окропом, а потім додавати лід, лимон та м’яту. 
Чаї та кава у спеку можуть стати в пригоді як напої, що тонізують, адже 
спека підсилює відчуття втоми. Хоча з ними слід бути обережнішими – такі 
напої зневоднюють організм. Знову ж таки, стежте, як реагує саме ваш 
організм. Від алкоголю краще взагалі відмовитися, оскільки його вплив 
спотворює відчуття і людина може непомітно для себе перегрітися або 
пропустити зневоднення. 

Спекотна літня погода може принести із собою 
багато сюрпризів, іноді не дуже приємних. 

І до них треба бути готовими. 

ПРАВИЛАПРАВИЛА  
поводження  поводження  
в спекотну погодув спекотну погоду
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Дітям також слід давати достатньо води, а соки краще розводити водою. 
А от немовлят віком до 6 місяців, які перебувають на грудному годуванні, 
лікарі радять годувати у спеку лише грудним молоком.

Рекомендації здорового харчування особливо актуальні у спеку: 
не менше половини денного раціону мають становити фрукти та овочі. 
Краще, щоб переважали саме овочі, тому що в них велика концентрація 
мікроелементів, вітамінів і менше цукрів.

У найспекотніший час доби – з 10 до 16 години – краще уникати прямих со-
нячних променів і проводити час у тіні або у приміщенні, що провітрюється.

Одяг краще обирати легкий, з натуральних матеріалів і не забувати про 
головний убір, частіше провітрювати приміщення, а вдома чи в офісі вико-
ристовувати зволожувачі повітря.

Небезпеку в спекотну погоду становлять кондиціонери, а саме різкі 
перепади температури, коли людина з розпеченої вулиці заходить  
у холодне приміщення. Не встановлюйте дуже низькі температури, уни-
кайте перепадів більше ніж 10 градусів.

Воду можна не лише пити
Час від часу доречно змочувати водою обличчя, шию, ліктьові згини та 

під колінними суглобами – там проходять судини, і це допомагає охоло-
дити організм. Дітям добре проводити спеку біля водойм, обов`язково під 
наглядом дорослих, або частіше приймати душ.

Режим дня важливий як ніколи– спека і без того втомлює організм, тому 
намагайтеся добре висипатися і уникайте навантажень – на роботі або в 
спорті. Фізичну активність на свіжому повітрі (наприклад, біг) краще обме-
жити ранковими та вечірніми годинами або взагалі замінити на плавання. 
Не забувайте брати із собою воду, якщо займаєтеся спортом більш ніж 20-
30 хв, і стежте за пульсом.

Сонячний чи тепловий удар: що робити?
Від перегріву на сонці може виникнути сонячний удар, від задухи та 

спеки – тепловий. Їх симптоматика не відрізняється, все залежить від 
інтенсивності проявів, починаючи від легкого запаморочення і закінчуючи 
комою. Для теплового та соняч-
ного удару може бути характер-
но: почервоніння шкіри, загальне 
перегрівання організму, гаряча 
та суха шкіра, прискорене дихан-
ня, слабкість, головний біль, за-
паморочення, блювання, втрата 
свідомості. Вже на цих етапах вар-
то викликати швидку допомогу та 
надавати постраждалому першу 
допомогу.
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Насамперед, потрібно забрати потерпілого у прохолодне тінисте місце 
або у приміщення. Якщо трапилось так, що поруч ніде немає тінистого 
місця, варто використати парасольку, щоб уникнути дії прямих сонячних 
променів на потерпілого. Необхідно забезпечити доступ свіжого повітря, 
тобто, якщо це у приміщенні, то ввімкнути вентилятор або ж обмахувати 
віялом, газетою. Варто розстібнути гудзики, зняти щільний одяг та посла-
бити ремені. Якщо потерпілий при свідомості, йому слід дати прохолод-
ну негазовану воду та робити компреси на шию, голову, під пахвами. Це 
все необхідно для зменшення температури тіла, адже при тепловому та 
сонячному ударі можливий набряк головного мозку. Особливо небезпечні 
теплові та сонячні удари для людей похилого віку, у яких уже порушена 
терморегуляція тіла. Також надзвичайно небезпечним є вживання алко-
гольних напоїв у спекотну погоду, оскільки внаслідок цього порушується 
терморегуляція та координація, що може призвести до летальних наслідків.

Щоб запобігти тепловому та сонячному удару, насамперед потрібно пра-
вильно підібрати верхній одяг. Він має бути світлим, із натуральних тка-
нин, а не синтетичним та темним. Пийте багато рідини, бажано не солодкі 
напої. Одягайте капелюха та темні окуляри. Обмежуйте перебування на 
сонці та у задушливих приміщеннях. Не вживайте спиртні напої та важку 
їжу.

Будьте здорові!
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Блискавки – електричний розряд між хмарами чи між хмарою і зем-
лею. Вони становлять велику загрозу для життя людей. Уражаюча дія 
атмосферної електрики обумовлена, в першу чергу, високою напругою (до 
10000 000 В) і потужністю розряду. Крім одержання електротравми людина 
може бути відкинута повітряною вибуховою хвилею і при цьому отримати 
травматичні ушкодження тіла і голови. Ураження блискавкою може також 
супроводжуватися важкими опіками до IV ступеня (температура в місці так 
званого каналу блискавки може перевищувати 25 000 °С). 

Щоб не стати жертвою блискавки, дотримуйтеся правил безпеки під час 
грози:

Правило 30/30, частина перша: слід уникати знаходження поза 
приміщеннями в ситуаціях, коли від того моменту, як ви бачите блискавку, 
до того моменту, як ви чуєте грім, проходить менш 30 секунд.

Правило 30/30, частина друга: слід уникати знаходження поза 
приміщеннями протягом 30 хвилин після останнього гуркоту грому.

На час грози слід відключати в будинку всі побутові електроприлади, не 
стояти біля вікон і дверей, не торкатися кабелів чи антен, водопровідних 
кранів, не користуватися водогоном (а тим більше митися у ванній чи душі).

Простежте, щоб у приміщенні не було протягу, який може притягнути 
кульову блискавку. Грубку або камін краще в цей час не топити, оскільки 
дим, що виходить із комина, має високу електропровідність, і вірогідність 
удару блискавки зростає. 

Не користуйтеся звичайним телефоном. Стільниковий телефон, якщо 
ви знаходитеся на вулиці, краще вимкнути. Утримайтеся від розмов по 
телефону, при великій потребі робіть це швидко, відразу після чергового 
грозового розряду.

Постарайтеся швидше сховатися в магазині або житловому будинку, 
вони мають надійний захист від блискавок, на відміну від зупинок громадсь-
кого транспорту. Можна сховатися в автомобілі – машина має спеціальний 
захист від блискавки. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні 
машини, які можуть притягувати розряди. Не використовуйте відкриті 
транспортні засоби (велосипед, мотоцикл і т.п.).

Не підходьте до мокрих стін, металевих і бетонних огороджень. 
Тримаєтеся подалі від антен і ліній електропередач.

Не можна бігти! Також не варто розкривати над собою парасольку, адже 
на ній багато металевих деталей.
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ГРОЗОВЕ ЛІТО: ГРОЗОВЕ ЛІТО: 
ЯК УБЕРЕГТИСЯ  ЯК УБЕРЕГТИСЯ  

ВІД УДАРУ БЛИСКАВКИВІД УДАРУ БЛИСКАВКИ



Перебуваючи на вулиці, в парковій зоні або в лісі не можна ховатися 
під високими деревами, краще відійти від них метрів на 30-40. Імовірність 
влучення блискавки в дерево прямо пропорційна його висоті. Береза, 
клен, ліщина практично не піддаються ударам блискавки. «Притягують» 
блискавку дуб, тополя, ялина, сосна. Зверніть увагу на місцевість: якщо 
на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, ґрунт навколо має 
високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно.

На відкритій місцевості краще присісти в яму чи канаву. Не лягайте на 
землю, бо тим самим збільшуєте площу враження розрядом. Тіло повин-
но мати якнайменше точок дотику із землею. Краще присісти, злегка на-
хиливши голову, щоб вона 
не була вище предметів, які 
знаходяться поряд; п’ятки 
зведені, голова на колінах, 
руки на голові.

Перебуваючи у сховищі, 
постеліть на землю під собою 
хоч якусь ізоляцію – звичай-
ний поліетиленовий пакет, 
бажано складений у кілька 
шарів, рюкзак або, у крайньо-
му разі, просто сухе гілля. Не 
ховайтеся в невеликих спо-
рудах, хатинах, будиночках, 
наметах, які розміщені серед 
острівців дерев.

Не можна купатися під час грози. Якщо гроза застала під час купання, 
то до берега слід добиратися повільно, спокійно, не вимахуючи руками. 
Якщо гроза застала на човні, то слід вибратися на берег, а коли це зробити 
неможливо – треба сидіти нерухомо, витягши з води весла. 

У горах потрібно уникати різних виступів і підвищень. Ховатися варто в 
будь-яку яму чи канаву, навіть найменшу низину.

Якщо гроза застала декількох людей разом – не слід скупчуватися в 
укритті разом, а ховатися поодинці, бо розряд перебігає через контакт 
людських тіл. Негайно слід позбавитись усіх металевих предметів побли-
зу: мангали, велосипеди, лопати, сокири, ножі, браслети, навіть годинники 
– покласти у захищеному місці подалі від себе.

Ураження блискавкою може бути прямим, коли блискавка потрапляє 
безпосередньо в людину, і непрямим, коли блискавка б`є поруч або  
в щось, із чим людина стикається. На щастя, прямі влучення вкрай рідкісні, 
за підрахунками вони складають не більше 3-5%.

Ураження серця: від значного порушення ритму до зупинки. У той же 
час при ударі блискавки рідко виникають глибокі ушкодження внутрішніх 
органів (тканин), оскільки розряд поширюється не крізь тіло, а по його 
поверхні.
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Ознаки:
- порушення або втрата свідомості;
- зупинка дихання, серцевої діяльності;
- судоми; важкі опіки;
- порушення зору та слуху;
- зміна шкірної чутливості.
Першу допомогу потерпілому від удару блискавки слід надавати негай-

но, безпосередньо на місці випадку, терміново викликавши швидку допо-
могу за телефоном 103.

Перша допомога передбачає:
- правило СОС: дивись, відчувай, слухай – оцініть, чи не перебуває 

потерпілий у критичному стані. Якщо так, негайно почніть серцево-леге-
неву реанімацію–комплекс заходів, спрямованих на виведення організму 
зі стану клінічної смерті. Серцево-легенева реанімація дозволяє забезпе-
чити киснем серце й мозок потерпілого, збільшуючи в такий спосіб його 
шанси вижити.

Серцево-легенева реанімація складається з 3 етапів:
- непрямий масаж серця. 
Дотримуйтеся принципу 30:2
(30 натисків на грудну клітку, два різких вдихи);
- забезпечення прохідності дихальних шляхів;
- штучне дихання за методом «рот у рот»;
- якщо свідомість відсутня, але серцева діяльність збережена –стійке 

положення на боці;
- якщо потерпілий у свідомості – горизонтальне положення, ноги піднято 

на 20-30 см;
- не переміщати потерпілого без крайньої необхідності.
Обробка місця ураження: 
- якнайшвидше остудити місце ураження холодною (але не крижаною!) 

проточною водою;
- оптимальна температура води 12-18 °С;
- оптимальний час охолодження 15-20 хвилин, проточна вода краща, ніж 

занурення у воду;
- після омивання холодною водою накрити ділянку опіку чистою вологою 

тканиною (хустка, марля й т.п.).
За необхідності коли людина в свідомості, дати знеболювальні препа-

рати.
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ОТРУЙНИЙ 
БОРЩІВНИК!

В останні роки на території України поширився бур’ян, так званий 
борщівник Сосновського. Росте він обабіч річок, доріг, лісів, поступово пе-
ребираючись на поля та дачні ділянки. Ця рослина була завезена на нашу 
територію наприкінці 40-х років. Спочатку її використовували як корм для 
сільськогосподарських тварин. Однак харчові властивості її проявляються 
тільки тоді, коли рослина молода, дуже швидко корисні речовини втрача-
ються і борщівник стає не тільки не придатним, але й небезпечним.

Невідомо, чому розростання бур’яну пустили на самоплив і вчасно не 
зупинили його розростання, адже часто опік шкіри отримували працівники 
сільськогосподарських угідь. З часом він почав дуже швидко поширюва-
тись по території країн колишнього СНД. Завдяки великій кількості насіння 
(20 тисяч на одному стеблі), поодинокі бур’яни за кілька років могли за-
йняти цілі поля.

Пізніше виявилося, що з ним дуже важко боротися і він невибагли-
вий до погодних умов, навіть витримував температуру до – 15 градусів. 
Витісняючи собою польові квіти, він здатний утворювати справжні зарості 
висотою 2-4 метри. У всіх країнах ЄС борщівник офіційно віднесено до 
карантинної групи рослин. В Україні ж, попри очевидну небезпеку, цього 
не зроблено.

Розпізнати борщівник нескладно, у нього довге стебло, велике різьблене 
листя і дрібні білі квітки у вигляді великої парасольки. Він може досягати 
4-х метрів у довжину, а його листки виростають до 1-2 кв. метрів. 

В групу безпосереднього ризику потрапляють діти, які часто вибира-
ють для ігор порожнисті стебла борщівника, роблять з них палички для 
стрільби або ж сопілку. Часто жертвами борщівника стають і косарі. А ще 
– відпочивальники, які через незнання теж потерпають від нього.

Відомо більше 70 видів цього бур’яну, в наших краях можна зустріти 
кілька з них, і кожен з цих видів по-своєму шкідливий для людини. Дотик 
до рослини цього роду може викликати подразнення та опік шкіри за раху-
нок того, що всі частини рослин містять ефірні масла, до складу яких вхо-
дять особливі речовини – фуранокумаріни. Особливістю фуранокумарінів 
є те, що стикаючись зі шкірою людини (при потраплянні на шкіру соку цієї 
рослини), вони миттєво підвищують її чутливість до сонячних променів. 
Саме тому особливо сильні опіки борщівник викликає в сонячну погоду. 
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Але навіть і в похмурі дні можна отримати опік від борщівника, оскільки 
ультрафіолетове випромінювання завжди присутнє вдень.Особливо не-
безпечно торкатися рослини вологою шкірою. Протягом декількох годин 
або через добу після контакту з борщівником з’являться перші сим-
птоми опіку:

• свербіж у місці контакту;
• почервоніння шкіри;
• відчуття печіння;
• набряк тканин у місці опіку;
• поява великих пухирів з рідиною всередині
В окремих випадках можуть з’явитися пігментні плями, які тримаються 

на шкірі від шести місяців до кількох років.
Крім того, борщівник є сильним алергеном. Потрапляючи в дихальні 

шляхи, пилок борщівника викликає набряк гортані, що стає причиною 
асфіксії. Запах борщівника може викликати бронхоспазм, а потрапляння 
соку в очі – сліпоту.

Наслідки залежать від декількох факторів:
• суб’єктивна чутливість до соку рослини;
• загальна кількість часу перебування на сонці;
• люди зі світлим волоссям і блідою шкірою найбільш чутливі до соку 

борщівника.
Лікування опіку борщівника полягає у наступному: 
• захистити ділянки дотику шкіри з рослиною від сонячних променів 

мінімум на дві доби;
• промити уражені місця великою кількістю води з густою мильною піною;
• обробити спиртом, лосьйоном або слабким розчином марганцівки 

(знежирює шкіру, чим послаблює ураження);
• обробити шкіру пантенолом або іншим засобом від опіків;
• невеликі пухирі краще не чіпати. Якщо вони продовжать збільшуватись 

– звернутись до медичного працівника, щоб він розкрив їх у стерильних 
умовах;

• якщо уражена велика ділянка шкіри (10% і більше),  виникає небезпека 
для життя потерпілого. Слід негайно звернутися до медичного закладу, 
адже лікування такого опіку проводиться виключно в умовах стаціонару.

Категорично забороняється прикладати до пошкодженої ділянки глину 
чи землю, робити сечові або молочні примочки, змащувати жиром рани. 
Це збільшує ймовірність занесення інфекції. 

Запам’ятайте! При знищенні рослини намагайтеся триматися яко-
мога далі від неї, одягайте гумові рукавички, щільний одяг та чобо-
ти, захищайте обличчя. У пральній машині при помірній температурі 
поперіть одяг, в якому ходили по чагарниках борщівника. Також необхідно 
обполоснути водою взуття, а взуття з тканини варто попрати. Навчіть дітей 
вчасно розпізнавати рослину. Збираючись на прогулянку в ліс або поле, 
де можуть рости отруйні рослини, надягайте штани й сорочку з довгими 
рукавами. Знайдіть офіційне джерело і роздивіться, який вигляд мають 
борщівник, вовче лико, болиголов плямистий, анемона, простріл луговий, 
чистотіл. До всіх цих рослин можлива підвищена чутливість. Щоб запобігти 
лиху, будьте обачними.
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УКУСИ ЗМІЙ: ПЕРША ДОПОМОГАУКУСИ ЗМІЙ: ПЕРША ДОПОМОГА
За даними ВООЗ, щороку у світі змії кусають 5,4 мільйони людей, з 

яких помирають від 81 тисячі до 138 тисяч, втричі більше залишаються 
травмованими – через потребу в ампутації кінцівки чи інших небезпечних 
наслідків укусів.

У природі налічується понад 230 отруйних змій. В Україні живуть 11 видів 
змій, із яких лише три є отруйними. Це представники роду гадюк – гадюка 
звичайна, гадюка Нікольського та степова гадюка. Ще дві змії несуть се-
рйозну небезпеку для людини, не будучи отруйними – каспійський полоз 
та ескулапів полоз.

Найбільша кількість змій налічується у південних та східних областях – 
5 видів, а найменша – в Західній та Північній Україні – 1 вид. Повсюди в 
Україні трапляється лише гадюка звичайна. Вона заселяє усі принагідні 
території від альпійських лук Карпат на висотах понад 1800-2000 м над 
морем, до рівнин Причорномор’я і боліт Полісся. 

При зустрічі із людиною змії у більшості випадків рятуються втечею. 
Вони чудово вловлюють коливання землі на доволі великій відстані, 
тому відчувши кроки, стукіт, шурхіт намагаються заховатися у нори або 
відповзають подалі. Нещасні випадки трапляються тоді, коли на змію на-
ступають, або у випадку безпосередньої навмисної провокації зі сторони 
людини. Іноді зустрічі зі зміями відбуваються у тих місцях, де вони раніше 
ніколи не траплялися. У цьому є і вина людей, які засмічують узлісся, бе-
реги річок, парки, подвір’я. Змії добре себе почувають на колишніх пасови-
щах, що заростають чагарниками, у занедбаних, на берегах річок та озер 
сінокосах, узліссях. У таких місцях їм зручно ховатися від хижаків, є їжа, 
умови для розмноження.

Полози не становлять загрози для людини, однак їх варто побоюватися: 
вони досить агресивні, і хоча укус їх не смертельний, але досить болісний. 
Вкусити цей плазун намагається в обличчя або шию. В останньому ви-
падку укус може бути досить небезпечним (пащу полоза прикрашають 22 
гострих зуби). Відомі випадки смерті людей від втрати крові після укусів у 
шию.

Отрута наших гадюк є дуже небезпечною і за своїми властивостями та 
дією прирівнюється до отрути гримучої змії, проте укус гадюки є несмер-
тельним і тільки у надзвичайних випадках може призвести до летального 
наслідку. 
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Отрута генерується у змій всякого віку та протягом всього життя. Чутки 
про начебто більшу отруйність восени чи навесні, чи що малі більш отруйні 
(або менш) – таки лише чутки. – Різниця тільки в кількості отрути, яку га-
дюка може вприснути. Звісно, що велика гадюка генерує та використовує 
більше отрути, тому і наслідки від укусу дорослої особини можуть бути 
серйозні. Звичайна гадюка може виділити до 8 мг отрути, степова  
гадюка – до 10 мг, в середньому ж вони виділяють не більше 4 мг  
отрути. Найбільше ж отрути виділяється при першому укусі.

Що відбувається, коли кусає змія
Отрута гадюки діє на серцево-судинну систему та згортання крові.
Вона складається з віперотоксину та низки ферментів, що руйнують 

підшкірну сполучну тканину, капіляри й спричиняють згортання крові.
В результаті сильно падає тиск, утворюються тромби, може бути 

кардіотоксичний ефект.
Зміїна отрута в організмі людини розповсюджується лімфатичною си-

стемою або кровотоком.
В останньому випадку виникає важка інтоксикація. Знищення отрути в 

організмі відбувається через шлунково-кишковий тракт, залози внутрішньої 
секреції та нирки.

Те, як людина буде переносити отруєння, залежить від низки факторів:
- куди вкусила змія – найбільш небезпечними є укуси в голову та шию. 

Менш небезпечними є укуси в кінцівки, але вони й найбільш ймовірні;
-  яка температура повітря – якщо вона вища, то інтенсивніше розви-

вається клініка отруєння.
В цілому клінічні прояви укусів можна розділити на місцеві та загальні.
Місцеві прояви:
- наявність слідів від зубів гадюки у вигляді, як правило, двох цяточок 

або схожих на цятки шкірних дефектів на близькій відстані один від одного 
(часто близько 1 см);

- набряк навколо укусу, який поволі розширюється;
- місцева гіперемія та гіпертермія;
- слабкий біль у місці укусу, що при поширенні набряку може посилитися;
- при тяжкому перебігу отруєння спостерігається лімфангіт, лімфаденіт, 

множинні крововиливи та пухирі, тромбоз вен (вище місця укусу);
- при цьому може виникати геморагічне просочування тканин, коли кров 

проникла в міжклітинний простір. Це надає кінцівці синюшного або аспідно-
сірого забарвлення.

Загальні прояви:
- млявість, занепокоєння, що з’являються за короткий час;
- блідість шкіри, підвищене потовиділення, спрага, зміна присмаку (на-

приклад, металевий присмак у роті);
- нудота, блювання, субфебрильна температура, біль у животі, може 

розвиватися низький тиск, важкість дихання, висипання на шкірі, колапс 
(коли людина падає у кому).

У перші 30-90 хвилин після укусу починається миттєве згортання крові 
(гіперкоагуляція) та поява мікротромбів.
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Згодом настає гіпокоагуляція і ризик кровотеч у шлунково-кишковому 
тракті чи з носа. Період напіввиведення отрути становить 6-12 годин.

З ускладнень найбільш небезпечними є гангрена та сепсис.
У віддаленому періоді можуть спостерігатися злущення епітелію шкіри, 

атрофія м’язів, порушення контролю роботи м’язів. Це має вигляд «уси-
хання».

Що робити, якщо вкусила змія
Потрібно якнайшвидше потрапити до лікарні та отримати фахову допо-

могу. Адже укуси небезпечні саме ускладненнями, що можуть виникнути 
після них. Якщо транспортування до лікарні займає багато часу, варто на-
дати домедичну допомогу постраждалому.

Що робити:
- зберігайте спокій та не панікуйте;
- перемістіть людину у зручне положення та стежте, щоб вона менше 

рухалася;
- звільніть місце укусу від будь-якого стискання (від взуття, одягу чи при-

крас). Особливо при швидкому наростанні набряку;
- при укусах у ділянку кінцівки, знерухомте її. Для знерухомлення руки чи 

ноги підійдуть будь-які підручні засоби: палиця, парасоля, а замість бинта;
- хустка, хустинка, поясок, шнурок, бо, що більше постраждалий рухає 

кінцівкою, то більше скорочуються м’язи і отрута більше всмоктується у 
кровоносну й лімфатичну системи;

- якщо місце укусу дуже забруднене, а засобів дезінфекції під руками 
немає, то рану слід промити питною водою та накласти на місце укусу чи-
сту, стерильну пов’язку; 

- дайте постраждалому випити багато рідини (вода, чай тощо), якщо є 
можливість – прийняти антигістамінні препарати;

- якщо у постраждалого є тривога – слід його/її заспокоїти або дати 
заспокійливі засоби. Сердечникам згодяться їхні звичні ліки.

Чого НЕ варто робити:
- не намагайтесь обробляти рану додатково;
- не припікайте рану та не прикладайте лід;
- не накладайте джгут. Це протипоказано через численні ускладнення 

при його застосуванні;
- не висмоктуйте отруту. Ефективність цієї процедури досить сумнівна. 

Зокрема, обмежена у часі –це потрібно робити не пізніше ніж за 5-7 хви-
лин з моменту укусу. При цьому у людини, що надає подібну допомогу, не 
повинно бути пошкоджень (ран, виразок) у ротовій порожнині;

- не вживайте алкоголь чи кофеїн;
- не намагайтеся зловити чи вбити змію. Спробуйте запам’ятати її колір, 

розмір, візерунок на її спині тощо – це може допомогти у лікуванні.

Основні правила, які допоможуть вберегтися від укусів змій: 
1. Якщо вирушили в ліс чи в гори на відпочинок, уважно огляньте місце, 

де плануєте зупинитися чи заночувати. Побачили гадюку? Не панікуйте, 
не кидайтеся на неї з палицею, а повільно відійдіть. Залиште це місце для 
неї, а для себе оберіть інше.
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2. Намет ставте винятково на рівній поверхні відкритого ґрунту. Територію 
навколо намету приберіть від сміття й каменів. На ніч намет повинен бути 
щільно закритим або захищеним антимоскітною сіткою. Не залишати 
ніяких щілин! Вранці не забувайте перевіряти предмети, які лежали вночі 
за межами намету.

3. Одягайтесь відповідно. Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно 
можуть бути плазуни, вдягайте довгі штани із цупкої тканини та високі 
черевики. Штани потрібно заправити в черевики. Пам’ятайте, гадюки 
найчастіше кусають у ногу.

4. Якщо мандруєте разом з дітьми, то вони повинні завжди йти за вами. 
І також у відповідному взутті та одязі.

5. Не просовуйте руки в щілини між каменями, занедбані нори, різного 
роду виїмки в ґрунті й т.п. Не «шарте» руками наосліп у траві або чагарни-
ку.

6. Не торкайтесь неперевірених предметів руками.Мандруйте лісом чи 
горами з палицею. Вона потрібна не для того, щоб убити в разі чого гадю-
ку, а щоб попередити її, що ви йдете. Проведіть палицею по кущах, з яких 
хочете зірвати ягоди, або по високій траві. Цього шуму буде достатньо, 
аби повзучі уступили вам дорогу.

7. Гадюка звичайна інколи за забарвленням може бути схожа на вужа. 
Є люди, які полюбляють брати вужів у руки. Не ризикуйте. Не чіпайте по-
взучих і вони не чіпатимуть вас.

Власникам дач і заміських будинків, яких турбує сусідство змій, 
можемо порекомендувати наступне:

1. Там, де бувають люди, змії уникають відкритої місцевості. Тому по 
зовнішньому периметру дачного масиву з боку лісу або чагарників потрібно 
розчистити від заростей бур’яну смугу 20-30 м шириною. Траву потрібно 
регулярно викошувати, а скошену зелень забирати. 

2. На присадибних територіях і дачах скошуйте траву, розчищай-
те чагарники, а дрова для шашликів складайте на спеціальні підставки. 
Стежте за тим, щоб на 
ділянці не було нір гризунів 
і захаращених місць.  
На чистих площах, що про-
глядаються добре, і на 
грядках змії жити не будуть. 
Крім того, вони уникають 
стрижених газонів.

Дотримуйтесь на природі 
елеметарної обережності, 
не піддавайтесь паніці, утри-
муйтесь від немотивованої 
агресії щодо змій, навіть 
отруйних, адже усі вони – 
живі істоти та мають своє 
місце в природі Поважайте 
навколишній світ і він пова-
жатиме вас!



59

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Обережно! Хвороба Лайма
Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз, Лайм-бореліоз) – інфекційне 

трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. 
Протягом 2019 року було зареєстровано 4 482 випадки хвороби Лай-

ма серед українців. Зокрема, 833 випадки зафіксували у жителів сільської 
місцевості, а 492 – у дітей до 17 років. У Житомирській області впродовж 
минулого року зареєстровано  217 випадків хвороби Лайма, з них – 30 
у дітей до 17 років. За три місяці 2020 року в Україні зафіксовано 236 
випадків хвороби Лайма.

Більшість випадків хвороби Лайма реєструють із травня до листопа-
да. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Лише третина хворих 
може пригадати епізод укусу кліща. Ймовірність укусу кліща і заражен-
ня хворобою Лайма найвища серед людей, які багато часу перебувають 
на відкритому повітрі, особливо у лісах, лісопарках тощо. Від хворого до 
здорової людини збудник не передається.

Перебіг захворювання часто має три стадії, і кожна з них проявляється 
дуже різними симптомами. 

Рання локалізована стадія виникає через 1–30 днів (у середньому – 
через 7) після укусу кліща. Найчастіше у паховій чи підколінній ділянці 
з’являється так звана ізольована мігруюча еритема. У третині випадків вона 
не розвивається, що значно ускладнює вчасні діагностику та лікування.

На місці укусу кліща виникає червона папула з чіткими краями. Згодом 
зона гіперемії розширюється, а центр — блідне. У деяких випадках ерите-
ма, що зазвичай безболісна і не свербить, може бути суцільним червоним 
тлом.

Без лікування мігруюча еритема зберігається 2–3 тижні. У третини лю-
дей недуга завершується на цьому етапі. В інших — переходить у ранню 
дисеміновану стадію.
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Рання дисемінована стадія виникає через 3–10 тижнів після укусу 
кліща і є результатом гематогенного розповсюдження збудника. На цій 
стадії з’являються:

• шкірні доброякісні 
лімфоцитоми, множинні 
мігруючі еритеми;

• запаморочення, 
краніальні невропатії, зокре-
ма параліч Белла, менінгізм 
та менінгіт;

• кістково-м’язові артралгії 
та міальгії;

• серцево-судинні блокади.
Клінічні прояви зникають 

самостійно. 
Пізня, або хронічна, хворо-

ба Лайма виникає через місяці 
або й роки після зараження.  
У цьому випадку з’являються неврологічні та ревматологічні прояви з 
переважним ураженням кістково-м’язової системи (артрити) чи нервової 
(нейробореліоз, хронічний атрофічний акродерматит).

Особливість хвороби Лайма полягає в тому, що до неї погано 
виробляється імунітет. Вилікувавшись від бореліозу, людина може зара-
зитися ним вже через кілька днів після повторного укусу. Щеплення від 
Лайм-бореліозу не існує. В осіб, які проживають на ендемічних територіях, 
швидке видалення кліща знижує ризик розвитку захворювання. Заражен-
ня малоймовірне, якщо тривалість прикріплення кліща становила менше 
24 годин, та високоймовірне, якщо понад 72 години. 

Аби не стати жертвою укусу кліща, варто дотримуватись кількох 
простих порад:

1. На присадибних ділянках необхідно вчасно скошувати траву, обрізати 
кущі тощо.

2. Подбайте про одяг для прогулянки у парку чи на природі. Одягайте 
головний убір, світлий однотонний одяг з довгими рукавами і довгі штани, 
які щільно облягають тіло – на світлому легше виявити кліща, а одяг, що 
облягає, захистить від проникнення комахи на шкіру. 

3. Щодня оглядайте себе, дітей та домашніх улюбленців на наявність 
кліщів. Огляд варто повторювати кожні 2 години прогулянки та після того, 
як повернулись додому.

4. Перевіряйте усі речі, які принесли з прогулянки – сумки, пледи та інше. 
Одразу змініть одяг, білизну, ретельно їх огляньте, виперіть та випрасуйте. 
Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування 
одягу не позбавляє його від кліщів.



5. На природі для відпочинку очищайте місце від сухої трави, гілок,  
хмизу.

6. Використовуйте для захисту від цих небезпечних комах репеленти, 
які відлякують кліщів.

Що робити, якщо кліщ присмоктався:
1. Звернутись до найближчого лікувального закладу.
2. За відсутності такої можливості видалення провести самостійно на-

ступними способами:
а) необхідно обережно захопити кліща тупим пінцетом або пальцями, 

обгорнутими марлею, ближче до хоботка та потягти перпендикулярно, 
розхитуючи при цьому його за годинниковою стрілкою або в різні боки, 
поки він не відчепиться від шкіри;

б) перев’язати голівку кліща вузлом міцної нитки якомога ближче до 
шкіри. Потім кінці нитки тягнути вгору і в боки, відокремлюючи його від 
шкіри;

в) у пластиковій пляшці або склянці зробити кутовий виріз, яким ближче 
до шкіри захопити кліща та видалити його.

3. Якщо хоботок або голівка залишилися (на шкірі наявна чорна цяточ-
ка), їх видаляють стерильною голкою.

4. Після видалення місце присмоктування необхідно протерти антисеп-
тичним засобом (розчином йоду, спиртом).

а) б) в)
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Необхідно пам’ятати, що не можна:
• прикладати до місця укусу різні компреси, рідини (спирт, олію та інші);
• припікати кліща;
• тиснути на кліща пальцями;
• брати кліща голими пальцями.
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З настанням літнього сезону більшість громадян мріє про 
відпочинок, відпустку, пов’язані з ними розмаїття вражень і приємних 
спогадів. 

Літо – це ще й можливість розширити раціон вживанням різно-
манітних фруктів і овочів, наситити організм вітамінами. Разом з тим, 
влітку збільшується ризик виникнення харчових отруєнь та гострих 
кишкових інфекційних хвороб.

Основною причиною гострих кишкових інфекцій є елементарне недо-
тримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та 
термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних хар-
чових продуктів, які містять в собі збудника захворювання тощо. Сприяє 
появі кишкових інфекцій також випадкове потрапляння води або полоскан-
ня рота при купанні в річках, озерах, ставках.

Для запобігання захворюваням необхідно дотримуватись простих 
і доступних кожному правил:

- перед приготуванням їжі та її вживанням, після кожного відвідування 
туалету, повернення та перебування з вулиці у громадському транспорті 
завжди ретельно мийте руки з милом, дотримуйтесь правил особистої 
гігієни;

- тримайте в чистоті всі поверні та кухонне приладдя, що використовується 
для приготування їжі;

- для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним прилад-
дям, зокрема ножами і обробними дошками;

- захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин; 
- відокремлюйте сиру їжу від готової: сире м’ясо, птицю і морепродукти 

від інших харчових продуктів;
- зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між си-

рими і готовими продуктами;
- не залишайте приготовлену їжу при кімнатній температурі більше, ніж 

на 2 години. У теплі на ній швидко розмножуються хвороботворні мікроби;
- не купуйте будь-які продукти, якщо є сумнів у дотриманні правил їх 

приготування та зберігання;
- не купуйте на ринках ковбаси домашнього приготування і інші подібні 

вироби;
- кип’ятіть 3-5 хвилин (а не просто доводьте до кипіння) молоко, придба-

не на ринку, а з сиру та сметани, що придбані на ринку, готуйте страви, які 
піддаються тепловій обробці;
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- не купуйте зіпсовані фрукти, бо вони є сприятливим середовищем для 
розмноження мікроорганізмів;

- ніколи не купуйте продукцію, яка готується у вуличних кіосках (шаурма, 
піцца та таке інше), якщо в них немає проточної води, не створені умови 
для приготування цих продуктів та миття рук;

- у місцях вуличної торгівлі може відбуватися забруднення вже готової 
продукції пилом, піском, частинками землі, що переносяться вітром. 
Продукція може бути забруднена і самим продавцем, якщо він хворий на 
кишкову інфекцію або є носієм;

- не куштуйте на ринках ягоди, фрукти, овочі. Не вживайте їх немитими 
навіть з власної садової ділянки. Із землі та брудних рук на них потрапля-
ють збудники кишкових інфекцій;

- не купуйте вже розрізані кавуни і не надрізайте їх при купівлі. Ретельно 
мийте кавун перед вживанням. Початий кавун не зберігайте тривалий час 
навіть у холодильнику;

- для пиття, приготування їжі та миття посуду використовуйте питну бу-
тильовану воду або воду з централізованих джерел водопостачання;

- при неорганізованому відпочинку (туристичні мандрівки) для миття по-
суду і рук використовуйте лише перекип’ячену воду. При харчуванні у лісі, 
на пляжі виключайте контакт продуктів з ґрунтом та піском;

- не допускайте споживання продуктів та напоїв з протермінованим стро-
ком зберігання та при найменшій підозрі щодо їх якості;

- не вживайте продукти, придбані на пляжах та стихійних ринках – в’ялена 
риба, варені креветки та кукурудза, шашлики з морепродуктів, вироби  
з м’ясом (пиріжки, чебуреки тощо), салати та ін.;

- не вживайте в їжу незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини;
- зберігайте продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці, 

та у встановлені терміни;
- при подорожуванні не беріть у дорогу продукти, що швидко псуються 

(ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські кремові вироби, м’ясні салати, 
паштети інші продукти, що потребують охолодження при зберіганні);

- на відпочинку без організованого харчування варто виключати приго-
тування багатокомпонентних страв, що не мають достатньої термічної об-
робки (паштети, м’ясні салати, багатокомпонентні страви). Овочі та фрук-
ти перед вживанням потрібно ретельно мити, обдавати окропом;

- для купання та відпочинку користуйтеся лише офіційно відкритими для 
цього пляжами. Слідкуйте за тим, щоб вода при купанні не потрапляла до 
рота;

- криниці у сільських населених пунктах розташовуйте якнайдалі від 
можливого джерела забруднення (на відстані 20-30 метрів від дворових 
вбиралень, вигрібних ям, смітників). Отвір криниці слід щільно закривати 
кришкою і брати з неї воду тільки громадським відром.

При відпочинку з дітьми батьки повинні навчити дітей правилам харчу-
вання та дотримання особистої гігієни. Необхідно також слідкувати, щоб 
дитина не споживала дикорослі ягоди, гриби, інші продукти не визначено-
го походження.

При появі симптомів захворювання (підвищення температури тіла, біль 
голови, інтоксикація, блювання, рідкі випорожнення, біль у животі, виси-
пання на шкірі тощо) одразу зверніться до лікаря. Самолікування може 
призвести до значних ускладнень.
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Будьте здорові та бережіть своїх близьких!


