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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
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА АКТИВНОСТІ

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитами 28 липня 2020 
року обласним центром громадського здоров’я в онлайн-форматі 
було проведено круглий стіл, до участі у якому були запрошені 
фахівці відповідного напрямку.

Вірусні гепатити через широку поширеність, особливості шляхів 
передачі, труднощі діагностування, розвиток серйозних ускладнень 
хвороби, обмежений доступ до лікування, а також низький рівень 

поінформованості населення є не лише значним тягарем для громадського здоров’я, 
вони становлять для нього «виклик», – про це йшлося у виступі Ліни Возної, завідувачки 
відділу неінфекційних захворювань КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради.

Європа входить у число 
регіонів, яким ніяк не вдається 
побороти епідемію вірусного 
гепатиту, при цьому точний 
масштаб проблеми до цих пір 
не ясний, почасти – через без-
симптомний характер інфекції 
гепатиту. Про епідеміологію 
вірусних гепатитів у 
Житомирській області йшло-
ся у виступі Анатолія Голов-
ченка, завідувача відділення 
організацій епідеміологічних 
досліджень ДУ «Житомирський 
обласний лабораторний центр 
МОЗ України».

Діагностування гепатиту – це перший крок до подолання хвороби. Як пройти швидке 
тестування на гепатити, розповіла Ольга Осадчук, завідувачка амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини №11 КП «Центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» Житомирської міської ради.

Відсутність своєчасного лікування вірусних гепатитів становить небезпе-
ку для здоров’я самого пацієнта та людей, з якими він контактує. Для подо-
лання гепатиту дуже важливо, щоб кожен вчасно проходив обстеження та  
отримував правильне лікування. Саме тому темою виступу Ольги Сахневич, лікаря-

інфекціоніста КНП «Облас-
на клінічна лікарня ім. О. Ф.  
Гербачевського» Житомирської 
обласної ради, координато-
ра УОЗ ОДА за напрямом 
«Інфекційні хвороби» стали 
«Організація та надання допомо-
ги в області пацієнтам з вірусними  
гепатитами». 

ВІЛ і гепатити B та С  
мають однакові способи пере-  
дачі, тому ці хвороби  досить 
часто   виявляють   разом.
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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

У таких випадках захворювання набуває більш агресивної форми і ця небезпека 
стосується кожного, – наголосила у своєму виступі Олена Варваровська, завідувачка 
відділення для профілактики та боротьби із ВІЛ/СНІДом КНП «Обласний медичний 
спеціалізований центр» Житомирської обласної ради.

Вірусні гепатити небезпечні тим, що можуть призводити до серйозних усклад-
нень. Зокрема, викликати такі хвороби, як цироз та рак печінки. Переважна більшість 
випадків цих захворювань зумовлена саме наявністю гепатиту В чи С. Про це розповів 
Ігор Міщеряков, завідувач онкохірургічного відділення КНП «Обласний онкологічний 
диспансер» Житомирської обласної ради

Вже декілька років поспіль міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські 
організації, сферою інтересу яких є охорона здоров’я, співпрацюють як між собою, так 
і з органами влади з метою підвищення обізнаності населення України щодо поши-
рення, симптомів, методів діагностики та лікування гепатиту С. Про роль громадської 
організації в актуалізації теми вірусних гепатитів йшлося у виступі Юлії Рубцової, 
соціального працівника громадської організації ГО «Перспектива».

Нам усім варто пам’ятати: при своєчасній діагностиці та лікуванні гепатиту з цією 
хворобою можна успішно боротися і першим кроком до перемоги над гепатитом  
є тестування. 
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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

В області завершився проєкт з 
протидії COVID-19, який діяв у співпраці 
міжнародної медичної гуманітарної 
організації «Лікарі без кордонів», 
управління охорони здоров’я облдерж-
адміністрації та обласного центру гро-
мадського здоров’я. 

Його головною метою було запобігання 
інфікуванню та розповсюдженню інфекції 
серед медичних працівників, а також виго-
ранню або психологічному стресу під час 
виконання їхніх робочих обов’язків. Усе це 
за час проведення проєкту, який тривав у 

нашій області з квітня по липень 2020 року, забезпечувалось завдяки втіленню у життя 
трьох складових: профілактика інфекцій та інфекційний контроль, оцінка та тренінги; 
психологічна підтримка; промоція здорового способу життя. 

Усі заходи з протидії COVID-19 були розпочаті та впроваджені за тісної співпраці та 
підтримки УОЗ ОДА та ОЦГЗ у Житомирській області. 

Всього за період діяльності проєкту пройшли навчання 140 медичних працівників 
області. 

В Україні епідемію туберкульозу було оголошено ще 25 років 
тому, але її досі не подолано. Щороку в нашій країні реєструють 
десятки тисяч нових випадків захворювання на туберкульоз, 
лише у липні цього року зареєстровано 1 256 нових випадків. На 
жаль, Житомирщина також належить до регіонів з високим рівнем 
захворюваності на туберкульоз.

Саме тому 26 серпня 2020 року у 
рамках реалізації гранту Глобального 
фонду для боротьби зі СНІДом, тубер-
кульозом та малярією в Україні Жито-
мирський обласний центр громадсь-
кого здоров’я організував разом з 
партнерами – обласним протитуберку-
льозним диспансером та міжнародною 
організацією «Лікарі без кордонів» 
проведення круглого столу на тему: 
«Туберкульоз – нагальна проблема 
суспільства». Участь у заході також 
взяли медичні фахівці області та пред-
ставники громадських організацій. 

На актуальності проблеми та важливості співпраці медичних закладів та гро-
мадських організацій щодо протидії поширенню туберкульозу наголосив програм-
ний координатор проєкту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульо-
зом та малярією в Україні «Прискорити темпи зменшення рівня захворюваності на 
туберкульоз 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 си-
стеми охорони здоров’я», в.о директора ДУ «Житомирський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» Олександр Зарицький. 
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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Про стан захворюваності на туберкульоз у Житомирській області поінформував 
Олександр Близнюк – медичний директор з організаційно-методичної роботи КНП 
«Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради.

Надзвичайно важливе значення мають профілактика та раннє виявлення туберкульо-
зу, що дозволяє вчасно і ефективно провести лікування, запобігти інвалідизації і смерті 
хворого, а також подальшому поширенню захворювання. «Організація діагностики і 
лікування туберкульозу в Житомирській області» – такою була тема виступу Ольги 
Сіомак – медичного директора з медичної частини обласного протитуберкульозного 
диспансеру.

Із забезпеченням лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомо-
ги присутніх ознайомила Вікторія Івчук – експерт УОЗ ОДА за напрямом «Сімейна 
медицина», директор КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 
Станишівської сільської ради Житомирського району. 

Сьогодні весь світ живе в нових умовах – умовах пандемії COVID-19, наслідки якої 
для суспільства ще вивчатимуться. Олена Труш – координатор медичної діяльності 
міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» розповіла, як 
вплинула пандемія COVID-19 на основні послуги з туберкульозу.

Продовжив цю тему Олександр Назін – соціальний працівник міжнародної медичної 
гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» і, зокрема, повідомив про зміни у формі 
надання соціальних послуг з туберкульозу у зв’язку з пандемією COVID-19.

В Україні одночасно розвиваються епідемії двох небезпечних хвороб –  
туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, які настільки взаємопов’язані між собою, що їх називають 
епідеміями-двійниками. Про нові підходи до діагностики та медико-соціального супро-
воду хворих на туберкульоз та ВІЛ-асоційований туберкульоз у Житомирській області, 
які реалізуються БФ «Нехай твоє серце б’ється», повідомила Марія Піджара – консуль-
тант із соціальної роботи цього благодійного фонду.

Учасники заходу погодились на тому, що навіть у складних умовах пандемії 
коронавірусу необхідно забезпечувати безперервний доступ до профілактики, 
діагностики та лікування туберкульозу. 
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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Житомирський обласний центр громадського здоров’я в рам-
ках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом,  
туберкульозом та малярією в Україні організував тренінг з розроб-
ки стратегічних документів з питань вакцинокерованих хвороб. 

До участі були запрошені лікарі-імунологи та педіатри з Житомирської 
області, спеціалісти відділу імунопрофілактики та інші фахівці ОЦГЗ, 
представники УОЗ ОДА, органів самоврядування ОТГ Житомирської 

області, ГО «Батьки за вакцинацію». Також онлайн-участь (за допомогою платфор-
ми ZOOM) у тренінгу взяли виконавчий директор ГО «Батьки за вакцинацію» Тимофій 
Бадіков та керівник відділу імунопрофілактики ЦГЗ України Олександр Заїка. Окреми-
ми гостями заходу стали консультант агентств GIZ та USAID Ірина Волошина та голова 
Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Житомирська область, безумовно, має про-
блеми у сфері імунізації населення, як, на жаль, 
і решта України. Кожен з присутніх учасників 
поділився своїми історіями проведення вак-
цинальних кампаній на підпорядкованих 
територіях, як успішних, так і ні. 

Окрему увагу під час обговорення про-
блемних моментів було приділено наявно-
му та необхідному оснащенню для кабінетів 
імунізації. Зокрема було обговорено: які 
необхідні умови для збереження якості вак-
цин, що входить до компетенції лікарів під час 
організації процедури і хто має опікуватися закупівлями медичного обладнання. Та-
кож було розглянуто питання оптимізації процесу вакцинації та співпраці з медичними 
інформаційними системами.

Ще одним важливим пунктом обговорення стала проблема позакалендарних 
вакцинацій дорослих. Наразі імунізація у більшої кількості населення асоціюється саме 
з дитячими щепленнями. Проте для збереження колективного імунітету (і не тільки для 
дітей) найпершими в черзі на вакцинацію мають стояти медики та освітяни. На жаль, 
зараз це не так. Працюючи у безпосередньому контакті з величезною кількістю людей, 
вони становлять небезпеку як потенційні джерела інфекції, наприклад, грипу. 

Також на тренінгу учасники торкнулися питання антивакцинального руху. Імунізація 
– це суспільна відповідальність, що потребує залучення багатьох партнерів, ЗМІ та 
громадських активістів. Основна мета вакцинації – це подовження тривалості життя, 
покращення якості життя, можливість уникнення хвороб. Щеплення мають проводити-
ся не для охоплення чи показовості, ніколи не слід забувати, що перш за все ми роби-
мо це для захисту наших дітей. 

Наприкінці тренінгу учас-
ники спільно погодили-
ся з тим, що такі зустрічі 
інтерактивного формату є на-
прочуд корисними для обміну 
ідеями між спеціалістами та 
координування зусиль між 
різними секторами суспіль-
ства. Напрацювання тренінгу 
стануть підґрунтям для роз-
робки регіональної стратегії 
та плану заходів на 2021-
2022 роки.

7



КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Відбувся круглий стіл «Імунізація – наш спільний захист», 
організований обласним центром громадського здоров’я у рамках 
реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, тубер-
кульозом та малярією в Україні. До участі у заході були запрошені 
провідні фахівці галузі охорони здоров’я, ОЦГЗ, викладачі КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут». 

Імунізація дозволяє врятувати мільйони 
життів щороку і широко визнається як один 
з найбільш успішних і економічно ефек-
тивних заходів у галузі охорони здоров’я 
у світі. Проте пандемія внесла свої ко-
рективи, рівень охоплення вакцинацією 
знизився. Стан імунопрофілактики насе-
лення Житомирської області – такою була 
тема виступу Сергія Березовського, на-
чальника відділу мобілізаційної роботи та 
спеціальних питань УОЗ ОДА.

Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до 
спалахів вакцинокерованих інфекцій. Водночас, під час пандемії COVID-19 багато дорос-
лих з осторогою ставляться до вакцинації, особливо імунізації дітей. Про профілактику 
інфекційних захворювань і вакцинацію в умовах пандемії коронавірусної інфекції йшло-
ся у виступі Ольги Марченко, координатора УОЗ ОДА за напрямом «Дитячі інфекційні 
хвороби», завідувачки інфекційно-боксованого відділення КНП «Житомирська обласна 
дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради.

Про імунопрофілактику, як вагому складову громадського здоров’я, розповіла 
у своєму виступі Ліна Возна, завідувачка відділу неінфекційних захворювань КНП  
«Обласний центр громадського здоров’я» Житомирської обласної ради. 

Про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби та 
рекомендовані щеплення розповіла Анна Кухарук, позаштатний експерт Національної 
служби здоров’я України за напрямом «Педіатрія», дитячий інфекціоніст, імунолог, 
завідувачка відділу імунопрофілактики КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради, обласний координатор ГО «Батьки за вакцинацію». 

Про вакцинацію з порушенням Календаря щеплень йшлося у виступі Богдана Дан-
ка, експерта групи експертів та координаторів УОЗ за напрямом «Педіатрія».

8
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Одна з найбільш міфологізованих тем щодо вакцинації – реакції після щеплень. 
Дуже часто батьки помилково вважають їх небезпечними для здоров’я дитини та 
навіть відмовляються від вакцинації взагалі. «Поствакцинальні реакції. Реєстрація 
та облік», – такою була тема виступу Людмили Головень, експерта групи експертів 
та координаторів УОЗ за напрямом «Педіатрія», лікаря-імунолога КНП ЦПМСД 
Житомирської міської ради.

Дотриманню правил техніки введення вакцин та профілактиці побічних реакцій у 
поствакцинальному періоді приділяється значна увага в КВНЗ «Житомирський ме-
дичний інститут» Житомирської обласної ради при підготовці молодших медичних 
спеціалістів. На цьому наголосила Таміла Мухіна, голова циклової комісії «Педіатрія», 
асистент кафедри «Сестринська справа» цього навчального закладу, яка готує до ви-
пуску підручник на відповідну тему. 

Про значення безперервної післядипломної освіти у формуванні знань 
спеціалістів медсестринства щодо профілактики керованих інфекційних захворювань  
йшлося у виступі Зої Шарлович. к.пед.н., завідувачки відділення післядипломної освіти 
спеціалістів медсестринства, асистента кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Жито-
мирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.

На сьогодні імунопрофілактика визнана одним з найуспішніших і економічно ефек-
тивних заходів у сфері громадського здоров’я. Основними цілями імунопрофілактики 
є збереження здоров’я населення через зниження рівня захворюваності, смертності 
та інвалідності від інфекційних хвороб, формування колективного імунітету та знижен-
ня витрат системи охорони здоров’я на лікування інфекційних хвороб, яким можна 
запобігти шляхом проведення імунопрофілактики. 

9

Житомирський обласний центр громадського здоров’я в 
рамках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні організував тренінг 
«Онкопревенція: скринінг онкологічних захворювань у жінок». 

До участі були запрошені сімейні лікарі, сімейні медсестри та акушерки районних та 
міських ЦПМСД Житомирської області.

На жаль, вже впродовж декількох років у Житомирській області онкозахворюваність 
на другому місці серед причин смертності. Саме тому особливого значення набули 
регулярні заняття для лікарів первинної ланки задля ознайомлення із актуальним ста-
ном захворюваності населення області на злоякісні новоутворення, а особливо із су-
часними підходами до скринінгу онкопаталогій в Україні та світі.
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Слід пам’ятати, що найкращим засобом боротьби із злоякісними новоутворення-
ми є їх профілактика. На цьому не втомлюються наголошувати спеціалісти з онко-
захворювань і саме цьому приділив увагу під час тренінгу Василь Широкий, лікар-
онкохірург мамологічного відділення КНП «Житомирський обласний онкологічний 
диспансер» Житомирської обласної ради. Спеціаліст поділився досвідом та практич-
ними рекомендаціями щодо ранньої діагностики раку молочної залози.

Окрім діагностики, дієвим засобом боротьби із онкозагрозою також є вакци-нація, 
зокрема раку шийки матки. Про це, а також про заходи програми «Репродуктивне 
здоров’я жіночого населення через профілактику раку шийки матки» на 2019-2021 
роки розповіла Олена Мордюк, завідуюча обласним кабінетом патології шийки мат-
ки, лікар-онкогінеколог онкогінекологічного відділення КНП «Житомирський обласний 
онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради. 

«Якщо раніше онкозахворювання були характерні для дорослого населення, то 
сьогодні пацієнти, що мають злоякісні новоутворення, стають все молодшими, інколи 
це навіть немовлята», – розповів Юрій Шевченко, лікар-онколог онкохірургічного 
відділення КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської 
обласної ради. Також фахівець поділився практичними порадами щодо ранньої 
діагностики онкологічних захворювань шкіри та алгоритмом дій при їх виявленні.

Така зустріч стала для учасників тренінгу надзвичайно корисною в обох напрямках, 
адже самі вузькі спеціалісти отримали змогу дізнатися про «ситуацію на місцях» без 
посередництва та надали практичні рекомендації щодо тих чи інших випадків. Як за-
уважили присутні сімейні лікарі, такі прямі контакти будуть вкрай корисними для ефек-
тивного лікування пацієнтів.

Міжнародний тиждень людей з порушенням слуху 
започаткований за ініціативою Всесвітньої федерації 
глухих з 1958 року, відзначається в останній повний 
тиждень вересня, щоб привернути належну ува-
гу міжнародних правозахисних інстанцій і світової 
громадськості до вирішення проблем громадян з по-
рушеннями слуху, забезпечення їхніх прав і свобод. 
Тема 2020 року – «Підтвердження громадянських 
прав глухих людей».

У рамках цього тижня Житомирський обласний центр громадського здоров’я долу-
чився до челенджу, організованого Житомирською обласною бібліотекою для юнацт-
ва, журналістка ОЦГЗ Марія Жаркова провела відеоурок жестової мови на тему 
«Здоров’я». 
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ГРУДНЕ ГРУДНЕ 
ВИГОДОВУВАННЯВИГОДОВУВАННЯ

Розмір грудей не впливає на лактацію. 
Молочні залози в основному склада-
ються з двох типів тканин: залозистої і 
жирової. І тільки перший тип відповідає 
за виробництво грудного молока. Саме 
у залозистих тканинах, а не в жирових, і 
утворюється материнське молоко. Жиро-
ва тканина впливає на розмір і форму гру-
дей, але не має стосунку до лактації. Не-
залежно від розміру грудей у кожної жінки 
приблизно однакова кількість залозистої 
тканини – достатня для виробництва 
потрібної кількості молока. 

МІФ

Грудне вигодовування прискорює 
втрату ваги

Лактація – це величезна витра-
та енергії для організму. Потреба в 
кілокалоріях під час годування грудь-
ми вища, ніж в останньому триместрі 
вагітності. Коли жінка годує грудьми, у 
її щоденному меню повинно бути до-
даткових 500 ккал. Лактація дозволяє 
швидше повернутися до ваги, яка 
була до вагітності – за умови, що мати 
дотримується збалансованого харчу-
вання і регулярно годує дитину грудьми.

ФАКТЧим більші груди, тим більше молока

МІФ

Під час грипу або респіраторних захворювань мама може 
продовжувати годування грудьми, але за умови, що не вживає 
ліки, протипоказані під час лактації. Під час годування грудь-
ми у разі застуди потрібно дотримуватися основних правил 
гігієни – ретельно мити руки і вдягати марлеву пов’язку.

Немає прямих вказівок до виключен-
ня цитрусових фруктів. Підставою для 
виключення таких фруктів з раціону є 
підтверджена на них алергія. Також слід 
виключити або зменшити вживання ци-
трусових за наявності симптомів харчової 
алергії у дитини, які з’являються після 
того, як мама з’їсть лимон, апельсин, ман-
дарин, лимон-лайм або грейпфрут.

МІФ
Не можна їсти цитрусові 

під час годування

МІФИ ТА  ФАКТИМІФИ ТА  ФАКТИ

КАЛЕНДАР ЗДОРОВ`Я

Грудне молоко є ідеальною їжею для немовляти: воно поживне, втамовує 
спрагу і голод, багате цінними мінералами. Але разом з тим навколо лактації та 
грудного годування існує безліч міфів. Деякі з них настільки правдоподібні, що 
передаються з покоління у покоління і сприймаються за чисту правду. Давайте 
розглянемо найпоширеніші з них.

Не можна годувати грудьми дитину під час грипу або ГРЗ

Під час лактації можна їсти 
сирі овочі і фрукти

Потрібно і важливо вживати свіжі 
фрукти та овочеві салати. Згідно з 
рекомендаціями ВООЗ, в піраміді здоро-
вого харчування овочі і фрукти повинні 
складати основу дієти вагітної і мами-
годувальниці. Саме свіжі овочі та фрук-
ти є джерелом вітамінів і мінералів, 
які необхідні для здоров’я. А під час 
годування особливо важливо, щоб 
організм матері отримував усі необхідні 
мікроелементи і вітаміни.

ФАКТ
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МІФ
Трав’яні чаї добре дають раду з проблемами лактації

МІФ
Велика кількість води збільшує лактацію

ФАКТ
Немає місця фастфудам

Не слід вживати фастфуд під час годування. Фастфуд – висококалорійна їжа, 
яка містить велику кількість насичених жирів, натрію і цукру. Така їжа практично  
не містить поживних речовин, харчових волокон, вітамінів і мінералів, необхідних для 
здорового харчування матері. Вживання цього виду їжі двічі на тиждень виключає  
позитивний вплив грудного вигодовування на профілактику астми у дитини.

МІФ
Не можна пити каву під час годування

ФАКТ
Не куріть, якщо ви годуєте грудьми!

Тютюн негативно впливає на лактацію. Куріння сигарет не є протипоказанням для 
грудного вигодовування. Але деякі дослідження показують, що воно знижує добове 
вироблення молока приблизно на 250-300 мл.

Активність лікарських трав як підсилювачів лактації  
не була підтверджена дослідженнями.

Слід розуміти, що лікарські трави містять певні активні  
речовини і як фармацевтичні препарати можуть впливати на 
організм дитини. Перш ніж купити такий чай, слід проконсуль-
туватися з лікарем.

Вода ніяк не впливає на кількість молока. Це правда, 
що під час годування грудьми потреба у воді збільшується, 
рекомендується мінімум 2 літри рідини на день. Але вода ніяк 
не впливає на процес лактації і тим більше не збільшує виро-
блення молока.

Це не зовсім так. Під час годування грудьми обов’язково 
варто обмежити вживання кави, але повністю виключати її не 
потрібно. Кава є джерелом кофеїну, який легко переходить у 
молоко і з’являється в ньому через 15 хвилин після вживан-
ня. Експерти рекомендують обмежити вживання кави до 300 
мг на день – 1-2 чашки. Кофеїн не впливає на ефективність 
лактації, але може вплинути на поведінку дитини. Якщо ви 
помітили у малюка роздратування, неспокій, плач або проблеми зі сном – виключіть з 
раціону напої, що містять кофеїн. Кава не рекомендується матерям, які годують дітей 
віком 4-6 тижнів.
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ФАКТ
Вживання алкогольних напоїв під час лактації 

можливе лише у виняткових випадках
Під час годування грудьми іноді можна дозволити випити невеликий келих вина 

або шампанського.
Наразі недостатньо наукових даних, що підтверджують вплив вживання алкого-

лю матерями-годувальницями на розвиток дитини. Проте відомо, що алкоголь легко 
проникає в грудне молоко і через 30-60 хвилин після вживання досягає максимальної 
концентрації в організмі дитини, яка порівнюється  з концентрацією в крові матері.
Якщо ви випили келих вина або трохи пива – це не є приводом для паніки. Але варто 
враховувати, що наступне годування повинно бути через 2-3 години, не раніше.

МІФ
Пиво поліпшує лактацію

Груд н е в и Год о ву ва н н я є н а й к ра щ и м Груд н е в и Год о ву ва н н я є н а й к ра щ и м 
с п о со бо м Год у ва н н я н о во н а род ж е н и х. с п о со бо м Год у ва н н я н о во н а род ж е н и х. 
про ко н сул ьт у й т е с я з л і к а р е м, п е р ш н і ж про ко н сул ьт у й т е с я з л і к а р е м, п е р ш н і ж 

у х ва л ю ват и р і ш е н н я п ро з м і н у м е тод у у х ва л ю ват и р і ш е н н я п ро з м і н у м е тод у 
Год у ва н н я і  ра ц і о н с во Го х а р ч у ва н н я.Год у ва н н я і  ра ц і о н с во Го х а р ч у ва н н я.

Протягом багатьох років вживання безалкогольного пива було способом стимулюван-
ня лактації. Тільки через деякий час ученим вдалося визначити, який інгредієнт у пиві 
дозволяє збільшити секрецію. Цей інгредієнт – полісахарид ячмінного солоду, зокрема 
бета-глюкан. Так, дійсно, таке дослідження існує і, більше того, показало, що безалко-
гольне пиво – але тільки протягом декількох днів після пологів воно – стимулює лактацію. 
Полісахариди натрію, що містяться в цьому напої, допомагають у секреції пролактину, а 
це гормон, відповідальний за вироблення молока. Але ті, хто розуміє фізіологію лактації, 
знають, що правильне прикладання до грудей також стимулює вироблення пролактину.  
То, може, ліпше виправити техніку годування, ніж пити пиво?
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У багатьох людей хоч раз у житті тра-
плялась ситуація, коли їх пам’ять і ува-
га були не в такому гарному стані, як 
хотілося б. Часто такий стан є тимчасо-
вим, і зазвичай супроводжується стре-
сом, занепокоєнням, депресією або по-
рушенням сну. З віком це може бути як 
природним проявом старіння, так і озна-
кою хвороби. 

У більшості випадків вікові зміни не 
викликають серйозних проблем у повсяк-
денному житті. Якщо ж постійне забу-
вання починає заважати  життю людини, 
вона не може впоратися із справами, які 
раніше виконувала, це може бути проявом 
деменції, тобто наростаючим погіршенням 
пам’яті, розумових здібностей, здатності 
справлятися з щоденними клопотами, та 
потребує сторонньої допомоги. У таких 
ситуаціях людина втрачає можливість 
адекватно розуміти свої дії та керува-
ти ними, самостійно приймати рішення, 
тобто втрачає свою дієздатність. Часто 
такі люди стають жертвами аферистів 
та шарлатанів (наприклад, сусіди або 
незнайомці, щодо яких хворий раптом 
стає дуже довірливим, виманюють у ньо-
го гроші, житло або інше майно). Така 
людина потребує піклувальника, якого 
призначає суд для захисту її особистих та 
майнових прав та  благополуччя. 

Існує декілька причин деменції, і однією 
з них є хвороба Альцгеймера. Це хронічне 
захворювання нервової системи, яке 
викликає повільне ушкодження нейронів 
і відмирання тканин головного мозку. 
Характерні для хвороби Альцгеймера 
зміни виникають у тканині мозку вже за 
десятки років до прояву перших симптомів 
хвороби. 

Погіршення пам’яті є найбільш поши-
реним симптомом хвороби Альцгеймера. 
При перших проявах погіршення пам’яті 
рекомендується, перш за все, звернути-
ся до сімейного лікаря, який направляє 
пацієнта на прийом до лікаря-невролога 
та (або) лікаря-психіатра. Обов’язково 
проводиться обстеження головного мозку 
(комп’ютерна томографія або магнітно-
резонансна томографія). 

МІЖНАРОДНИЙМІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ ПОШИРЕННЯ ДЕНЬ ПОШИРЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ХВОРОБУ ПРО ХВОРОБУ 

АЛЬЦГЕЙМЕРААЛЬЦГЕЙМЕРА
На початку 20 століття німецький психіатр Алоїс Альцгеймер описав хво-На початку 20 століття німецький психіатр Алоїс Альцгеймер описав хво-

робу, названу згодом його ім’ям. Аналіз цього захворювання він опублікував робу, названу згодом його ім’ям. Аналіз цього захворювання він опублікував 
у 1906 році.  Потім у медичній літературі з’явилося ще кілька схожих описів. у 1906 році.  Потім у медичній літературі з’явилося ще кілька схожих описів. 
Незабаром хвороба Альцгеймера була визнана самостійним захворюванням. Незабаром хвороба Альцгеймера була визнана самостійним захворюванням. 
Ця нейродегенеративна хвороба, як правило, виявляється у людей, старших Ця нейродегенеративна хвороба, як правило, виявляється у людей, старших 
65 років.65 років.
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Чим раніше виявляють захворюван-
ня і починають лікування, тим довше 
зберігається здатність пацієнта справля-
тися з повсякденною діяльністю. Лікування 
хвороби Альцгеймера сповільнює її роз-
виток, а у близьких залишається більше 
часу, щоб пристосуватися до змін способу 
життя. 

Небезпека для людини із цим захво-
рюванням полягає в «блуканні» (наполе-
гливому бажанні піти з дому в невідомому 
напрямку). Для вирішення цієї проблеми 
потрібно забезпечити наявність у кишенях 
одягу такої людини основної інформації: 
ПІБ, контакти рідних, адреса проживання. 
Найкращий вихід – це наявність «розум-
ного» браслета з інформацією, який має 
режим супутникового відстеження. Інша 
небезпека полягає в газовому обладнанні 
та конфорках. У таких ситуаціях перекри-
вають кран на газовій трубі в місці його 
подачі. На пізніх стадіях хвороби – це по-
вна втрата набутих  навичок самообслу-
говування та самостійної життєдіяльності 
(людина більше не може сама вста-
ти з ліжка, одягнутися, пересуватися, 
відвідувати туалет та приймати їжу).

Здійснювати догляд за людиною з хво-
робою Альцгеймера надзвичайно склад-
но, бо він передбачає перебування біля 
хворого цілодобово досить тривалий 

період, інколи роками. Ця робота вимагає 
великого терпіння, моральних і фізичних 
сил, адже хворого потрібно купати, сидіти 
біля нього, стежити за його поведінкою, 
за змінами в соматичному та психічному 
стані, контролювати прийом медикаментів 
та їжі, годувати його, підтримувати з ним 
бесіду на найрізноманітніші теми. Крім 
цього, виникає велика кількість додаткових 
проблем з порушеннями психіки, напри-
клад: хворий може погано спати, блукає 
ночами, марить, бачить галюцинації, ча-
сом агресивно поводиться. 

Така праця під силу тільки добре 
підготовленому медичному персона-
лу, які є професіоналами своєї спра-
ви і мають досвід роботи в психіатрії та 
найбільш успішно доглядають за хворими 
з психічними захворюваннями. На основі 
своїх знань і досвіду, а також отриманої 
інформації про хворого вони можуть на-
дати йому саме ту допомогу, якої він 
потребує. При цьому всі ці дії будуть вико-
нуватися терпляче, без поспіху та займа-
тимуть стільки часу, скільки буде потрібно 
хворому.

Під час хвороби Альцгеймера людина вкрай потребує Під час хвороби Альцгеймера людина вкрай потребує 
догляду та допомоги близькихдогляду та допомоги близьких

В. Мігова,  
заступник медичного директора 
з питань експертиз, завідувачка 

відділення №14;  
КНП «Обласний медичний центр 

психічного здоров’я»
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КОНТРАЦЕПЦІЯ КОНТРАЦЕПЦІЯ 
У ПЕРІОД У ПЕРІОД 
ГРУДНОГО ГРУДНОГО 
ГОДУВАННЯГОДУВАННЯ

Метод лактаційної аменореї. Годування грудьми можна використовувати як тимча-
совий метод запобігання вагітності. Контрацептивний ефект даного методу досягається 
при дотриманні певних умов, які базуються на фізіологічних змінах в організмі жінки. 
Його ефективність (до 6 міс. після пологів при відсутності місячних та виключно груд-
ному вигодовуванні) становить 98%.

Якому ж виду контрацепції краще всього віддавати 
перевагу мамам у період лактації? 

Презерватив. Саме цей вид бар’єрної контрацепції має низку плюсів. По-перше, 
він не чинить жодного впливу на жіночий організм, а значить, не може перешкодити 
лактації. По-друге, у презерватива немає активних речовин, які можуть потрапити в 
кров жінки, а звідти і в молоко. По-третє, презерватив не потребує спеціального вве-
дення або підготовки до використання. Але у цього виду контрацепції є один недолік: 
не всім чоловікам подобається секс з презервативом.Тут, як мовиться, все залежить 
від психоемоційного стану пари. Якщо чоловік любить і береже свою партнерку, то він 
потурбується про її здоров’я.

Вагінальні креми, таблетки, свічки, що містять сперміциди. Цей хімічний метод 
захисту часто рекомендують мамам, що годують, оскільки такий вид контрацепції не 
впливає на лактацію і не потрапляє в молоко. Однак у нього є два істотних недоліки:  
по-перше, низький індекс Перла – кількість похибок у цього виду контрацепції 
коливається від 3 до 11%. А це означає, що зі ста жінок 3-11 ризикують завагітніти. По-
друге, сперміциди є антисептиком, тобто речовиною, що вбиває нормальну мікрофлору 
піхви. З точки зору жіночого здоров’я це є несприятливим чинником, оскільки корис-
на мікрофлора, яка в нормі населяє піхву, крім усього іншого, виконує ще й захисну 
функцію. Якщо лактобактерії знищені, то ризик проникнення провокаторів інфекційних 
захворювань підвищується в рази. І це при тому, що під час вагітності і так розвивається 
схильність до дисбактеріозу піхви. Застосовувати на цьому тлі сперміциди – означає 
остаточно витравити з піхви лактобактерії. Не дивно, що побічним ефектом від прийо-
му сперміцидів часто стає свербіж, виділення з піхви та інші дискомфортні стани.



Внутрішньоматкові спіралі (ВМС). 
Цей вид контрацепції безпечний для 
організму жінки, що годує. Їх можна вводи-
ти відразу після пологів (протягом 48 год) 
або через 4 тижні після пологів. Загалом 
можна вводити в будь-який день менстру-
ального циклу, якщо є впевненість, що 
жінка не вагітна. ВМК не впливає на якість 
та кількість молока, а отже і на здоров’я 
дитини.

Але варто памятати, що їх не слід вико-
ристовувати жінкам з ускладненими поло-
гами (кровотеча, анемія, інфекція).

Протизаплідні таблетки. Вони не 
рекомендовані жінкам, що годують. 
Безумовно, їхня ефективність вища, 
ніж у вагінальних свічок або кремів, 
але мінус – у тому, що вони належать 
до системних препаратів, а значить, 
впливають на всі процеси організму 
(лактацію, психіку, імунітет). І хоч фірми-
виробники стверджують, що активна 
речовина протизаплідних таблеток не 
потрапляє в материнське молоко, лікарі 
не радять використовувати їх матерям у 
період годування. Насамперед, тому, що 
гормональні контрацептиви – це систем-
ний імунодепресант, що пригнічує робо-

ту імунної системи. При цьому важливо нагадати, що в післяпологовий період захисні 
сили жіночого організму і так не на висоті, оскільки виснажені вагітністю та полога-
ми. Додайте сюди лактацію – постійну роботу організму, що намагається забезпечити 
всім необхідним не тільки себе, а й дитину. Крім того, гормональні препарати вплива-
ють на психіку жінки. Якщо почитати інструкцію до будь-якого з них, то можна вияви-
ти такий побічний ефект, як зниження лібідо, емоційну нестабільність, депресії. А в 
післяпологовий період психіка жінки і без того нестійка, і таке явище, як післяпологовий 
психоз, зустрічається не так вже й рідко. Застосовуючи гормональні контрацептиви, ми 
тільки ускладнюємо ситуацію. 
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АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ 
ПРОФIЛАКТИКИ СКАЗУ 

В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛIЙ
28 вересня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі сказом, який 

покликаний підвищувати інформованість про наслідки сказу у людини і тварин, 
про те, наскільки складно запобігти захворюванню серед людей, не проводячи 
належних профілактичних заходів серед тварин. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ця хвороба входить у першу 
п’ятірку хвороб, спільних для людини і тварин, що наносять найбільший соціально-
економічний збиток. На сьогоднішній день сказ реєструється у 113 країнах світу, 
щорічно від нього гине понад 55 тисяч людей і більше 1 млн тварин. Прямі збитки від 
сказу становлять близько 4 млрд євро на рік. Щорічно в Україні реєструється приблиз-
но 100-120 тис. осіб, які звертаються до медичних установ з приводу укусів тваринами, 
з яких 60% отримують направлення за показниками підозри інфікування сказом.

За інформацією МОЗ України, в державі за останні 30 років епідемічна ситуація зі 
сказу нестійка – реєструються поодинокі випадки захворювань, але є всі умови для їх 
поширення. 

У 2019 році на теренах нашої області було зареєстровано 29 випадків сказу серед 
тварин: серед лисиць – 13, собак – 5, котів – 9, голів ВРХ – 1. Найбільш інтенсивно 
епізоотичний процес протікає в Житомирському районі – 5 випадків, Андрушівському, 
Бердичівському, Ружинському  – по 3, Овруцькому, Попільнянському, Чуднівському 
– по 2 випадки, Хорошівському, Коростенському, Народицькому, Новоград-Волинсь-
кому, Радомишльському, Романівському, Пулинському, Олевському – по 1 випад-
ку. В Баранівському, Брусилівському, Ємільчинському, Коростишівському, Лугинсь-
кому, Любарському, Малинському районах випадки захворювання серед тварин не 
реєструвались. 

Сказ (інші назви: рабієс (лат. rabies), застаріле, – гідрофобія, водобоязнь) – 
інфекційне захворювання, що викликається вірусом сказу, за морфологічними особли-
востями відноситься до сімейства Rhabdoviridae. Вірус сказу викликає специфічний 
енцефаліт (запалення головного мозку) у тварин і людини. Передається із слиною при 
укусі хворою твариною. Потім, поширюючись по нервових шляхах, вірус досягає слин-
них залоз і нервових клітин кори головного мозку, амонового рогу, бульбарних центрів 
і, вражаючи їх, викликає важкі незворотні порушення.



Збудником сказу є нейротропний вірус середніх розмірів (100-150 нм). При багато-
кратному послідовному проведенні (пасивуванні) через організм кроликів вірус сказу 
підсилює свою вірулентність для них, але стає менш небезпечним для собак, інших 
тварин і людини. Відомий французький вчений Луї Пастер отримав таким шляхом 
рабічний «вірус фікс», який з 1885 р. застосовується як вакцина проти сказу. Вірус сказу 
швидко гине при температурі 600C і вище при дії звичайних дезінфектантів (формалін, 
луги, хлорне вапно, креолін), але в трупах тварин, особливо при низькій температурі, 
може зберігатися тижнями. До сказу сприйнятливі всі теплокровні тварини, особли-
во м’ясоїдні. Вони є основними розповсюджувачами сказу. Значним джерелом роз-
повсюдження сказу завжди були собаки, проте останнім часом у зв’язку з широкою 
вакцинацією їх роль у поширенні захворювання зменшилася і в той же час зросла 
кількість диких тварин, особливо лисиць.

 Зараження сказом можливо при укусі або потраплянні слини скаженої тварини на 
пошкоджену шкіру. Інкубаційний період – від 10 днів до 1 року; значна варіабельність 
цього періоду визначається наступними чинниками: локалізацією укусу (найбільш ко-
роткий – при укусах у голову, кисті рук), віком укушеного (у дітей період коротший, ніж у 
дорослих), розміром і глибиною рани. Загальна тривалість хвороби – 4-7 днів, в окре-
мих випадках – 2 тижні і більше. На початковому періоді сказу перші ознаки виявляють-
ся у місці укусу: рубець знов припухає, червоніє, з’являються свербіння, біль по ходу 
нервів, найближчих до місця укусу. Відзначають загальне нездужання, підвищену тем-
пературу тіла, порушення сну. Період розпалу сказу: напади водобоязні, що протікає 
з хворобливими судомними скороченнями м’язів глотки і гортані, шумним диханням, 
інколи – із зупинкою дихання при спробі пити, а надалі – при вигляді або звуці води, 
що ллється, словесній згадці про неї. Напади можуть бути спровоковані рухом повітря, 
яскравим світлом, гучним звуком. Вигляд хворого під час нападу: він з криком відкидає 
назад голову і тулуб, викидає вперед тремтячі руки, відштовхує посуд з водою; у нього 
розвивається задишка (хворий зі свистом вдихає повітря). Напади тривають декілька 
секунд, після чого спазми м’язів проходять. 

Напади психомоторного збудження: хворі стають агресивними, кричать і кидаються, 
ламають меблі, проявляючи при цьому нелюдську силу; можливий розвиток слухових і 
зорових галюцинацій; відзначаються підвищене потовиділення, рясне слиновиділення; 
хворий не може проковтнути слину і постійно її спльовує. У паралітичний період ска-
зу настає заспокоєння: зникають страх, тривожно-тужливий стан, напади водобоязні, 
з’являється надія на одужання (зловісне заспокоєння). Супроводжується цей стан 
паралічем кінцівок і ураженням черепних нервів різної локалізації, підвищенням тем-
ператури тіла вище 40 °С, пітливістю, пониженням артеріального тиску, скороченням 
частоти серцевих скорочень. Смерть настає від зупинки серця або паралічу дихаль-
ного центру. Прояв сказу у різних тварин має свої особливості. У диких тварин сказ 
протікає з різким збудженням і втратою страху перед людиною. Так, скажені вовки на-
кидаються на тварин, забігають у населені пункти, біжать на шум, кидаються на людей. 
У собак інкубаційний період триває від 2 до 8 тижнів. У перші дні хвороби вони неохоче 
відгукуються на оклик господаря, прагнуть сховатися у темному місці, перестають їсти, 
часом шаленіють і починають гризти і ковтати каміння, шматки дерева, ганчірки, свої 
фекалії і інші предмети. Дихання різко частішає, зіниці розширюються, посилюється 
слиновиділення, гавкіт стає хрипким і глухим. Через 2-3 дні настає різке збудження, 
собака перестає впізнавати господаря, втрачає голос і, вирвавшись на вулицю, біжить 
завжди в одному напрямку, мовчки накидаючись на все, що трапляється їй по дорозі. 
Морда її оповита густою слиною, яка клубками виділяється з рота. Хвіст опущений, 
язик звисає з рота, всяка спроба ковтати викликає хворобливі судоми. Період збуджен-
ня триває 2-3 дні і змінюється періодом паралічів – щелепа у тварини відвисає, язик 
вивалюється. 
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Собака починає пересуватися, спираючись лише на передні лапи, що помилково 
інколи вважається за травму. З настанням паралічу всього тіла на 5-6 день хвороби 
тварина гине. У стані збудження  скажена собака може пробігти в день 50 км і більше, 
накидаючись на людей, собак, домашніх тварин. 

У кішок сказ починається з раптового збудження, що переходить у стан різкої 
агресивності. Кішка кидається на людей і тварин, параліч настає раптово, і на 2-4 
день хвороби вона гине. Лисиці, на відміну від інших тварин часто не проявляють 
озлобленості, а стають довірливими, лагідними, легко йдуть до рук. Сказ у тварин 
завершується смертю і характеризується виділенням вірусу в зовнішнє середовище 
лише через слинні залози, в яких вірус з’являється вже з останніх 10 днів інкубаційного 
періоду і виявляється впродовж всієї хвороби. При підозрі на сказ тварину необхідно 
надійно ізолювати (закрити в будці або окремому приміщенні) і повідомити про те, 
що сталося, фахівцям ветеринарної служби. Лікування при цьому не проводиться, 
хворих тварин присипляють. Покусані або обслинені такою твариною особи повинні 
негайно звернутися у найближчу поліклініку. Найбільш короткий інкубаційний період 
спостерігається при укусах в обличчя, голову, найбільш тривалий – при поодиноких 
легких укусах або ослиненні  тулуба і нижніх кінцівок. Тривалий термін інкубації при 
сказі дає можливість виробити імунітет раніше, ніж вірус проникне в центральну не-
рвову систему. Розрізняють умовні і безумовні курси антирабічних щеплень. Умов-
ний курс складається з 3 ін’єкцій вакцини (на «0», 3 і 7 день) особам, що отримали 
множинні укуси або пошкодження небезпечної локалізації від зовні здорових тварин, за 
останніми встановлено 10-денне ветеринарне спостереження. Якщо тварина  протягом 
10 днів залишається здоровою, то вакцинацію припиняють, якщо загинула, то введені 
препарати створюють основу для надійного імунітету при відновленні антирабічної 
імунізації. Безумовний курс щеплень призначають особам, що отримали пошкодження 
від скажених, підозрілих на сказ, диких або невідомих тварин, при укусах, ослиненні 
шкіри і слизових оболонок явно скаженими  або підозрілими на сказ тваринами. Курс 
вакцинації складається з 5 ін’єкцій на 0-3-7-14-28 день і одне щеплення антирабічного 
імуноглобуліну за схемою, залежно від  локалізації  укусів та виду тварин згідно із за-
твердженою  МОЗ інструкцією. Якщо інкубаційний період виявляється коротким, то 
вакцинація може бути безуспішною, оскільки несприйнятливість виникає через 2-3 
тижні і більше після завершення курсу антирабічних щеплень. 

Щеплення не проводять: при укусах через неушкоджений щільний або багатоша-
ровий одяг; при пораненні не хижими птицями; при укусах домашніми мишами або 
щурами в місцевостях, де сказ не реєструвався в останні 2 роки;  при випадковому 
вживанні термічно обробленого м’яса і молока скажених тварин; якщо протягом 10 
днів після укусу тварина залишилася здоровою; при укусі твариною за 10 днів і більше 
до їх захворювання; при ослиненні і укусах легкої і середньої важкості, нанесених 
здоровими в момент укусу тваринами, при сприятливих даних (у даній місцевості не 
зустрічається сказ, ізольоване утримання  тварини, укус, спровокований самим по-
страждалим, собака вакцинований проти сказу). Щеплення не призначаються при 
спровокованому ослиненні неушкоджених шкірних покривів невідомими домашніми 
тваринами в місцевостях, стійко сприятливих по сказу, а також при контакті з хворою 
на сказ людиною, якщо не було явного ураження слизових оболонок або пошкодження 
шкірних покривів. 

У разі появи клінічних ознак сказу, ефективних методів лікування немає. Доводить-
ся обмежуватися симптоматичними засобами для полегшення болісного стану. Люди, 
укушені свідомо хворими або підозрілими на сказ тваринами, повинні негайно промити 
рану теплою кип’яченою водою (з милом або без нього), обробити потім її 70 % спир-
том або спиртною настойкою йоду і по можливості швидше звернутися до медустано-
ви, щоб  розпочати вакцинацію. 
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Важливе місце в профілактиці ска-
зу належить санітарно-ветеринарній 
пропаганді серед населення. Необхідно 
вести систематичну боротьбу з бродя-
чими собаками і кішками. Собак, що на-
лежать приватним власникам, потрібно 
своєчасно реєструвати і щеплювати про-
ти сказу. В особливо неблагополучних 
місцевостях піддають вакцинації і кішок. 
Собак або кішок, що покусали людей або 
інших тварин, негайно доставляють до 
ветеринарної установи для огляду і ка-

рантину, бродячі тварини беруться під нагляд. Якщо протягом 10 днів ознаки захво-
рювання не будуть виявлені, тварин повертають власникам. Тварин, що мають ознаки 
захворювання, ізолюють. Покусаних і підозрюваних у зараженні сказом малоцінних со-
бак і кішок присипляють, а породистих собак розміщують під ветеринарний нагляд про-
тягом 6 місяців. Собак, що повторно наносили укуси тваринам або людям, вилучають 
у власників. При роботі з хворими на сказ тваринами необхідно суворо дотримуватись 
правил особистої безпеки: користуватися захисними окулярами і рукавичками, мити 
руки з милом і добре дезінфікувати їх. Важливо хворобу не лікувати, а запобігати їй. 
Тому слід пам’ятати: надмірна чисельність таких тварин, як лисиці і вовки, і зростаюча 
кількість безпритульних собак – «горючий матеріал» для спалахів сказу.

Ліквідація сказу навіть на значних територіях нашої держави – цілком реальна 
справа за умови проведення комплексних заходів та наполегливої праці фахівців 
ветеринарної медицини, лісового та мисливського господарств, місцевого самовряду-
вання, житлово-комунальних служб та громадських організацій. Проте слід пам’ятати, 
що всі заходи з профілактики сказу будуть марними, якщо кожен власник тварини не 
буде розуміти, що він несе відповідальність не тільки за своє здоров’я чи свого улю-
бленця, але і за здоров’я оточуючих.

І. Жидецький, лікар-травматолог дитячий 
центру гострої травми 

обласної дитячої клінічної лікарні.

Запам`ятайте, що після укусу Запам`ятайте, що після укусу 
не треба чекати симптомів!не треба чекати симптомів!
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ДЕТЕРМІНАНТИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ

–  це серія опитувань із вивчення  
задоволеності медичною допомогою, 
ставлення до реформи системи охо-
рони здоров’я, здорової поведінки й 
досвіду звернень і витрат на медичну 
допомогу в Україні.

Завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження» у 2016 р. було 
проведено перше масштабне опитування населення України, репрезентативне для 
країни в цілому та для кожного регіону (всі області та місто Київ) зокрема. Четверта 
хвиля дослідження тривала з 11 червня по 1 серпня 2019 р. Загалом було опитано 10 
222 респонденти. 

Опитування здійснювалося з використанням планшетів у 476 населених пунктах – 
на територіях, підконтрольних уряду України. У 2019 р. загальна частка тих, хто пого-
дився на  участь в опитуванні, серед всіх, до кого звернулись, становила 45,2%.

Респондентам ставили до 130 запитань, які стосувалися оцінювання проблем у 
системі охорони здоров’я, важливості різних аспектів медичної допомоги для людей 
особисто; задоволеності роботою різних рівнів медичної допомоги; поведінки людини в 
разі поганого самопочуття; досвіду звернення по амбулаторну та стаціонарну медичну 
допомогу, а також оцінювання власного здоров’я.

У 2019 році загальноукраїнське значення «Індексу здоров’я. Україна» становило 63 
бали, що практично не відрізняється від значень 2018 та 2017 років (62 бали), тоді як 
у базовому 2016 році індекс становив 56 балів. Найвищий показник індексу здоров’я у 
Волинській області – 73 бали, найнижчий – у Миколаївській, 58 балів. У Житомирській 
області індекс здоров’я на рівні Київської області – 66 балів. 

У цілому 73% опитаних цілком або скоріше задоволені послугами сімейного лікаря. 
Високий рівень задоволеності продовжує повідомляти населення Житомирської 
області – 84,6% у 2019 році та 85% у 2018 році. 

Відповідно до даних опитування, 36,8% респондентів Житомирської області оцінюють 
власне здоров’я як посереднє, 38,8% – як добре, 8,5% – як дуже добре, 15,7% – як по-
гане та 0,2% – як дуже погане. У порівнянні з даними опитування 2018 року, зменшився 
відсоток  опитаних осіб, які оцінили стан свого здоров’я як дуже погане (0,2% проти 
3,8%), та значно зріс відсоток  осіб, які оцінили стан свого здоров’я як дуже добре (8,5% 
проти 3,8%). Загалом у Житомирській області, як і в цілому в країні, за попередні роки 
досліджень оцінювання стану здоров’я як доброго неістотно зросло.

Тенденції в оцінюванні власного здоров’я в основних соціально-демографічних гру-
пах (за статтю, віком, освітою й доходом) за роки обстеження не змінюються: чоловіки 
традиційно оцінюють стан свого здоров’я дещо краще, ніж жінки, відсоток позитивних 
оцінок у старших вікових категоріях низький, найбільш заможні (з доходом домогоспо-
дарства на одну особу понад 2500 грн) найчастіше називали стан свого здоров’я до-
брим.



У 2018 році середній індекс маси тіла по Україні становив 26,1, у 2019 році – 26,0, 
тобто належить до категорії надлишкової ваги. У жодній області України середній 
ІМТ і в 2018, і в 2019 роках не лежить у межах нормальної ваги за прийнятою ВООЗ 
класифікацією. У 2018 році значення середнього ІМТ було найвищим у Житомирській 
області (27,0), у 2019 році – у Донецькій області (26,9). У Житомирській області середній 
ІМТ у 2019 році становив 26,2, зниження на 3,0% у порівнянні з 2018 роком. 

Збільшилася питома вага осіб, які мають нормальну вагу (48,8% проти 38,8%), але 
зросла питома вага осіб з недостатньою масою тіла (2,3% проти 1,3%). Питома вага 
осіб з ожирінням становила 20,4% у 2019 році, у 2018 році – 27,0%. 

Респондентам, які мають у домогосподарстві дітей віком до 18 років, ставили за-
питання про ставлення до вакцинації та досвід отримання щеплень. Протягом років 
дослідження відсоток тих, хто в цілому негативно ставився до вакцинації, скорочу-
вався з 14,0% у 2016 р., 12,7% у 2017 р., 9,6% у 2018 р. до 7,7% у 2019 р. Натомість 
підтримували вакцинацію 70,9% у 2016 р., 73,4% у 2017 р., 74,5% у 2018 р. та 80,4% 
у 2019 р. У 2019 році в Житомирській області зріс відсоток осіб, які ставляться до 
вакцинації дуже позитивно – 21,4% проти 15,8% у 2018 році, серед опитаних осіб 0%, 
які дуже негативно ставляться до вакцинації, проти 0,4% та скоріше негативно – 0,6% 
проти 1,5%.

За результатами опитування 2019 року показники охоплення населення основними 
профілактичними оглядами як у цілому в країні, так і в Житомирській області демонстру-
ють зростання. Про проходження хоча б одного із видів скринінгу (кардіограма, огляд 
стоматолога, огляд гінеколога для жінок або огляд уролога для чоловіків) повідомили 
70% опитаних мешканців Житомирської області (Україна – 63%). Збільшився відсоток 
респондентів, яким робили флюорографію (з 68,0% у 2018 р. до 75,3% у 2019 р.). 
Відсоток респондентів, яким робили кардіограму, у 2018 році збільшився у порівнянні 
з 2017 роком, але у 2019 році зменшився із 59,6% у 2018 р. до 52,1%. Збільшилась 
частка жінок, які проходили медичний огляд у гінеколога впродовж року – 68,8% проти 
63,1% у 2018 році.

Результати дослідження «Індекс здоров’я. Україна» використовуються для пла-
нування інформаційних кампаній, формування політик як на національному, так і на 
регіональному рівнях.

За результатами загальнонаціонального 
дослідження «Індекс здоров’я. Україна-2019». 

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

23



КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

24

ОПИТУВАННЯ ЩОДО КУРІННЯ ДОРОСЛОГО 
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ У 2019 ТА 2020 РОКАХ

Замовник – ГО «Життя». Наклад – 50 шт.
При використанні даних посилання на джерело є обов’язковим

Для контактної інформації: ГО «Центр громадянського представництва «Життя»
E-mail: smokefreeukraine@center-life.org, тел.: 044 234 93 20

ПОШИРЕНІСТЬ ЩОДЕННОГО КУРІННЯ СЕРЕД ДОРОСЛИХ ВІКОМ 18+

КУРІННЯ АРОМАТИЗОВАНИХ СИГАРЕТ, ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ І КАЛЬЯНУ
(теперішніми курцями за останні 30 днів)

2019

24,2%

2020

23,1%

9,4%42,2% 10,8%38,0%

ПОШИРЕНІСТЬ ЩОДЕННОГО КУРІННЯ СЕРЕД МОЛОДІ ВІКОМ 18 - 30 РОКІВ

2019

27,6%

2020

30,4%

2019 2020 2019 2020

АРОМАТИЗОВАНІ СИГАРЕТИ 17,9% 20,3% АРОМАТИЗОВАНІ СИГАРЕТИ*20,8% 42,9%

E-СИГАРЕТИ 3,9% 6,4% E-СИГАРЕТИ5,8% 13,2%

КАЛЬЯН 6,8% 5,4% КАЛЬЯН7,6% 7,2%

3,4% 10,5%ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
ДЛЯ НАГРІВАННЯ* 1,5% 6,1%(IQOS, glo)

          ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
ДЛЯ НАГРІВАННЯ (IQOS, glo)

Опитування проводилися Київським міжнародним інститутом соціології з 9 до 20 лютого 2019 року та з 28 січня до 20 лютого 2020 року. У кожній хвилі було опитано близько 2000 респондентів.

*Відбулися статистично значущі зміни на рівні p<0.05

За матеріалами ГО «Центр громадснського представництва «Життя»
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ВООЗ ТА ЮНІСЕФ ЗАСТЕРІГАЮТЬ 
ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 

ОХОПЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЄЮ 
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

ВООЗ та ЮНІСЕФ попереджають про зменшення кількості дітей, які от-
римують життєво важливі щеплення по всьому світі. Перебої у наданні та 
отриманні послуг з імунізації спричинила пандемія COVID-19. Відповідно до 
даних, представлених ВООЗ та ЮНІСЕФ, ці перебої можуть перекреслити 
попередній прогрес в охопленні більшого числа дітей та підлітків ширшим 
спектром вакцин. І це при тому, що рівень охоплення щепленнями протягом 
останнього десятиліття і так завмер на позначці 85%.

В Україні велика кількість дітей пропустила планові щеплення через призупинення 
вакцинації в багатьох областях навесні 2020 року внаслідок пандемії COVID-19.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, на 1 червня 2020 року 
першу дозу вакцини від кору, краснухи, паротиту отримали 28,3% дітей віком 1 рік 
(41,9% за аналогічний період у 2019).

Дані з оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ щодо охоплення вакцинами на 2019 рік перекону-
ють, що досягнутий прогрес – збільшення кількості країн, у яких вакцинують від вірусу 
папіломи людини (їх уже 106) та захист дітей від більшого числа захворювань – може 
бути перекреслений. Так, попередні дані за перших чотири місяці 2020 року вказу-
ють, що в цей період істотно менше дітей отримали три дози вакцини проти дифтерії, 
правця та кашлюка (АКДП). Зниження рівня охоплення третьою дозою вакцини АКДП 
(що є показовою для уявлення про рівень охоплення щепленнями у світі) зафіксовано 
вперше за 28 років.

В Україні за 5 місяців 2020 року, за даними МОЗ, щеплення трьома дозами вакцини 
від дифтерії, кашлюка та правця отримали 31,6% дітей віком до року (33,2% за цей же 
період у 2019). З 2017-го року охоплення вакцинацією в Україні зростало: з 21% дітей 
віком до року, які отримали три дози вакцин АКДП на кінець грудня 2016 – до 80,5% на 
кінець 2019 року; з 45,5% дітей віком 1 рік, які отримали першу дозу вакцини від кору, 
краснухи, паротиту КПК на кінець 2016 року - до 93,2% на кінець 2019 року, за даними 
МОЗ.
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Надзвичайно важливо, щоб в Україні, де минулого року реєструвалися випадки 
правця у дітей, дифтерії, а протягом 2017-2019 років більше 115 000 людей захворіли 
на кір, діти і дорослі продовжували отримувати щеплення від небезпечних інфекцій.

Поки медична спільнота світу вирішує, як надолужити втрачене через перебої, 
пов’язані з COVID-19, ЮНІСЕФ та ВООЗ підтримують країни в їхніх спробах переос-
мислити імунізацію та покращити її через:

- відновлення послуг, щоб країни могли безпечно надавати послуги з імунізації під час 
пандемії COVID-19, дотримуючись рекомендацій із гігієни та правил дистанціювання 
та забезпечуючи медичних працівників засобами індивідуального захисту;

- допомогу медичним працівникам у проактивній комунікації з батьками та опікунами 
щодо того, як надання послуг з імунізації було змінене з міркувань безпеки;

- підтримку розширення послуг, щоб охопити громади, де була пропущена вакцинація 
і у яких проживають діти з вразливих груп.

Що можуть зробити медичні заклади:
- повністю розділити потоки пацієнтів, щоб ті, хто приходить на вакцинацію, не пере-

тиналися з хворими (різний час, різні дні, окремий вхід до медичного закладу, окреме 
місце очікування, окрема будівля – залежно від закладу);

- проводити вакцинацію за індивідуальним записом;
- поєднувати вакцинацію з іншими важливими медичними процедурами відповідно 

до віку, щоб обмежити кількість часу, коли ті, хто вакцинується, та їхні родичі проводять 
у медичному закладі;

- розмістити засоби для дезінфекції рук або створити можливість помити руки для 
відвідувачів на вході до медичного закладу;

- забезпечити медичних працівників у пунктах щеплення необхідними засобами 
індивідуального захисту;

- попередити своїх пацієнтів, що з такими симптомами, як кашель, температура, не-
жить, краще дзвонити і обговорювати подальші дії по телефону, аніж приходити і тим 
більше – чекати в черзі.

Що потрібно знати батькам:
- вакцинувати дитину під час пандемії COVID-19 можна і дуже важливо, інакше вона 

наражається на ризик заразитися іншими небезпечними інфекціями;
- рішення про те, як дитині найкращим чином отримати щеплення, потрібно прийма-

ти разом з лікарем;
- у контексті COVID-19 треба врахувати, наскільки зручно і реалістично буде дістатися 

місця вакцинації та як мінімізувати або повністю виключити можливі контакти з людьми;
- важливо, щоб дитину на вакцинацію не супроводжували люди із групи ризику: 60+, 

особи з хронічними захворюваннями (цукровий діабет, онкологія, ішемічна хвороба 
серця, інше), для яких можливий контакт з COVID-19 може бути небезпечним;

- вакцинуватися можна у державній або приватній поліклініці, фельдшерсько-аку-
шерському пункті або в сільській амбулаторії, де повністю розділено потоки пацієнтів: у 
будівлі є різні входи для хворих і здорових; щотижня для вакцинації виділяють окремий 
час чи «День здорової дитини», коли в поліклініці проводять огляд і вакцинацію здо-
рових дітей; щеплення також можна зробити у клініці здорової дитини (у приватному 
секторі);

- важливо, щоб новонароджені діти отримали своєчасну вакцинацію від гепатиту В 
та туберкульозу у пологовому будинку, оскільки вакцинація на рівні первинної медичної 
допомоги може бути відтермінована через COVID-19.
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Довідково. Оцінка охоплення імунізацією у 2019 році
Щороку ЮНІСЕФ та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) публікує нові 

дані щодо оцінки рівня охоплення імунізацією у 195 країнах, що надає змогу критич-
но оцінити, наскільки добре ми працюємо задля забезпечення кожної дитини життєво 
важливими вакцинами. 

Крім того, у процесі підготовки оцінки на 2019 рік ВООЗ та ЮНІСЕФ переглянули усі 
доступні дані щодо імунізації за попередні періоди та найновішу наявну інформацію. 
Редакція 2019 року охоплює оцінки за попередні 39 років, з 1980 по 2019. Покриття вак-
циною АКДП (3) було використано як показник для визначення частки вакцинованих 
дітей, що розраховується для дітей до року. Орієнтовна кількість вакцинованих дітей 
розраховується, використовуючи дані про населення, опубліковані у звіті ООН за 2019 
рік «Перспективи світового народонаселення».

Дослідження з імунізації, червень 2020
Нове дослідження ЮНІСЕФ, ВООЗ та Глобального альянсу з вакцин та імунізації 

(GAVI) було проведене у співпраці з Центрами з контролю та профілактики захворю-
вань в США (CDC), Інститутом вакцин імені Сабіна та Блумберзькою Школою громадсь-
кого здоров’я університету Джонса Гопкінса у червні 2020. Респонденти з 82 країн, 
враховуючи 14 з рівнем охоплення вакцинацією, нижчим 80% у 2019, повідомили про 
перебої у наданні послуг імунізації через COVID-19 станом на травень 2020. Онлайн 
опитування отримало відповіді від 260 експертів з імунізації, серед яких представни-
ки міністерств охорони здоров’я, наукових установ та глобальних організацій охоро-
ни здоров’я з 82 країн. Попереднє опитування, проведене у квітні, що отримало 801 
відповідь із 107 країн, виявило, що порушення планових програм імунізації вже було 
широко розповсюдженим та торкнулося всіх регіонів. 64 відсотки країн, представлених 
у цьому опитуванні, зазначили, що планова імунізація була порушена або навіть при-
зупинена.
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3 серпня було підтверджено право уряду України на подання заявки для отриман-
ня за механізмом COVAX вакцини від коронавірусу в разі її реєстрації. Вакцина буде 
використовуватися для профілактики коронавірусної хвороби у людей з груп ризику 
та окремих вікових категорій. Кожна країна, якій надано право звернутися по вакцину, 
отримає її в обсязі, який дозволить провести щеплення близько 20% населення, — 
для України це близько 8 млн доз. Для населення ця вакцина буде безкоштовною або 
за спеціальною ціною.

Уряд України та МОЗ також проводять переговори з виробниками вакцини та уря-
дами інших країн, щоб, окрім вакцини, яку Україна отримає за механізмом COVAX, 
додатково закупити вакцину за бюджетні кошти і провести щеплення всіх груп ризику. 
Також ведеться робота для того, щоб суб’єкти господарювання, які захочуть вакци-
нувати своїх працівників для профілактики спалахів коронавірусу на підприємствах, 
могли купувати вакцину на ринку України.

Зниження рівня щеплення від вакцинокерованих інфекційний хвороб в Україні 
може призвести до їх спалаху. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, Міністерство охоро-
ни здоров’я визначило правила вакцинування у період пандемії, щоб унеможливити 
інфікування COVID-19 при відвідуванні медичних закладів. Зокрема, МОЗ рекомендує 
дистанційно визначити час прийому для проведення імунопрофілактики (лікар пови-
нен призначити той час, коли можна уникнути скупчення людей, у лікарні повинні бути 
окремі маршрути пересування людей, які прийшли у заклад для щеплення). Крім того, 
МОЗ рекомендує поєднувати патронажні огляди з вакцинальними сесіями та одночас-
не введення вакцин, передбачених Календарем профілактичних щеплень для певної 
вікової групи. Для профілактики зараження коронавірусом у закладах охорони здоров’я 
рекомендується носити маски, дотримуватися дистанції та дезінфікувати руки.

Міністерство охорони здоров’я закликає громадян проводити планові щеплення 
від вакцинокерованих інфекцій. Наразі в кожній області є закуплені ЮНІСЕФ якісні 
вакцини, безплатні як для дорослих, так і для дітей. Отримати безоплатне щеплен-
ня можна у комунальних медзакладах, а також у пологових будинках і приватних 
клініках, які уклали договір із НСЗУ. У разі відмови медзакладу у проведенні щеплен-
ня або повідомленні про відсутність вакцини необхідно звертатися до інформаційно-
довідкової служби НСЗУ за телефоном 16-77. МОЗ буде оперативно реагувати на такі 
випадки.

Станом на початок серпня 
цього року у світі проходять 
клінічні дослідження 25 вакцин – 
кандидатів проти COVID-19, з яких 
6 перебувають на завершальній, 
третій стадії клінічних випро-
бувань. Очікується, що резуль-
тати будуть уже до кінця року, 
а серійне виробництво розпоч-
неться на початку 2021 року.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ  ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ  
ВІД ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ВІД ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ 
ІНФЕКЦІЙ – ЦЕ ВАЖЛИВОІНФЕКЦІЙ – ЦЕ ВАЖЛИВО
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Рекомендовано перед початком навчального року провести всі необхідні щеплення 
дітей. До 6 років вакцинація дитини повинна нараховувати: чотири щеплення проти 
дифтерії, кашлюка, правця та поліомієліту, одне – від кору, краснухи, паротиту, три 
– проти гепатиту В і одне – проти туберкульозу. У 6 років здійснюється ревакцинація 
від кору, краснухи, епідемічного паротиту та від дифтерії, правця, поліомієліту. Якщо 
дитина була вакцинована вчасно за Календарем щеплень, то з 7 до 14 років їй не про-
водитимуть вакцинації чи ревакцинації. У 14 років необхідно робити щеплення проти 
поліомієліту, у 16 років – проти дифтерії та правця. Після 16 років планову ревакцинацію 
проти дифтерії і правця проводять дорослим кожні 10 років.

МОЗ працює над розширенням Календаря обов’язкових щеплень. У червні 
Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала міністерству 
включити в Календар вакцину проти пневмококової інфекції. 31 липня оперативний 
штаб МОЗ з протидії вакцинокерованим інфекціям також рекомендував включити в 
Національний календар щеплень з 2022 року пневмококову вакцину.

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян, незважаючи на 
карантинні заходи, вакцинуватися від грипу, оскільки щеплення є найдієвішим засо-
бом профілактики грипу і його ускладнень. ВООЗ визначила штамовий склад вакцин 
проти грипу на сезон 2020-2021 для Північної півкулі. Відповідно до цих рекомендацій, 
до складу вакцин включені вакцинні вірусні компоненти A(H1N1)pdm09, A(H3N2) та B/
Victoria. В Україні для імунопрофілактики грипу вже зареєстровані 4 препарати вироб-
ництва Франції, Південної Кореї, Нідерландів і Китаю, також завершується реєстрація 
ще 2 вакцин виробництва Нідерландів і Південної Кореї. Вакцинування від грипу до-
зволить уникнути одночасного інфікування грипом і коронавірусом.

вакцинація забезпечує захист здоров’я УПРОДОВЖ вакцинація забезпечує захист здоров’я УПРОДОВЖ 
всього життя – в дитинстві, підлітковому віці  всього життя – в дитинстві, підлітковому віці  

і в зрілі роки – незалежно від того, де ви живете!і в зрілі роки – незалежно від того, де ви живете!
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АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 
щодо захворюваності населення

Житомирської області  на пухлини 
щелепно-лицьової ділянки 

за 2016-2019 роки та I півріччя 2020 року
Пухлини та пухлиноподібні утворення щелепно-лицьової ділянки, за даними різних 

авторів, становлять 10-29% всіх пухлин людини та більше 13% від всіх хірургічних 
стоматологічних  захворювань.

Для пухлин обличчя і щелеп характерна різноманітність, що обумовлено особли-
востями їх початкових зон росту, які відносяться до різних тканинних  структур, та 
своєрідний перебіг, який обумовлений близьким розташуванням життєво важливих 
органів. Ці пухлини часто викликають функціональні та косметичні порушення, а та-
кож можуть призвести до летального наслідку (злоякісні пухлини). Крім того, тільки 
в щелепно-лицьовій ділянці зустрічаються новоутворення, які в інших анатомічних 
ділянках не розвиваються. До цих своєрідних утворень відносяться пухлини, які по-
ходять з тканин зуба і слинних залоз.

Клінічні ознаки початкових стадій раку настільки незначні, що хворі зазвичай не на-
дають їм потрібного значення і своєчасно не звертаються за медичною допомогою, в 
результаті чого втрачається  дорогоцінний час, важливий для діагностики та лікування. 
Тож значна частина таких хворих поступає на лікування із запущеними формами пух-
лин, незважаючи на те, що більшість новоутворень щелепно-лицьової ділянки доступні 
для візуального і пальпаторного дослідження.

Також однією з причин пізньої діагностики онкозахворювань є невідвідування 
профілактичних оглядів та  відсутність у лікарів онкологічної настороженості.

Стан захворюваності на рак порожнини рота 
за  2016 – 2020 р. (6 місяців):
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Таблиця демонструє зростання відсотка занедбаних випадків раку порожнини рота.
Найгірша ситуація з занедбаною онкопатологією порожнини рота в Лугинсько-

му (87,5%), Любарському (77,8%), Чуднівському (80,0%), Народицькому (66,7%), 
Коростишівському (62,5%), Малинському (58,8%), Радомишльському (58,3%) та  
Овруцькому (57,9%) районах.

Розподіл онкопатології щелепно-лицьової ділянки за локалізацією:

У розрізі регіонів:
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По роках:



34

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Любарський р-н     9  0,77
Малин + Малинський р-н    17  0,87
Народицький р-н     3  0,71
Новоград-Волинський + р-н   27  0,61
Овруцький р-н     19  0,79
Олевський р-н     22  1,20
Попільнянський р-н    12  0,89
Пулинський р-н     6  0,60
Радомишльський р-н    12  0,74
Романівський р-н     12  0,98
Ружинський р-н     13  1,14
Хорошівський р-н     17  1,12
Черняхівський р-н     15  1,22
Чуднівський р-н     15  1,01
Середнє значення    475  0,88

Рання діагностика та профілактика злоякісних новоутворень щелепно-лицьової 
ділянки неможлива без тісного контакту сімейних лікарів, онкологів з лікарями-
стоматологами, які мають важливе значення у своєчасному виявленні таких хворих та 
їх лікуванні з врахуванням всіх анатомо-топографічних особливостей патології.

В. Солдатов, 
керівник групи експертів УОЗ ЖОДА 

за напрямом «Стоматологія» 

Захворюваність  на злоякісні новоутворення щелепно-лицьової ділянки  
на 10000 населення по районах за останні 5 років:

Район     Всього за 5 років Середня за рік
Житомир      102  0,86
Андрушівський р-н     21  1,47
Баранівський р-н     13  0,76
Бердичів + Бердичівський р-н   38  0,83
Брусилівський р-н     7  1,08
Ємільчинський р-н     16  1,13
Житомирський р-н     31  0,96
Коростень + Коростенський р-н   26  0,66
Коростишівський р-н    8  0,45
Лугинський р-н     8  1,14
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РАК ШИЙКИ РАК ШИЙКИ 
МАТКИ – МАТКИ – 
«НІМИЙ» «НІМИЙ» 
ВБИВЦЯ: ВБИВЦЯ: 
ЩО ПОТРІБНО ЩО ПОТРІБНО 
ЗНАТИ ЖІНЦІЗНАТИ ЖІНЦІ
Рак шийки матки (РШМ) посідає друге місце за поширеністю після раку молочної 

залози серед жінок 15-44 років у країнах Європейського союзу. Кожен рік близько  
33 000 жінок захворюють та близько 15 000 помирають внаслідок раку шийки матки  
у Європі (ECDC GUIDANCE, Introduction of HPV vaccines in European Union countries – 
an update, 2012). 

РШМ є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок працездат-
ного віку і в Україні. Згідно з даними Національного реєстру раку, в нашій країні щороку 
захворює на рак шийки матки близько 4 тис. жінок, помирає близько 1,5 тис. жінок, 
а 15% пацієнток не проживає навіть року з моменту встановлення діагнозу. Таким  
чином, щодня внаслідок цього захворювання в Україні помирає в середньому 5 жінок.

В Житомирській області щорічно виявляється близько 160-180 випадків інвазивного 
цервікального раку та 80-100 випадків інтраепітеліального (преінвазивного) раку ший-
ки матки. Основною віковою категорією є пацієнтки 40-50 років, хоча в останні роки 
відзначається зростання захворюваності на рак шийки матки жінок, молодших 40 років. 
За даними Національного канцер-реєстру України, в цілому по країні зареєстровано 
підвищення захворюваності на РШМ у молодому віці: 20-24 роки – з 1,7 до 2,9  
випадку на 100 000 жіночого населення, 30-34 роки – з 14,6 до 18,5 випадку на 100 000 
жіночого населення.

Незважаючи на те, що рак шийки матки належить до захворювань «візуальної 
локалізації», у значної кількості жінок ця патологія діагностується на пізній (III – IV) 
стадії. Зазвичай ці стадії вже є симптомними, і пацієнтки самі звертаються до лікаря зі 
скаргами на кров’янисті виділення та кровотечі: міжменструальні, постменопаузальні, 
контактні (після статевого акту, спринцювання і т. д.). Хворі відзначають появу білей – 
рідких, водянистих, жовтуватого або прозорого кольору вагінальних виділень, обумов-
лених лімфореєю. При розпаді ракової пухлини виділення набувають гноєподібного 
характеру, іноді мають колір «м’ясних помиїв» і смердючий запах. При проростанні 
пухлини в стінки таза або нервові сплетення з’являються болі в животі, під лоном, в 
крижах в спокої або під час статевого акту. У разі метастазування раку шийки матки 
в тазові лімфовузли і здавлення венозних судин можуть спостерігатися набряки ніг і 
зовнішніх геніталій.

Але цьому можна запобігти ще на доклінічних початкових стадіях і навіть на етапі 
передракових змін (дисплазій шийки матки) шляхом проведення цервікального 
скринінгу. Сьогодні про рак шийки матки, а головне – про причину його виникнення ми 
знаємо набагато більше і це дає змогу запобігати, вчасно виявляти і проліковувати це 
агресивне захворювання, часто зберігаючи репродуктивну функцію жінки.
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Причиною практично всіх випадків РШМ є вірус папіломи людини (ВПЛ), інфекція, 
що передається статевим шляхом і володіє тропністю до епітелію шийки матки. Серо-
типи ВПЛ високого онкогенного ризику (16, 18) виявляються в 95% випадків раку ший-
ки матки. Серотипи ВПЛ «низького» онкогенного ризику (6, 11) переважно викликають 
утворення плоских і гострокінцевих кондилом, дисплазію і рідко – рак шийки матки.

Але разом з тим інфікування ВПЛ не 
завжди є початком захворювання на 
рак шийки матки. В більшості випадків у 
пацієнток  до 25-30 років воно є транзитор-
ним і вірус елімінується без зовнішнього 
втручання, а передракові ураження лег-
кого ступеня регресують. Але у певної 
кількості жінок, особливо після 30 
років, інфекція ВПЛ стає хронічною, а 
передракові ураження можуть розвива-
тись і прогресувати до інвазивного РШМ. 

Причинами, що перешкоджають 
спонтанній елімінації ВПЛ навіть у віці 18-25 років і підвищують ризик розвитку раку 
шийки матки, є інфекції, що передаються статевим шляхом (генітальний герпес, 
цитомегаловірусна інфекція, хламідіоз, трихомоніаз), хронічні цервіцити будь-якої 
іншої етіології і бактеріальний вагіноз. Також жінки, інфіковані ВІЛ, мають у 4-5 разів 
вищий ризик розвитку цієї хвороби. Окрім ослаблення функції імунної системи, факто-
рами ризику також є куріння, вік, старший 
35-40 років, дієти з малим вмістом фруктів 
і овочів, ожиріння, нестача вітамінів А і С. 
Отже, ймовірність розвитку раку шийки 
матки більше у жінок, які часто змінюють 
статевих партнерів, нехтують бар’єрними 
методами контрацепції, тривало і некон-
трольовано приймають оральні контра-
цептиви, мають хронічні запальні процеси 
шийки матки і курять.

З огляду на ці знання, сучасний скринінг змінюється. В Україні сьогодні скринінг 
полягає у виконанні традиційного цитологічного дослідження один раз на три роки у 
віці від 18 (або від початку статевого життя) до 60 років. Світові тенденції грунтують-
ся на виконанні рідинного цитологічного дослідження кожні 3 роки у віці 18-29 років і 
виконанні поєднаного тестування (рідинна цитологія з ВПЛ-тестуванням) кожні 5 років 
у віці 30-64 роки. Пацієнти, старші 65 років, не підлягають скринінгу за умови нор-
мальних результатів за останні 10 років. Саме використання автоматизованої рідинної 
цитології дало можливість виконувати при потребі додаткове тестування на ВПЛ без 
повторного запрошення пацієнтки і збільшити міжскринінговий інтервал, що в свою 
чергу покращило прихильність пацієнток до проходження такого скринінгу. Є також 
ряд країн, зокрема Швеція, де взагалі пропонують жінкам, старшим 30 років, викону-
вати тест самозабору на ВПЛ вдома і лише ВПЛ-позитивних пацієнток запрошують до 
лікаря, адже саме вони є категорією підвищеного ризику розвитку раку шийки матки. 

Але яким би не був скринінг сьогодні, головною умовою його ефективності є охо-
плення не менше 70-75% жіночого населення. Останніми роками в Україні загалом, 
і в Житомирській області зокрема, з’явилась вкрай негативна тенденція зменшення 
участі жінок у скринінгу раку шийки матки і, як наслідок, занедбаність хворих (виявлен-
ня у ІІІ-ІV стадіях) у 2019 році зросла до 36%. Отже, кожна третя пацієнтка, що починає 
боротьбу з раком шийки матки сьогодні, вже є практично невиліковною. 
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Головними факторами пізнього виявлення є низька медична культура і нерегулярне 
проходження жінками профілактичних оглядів з цитологічним дослідженням.

Також світовою тенденцію, що досить невпевнено практикується медичною 
спільнотою на теренах України, є вакцинація від важких уражень, спричинених ВПЛ. На 
сьогодні зареєстровані три вакцини (Церварикс, Гардасил 4 і Гардасил 9), що є актив-
ними проти різної комбінації генотипів ВПЛ, але визнані ВООЗ однаково ефективними 
в профілактиці раку шийки матки.

Нова програма Глобального Об’єднання ООН пропонує комплексний підхід 
Всесвітньої організації охорони здоров’я до запобігання та контролю раку шийки мат-
ки, який включає:

• запровадження і розширення масштабів вакцинації проти ВПЛ;
• впровадження і розширення охоплення скринінгом та лікування передракових ура-

жень;
• швидкий менеджмент інвазивних форм раку;
• доступ до паліативної допомоги;
• моніторинг із використанням стандартних показників та інструментів для подолан-

ня раку шийки матки.
Починаючи з 2011 року, з метою запобігання захворюваності на рак шийки матки у 

43 країнах світу впроваджена вакцинація проти раку шийки матки та внесена до Ка-
лендаря вакцинації. В 19 країнах Європейського союзу із 29 (включаючи Ісландію та 
Норвегію) у 2012 році впровадили вакцинацію дівчаток віком 10-14 років, а в 10 країнах 
Європейського союзу мають можливість проводити додаткову вакцинацію жінкам до 
26 років.

О. Мордюк, 
експерт УОЗ ЖОДА 

за напрямом «Патологія шийки матки», 
завідуюча обласним кабінетом патології шийки матки, 

КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» 
Житомирської обласної ради.  

Якщо не розпочати діяти, рак шийки матки Якщо не розпочати діяти, рак шийки матки 
продовжуватиме нівечити життя жінок, їх сімей продовжуватиме нівечити життя жінок, їх сімей 

і суспільства в цілому!і суспільства в цілому!



ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У Житомирській області станом на 01.09.2020 року (починаючи з 1995 р.) 
виявлено 10270 осіб, які мають позитивний результат обстеження на ВІЛ, 
з них перебуває на обліку з діагнозом ВІЛ-інфекція 7581 особа. Захворіло 
на СНІД  2562, а померло від СНІДу 1164 жителі області. Діагноз «туберку-
льоз» встановлено  1577 ВІЛ-інфікованим.

Розподіл ВІЛ-інфікованих за віком:

0-14 років    –  68
15-17 років  –  53

18-24 років  –  1067   25-49 років  –  4715     
50 років і старші  – 360

Розподіл за статтю: 
чоловіків – 4018 

(58%)
жінок  – 2911

(42%)

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР
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Статевий шлях передачі ВІЛ становить 46,9% (3556 осіб, з яких 3506 інфікувалися 
ВІЛ через гетеросексуальні стосунки, а 50 інфікувалися через гомосексуальні стосун-
ки). Парентеральний (через кров) шлях передачі ВІЛ становить 34,7% або 2628 осіб, 
з яких 2627 інфікувалися через вживання наркотичних речовин. ВІЛ-інфікованими 
жінками народжено 1365 дітей, з них 68 дітям встановлено діагноз “ВІЛ-інфекція”, у 
1098 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.
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Основні шляхи інфікування ВІЛ в області у % по роках (2005-2020 р.р.) 

У виправних закладах з 1995 р. виявлено 429 осіб. Розповсюдження ВІЛ-інфекції 
відбулося на всі адміністративні території області. Серед районів та міст області 
найбільше інфікованих ВІЛ/СНІДом, починаючи з 1995 року, офіційно зареєстровано:

Поширеність ВІЛ/СНІД по м. Житомиру

Станом на 01.09.2020 року по області безкоштовно приймають  специфічне 
лікування ВІЛ/СНІДу – антиретровірусну терапію: 2490 ВІЛ-інфікованих, серед яких 
2424 дорослих та 66 дітей.

КНП «Житомирський обласний медичний 
спеціалізований центр» ЖОР
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Підтримка Підтримка 
для самостійної для самостійної 
реабілітації після реабілітації після 
пов’язаних з COVID-19 пов’язаних з COVID-19 
захворюваньзахворювань

Людям, які важко хворіли, а особливо ті, кому ставили дихальну трубку під час пере-
бування у лікарні, часто стикаються з проблемами концентрації уваги, запам’ятовування 
та чіткого мислення. Такі труднощі можуть пройти через декілька тижнів або місяців, 
але в деяких людей вони можуть тривати довше. 

Важливо, щоб ви та ваші близькі зрозуміли, чи ви стикаєтесь з такими труднощами, 
оскільки вони можуть впливати на стосунки, щоденну діяльність та можливість повер-
нутись на роботу або до навчання. 

При виникненні таких проблем можуть допомогти наступні стратегії: 

Що робити, коли важко сконцентруватись, чітко мислити 
або виникають проблеми з пам’яттю 

- Фізичні вправи можуть допомогти відновити роботу 
мозку. Хоча такі вправи може бути складно виконувати, 
якщо ви відчуваєте слабкість, задишку або втому, спробуй-
те поступово вводити легкі вправи в повсякденне життя. 
Можна почати із оздоровчих вправ та вправ на зміцнення 
м’язів. 

- Вправи для мозку,  такі як нові захоплення або види 
діяльності, загадки, ігри зі словами та цифрами, вправи 
на розвиток пам’яті та навичок читання, також можуть 
бути корисними. Почніть з тих вправ, які є для вас склад-
ними, але виконуваними, та за можливості підвищуйте 
складність. Це важливо для збереження мотивації. 

ПАМ`ЯТКИ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ

- Допомагайте собі, застосовуючи списки, нотатки та 
нагадування, такі як будильник на телефоні, який може 
нагадати про те, що необхідно зробити. 
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- Розбивайте види діяльності  на окремі кроки, щоб не перевантажувати себе.
Деякі підходи до виконання повсякденної діяльності, наведені нижче, можуть та-

кож допомогти зменшити вплив проблем з концентрацією уваги, запам’ятовуванням та 
чітким мисленням, наприклад такі як корегування очікувань та прийняття допомоги від 
інших.

Виконання повсякденних дій
Важливо знову стати активним під час одужання, але це може бути складно, якщо ви 

відчуваєте втому, задишку та слабкість, що є нормальним після тяжкої хвороби. Все, 
що ми робимо, в тому числі миття, одягання та приготування їжі, а також робота та 
дозвілля, забирають енергію. Після тяжкої хвороби рівень енергії може бути нижчим, 
ніж раніше, і деякі завдання можуть потребувати більше зусиль. 

Якщо ви так себе почуваєте, наступні стратегії можуть допомогти:
- Скорегуйте очікування того, що ви можете зробити за день. Визначайте 

реалістичні цілі відповідно до самопочуття. При сильній втомі, задишці або слабкості 
досягненням буде навіть, якщо ви встанете з ліжка, помиєтеся та одягнетеся.

- Зберігайте енергію, виконуючи завдання сидячи, коли це можливо, наприклад, 
коли приймаєте душ, одягаєтеся або готуєте їжу. Намагайтеся не виконувати завдан-
ня, для яких потрібно стояти, нахилятися, високо тягнутися або сидіти навпочіпки про-
тягом тривалого часу. 

- Не поспішайте та намагайтеся виконувати простіші завдання між складнішими. 
Можливо, вам буде потрібно протягом дня виділити час на відпочинок. 

- Приймайте допомогу інших у тих завданнях, які вам важко виконувати самостійно. 
Вам може бути важко доглядати за дітьми, ходити по крамницях, готувати їжу або керу-
вати автомобілем. Приймайте пропозиції допомоги та кажіть людям, яким чином вони 
можуть допомогти. Служби, які можуть допомогти з такими завданнями, як закупи або 
приготування їжі, також можуть стати у пригоді під час одужання. 

- Повільно повертайтеся до виконання завдань. Не беріть на себе виконання 
всіх завдань, доки не відчуєте, що готові. Для цього може буде потрібно поговорити із 
роботодавцем про поступове повернення на роботу, виконання простішої роботи, отри-
мання допомоги для догляду за дітьми та повертатися до улюблених занять повільно.

Як справлятися із стресом, тривожністю та депресією 
Тяжка хвороба та перебування в лікарні можуть викликати неабиякий стрес. І це, 

звичайно, може сильно вплинути на настрій. Стрес, тривожність (занепокоєння, страх) 
або депресія (поганий настрій, сум) є поширеними явищами в таких ситуаціях. У вас 
можуть виникати спогади або сни про перебування в лікарні навіть, якщо ви цього не 
хочете. Ви можете помічати тяжкі думки або почуття щодо вашого життя та здоров’я. 
Ваш настрій може погіршуватись через неможливість виконувати щоденні завдання 
так, як ви хочете. 

В свою чергу, такі тяжкі почуття мо-
жуть вплинути на спроможність за-
лучатися до щоденної діяльності, зо-
крема, якщо ви менш вмотивовані 
через невідповідність ваших досягнень 
очікуванням. 

Таким чином, управління стресом, 
відчуттям тривоги та депресією є важ-
ливою частиною загального одужання. 
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Піклуйтеся про свої основні потреби:
- Добре висипайтеся.  Під час перебування у 

лікарні ви, скоріш за все, погано спали. Стрес також 
може впливати на сон. Намагайтеся повернутися до 
звичайного режиму сну та прокидання, використову-
ючи будильник. Ви або члени вашої сім’ї/опікуни мо-
жуть впевнитися у тому, що навколо вас немає речей, 
які можуть вас турбувати, наприклад, занадто багато 
світла або шуму. Зменшення вживання нікотину (на-
приклад, від куріння), кофеїну та алкоголю, а також 
використання стратегії відпочинку допоможуть вам 
засинати та передчасно не прокидатися. 

- Достатнє та здорове харчування є важливим 
для вашого гарного здоров’я та самопочуття. Члени 
сім’ї/опікуни можуть допомогти в забезпеченні вас 
необхідними продуктами харчування. 

- Будьте фізично активними  – це зменшує стрес 
та може знизити ймовірність депресії. Безпечно 
збільшуйте фізичну активність, роблячи це поступово. 

Догляд за собою 
- Підтримка соціальних зв’язків є важливою складовою вашого психічного здоров’я 

та благополуччя. Розмова з іншими людьми може допомогти знизити рівень стресу, а 
також знайти рішення тих проблем, які виникають на шляху вашого одужання. Якщо 
ви живете одні, підтримка зв’язку з друзями або сім’єю через телефон або Інтернет 
може допомогти вам відчувати себе менш самотніми. Якщо ви не відчуваєте бажан-
ня підтримувати соціальні зв’язки через поганий настрій, повідомте членів вашої сім’ї 
та друзів про те, що в процесі одужання вони можуть допомогти вам тим, що будуть 
підтримувати зв’язок з вами. 

- Займайтесь діяльністю, що розслабляє, не викликає у вас втому, наприклад, 
прослуховування музики, читання або духовні практики. Повільне дихання також 
допомагає знизити рівень стресу і є ще одним прикладом стратегії відпочинку. Якщо 
спочатку це складно, то в такому випадку починайте виконувати все це поступово.

- Поступово підвищуйте вашу участь у щоденній діяльності та заняттях хобі, 
наскільки це можливо, бо це сприяє покращенню настрою. 

Якщо до цього ви отримували послуги з підтримки психічного здоров’я, то зверніться 
до надавача цих послуг і переконайтеся у тому, що вони продовжуватимуться. Сім’я/
опікуни можуть також відігравати важливу роль, підтримуючи людей, які фізично 
відновлюються після хвороби, але психічне здоров’я яких продовжує погіршуватись. 
Члени сім’ї/опікуни можуть допомогти таким людям в отриманні доступу до необхідної 
підтримки тоді, коли вони її будуть потребувати.

За матеріалами 
Європейського бюро ВООЗ
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ПОРАДИ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ПОРАДИ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ 
ЩОДО НЕМЕДИЧНИХ (ТКАНИННИХ) МАСОКЩОДО НЕМЕДИЧНИХ (ТКАНИННИХ) МАСОК

Для зменшення ризику інфікування SARS-CoV-2 ідеальним поєднанням 
тканин і кількості шарів, згідно з рекомендаціями ВООЗ, є:

• зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їх суміш);
• середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з мате-

ріалу, який посилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);
• внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішками ба-

вовни).
Маски, виготовлені з пористих тканин, як-от марля, мають вкрай низьку 

фільтрувальну ефективність – не більше 3%, навіть за великої кількості шарів. Тому 
застосовувати їх не раціонально.

Під час вибору тканинної маски слід звернути увагу на:
• розмір – необхідно підбирати індивідуально, особливо якщо мова йде про дітей 

(маска має щільно прилягати до носа, рота і підборіддя, але не здавлювати);
• фіксацію – ремінці або вушні петлі мають щільно тримати маску на обличчі, але не 

передавлювати голову (ремінці) або вуха (петлі);
• колір – світлий, аби дитина та батьки могли чітко визначити ступінь її забруднення 

для своєчасної заміни;
• декоративне оздоблення – не рекомендовано використовувати маски з вишив-

кою, наліпками, написами, оскільки вони можуть посилювати опір диханню (створюва-
ти відчуття недостатності повітря);

• матеріали – мають бути стійкі до дії температур під час прання.
Прати маску необхідно щонайменше після одного дня використання при температурі 

не менше 60 °С протягом 60 хвилин.
Дитині протягом навчального дня необхідно щонайменше дві маски для зміни в разі 

забруднення.
Рекомендовано, щоб дитина самостійно обирала собі маску, або зробіть її разом, 

такий підхід підвищить прихильність до носіння маски.
Чітко та зрозуміло поясніть дитині, як правильно надягати, носити, знімати маску. 

Покажіть це дитині особистим прикладом.

Якщо на вас маска, чхати слід – у згин ліктя або паперову серветку (серветку слід 
викинути у смітник, а руки помити з милом і водою або обробити спиртовмісним анти-
септиком).
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Амброзія — злісний карантинний 
бур’ян. Ця рослина є північноамерикан-
ським «подарунком» нашому континенту. 
Завезена в Європу амброзія була разом з 
насінням червоної конюшини в 1873 р., а 
в Україну потрапила в 1914 р. Часу бур’ян 
не гаяв, лише за століття заполонив 5 
млн га європейських територій, а в нашій 
країні рослина виявлена на території  
21 області.

Амброзія становить значну конкуренцію 
культурним рослинам за вологу та  елемен-
ти   живлення:  на формування  1 кг  сухої  ре-
човини  цей  бур’ян    витрачає   майже    тон-
ну води, а також близько 16 кг  азоту та 1,5 
кг фосфору.  Активно «споживає» амброзія  
і калій, і мікроелементи.

Окрім виснаження ґрунту амброзія та-
кож значно пригнічує культурні рослини, 
оскільки має велику вегетативну масу та 
розвинену кореневу систему, що може 
сягати на 4 м вглиб. Амброзія не тільки 
«відбирає» воду та елементи живлення 
у культури, але й затінює культурні рос-
лини, перекриваючи їм доступ до пря-
мих сонячних променів. Починає цвісти 
з середини липня і закінчує свій про-
цес з приходом перших приморозків.   

Під час цвітіння кожна рослина амброзії 
утворює мільярди пилкових зерен (пилок), 
які переносяться вітром на великі відстані. 

Пилок амброзії викликає у людей захво-
рювання – амброзійний поліноз або «сінну 
пропасницю». Алергічна реакція може на-
ступити при концентрації всього 25 зерня-
ток пилку на 1 м³ атмосферного повітря.  

Пилок, потрапляючи у ніс, брон-
хи, викликає сльозотечу, порушує зір, 
підвищує температуру тіла. Відбувається 
різке запалення слизових оболонок верхніх 
дихальних шляхів. Алергологи стверджу-
ють, що пилок амброзії – найагресивніший 
алерген, який крім алергічної реакції, здат-
ний викликати астму. Це найпоширеніші 
симптоми на амброзію, але є й інші. На-
приклад, сильні висипання на шкірі, які 
супроводжуються пригніченим настроєм 
і сильною дратівливістю. Крім цього, мо-
жуть спостерігатися сильні головні болі, 
поганий сон або й безсоння, втрата нюху 
і смаку, знижена концентрація. Всі ці 
симптоми можуть свідчити про алергію 
на амброзію. Але, частіше за все, люди 
сприймають вищеописані симптоми за 
звичайну застуду і намагаються лікувати 
її самостійно.

А М Б Р О З І Я ! 
В чому небезпека для людини?
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якщо ви гла-
дили тваринку, 
яка перебува-
ла на свіжому 
повітрі, – 
ретельно по-
мийте руки; 

встановіть 
у будинку 
кондиціонер 
з фільтром 
повітря або 
іонізатор;

дотримуйтеся антигіста-
мінної дієти. Будьте 
обережні з такими про-
дуктами, як полуниця, 
риба, яйця, копченості 
та арахіс. Вони містять 
найактивніші харчові 
алергени, які можуть 
спровокувати або усклад-
нити симптоми алергії;

не забувайте про 
комплексне лікування 
алергії. Необхідно 
пройти обстеження у 
алерголога і спільно 
з лікарем виробити 
тактику профілактики 
загострень.

Для мінімізації неприємних наслідків алергії слід дотримуватися 
кількох простих правил:

уникайте про-
гулянок у 
період цвітіння 
амброзії. 
Пам’ятайте, що 
концентрація 
пилку в повітрі 
досягає піку 
вдень;

в обов’яз-
ковому 
порядку 
приймайте 
перед сном 
душ;

не залишайте вікна 
відкритими або ж 
встановіть спеціальну 
захисну сітку. Ці запо-
біжні заходи дозво-
лять вам максимально 
обмежити надходжен-
ня в будинок вулично-
го пилу, разом з яким 
потрапляє і пилок;

регулярно 
проводьте 
вдома во-
логе при-
бирання і не 
забувайте 
чистити ву-
личний одяг;

не зайвим 
буде носи-
ти й маски 
– уже звич-
ний атрибут 
пандемії 
COVID-19 
захистить 
і від 
алергенів;
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Як боротися з амброзією
До всіх своїх «переваг» амброзія ще й надзвичайно плодовита рослина. Лише один 

кущ може за сезон дати від 30 до 150 тис. насінин. А якщо зрізати квітучу рослину і за-
лишити на місці, «недозріле» насіння здатне прорости.

Скошування. Досить ефективнишим 
буде тільки в період бутонізації. В амброзії 
є підступна властивість: якщо скосити її в 
період активної вегетації, вона утворює 
в 2-3 рази більше молодих пагонів, ніж 
було. Тому, поки вона росте, одноразове 
скошування протипоказано – воно при-
зведе тільки до ще більшого зростання. 
Ефективне пізнє скошування — безпо-
середньо перед початком цвітіння, коли 
суцвіття вже утворилися, але ще не роз-
крилися (друга половина липня — початок 
серпня).

Виривання з коренем. Найнадійніший 
в наявних умовах метод. Якщо територія 
невелика, то від амброзії таким методом 
можна позбутися майже напевно.

Хімічний метод. Якщо заражена 
амброзією територія велика, вручну від 
цієї трави не позбутися. Тоді найкраще 
диференційоване використання різних 
гербіцидів згідно зі списком пестицидів 
і агрохімікатів, дозволених до застосу-
вання на території України. Гербіциди 
слід застосовувати у період, коли рос-
лини амброзії перебувають у фазі двох-
чотирьох справжніх листків. Пізніше дія 
хімічних препаратів істотно знижується.

Пам’ятаймо! 
Позбутися алергії 

набагато складніше, 
ніж позбутися 

амброзії.
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Гриби: Гриби: 
їстівні та отруйніїстівні та отруйні
Щороку тисячі людей відправляються в ліс у пошуках грибних делікатесів. На жаль, 

не кожному ці походи приносять довгоочікувану радість, адже кількість отруєнь дико-
рослими грибами рік від року не зменшується. Перше місце в сумному рейтингу займа-
ють отруєння блідою поганкою. Одна бліда поганка, яка потрапила в їжу, може отруїти 
трьох-чотирьох дорослих людей. Цей гриб містить сильну отруту – аманітотоксин, який 
не руйнується при термічній обробці та не розчиняється у воді.

Недосвідчені грибники найчастіше сприймають цей гриб за печерицю або сироїжку. 
Щоб не поповнити список жертв блідої поганки, слід чітко усвідомити її відмінності від 
інших грибів. Порівняння смертельно небезпечної блідої поганки і звичайних їстівних 
грибів представляє велику складність, адже звичайний гриб і поганка мають безліч 
схожих рис:

1.  В отруйного і в їстівного гриба абсолют-
но однакові розміри ніжок, варіюються від 9 до 
18 см, і капелюшки (діаметр досягає 13 см).

2.  Забарвлення білосніжне, лише у блідої 
поганки може бути дещо зеленуватим.

3.  Схожість блідої поганки і печериці поля-
гає в пластинчастій структурі грибів.

4. Схожі гриби і м’якоттю: вона щільна і 
світла.

5.  У печериць і блідої поганки внизу ніжки є 
невелике потовщення, що має кільцеподібну 
форму.

6. Шампіньйон і його отруйний побратим 
мають кільце, яке прикриває практично всю 
нижню частину капелюшка гриба.

Печериця польова Печериця лісова Сироїжка

Бліда поганкаБліда поганка
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Незважаючи на велику кількість схожих рис, у блідої поганки і у звичайних їстівних 
грибів існують і відмінності:

1. Розміри грибів практично однакові, але у поганки, на відміну від шампіньйона, 
ніжка буде тоншою і менш м’ясистою.

2. Відтінок капелюшка: в отруйного гриба колір на капелюшці і під ним обов’язково 
однаковий – білий або зеленуватий. А ось у печериці під капелюшком виявиться більш 
рожевий або коричневий колір.

3. Характерні відмінності можна відшукати не тільки в будові і зовнішньому вигляді, 
але й за запахом. У отруйного грибочка не виявиться практично ніякого аромату. Пе-
чериця ж відрізняється насиченим грибним запахом, що почасти нагадує мигдалевий.

4. В отруйної поганки ніжка внизу переходить у вольву. Це утворення у вигляді 
мішечка, з якого відбувається розвиток гриба. Спочатку воно має вигляд яйця, а по-
ганка ніби «вилуплюється» з нього. У печериці і сироїжки може бути тільки деяке по-
товщення.

5. Ще одна важлива деталь: у справжнього їстівного гриба на зрізі м’якоть темніє. А 
ось бліда поганка анітрохи не змінює свій колір.

Сироїжка зелена
Бліда поганка

Печериця Бліда поганка

Застерігаємо від споживання невідомих грибів. Пам’ятайте, єдиний надійний 
спосіб відрізнити отруйні гриби від їстівних – знати про всі їхні особливості. 
Якщо ви маєте сумніви з приводу того, чи їстівний гриб, краще його викинути.
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ЧОМУ МОЛОДЬ ЧОМУ МОЛОДЬ 
ВТРАЧАЄ ВТРАЧАЄ 

СЛУХ І ЗДОРОВ’ЯСЛУХ І ЗДОРОВ’Я
Лікарі б’ють на сполох: зростає кількість молодих людей, які втрачають слух.  

Причиною цього є активне використання плеєрів, навушників, часте відвідування  
гучних дискотек та концертів. Звук у навушниках із сучасних плеєрів, якими дуже полю-
бляють користуватися навіть школярі молодших класів, може сягати значної гучності 
– до 110 децибел. Його можна порівняти з шумом газонокосарки, електропилки або зі 
звуком сирени автомобіля швидкої допомоги. Така звукова атака, та ще й якщо вона 
відбувається часто, шкідливо впливає не лише на вуха, а й на судини, мозок та інші 
органи людського організму. У людей, які слухають в навушниках гучну музику (в се-
редньому по 3-4 години на добу без перерви впродовж 5-6 років), як правило, виявля-
ють за допомогою реоенцефалографії спазм судин, підвищення їх тонусу, утруднення 
венозного відтоку. І навіть якщо зі слухом у людини поки що все нормально, то, цілком 
імовірно, вже є головний біль, шум у вухах, запаморочення, зниження працездатності. 
Фахівці проводили вимірювання рівня шуму на дискотеці, й виявилося, що максималь-
на його інтенсивність у різному віддаленні від джерела звуку становить від 107 до 110 
децибел. Якщо, приміром, музика в 110 децибел звучатиме впродовж кількох годин і 
при цьому людина, яка відвідує дискотеку в середньому двічі на тиждень, увесь цей 
час перебуватиме поблизу апаратури й колонки, то таке навантаження на слух буде 
надто великим і просто так не мине.

Для порівняння: інтенсивність звуку в 140 децибел можна порівняти з пострілом 
гармати або запуском ракети, а якщо вона вища за цю цифру, то настають больові 
відчуття й навіть може статися розрив барабанної перетинки. 130 децибел буває під 
час роботи відбійного молотка, 120 – під час звучання рок-музики на відстані 1-2 метри, 
90 – таку силу звуку дає шум транспорту на вулиці, у тому числі вантажного. Звичайний 
вуличний шум вимірюється у 80 децибел, сучасний пилосос чи посудомийна машина 
дають рівень звуку в 70. Людський шепіт – це 30 децибел, шум у тихій кімнаті – 40, шум 
дощу – 50. А найсприятливіший рівень звуку для людини – 40-50 децибел.
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Крім того, негативний вплив на слух мають і навушники-укладки (ті, що вставля-
ються у вушну раковину), бо фіксуються у безпосередній близькості від барабанної 
перетинки й не ізолюють слуховий аналізатор від шумів довкілля. Навушники закрито-
го типу більші (ті, що накладаються на вуха), тому ізолюють щільніше. Користувачам 
варто звертати увагу й на якість навушників, бо чимало з них спотворюють амплітудно-
частотні характеристики тих мелодій, які звучать. На низьких частотах через недостат-
ню якість навушників трапляється так званий завал, через що людина змушена дода-
вати гучності, аби почути музику. І, відповідно, підвищуються не тільки низькі, а й високі 
частоти, які мають більш негативний вплив на слуховий аналізатор.

Слухати музику в навушниках можна, але негучну і в тихій обстановці, хвилин 20-30. 
Щодо самої музики, то краще слухати симфонічну, бо в ній немає перепадів частот. Ко-
рисними є звучання шуму дощу, морського прибою, дзюрчання струмка, шелест листя 
– вони сприяють розслабленню нервової системи.

У нашому складному світі будь-яке явище можна 
використовувати як на благо, так і на шкоду.  
Музика – не виняток. Вона створює настрій,  

будить в нас емоції, вона може привести  
до хвилювання, налаштувати на сумний або 

радісний лад. У музиці можна знайти все:  
і заспокоєння, і енергію, і здоров’я.  

Треба лише вміти слухати.



КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

ЗДОРОВ’Я ДО СТАРОСТІЗДОРОВ’Я ДО СТАРОСТІ

Сьогодні ми з молодості можемо приділяти більше уваги своєму здоров’ю, 
щоб забезпечити собі здорову старість. Але поліпшити свій стан здоров’я 
ніколи не пізно, навіть коли вам вже за 60. 

Прості поради, яких важливо дотримуватися літнім людям, щоб поліпшити 
своє самопочуття і зберегти бадьорість тіла і духу.

 1. Якщо ви курите, негайно кидайте

Куріння вбиває та призводить до захворювань, викли-
каючи рак, інсульт і серцеву недостатність. Куріння при-
зводить також до еректильної дисфункції у чоловіків че-
рез атеросклероз. Тютюн впливає на нашу зовнішність, 
призводить до надмірного утворення зморшок, пору-
шуючи еластичність шкіри. Сьогодні є багато простих 
способів, які допоможуть вам легко кинути курити. 

Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, їзда 
на велосипеді, танці, пробіжки, заняття пілатесом тощо, 
тобто все те, що вам подобається. Фізична активність 
допомагає нам підтримувати здорову вагу, запобігати 
або контролювати хворобу, краще спати, знімати стрес, 
уникати падінь, а також мати кращий вигляд і почувати-
ся краще.

 2. Будьте активними в будь-якому віці

 3. Правильно харчуйтесь

Здорове і збалансоване харчування не вимагає більших 
фінансових витрат, ніж харчування шкідливою їжею. 
Замініть тваринні жири рослинними, виключіть з раціону 
цукор, зменшіть кількість солі і введіть у раціон більше 
овочів і фруктів. У поєднанні з фізичною активністю, вжи-
вання поживних продуктів в потрібній кількості може допо-
могти вам зберегти здоров’я. Багатьом захворюванням, 
таким як хвороби серця, ожиріння, високий кров’яний 
тиск, діабет 2 типу та ін., можна запобігти або контролю-
вати за допомогою збалансованої дієти і фізичних вправ.
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 4. Підтримуйте свою вагу в нормі
Додаткова вага збільшує ризик серцево-судинних 

захворювань, діабету і високого кров’яного тиску. Крім 
того, зайва вага дає додаткове навантаження на ваші 
суглоби і хребет. Розрахуйте свій індекс маси тіла (ІМТ), 
щоб знати, яка вага є нормальною для вашого зросту. 
Досягніть своєї здорової ваги і залишайтеся у ній, хар-
чуючись правильно і зберігаючи активність. Замініть 
солодкі напої водою – вода не містить калорій!

 5. Запобігайте падінням
З віком ми починаємо частіше падати. Це пов’язано 

з погіршенням роботи вестибулярного апарату, змен-
шенням рухливості суглобів і сили м’язів, зниженням 
зору тощо. Запобігайте падінням і травмам, при-
бравши з дороги  непотрібні килимки,  шнури та інші 
пристосування, які можуть стати на заваді для про-
ходу. Використовуйте нічники в коридорах і ванних 
кімнатах, щоб не спотикатися у темряві. Чи знаєте 
ви, що люди, які ходять босоніж, падають частіше? 
Носіть взуття з хорошою підтримкою і не слизькою 
підошвою, щоб зменшити ризик падіння. Носіть оку-
ляри, якщо ваш зір знижено!

 6. Не забувайте регулярно ходити до лікаря 

Будьте в курсі імунізації та інших ме-
дичних оглядів. З 50 років жінка повин-
на регулярно проходити мамографію на 
предмет виявлення раку молочної залози. 
Чоловікам же необхідно відвідувати лікаря 
для виявлення можливого раку простати.

Обов’язково захищайте свою шкіру 
від сонця. Занадто багато сонця і 
ультрафіолетових променів можуть ви-
кликати рак шкіри.

Регулярно перевіряйте зір та слух. Загальними є проблеми із зором, що включають 
катаракту і глаукому. Втрата слуху також зазвичай відбувається при старінні, особливо 
часто - через хвороби або вплив гучного шуму. Проходьте стоматологічну перевірку та 
правильно доглядайте за зубами (щоденне чищення щіткою і зубною ниткою).

Своєчасні візити до лікаря і використання методів корекції зору і слуху зроблять жит-
тя більш безпечним і комфортним.

 7. Контролюйте свій стрес
Ми можемо усвідомлено знижу-

вати рівень свого стресу, зменшу-
ючи негативний вплив стресу на 
здоров’я. У цьому нам допоможуть 
фізичні вправи, медитація, хобі та 
вміння чергувати періоди роботи і 
відпочинку. Знайдіть час для сім’ї, 
друзів, спілкування і веселощів. 
Дізнайтесь про роль позитивного 
мислення і намагайтеся його дотри-
муватися.
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Домашній Чорнобиль – саме так 
спеціалісти-екологи часто називають миючі 
засоби, а особливо пральні порошки. 

Пральний порошок – один із най-
практичніших і незамінних винаходів люд-
ства. Його створення датується кінцем XIX 
століття, і за довгі роки свого існування 
склад пральних порошків зазнавав неодно-
разових змін.

Сьогодні така побутова хімія може містити ПАР (поверхнево-активні речовини), 
силікат натрію, соду, фосфати і безліч інших компонентів. Далеко не завжди її склад є 
безпечним для здоров’я і навколишнього середовища.

Що небезпечного в пральних порошках  
для шкіри і організму в цілому?

Навіть найретельніше полоскання не може стовідсотково вимити пральний поро-
шок з тканини. Саме тому повністю виключити контакт з таким засобом побутової хімії 
нереально. Адже одяг і білизна постійно стикаються з нашою шкірою, ми вдихаємо 
запах від речей і мікрочастинки того, що міститься в їх швах і тканинах.

Найбільш чутливими до компонентів порошків, що використовуються при пранні, 
є діти. Для малюків речовини, які містяться у таких засобах, можуть стати причиною 
виникнення подразнень на шкірі, почервоніння, свербіння, лущення та інших проявів 
алергічного дерматиту. При проникненні токсичних речовин через шкіру агресивному 
впливу можуть піддаватися внутрішні органи, як у дітей, так і у дорослих. Для дітей 
6-7 років характерні пошкодження очей через потрапляння хімічної рідини від вмісту 
капсул для прання. Дитина хоче дізнатися, що ж там в середині, в яскравому мішечку, 
натискає на нього і рідина струменем потрапляє в око, спричиняючи опік.
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ОБЕРЕЖНО, ОБЕРЕЖНО, 
ПРАЛЬНІ ПОРОШКИПРАЛЬНІ ПОРОШКИ

Що ж можуть містити сучасні пральні порошки?
ПАР. Поверхнево-активні речовини при-

сутні чи не в кожному сучасному порошку. 
Це можуть бути аніонні та катіонні ПАР.

Аніонні ПАР є найбільш поширеними, 
оскільки вони найдешевші в виробництві 
і моментально розчиняються у воді. Але 
при цьому такі речовини є найбільш 
шкідливими для організму і навколишньо-
го середовища.

Катіонні ПАР у меншій мірі, але все 
ж негативно позначаються на здоров’ї і 
природі.

Фосфати. Це хімічні сполуки металів 
і фосфорної кислоти. У виробництві 
пральних порошків використовуються 
фосфати кальцію, натрію і калію. У дея-
ких країнах вони заборонені або суворо 
регламентовані. У нас щодо використан-
ня фосфатів при виготовленні побутової 
хімії будь-яких офіційних вказівок не існує, 
тому нерідко на ринку можна зустріти по-
рошки з концентрацією фосфатів у 50% і 
більше. Основним джерелом забруднен-
ня водойм фосфатами є комунальні стоки 



із залишками пральних порошків. Трива-
лий час противники обмеження фосфатів, 
яких лобіюють транснаціональні вироб-
ники фосфатних порошків, висували 
теорію про те, що забруднення водойм 
відбувається через потрапляння у води 
мінеральних (фосфатних) добрив. Про-
те дослідження показали, що фосфатні 
добрива – це малорухливі з’єднання. У 
грунті вони зберігаються 5–8 років. Доля 
забруднення водойм мінеральними фос-
фатними добривами становить 10–30% 
від усього надходження фосфору. Більше 
ніж 60% фосфатів потрапляє у водойми 
через використання фосфатних пральних 
порошків.

Феноли. Такі речовини є токсичними, і 
контакт з ними може негативно позначи-
тися на здоров’ї серця, легенів, печінки і 
нирок. Крім того, феноли впливають на 
нервову систему. Вони здатні проникати 
через шкіру, навіть якщо на ній немає по-
шкоджень. Як правило, це відбувається 
під час ручного прання або при носінні 
речей, в тканинах яких навіть після поло-
скання можуть залишатися різні токсичні 
речовини.

Відбілювачі. У складі порошків з ефек-
том відбілювання часто присутні компо-

ненти, що містять хлор. При впливі на 
слизові оболонки і шкіру такі речовини мо-
жуть викликати сильне подразнення. Сюди 
ж можна віднести оптичні освітлювачі, що 
завдають особливої шкоди навколишньо-
му середовищу і зокрема водоймам, в 
які потрапляють стічні води. Також вони 
небезпечні для дітей і можуть викликати 
алергічні реакції у дорослих під впливом 
сонячних променів.

Гідрохлорид натрію. Це ще один 
шкідливий компонент у складі порошків. 
Результати проведених досліджень по-
казали, що тривалий вплив гідрохлориду 
натрію на організм негативно позначається 
на стані серцево-судинної системи, може 
викликати серйозні алергічні реакції, 
погіршувати стан волосся і шкіри, а також 
підвищувати ризик розвитку онкологічних 
захворювань.

Не менш шкідливими для здоров’я 
є хімічні ароматизатори, які використо-
вуються у складі пральних порошків. 
Найчастіше – це вони є причиною алергії. 
Також доведено, що деякі штучні аромати-
затори можуть спровокувати розвиток аст-
ми і важких форм алергії, негативно позна-
чатися на координації рухів і концентрації 
уваги.

На що звертати увагу при виборі порошку?
Купуючи  пральний порошок, необхідно з особливою ретельністю вивчити інфор-

мацію, на його етикетці:
- на якісній продукції обов’язково має бути інструкція, вказана дата виготовлення і 

термін його придатності;
- вміст ПАР в ньому має бути не більше 5%, при цьому наявність аніонних ПАР, які 

позначаються на етикетці як А-ПАР – пряма причина для відмови від покупки такого 
порошку;
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- в пральному порошку повинні 
бути відсутніми фосфати, які 
успішно замінені сьогодні екологічно 
безпечними цеолітами;

- наявність ензимів у складі 
пральних порошків негативно 
позначається на стані натуральних 
тканин, тому купувати продукцію з 
такими речовинами краще тільки 
для синтетики.
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Ще більш уважними необхідно бути при виборі порошку 
для прання дитячих речей:

- інструкція із застосування засобу 
та його дозування обов’язково повинна 
відображатися на етикетці;

- найкраще вибирати продукцію, на якій 
зазначено, що вона гіпоалергенна і при-
значена для новонароджених.

Прості правила безпечного для здоров’я прання
Щоб зменшити негативний вплив ПАР і, відповідно, знизити ризик для свого здоров’я, 

необхідно кілька разів полоскати речі після прання, виключити прямий контакт з праль-
ним порошком, зберігати його в щільно закритій упаковці і акуратно засипати засіб у 
машинку.

- якщо ви перете вручну, не забувайте вдягати рукавички і намагайтеся не вдихати 
пил від порошку при його засипанні;

- після прання, контакту з порошком і його упаковкою ретельно мийте руки;
- при пранні в машинці закривайте двері у ванну кімнату і провітрюйте приміщення 

після закінчення роботи;
- для багаторазового полоскання використовуйте воду не менше 50-60 °С;
- не розвішуйте білизну для просушування в кімнатах (використайте сушку на сві-

жому повітрі);
- зберігайте пральний порошок подалі від продуктів харчування і посуду, а також 

в недоступному для дітей місці. Також не зберігайте відкритою пачку, якщо в ній за-
лишився ще порошок. Його запах поширюватиметься по квартирі і потраплятиме в 
легені. Щоб цього не сталося, пачку із залишками порошку обов’язково зберігайте в 
щільно зав’язаному поліетиленовому пакеті.

Також пам’ятайте:

Правильно вибравши Порошок і дотримуючись таких Простих Правил, 
ви зможете значно знизити ризик для свого здоров’я і сПокійно 

насолоджуватися ідеально чистими речами.




