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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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Напередодні Всесвітнього дня психічного здоров’я за інформа-
ційної підтримки Житомирського обласного центру громадського 
здоров’я розпочався соціальний проєкт кафедри соціальної та 
практичної психології Житомирського державного університету 
ім. Івана Франка – «Психологічний марафон ЖДУ: Життя. Дружба. 
Успіх - 2020!».
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9 жовтня 2020 року у супроводі досвідченої тренерки, кандидата психологічних наук, 
доцента Ольги Савиченко 44 старшокласники із 12 загальноосвітніх закладів міста 
Житомира взяли участь у тренінгу «Що можуть старшокласники інвестувати у психічне 
здоров’я?». Незважаючи на онлайн-формат заходу, вийшло дуже інтерактивно, весело 
та пізнавально.

Психологічний марафон триватиме весь навчальний рік, упродовж якого майбутні 
психологи зможуть відвідати майстер-класи та тренінги від провідних фахівців, прой-
дуть курс психологічної підготовки до ЗНО, отримають індивідуальні консультації та 
психологічний супровід кращих психологів міста.

У смт Нова Борова Хорошівського району на запрошення 
керівника КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Новоборівської селищної ради Тетяни Стринадко перед батька-
ми та працівниками Новоборівської ОТГ виступила Анна Кухарук, 
завідувачка відділу імунопрофілактики КНП «Обласний центр гро-
мадського здоров’я», позаштатний експерт Національної служби 
здоров’я України за напрямом «Педіатрія», дитячий інфекціоніст, 

імунолог, координатор ГО «Батьки за вакцинацію». Тема лекції стосувалась ще-
плень та профілактики раку шийки матки. 

Новоборівську об’єднану територіальну громаду і обласний центр громадського 
здоров’я поєднують дружні партнерські стосунки. Результатом цієї співпраці, зокрема, 
стала розробка Програми громадського здоров’я, напрацювання її завдань та заходів. 

Програму було затверджено рішенням 45-ї сесії Новоборівської селищної ради від 3 
квітня 2020 року. Також як результат проведеної роботи – рішення про виділення коштів 
на закупівлю вакцини для щеплення мешканців ОТГ проти вірусу папіломи людини.

Допомагати покращувати якість життя – одне із завдань нашого центру і, як свідчить 
практика, домогтись цього можна лише спільними зусиллями. Піклуючись про здоров’я 
кожного мешканця громади, ми піклуємось тим самим про здоров’я усіх жителів нашої 
області.
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У Житомирі відбувся тренінг на тему «Стресостійкість» для меди-
ків та фахівців, які залучені до подолання COVID-19. Організували 
та провели зустріч представники ГО «Центр практичної психології 
«For Life»» за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив  
та Житомирського обласного центру громадського здоров’я. Захід 

відбувся із дотриманням карантинних вимог, до того ж за потреби учасники мог-
ли долучитися через платформу ZOOM.

Впродовж дня учасники тренінгу 
мали змогу ознайомитися з поняттям 
стресостійкості та компонентами цього 
явища. Особливу увагу тренери звернули 
на пошук внутрішніх ресурсів для опору 
стресу, зокрема говорили про позитивні 
емоції.

Мабуть, найцікавішими з моментів 
зустрічі для учасників стали практичні 
техніки самоаналізу та самодопомоги, 
психологічні ігри та вправи з метафорич-
ними картами.

Тренінг 21 жовтня став першим серед циклу зустрічей у рамках проєкту «Медичні 
працівники в умовах COVID-19: інформаційна підтримка, тренінги стресостійкості, пер-
ша психологічна допомога».

З 18 листопада під егідою ВООЗ стартував Всесвітній тиж-
день правильного використання протимікробних препаратів. 
Відзначається він щорічно, починаючи з 2015 року, для підвищення 
обізнаності про проблему стійкості до протимікробних препаратів 
у всьому світі і заохочення передового досвіду серед широкої 

громадськості, медичних працівників та політиків для уповільнення розвитку 
та поширення лікарсько-стійких інфекцій.

18 листопада 2020 року 
завідувач відділу моніторингу 
і оцінки Житомирського 
ОЦГЗ Олег Маньковсь-
кий взяв участь у прямому 
ефірі на Facebook-сторінці 
Житомирської обласної 
бібліотеки для юнацтва. 
Фахівець розповів про пра-
вила прийому антибіотиків та 
відповів на запитання читачів 
бібліотеки. 

Ще один вагомий крок у розбудові системи громадського 
здоров’я на Житомирщині – розпорядженням голови ОДА № 586  
від 28.10.2020 р. затверджено Стратегію розвитку імунопрофілактики 
та захисту населення Житомирської області від вакцинокерова-
них інфекцій на період 2020-2022 років, розробленої Житомирсь-

ким обласним центром громадського здоров’я, та План заходів щодо реалізації 
Стратегії.
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19 листопада – Міжнародний день відмови від куріння. Це той 
самий день, щоб заявити про свої права на бездимне середовище, 
щоб раз і назавжди попрощатися зі згубною залежністю. 

Вже понад сто років 
тютюнові компанії просува-
ють свою вбивчу продукцію 

в маси, викликаючи мільйони смертей у 
всьому світі щорічно. Нова зброя тютюнової 
індустрії – електронні пристрої для куріння, 
які позиціонуються як продукти, безпечніші 
за звичайні сигарети. Однак незалежні 
дослідження вказують на протилежне: 
електронні тютюнові вироби далеко не такі 
безпечні, як заявляють їхні виробники, і мо-
жуть становити серйозну загрозу як для здоров’я курця, так і людей довкола.

19 листопада 2020 року Житомирський обласний центр громадського здоров’я у 
партнерстві з Центром громадянського представництва «Життя» провели флешмоб 
до Міжнародного дня відмови від куріння. Серед учасників, які взяли у ньому участь, 
26 листопада була розіграна екосумка.

Європейський тиждень тестування це міжна-
родна акція, яка проходить двічі на рік вже 8-й 
рік поспіль. Її мета – привернути увагу людей до  
таких небезпечних захворювань, як ВІЛ та вірусні 
гепатити В і С, а також протестувати якомога 
більше людей на ці захворювання.

Близько 1 мільйона українців не знають, що мають у своєму організмі вірус гепати-
ту С, ще 60 тисяч не знають про свій ВІЛ-позитивний статус. У Житомирській області 
зареєстровано 3496 осіб, що мають ВІЛ-інфекцію. Лише за 2019 рік було виявлено 448 
нових випадків. Нині в області зареєстровано 1226 людей, хворих на гепатит С, і 352 

пацієнти, що мають вірусний гепатит В.
Наразі ВІЛ вилікувати повністю неможливо. 

Натомість сучасна АРВ-терапія гарантує повноцінне 
та здорове життя усім людям, що мають ВІЛ. На жаль, 
багато людей і досі вірять, що ВІЛ – це смертний ви-
рок і не отримують лікування, тож у Житомирській 
області лікуванням охоплено лише 70 відсотків від 
тих, хто його потребує.

Про це 23 листопада під час прес-брифінгу, 
організованого з нагоди Європейського тижня тесту-
вання, представникам засобів масової інформації 
розповіли спікери: Ліна Возна – завідувачка відділу 
неінфекційних захворювань КНП «Обласний центр 
громадського здоров’я», Вікторія Сенкевич – пси-
холог кабінету довіри відділення профілактики та 
боротьби із ВІЛ/СНІДом КНП «Обласний медичний 
спеціалізований центр», Ганна Піцань – завідувачка 
відділення «Клініка дружня до молоді» КП «Дитяча 
лікарня імені В.Й.Башека» та Олександр Климченко 
– соціальний працівник ГО «Перспектива».
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У рамках Європейського тижня тестування обласний центр громадського здоров’я 
ініціював акцію, під час якої анонімно та безкоштовно усі бажаючі могли пройти те-
стування швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити. У Житомирі акція 
проходила на базі КНП «Обласний медичний центр спортивної медицини» та в холі 
поліклініки КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського». 

Жителі нашої області досить активно долучилися до заходу. За час акції обстежен-
ня на ВІЛ і гепатит С пройшли 102 осо-
би. Із них усі тести на ВІЛ, а їх було 100 
штук, виявилися негативними, у той же 
час 2 із 100 тестів на гепатит С були по-
зитивними. 

Партнерами заходу стали відді-
лення «Клініка дружня до молоді»  
КП «Дитяча лікарня імені В.Й.Башека», 
КНП «Обласний центр спортивної меди-
цини», КНП «Обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф.Гербачевського» і ГО «Перспек-
тива».

Під час проведення Європейського тижня тестування на сторінці ОЦГЗ у Facebook 
було опубліковано відеолекцію на тему: «Епідеміологічні та оціночні дані щодо вірусних 
гепатитів у світі та в Україні. Невизнана епідемія». Лектор: Ольга Сахневич, коорди-
наторка УОЗ ОДА за напрямом «Інфекційні хвороби», лікар-інфекціоніст обласної 
клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського. Відеолекцію створено в рамках реалізації 
проєкту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в 
Україні.

Лише об’єднавши наші зусилля, ми зможемо підвищити обізнаність про вірусний 
гепатит C та ВІЛ, важливість тестування, переваги раннього виявлення цих хвороб і 
можливості їх подолання.

Завідувачка відділу імунопрофілактики Житомирського ОЦГЗ  
Анна Кухарук під час прямого ефіру на Facebook-сторінці 
Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва відповіла на 
численні запитання читачів про вакцинацію, зокрема зазначила, 
що згідно з чинним в Україні Календарем профілактичних щеплень 

вакцинація проводиться проти 10 інфекційних захворювань (гепатит В, туберку-
льоз, дифтерія, правець, кашлюк, гемофільна інфекція, поліомієліт, кір, паротит, 
краснуха). 

Лікарка також розповіла, як слід підготуватися до щеплень, де можна вакцинуватися 
і про особливості імунопрофілактики грипу.
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В рамках реалізації проєкту Глобального фонду для боротьби зі 
СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні фахівці Житомирсь-
кого обласного центру громадського здоров’я провели тренінг 
на тему: «Методика створення місцевих програм громадського 
здоров’я в умовах окремої ОТГ» для мешканців Семенівської ОТГ 
(зустріч відбулася з дотриманням протиепідемічних норм). 

Тренером виступила Ірина Огійчук, залучений консультант проєкту. Участь у заході 
взяли представники органів місцевого самоврядування, медицини, освіти та культури. 

Вже традиційно з представниками громади були опрацьовані питання поняття гро-
мадського здоров’я, впровадження та розбудови його в межах даної ОТГ. Мінілекції, 
теоретичні та практичні завдання, робота в групах – тренінг розпочався досить активно 
і тривав так протягом усього відведеного для цього часу.

Для ефективного розвитку 
спільноти важливим є форму-
вання розуміння щодо повнова-
жень органів самоврядування 
для створення безпечних умов 
проживання, виховання та на-
вчання, забезпечення питною 
водою, захисту населення від 
інфекційних хвороб, адже саме 
місцева влада здатна якнайкра-
ще попіклуватися про своє на-
селення. У цьому питанні основними партнерами можуть виступити стейкхолдери, і 
досвід ОЦГЗ стане у пригоді активістам громади.

Процес розбудови громадського здоров’я слід починати з визначення головних про-
блем стосовно цієї  теми на території ОТГ та пошуку усіх можливих шляхів їх вирішення. 
І на основі цього сформулювати ключові завдання та необхідні заходи Програми гро-
мадського здоров’я Семенівської ОТГ.

У рамках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби  
зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні Житомирський  
обласний центр громадського здоров’я організував проведення 
круглого столу на тему: «Медики і громадськість об’єднують зусил-
ля у запобіганні ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі», приуроче-

ного до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Участь у заході взяли медичні 
фахівці області та представники громадських організацій. 

На жаль, Україна посідає одне з перших місць серед країн Європейського регіону 
за кількістю людей, які живуть з ВІЛ. Про епідситуацію з ВІЛ/СНІДом загалом у світі, 
в Україні та Житомирській області, зокрема, і надання кваліфікованої медичної допо-
моги ВІЛ-інфікованим розповіла Олена Варваровська – завідувачка відділення для 
профілактики та боротьби із ВІЛ/СНІДом КНП «Обласний медичний спеціалізований 
центр» Житомирської обласної ради.

Незважаючи на те, що з кінця 1990-х років досягнуто значного прогресу у розширенні 
доступу до ефективних засобів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу, 
це захворювання залишається однією з основних проблем громадського здоров’я. 
«Запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу як важливий чинник формування здоров’я населен-
ня» – такій темі присвятила свій виступ Ліна Возна – завідувачка відділу неінфекційних 
захворювань КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Житомирської обласної 
ради. 
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Поширення ВІЛ/СНІДу не є лише суто медичною проблемою, адже має серйозні 
економічні, демографічні та соціальні наслідки. Важливу роль у протидії цій епідемії 
відіграють соціальні служби. Досвідом співпраці Житомирського міського центру 
соціальних служб міської ради щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед населення з 
присутніми поділився Олександр Синиця – керівник служби соціально-профілактичної 
роботи цього центру.

Тему профілактики ВІЛ/СНІДу і негативних явищ у молодіжному середовищі продо-
вжила Тетяна Бугира – координатор у м. Житомирі Всеукраїнської благодійної органі-
зації «АСЕТ».

Пріоритетним завданням профілактичної роботи серед молоді є створення кожною 
молодою людиною власної моделі безпечної поведінки, спрямованої на зниження ри-
зику зараження ВІЛ, формування зваженого ставлення до проблеми СНІДу. Про спри-
яння інтеграції послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу та формування здорового способу 
життя на основі «дружнього підходу» до підлітків та молоді на різних рівнях медичної 
допомоги, а також досвід роботи «Клініки дружньої до молоді» розповіла Ганна Піцань 
– завідувачка відділення «Клініка дружня до молоді» дитячої поліклініки Корольовсько-
го району КП «Дитяча лікарня ім. В.Й.Башека» Житомирської міської ради. 

Світ не зможе ліквідувати СНІД як загрозу для громадського здоров’я, не вирішивши 
проблему стигматизації. Пов’язані з ВІЛ стереотипи і дискримінація в суспільстві пере-
шкоджають людям в отриманні необхідних їм знань і послуг з профілактики та супрово-
ду ВІЛ. Марія Піджара – консультант із соціальної роботи Благодійного Фонду «Нехай 
твоє серце б’ється» акцентувала увагу на питаннях гендерного насилля, своєчасного 
виявлення ВІЛ та толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ.

Поняття дискримінації також охоплює несправедливе ставлення до ключових груп 
населення, що зіштовхуються з підвищеним ризиком зараження ВІЛ. Із досвідом 
інформаційної роботи у напрямку запобігання ВІЛ/СНІДу серед секс-працівниць 
учасників заходу ознайомила Тетяна Романенко – директор філії Благодійної організації 
«Легалайф-Україна».

Вкрай важливим для ефективної протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу є забезпе-
чення дотримання прав уразливих груп, у тому числі на соціальний захист і необхідну 
медичну допомогу. Про роботу громадської організації «Перспектива» у Житомирській 
області з профілактики ВІЛ серед груп ризику розповів Андрій Сторожук – заступник 
директора цієї громадської організації. 

Окремо на питанні профілактики алко- і наркозалежності серед молоді зупинився 
Кирил Озерний – керівник Житомирського відділення Міжнародної Антинаркотичної 
Асоціації.

На завершення зустрічі учасники круглого столу наголосили, що сьогодні, коли весь 
світ намагається перемогти коронавірус, не варто забувати, що ВІЛ-інфекція/СНІД – це 
реальна проблема, і потрібно робити все можливе, щоб подолати цю хворобу та забез-
печити гідне і повноцінне життя тим, кого вона торкнулась. 
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Традиційно щороку з метою формування позитивного світогляду, 
мотивації до здорового способу життя серед молоді, привернен-
ня уваги до проблем профілактики негативних явищ у нашому 
місті проводиться конкурс малюнків, плакатів та коміксів «Твоє 
майбутнє – це здорове сьогодення», приурочений до Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом. 

Конкурс було організовано Житомирським міським центром соціальних служб 
міської ради.

Обласний центр громадського здоров’я вже вкотре серед інших установ, благодійних 
та громадських організацій нашого міста виступив в якості соціального партнера кон-
курсу. 

3 грудня 2020 року в Домі української культури відбулась церемонія нагороджен-
ня переможців конкурсу, в якому взяли участь 12 навчальних закладів нашого міста 
різних рівнів акредитації. 

Світлана Ходаківська, лікар-методист відділу промоції здорового способу життя  ОЦГЗ 
подякувала всім учасникам за активну участь у конкурсі, зауваживши, що визначити 
переможців було складно, бо тематика представлених робіт досить різнопланова. 

На конкурсі було представлено велику кількість – 45 робіт учнів, студентів та 
курсантів училищ, ліцеїв, коледжів та вишів міста Житомира і всі вони були скеровані 
на привернення уваги громадськості до соціально-небезпечних хвороб, пропагування 
здорового способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі 
– саме тих аспектів, популяризацією яких, зокрема, займається і ОЦГЗ. Тож тим більш 
приємна така активна участь молоді з її власним баченням цих проблем.

Переможцями від ОЦГЗ стали: Ірина Лябах, студентка Поліського національного 
університету, робота «Мій вибір»;

Марина Карплюк, студентка Житомирського технологічного коледжу КНУБА, робота 
«Твоє майбутнє – це здорове сьогодення»;

Ігор Чумак, курсант Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова,  
робота «Планета й дерева»; 

Єлизавета Нестеренко, студентка ДНЗ «Центр сфери обслуговування м.Житомира», 
робота «Битва».

Усі номінанти, окрім брендової продукції від ОЦГЗ, отримали Сертифікати на друк 
конкурсної роботи при виготовленні інформаційно-просвітницьких поліграфічних 
матеріалів.
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В КНП «Брусилівська лікарня» Брусилівської селищної ради 
в рамках реалізації проєкту Глобального фонду для боротьби  
зі СНІДом, туберкульозом і малярією в Україні відбувся тренінг  
на тему «Особливості проведення до- та післятестового консульту-
вання, проведення тестування швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію 
та вірусні гепатити. Зниження стигми та дискримінації».

Тренером заходу виступила Вікторія Сенкевич, психолог кабінету довіри відділення 
профілактики та боротьби із ВІЛ/СНІДом КНП «Обласний медичний спеціалізований 
центр» Житомирської обласної ради. Також у роботі тренінгу взяла участь Олена Вар-
варовська – завідувачка відділення для профілактики та боротьби із ВІЛ/СНІДом КНП 
«Обласний медичний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради.

Фахівці первинної ланки Брусилівського району в ході роботи тренінгу вивчали пи-
тання, пов’язані з епідеміологічною ситуацією з ВІЛ/СНІДу в області та впливом те-
стування на поширення ВІЛ. Зокрема фахівці ЦПМСД мали можливість ознайоми-
тись з інформацією щодо зменшення стигми та дискримінації, пов’язаних із ВІЛ, щодо 
представників груп найвищого ризику, включаючи людей, які живуть з ВІЛ, та людей, що 
вживають ін’єкційні наркотики, та залучення їх до тестування і лікування ВІЛ-інфекції та 
вірусних гепатитів.

Під час практичних занять фахівці первинної ланки медичної допомоги оволоділи 
методикою проведення до- та післятестового консультування, тестування швидкими 
тестами на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити, освоїли методику навичок постановки 
швидких тестів. Таке тестування дає можливість зберегти конфіденційність результатів 
обстеження.

Як свідчить практика, подібна методика проведення тренінгу дозволяє учасникам 
не лише краще засвоїти інформацію, а й поліпшує техніку оволодіння практичними на-
вичками. 

Після завершення тренінгу учасники отримали сертифікати.
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Епідемія коронавірусу, що швидко охопила весь світ, поставила багато Епідемія коронавірусу, що швидко охопила весь світ, поставила багато 
запитань не лише перед інфекціоністами та пульмонологами, але й перед запитань не лише перед інфекціоністами та пульмонологами, але й перед 
дієтологами.дієтологами.

Важливо внести необхідні корективи в традиційні методики харчуван-Важливо внести необхідні корективи в традиційні методики харчуван-
ня, зберігаючи все цінне із набутого, що дозволить кожній людині і кожній ня, зберігаючи все цінне із набутого, що дозволить кожній людині і кожній 
сім’ї як пристосовувати харчування до нагальних викликів, так і визнача-сім’ї як пристосовувати харчування до нагальних викликів, так і визнача-
ти довгострокову стратегію поведінки. Особливо це стосується людей ти довгострокову стратегію поведінки. Особливо це стосується людей 
похилого віку.похилого віку.

Відомо, що в організмі літніх людей з роками активуються запальні процеси, ра-
зом з тим вони можуть не мати явних проявів. Це – властивість старіння. В умовах 
коронавірусної інфекції рівень запалення різко зростає і за тяжких її форм він виходить 
з-під контролю організму, т.з. «цитокіновий шторм», що призводить до ускладненого 
перебігу хвороби.

Крім того, при старінні має місце зниження опірності імунної системи. Виходячи із 
попереднього запитання, постає наступне – чи може харчування робити свій внесок у 
вихідний рівень запальної відповіді організму, знижувати її? На нашу думку, може. Але 
для цього потрібно враховувати раніше відомі негативні зміни у харчуванні людей по-
хилого віку, які останнім часом набувають більшого впливу. Передусім, це погіршення 
нутрієнтної структури харчування, зокрема, зменшення частки білкової складової. І, по-
друге, в багатьох випадках незбалансованість структури харчування за рахунок більшої 
частки неякісних жирів та вуглеводів. Тому і нагальне, і постійне завдання – оптимізація 
структури харчування, яка у людей похилого віку відбувається на інших засадах, ніж у 
людей молодших вікових груп, враховуючи наростання вікового десинхронозу.

Для вирішення всіх згаданих питань важливо, враховуючи вікові особливості, на-
лагодити, зберегти, підтримати повноцінне і різноманітне харчування літніх людей. 
Воно необхідне для забезпечення потреб організму в основних нутрієнтах – білках, 
жирах, вуглеводах, у т.ч. харчових волокнах, а також вітамінах, мінералах, зокрема 
електролітах. Адже від цього залежить робота як організму в цілому, так і окремих його 
підсистем і системи імунного захисту, зокрема.

Які негативні тенденції у функціонуванні організму  
при старінні передусім вимагають уваги і протидії?

Харчування людей похилого віку Харчування людей похилого віку 
в профілактиці захворювання в профілактиці захворювання 

коронавірусомкоронавірусом
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На жаль, як вже зазначалося, значна частина людей, особливо літніх, не може забез-
печити збалансованого та повноцінного харчування. Відомо, що у літніх людей потре-
ба у білках уже зменшена внаслідок взаємопов’язаних змін – зниження гормональної 
активності та зменшення м’язової маси. Однак ті потреби, які залишилися, повинні за-
безпечуватися, в першу чергу, для підтримання опірності інфекціям.

Недостатність білка може проявлятися як при недоїданні в цілому, так і за 
деформованої структури харчування, коли нестача якісного білка поєднується із 
надмірним споживанням вуглеводів та жирів.

Основними джерелами білка при звичайному харчуванні є, в першу чергу, продук-
ти тваринного походження – м’ясо, риба, сири, яйця. Їхня цінність полягає не лише у 
високому вмісті білка, але й інших складових – у високому вмісті певних вітамінів, на-
приклад, вітаміну А, вітамінів групи В тощо. Недолік продуктів тваринного походження 
– вони можуть «закислювати» організм. Бажано, щоб усі вказані групи продуктів були 
представлені у раціоні. Нежирні сорти м’яса або печінка, або риба, або сири (тверді чи 
кисломолочні), або яйця бажано, щоб були на столі 4-5 днів на тиждень. Йдеться не 
про повний набір усіх продуктів щодня, а про те, що в кожен з цих днів повинні бути 
один-два із перерахованих продуктів у еквівалентних співвідношеннях. Різноманіття 
продуктів у раціоні бажане, але не самоціль. Що стосується риби, можна вживати як 
річкову, так і морську рибу, термічно оброблену. Вибираючи морську рибу, потрібно 
віддавати перевагу її жирним сортам (скумбрія, оселедець, мойва), оскільки зазначені 
сорти багаті на жирні кислоти Омега-3, які беруть участь у імунному захисті, мають про-
тизапальний вплив, що важливо для сталої роботи системи дихання.

Пам’ятаємо про важливість системного вживання рослинного білка – бобових і пев-
ною мірою круп та горіхів. Вони є не просто заміною тваринного білка, але самостійним 
продуктом зі своїми особливостями, перевагами і вимогами, які мають давні традиції у 
харчуванні населення України. Хочемо привернути увагу до того, що значне чи надмірне 
споживання тваринного білка зовсім не є гарантією від захворювань, у тому числі і від 
коронавірусної інфекції. Це підтверджується поширенням епідемії в деяких країнах з 
високим рівнем споживання тваринного білка. Тому не випадково досвід християнської 
культури харчування запровадив пости як засіб допомоги саморегуляції організму лю-
дини.

Окремо потрібно зупинитися на використанні лікувальних можливостей продуктів, 
які діють як пре- та пробіотики. Їхній вплив здійснюється через імунну систему кишеч-
ника, яка, в свою чергу, впливає на імунний захист організму в цілому. Харчування 
відіграє для кишечника та його імунної системи важливу регуляторну функцію. Окрім 
того слід нагадати, що кишечник може бути мішенню при коронавірусній інфекції. Про-
дукти із пре- та пробіотичними властивостями стимулюють активність та розвиток 
корисної мікрофлори у кишечнику та, відповідно, поліпшують імунний захист слизових 
оболонок.

Пребіотичні властивості мають, зокрема, квашені овочі, наприклад, квашена ка-
пуста, та вищезгадувані бобові тощо. Стимулюють зростання корисної флори також 
різні за складом харчові волокна, які містяться у висівках зерна (хліб грубого помелу, 
нешліфовані крупи), овочах та фруктах.

Пробіотичні властивості мають живі культури кисломолочних продуктів (кефіру, ге-
ролакту, айрану, закваски, натурального йогурту та ін.).

Тобто, окрім продуктів, багатих на білок, у раціоні людей похилого віку мають бути 
кисломолочні продукти (за умови переносимості), бобові, квашені овочі та, відповідно, 
інші джерела харчових волокон.

Щодо протизапального впливу. Його чинить в організмі низка вітамінів – се-
ред них вітамін А та каротиноїди, вітаміни Е, С, вітаміни групи В. Вітамін А міститься у 
вершковому маслі, печінці, яєчному жовтку. Джерелом вітаміну Е є олії. Олію рекомен-
довано вживати в невеликій (20-30 г/д) кількості, бажано різні її види – лляну, оливкову, 
соняшникову. Достатнє споживання якісних жирів щоденно також є підтримкою для 
функціонування системи дихання.
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Хочемо привернути увагу до того, що сучасна дієтологія розглядає роль сала як 
харчового продукту, на відміну від дієтичних порад кінця минулого століття, які прак-
тично виключали споживання сала. Вживання 30 г свіжого сала на день сьогодні вва-
жають корисним. Однак, вживаючи сало, його слід поєднувати із овочами. Потрібно 
пам’ятати, що, окрім масла, сала та олій, певна кількість жирів може надійти разом зі 
споживанням м’яса, риби та сирів.

Щодо споживання овочів та фруктів. Їхня рекомендована сумарна кількість 
– щонайменше 400 г на день при співвідношенні 3 частини овочів: 2 частини фруктів. 
Овочі та фрукти є джерелом вітамінів, мінералів, клітковини. Оранжеві, жовті та червоні 
овочі та фрукти є, зокрема, джерелами вітаміну С та каротиноїдів з протизапальною 
дією. 

Крупи бажано вживати щодня, оскільки крім високої енергетичної цінності більшість 
з них є джерелом вітамінів групи В та клітковини. Краще використовувати крупи гру-
бого помелу, чергувати страви із пшона, кукурудзяної, ячної, пшеничної круп, гречки. 
Для формування щоденного меню є широкі можливості як за рахунок послідовного 
чергування окремих круп, так і їхніх комбінацій. Нагадаємо, що каші-мішанки із різних 
круп – тетері – були однією з основ харчування запорізьких козаків.

Щодо хліба, недорогих сортів рису та макаронних виробів. Їхня пере-
вага в ціновій доступності. Однак недолік цих продуктів часто полягає в тому, що через 
високий ступінь очистки зерна вони мають меншу кількість вітамінів та клітковини.

Горіхи та насіння. На користь організмові буде вживання волоських горіхів (2-3 
ядра на день), маленької жменьки насіння (гарбузове, соняшникове), кількох чайних 
ложок кунжуту або льону. Вони поповнять раціон і корисними жирами, і вітамінами, і 
мінералами.

Важливим джерелом корисних речовин є свіжа зелень. Вона є джерелом 
біофлавоноїдів із протизапальною дією. В комплексі різноманіття та повноцінність на-
шого раціону надасть істотну підтримку кишечнику, імунному захисту та, відповідно, 
системі дихання.

Чого потрібно уникати в харчуванні? 
Традиційна відповідь – не переїдати – залишається актуальною. Стресовий стан, 

хвилювання ми часто заїдаємо солодким. Зверніть увагу, що для імунної системи воно 
створює додаткове навантаження. Тому кількість його споживання варто зменши-
ти. Деякі люди в стресовій ситуації панікують і збільшують обсяги харчування. Цього 
потрібно уникати. Ситуація складна, але панічна поведінка її лише погіршить.

Для опірності інфекційним захворюванням вагому роль відіграє також достатнє за-
безпечення вітаміном Д. Основним харчовим джерелом вітаміну є жирна морська риба. 
Разом з тим у літніх людей синтез вітаміну Д в шкірі під впливом сонячних променів 
знижений, а споживання морської риби у багатьох недостатнє. Тому було б доцільно 
вживати профілактичні дози вітаміну Д щонайменше протягом періоду карантину та 
самоізоляції (або ж продовжувати вживати лікувальні дози, призначені лікарем).

За матеріалами  
ДУ «Інститут геронтології  

ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»



КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

14

3 ЖОВТНЯ – 3 ЖОВТНЯ – 
ВСЕСВІТНІЙ ВСЕСВІТНІЙ 
ДЕНЬ ДЕНЬ 
СТОМОВАНИХ СТОМОВАНИХ 
ХВОРИХХВОРИХ

Щорічно, в першу суботу жовтня відзначається Всесвітній день стомо -Щорічно, в першу суботу жовтня відзначається Всесвітній день стомо -
ваних хворих. Ця дата була визначена Організацією Об’єднаних Націй (ООН) ваних хворих. Ця дата була визначена Організацією Об’єднаних Націй (ООН) 
у жовтні 1993 року, щоб привернути увагу людей до медико-соціальних про-у жовтні 1993 року, щоб привернути увагу людей до медико-соціальних про-
блем стомованих хворих та їх реабілітації  в суспільстві.блем стомованих хворих та їх реабілітації  в суспільстві.

В світі живе щонайменше 1,3 мільйона людей зі  стомою, і  їхня кількість В світі живе щонайменше 1,3 мільйона людей зі  стомою, і  їхня кількість 
продовжує стрімко зростати..  В Україні,  за деякими даними,  понад 50 тисяч продовжує стрімко зростати..  В Україні,  за деякими даними,  понад 50 тисяч 
людей зі  стомою.людей зі  стомою.

Стома – це отвір кишки, сформований хірургічним шляхом після видалення всього 
або частини кишківника, або сечового міхура, виведений на передню черевну стінку, 
призначений для відведення вмісту кишківника або сечі. Стома не має замикально-
го апарату, тому стомовані пацієнти не відчувають позивів і не можуть контролювати 
процес випорожнення. Необхідність у виведенні стоми виникає тоді, коли кишківник 
або сечовий міхур не здатні функціонувати. Першорядне значення у збільшенні чис-
ла стомованих людей має високий рівень захворюваності на колоректальний рак і 
занедбаність цього захворювання. Також причиною можуть бути запальні захворюван-
ня товстої кишки (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона) чи інша складна 
патологія або травма.

Симптоми, що можуть свідчити про потребу виводити стому:

• порушення ритму дефекації (закрепи або діарея, що несподівано з’явились 
і тривають уже протягом якогось часу: тиждень, місяць);
• болі в животі, яких раніше не було;
• наявність патологічних домішок (кров, слиз, гній).

Вікова категорія пацієнтів: переважно 20-50 років (найбільш працездатне населення).
Стома може бути постійною або тимчасовою. Постійна стома не може бути ліквідована 

в процесі подальшого лікування пацієнта через відсутність або незворотне пошкод-
ження сечового міхура, замикального апарату кишківника, або при неможливості вико-
нання оперативного відновлення безперервності ходу кишківника з інших причин. 

Для успішного подолання труднощів, що виникають у повсякденному житті, 
стомованій людині необхідно:

• користуватися сучасними засобами догляду за стомою 
(кало- та сечоприймачами);
• мати чітке розуміння змін, що сталися в її організмі після перенесеної операції;
• отримувати кваліфіковану допомогу в догляді за стомою; 
• за можливості спілкуватися з іншими стомованими людьми, особливо з тими,
що вже мають досвід життя зі стомою.
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Соціальна реабілітація 
стомованих, гуманне 

до них ставлення та всебічна 
підтримка надають впевненості 
у своєму потенціалі та дають 
надію на повноцінне життя – 

життя без бар’єрів!

Моральна і психологічна підтримка з боку близьких – важлива складова, особливо в 
післяопераційний період, коли стомований ще тільки звикає до змін у своєму звичному 
способі життя.

Важливу роль у процесі адаптації пацієнта до життя зі стомою відіграє харчування. 
Стомований пацієнт повинен виробити власний режим харчування. Найкраще спочат-
ку вести так званий щоденник харчування, в який слід записувати всі страви і всі про-
дукти харчування, що споживаються за день, і реакцію кишечника на їхній прийом. Зго-
дом поступово можна буде виключити з раціону ті страви або продукти, які викликають 
небажані явища (запор, діарею, здуття живота і т.д.).

Для регулювання роботи кишечника стомованим хворим 
необхідно дотримуватись деяких правил харчування:

• приймати їжу 3-4 рази на день в один і той же час;
• намагатися не наїдатися на ніч;
• повільно і ретельно пережовувати їжу;
• харчування повинне бути збалансованим, їжа має містити вуглеводи, білки,
жири, вітаміни і мінеральні солі; проте у перші місяці після операції утримуйтесь
від споживання їжі, що містить клітковину (свіжі овочі і фрукти, хліб з борошна
грубого помелу, пшоняна каша, рис);
• вживати не менше 1,5-2 л рідини в день (8-10 склянок);
• у повсякденному раціоні повинні бути присутніми м’ясо, риба, молочні 
та кисломолочні вироби, овочі і фрукти;
• утримуватись від споживання жирних продуктів, копченостей, гострої та
маринованої їжі, деяких спецій та алкоголю.

Стомованим пацієнтам не обов’язково дотримуватися строгої дієти, але вони 
повинні знати, які продукти мають закріпляючу або послаблювальну дію, або сприяють 
газоутворенню.
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20 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ 

НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Рак молочної залози (РМЗ) займає перше місце в структурі онкологічної 

захворюваності та смертності серед жінок, щорічний приріст 
захворюваності становить 3,5%. В останні роки рак молочної залози 
став найбільш частою онкологічною патологією у жінок більшої части-
ни світу, щорічно в світі діагностується більше 1,7 млн нових випадків 
РМЗ, в Україні – більше 15 тис. нових випадків. На рак молочної залози 
також хворіє чоловіче населення приблизно у 1% випадків.

На превеликий жаль, в Україні кожен 
четвертий випадок раку молочної зало-
зи діагностується в занедбаній стадії, що 
пояснюється як низьким соціальним рівнем на-
селення, так і низьким рівнем спеціалізованої 
медичної допомоги.

Рак молочної залози розвивається при-
близно у 1 із 10 жінок, до факторів ризику роз-
витку даного захворювання відносять:

1) ранню менопаузу (до 45 років);
2) відсутність пологів або пологи після
30 років (захворювання виникає у 3 рази 
частіше);
3) наявність РМЗ у близьких родичів 
(у 2 рази частіше);
4) фіброзно-кістозну мастопатію 
 (у 3-5 разів частіше).
Ожиріння, низька фізична активність, злов-

живання алкоголем, високі дози опромінення 
також призводять до розвитку раку 
молочної залози. При тривалих, нелікованих 
фіброзно-кістозних мастопатіях, особливо з 
проліферацією, рак молочної залози виникає 
в 20-30 разів частіше, ніж у жінок, у яких цієї 
патології немає.

Пізнє звернення жінок, недостатня 
кваліфікація медичного персоналу, труднощі у 
діагностиці дифузних форм (маститоподібна, 
інфільтративна та ін.) раку молочної залози 
призводять до того, що 25% жінок звертають-
ся за допомогою на ІІІ-ІV стадії захворювання.

Рання діагностика раку молочної залози 
забезпечує успішне лікування і 5-річне вижи-
вання на І-ІІ стадіях приблизно у 90% випадків. 
При місцево розповсюдженому раку цей по-
казник дорівнює 60%.
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Використання оральних контрацептивів або гормональної замісної терапії, особли-
во при тривалому вживанні, збільшує ризик захворіти на рак молочної залози у жінок.

Класифікація
Гістологічно рак молочної залози частіше всього є аденокарциномою, рідко 

зустрічаються саркоми і дуже рідко плоскоклітинний рак. Гістологічна класифікація 
РМЗ: неінфільтруючі, інфільтруючі, хвороба Педжета (соска).

Всі раки молочної залози класифікуються за системою TNM, де Т – розмір пухлини, 
N – наявність метастазів у лімфатичних вузлах, M – наявність віддалених метастазів.

Клініка
Розрізняють три основних клінічних форми раку молочної залози: вузлова – близько 

95%, дифузна – близько 5%, рак Педжета.

Симптоми
У більшості випадків ранній рак молочної залози розвивається безсимптомно, пух-

лину може бути видно на мамограмі. Для того, щоб виявити симптоми раку молочної 
залози, жінкам потрібно стежити за змінами зовнішнього вигляду, чутливості, форми і 
структури молочної залози. Дуже важливо звертати увагу на такі зміни:

1) поява ущільнення, безболісного, твердого з нечіткими контурами;

2) болючість соска, потовщення соска, патологічні виділення із соска, втягнення 
соска, симптом «ракетки» (еліпсоподібна ареолярна зона);

3) збільшення молочної залози, поява пухлин у здухвинних зонах, деформація за-
лози. При дифузних формах раку молочної залози спостерігаються зміни шкіри, на-
бряк залози, почервоніння шкіри, симптом «лимонної кірки», кров’янисті виділення із 
соска;

4) болі в залозі – рідкісне явище.

За матеріалами Американської асоціації мамологів, у 96% випадків спостерігається 
порушення менструального циклу.

Діагностика 
Діагностика раку молочної залози починається з того моменту, коли сама жінка або 

лікар виявили зону, в якій пальпується пухлина. В інших випадках пухлина виявляється 
при мамографіях на профоглядах жінки.

Для підтвердження раку необхідно виконати наступні обстеження: 
- Клінічне обстеження молочної залози. У жінок преклімактеричного періоду 

обстеження молочної залози необхідно виконувати на 7-10 день після першого дня мен-
струального циклу. Обстеження необхідно проводити в лежачому і стоячому положен-
нях. Приблизно у 50% випадків ранніх раків молочної залози пухлина не пальпується і в 
такому разі необхідно обов’язково виконати мамографію. Якщо на мамографії виявлені 
мікрокальцинати, потрібно провести ультразвукове дослід-ження молочних залоз з 
пункційною біопсією. Мамографія має ряд недоліків: неможливість диференційованої 
діагнос-тики кісти з пухлиною, променеве навантаження на пацієнтку, не завжди мож-
ливо побачити зображення вогнища в аксилярних зонах.

- Біопсія. Є декілька методів біопсії молочної залози: тонкоголкова біопсія, біопсія 
товстою голкою, хірургічна біопсія, трепанобіопсія.

Незважаючи на те, що рак молочної залози належить до візуальних форм, його 
діагностика дуже часто складна, особливо мінімальних форм. 
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Сподіваємося, що жінки будуть уважними до себе  
і за потреби вчасно звертатимуться до лікаря  

по допомогу!

Широко використовується двохетапна система розпізнавання ранніх форм раку 
молочної залози і передракових станів:

1. Виявлення контингентів з високим ризиком розвитку цього захворювання.
2. Комплексне обстеження цих кон-тингентів для раннього виявлення раку молочної 

залози та раціонального ліку-вання.
При виявленні раку молочної залози необхідно встановити стадію захворюван-

ня і в залежності від неї, а також віку хворої, імуногістохімічного статусу пухлини 
мультидисциплінарною командою фахівців за участю мамолога, хіміотерапевта та 
радіолога визначається тактика спеціалізованого лікування. Лікування проводиться 
лише в спеціалізованих онкологічних лікувальних закладах. 

Методи лікування раку молочної залози:
1. Хірургічне лікування.
2. Хіміотерапевтичне лікування.
3. Променева терапія.
4. Гормонотерапія у хворих з гормонозалежними пухлинами.
5. Комбіноване та комплексне лікування.

Д. Б. Гуля, 
завідувач мамологічного відділення 

КНП «Обласний онкологічний диспансер» ЖОР 
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ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ 
ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

У листопаді кожного року проводиться Всесвітній тиждень пра-
вильного використання протимікробних препаратів, метою якого є 
підвищення обізнаності громадськості в усьому світі про проблему 
стійкості до протимікробних препаратів і пропаганда передової прак-
тики в цій сфері серед громадськості, працівників охорони здоров’я 
та осіб, відповідальних за вироблення політики, з тим, щоб не допу-
стити подальшого розвитку і поширення стійкості до антибіотиків.

У 1945 році за відкриття пеніциліну Флемінгу, Чейну і Флорі було присуджено 
Нобелівську премію, що ознаменувало початок ери антибіотиків. І хоча антибіотики 
вважають найвидатнішим відкриттям у медицині XX сторіччя й універсальною зброєю 
проти більшості патогенів, проте поява резистентності до них загрожує поверненням в 
доантибіотикову еру. 

Антибіотикорезистентність (АБР) – нова загроза сьогодення. Резистентність до 
антибіотиків – це процес, при якому у бактерій розвивається стійкість до антибіотиків. В 
основі цього звикання лежить природний відбір. Усі бактерії, що володіють чутливістю 
до антибіотика, гинуть, а деякі, що виявилися до нього малосприйнятливими, вижива-
ють. Саме ці бактерії й починають нестримно розмножуватися – так з’являється рези-
стентний штам. У цьому випадку ліки уже не можуть перемогти будь-які бактерії. По-
ширення резистентності збільшується катастрофічними темпами.

Зрештою антибіотикорезистентність бактерій робить лікування хвороб значно до-
рожчим, що є додатковим тягарем для пацієнтів та платників податків. Ця проблема 
не виникла сьогодні. Бактерії змінювалися та ставали стійкішими до антибіотиків увесь 
цей час. Ще в минулому столітті стало зрозуміло, що людству зарано говорити про аб-
солютну перемогу над інфекційними захворюваннями.

Антибіотикорезистентність на сьогоднішній день виходить за рамки суто медичної 
проблеми, має величезне соціально-економічне значення й у розвинених країнах 
розглядається як загроза національній безпеці. За прогнозами ВООЗ, уже через 10-20 
років практично всі існуючі мікроорганізми будуть мати стійкість до антибіотиків. 
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Що саме робить бактерії стійкими до дії антибіотиків:
- Надмірне та нераціональне використання антибіотиків для лікування або 

профілактики хвороб. Особливо шкідливо «лікувати» антибіотиками хвороби, 
спричинені, наприклад, вірусами.

- Недотримання курсу лікування. Переривання курсу лише робить бактерії 
сильнішими.

- Неякісний інфекційний контроль у медичних закладах.
- Недотримання базових правил гігієни та санітарії.
- Надмірне використання антибіотиків у тваринництві, розведенні риби та аграрних 

культур. Антибіотикорезистентні бактерії потрапляють в організм людини разом із їжею 
та водою.

- Відсутність принципово нових антибіотиків. Причина – надто швидка адаптація 
бактерій, що потребує оперативності та великих інвестицій.

У ВООЗ наголошують, що дієвість антибіотиків у майбутньому залежить від нас усіх. 
І навіть, якщо винайти нові супердієві антибіотики, перервати замкнуте коло не вийде, 
якщо глобально поведінка людей не зміниться.

Сучасність та прогнози на майбутнє
Опитування ВООЗ показало, що 64% людей помилково лікують застуду та грип 

антибіотиками.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість людей, котрі щороку 

помирають у Європейському регіоні через інфекційні захворювання, викликані стійкими 
бактеріальними штамами, становить близько 25 000 осіб. Загалом же у світі від стійких 
до антибіотиків інфекцій помирають 700 тисяч людей. 

ВООЗ опубліковано перелік стійких до антимікробних препаратів бактерій, які 
становлять найбільшу небезпеку для здоров’я людини (вересень, 2017). Експер-
ти уклали перелік пріоритетних патогенних мікроорганізмів, виходячи з їхнього рівня 
резистентності, а також смертності пацієнтів і поширеності інфекційних захворювань, 
викликаних цими збудниками. Вони виділили три категорії мікроорганізмів з критичним, 
високим і середнім пріоритетом відповідно до нагальної потреби нових антибіотиків.

У пошуках рішення проблеми резистентності…
Нові механізми стійкості бактерій до антибіотиків виникають і поширюються у 

світі, ставлячи під загрозу нашу здатність лікувати поширені інфекційні захворюван-
ня, збільшуючи терміни одужання, викликаючи інвалідність і смерть. Без ефективних 
протимікробних препаратів для профілактики і лікування інфекцій такі медичні процеду-
ри, як трансплантація органів, хіміотерапія при онкологічних захворюваннях, лікування 
діабету і хірургічні операції (наприклад, кесарів розтин і заміна тазостегнового суглоба) 
стануть вкрай ризикованими. Стійкість до протимікробних препаратів зумовлює здо-
рожчання медичних послуг. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що понад 20 років на фармакологічному ринку не 
з’являється новий клас антибіотиків, що зумовлено нерентабельністю або ж низькою 
рентабельністю чималих інвестицій у ці розробки з огляду на швидкість пристосування 
мікроорганізмів до нового середовища.

ВООЗ розробила глобальний план дій для боротьби зі стійкістю до протимікробних 
препаратів, представлений на 68-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, що 
відбулася в травні 2015 року. Він спрямований на забезпечення профілактики та 
лікування інфекційних хвороб за допомогою безпечних та ефективних ліків. У ВООЗ 
наголошують, що навіть якщо винайдуть нові покоління ефективних ліків, загроза 
антибіотикорезистентності залишиться, якщо не зміниться поведінка кожного з нас.
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Державні заходи для боротьби з антибіотикорезистентністю
6 березня 2019 р. Кабінет Міністрів України затвердив Національний план дій щодо 

боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів. Його розробкою займались МОЗ 
України та Центр громадського здоров’я. Для комплексної боротьби із проблемою до 
розробки низки нормативно-правових актів МОЗ України залучило інші міністерства.

Синхронізація методів дослідження та діагностики для визначення стійкості до 
протимікробних препаратів зі стандартами Європейського Союзу дозволить Україні 
ефективно боротися з цією проблемою.

Стійкості до антибіотиків може запобігти кожен із нас, для цього варто тільки 
застосувати наступні поради:

- приймати антибіотики тільки за призначенням кваліфікованого працівника охорони 
здоров’я;

- ніколи не вимагати призначення антибіотиків, якщо, за словами медпрацівника, в 
них немає необхідності;

- завжди дотримуватися рекомендацій медпрацівника при використанні антибіотиків 
та завершувати курс їхнього приймання, навіть якщо настало покращення;

- ніколи не давати свої антибіотики іншим особам або не використовувати антибіотики, 
які залишилися після курсу прийому;

- запобігати зараженню відповідно до «П’яти найважливіших принципів безпечно-
го харчування», регулярно миючи руки, дотримуючись гігієни під час приготування 
їжі, уникаючи тісного контакту з хворими, практикуючи безпечні статеві стосунки та 
своєчасно роблячи щеплення.

Що можуть зробити працівники сфери охорони здоров’я:
- запобігати інфекції, забезпечуючи чистоту своїх рук, інструментів і робочого сере-

довища;
- призначати і відпускати антибіотики тільки у випадках, коли в них є необхідність, 

відповідно до чинних інструкцій лікування – в необхідних дозах на необхідний курс при-
йому;

- якщо ви вважаєте, що пацієнту потрібні антибіотики, при можливості зробити тест, 
щоб зрозуміти, який саме антибіотик потрібний;

- інформувати групи з епіднагляду про інфекції зі стійкістю до антибіотиків;
- розмовляти з пацієнтами про те, як правильно приймати антибіотики, про стійкість 

до антибіотиків і про небезпеку їхнього неправильного використання;
- розказувати пацієнтам, як запобігати інфекції (наприклад, роблячи вчасно щеплен-

ня, миючи руки, практикуючи безпечні статеві стосунки, закриваючи ніс і рот при чханні).

Що можуть зробити фахівці галузі управління охороною здоров’я:
- поліпшувати епідеміологічний нагляд за стійкими до антибіотиків інфекціями;
- посилювати стратегію щодо профілактики інфекцій і боротьби з ними;
- регулювати і заохочувати використання якісних ліків і належне поводження з ними;
- надавати інформацію про значення стійкості до антибіотиків.

Що можуть зробити працівники аграрного сектору:
- вводити антибіотики в організм тварин лише під ветеринарним наглядом;
- не використовувати антибіотики для стимулювання росту або профілактики захво-

рювань у здорових тварин;
- вакцинувати тварин з метою зменшення потреби в антибіотиках і використовувати 

альтернативні засоби застосування антибіотиків у рослинництві;
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- просувати і застосовувати належну практику на всіх етапах виробництва і перероб-
ки харчових продуктів тваринного і рослинного походження;

- підвищувати біобезпеку на фермах і запобігати інфекції, покращуючи гігієну і умови 
утримання тварин;

- керуватися міжнародними стандартами для відповідального використання 
антибіотиків, а також керівними принципами МЕБ, ФАО і ВООЗ.

Правила прийому антибіотиків
Порушення правил використання антибіотиків часто призводить до катастрофічних 

наслідків: відсутність бажаного результату від лікування та культивування не чутливих 
до лікарських засобів збудників захворювань. Але негативних наслідків можливо уник-
нути, дотримуючись простих правил.

Правило 1. Будь-які антибіотики слід приймати виключно за призначенням лікаря.
Правило 2. Записуйте всю інформацію про прийом вами антибіотиків: коли, які, яким 

курсом, при яких захворюваннях. Особливо це стосується прийому препаратів дітьми. 
Під час застосування антибіотиків важливо звертати увагу на те, які були побічні дії або 
прояви алергії, і записувати це. Лікар не зможе адекватно підібрати вам антибіотик, 
якщо не володіє інформацією – які, в яких дозах приймали антибіотики ви чи ваша 
дитина.

Правило 3. Ніколи не випрошуйте у лікаря призначення антибіотиків. Лікар може 
й призначити вам антимікробні засоби без особливих показань, якщо ви будете на-
полягати. Застосування антибіотиків значно прискорює одужання, але це не завжди 
виправдано. Тим більше не просіть в аптеці «що-небудь» сильніше. Сильніше – не 
означає ефективніше. Іноді в аптеці можуть запропонувати замінити один препарат 
аналогічним, у даному випадку краще узгодити подібну заміну з лікарем або уточнити у 
фармацевта склад і діючу речовину, щоб не порушити дозування, призначене лікарем.

Правило 4. Здайте аналіз на бактеріальний посів для вибору «кращого» 
антибіотика. При деяких захворюваннях ідеально, коли є можливість здати аналізи 
на бактеріальний посів з визначенням чутливості до антибіотиків. Коли є лабораторні 
дані, підбір антибіотика спрощується і в цьому випадку лікування виходить зі снай-
перською точністю. Недоліком цього аналізу є те, що очікування результату займає від 
2 до 7 днів.

Правило 5. Суворо дотримуйтесь часу і кратності прийому. Завжди витримуйте 
рівні проміжки часу між прийомами антибіотика. Це треба для підтримки постійної 
концентрації препарату в крові. Багато хто помилково сприймає інформацію про 
кратність прийому, якщо рекомендовано приймати 3 рази на день, це не означає, що 
прийом повинен бути на сніданок, обід і вечерю. Це означає, що прийом здійснюється 
через 8 годин. Якщо 2 рази на день, то точно через 12 годин.

Правило 6. Скільки днів приймати антибіотики? Зазвичай достатньо 5-7 днів, іноді 
термін прийому антибіотика становить 10-14 днів. Тривалість прийому антибіотиків 
встановлює лікар.

Правило 7. Безперервність курсу лікування. Якщо розпочато курс антибіотика, ні в 
якому разі не можна припиняти лікування, як тільки відчуєте поліпшення. Варто про-
довжувати лікування через 2-3 дні після поліпшення, видужання. Також слід стежити 
за ефектом від антибіотика. Якщо протягом двох днів поліпшення не спостерігається, 
значить збудник до цього антибіотика стійкий і його слід замінити.

Правило 8. Ніколи не намагайтеся коригувати дозування антибіотика. Застосуван-
ня препаратів у малих дозах дуже небезпечне, оскільки підвищується ймовірність ви-
никнення стійких бактерій. Збільшення дози теж небезпечне, оскільки призводить до 
передозування і побічних ефектів.
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Правило 9. Чим запивати і коли пити антибіотик? Дотримуйтесь інструкції з пра-
вильного прийому конкретного лікарського препарату. Краще не приймати антибіотики 
під час їжі, доцільно випивати їх за годину до їди або через годину після їжі. Запивайте 
будь-які ліки тільки водою – чистою, негазованою. Не можна запивати антибіотики мо-
локом і кисломолочними продуктами, а також чаєм, кавою і соками.

Правило 10. При лікуванні антибіотиками дотримуйтесь спеціальної дієти. Варто 
відмовитися від жирних продуктів, смажених, копченостей і консервованих продуктів, 
виключити алкоголь і кислі фрукти. Прийом антибіотиків пригнічує роботу печінки, отже, 
їжа не повинна занадто навантажувати печінку. У раціон включайте більше овочів, со-
лодких фруктів.

Правило 11. Приймайте пробіотики. Одночасно з прийомом антибіотиків варто 
приймати препарати, які відновлюють природну мікрофлору кишківника. Оскільки 
антибактеріальні засоби знищують корисні бактерії в організмі, треба приймати 
пробіотики, вживати кисломолочні продукти (окремо від прийому антибіотиків).

Кишковий мікробіом як сукупність усіх мікроорганізмів, що колонізують кишечник, 
має важливе значення для здоров’я людини. Велика частина імунної системи (80%) 
представлена саме в кишечнику і бактерії також є її частиною. Саме на них природою 
покладено відповідальність за наш захист від патогенних інфекцій.

Практично всі аспекти нашого здоров’я – як фізичного, так і психоемоційного – 
підпадають під вплив мікрофлори кишечника. Мікроорганізми беруть участь у синтезі 
вітамінів, впливають на утилізацію цукрів, поліпептидів, холестерину, мінералів, а та-
кож дезінтоксикаційну функцію печінки і нирок. Крім того встановлений досить цікавий 
факт зв’язку ожиріння з дисбалансом кишкової мікрофлори і низькорівневим хронічним 
запаленням.

О.Е. Маньковський, 
завідувач відділу моніторингу і оцінки 

КНП «Обласний центр 
громадського здоров’я» ЖОР
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СПЕЦИФІКА СЕКСУАЛЬНОГО СПЕЦИФІКА СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ НАСИЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ 

ТА ЙОГО НАСЛІДКИТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Сексуальне насильство над дітьми – прихована проблема, тож точ-
ну кількість потерпілих встановити надзвичайно складно. За дани-
ми Ради Європи, кожна 5-та дитина страждає від різних форм сек-
суального насилля. Часто засоби масової інформації, висвітлюючи 
історії про дітей, які зазнали насильства, були викрадені чи навіть 
убиті, описують злочинців як незнайомців. У 8 випадках з 10 сек-
суальне насильство скоюють добре знайомі дитині люди. Це мо-
жуть бути члени сім’ї, друзі, сусіди. Деякі з них обіймають посади, 
що передбачають постійний контакт з дітьми, інші мають автори-
тет і користуються довірою і повагою серед дорослих. У випадку, 
коли насильник – близький родич, дитина може не розповідати про  
насильство, доки не стане дорослою. А може не розповісти ніколи…

Сексуальне насильство, яке чиниться над дитиною, за своїми наслідками відноситься 
до найважчих психологічних травм та є міжнародною проблемою.

Сексуальне насильство – це залучення дитини з її згоди або без такої, з усвідомленням 
або не усвідомленням нею вчиненого внаслідок функціональної незрілості або інших 
причин до сексуальних дій з дорослим, з метою отримання останнім сексуального 
задоволення або матеріальної вигоди. В сексуально навмисній поведінці з дитиною 
виділяють:

- сексуальне зловживання (використання);
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- власне сексуальне насильство.
Актами сексуального використання дитини та насилля над нею є наступні дії, які 

нерідко описуються жертвами, як початок сексуального насилля:
• пестощі, обмацування, цілування, в тому числі ненавмисні дотики до інтимних ча-

стин тіла дитини (наприклад, під час купання);
• розглядання статевих органів дитини;
• ексгібіціонізм (демонстрація оголених геніталій, грудей або сідниць перед дити-

ною);
• вуайєризм (підглядання за дитиною в момент купання, переодягання або перебу-

вання в туалеті, а також примушення дитини до роздягання);
• сексуальні висловлювання у присутності дитини;
• порнографія (примушення дитини до розглядання порнографічних знімків);
• мастурбація у присутності дитини.

До контактних форм сексуального насилля та використання відносять наступні дії:
• дотик геніталіями до тіла дитини;
• примушення дитини до мастурбації в присутності дорослого;
• примушення дитини до маніпуляцій геніталіями дорослого;
• дотик до геніталій дитини та маніпулювання ними;
• імітація статевого акту за допомогою пальців;
• зґвалтування (вагінальний статевий акт з дитиною; статевий контакт з дитиною 

через анальний отвір; статевий контакт з дитиною через ротову порожнину);
• примусова проституція.

На практиці непросто відрізнити передвісники сексуального насильства від позитив-
ного тілесного контакту, який буває абсолютно необхідним у спілкуванні з маленьки-
ми дітьми. Різниця між двома ситуаціями визначається намірами дорослої людини, а 
також тим, чи має дитина можливість вільно сказати «ні». Основним критерієм, який 
використовується для розмежування протиправних сексуальних дій та нормального 
дитячого сексуального інтересу дитини до однолітків, є п’ятирічна різниця у віці між 
виконуючим сексуальні дії та жертвою. При сексуальному насильстві існує 3 типи при-
мусу: фізичний, емоційний, вольовий.

Дослідження показали, що одна з чотирьох дівчаток та один з восьми хлопчиків 
піддавалися сексуальному насиллю у віці до 18 років; діти з інвалідністю піддавалися 
сексуальним домаганням у 2-10 разів частіше, ніж здорові діти. Встановлено, що 
мішенню злочинців нерідко бувають діти з низькою самооцінкою, одинокі, замкнені, 
ізольовані від однолітків, з негативними уявленнями про себе, які легко беруть провину 
на себе.

Відома велика кількість спотворених уявлень про насильників та мотивацій сексу-
альних злочинів по відношенню до дітей.

1. Вважається, що в 95% випадків насильником може бути лише чоловік. Але, за 
існуючою статистикою, 2% тих, хто ґвалтує дітей – жінки. На думку спеціалістів, їх наба-
гато більше, оскільки виявити подібні випадки важче, так як традиційно жінки знаходять-
ся поруч з дитиною, тому жінкам-насильницям легше приховати те, що відбувається.

2. Вважається, що насильники – це люди старшого віку. Але зазвичай це люди, мо-
лодше 40 років, 50% з них стають насильниками до 30 років.

3. Існує думка, що сексуальне насильство над дитиною здатна вчинити лише 
психічно хвора людина, але лише 5% страждають психічними розладами або пору-
шеннями поведінки та потягу. За зарубіжними даними, приблизно у 1/3 насильників 
сформований синдром залежності (алкоголізм, наркоманія). Лише 1/3 з їх числа скоює 
насилля у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
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Існує 2 критичні вікові періоди загрози сексуального насилля:
1. діти від 2 до 6 років;
2. підлітки до 14 років.

Перший пік вищий, ніж у підлітковому віці. Це може бути пов’язано з тим, що в 
підлітковому віці рідше фіксуються факти сексуального насильства. Сексуальному на-
сильству у віці до 14 років зазвичай піддаються 20-30% дівчаток та 10% хлопчиків. 
Хлопчики частіше, аніж дівчатка піддаються насиллю у більш ранньому віці. Хоча в 
загальному, сексуальне насильство над хлопчиками зустрічається в 3-4 рази рідше, 
ніж над дівчатками.

Існує думка, що частіше діти піддаються сексуальним діям з боку незнайомців. Але 
незважаючи на існуючий стереотип, серед всіх випадків насильства над дітьми 75-90% 
(за різними джерелами) насильників знайомі дітям, і тільки 10-25% випадків насильств 
здійснюється незнайомими людьми. У 35-45% випадків насильником є родич (бать-
ко, брат, вітчим, дідусь, співмешканець матері, родич), а в 30-45% – більш далекий  
знайомий (сусід, близький друг і т.п.).

Часто сексуальне зловживання дитиною починається у віці 5-9 років, і якщо не 
відбувається ніякого втручання, може навіть продовжуватися роками. Підкуплені або 
вимушені мовчати, більшість дітей проносить ці страшні таємниці через усе життя.

Розуміння проблеми, настороженість та готовність розглядати сексуальне на-
сильство над дітьми як можливе – це перші кроки до його розпізнання та надання 
кваліфікованої психологічної допомоги цим потенційним жертвам. Крім того,медичні 
працівники повинні знати можливі медичні, поведінкові та сімейні індикатори сексу-
ального насилля над дитиною. Сексуальне насилля, особливо при ексгібіціонізмі, пе-
стощах або інцесті, зазвичай не призводить до фізичних пошкоджень. Це є однією з 
причин того, що даний тип зловживань часто залишається не виявленим. Однак, деякі 
медичні та фізичні ознаки вказують на можливість того, що дитина піддавалася сексу-
альному насиллю.

Медичні індикатори сексуального зловживання включають:
• оральні симптоми: екзема, дерматит; герпес на обличчі, губах, ротовій порожнині; 

крім того, відмова від їжі (анорексія); переїдання (булемія);
• анальні симптоми: пошкодження прямої кишки; почервоніння ануса; варикозні 

зміни; ослаблення сфінктера; запори;
• вагінальні симптоми: пошкодження дівочої пліви; зміни у розмірах піхви; свіжі по-

шкодження (рани,садна); супутні інфекції.

Крім того, фізичними симптомами сексуального насильства над дитиною є:
- наявність забоїв, почервонінь, розривів, пошкоджень та саден в генітальних або 

анальних ділянках;
- наявність гематом та укусів на грудях, сідницях, ногах, нижній частині живота, стег-

нах;
- наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом;
- незрозуміла вагінальна або ректальна кровотеча;
- уретральне запалення, запалення пахвинних лімфатичних залоз та подібних за-

палень або захворювань у генітальній ділянці;
- біль при сечовиділенні та дефекації та пухлини або запалення;
- вагітність, особливо у підлітків.

Необхідно підкреслити, що наявність будь-якого з перерахованих симптомів не є 
саме по собі ознакою насилля. Це симптоми, які повинні насторожувати та спонукати 
до подальшого обстеження, щоб виключити або підтвердити сексуальне зловживання 
по відношенню до дитини. 
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Сексуальне зловживання часто призводить до малопомітних поведінкових змін у 
дитини. Сексуально образливі дії наносять дітям глибоку травму і реакції на них мо-
жуть проявлятися різними способами. Реакція дітей залежить у більшій мірі від їх віку, 
рівня розвитку, характеру зловживання, їх відношення до кривдника та інших факторів. 
Оскільки ці зміни в поведінці – насамперед реакція на стреси, а не на зловживання 
безпосередньо, може бути важко розпізнати їх основну причину. Такі зміни можуть 
з’явитися під впливом інших стресових ситуацій. Наступні поведінкові прояви повинні 
насторожити спеціалістів та дорослих і спонукати до подальшого обстеження для ви-
явлення насильства.

Спостереження, повідомлення від інших людей, регресивна поведінка (по-
вернення до більш ранніх форм поведінки, які не відповідають віку) особливо у ма-
леньких дітей (наприклад, нетримання сечі або смоктання великого пальця дитиною, 
яка вже позбулася цих проблем).

Втеча з дому – найбільш часта та зрозуміла реакція у випадку інцесту.
Невідповідна віку поведінка у дітей, які стали жертвами сексуального насильства. 

Часто присутнє невідповідне до їх віку розуміння статевих стосунків.
Раптове виникнення проблем, пов’язаних з сексом. Незвична сексуальна 

активність: сексуальне використання молодших дітей; надмірна мастурбація (по-
чинаючи з дошкільного віку) або мастурбація у громадських місцях, невідповідні за 
віком сексуальні ігри, проміскуїтет або надмірно спокуслива поведінка з дорослими 
протилежної статі; проституція.

Зловживання алкоголем або наркотиками для підняття настрою. Підлітки 
часто схильні шукати порятунку від образливих обставин за допомогою подібних 
засобів.

Фобії або страхи, які мають раптовий початок. Страх роздягатися (напри-
клад, категорична відмова від занять фізкультурою або плаванням, або знімати спідню 
білизну під час медичного огляду); боязнь темряви; людей, особливо чоловіків; або 
боязнь певних ситуацій або дій (дитина безпідставно боїться виходити з дому або не 
хоче залишатися з нянею, страх залишатися наодинці з конкретною людиною).

Зміни в емоційному стані та спілкування: замкнутість, ізоляція, занурення у 
себе; депресія, провина, сором, недовіра, почуття власної зіпсованості; істерична 
поведінка, ворожість, агресія, швидка втрата контролю, труднощі в спілкуванні з 
однолітками, уникання спілкування з ними, відсутність друзів свого віку або відмова від 
спілкування з колишніми друзями; відчуження від братів та сестер; терор над молод-
шими дітьми та однолітками; жорстокість у відношенні до іграшок (у молодших дітей), 
амбівалентні почуття до дорослих (починаючи з молодшого шкільного віку).

Глибокі та швидкі особисті зміни, які включають нездатність захистити себе, про-
тистояти насиллю та знущанню над собою, покірність; прийняття на себе батьківських 
функцій в сім’ї (приготування їжі, прання, прибирання, догляд за молодшими дітьми та 
їх виховання); заперечення традицій своєї сім’ї внаслідок несформованості соціальних 
ролей, навіть втечі з дому (характерно для підлітків); суїцидальні спроби або думки.

У дитини може виникати самопошкоджуюча поведінка (у 39% жертв пережитого на-
сильства), в основі якого можуть бути наступні когнітивні спотворення:

- потреба у самопокаранні, зняття почуття провини: «Я поганий»;
- спосіб переконатись, що «живий»;
- спосіб привернення уваги до своєї біди.
Проблеми з навчанням. Різка зміна успішності (гірше або набагато краще). Багато 

дітей, які пережили насилля, погано вчаться у школі. У них багато різних думок у голові, 
і тому їм важко зосередитися. Іноді діти засинають у класі, так як не сплять вночі. Деякі 
діти, навпаки, використовують свої академічні досягнення для того, щоб приховати 
жорстоке поводження.
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Особливості психічних станів та поведінки дітей різного віку, які піддаються сексу-
альному насильству.

Діти дошкільного віку: нічні жахи; велика кількість страхів; регресивна поведінка, 
невідповідні характеру сексуальні ігри з самим собою, однолітками або іграшками; 
відкрита мастурбація; невідповідні віку знання про сексуальну поведінку; нервово-
психічні розлади, які виникли безпричинно.

Діти молодшого дошкільного віку: низька успішність; замкнутість, прагнення до 
самотності; зміна рольової поведінки; погіршення стосунків з однолітками; невідповідна 
віку сексуально забарвлена поведінка; прагнення повністю закрити тіло одягом, навіть 
якщо в цьому немає потреби тощо.

Діти старшого шкільного віку, підлітки: депресія; втечі з дому або з навчаль-
ного закладу; низька самооцінка, погрози або спроби самогубств, вживання наркотиків 
та алкоголю; проституція або нерозбірливі статеві стосунки; скарги на різноманітні 
соматичні симптоми.

Оскільки сексуальна експлуатація дітей, зокрема, дитяча порнографія, проституція 
та усі інші форми сексуального розбещення дітей, включаючи протиправні насильницькі 
дії є руйнівними для дитячого здоров’я та психологічного розвитку, запобігання та за-
хист дітей є обов’язком дорослих. Діти, які стали жертвами сексуального насилля, 
відчувають сором, провину і страх. Дорослим варто уникати створення табу навколо 
сексуальних питань і переконатися, що діти знають, до кого звернутися при потребі. 
Дорослі мають з увагою та розумінням ставитись до дитячих почуттів та поведінки. 
Запобігти сексуальному насильству – обов’язок, перш за все, батьків. Дуже важливо, 
аби дитині не доводилось переживати таку ситуацію наодинці і захищатися самостійно.

Т.В. Осіпович,
координатор ДОЗ ОДА 

за напрямом «Дитяча психологія», 
дитячий психолог КНП «Житомирська обласна 

дитяча клінічна лікарня» ЖОР

Дорослі, не будьте байдужими! 
Завжди звертайте увагу на емоційний стан  

своєї дитини та докладіть максимум зусиль для з’ясування 
причин поведінки дитини. Пам’ятайте, що Кримінальним 
кодексом України передбачена відповідальність не лише  

за скоєний злочин, а й за спробу його вчинити.
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Міжнародне дослідження «Глобальний тягар захворювань» (ГТЗ) – це 
систематична, наукова праця, покликана кількісно виміряти величину 
втрати здоров’я у зв’язку із захворюваннями, травмами та факторами ри-
зику з розподілом за віком, статтю та географічною належністю у конкретні 
часові проміжки. Проєкт  координується Інститутом показників і оцінки 
стану здоров’я (IHME) при Вашингтонському університеті. IHME надає 
незалежні, точні та своєчасні наукові розрахунки з метою прискорення 
прогресу у сфері охорони здоров’я.

Міжнародне дослідження тягаря захворювань (GBD – Global Burden of Disease) 
вимірює тягар проблем здоров’я серед населення у 204 країнах, включаючи Україну. 
Це найповніше порівнянне дослідження з питань охорони здоров’я, його охоплення 
включає в себе 400+ хвороб, травм і факторів ризику, починаючи з 1990 року.

ГТЗ включає:
▪ кількість летальних випадків, рівні смертності; 
▪ фактори ризику; 
▪ втрачені роки здорового життя (YLL) в результаті передчасної смерті; 
▪ роки, втрачені через непрацездатність (YLD):
▪ час, проведений у хворобі чи з травмою; 
▪ роки життя з поправкою на інвалідність (DALY): 
▪ втрачені роки здорового життя. 

Для якої цільової аудиторії призначені матеріали? 
• Особи, що приймають рішення в сфері охорони здоров’я (керівництво МОЗ, ЦГЗ, 

НСЗУ, ВРУ); 
• окремі відділи Центру громадського здоров’я МОЗ України; 
• регіональні центри громадського здоров’я; 
• населення України.

МІЖНАРОДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
«ГЛОБАЛЬНИЙ ТЯГАР «ГЛОБАЛЬНИЙ ТЯГАР 

ЗАХВОРЮВАНЬ» ЗАХВОРЮВАНЬ» 
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В рамках співпраці Центру громадського здоров’я МОЗ України з IHME проведено 
дослідження глобального тягаря хвороб в Україні. 

У 2019 році серед основних причин смерті у всіх вікових категоріях 
обох статей:

• ішемічна хвороба серця;
• ішемічний інсульт; 
• геморагічний інсульт;
• рак трахеї, бронхів та легень;
• хвороба Альцгеймера; 
• колоректальний рак;
• самоушкодження іншими засобами; 
• хронічні обструктивні захворювання легень; 
• алкогольна кардіоміопатія; 
• рак шлунка.

Також сформовано рейтинг основних причин передчасної смерті 
та втрати працездатності (DALY) у 2019 році: 

• ішемічна хвороба серця;
• цереброваскулярні хвороби;
• цироз та інші хвороби печінки;
• біль у спині;
• самоушкодження;
• дорожні травми;
• кардіоміопатія та міокардит;
• рак легенів;
• розлади, викликані алкоголем;
• падіння.

Зміни показника DALY на 100 тис. населення 1990-2019 роки

Дослідження GBD виявило, що серед основних причин DALY (кількість років здоро-
вого життя, втрачена у зв’язку з передчасною смертю, хворобою чи травмою, які при-
звели до втрати працездатності) протягом 1990-2019 років серед населення України 
ішемічна хвороба серця на першому місці, інсульти стало займають друге місце. Ци-
роз та інші хвороби печінки у 1990 році були на 22 місці серед причин показника DALY, 
а в 2019 році на третьому. Навмисні самоушкодження з десятої сходинки у 1990 році 
піднялись на п’яте місце. Дорожній травматизм у минулому році на шостому місці, у 
1990 – на третьому.
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Модель ГТЗ відстежує 84 фактори ризику та корелює їх із 
поширеністю захворювань та травм і рівнем смертності. IHME 
змодельовує/вираховує: 

• Розподіл кожного фактора ризику у популяції. 
• Значущість впливу ризику.

Достовірні дані про фактори ризику – це ключ до розуміння, яким чином можливо 
запобігти захворюванню. 

3 основні групи факторів ризику: поведінкові, метаболічні, виробничі.

Основні фактори ризику, які впливають на найбільшу кількість 
смертей та інвалідності (обидві статі, всі вікові категорії):

1 – високий кров’яний тиск 
2 – дієтичні ризики
3 – куріння 
4 – високий рівень ліпідів низької щільності
5 – високий індекс маси тіла
6 – вживання алкоголю
7 – високий рівень глюкози натще
8 – забруднення повітря
9 – порушення функції нирок
10 – неоптимальна температура.

Для вироблення ефективної політики у сфері охорони здоров’я в Україні необхідно 
спиратися на науково обґрунтовані комплексні дані щодо впливу захворювань та різного 
роду ризиків на стан здоров’я населення. Сучасним підходом, що дозволяє здійснювати 
таку оцінку, є комплексний аналіз глобального тягаря хвороб, який вимірюється за до-
помогою показника втрачених років здорового життя через передчасну смертність та 
інвалідність.

Україна у порівнянні з іншими країнами за основними причинами 
смерті (2019 рік, обидві статі, всі вікові категорії)
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Закономірно більшість смертельних випадків (у 2019 р. – 70,7%) 
в області спричиняли хвороби системи кровообігу, значення яких 
зростає з часом через старіння населення та зниження смертності 
від інших причин. Упродовж 2019 р. від хвороб цього класу померли 
14143 особи, або 1164,1 особи на 100 тис. мешканців. 

Смертність сільських жителів від хвороб системи кровообігу у 1,5 раза вища, ніж 
міських: 1457,3 проти 960,3 померлих на 100 тис. відповідного постійного населення. У 
2019 році серцево-судинні захворювання обумовили 78,4% жіночих та 63,3% чоловічих 
смертей. Хвороби системи кровообігу є й дуже поширеною причиною передчасної 
смертності, зокрема, у працездатному віці (16-59 років). Для населення у цьому віці 
серцево-судинні захворювання – перша за значущістю причина смерті, яка спричини-
ла кожний третій смертельний випадок (33,7%) у жінок та 39,0% смертей у чоловіків. З 
усіх хвороб системи кровообігу найвища смертність спостерігалася від ішемічної хво-
роби серця – 674,3 на 100 тис. населення. На цю хворобу у 2019 р. прийшлося 57,9% 
усіх випадків смерті, спричинених серцево-судинною патологією, у 2018 р. – 58,1%. 
Особливо висока частота смертельних випадків від ішемічної хвороби серця серед 
сільських жителів області: вона більша у 1,3 раза, ніж у міських поселеннях (781,2 про-
ти 599,9 на 100 тис. відповідного постійного населення), і становить 53,6% усіх леталь-
них наслідків серцево-судинних захворювань на селі.

СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІД ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ



33

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Інша важлива група хвороб системи кровообігу – цереброваскулярні хвороби  
(у 2019 р. – 9,4%, у 2018 р. – 9,6% випадків смерті від серцево-судинних захворю-
вань). Рівень смертності сільських жителів від цереброваскулярних хвороб ниж-
чий, ніж міських: 98,6 проти 117,7 на 100 тис. відповідного населення. У порівнянні  
з 2018 роком в області померло на 40 осіб менше (1335 проти 1375). 

У Житомирській області впродовж 2019 року від інсультів померло 670 осіб проти 641 
у 2018 році, показник становив 55,1 на 100 тис. усього населення проти 52,0 (+6,0%).  
У міській місцевості показник смертності вищий, ніж у сільській – 395 осіб проти 275 
(55,1 на 100 тис. населення та 55,2 відповідно). 22,7% становив показник смертності 
від інсультів у працездатному віці. Протягом останніх п’яти років питома вага смертності 
від інсультів у структурі смертності від хвороб системи кровообігу становила 4,4-4,8%.

За даними міжнародного дослідження тягаря захворювань (GBD – Global Burden of 
Disease), серед основних 10 причин смертності – ішемічна хвороба серця, ішемічний 
та геморагічний інсульти.

Особливу тривогу викликає зростання частоти інсульту серед людей працездатного 
віку: близько третини всіх інсультів виникає у віці до 60 років, і лише невелика частка з 
тих, хто пережив інсульт, повертається до роботи.
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СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 
СЛУЖБИ КРОВІ ОБЛАСТІ

У вересні 2020 р. прийнято Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та 
компонентів крові» № 931-IX та втратив чинність Закон України «Про донорство крові 
та її компонентів». Законом визначена нова структура і розподіл функцій національної 
системи крові на загальнодержавному, регіональному та госпітальному рівні. Загаль-
нодержавний рівень системи крові: центральний орган виконавчої влади, уповноваже-
ний орган, Національний трансфузіологічний центр, Національний трансфузіологічний 
комітет. Регіональний рівень: обласні центри крові та їх підрозділи.  Госпітальний рівень: 
лікарняні банки крові, лабораторії трансфузійної імунології, лікарняні трансфузіологічні 
комітети. Законом передбачено приведення системи пільг і заохочень для донорів у 
відповідність до вимог європейського регулювання; створення Національного реєстру 
донорів крові або компонентів крові та його інтеграції до загальної електронної систе-
ми медичного простору в Україні eHealth.

Стратегію розвитку національної системи крові та План заходів щодо її реалізації 
на період до 2022 року затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
20.02.2019 № 120-р. За 2002-2019 роки в області створено 27 лікарняних банків крові 
та 32 комітети з трансфузійної медицини, функції яких потребують удосконалення і 
систематизації. У 2008 і в 2015 роках підготовлено проєкти Програм розвитку донор-
ства і служби крові області, але подальшого затвердження не відбулось. Програма 
розвитку та фінансової підтримки КНП «Обласний центр крові» на 2020 рік, яка затвер-
джена рішенням сесії Житомирської обласної ради від 05.03.2020 № 1809, лишилась 
без фінансування.

Прийом донорів, заготовлення донорської крові та виготовлення її компонентів 
здійснюють: Житомирський обласний центр крові з відділеннями в містах Новоград-
Волинський, Коростень та 4 відділення трансфузіології в складі лікарень районів та 
міст: Малин, Овруч, Олевськ і Чуднів.

Дотримання принципу самозабезпечення продуктами крові рекомендовано ВООЗ 
і Радою Європи з 1998 року на підставі національних особливостей країн щодо ге-
нетичних і епідеміологічних відмінностей. Рівень самозабезпечення населення країн 
компонентами крові обумовлено рівнем розвитку донорства і визначається відносною 
величиною інтенсивності у вигляді індексу «Кількість донорів на 1000 населення». За 
підсумками 2019 року в області цей показник становив 8,1 донора при рекомендова-
ному 26 донорів на 1 тис. населення. Через закриття відділень переливання крові в 
районах не мають можливості стати донорами майже 70% населення нашої області.

Щорічна прогнозована потреба області в компонентах крові визначається за заяв-
ками лікувальних закладів і становить 12 тис. доз свіжозамороженої  плазми, 8000 
доз еритроцитів, 1900 доз концентрату тромбоцитів та 720 доз кріопреципітату. Впро-
довж 3 років динаміка рівня забезпечення поточних замовлень на компоненти крові 
Житомирським обласним центром крові становить: еритроцитів – від 84,0% до 92,2%, 
свіжозамороженої плазми – від 96,8% до 100%, кріопреципітату замороженого – від 
98,2 % до 135,8%, концентрату тромбоцитів від 49,8% до 66,8%. В центрі крові створені 
умови для зберігання тромбоцитів у відповідних кліматичних умовах впродовж 5 діб. 

У 33 лікувальних закладах 1953 пацієнти, або 2,4% від загальної кількості 
пролікованих, отримали 6187 трансфузій компонентів крові, з них на обласні заклади 
припадає  47,4% трансфузій, на міські – 20,7% і на районні – 31,9%. 



35

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

Упродовж 2017-2019 років в області наявне збільшення трансфузій еритроцитів 
на 2,2% і концентрату тромбоцитів на 51,7% та зменшення обсягів використан-
ня свіжозамороженої плазми на 11,1% і кріопреципітату замороженого на 46,4%. У 
структурі використання еритроцитів за профілем ліжок 39,2% припадає на відділення 
інтенсивної терапії та анестезіології, 30,5% на терапевтичні та 22,7% на хірургічні ліжка. 
Найбільший об’єм використання свіжозамороженої плазми у відділеннях інтенсивної 
терапії та анестезіології – 59,2%, 18,4% у хірургічних відділеннях та 15,3% у терапев-
тичних. Забезпеченість компонентами крові на 1 тис. населення області становить: 
еритроцити – 7,4 дози, СЗП – 8,2 дози, тромбоцити – 0,9 доз.

З метою отримання максимального лікувального ефекту від трансфузій компонентів 
крові в області прийнята єдина тактика їхнього клінічного застосування: створено два 
видання «Тимчасове положення про використання компонентів та препаратів крові в 
лікувально-профілактичних закладах Житомирської області». В 11 лікарнях області 
проведено аудит з клінічного використання крові. В 2001 році без клінічних показів пе-
релито 14,3% еритроцитів, 20,7% плазми свіжозамороженої, 17,2% розчинів альбуміну 
та в 2019 році питома вага всіх необґрунтованих трансфузій становила 0,9%.

Якість і безпека компонентів крові залежать від оснащення центру крові. Для за-
готовлення та розподілу крові на компоненти, їхнього зберігання та лабораторних 
досліджень застосовуються ручні технології, рівень автоматизації становить не більше 
20,0%. Для виготовлення компонентів крові та проведення лабораторних досліджень 
використовується 321 одиниця технологічного обладнання, з них 82,4 % перевищили 
термін експлуатації. 

Економічний спад і суттєве скорочення фінансування з обласного бюджету обмежу-
ють можливість закупівлі витратних матеріалів, сповільнюють, а в більшості роблять 
неможливим впровадження в практику роботи  автоматизацію всіх технологій і лабо-
раторних процесів, що призводить до нераціонального використання обмежених до-
норських ресурсів та втрат донорської продукції.

А. М. Чугрієв,
директор КНП «Обласний 

центр крові» ЖОР



ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У Житомирській області станом на 01.12.2020 року (починаючи з 1995 
р.) виявлено 10325 осіб, які мають позитивний результат обстеження 
на ВІЛ, з них перебувають на обліку з діагнозом ВІЛ-інфекція 7728 осіб. 
Захворіли на СНІД 2580, померли від СНІДу 1169 жителів області. Діагноз 
«туберкульоз» встановлено 1589 ВІЛ-інфікованим.

Розподіл ВІЛ-інфікованих за віком:

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

18-24 років  –  1070   25-49 років  –  4824     
50 років і старші  – 370

Розподіл за статтю: 
чоловіків – 4047 

(57,9%)
жінок  – 2939

(42,1%)
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Статевий шлях передачі ВІЛ становить 46,7% (3609 осіб, з яких 3557 інфікувалися 
ВІЛ через гетеросексуальні стосунки, а 52 – через гомосексуальні стосунки). Парен-
теральний (через кров) шлях передачі ВІЛ становить 34,9% (2697 осіб, з яких 2696 
інфікувалися через вживання наркотичних речовин). ВІЛ-інфікованими жінками народ-
жено 1389 дітей, з них 70 дітям встановлено діагноз “ВІЛ-інфекція”, у 1111 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 по-
мерли 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 443 ВІЛ-інфіковані особи. Розповсюд-
ження 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/СНІДу по м. Житомиру
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Станом на 01.12.2020 року по області безкоштовно приймають  специфічне 
лікування ВІЛ/СНІДу – антиретровірусну терапію: 2426 ВІЛ-інфікованих, серед яких 
2359 дорослих та 67 дітей.

КНП «Житомирський обласний медичний 
спеціалізований центр» ЖОР
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АЛКОГОЛЬНА АЛКОГОЛЬНА (НЕ)(НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬЗАЛЕЖНІСТЬ
Щороку у світі внаслідок вживання алкоголю помирає близько 3 млн осіб, 

що становить понад 5% всіх випадків смертей. Такі дані містяться у доповіді 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Зазначається, що смерть 
кожної двадцятої людини пов’язана з вживанням алкоголю. 28% випадків 
смерті від алкоголю стаються через ДТП, 21% – унаслідок порушень трав-
лення, 19% – через серцево-судинні захворювання. Згідно з оцінками експертів 
ВООЗ, у глобальних масштабах 237 мільйонів чоловіків та 46 мільйонів жінок 
страждають на розлади, пов’язані з вживанням алкоголю. За прогнозами 
Всесвітньої організації охорони здоров’я у найближчі 10 років глобальне спо-
живання алкоголю у світі зросте. 

За загальноприйнятою методикою Всесвітньої організації охорони здоров’я спо-
живання алкоголю вимірюється кількістю літрів чистого етилового спирту, вжитих 
протягом року людиною, старшою 15 років. До цієї групи належить приблизно 85% 
від усього наявного населення (посилання на джерело: https://www.who.int/ru/news/
item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-
of-them-men). Країни європейського регіону та деякі країни Америки традиційно очо-
люють рейтинги споживання алкоголю. Найвищий рівень споживання алкоголю – у 
південно-європейських країнах, найнижчий – на півночі Європи. У південних країнах 
основним видом споживаного алкоголю залишається виноградне вино, виробництво 
якого в традиційно виноробних регіонах Європи протягом останніх років стабільно 
зростає. У північних країнах частіше вживають спирт, горілку, віскі, ром та інші міцні 
напої, вироблені із зернових культур, а також коньяк. У країнах Центральної Європи 
широко поширене пиво. Його споживання останніми роками також збільшувалося, на-
самперед через країни Східної Європи і Росію. Згідно із звітом ВООЗ Україна лідирує 
в Європі за часткою споживання міцного алкоголю – 51,5%, випереджаючи естонців 
– 50,3%, білорусів – 49,0% та чорногорців – 44,6%. За офіційними статистичними да-
ними, ще зовсім недавно наша країна входила в десятку питущих націй. В останні роки  
цей показник змінився і серед 39 досліджуваних європейських країн ми займаємо 35 
місце – 8,6 літрів (у Молдові, приміром, – 15,2 л чистого алкоголю на одну людину на 
рік). Проте істотно занижувати наші показники може невраховане споживання алко-
голю, частка якого, за оцінкою експертів, може становити до третини усього вжитого 
обсягу. І якщо офіційним статистичним даним щодо виробництва і споживання алко-
голю в країнах Європейського Союзу можна довіряти, адже там вдалося налагодити 
жорсткий контроль за обігом продукції, то в Україні рівень тіньового алкогольного ринку 
може сягати понад 40%. 
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Неприємно, але факт, що Україна стоїть на першому місці у світі за рівнем дитячого 
алкоголізму. 87% школярів хоча б раз вживали  алкогольні напої. 26% школярів вжи-
вають алкоголь кілька разів на місяць. Такими є дані Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. 

Різноманітні джин-тоніки та пиво стають своєрідним трампліном до вживання дітьми 
міцних алкогольних напоїв. На перший погляд, ці напої не такі агресивні, як горілка, 
але вони фактично руйнують несформований дитячий організм. «Слабоалкоголка» – 
не що інше, як етиловий спирт, змішаний із натуральним соком або газованою водою. 
Такі напої всмоктуються в кров швидше, ніж горілка чи вино, тому підлітки швидше 
отримують сп’яніння та залежність. За статистикою, пивними алкоголіками стають 
втричі частіше, ніж горілчаними. А слово «пити» в українському суспільстві фактич-
но прирівнюється до слова «модно», бо так робить оточення і діти це споглядають, 
а коли підростають – починають пробувати. Перші спроби вживання алкоголю дітьми 
відмічені приблизно в 9 років. Вже багато років цей вік не знижується. У 70% випадків 
це відбувається з подачі самих батьків. Єдине погіршення, яке у нас відбувається, – 
розширюється на 3% контингент людей, молодших 13 років, які вживають алкоголь. 
Це не є хорошою ознакою. Як показує практика, ці 3% можуть дуже нам відгукнутися 
через декілька років. 

Безпечної дози алкоголю не існує. Усі можливі позитивні ефекти від невели-
ких доз алкоголю, про які часто згадують, нівелюються його згубним впливом у 
віддаленій перспективі. Алкоголь збільшує ризик деменції (https://bit.ly/2H3UDgd), 
раку підшлункової залози, стравоходу, печінки, прямої кишки, молочної залози. Люди, 
які надмірно споживають алкоголь, мають вищий ризик серцево-судинних хвороб, 
гіпертонії та абдомінального ожиріння (https://is.gd/NoDa0p). Окрім того, алкоголь 
погіршує поглинання вітамінів кишківником (https://is.gd/RaSVYb). Існує причинно-
наслідковий зв’язок між уживанням алкоголю та рядом психічних і поведінкових 
розладів, а також захворюваністю на інфекційні хвороби. Вживання алкоголю викликає 
залежність, якої складно позбутися. Причому що частіше й інтенсивніше вживається 
алкоголь, то швидше ця залежність розвивається. Згідно з показниками Європейської 
бази даних «Здоров’я для всіх», стандартизований коефіцієнт смертності від причин, 
пов’язаних з алкоголем, в Україні є одним з найбільших у Європі. У цьому рейтингу 
Україна поступається місцем лише Казахстану та Білорусі.

Також варто пам’ятати, що вживання алкоголю може завдавати шкоди не лише 
тому, хто його вживає, але й людям навколо (членам родини, друзям, колегам тощо). 
Відповідно до Глобальної стратегії скорочення шкідливого споживання алкоголю, 
переліку рішень, оптимальних за витратами, та Національного плану заходів щодо 
неінфекційних захворювань, політика держави має бути спрямована на те, щоб 
підвищувати акцизи на алкогольні напої; повністю заборонити рекламу та стимулюван-
ня продажу алкоголю в усіх засобах масової інформації; запровадити обмеження на 
фізичну доступність алкоголю в роздрібній торгівлі шляхом обмеження годин продажу; 
посилити відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного 
сп’яніння; забезпечити наявність і доступність професійної допомоги людям, які мають 
проблеми через уживання алкоголю та хочуть позбутися залежності; контролювати 
доступність алкоголю для дітей (дотримуватися заборони продажу алкоголю за віком) 
та проводити інформаційні кампанії для населення щодо шкоди вживання алкоголю. В 
Україні заборонено рекламу алкогольних напоїв, однак дозволено спонсорство теле-, 
радіопередач і деяких публічних заходів з використанням знаків для товарів і послуг, 
під якими випускаються алкогольні напої, чим активно користуються виробники алко-
голю для просування своєї продукції. 

Якщо ми хочемо змін в українському суспільстві, то мусимо запроваджувати стри-
мування алкоголізації, адже це несе загрозу національній безпеці. Вживання алкоголю 
– це другий, після трудової міграції, фактор зменшення українського населення.
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Запалення жіночих статевих органів –  Запалення жіночих статевих органів –  
поширена патологія в медичній практиці.  поширена патологія в медичній практиці.  
Це серйозна загроза для здоров’я жінки.Це серйозна загроза для здоров’я жінки.

Не вилікувавши запалення в гострому стані, ми переводимо його в хронічний, а отже 
запускаємо «бомбу уповільненої дії». Адже непроліковані кандидоз, бактеріальний 
вагіноз, хламідіоз, гонорея нікуди не подінуться. Багато задавнених хвороб перебігає 
безсимптомно, щоденно руйнуючи репродуктивну, сексуальну функцію жінки, вплива-
ють на її нервову, ендокринну, імунну системи. Саме хронічне запалення в подаль-
шому стає основною причиною загрозливих гінекологічних захворювань, зокрема, 
ендометріозу, безпліддя й навіть раку.

Є кілька чинників, які руйнують жіноче здоров’я, роблячи його вразливим до 
запальних хвороб. Перший – стрес. Через надмірні фізичні та емоційні навантажен-
ня, недосипляння, постійні переживання та стрес порушується гормональний гомео-
стаз у репродуктивній системі, знижується імунітет, а отже й захист від інфекцій. Жінка 
стає схильною до хронічних запальних процесів.

Дефіцит вітаміну D також погано впливає на жіночу репродуктивну систему. Че-
рез його нестачу гормональні збої, запальні процеси, зокрема, бактеріальний вагіноз, 
з’являються знову й знову.

Третій чинник – перемерзання. Звичка ходити в осінньому взутті взимку, сідати на 
холодне, носити короткі спідниці в холодний час особливо небезпечна для дівчаток, які 
систематично не загартовуються й їхні судини не натреновані до переохолоджень. Тож, 
щойно перемерзають ноги та геніталії, одразу падає місцевий імунітет і починається 
запалення, спровоковане розвитком умовно патогенної мікрофлори жіночих статевих 
органів, сечового міхура, нирок.

Ранній початок статевого життя теж може стати великою проблемою в майбутньо-
му. Коли дівчинці 14-18 років, шийка матки ще не зріла й не готова до механічного тер-
тя під час сексуального контакту. Після такого мікротравмування є велика ймовірність 
підхопити інфекції, що передаються статевим шляхом. І презерватив захистить далеко 
не від кожної, як наприклад, не захищає від інфікування вірусом папіломи людини.

Ще одне правило: з будь-яким запальним захворюванням найлегше боротися, коли 
воно щойно з’явилося і є в стані загострення. Якщо ж жінка не звертається до лікаря, а 
займається самолікуванням (почитавши в інтернеті чи порадившись із фармацевтом в 
аптеці, часто приймає антибіотики без реальної потреби, наприклад, у разі ГРВІ), – це 
п’ятий і наднебезпечний за наслідками чинник. 
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Антибіотик знижує захисні сили організму, імунна система пригнічується, жіночі 
запальні процеси стають хронічними та стійкими до ліків, провокуючи супутні захворю-
вання, а побороти хронічного збудника стає неймовірно складно.

Тож, щоб не хворіти, жінка має зміцнити свій імунітет. Її головне завдання, аби бути 
здоровою та успішною, – виробити гігієну життя в стресогенному середовищі. Вона 
має навчитися жити в спокої, із задоволенням, будь-які ситуації сприймати без зайвої 
негативної емоційності. А також займатися спортом, якомога частіше бути на свіжому 
повітрі, лягати спати не пізніше 10-ї години вечора, харчуватися здоровою натураль-
ною їжею, вживати жирну морську рибу або риб’ячий жир, багатий на вітамін D, не 
перевтомлюватися, не переохолоджуватися. Окрім того, слід загартовуватися, при-
ймаючи контрастний душ, мати одного сексуального партнера та хорошого гінеколога, 
якого слід відвідувати щонайменше раз на рік.

Які запальні гінекологічні захворювання 
є найпоширенішими в наш час?

Одним із лідерів щодо зараження статевим шляхом є хламідійна інфекція. Про мас-
штаби захворювання свідчить хоча б те, що в американській медичній системі скринінг, 
тобто перевірку на наявність цієї інфекції, проводять усім жінкам, молодшим 24 років. 
Це допомагає вчасно виявити та пролікувати генітальний хламідіоз, адже в дівчат хво-
роба перебігає безсимптомно та згодом може спровокувати серйозні запалення не 
лише піхви та шийки матки, а й хронічні запальні процеси в матці, маткових трубах та 
яєчниках.

Дуже поширені кандидоз (пліснявка) та бактеріальний вагіноз. Останній 
спричиняє надмірне розмноження такої бактерії, як вагінальна гарднерела, й має чіткі 
симптоми: рибний запах, особливо після статевого акту, білуваті рідкі виділення, дис-
комфорт. Це хвороба жінок із низьким імунітетом, спричиненим стресом, дефіцитом 
вітаміну D, перевтомою, шкідливими звичками. Недолікований бактеріальний вагіноз 
може негативно вплинути на перебіг вагітності у майбутньому, а також стати причиною 
післяпологових запальних ускладнень.

Запальний процес у яєчниках або маткових трубах може спричинятися та-
кож тріхомонозом, гонореєю, хламідійною інфекцією тощо. Захворювання придатків 
матки часто перебігає безсимптомно й виникає після незахищених статевих актів, 
хронізуючись унаслідок несвоєчасного лікування та ослабленого імунітету. Вчасно не 
проліковані запалення можуть стати причиною безпліддя. Механізм простий: запален-
ня починається в піхві, якщо його не пролікувати на цьому етапі, інфекція піднімається 
вище – в матку, а далі в маткові труби, ушкоджуючи їх, отож запалення робить немож-
ливим процес зачаття. 

Ендометріоз також активно розвивається на тлі тривалого хронічного запалення 
органів малого таза. Це захворювання з неприємних: спричиняє хронічний виражений 
біль унизу живота та під час статевого акту, перебігає з болісними менструаціями та 
аномальними матковими кровотечами в так звані жіночі дні. Надмірна втрата крові, а в 
нормі жінка в ці дні втрачає від 5 до 80 мл, призводить до розвитку анемії, виснаження 
депо заліза в організмі і, як наслідок, зумовлює появу землистого кольору шкіри, випа-
дання волосся, млявість, надмірну втомлюваність та депресію.

Запалення спричиняє й утворення фолікулярних кіст яєчників, що нерідко лікується 
хірургічним шляхом. Тож часто, коли в майбутньому в жінки виникає бажання завагітніти, 
вона може стикнутися з проблемою, що після таких втручань у неї обмаль тканини 
яєчника - знижується оваріальний резерв.
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Як же цьому запобігти, які обстеження має пройти жінка?
Раз на рік кожна жінка має здавати цитологічний мазок із поверхні шийки: мазок 

пап-тест, щоб переконатися у відсутності онкології. Щорічно проходити гінекологічне 
УЗД трансвагінальним датчиком, яке дасть можливість виявити запальний процес у 
порожнині матки, маткових трубах, яєчниках, виключить наявність оваріальних кіст, а 
також спричинених хронічним запаленням патологій ендометрія (поліпів тощо). Окрім 
того, жінкам, особливо зі значною втратою крові під час місячних, слід здати загаль-
ний аналіз крові з визначенням не лише рівня гемоглобіну, а й феритину (показник 
запасів заліза в організмі). Якщо ці показники низькі, лікар невідкладно випише додат-
кове лікування для поповнення дефіциту заліза, поряд із виявленням і усуненням цих 
кровотеч.

Особливо якщо є дискомфорт, біль, виділення з неприємним запахом, слід зда-
ти аналізи на наявність хламідійної, трихомонадної, гонорейної та кандидозної 
інфекцій. А також зробити бактеріоскопічне дослідження, яке покаже співвідношення 
хвороботворної та корисної мікрофлори в урогенітальних органах і дасть можливість 
діагностувати бактеріальний вагіноз.

На основі цих аналізів лікар зможе виявити збудника й призначити лікування, або ж, 
за потреби, призначити додаткове, для уточнення, обстеження. Лікування запалення 
має відбуватися під наглядом і згідно з рекомендаціями лікаря-гінеколога. 

Чи можна користуватися тампонами,  
хімічними засобами для інтимної гігієни?

Проблема використання тампонів у тім, що жінки забувають міняти їх кожні 2-3 годи-
ни, згідно з інструкцією, а кров – це ідеальне середовище для росту й розвитку патоген-
них мікробів. Тому застосовувати тампони слід в екстрених ситуаціях – купання в морі, 
вечірка. І в жодному разі не залишати тампони на ніч. Хімічні засоби гігієни – теж не 
бажані для застосування. Має бути нейтральний рH. Узагалі навіть мило для інтимної 
гігієни слід використовувати для миття в ділянці ануса. Статеві ж органи краще об-
мивати кілька разів на день чистою водою. А перед сном краще закінчувати жіночий 
туалет ванночкою або підмиванням із відвару протизапальних трав, це буде корисним 
доглядом та профілактикою жіночих запальних захворювань.
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Пам’ятайте, що Ви – жінка,  
а значить улюблена дочка  

або дружина, незамінна справжня  
або майбутня мама. 

Ви – неповторна, бережіть себе!
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З раннього віку слід постійно 
контролювати дотримання 
дитиною режиму харчуван-
ня, створюючи певний риту-
ал вживання їжі. Водночас не 
можна змушувати дитину їсти 
або доїдати, тиснути на неї, 
навіювати почуття провини. Це 
формує негативне ставлення 
до процесу вживання їжі та до 
дорослого, який примушує ди-
тину доїдати.ПА
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Рекомендації щодо формування 
культури харчування дитини

- Пояснюйте дитині, що під час харчування уся її увага має бути зо-
середжена на їжі.

- Підвищуйте обізнаність дитини щодо продуктів харчуван-
ня ігровими методами – відгадуйте загадки, проводьте бесіди, 
розмірковування тощо.

- Формуйте смакові звички та культуру поведінки дитини за столом 
доброзичливим тоном, висловлюючи віру в її потенційні можливості.

- Зверніть увагу, що діти вразливі, надто довірливі, легко піддаються 
навіюванню і наслідують дії та вчинки дорослих, тому їхня культура 
харчування залежить від культури харчування дорослих.

- Пам’ятайте, що ваше неадекватне ставлення до харчування дитини 
може призвести до встановлення умовно-рефлекторних механізмів 
щодо психічної потреби в їжі – підвищеної або зниженої.

Чинником такого ставлення є:
• занепокоєння дорослих надмірною 

чи недостатньою вагою дитини;

• підкреслена увага до того, скільки 
з’їла дитина;

• впевненість, що треба їсти більше, 
або відсутність необхідного контролю за 
режимом і якістю харчування дитини.
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Якщо дитина відмовляється від їжі:
- Не обіцяйте дитині щось в обмін 

на повністю з’їдену страву на кшталт: 
«Якщо з’їси – куплю…» і не залякуйте:  
«Їж, а то Марійка з’їсть», «Не будеш 
їсти, не підеш на прогулянку», оскільки 
це знижує цінність їжі та важливість 
процесу її вживання.

- Не вмовляйте та не відволікайте 
дитину іграшками, читанням книг, 
іграми, аби вона з’їла порцію. Це при-
зводить до формування неприйнятних 
звичок у культурі харчування.

- Не перегодовуйте дитину, адже вона має з’їдати стільки, скільки потребує її 
організм у певному віці.

- Намагайтеся зрозуміти причину поганого апетиту дитини або, навпа-
ки, підвищеної потреби в їжі. Часто відмова їсти і погіршення апетиту залежать 
не від якості або смаку страв, а від інших чинників, серед яких нежить, погане 
відчуття запахів, некомфортні умови перебування, конфліктні чи стресові ситуації 
тощо.

- Проконсультуйтеся з лікарем, якщо 
дитина страждає на часті дисбактеріози. 
Надмірну перебірливість в їжі може спричи-
нити неприємний досвід вживання страв чи 
продуктів, після яких у дитини з’являлися 
больові відчуття.

- Застосовуйте прийом «активного слу-
хання», якщо дитина відмовляється від їжі через утому або засмучення. У такому 
разі дорослий показує дитині, що розуміє її переживання, «чує» її. Запропонуйте 
дитині допомогу, озвучивши її відчуття: «Ти стомилась, тобі сьогодні складно, 
тому я допоможу тобі, давай погодую».

- Відтермінуйте прийом їжі, якщо дитина втомлена або засмучена. Резуль-
татом мудрої, стриманої поведінки дорослого стане те, що дитина передумає та 
почне їсти.
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Як поліпшити апетит дитини
- Не садіть дитину під час приймання їжі спиною до дверей, тому що таке 

розташування в просторі призводить до появи тривожності та зменшує апетит. 
Потреба в безпеці є базовою і від її задоволення залежить загальне самопочут-
тя дитини і, зокрема, бажання їсти.

- Не об’єднуйте за одним столом дітей, які зазвичай граються разом, щоб 
вони не відволікали одне одного під час їжі.

- Можете увімкнути приємну тиху музику, яка подобається дітям. Це 
сприяє підвищенню апетиту, задає певний ритм.

- Стежте за температурним режимом. У приміщенні, де їдять діти, не має 
бути душно чи гаряче, адже це різко знижує апетит.

- Не примушуйте дитину сидіти за столом в очікуванні їжі – це її швидко 
втомлює та негативно позначається на процесі вживання їжі.

- Під час годування дітей уникайте негативних емоцій та неприємних роз-
мов.

- Не сваріть дитину перед та під час приймання їжі, адже атмосфера впро-
довж уживання їжі має бути спокійною та приємною.

- Не виправляйте помилки дитини в грубій та різкій формі на кшталт: 
«Не плямкай!», «Як ти тримаєш виделку?!», «Не криши!» тощо. Це негативно 
відображається на апетиті дитини та її ставленні до процесу харчування.

І зверніть увагу на атмосферу за столом. 
Ваше завдання − прищепити дитині позитивні асоціації з їжею. 

Тому обід повинен проходити в доброзичливому оточенні. 
Подумайте про те, як сервірувати стіл і цікавіше подати страву. 

Все-таки діти люблять яскраві речі. 
Незвичайна, красива їжа приверне їх увагу сама собою.
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Сумна статистика свідчить, що щороку де-
сятки людей в Україні отруюються чадним га-
зом, багато помирає внаслідок отруєння. Чад-
ний газ може збиратися, якщо в приміщенні 
немає достатнього доступу свіжого повітря, 
погано працює вентиляція, забиті димарі. Крім 
того, вітряна погода може спричинити зворот-
ну тягу в димових та вентиляційних каналах, 
а через це небезпечні продукти горіння не ви-
водимуться назовні і накопичуватимуться у 
приміщенні. Отруєння може статися під час 
роботи бензинових двигунів, при згорянні при-
родного газу, при пожежах та на деяких про-
мислових підприємствах. Велика кількість 
смертельних випадків відбувається в закри-
тих приміщеннях з відсутністю вентиляції, на-
приклад, у гаражах.

ЧАДНИЙ ГАЗ – ЧАДНИЙ ГАЗ – 
СМЕРТЕЛЬНА ОТРУТАСМЕРТЕЛЬНА ОТРУТА

Газ (СО) невидимий – він не має кольору та запаху, тож зрозуміти, чи він накопичується 
в приміщенні, неможливо. Чадний газ небезпечний тим, що потрапляючи в кров, він 
вступає в реакцію з гемоглобіном крові в 200-300 разів інтенсивніше за кисень. Кров 
стає нездатною переносити достатню кількість кисню з легень до тканин, а через по-
нижений вміст кисню в крові виникає кисневе голодування. Що довше відбувається 
вдихання газу, то серйозніші симптоми можуть виникнути. Це також залежить від 
концентрації газу в повітрі. Навіть у невеликих концентраціях протягом тривалого часу 
вдихання газу може мати серйозні наслідки для здоров’я. 

Коли концентрація ще не висока, можна відчути головний біль, погіршення світлової 
та кольорової чутливості зору, погіршення слуху, утруднене дихання, задишку чи су-
хий кашель. При збільшенні концентрації газу відчуватиметься сильний головний біль, 
слабкість, запаморочення та нудота. Тривалий вплив низьких доз чадного газу може 
призвести до появи неврологічних симптомів – проблем з мисленням та концентрацією 
чи появи емоційних змін у поведінці, до прикладу, людина стає роздратованою, схиль-
на приймати імпульсивні та нераціональні рішення. 
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Вдихання газу у високих концентраціях може спричинити дуже тяжкі симптоми: втра-
ту рівноваги, спричинену пошкодженням головного мозку та нервової системи, сильне 
запаморочення, задишку і пришвидшення частоти серцебиття (більше ніж 100 ударів 
на хвилину), судоми та втрату свідомості. Якщо концентрація дуже висока, смерть 
може настати протягом кількох хвилин. Чадний газ небезпечний для всіх, проте деякі 
люди схильні до ризику більше, ніж інші. Це вагітні жінки, люди з хворобами легень та 
з серцево-судинними хворобами. Діти також дуже вразливі до впливу цього газу. Три-
валий вплив чадного газу також може завдати шкоди ще ненародженій дитині.

При виявленні ознак отруєння необхідно припинити надходження окису вуглецю в 
організм, транспортувати потерпілого на свіже повітря, викликати «швидку» допомогу 
або самостійно відвезти потерпілого до лікарні. 

При відсутності у людини ознак життя (пульсу, дихання) необхідно терміново на-
дати долікарську медичну допомогу: виконати штучне дихання, непрямий масаж сер-
ця. Показником ефективності непрямого масажу серця і штучного дихання є звуження 
зіниць, поява на великих артеріях (стегновій, сонній) пульсових поштовхів синхронно 
натисканню на грудину і, нарешті, відновлення самостійного дихання й серцебиття.

Пам`ятайте, якими б ефективними не були методи лікування отруєння чадним га-
зом, всі ми маємо бути максимально пильними як у  побуті, так і на виробництві для 
уникнення нещасних випадків.
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ПЛІСНЯВА.ПЛІСНЯВА.  
НЕБЕЗПЕКА НЕБЕЗПЕКА 

ПОРУЧПОРУЧ
Цвіль або плісняві грибки явно та приховано супроводжують нас 

упродовж всієї історії існування людства, а з’явилися вони наба-
гато раніше, ніж сама людина. Цвілеві грибки поширені практично 
скрізь. Вони є як у житлах людей, так і у зовнішньому середовищі. 
Посиніння, позеленіння чи пожовтіння поверхонь та лущення стін, 
чорні цятки на стелі чи шпалерах свідчать про присутність цвілі. 
Часом вона має вигляд плівки чи пухкого нальоту на зіпсованих 
продуктах, зерні, овочах, фруктах чи деревині.

Вплив на людину цвілі вкрай негативний. Пліснява, як живий організм, виділяє про-
дукти життєдіяльності. Потрапляючи до організму людини, вони діють як токсини. Навіть 
у ідеально здорової людини через деякий час проживання у помешканні з пліснявою 
з’являються проблеми з дихальною системою, нирками, печінкою, імунітетом. А для 
людей, схильних до алергії, пліснява є дуже сильним провокатором і призводить 
до розвитку астми. Діти у таких помешканнях часто хворіють на бронхіти, хронічні 
обструктивні захворювання легень, тонзиліти, ларингіти тощо.

Крім того, якщо пліснява буквально квітне на стінах, вона виділяє спори, які також по-
трапляють у легені людей. Найбільш розповсюдженим видом хатньої цвілі є Аspergillus 
niger (чорний аспергіл), а його спори можуть викликати легеневий аспергільоз, який є 
небезпечним для життя. Потрапляння ж в організм продуктів з цвіллю загрожує серйоз-
ним харчовим отруєнням. 

Існують надійні способи боротьби з цим неприємним явищем, головне, не ігнорувати 
проблему, а негайно взятися за її вирішення:

• вологість у квартирі бажано підтримувати в межах 40-60%. При більш високих 
значеннях може зростати ризик розвитку грибків, при більш низькій - страждатимуть 
слизові оболонки носа, очей і шкіра;

• запобігайте утворенню конденсату, який сприяє появі плісняви, утеплюйте 
холодні стіни. Щодо підбору технології гідроізоляції і відповідних матеріалів для ре-
монту, краще проконсультуватися з фахівцями;

• подбайте про якісну гідроізоляцію труб і ліквідацію протікання. Встановлення 
теплої підлоги і рушникосушарки забезпечить оперативне висихання стін у санвузлі 
і запобіжить підвищенню рівня вологості після прийому вами ванни або душа. Якщо 
ж рушникосушарка недостатньо потужна, варто сушити рушники та мочалки в інших 
приміщеннях;

• дуже важлива належна вентиляція – не забувайте користуватися витяжкою і ре-
гулярно провітрювати приміщення;
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• вчасно змінюйте фільтри в кондиціонерах і зволожувачах повітря – на них 
можуть виростати цілі колонії грибів, спори яких з рухом повітря можуть розповсюджу-
ватися по приміщенню;

• пліснява може з’являтися на домашніх рослинах у горщиках, тому варто сте-
жити за станом грунту. У разі появи неприємного запаху, пересадіть рослину в інший 
горщик, використовуйте дренаж та очищуйте листки від пилу;

• не ховайте в шафу або комод одяг, який не до кінця висох – цвіль може 
з’явитися як на ньому, так і на стінках меблів;

• не використовуйте подушок, матраців і меблів, які наповнені каучуковою 
піною, оскільки вона вбирає піт і згодом пліснявіє;

• під час ремонту приміщення слід проводити грунтування стін і стелі антисеп-
тичним засобом – це допоможе вам з імовірністю 95% уникнути розмноження грибка 
в будинку;

• в опалювальний сезон обігрів будинку повинен бути постійним і якісним; 
• в сонячні дні тримайте вікна відкритими – штори перешкоджають потраплянню 

ультрафіолету, що знищує бактерії і грибки;
• очищати всі поверхні від осілого конденсату потрібно при першій же можливості 

за допомогою сухої ганчірки або губки;
• робочі поверхні в санвузлі і на кухні періодично потрібно мити за допомогою 

антибактеріальних і протигрибкових засобів, а потім насухо протирати;
• цілком позбавляйтеся ураженого цвіллю продукту, адже він містить близько 

сотні сполучень, токсичних для людини. Виняток із цього правила єдиний – твердий 
сир. З нього справді можна відрізати запліснявілий шматок. Однак, після цього решту 
сиру можна використати лише з термообробкою: до піци, пирога чи омлету.

Слід пам’ятати, що запобігти появі цвілі набагато Слід пам’ятати, що запобігти появі цвілі набагато 
легше і дешевше, ніж видаляти грибок і усувати легше і дешевше, ніж видаляти грибок і усувати 

наслідки такого ураження!наслідки такого ураження!
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Вірусний Вірусний 
гепатит С – гепатит С – 

ВИЛІКОВНИЙВИЛІКОВНИЙ
Гепатит С – це захворювання, спричинене вірусом, що може передава-

тися через кров від однієї людини до іншої. Хвороба в основному уражає 
печінку, проте існують і позапечінкові прояви гепатиту С.

Інфікована вірусом печінка з часом може руйнуватися, у результаті чого може розви-
нутися фіброз печінки, який може перейти у цироз та гепатоцелюлярну карциному (рак 
печінки), які призводять до смерті хворого.

Деякі люди не мають жодних симптомів хвороби впродовж багатьох років, тоді як 
інші можуть відчувати підвищену втомлюваність, пітливість (особливо вночі), ломоту 
в тілі, втрату апетиту і концентрації уваги. Симптоми можуть з’являтися і зникати. На 
пізніх стадіях хвороби, коли печінка уражена серйозніше, можуть бути такі симптоми, 
як жовтяниця, свербіж, внутрішня кровотеча, закреп тощо.

Важливо знати, що навіть якщо у вас відсутні прояви хвороби, її необхідно лікувати 
для запобігання руйнуванню печінки в майбутньому.

Сьогодні існують ефективні ліки проти вірусного гепатиту С і майже 90% хворих, 
які отримують лікування, повністю одужують. Лікування із використанням сучасних 
противірусних препаратів прямої дії зазвичай легко переноситься та не призводить до 
серйозних побічних реакцій.

Вірус гепатиту С передається через кров. Фактори ризику, коли 
кров інфікованої гепатитом С особи може потрапити в кровотік іншої особи:

- переливання крові, хірургічне втручання;

- отримання медичної (де є контакт із кров’ю) або стоматологічної допомоги 
в країнах, де гепатит є поширеною хворобою, а інфекційний контроль низький;

- спільне використання будь-якого обладнання для споживання ін’єкційних 
або інтраназальних наркотиків;

- спільне використання таких предметів, як леза для гоління, зубні щітки або 
речі, що можуть подряпати шкіру та містити сліди крові;

- пірсинг, татуювання або косметичні ін’єкційні процедури, якщо обладнання 
для цього належним чином не стерилізують;

- статеві відносини, хоча ризик дуже низький, якщо немає контакту з кров’ю;

- контакт із кров’ю на роботі (для медичних працівників чи осіб, які надають 
екстрену допомогу, під час якої відбувається контакт із кров’ю);

- передавання від матері до дитини (передається у близько 5% випадків, 
якщо відсутня інфекція ВІЛ).
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Вчасне діагностування вірусних гепатитів є дуже важливим, оскільки завдяки роз-
початому лікуванню можна запобігти розвитку захворювань і серйозним ураженням 
печінки. Зважаючи на те, що ризиків інфікуватися доволі багато, варто тестуватися 
після ситуацій, під час яких міг відбутися контакт з інфікованою кров’ю. Кожен, хто 
підписав декларацію із сімейним лікарем, може безплатно пройти швидкий тест на 
діагностування вірусних гепатитів.

Ви не можете заразити членів вашої сім’ї чи друзів через повсякденну діяльність, 
таку як спільне використання посуду, обійми та поцілунки.

Аби не інфікувати інших:
- не використовуйте спільно такі предмети побуту, як зубні щітки, бритви, 

манікюрні ножиці тощо;

- очищуйте будь-які плями крові слабким розчином хлорки;

- не використовуйте спільно будь-яке приладдя для вживання ліків (трубки, гол-
ки та шприци, воду тощо).

Ризик передавання інфекції статевим шляхом дуже низький.
Уникайте придбання ліків проти ВГС через мережу Інтернет і з рук дилерів, оскільки 

якість таких препаратів невідома і ви можете собі нашкодити.
Не вживайте алкоголь та наркотичні речовини, оскільки вони можуть призвести до 

ураження печінки, а їхнє поєднання робить цей процес набагато швидшим. Якщо вам 
необхідна допомога для припинення вживання алкоголю та наркотичних речовин, 
зверніться до наркологічних лікувальних закладів.

Збалансована дієта є життєво важливою. Зменште споживання занадто жирних та 
солодких продуктів. Втрата надмірної ваги допоможе знизити навантаження на печінку.

Припиніть курити. Відмова від куріння знижує ризик захворіти на рак. Для припинен-
ня куріння можна звернутися до сервісу з надання відповідної допомоги.

Поговоріть з вашим лікарем з приводу щеплень проти гепатиту А і В для запобігання 
інфікуванню зазначеними вірусами, що створює додаткове навантаження для вашої 
печінки.

Гепатит С можна лікувати сьогодні. 
Це очевидно. 

Інше питання, що навколо цього 
не повинно бути ні ажіотажу, 

ні паніки.

«Дізнавшись ПРО діагноз, «Дізнавшись ПРО діагноз, 
потрібно не панікувати, не плакати потрібно не панікувати, не плакати 

в подушку і вважати, що прийшов кінець світу, в подушку і вважати, що прийшов кінець світу, 
А ЗВЕРНУТИСЯ СПОЧАТКУ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»А ЗВЕРНУТИСЯ СПОЧАТКУ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ»




