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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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КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

18 січня з порадами щодо традиційного купання на Водохре-
ща Житомирська обласна бібліотека для юнацтва запросила до 
розмови завідувачку відділу імунопрофілактики обласного цен-
тру громадського здоров’я Житомирської обласної ради Анну  
Кухарук. Лікарка у прямому ефірі на сторінці бібліотеки в Фейсбук дала 

поради тим, хто вирішив занурюватися в ополонку, зокрема про те, що готуватись до 
зимового купання слід заздалегідь, поступово та обговорити це з сімейним лікарем.
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27 січня відбувся вебінар з вакцинопрофілактики спеціально 
для медичних працівників з Житомирської області, а також з 
м. Київ, Київської, Сумської, Харківської, Рівненської, Івано-
Франківської областей. 

До участі в вебінарі долучились і фахівці обласного центру громадсь-
кого здоров’я. У програмі заходу розглядались питання про сучасний стан підготовки 
України до вакцинації від Covid-19. Вебінар проводився у рамках проєкту «Професійні 
діалоги про вакцинацію», ініційованого ГО «Батьки за вакцинацію», за сприяння Цен-
тру громадського здоров’я України.



4

4 лютого у Всесвітній 
день боротьби проти 
раку  КНП «Обласний 
центр громадського здо-
ров’я» Житомирської 
обласної ради спільно з 

Житомирською обласною бібліотекою 
для юнацтва організували зустріч у пря-
мому ефірі на Facebook-сторінці бібліотеки  
з Олександром Аврамцем, медичним ди-
ректором з лікувальної роботи КНП «Жи-
томирський обласний онкологічний дис-
пансер» Житомирської обласної ради. 
Фахівець розповів про профілактику, 
діагностику та лікування онкологічних 
захворювань та відповів на запитання 
читачів бібліотеки. 

КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

9 лютого до Міжнародного дня стоматолога відбулась онлайн-
зустріч із Дмитром Школою, директором КП «Дитяча стоматологічна 
поліклініка» Житомирської міської ради. Захід організовано  
КНП «Обласний центр громадського здоров’я» Жито-
мирської обласної ради спільно з Житомирською обласною 
бібліотекою для юнацтва. Читачі бібліотеки мали можливість от-

римати відповіді на питання щодо профілактичних заходів із запобігання за-
хворюванням ротової порожнини, роботу поліклініки у період карантину тощо.
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24 лютого напередодні Міжнародного дня рідкісних захворювань 
в онлайн-форматі відбувся круглий стіл «Публічний діалог. Досяг-
нення та проблематика доступу до лікування орфанних пацієнтів», 
організований обласним центром громадського здоров’я за уча-
стю фахівців охорони здоров’я області, м. Києва та представників 
громадських організацій. Про досягнення та проблематику доступу до 

лікування орфанних пацієнтів  в Україні йшлося у виступі Тетяни Кулеши, голови Ради 
громадської спілки «Орфанні захворювання України». 

Моніторинг ситуації з орфанними за-
хворюваннями у Житомирській області 
провела Ліна Возна, завідувачка відділу 
неінфекційних захворювань КНП «Об-
ласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради. Про роль 
медико-генетичного консультування у 
своєчасній діагностиці орфанних за-
хворювань розповіла Наталія Само-
ненко, лікар педіатр-генетик орфанно-
метаболічного центру Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні «Охмат-
дит» МОЗ України. Досвідом роботи з 
орфанними хворими поділилась Лариса 
Попович, завідувачка медико-генетично-
го центру КНП «Обласний перинаталь-
ний центр» Житомирської обласної ради.  
Майже в усіх країнах світу піклування 
про орфанних (рідкісних) пацієнтів бере на себе держава, тому що лікування таких 
пацієнтів є пожиттєвим та дороговартісним. Про потреби та стан забезпечення ор-
фанних хворих Житомирської області йшлося у виступі  Віктора Лучківа, заступника 
директора департаменту – начальника управління реформ і розвитку медичної допо-
моги населенню департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної 
адміністрації. 

«Реалії сьогодення у забезпеченні дорослих та дітей, хворих на муковісцидоз» – цій 
темі був присвячений виступ Олени Приймак, голови Житомирського осередку ВГО 
«Асоціація допомоги хворим на муковісцидоз».

«Діти зі спінальною м’язовою атрофією: проблема догляду і лікування в Україні» – 
цю тему підняла у своєму виступі Таїсія Смоляр, представник БФ «Діти зі спінальною 
м’язовою атрофією».

Досвідом виховання дитини з фенілкетонурією поділилися: Ольга Корнієнко та Ірина 
Лук’янчук – представниці Житомирського обласного БФ «Доля».

До обговорення вкрай болючої теми забезпечення ліками орфанних хворих області 
долучилася також Людмила Крикливець, завідувачка ревматологічного відділення 
ОКЛ ім. О.Ф. Гербачевського. 

Головним лейтмотивом виступів усіх учасників заходу було зробити все мож-
ливе для поширення знань про рідкісні захворювання із залученням якнайбільшої 
кількості громадських, благодійних та спонсорських організацій для підвищення якості 
і тривалості життя орфанних хворих в Україні. Люди з орфанними захворюваннями 
варті повноцінного, здорового життя.
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1 березня – Всесвітній день імунітету. Відзначається з ініціативи 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з 2002 року. 

Мета цього дня – залучення широкої громадської уваги до про-
блем, пов’язаних з поширеністю різних імунних захворювань, а та-
кож зі збереженням та зміцненням імунітету в цілому. Початок весни 
– приємна і довгоочікувана пора року, коли природа починає оживати. 
Але не варто забувати про те, що наш імунітет напружено працював усю 

зиму, тож варто напередодні нового періоду не 
менш серйозних випробувань його підкріпити. 

Нормальний сон, фізична активність, 
раціональне та збалансоване харчуван-
ня – це ті прості, але дієві речі, якими лю-
дина може допомогти власній імунній 
системі. Не забуваймо і про вакцинацію, 
як ще один ефективний спосіб захи-
стити здоров’я від інфекційних хвороб. 

Напередодні Всесвітнього дня імунітету 
Житомирський обласний центр громадсько-
го здоров’я оголосив онлайн-конкурс «Твій 
імунітет». За умовами участі у ньому потрібно 
було переглянути відео з завідувачкою 
відділу імунопрофілактики Анною Кухарук 
та мультик від ГО «Батьки за вакцинацію», 
вподобати його, написати коментар, поши-
рити переглянуте відео собі на сторінку, а 
також вподобати сторінку ОЦГЗ у Фейсбук.

1 березня за допомогою веб-
рандомайзеру визначено трьох учасників 
конкурсу, які отримали призи – брендова-
ну продукцію від Житомирського обласно-
го центру громадського здоров’я. Це: Аліна 
Левчук, Наталія Комендант та Ольга Рекша.

12 березня КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
спільно з обласною бібліотекою для юнацтва організували 
онлайн-зустріч читачів бібліотеки з психологом КНП «Жито-
мирська обласна дитяча клінічна лікарня» Тетяною Осіпович 
на тему: «Психологічне здоров’я підлітків та поради батькам». 

Під час захо-
ду були обговорені такі питання:

- особливості психологічного 
розвитку підлітків;

- що таке підліткова криза;
- як батьки можуть допо-

могти своїй дитині реалізувати 
потреби у спілкуванні під час 
карантину;

- як допомогти підлітку подо-
лати свої переживання та стра-
хи під час складання ЗНО.
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14 березня працівники 
КНП «Обласний центр 
громадського здоров’я», 
усвідомлюючи, що ще-
плення – це єдиний 

ефективний спосіб протидії по-
ширенню СОVID-19, долучилися до 
вакцинації і отримали першу дозу вакцини 
Covishield (AstraZeneca). Тепер ми стали 
ще на крок ближчими до перемоги над 
коронавірусною хворобою.

На Житомирщині тривають інформаційні кампанії «COVID-19: безпека праці  
та здоров’я медичних працівників», «Медичні працівники в умовах COVID-19:  
10 кроків до психічного здоров’я» та «Вакцинація від COVID-19».

У рамках цих кампаній КНП «Обласний центр громадського здоров’я» ЖОР 
розповсюджує у закладах охорони здоров’я області поліграфічну продукцію, яка 
буде корисною не лише для медичних працівників, а й усіх інших жителів області. 
Дані матеріали містять корисну інформацію про вакцинацію від COVID-19, допомо-
жуть працівникам закладів ОЗ убезпечити себе при роботі з пацієнтами, хворими на 
COVID-19, вберегтися від стресу та стануть справжньою інформаційною підтримкою в 
умовах нинішньої пандемії.

Додатково з цими матеріалами можна буде ознайомитись на сайтах ОЦГЗ, ДОЗ 
ОДА та на їхніх сторінках у Facebook.
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24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. 
Цьогорічна тема – «Годинник цокає». Наразі з’ясовано, що симптоми 

туберкульозу та коронавірусу часом схожі (кашель, підвищена темпе-
ратура, слабкість тощо). Саме тому важливо регулярно проходити об-
стеження, якщо ви перебуваєте у групі ризику або є контактною осо-
бою з хворим на туберкульоз. Адже що раніше буде виявлена хвороба, 

то легше її буде вилікувати. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульо-
зом підписники сторінки у Facebook Житомирського обласного центру громадського 
здоров’я мали можливість переглянути мінілекцію від Лариси Коломієць, медичного 
директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Житомирського обласного протитубер-
кульозного диспансеру і взяти участь в онлайн-розіграші брендованої продукції від 
ОЦГЗ. 24 березня за допомогою веб-рандомайзеру визначено трьох учасників конкур-
су, які й отримали призи: Леся Лось, Олена Вишневська та Лана Світла.

30-31 березня ВООЗ організувала та провела 
координаційну зустріч із питань безпеки вакцин, 
готовності до криз та кризової комунікації в рам-
ках вакцинації від COVID-19 в Україні. У зустрічі 
взяли участь представники з Києва та 24 регіонів 
України, у тому числі і Житомирщини – КНП «Облас-
ний центр громадського здоров’я» ЖОР. 

Координаційна зустріч була організована з метою дати змогу командам ефективно 
координувати та реагувати на події безпеки, пов’язані з вакцинацією. 
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Серед учасників – представники Міністерства охорони здоров’я, Державного експерт-
ного центру, Центру громадського здоров’я, Національної технічної групи експертів з 
питань імунопрофілактики, груп із оперативного реагування на НППІ, міжнародних 
партнерів, регіональних координаторів, команд із фармаконагляду, спеціалістів із 
комунікацій та представників Державної комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій з Києва та регіонів. 

За словами д-ра 
Ярно Хабіхта, представ-
ника ВООЗ в Україні, 
«вакцини рятують жит-
тя, і вакцинація дає 
нам можливість взя-
ти пандемію під кон-
троль. Україна поча-
ла вакцинацію більше 
місяця тому, і наразі вона 
активно розгортається. 
Ця зустріч була організована з метою забезпечити учасників останньою доказовою 
інформацією та рекомендаціями ВООЗ щодо безпеки вакцин, готовності до криз та 
кризової комунікації в рамках впровадження вакцинації від COVID-19 в Україні. Ми дуже 
вдячні Великій Британії за підтримку від початку кампанії з вакцинації від COVID-19. 
У партнерстві та солідарності з нашими британськими партнерами ми забезпечуємо 
посилення готовності країни до криз та кризової комунікації з питань безпеки вакцин 
відповідно до глобальних рекомендацій ВООЗ».
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2021 рік проголошений Міжнародним роком овочів і фруктів. Організація 
Об’єднаних Націй прийняла рішення присвятити цей рік підвищенню обізнаності 
про поживну цінність овочів і фруктів та їх користь для здоров’я, пропагуван-
ня різноманітного, збалансованого і здорового харчування, здорового способу 
життя, скорочення втрат і псування продовольства.

Овочами і фруктами вважаються їстівні частини культивованих або дикорослих рос-
лин (наприклад, насіннєносні структури, квіти, бруньки, стебла, пагони і коріння) в си-
рому вигляді або мінімально оброблені.

Це визначення не поширюється на:
- крохмалисті коренеплоди чи бульби, такі як маніок, картопля, батат і ямс (проте 

листя цих рослин споживається як овочі);
- сухі зернобобові (стручкові), за винятком зібраних незрілими;
- зернові, включаючи кукурудзу, за винятком зібраних незрілими;
- горіхи, насіння і олійне насіння, такі як кокосові горіхи, волоські горіхи і насіння со-

няшнику;
- лікарські рослини і прянощі, за винятком споживання їх у якості овочів;
- стимулятори рослинного походження, такі як чай, какао, кава;
- продукти, що пройшли технологічну обробку, і продукти з високим ступенем об-

робки (ультраоброблені) з овочів і фруктів, такі як алкогольні напої (наприклад, вина і 
міцні спиртні напої), замінники м’яса на рослинній основі і продукти з овочів і фруктів з 
доданими інгредієнтами (наприклад, фруктові соки в упаковці, кетчуп).

Мінімально оброблені овочі та фрукти – овочі і фрукти, які пройшли таку обробку, 
як миття, сортування, обрізка, очищення, нарізка або подрібнення, яка не впливає на 
їхню свіжість.

Мінімально оброблені продукти зберігають велику частину властивих їм фізичних, 
хімічних, органолептичних і поживних властивостей. Багато мінімально обробле-
них овочів та фруктів так само поживні, як і до обробки. Наприклад, нарізані фрукти, 
очищені фрукти, овочеві салати, заморожені і сушені овочі та фрукти.

Овочі і фрукти – цінні джерела клітковини, вітамінів і мінералів (наприклад, фолієвої 
кислоти, вітамінів А і С, калію), а також корисних фітохімічних сполук.

При їхньому споживанні в рамках здорового раціону знижується ризик розвитку 
неінфекційних захворювань, таких як надмірна вага/ожиріння, хронічні запалення, ви-
сокий кров’яний тиск і високий рівень холестерину. 

Однак, незважаючи на ці величезні переваги, ми не споживаємо їх у достатній 
кількості. Всесвітня організація охорони здоров’я і Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО) рекомендують кожному дорослому щодня вживати не менше 
400 грамів овочів і фруктів.

Рекомендується вводити овочі та фрукти в раціон немовлят вже з 
шестимісячного віку і споживати їх регулярно протягом усього життя в рамках 
здорового раціону.

МІЖНАРОДНИЙ 
РІК ОВОЧІВ 
І ФРУКТІВ
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ОБІЙМІВ: 

чому так важливо ретельно  
дотримуватися гігієни рук

Обіймаючи близьку людину, ми передаємо їй наше тепло, любов, піклування та тро-
хи власних мікроорганізмів. Мікробіота шкіри (сукупність мікроорганізмів, що її насе-
ляють) є надзвичайно різноманітною. Більшість бактерій, що живуть на нашій шкірі, 
належать до таких родів, як Staphylococus, Corynebacterium і Propionibacterium, але 
перелік ними не обмежується.

Кожна людина має власний набір таких бактерій, які співіснують із нею та дають 
немалу користь. Процес взаємовигідного існування називають симбіозом. Основна 
функція мікробіоти шкіри – захисна, адже вона стає першим бар’єром на шляху патоген-
них мікроорганізмів. Бактерії симбіонти людини мають виражену здатність протидіяти 
патогенним та умовно-патогенним мікроорганізмам. Але іноді цей захисний бар’єр не 
справляється, й тоді починають виникати проблеми.

Є низка захворювань, які можуть проникати в організм людини безпосередньо через 
непошкоджену шкіру, більшість із них спричиняють паразити, характерні для тропічних 
і субтропічних країн.

Для нашого регіону більшу небезпеку становлять мікроорганізми, які потрапив-
ши на поверхню тіла під час контакту з іншою людиною, викликають хвороби шкіри, 
нігтів та волосся. Наприклад, демодекоз – паразитарне захворювання, яке спричиняє 
підшкірний кліщ; мікроспорія – грибкове захворювання шкіри та волосся, яке викликає 
Microsporum canis; усім добре відомий педикульоз – паразитарне захворювання шкіри, 
викликане вошами.

Деякі мікроорганізми можуть не викликати захворювання шкіри, але зберігатися на 
ній деякий час чи навіть розмножуватись, ніяк не проявляючи себе. І тут прихована 
найбільша небезпека. Якщо шкіра контамінована такими мікроорганізмами, особливо 
це стосується шкіри рук, людина може переносити їх на будь-яку поверхню, до якої 
торкається. У цьому випадку руки стають фактором передавання захворювання, навіть 
якщо ви про це не знаєте.

Наприклад, якщо руки контаміновані такими мікроорганізмами, як Salmonella або 
Escherichia coli, під час прийому їжі бактерії потрапляють в організм разом із їжею та ви-
кликають гостру кишкову інфекцію. Якщо торкатися такими руками харчових продуктів 
або готувати їжу, можна передати збудник людині або навіть великій кількості людей, 
яких ви пригощаєте.

На вашій шкірі тривалий час може жити золотистий стафілокок, не створюючи 
дискомфорту, але під час контакту ви можете перенести його на пошкоджену шкіру 
(мікротріщинки, садна) більш сприйнятливого організму. Там він спричинить місцеве 
ураження самої шкіри, як, наприклад, фурункул або підшкірний абсцес, або зможе по-
ширитися через кров і викликати такі тяжкі захворювання, як остеомієліт, менінгіт, сеп-
сис. 

Якщо на ваших руках є вірус SARS-CoV–2 (збудник коронавірусної хвороби), ви мо-
жете перенести його на слизову оболонку очей або носа, а отже, захворіти на COVID-19. 
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Також ви можете перенести його на руки іншої людини, з якою вітаєтесь, через що 
вона в подальшому захворіє.

Перелік захворювань, які передаються контактним шляхом, у тому числі через брудні 
руки, надзвичайно великий, але перервати його досить просто.

Гігієни рук можна дотримуватись, миючи їх з милом та водою. За відсутності 
можливості помити руки, можна застосовувати спиртовмісний антисептик для рук.  
Та варто пам’ятати, що антисептик може знищити більшість патогенних мікроорганізмів, 
але не всі. Наприклад, збудник Clostridium difficile, що викликає псевдомембраноз-
ний коліт (важке ураження кишечника), є стійким до дії спиртовмісних дезінфекційних 
засобів. Також антисептик не видалить із поверхні рук яйця паразитів та не знешкодить 
токсичні речовини, якими руки можуть бути забруднені. В умовах пандемії COVID-19 
рекомендовано використовувати антисептики із вмістом спирту не менше 60 %.

Як слід дотримуватися гігієни рук, щоб після миття не продовжувати носити 
на них невидиму мікробну небезпеку?

Мийте руки:
- перед прийомом їжі;
- після відвідування туалету;
- після повернення з вулиці;
- коли руки візуально забруднені;
- перед надяганням та після зняття засобів індивідуального захисту, таких як медич-

на маска або респіратор;
- віддавайте перевагу рідкому милу перед кусковим;
- намилюйте руки так, щоб мило вкривало всі поверхні кистей;
- приділяйте особливу увагу таким ділянкам: зовнішня поверхня долонь, проміжки 

між пальцями, пучки пальців та великі пальці;
- процес миття має тривати не менше 40 секунд;
- для висушування рук після миття користуйтесь одноразовими паперовими рушни-

ками або індивідуальним тканинним рушником. Не варто це робити за допомогою елек-
тросушарок через неминуче завихрення повітря, у якому можуть бути забруднювальні 
частки, а також через недостатнє висихання рук;

- закривайте кран використаним паперовим рушником, адже ви щойно відкривали 
його брудними руками.

Пам’ятайте: 
навіть добра справа, 
зроблена брудними 

руками, 
може завдати великої 

шкоди.
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ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
ПРО СКРИНІНГ 

НА РІЗНІ ВИДИ РАКУ

Щорічно у світі онкозахворювання виявляють у понад 35 млн осіб. Найбільше 
діагностують рак легень (понад 2 млн), рак грудей (понад 2 млн), колоректальний рак 
(1,8 мільйона), рак простати (1,28 мільйона), рак шкіри (трохи більше ніж 1 млн випадків) 
та рак шлунка (приблизно 1 млн). Рак є другою за частотою причиною смерті – щороку 
ця хвороба забирає життя у близько 10 млн людей. В Україні на обліку перебувають по-
над 1 млн пацієнтів із злоякісними новоутвореннями, з них майже 6 тис. – діти. Щороку 
понад 137 тис. громадян нашої країни дізнаються, що мають онкологічне захворюван-
ня. Кожного року від цієї хвороби помирають близько 64 тис. українців, понад 30% з 
них – це молоді люди працездатного віку. 

Причинами 75% випадків онкологічних захворювань є фактори, яким можна було 
запобігти. За даними ВООЗ, серед основних причин раку – особливості харчування 
(35%), куріння (30%), низька фізична активність (15%), інфекційні захворювання (10%), 
професійна діяльність (4-5%), іонізуюче випромінювання (4-5%), репродуктивні фак-
тори (4-5%), вживання алкоголю (14%), ультрафіолетове випромінювання (2-3%), за-
бруднення довкілля (2%). У національному масштабі низька ефективність боротьби 
з раком є наслідком несвоєчасної діагностики пухлинних захворювань. Це основна 
причина низької 1- та 5-річної виживаності онкологічних хворих після встановлення 
діагнозу, що значно менше за показники розвинених країн. Світовий досвід показує, 
що тактика боротьби з раком шляхом вдосконалення лише методів лікування є не-
ефективною. Основну увагу слід приділити впровадженню методів ранньої діагностики 
пухлинних захворювань, а також скринінгу та профілактиці раку. 

Чому так багато говорять про скринінг? Бо це один з методів раннього виявлен-
ня хвороби, і передусім означає рутинне проходження обстеження, коли симптомів 
немає. Є різні фактори, які впливають на вік і способи проходження скринінгу, це також 
залежить від статі та наявності факторів ризику. Нижче наводимо рекомендації US 
Preventive Services Task Force щодо того, коли проходити скринінг на різні види раку.

РАК ЛЕГЕНЬ
Який скринінг? Флюорографія і рентген мають низьку чутливість і не дуже підходять 

для скринінгу легень на рак. Зараз стандартом скринінгу вважається низькодозова 
комп’ютерна томографія.

В якому віці його слід проводити? Людям у віці від 50 до 80 років (раніше його 
рекомендували з 55 років), які мають 20-річну історію куріння (близько пачки сига-
рет на день) і продовжують курити або покинули куріння протягом останніх 15 років.  
Скринінг слід припинити, якщо людина вже не курить протягом 15 років або ж у людини 
виникає проблема зі здоров’ям, яка істотно обмежує тривалість життя або здатність 
виконувати медичні втручання для лікування раку.
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РАК ГРУДЕЙ
Який скринінг? Мамографія – золотий стандарт для виявлення раку грудей. Якщо є 

проблема, виявлена після огляду чи самодіагностики, лікар спочатку порадить пройти 
саме мамографію. Після цього, якщо буде потреба в додатковому дослідженні, лікар 
може направити на УЗД чи МРТ.

В якому віці треба робити мамографію? В науковій спільноті існують різні дум-
ки щодо віку та частоти проходження мамографії, тому навіть рекомендації провідних 
організацій у сфері здоров’я відрізняються. Тут є порівняльна таблиця рекомендацій 
різних організацій https://bit.ly/34kU9ws

Рекомендація US Preventive Services Task Force така: не варто робити мамографію 
раніше ніж у 50 років. Рішення робити її до 50 має базуватися на індивідуальному ри-
зику жінки, який краще визначати разом з лікарем. Тож мамографію рекомендовано 
робити один раз на два роки у віці 50-74 роки. Щодо віку за 75 – наразі бракує доказів 
щодо ризиків і переваг мамографії у такому віці.

Рішення робити скринінг на рак грудей може залежати від низки факторів ризику, які 
має жінка. Ризик може зростати з віком, залежати від наявності певних мутацій генів 
(BRCA1 та BRCA2) чи сімейної історії хвороби. 

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК
Який скринінг? Їх є кілька: колоноскопія, аналіз калу на приховану кров, ДНК-тест 

калу (для пошуку змін ДНК у клітинах, які можуть свідчити про наявність раку чи пере-
драковий стан), КТ колонографія. Кожен з цих методів має свої переваги та ризики, 
тому вирішувати, який саме підходить, варто з лікарем. 

В якому віці рекомендують робити? З 50 років до 75 років. Щодо людей стар-
шого віку (від 75 років і більше) рішення робити скринінг має бути індивідуальним. В 
такому випадку варто взяти до уваги загальний стан здоров’я людини та попередні 
результати скринінгу.

Дорослі в цій віковій групі, які ніколи не проходили обстеження на цей рак, частіше 
отримують користь, ніж шкоду. Але все одно найбільш доцільним для людей такого 
віку скринінг вважається у випадку, коли вони достатньо здорові для лікування (якщо 
виявлять рак) та не мають супутніх хвороб, що суттєво зменшують тривалість життя. 
Водночас люди, які мають високі ризики захворіти на такий рак, повинні проходити 
скринінг, починаючи з 45 років. Це рекомендація American Cancer Society. Високі ризи-
ки включають особисту історію хвороби на цей вид раку чи певні типи поліпів, сімейну 
історію хвороби, попередню хворобу на запальні хвороби кишківника (виразковий коліт 
або хвороба Крона), попереднє лікування раку, яке передбачало променеву терапію в 
ділянці живота чи таза.

РАК ПРОСТАТИ
Який скринінг? Найбільш поширений метод скринінгу для виявлення цього раку 

– аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген). Якщо результат показує, що 
рівень ПСА в крові підвищений, далі рекомендують робити біопсію. Або ж МРТ, 
а потім біопсію. Проблема цього скринінгу, що ПСА може показувати хибнопози-
тивний результат і призводити до надмірної діагностики та лікування. Це має як 
фізичні, так і психологічні наслідки для чоловіків. Наприклад, біопсія у цьому випад-
ку може стати причиною ускладнень – збільшує ризики інфекцій чи може стати при-
чиною появи крові у спермі або еякуляті. Через таку специфіку тесту ПСА не є ча-
стиною національних скринінгових програм і не рекомендований всім та кожному.  
US Preventive Services Task Force вказує, що рішення робити тест варто приймати з 
огляду на наявність факторів ризику, клінічну картину та обговорення з пацієнтом не-
гативних наслідків, які може мати ПСА (це хибнопозитивний результат та надмірна 
діагностика та лікування).

В якому віці? Рекомендації вище стосується чоловіків віком від 55 до 69 років. 
Старшим за 70 років робити ПСА як скринінг не рекомендовано. 
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РАК ШИЙКИ МАТКИ
Який скринінг? Для скринінгу раку шийки матки найчастіше використовують 

ПАП-тест. Його перевага в тому, що він допомагає визначити зміни в організмі, які за 
відсутності лікування можуть призвести до раку.

В якому віці? Жінкам у віці від 21 до 29 років ПАП-тест рекомендовано щонаймен-
ше кожні три роки. Жінкам у віці від 30 до 65 років ПАП-тест треба продовжувати роби-
ти з таким самим інтервалом, а також додати до цього тест на вірус папіломи людини 
– кожні 5 років. Жінкам за 65 років робити скринінг не рекомендовано за умови, якщо 
вони робили регулярно тести до цього та не мають факторів ризику.

За наявності факторів ризику ПАП-тест рекомендовано робити раз на рік. Які саме 
фактори ризику? Куріння, ВІЛ-інфекція, вірус папіломи високоонкогенних типів, осла-
блена імунна система через прийом кортикостероїдів, часта зміна статевих партнерів 
без використання презервативів, рак шийки матки у матері/бабусі/сестри, ранній поча-
ток статевих стосунків (до 16 років).

РАК ПЕЧІНКИ
Не існує загальних рекомендацій для скринінгу раку печінки. Тому варто зважати 

на ризики. Найбільш вагомими факторами ризику є захворювання на гепатити В чи 
С та цироз печінки. Звісно, надмірне вживання алкоголю та пов’язані з цим хворо-
би також підвищують ризики. Якщо ризик високий, лікар може порадити проходити 
скринінг. Це може бути аналіз крові на наявність білка альфа-фетопротеїну чи ультра-
звукове дослідження печінки. American Cancer Society зазначає, що ці методи також не 
ідеальні. Наприклад, аналіз крові може показати хибнонегативний результат, водночас 
цей білок може підвищуватися і внаслідок інших станів. Але все ж є дані, що такий 
скринінг поліпшує виживання пацієнтів, які мають такий вид раку.

РАК ШКІРИ
Немає конкретних рекомендацій щодо проведення скринінгу, наразі вивчають, 

який скринінг і коли може бути найбільш доречним у контрольованих рандомізованих 
дослідженнях. Це питання вивчають щодо різних типів раку шкіри. В цьому випадку 
так само важливо зважати на фактори ризику та консультуватися зі своїм лікарем. 
US Preventive Services Task Force вказує, що рак шкіри будь-якого типу частіше 
зустрічається у чоловіків, ніж у жінок, серед людей зі світлою шкірою, людей, які ко-
ристуються соляріями, отримували сонячні опіки або перенесли рак шкіри. Конкретні 
фактори ризику для меланоми (типу пухлини) включають наявність атипової родимки, 
множинні родимки (понад сто) та сімейну історію меланоми. Як і для більшості видів 
раку, ризик меланоми зростає з віком. Якщо у вас наявні фактори ризику – зверніться 
до лікаря щодо рутинного скринінгу – дерматоскопії.

Це дуже загальна інформація для ознайомлення щодо скринінгу на рак. При 
деяких видах раку вчасне проходження скринінгу може врятувати життя, при 
інших – фактично не існує надійних методів виявити рак передчасно, не дочекав-
шись симптомів. Основні недоліки деяких скринінгів – бракує даних щодо їхньої 
ефективності, часто показують хибний результат (позитивний чи негативний), не впли-
вають на виживання чи хід лікування. Саме тому знання своїх ризиків надзвичайно 
важливе. Знаючи ризики, можна скласти індивідуальний план скринінгів з лікарем.  
Звісно, ще краще – робити все можливе, аби не захворіти на рак. Не всі фактори ризи-
ку залежать від нас особисто, але є й ті, на які можна ефективно впливати чи суттєво 
зменшити свої ризики.

Низку досліджень для раннього виявлення раку можна зробити безоплатно за на-
правленням свого сімейного лікаря. Для цього є окремий пакет послуг у програмі ме-
дичних гарантій.

КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради

КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер» 
Житомирської обласної ради
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ДІЯЛЬНІСТЬ ФТИЗІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ ОБЛАСТІ 
в 2020 році 

Специфічна профілактика туберкульозу
Протягом 2020 р. в області народилось 7,5 тис. дітей, охоплено щепленням проти 

туберкульозу 7,2 тис., що становить 96,9%. У Малинському районі відсоток вакцинова-
них становить 87,2%, в Овруцькому районі – 88,5%.

Діагностика туберкульозу
В 2020 р. в області значно зменшилась кількість профілактичних оглядів населення 

з метою виявлення туберкульозу.
Проведено 347,0 тис. флюорографічних обстежень, оглянуто на 1000 дорослого на-

селення, всього 343 особи. Надзвичайно низький вказаний показник в Коростенському 
р-ні – 69, Пулинському р-ні – 130, Хорошівському р-ні – 155, Олевському р-ні – 174. 

Недостатньо обстежують групи з високим ризиком розвитку туберкульозу, всього 
охоплено 72%:

- ВІЛ-інфіковані особи – обстежено 81%;
- особи, які контактують з хворими на туберкульоз, – 98%;
- особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету, – 75%;
- курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики, – 76%;
- іммігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на туберкульоз – 68%;
- особи, що перебувають за межею бідності, безробітні – 53%;
- пацієнти психіатричних закладів – 72%;
- затримані та особи, які перебувають під вартою, при відправленні їх до ізоляторів 

тимчасового тримання, особи, які утримуються або звільнились з установ виконання 
покарань, а також особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, – 95%;

- працівники пенітенціарних установ, психіатричних закладів та закладів охоро-
ни здоров’я, які мають часті контакти з хворими на туберкульоз особами, проводять 
відповідні дослідження та аналізи, – 98%;

- учасники АТО/ООС – 84%.
Недостатньо обстежують осіб із груп з високим ризиком захворювання на туберку-

льоз в Олевському р-ні – 26%, Ружинському р-ні – 40%, Лугинському р-ні – 50%, Лю-
барському, Бердичівському р-нах – 56%, Пулинському р-ні – 58%.

Туберкулінодіагностикою охоплено 68,6 тис. дітей 1-17 років, що становить 426 на 
1000 відповідного населення або 42,6% від запланованих на 2020 рік. 

Надзвичайно низький вказаний показник в Любарському р-ні – 84 на 1000 дітей 
1-17 р., Пулинському р-ні – 131, Лугинському р-ні – 172, Чуднівському р-ні – 199, м.  
Житомир – 149. 

Лабораторіями лікувально-профілактичних закладів проведено 3,8 тис. 
мікроскопічних досліджень мокротиння, виявлено 197 бактеріовиділювачів, що стано-
вить 5,1%. 

Нижчий відсоток виявлення бактеріовиділювачів в Андрушівському, Баранівському, 
Бердичівському, Любарському, Малинському, Новоград-Волинському, Чуднівському 
районах та м. Житомирі, що свідчить про недооцінку зазначеного методу діагностики 
туберкульозу, неправильний відбір пацієнтів. 

У цілому по області в порівнянні з 2019 роком відбулось суттєве зменшення обсягів 
обстежень з метою виявлення туберкульозу:

- на 24% зменшилась кількість флюорографічних обстежень населення;
- на 13% зменшилась кількість флюорографічних обстежень осіб з високим ризиком 

захворювання на туберкульоз;
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- на 31% зменшилась кількість проведених туберкулінових проб серед дитячого на-
селення;

- на 30% зменшилась кількість мікроскопічних досліджень мокротиння.
Захворюваність на туберкульоз

У 2020 році зареєстровано 435 випадків вперше діагностованого туберкульозу, що 
становить 36,0 на 100 тис. населення. Рівні захворюваності коливаються від 3,8 у Лю-
барському р-ні до 76,2 в Коростенському р-ні.

Питома вага деструктивного туберкульозу серед випадків вперше виявленого ту-
беркульозу становить 41%. Надзвичайно висока питома вага деструктивного туберку-
льозу в Брусилівському р-ні – 71% і Попільнянському р-ні – 70%.

На тлі зменшення кількості проведених туберкулінових проб відмічається знижен-
ня показника захворюваності на туберкульоз серед дитячого населення. В 2020 р. 
зареєстровано всього 5 випадків туберкульозу серед дітей 0-14 р. та 5 серед дітей 
15-17 років, що становить відповідно 2,5 та 11,1 на 100 тис. відповідного дитячого на-
селення. 

Зменшення обсягів профілактичних заходів в 2020 р. призвели до негативних 
наслідків:

- на 38% знизився показник захворюваності на туберкульоз;
- на 71% знизився показник захворюваності на туберкульоз дитячого населення;
- на 16% зросла кількість випадків деструктивного туберкульозу;
- на 16% зросла летальність до 5 діб у стаціонарі обласного протитуберкульозного 

диспансеру, що свідчить про вкрай пізню діагностику туберкульозу.
Лікування туберкульозу

Вилікувано всього 62,9% осіб, хворих на вперше діагностований туберкульоз ле-
гень із бактеріовиділенням, зареєстрованих у 2019 році. Низький відсоток вилікуваних 
у Баранівському, Бердичівському, Хорошівському, Любарському, Попільнянському, 
Романівському, Черняхівському, Чуднівському районах та м. Житомирі. Надзвичайно 
низький відсоток вилікуваних у Ружинському р-ні – 25% і Коростишівському р-ні – 35%.

Вилікувано всього 59,2% осіб, хворих на рецидив туберкульозу легень із 
бактеріовиділенням, зареєстрованих у 2019 р. Не вилікували жодного випадку реци-
диву в Хорошівському, Малинському, Попільнянському районах.

Лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, зареєстрованих у 1-3 кварта-
лах 2018 р.:

- вилікувано – 53%; 
- невдача лікування – 14,7%;
- померло – 15,7% (від ТБ, ВІЛ, інші причини).
Низький відсоток вилікуваних в Андрушівському, Бердичівському, Брусилівському, 

Ємільчинському, Коростенському, Олевському, Попільнянському, Хорошівському рай-
онах, м. Житомирі та м. Коростені.

Смертність від активного туберкульозу
В 2020 р. зареєстровано 83 випадки смерті від активного туберкульозу, що становить 

6,9 на 100 тис. населення, в т. ч. 41 (49,4%) померли до одного року спостереження.
Найвищий показник смертності від туберкульозу в Народицькому р-ні – 31,9 на 

100 тис. населення. Високий показник смертності в Андрушівському, Баранівському, 
Брусилівському, Попільнянському районах.

В.С. Дідик, 
директор КНП 

«Обласний протитуберкульозний 
диспансер» ЖОР
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РОБОТА СИСТЕМИ КОМБУСТІОЛОГІЧНОЇ  
ДОПОМОГИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

за 2020 рік
В області зареєстровано 582 випадки опіків: 
- серед дорослих – 337 випадків;
- серед дітей – 245 випадків.
У медичних закладах області лікувалось стаціонарно з приводу опіків:
- разом: у 2020 році – 216 (37%), 2019 р. – 316 (29%), 2018 р. – 349 (30%); 
- дорослих: у 2020 році – 160 (74%), 2019 р. – 226 (72%), 2018 р. – 235 (68%);
- дітей: у 2020 році – 56 (26%), 2019 р. – 90 (28%), 2018 р. – 114 (32%).
З Житомира в опікове відділення поступило 55 (31%) потерпілих.
Переведено з районів в опіковий центр 120 потерпілих, що становить 55% від 

пролікованих стаціонарно в ЛПЗ області.
Всього по області стаціонарно проліковано 407 потерпілих, 69% від усіх 

зареєстрованих опіків. Спеціалізована допомога в опіковому центрі надавалась 175 
(43%) потерпілим, які лікувались стаціонарно в області.

Померло в опіковому відділенні в 2020 році 12 хворих, у 2019 році – 20 хворих, у 
2018 році – 12 хворих.

Всього в області від опіків померло 16 потерпілих, всі дорослі.
Загальна летальність по відділенню становить у 2020 році – 4,9%, у 2019 – 5%, у 

2018 році – 3%. 
Летальність по відділенню серед потерпілих від опіків у 2020 році – 6,8%, у 2019 році 

– 7,8%, у 2018 році – 4,7%. 
У лікарнях області померло 4 пацієнти (25% від усіх померлих).
Летальність від опіків по області – 2,7%, серед дорослих – 4,7%, серед дітей – 0%.
Летальність серед потерпілих, що лікувались стаціонарно в області, становила 3,9%.

Аналіз роботи опікового відділення за 12 місяців 2020 року

Спеціалізована допомога в Житомирський області надається 30% потерпілих, проти 
25% потерпілих по Україні. 

Проліковано у відділенні в 2020 році 241 пацієнта, в 2019 році – 404 пацієнтів,  
у 2018 році – 401 пацієнта.

З опіками проліковано в 2020 році 175 (73%), у 2019 році – 256 (63%), у 2018 році – 
256 (64%) пацієнтів.

Дорослих поступило в 2020 році – 84 (48%), у 2019 році – 114 (45%), у 2018 році – 
111 (43%) пацієнтів. 

Дітей поступило в 2020 році – 91 (52%), у 2019 році – 142 (55%), у 2018 році – 145 
(57%) пацієнтів. 

З глибокими опіками в 2020 році – 96 (55%), у 2019 році – 191 (75%), у 2018 році – 
189 (74%) пацієнтів. 

З поверхневими опіками в 2020 році – 79 (45%), у 2019 році – 65 (25%), у 2018 році 
– 67 (26%) пацієнтів. 

Оперовано з опіками:
- дорослих у 2020 році – 66 (79%), у 2019 році – 85 (74%), у 2018 році – 85 (77%);
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- дітей у 2020 році – 68 (75%), у 2019 році – 113 (80%), у 2018 році – 100 (69%). 
Всього в 2020 році прооперовано 134 (77%) пацієнти, у 2019 році – 198 (77%), у 2018 

році – 185 (72%) пацієнтів. 
Оперативна активність серед опікових хворих у 2020 році становила 77%, у 2019 

році – 77%, у 2018 році – 72%.
Оперативна активність серед опікових хворих по Україні становить 50%.
Кількість операцій по відділенню: у 2020 році – 248, 2019 році – 443, 2018 році – 

430.
З іншою патологією в 2020 році поступило 66 (27%), у 2019 році – 148 (37%),  

у 2018 році – 145 (36%) пацієнтів.
У зв’язку із забороною на планову госпіталізацію більше ніж на 6 місяців суттєво 

зменшилась кількість пацієнтів з іншою патологією.
Відмороження: у 2020 році – 1 (0,4%), 2019 році – 2 (0,5%), 2018 році – 6 (1,4%).
Рубці і контрактури: у 2020 році – 5 (2,0%), 2019 році – 16 (4%), 2018 році – 16 (4%). 
Післятравматичні дефекти: у 2020 році – 19 (7,8%), 2019 році – 42 (10,4%),  

2018 році – 44 (10,9%). 
Трофічні виразки: у 2020 році – 11 (4,6%), 2019 році – 25 (8,6%), 2018 році – 11 

(2,7%). 
Косметичні вади: у 2020 році – 28 (11,6%), 2019 році – 63 (15,6%), 2018 році – 64 

(16%). 
Інші: у 2020 році – 2 (0,8%), 2019 році – 0, 2018 році – 4 (1%). 
Всього поступило 66 пацієнтів.
Оперовано: у 2020 році – 63 (95%), 2019 році – 144 (97%), 2018 році – 144 (99%). 
Оперовано: 
- відмороження – 1 (100%);
- рубці і контрактури – 4 (80%);
- післятравматичні дефекти – 19 (100%);
- трофічні виразки – 10 (91%);
- косметичні вади – 28 (100%);
- інші – 1 (50%).
Всього оперовано у відділенні в 2020 році – 197 (82%) пацієнтів, у 2019 році – 342 

(85%), у 2018 році – 329 (82%) пацієнтів. 
Загальна оперативна активність становить у 2020 році – 82%, у 2019 році – 85%,  

у 2018 році – 82%. 
Із 134 оперованих з опіками 92 (69%) оперовані в перші три доби.
Середній термін перебування на ліжку опікових хворих становив у 2020 році 18,0,  

у 2019 році – 18,8, у 2018 році – 18,6. 
Середній ліжко-день по відділенню загалом у 2020 році – 14,2, у 2019 році – 16,3,  

у 2018 році – 15,9; при поверхневих опіках: до 20% – 8,5 днів, більше 20% – 11,2;  
при глибоких опіках до 10% – 22 дні, до 20% – 35 днів, до 30% – 35, до 40% – 36,  
більше 40% – 62.

По Україні середній ліжко-день становить 16,8. 
Ліжко-день по відділенню серед дітей – 16, серед дорослих – 18.
План ліжко-днів: у 2020 році – 62,7% (у зв’язку з карантинними обмеженнями), у 

2019 році – 102,4%, у 2018 році – 100,9%. 
Загальна летальність по відділенню становила у 2020 році – 4,9%, у 2019 році – 

5%, у 2018 році – 3%. 
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Летальність по Україні – 3,38% у дорослих та 0,1% – у дітей.
Летальність серед опікових хворих у 2020 році – 6,9%, 2019 році – 7,8%, 2018 році 

– 4,7%. 
Серед дорослих летальність становила: у 2020 році – 14,2%, 2019 році – 17,5%, 

2018 році – 9,9%.
Серед дітей летальність у 2020 році – 0%, 2019 році – 0%, 2018 році – 0,6%. 
Померло в БАІТ відділенні за 12 місяців 2020 року 12 пацієнтів, усі дорослі (9 жінок 

та 3 чоловіки).
За 2020 рік у районах області померло 4 пацієнти з критичними опіками, всі інші 

транспортовані в опікове відділення обласної лікарні, оскільки це єдиний спеціалізований 
заклад в області. 

Збільшення летальності у пацієнтів до 40% опіків пов’язане з відсутністю медика-
ментозного та матеріального забезпечення.

В БАІТ опікового відділення за 12 місяців 2020 р.

Всього проліковано – 212, з них з опіками – 67, дітей – 33, отруєння СО – 3, 
відмороження – 1.

Померло – 31, з опіками – 12, дітей з них – 0.
Летальність: загальна – 14,6; серед опікових хворих – 16,4; серед дітей – 0.
ГБО: сеансів – 215; пацієнтів – 43.
ВЛОК: сеансів – 17; пацієнтів – 4.
Наркози: всього – 269 (дорослі – 186; діти – 83), в/в – 173, СМА – 36,  ЕТН – 46,  ЛМ 

– 14, в/м – 0.
Проведене реабілітаційне лікування. Оперативне – 4 особи, що становить 50% від 

тих, що потребують хірургічного лікування. Решта не оперовані, у зв’язку з відмовою 
від операції. 

Консервативне лікування на базі санаторію «Авангард» м. Немирів не проводилось 
(відсутність путівок). 

Активно впроваджується в практику метод раннього оперативного лікування 
потерпілих, що дає можливість зменшити термін лікування і покращити його резуль-
тати, а також використання ксеношкіри для лікування опіків і в першу чергу у дітей і 
впровадження нових методик, таких як дермотензія, пластика клаптями на судинних 
ніжках та інше.

Проведено виступи у передачі «Життя без хвороб» на обласному радіо «Жито-
мирська хвиля» на тему: «Профілактика та лікування обморожень». 

Підготовлено одну рацпропозицію.
Лікарі відділення брали участь у п’яти конференціях, присвячених лікуванню опіків, 

ран та пластичній хірургії.
Б.М. Нікітенко, 

завідувач опікового відділення 
КНП «Обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевського» ЖОР
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПАРАЗИТАРНІ ХВОРОБИ 
в 2020 році

Протягом 2020 р. на збудники паразитарних хвороб було обстежено 147 433 осо-
би, у 1,2% виявлені паразитарні хвороби.

Всього виявлено інвазованих 1776 осіб, загальна захворюваність становить 143,1 
на 100 тис. населення, і в порівнянні з минулим роком вона зменшилась на 55,5%.

У структурі захворюваності ентеробіоз становить – 36,7%, геогельмінтози – 
41,2%, кишкові найпростіші – 21,6%, кров’яні найпростіші – 0. Крім того були виявлені 
дирофілярії у 6 осіб. 

З числа інвазованих 72,9% – це діти до 17 років, у т.ч. 50,0% – діти організованих 
колективів. Питома вага ураженості учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл становить 
54,6%, дітей дитячих закладів – 28,2%, дітей дитячих закладів закритого типу – 10,3%, 
дітей інших організованих закладів – 6,7%.

У структурі захворюваності дітей в організованих колективах переважають па-
разитози, які передаються контактним шляхом, так ентеробіоз становить 76,9%.

Усі виявлені інвазовані були проліковані, проведено комплекс лікувально-
профілактичних та протиепідемічних заходів у вогнищах гельмінтозів та протозоозів.

Інвазовані паразитозами діти проліковані, в основному, за рахунок батьків, масо-
ва дегельмінтизація проведена в дитячих будинках закритого типу, спеціалізованих 
школах-інтернатах, де ураженість становила 15% і вище. 

Провідну роль у показниках захворюваності відіграє охоплення обстеженнями 
населення на паразитози. Але минулого року обстежено на паразитози лише 150 
тис. осіб, середньообласний показник охоплення становить до 12% від числа жителів 
області, на гельмінтози обстежено 117932 осіб (9,5%), а на кишкові найпростіші – 29500 
осіб (2,3%). 

Діти організованих колективів обстежуються на ентеробіоз, геогельмінтози та 
кишкові найпростіші вибірково. Середньообласні показники охоплення обстежен-
нями на гельмінтози дітей ДНЗ, учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл зменшуються та 
становлять 10-15%; на кишкові найпростіші – 5-10%. 

Усі діти будинків маляти, дитячих будинків закритого типу та спеціалізованих шкіл-
інтернатів обстежуються на гельмінтози 100%.

Останні роки планові щорічні обстеження дітей на гельмінтози не проводяться, 
тому справжня картина захворюваності дітей на паразитози невідома, але високий 
рівень ураженості контактними гельмінтозами залишається в дитячих дошкільних 
закладах та в початкових класах шкіл, де діти не в повній мірі дотримуються пра-
вил особистої гігієни. В таких колективах відсоток уражених дітей становить 15-20% 
і більше. Лікувально-профілактичні заклади області проводять певний комплекс 
заходів з виявлення інвазованих дітей у дитячих колективах, їхнього лікування та 
профілактики гельмінтозів. 

На 2-й сесії 8 скликання обласною радою була затверджена «Обласна програ-
ма громадського здоров’я Житомирської області на 2021-2023 рр.», в якій провідну 
роль у питаннях профілактики захворювання на паразитози відведено щорічним 
обстеженням дітей дитячих колективів, лікуванню інвазованих, дослідженню чинників 
зовнішнього середовища, як ймовірних факторів передачі паразитарних хвороб 
(питна вода, вода басейнів, грунт-пісок, пил та ін.). 

Відповідальність за здоров’я дітей у дитячих навчальних закладах перш за все  
покладається на  керівників цих закладів, а саме завідувачів, директорів та класних 
керівників. Але без безпосередньої участі в проведенні оздоровчо-профілактичних 
заходів вдома батьками в цих питаннях не обійтись.

ДУ «Житомирський ОЛЦ МОЗ України»
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11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про початок пандемії COVID-19. 
Тоді у світі було підтверджено понад 118 000 випадків захворювання.
За ці 365 днів хвороба торкнулася понад 117 млн людей. Вірус зачепив майже  

1,5 мільйона українців, 27,7 тисяч з них – хворобу не подолали.
Чи був світ готовий до пандемії – ні.
Чи була Україна готова – ні.
Нам усім важко, ми всі втомилися від обмежувальних протиепідемічних заходів, по-

при те, що чудово розуміємо, що вони необхідні, аби запобігти поширенню COVID-19 
та не допустити розгортання більшої хвилі захворюваності.

Кожен з нас чекає на час, коли ми зможемо повернутися до звичного життя, коли 
ми перестанемо так хвилюватися за близьких і втрачати їх, а ризик інфікуватися буде 
мізерним.

Увесь світ сьогодні покладає надії на вакцинацію. Забезпечити доступ до безпечної 
та ефективної вакцини проти COVID-19 для всіх – наш найактуальніший виклик у 2021 
році.

Ми будемо в безпеці, коли матимемо колективний імунітет.
Імунізація проти COVID-19 – це наш шанс захистити кожного.

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого. Відповідно 
до Дорожньої карти вакцинації, щеплення відбуватиметься в п’ять  етапів.

Наразі в Україні здійснюється імунізація вакциною Covishield/AstraZeneca вироб-
ництва індійського Інституту сироватки крові, 500 тис. доз якої було закуплено дер-
жавним коштом. Ця вакцина ефективна та безпечна. Дозвіл на її використання дали 
Всесвітня організація охорони здоров’я, Велика Британія, Європейський Союз, Індія та 
Канада.

Щоб уникнути впливу вірусу, не забувайте також дотримуватись наступних 
правил:

- ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд, за відсутності такої можливості – 
користуйтеся антисептиками із вмістом не менше 60 % спирту;

- не торкайтеся обличчя, особливо очей, рота, носа, оскільки саме через них інфекції 
найлегше проникнути в організм;

- фізична дистанція – 1,5 метра від інших;
- одягайте маску в громадських місцях, слідкуйте, щоби маска закривала й ніс, і рот;
- дотримання етикету кашлю: кашляйте та чхайте в згин ліктя чи одноразову хустинку;
- слідкуйте за своїм здоров’ям, і якщо з’являються симптоми захворювання, невідкладно 

звертайтеся до лікаря.
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РІК ПАНДЕМІЇ COVID-19: 
ВАКЦИНАЦІЯ – НАШ НАЙАКТУАЛЬНІШИЙ ВИКЛИК
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – 
ЩО НОВОГО МИ ДІЗНАЛИСЯ ЗА РІК 2020

Профілактика серцево-судинних захворювань класично поділяється на первин-
ну (спрямовану на безсимптомних пацієнтів) та вторинну (призначену для пацієнтів, які 
вже перенесли серцево-судинну подію), але в даний час ця класифікація вважається не 
зовсім доцільною, в першу чергу, з огляду на пацієнтів з цукровим діабетом, ожирінням, 
захворюваннями щитоподібної залози або ревматичними хворобами. Було запропо-
новано краще розділити заходи профілактики на «профілактику на рівні популяції» та 
«індивідуалізовані заходи профілактики у суб’єктів із високим серцево-судинним ризи-
ком». При цьому поширення здорового способу життя актуально для обох стратегій.

Куріння та вейпінг. Використання електронних сигарет (vaping) різко зросло, особли-
во серед молоді. Більшість дослідників вживання електронних сигарет класифікують як 
новий фактор ризику серцево-судинних захворювань. Перші ствердження, що вейпінг 
може допомогти кинути курити, повністю не виправдали себе. Перелік токсичних спо-
лук, що містяться в парах електронних сигарет, дуже великий, але основні агенти – 
нікотин, пропіленгліколь та гліцерин. Встановлено, що щоденне вживання електронних 
сигарет пов’язане зі збільшенням захворюваності та смертності від серцево-судинних 
захворювань та асоційовано з ризиком розвитку пневмоніту. Продемонстровано, що 
вживання електронних сигарет пов’язане з помітним порушенням функції ендотелію, 
NO-залежної вазодилатації та збільшенням жорсткості артерій. Встановлено, що пари 
електронних сигарет підвищують кров’яний тиск та збільшують вироблення суперокси-
ду. Підвищення артеріального тиску зберігається в 3 рази довше після електронних си-
гарет у порівнянні зі звичайними сигаретами. Враховуючи більш високу концентрацію 
формальдегіду в електронних сигаретах, розраховано, що ризик розвитку раку легень 
може бути у 15 разів більшим у порівнянні зі звичайними сигаретами. Таким чином, 
електронні сигарети є насправді токсичними, і рекомендовано ніколи не починати їх 
використання. Вживання електронних сигарет не може бути рекомендоване як засіб 
для відмови від куріння.

Харчування. Найважливішою стратегією профілактики серцево-судинних захво-
рювань атеросклеротичного генезу, гіпертонічної хвороби, серцевої недостатності та 
фібриляції передсердь є пропаганда здорового способу життя. 
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Середземноморська дієта вважається однією з найбільш економічно вигідних 
стратегій профілактики, але ефективність її застосування залежить від індивідуальних, 
генетично детермінованих, метаболічних реакцій. 

Ідентифіковано метаболічний профайл, що складається з 67 метаболітів, який може 
свідчити про чутливість до середземноморської дієти. Використання цього профайла 
дозволяє виділити групу пацієнтів, «нечутливу» до харчування згідно з середземно-
морською дієтою.

Встановлено асоціацію між типом харчування й ризиком інсульту. При ішемічному 
інсульті учасники з високим споживанням фруктів та овочів у поєднанні з харчовими 
волокнами, молоком, йогуртом та сиром мали нижчий ризик інсульту відповідно на 
13%, 23%, 5%, 9% та 12%. Цікаво, що при геморагічному інсульті більш високий ризик 
був пов’язаний лише із більшим споживанням яєць, більше ніж 20 г/день.

У залежності від основного захворювання як дефіцит заліза, так і надлишок його 
можуть погіршувати перебіг серцево-судинних захворювань. Так, при серцевій 
недостатності дефіцит заліза асоційовано з поганим прогнозом. У той же час на моде-
лях тварин і invitro показано, що надлишок заліза погіршує атеросклеротичне пошкод-
ження судини.

Надмірне споживання алкоголю завжди негативно впливає на серцево-судинну си-
стему, включаючи індукцію фібриляції передсердь. Рандомізоване клінічне випробу-
вання безперервного вживання алкоголю проти абстиненції у пацієнтів з фібриляцією 
передсердь продемонструвало зниження частоти аритмії під час 6-місячного спосте-
реження в групі утримання від споживання алкоголю. Як наслідок цього дослідження, 
з’явилась рекомендація щодо утримання від споживання алкоголю особам, що страж-
дають на фібриляцію передсердь.

Фізична активність. У 2020 році Європейською асоціацією кардіологів було пред-
ставлено рекомендації щодо фізичної активності як для профілактики серцево-судин-
них захворювань, так і для можливості участі в професійних видах спорту для осіб, що 
мають хвороби серцево-судинної системи. Не викликає сумніву, що фізична активність 
має дозозалежний ефект на зменшення смертності як від усіх причин, так і серцево-
судинної. Розширювати фізичну активність слід у молодому віці, оскільки низький рівень 
кардіореспіраторних тренувань при обстеженні 1 078 685 підлітків чоловічої статі був 
пов’язаний з ризиком розвитку серцево-судинних порушень. Встановлено зменшен-
ня ризику фібриляції передсердь та шлуночкових аритмій в осіб, які мають достатній 
рівень фізичної активності. В дослідження було включено активних осіб, які в серед-
ньому проходили більше 10 000 кроків на добу. Їм було обмежено активність до 5000 
кроків на добу на 5 днів. Вже через 5 днів було встановлено зниження дилатації судин 
у відповідь на фізичне навантаження, індукцію апоптозу клітин ендотелію, підвищення 
рівня маркерів запалення.

Встановлено, що сидячий спосіб життя сам по собі є окремим незалежним фактором 
ризику серцево-судинних захворювань. При низькій щотижневій фізичній активності, 
проведення більше 6 годин у сидячому положенні асоційовано зі зростанням серцево-
судинних подій. Як висновок, два тренування на тиждень при сидячому способі життя 
не мають суттєвого впливу на серцево-судинне здоров’я. Необхідна висока щоденна 
фізична активність. У рекомендаціях 2020 щодо фізичної активності сформульовані 
основні принципи фізичного навантаження для пацієнтів з гіпертонічною хворобою, 
дисліпідемією, цукровим діабетом другого типу.
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Особи з гіпертонічною хворобою повинні виконувати помірно-інтенсивні динамічні 
аеробні вправи принаймні протягом 30 хв на день 5-7 днів на тиждень (ходьба, біг, їзда 
на велосипеді або плавання). 

Таке втручання асоціюється із середнім зниженням САТ на 7 мм рт. ст. і ДАТ 
на 5 мм рт. ст. Додаткові силові тренування є дуже ефективними у подальшо-
му зниженні артеріального тиску і рекомендовані 2-3 дні на тиждень. Вплив на 
артеріальний тиск силових ізометричних навантажень порівнянний з ефектом  
аеробних вправ. 

Слід зазначити, що затримка дихання одночасно з напруженням м’язів сприяє 
різкому підвищенню артеріального тиску.

При дисліпідемії фізична активність позитивно впливає на ліпідний обмін, зменшу-
ючи рівень тригліцеридів у сироватці крові до 50% та збільшуючи рівень холестери-
ну ліпопротеїнів високої щільності на 5 – 10%. Фізичні вправи також можуть знизити 
рівень холестерину ЛПНЩ до 5% й привести до зрушення з більш атерогених малих 
ліпопротеїнів низької щільності до більш великих і менш атерогенних. Ці метаболічні 
поліпшення можуть бути досягнуті при тренуваннях помірної-високої інтенсивності 3,5-
7 год на тиждень або мінімум 30-60 хв тренувань на день. У професійних атлетів роз-
ширення тренування не будуть мати впливу на показники холестерину, рекомендовано 
починати фармакологічну терапію. 

Ризик розвитку цукрового діабету другого типу на 50-80% вищий у людей, які є 
фізично неактивними, порівняно з активними. Однак фізичні вправи не повністю ком-
пенсують ефект ожиріння. Діабет також самостійно асоціюється з прискоренням зни-
ження м’язової сили. Гіперглікемія може призвести до зниження рухливості суглобів. 
Як аеробні, так і анаеробні тренування сприяють тривалій адаптації скелетних м’язів, 
жирової тканини, печінки та підсилюють чутливість до інсуліну. Цей ефект починається 
при відносно неінтенсивних навантаженнях (400 ккал/тиждень). Високо інтенсивні 
інтервальні тренування мають перевагу над безперервними аеробними.

Модифікація способу життя є основним методом профілактики серцево-судинних 
подій. Обізнаність як лікарів, так і пацієнтів з новими даними щодо здорового способу 
життя підвищує прихильність до рекомендацій і, відповідно, зміцнює здоров’я нації.

За матеріалом ДУ «Нацiональний iнститут терапії 
iменi Л.Т. Малої Національної академії 

медичних наук України».
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БЕЗСОННЯ. 
РИЗИКИ 

ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Сьогодні новою мірою успіху є не те, скільки людина працює, а те, скільки спить. Сон 
– це фізіологічний стан, що виникає переважно у темний час доби і характеризується 
гальмуванням активної взаємодії з навколишнім середовищем. Зовні сон проявляється 
стереотипним положенням тіла, мінімальною руховою активністю, зниженням реакцій 
на стимули, оборотністю і характерними циклічними змінами мозкових функцій. Зокре-
ма, для повноцінного відновлення людині потрібен восьмигодинний цикл сну, він має 
складатися з 5 фаз по 90-100 хвилин. У кожному циклі є швидкі і повільні фази. Кожна 
з них відіграє певну роль у відновленні організму.

1. Швидка фаза сну (або фаза пародоксальних сновидінь). Мозок потребує 
швидкого сну, щоб «переварити» і засвоїти інформацію, яку він отримує протягом дня. 
Показники ритму серця і дихання у людей, які перебувають у фазі швидкого сну, бу-
дуть такими ж, як і у тих, хто не спить. А от тонус більшості м’язів – нульовий, окрім 
діафрагменних, слухових кісточок і над повіками. Висновок – під час фази швидкого 
сну спить лише тіло, а мозок продовжує працювати. Саме у цей період люди бачать 
яскраві насичені реалістичні сновидіння. Через 20 хвилин сон переходить у другу фазу 
– повільну. Зазвичай від моменту засипання до початку парадоксального сну прохо-
дить 50-70 хвилин.

2. Частка повільної фази сну людини складає 75% і ділиться на чотири підфази:
• дрімота. Здорова людина занурюється у глибокий сон протягом 5-10 хвилин;
• занурення. Тривалість до 20 хвилин. Починає уповільнюватися серцебиття, зни-

жується температура тіла, мозок показує на ЕЕГ сплески (веретенця) активності. 
Свідомість повністю відключена;

• фаза глибокого сну;
• дельта-сон або максимально глибокий сон. Його ще називають REM-фаза (REM 

– від англійського «Rapid Eye Movement» – «швидкі рухи очних яблук»). Спостерігаються 
типові швидкі рухи очних яблук, що зумовило назву фази. Людину у цей час важко 
розбудити. Після різкого пробудження вона ще довго не зможе адекватно сприймати 
реальність. Саме на цій стадії у людей, що мають розлади сну, проявляється схильність 
до лунатизму, енурез, дошкуляють нічні жахіття.

Далі людина, що спить, автоматично переключається знову на швидку фазу. Про-
ходячи всі ці стадії поступово, людина пробуджується бадьорою. Втім, як показують 
численні міжнародні дослідження, від 30% до 45% людей, тобто майже половина на-
селення планети мають ті чи інші порушення сну. Частіше за все у клінічній практиці 
зустрічається безсоння.

«Безсоння» може бути синонімом терміну «інсомнія» (офіційний переклад МКБ-10, 
відноситься до категорії поведінкових синдромів, пов’язаних з фізіологічними пору-
шеннями і фізичними факторами). 

Порушення засинання і підтримки сну бувають кількох видів. Короткочасна, або гостра 
(транзиторна) інсомнія – розлади сну спостерігаються від двох ночей до кількох тижнів.  
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Такий стан пов’язаний зі стресами та психологічними травмами. При періодичній 
інсомнії сон порушується в певні життєві або сезонні цикли. Хронічна форма безсоння – 
симптоми зберігаються більше трьох місяців. За міжнародною класифікацією розладів 
сну, інсомнія вважається хворобою, коли вона повторюється три і більше разів протя-
гом тижня впродовж трьох місяців.

Симптоми хронічного безсоння:
• виникають регулярні труднощі із засинанням;
• пробудження кілька разів протягом ночі;
• нетривалий тривожний сон;
• нездатність заснути протягом ночі;
• відчуття втоми навіть після тривалого сну;
• часті нічні жахи;
• проблеми з концентрацією уваги протягом дня.
Причини порушення сну: цифри і факти
Висновки американської та європейської медицини сну, досвід пульмонологічних, 

кардіологічних, ендокринологічних і сексопатологічних асоціацій, а також акушерів-
гінекологів та педіатрів зводяться до того, що 15% безсоння пов’язані з більш ніж 
вісімдесятьма різноманітними причинами. Це можуть бути черепно-мозкові травми, 
стрес – як гострий, так і хронічний – захворювання будь-яких внутрішніх органів. Без-
соння також може виникати через низький рівень сироваткового феритину (свідчить про 
хронічний дефіцит заліза в організмі), особливо часто таке порушення зустрічається у 
жінок.

Проживання на високих поверхах теж може провокувати інсомнію, оскільки деякі 
люди чутливі до мікровібрацій, які є у багатоповерхових будинках. Має значення і по-
гана звукоізоляція між квартирами. Якщо поряд спить хропун, уся сім’я теж буде мати 
порушення сну, це називається синдром рикошету хропіння.

Погіршують якість нічного сну шумове, інформаційне, світлове забруднення. Нега-
тивно вплинути на нічний відпочинок можуть інтенсивні заняття спортом, якщо вони 
закінчуються пізніше ніж за три години до сну, адже перезбудження м’язів не дає 
людині заснути. А ще вахтовий чи позмінний графік роботи у нічні години і відсутність 
загальної культури сну.

А от у 85% випадків причиною порушення сну є хропіння, а також порушення дихан-
ня уві сні, так зване апное (синдром обструктивного апное сну СОАС).

За статистикою, після 30 років кожна п’ята людина хропить уві сні. Кисневе голоду-
вання всіх тканин, викликане хропінням, може сприяти розвитку численних патологій. 
У 15% хропунів спостерігається синдром апное. Далі у кожній віковій категорії ця циф-
ра значно збільшується. Цифри приголомшують – 65% людей після 60 років вже мають 
середній або важкий ступінь апное. У декого протягом ночі відбувається від 400 до 600 
пауз, тобто сумарно людина не дихає і не спить 3-4 години з 8 годин сну. Це багаторазові 
потужні стреси для організму, який налаштований на сон, але замість цього змушений 
прокидатися, щоб налагодити дихання. Вранці людина скаржиться на сухість у роті, 
розбитість і втому. Протягом дня її турбує сонливість, зниження розумової та фізичної 
працездатності, дратівливість і головний біль.

Зараз всі ми знаємо, що норма кисню у крові повинна бути не нижчою 96-98%, у 
пацієнтів же з апное цей показник знижується до 35-40%. Така гіпоксія запускає цілий 
каскад порушень в організмі. Страждає серцево-судинна система: з’являються збої 
ритму серця, підвищується артеріальний тиск (80% гіпертоніків мають середній або 
важкий ступінь апное). Основна скарга таких пацієнтів – високі показники АТ зранку і 
часті нічні бігання у туалет. Підвищується ризик інфарктів, інсультів. Спостерігаються 
порушення з боку ендокринної (знижується вироблення гормону тестостерону, сомато-
тропного гормону) і центральної нервової системи (з’являються млявість, сонливість, 
послаблюється діяльність мозку, сповільнюється мислення, депресія, суїцидальні дум-
ки). Значно підвищується ризик раптової смерті уві сні.

Хвороба Альцгеймера, енцефалопатії часто беруть старт у віці 20-25 років, коли ми 
починаємо порушувати стандарти культури сну, недосипати і зрідка хропіти. Адже че-
рез погану якість сну і гіпоксію в організмі не утилізуються амілоїдні білки.
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За даними міжнародної статистики, 52% вагітних через зміну гормонального стату-
су і схильність до набряків мають зупинки дихання уві сні. З гіпоксією пов’язано 50% 
викиднів або передчасних пологів. Саме тому в європейських країнах сомнологи ве-
дуть спостереження за жінками разом з акушером-гінекологом з перших днів вагітності. 
Загалом 100% пацієнтів з коморбідними захворюваннями будуть мати середній або 
важкий ступінь апное. Тому, наприклад, у Німеччині сомнологічні лабораторії на 30-40 
місць є майже при кожній лікарні. В Україні їх всього кілька, і, відповідно, пацієнтів там 
небагато.

Діагностика повинна бути комплексною
Для діагностики якості сну може використовуватися метод полісомніографії. За 

допомогою спеціальної апаратури відслідковують дихальний потік, насичення кровi 
киснем, рухи ніг, грудної клітки, черевної стінки, положення тіла під час сну. Одночас-
но проводиться електроенцефалографія і ЕКГ. За результатами усіх цих досліджень 
формується гіпнограма, яка дає вичерпну інформацію про структуру і якість сну.

Сімейним лікарям було б дуже добре мати у своєму розпорядженні спеціальні апа-
рати SOMNOcheck. Прилад дозволяє провести базовий респіраторний моніторинг: ви-
явити кількість пробуджень і десатурацій під час сну, оцiнити роботу серця.

Для оцінки денної сонливості заповнюють анкету, яка називається «шкалою 
сонливості Епворта». У цій анкеті пацієнта просять оцінити ймовірність засинан-
ня у різних щоденних ситуаціях. Також рекомендується, щоб партнер по ліжку дав 
інформацію про хропіння і симптоми апное уві сні.

Крім того, людям, які страждають на безсоння, обов’язково призначають такі обсте-
ження:

• добовий моніториг артеріального тиску (ДМАТ), холтерівське моніторування ЕКГ;
• лабораторні аналізи для визначення рівня феритину і вітаміну В12;
• доплерографію судин шиї і голови.
Деяким пацієнтам: МРТ гіпофіза та турецького сідла, щоб виключити наявність пух-

лини мозку, аденоми гіпофізу.
Методик лікування безсоння безліч, тому підхід до кожного пацієнта повинен бути 

індивідуальним. Але є універсальні правила для всіх.
Перше, що потрібно зробити, – змінити спосіб життя і дотримуватися гігієни сну. Важ-

ливо вкладати дітей спати о 21.00. Дорослі повинні йти у ліжко на годину пізніше. Чому 
це так важливо? Отримати повноцінну дозу мелатоніну, який несе відповідальність 
за роботу ендокринної системи, метаболічні процеси, сприяє підвищенню імунітету і 
стресостійкості, є потужним онкопротектором, можна лише у певні часові проміжки. З 
22.00 до 24.00 години організм продукує максимум цього гормону. Для того, аби цей про-
цес протікав без збоїв, у спальні повинна бути тиша і абсолютна темрява. Телевізорам, 
планшетам, гаджетам не місце у спальні!

Щодо апное, то у легких випадках позбутися цього синдрому можна при зниженні 
ваги. У більш складних ситуаціях призначають лікування за допомогою спеціального 
приладу, який складається з компресора і маски. Людина протягом ночі отримує 
повітря під певним тиском. Його рівень підбирається індивідуально таким чином, щоб 
розімкнути верхні дихальні шляхи і запобігти гіпоксії. Покращення стану деякі пацієнти 
відчувають вже після першого сеансу.

Щодо медикаментозної терапії безсоння, то уявлення про «таблетки», які потрібно 
обов’язково приймати при безсонні, давно «канули в Лету» у зв’язку з відкриттям 
нозологічної гетерогенності інсомнії. При деяких формах інсомнії застосування 
снодійних препаратів є абсолютно невиправданим і досить швидко призводить до 
розвитку стійкої залежності. Снодійні препарати ефективні при: короткочасній інсомнії 
(адаптаційна інсомнія у період трагічних подій), інсомнії, що пов’язана з погіршенням ос-
новного захворювання (психічного, неврологічного або соматичного), у періоді відміни 
лікарських препаратів або інших субстанцій (для полегшення синдрому абстиненції). У 
будь-якому випадку такі препарати повинен призначати лікар індивідуально кожному 
пацієнтові.
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ШКІДЛИВА ЇЖА В ЖИТТІ ДИТИНИ
Не викликає сумніву твердження, що всі батьки прагнуть виростити 

здорових та щасливих дітей. Ми купуємо їм стильні речі та дорогі гад-
жети, забезпечуємо цікаве дозвілля й розвиток творчих інтересів. Та 
як часто ми задумуємося над харчуванням дитини? Дієтологи всьо-
го світу впевнені, що харчування визначає тривалість і якість життя 
дитини. А смакові звички залишаються з людиною на все життя. Так 
що вкрай важливо з самого дитинства привчати дітей до здорової та 
корисної їжі, не дозволяючи їм зловживати шкідливими продуктами:

1. Солодощі містять величезну кількість цукру, хімічні добавки, барвники, загусники, 
ароматизатори, замінники і т.д. Ласощі знижують апетит до інших продуктів і створюють 
несприятливі умови для отримання необхідного набору поживних речовин. Надмірне ж 
потрапляння до організму солодощів, а з ними надлишку вуглеводів, калорій, може ви-
кликати незворотні обмінні порушення, «поломки» внутрішніх органів, що призводить 
до ожиріння, цукрового діабету, розвитку алергійних захворювань. 

2. Морозиво, виготовлене на основі натурального коров’ячого молока, – це енергія, 
це здоров’я дитячих зубів і кісток, нервової системи. Корисні речовини, що містяться 
в молочних продуктах, підтримують обмінні процеси в організмі, покращують імунітет 
дітей. Проте багато виробників, прагнучи заощадити на собівартості продукту, з метою 
здешевити його і зробити популярнішим серед покупців, замість натурального молоч-
ного жиру використовують суміш рослинних жирів. У результаті морозиво стає більш до-
ступним з фінансового боку для покупців. Але в той же час разом з ціною зменшується 
і калорійність продукту, сумнівною стає і поживна цінність такого морозива. Тому, перш 
ніж придбати в магазині улюблений продукт, слід уважно прочитати його складові на 
упаковці. І чим менше там інгредієнтів, тим краще!

3. Чіпси, сухарики, горішки вміщують надлишкову кількість жиру, солі, спецій, 
хімічних доповнень, у тому числі і небезпечний підсилювач смаку глутамат натрію. До 
можливих віддалених наслідків споживання цих продуктів можна віднести погіршення 
роботи печінки, нирок, підшлункової залози, а в цілому – патологію травної системи, 
зниження імунітету, збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Вживання цих 
продуктів на прогулянці брудними руками може призвести до гострих кишкових інфекцій, 
глистяної інвазії. Але не лише сам продукт, а і його обгортка не менш шкідлива. Ціанідні 
сполуки клею без перешкод потрапляють через обгортку прямо до їжі. Там вони всту-
пають у реакцію з жирами і стають ще більш небезпечними для здоров’я.

4. Попкорн готують з кукурудзи спеціального сорту, яка сама по собі не шкідлива 
для здоров’я, а навпаки – корисна. Вона містить вітаміни групи B, калій, поліфеноли, 
клітковину; малокалорійна. Шкідливий сам принцип приготування попкорну. 
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Його готують на великій кількості олії, притому низької якості (пальмової), з додаван-
ням цукру, карамелі чи солі. Після такої обробки попкорн з низькокалорійної кукурудзи 
перетворюється на висококалорійний продукт. Для поліпшення смаку виробники до-
дають купу приправ, барвників, ароматизаторів, багато з них шкідливі для здоров’я.

5. Солодкі газовані напої – суміш цукру, хімії та газів. Газовані напої не тільки по-
гано втамовують спрагу, вони можуть викликати і звикання. В результаті чого дитина 
вживає більше рідини, порушується її водно-сольовий баланс, жировий обмін, часто 
збільшується кількість холестерину в крові. Також у любителів газованих напоїв ви-
сокий ризик розвитку хвороб серця і судин, діабету. Якщо пити дві склянки солодкого 
і шипучого напою щодня, то ризик діабету зростає на 26%. Наявні у напоях кисло-
ти негативно впливають на зубну емаль та кістки дитини, вимиваючи з них кальцій. 
Крім того, ароматичні добавки і барвники можуть спровокувати виникнення алергічних 
реакцій та вплинути на здоров’я печінки. Для дітей газована вода небезпечна також 
своєю збудливою дією, адже містить кофеїн, може викликати порушення сну, знижен-
ня працездатності. Отож, краще віддати перевагу натуральній воді, трав’яному чаю, 
свіжовичавленим сокам.

6. Ковбасні вироби в ідеалі роблять з м’яса. В реальності ж склад практично всіх 
сосисок і ковбас включає багато інших компонентів: шкіру, хрящі, перемелені кістки, 
важко переварювані жири, рослинні компоненти, хімічні сполуки, консерванти, смакові 
добавки, а також багато солі і спецій. Тому ковбасні вироби в дитячому раціоні небажані, 
адже їхня харчова цінність незначна. Натомість росте небезпека фізичного ураження. 
Мікроскопічні кісткові голки здатні буквально впиватися в стравохід, шлунок і кишківник 
дитини. Крім того, через яскраво виражений смак ковбаси дитина може відмовитися 
від натурального м’яса. Копчену ковбасу та м`ясо також варто вживати з граничною 
обережністю. Адже в процесі їхнього виготовлення використовують рідкий дим, який 
утворює канцерогени.

7. Напівфабрикати – зручна і швидка альтернатива кулінарії. Але більшість з го-
тових страв важко переварити організму, а тим більше дитячому. Панірування, важ-
ке тісто – все це обсмажується у великій кількості олії і спеціях. Така їжа шкідлива 
і дорослій людині, а у молодого організму може спровокувати гастрит, нетравлення 
шлунка і проблеми з кишечником. Крім того, варто пам’ятати, що в заморожених про-
дуктах накопичуються шкідливі канцерогенні речовини. 

8. Фастфуд не містить нічого корисного і поживного, що насичувало б організм 
енергією. Зате шкоди хоч відбавляй. У всіх продуктах швидкого харчування міститься 
підсилювач смаку Е-62. Ця речовина викликає сильне звикання, що змушує нас ре-
гулярно приходити за новою порцією. Також у ньому містяться трансжири, які є згуб-
ними для травної та нервової систем. Цукровий діабет, ожиріння, гіпертонія, інсульт, 
інфаркт – це тільки мала частина зі списку хвороб, що виникають від вживання фаст-
фуду. Тому радимо вам відмовляти дитині у вживанні фаст-фуду, навіть якщо вона 
дуже сильно його любить. 

9. Консерви (рибні та м’ясні, а також будь-які консервовані фрукти та овочі) – це 
просто «мертва» їжа з великим вмістом харчових добавок і повною відсутністю корис-
них мікроелементів. У раціоні маленьких дітей не має бути навіть продуктів домашньо-
го консервування.

10. Майонез і різні готові соуси – містять величезну кількість консервантів, кислот, 
які продовжують термін придатності життя продукту. Яйця в складі не мають нічого 
спільного з поняттям натуральності: часто це соєвий або яєчний лецитин, різні емуль-
гатори, які надають їм смак. 
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Ароматизатори та барвники, без яких неможливий виражений апетитний запах  
і однорідний колір магазинного майонезу, є сильними алергенами та речовина-
ми, що порушують функціонування нервової системи. Консерванти (солі сорбінової  
і бензойної кислот) дуже агресивні до слизової оболонки органів травлення, нервових 
клітин і зубної емалі. 

Підсилювачі смаку, створені за допомогою хімічних маніпуляцій, можуть стати при-
чиною: ослаблення пам`яті, уваги, погіршення зору. Якщо готувати ці продукти вдома 
та вживати у невеликих кількостях, то для організму дитини це шкоди не принесе.

11. Локшина швидкого приготування стала частиною нашого раціону через 
брак часу. При цьому мало хто замислюється про недоліки цього продукту, серед 
яких: підвищений вміст жирів, олій та трансжирів. Проте одним з найнебезпечніших 
компонентів вважається глутамат натрію, який присутній практично у всіх видах лок-
шини. Він використовується в якості ефективного консерванту і здатний негативно 
відбиватися на здоров’ї дитини. Добавка заглушає рецептори смаку, призводить до по-
силення почуття голоду та погіршення засвоєння вітамінів, порушень функціонування 
нервової та серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, сприяє розвитку 
алергії, діабету тощо.

12. Сухі сніданки. Всілякі мюслі містять величезну кількість цукру, олії та інших 
штучних підсилювачів смаку, тому ніякої користі організму не принесуть. Краще зва-
рити звичайну кашу, додавши в неї сезонні фрукти або сухофрукти за своїм бажанням  
і смаком.

Вибирати продукти харчування 
для дитини потрібно відповідально. 

Як говорить східна мудрість: 
«Свою хворобу шукай на дні тарілки»!
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Пластикові пакети, якими ми звикли користуватися, свого часу стали 
революційним винаходом, а сьогодні – одним з найзручніших засобів для що-
денного використання. У світі щорічно виробляється 5 трильйонів пластикових 
пакетів, щосекунди ж використовується 160 000, що викликає серйозні запере-
чення зі сторони екологів. З цієї причини в ряді країн використання пакетів, як 
побутового пакування, обмежено або заборонено. Однак, не чекаючи заборон, 
від пластикового пакету вже сьогодні може відмовитися кожен. І для цього є 
вагомі причини: 

1. Пластикові пакети можуть негативно впливати на здоров’я людини. 
Адже при їх виробництві використовується низка шкідливих речовин. Наприклад, 

свинець та неорганічні барвники. Для з’єднання швів часто застосовують хімічний клей.  
Тож, кладучи у такий пакет їжу, варто замислитися, чи цілком це безпечно. Крім того, 
викинутий на смітник пластиковий пакет розпадається на мікроскопічні шматочки, 
що забруднюють ґрунти та воду, а отже потрапляють у продукти харчування. Згідно 
з дослідженням The University of Newcastle Australia, проведеним на замовлення 
Всесвітнього фонду дикої природи, за тиждень з водою та їжею людина може спожива-
ти до 2000 тис. мікроскопічних шматочків пластику. Це приблизно 5 г, що еквівалентно 
кредитній картці.

2. Пластикові пакети забруднюють землю та воду. 
За даними дослідження 

The Guardian, щороку близь-
ко 11 мільйонів тонн пластику 
опиняється у Світовому океані. 
Якщо такі тенденції залишать-
ся, до 2040 року кількість пла-
стикових відходів зросте до 
29 мільйонів тонн на рік, що 
рівнозначно 50 кг пластику 
на кожен метр берегової лінії 
у світі. Також накопичення 
великої кількості подрібненого 
поліетилену забруднює каналі-
зації великих міст, звужує русла 
річок і призводить до повеней.

ПЛАСТИКОВА ПЛАСТИКОВА 
ЕПІДЕМІЯ: ЕПІДЕМІЯ: 

РУХ НА ЗНИЩЕННЯ РУХ НА ЗНИЩЕННЯ 
ПЛАНЕТИПЛАНЕТИ



КНП «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» ЖОР

33

3. Пластикові пакети вбивають тварин. 
Щороку близько 1 млн птахів та понад 

100 тис. морських тварин отримують трав-
ми або помирають, коли плутають пластик 
з їжею або заплутуються у ньому.

4. Пластикові пакети переживуть вас та ваших нащадків. 
Кожен українець щороку використовує близько 500 пластикових пакетів. Один пакет 

використовується в середньому 12 хвилин, а розкладається щонайменше 500 років. 
Бактерій, здатних переробляти полімерні сполуки, з яких складаються поліетиленові 
мішки, в природі не існує.

5. Переробити пластикові пакети непросто.
Для переробки пластикового пакета необхідне спеціалізоване дороге обладнання. 

Далеко не всі підприємства можуть собі таке дозволити. Тому, фактичний коефіцієнт 
переробки пластикових пакетів у всьому світі становить від 1 до 3 відсотків. Спалюва-
ти пластикові пакети також не можна, бо при цьому виділяється бісфенол-А (BPA), що 
викликає онкологічні захворювання, негативно впливає на репродуктивну функцію та 
імунну систему людини.

6. Купуючи пластиковий пакет, ви сприяєте глобальному потеплінню. 
Ви створюєте попит на їх виробництво, а отже підтримуєте процеси глобальної 

зміни клімату та берете активну участь у виснаженні невідновлюваних ресурсів. Адже 
такі пакети виготовляються з поліетилену – речовини, що отримується при переробці 
сирої нафти та природного газу. Для виготовлення 1 тис. пакетів необхідно 35 л нафти. 
Нафта та природний газ – це невідновлювані ресурси викопного палива. Їх видобуток 
провокує викиди парникових газів в атмосферне повітря, а отже сприяє глобальному 
потеплінню. 

Тож варто замислитись, чи настільки незамінним та необхідним для кожного є пла-
стиковий пакет, чи може краще розглянути альтернативи. А вони на сьогодні існують. 
Це пакети та торбинки багаторазового використання, паперові та біорозкладні пакети. 
Лише одна така торбинка може замінити використання щонайменше 600 пластикових 
пакетів. 

Наше майбутнє на цій планеті потребує того, аби піклуватися про нього. То чому  
б не почати з себе та не стати трохи екологічнішим.
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РОЗБИТИЙ ТЕРМОМЕТР – 
ДРІБНИЦЯ ЧИ НЕБЕЗПЕКА?

Одним з найбільш популярних приладів для вимірювання температури в домашніх 
умовах є ртутний термометр. Але може статися і так, що до проблем зі здоров’ям 
призведе сам термометр – якщо його розбити. Ртуть відноситься до надзвичайно не-
безпечних для людини речовин. Потрапляючи з замкнутого простору градусника на 
повітря, при кімнатній температурі + 18°С вона відразу ж починає випаровуватися. Чим 
вища температура, тим інтенсивніше випаровується ртуть.

Залежно від кількості ртуті й тривалості її надходження в організм людини можливі 
гострі та хронічні отруєння.

Гостре отруєння ртуттю проявляється через кілька годин після початку отруєння. 
Симптоми гострого отруєння: запаморочення, сонливість, головний біль, металевий 
присмак у роті, підвищене слиновиділення, набряк і кровоточивість ясен, блювання, 
підвищення температури тіла до 400C та озноб.

Тривала ж дія парів ртуті викликає хронічне отруєння, ознаками якого є: загальне не-
здужання, надмірна втома і сонливість, зниження працездатності, сильні і часті головні 
болі. До речі, болі частіше ниючі, тупі і тягнучі. Емоційна нестійкість – невпевненість 
у собі, сором’язливість, загальна пригніченість, дратівливість. Також спостерігаються: 
послаблення пам’яті й самоконтролю, зниження уваги та розумових здібностей. По-
ступово розвивається тремтіння кінчиків пальців під час хвилювання – «ртутний тре-
мор», спочатку пальців рук, потім ніг і всього тіла (губи, вії). Посилюється пітливість, 
збільшується щитоподібна залоза, виникають порушення ритму серцевої діяльності, 
зниження кров’яного тиску. Мають місце виражені гінгівіт, стоматит, карієс, пародонтоз, 
мідно-червоний колір глотки і м’якого піднебіння, гастрит, гастроентероколіт (діарейний 
синдром) та часті позови до сечовипускання. 

Перша допомога при отруєнні парами ртуті:
При важких гострих отруєннях через рот негайно промийте шлунок водою з 20-30 

гр. активованого вугілля, або білковою водою (збитий з водою яєчний білок), після чого 
дайте молоко, а потім проносне. Якщо в будинку є марганцівка, можна полоскати рот 
її слабким розчином.

При гострих отруєннях вивести постраждалого із зони ураження, забезпечити по-
вний спокій, потім госпіталізувати.

При легкій, початковій формі, не контактувати зі ртуттю 3-4 тижні і забезпечити 
лікування в стаціонарних умовах.

У будь-якому випадку лікарська допомога необхідна якомога швидше.
Сполуки ртуті дуже складно вивести з організму, тому необхідно вжити всіх заходів, 

щоб вони до нього не потрапили. 
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АЛГОРИТМ ДІЙ ТА ЗАХОДІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ 
ПІСЛЯ РОЗБИТТЯ ТЕРМОМЕТРА

Механічна демеркуризація – збір крапель ртуті.
1. Покинути приміщення всім домочадцям, в тому числі і тваринам. На момент 

прибирання квартири, нікого не повинно бути вдома.
2. Закрити щільно кімнату, де сталося падіння приладу, і відкрити всі вікна. Але 

протяги в даному випадку недопустимі.
3. Важливо: обов’язково працюйте в бахілах, щоб зменшити проникнення части-

нок на взуття. Як варіант, можете просто використовувати поліетиленові пакети. Щоб 
захистити дихальні шляхи й очі, працюйте тільки в масці або в респіраторі. На руки 
надівайте гумові рукавички.

4. Проведіть ретельний огляд усіх предметів, поверхонь, на які могли потрапити 
крапельки ртуті. Зауважте, що кульки ртуті дуже добре катаються на будь-якій поверхні, 
при цьому можуть бути дуже маленьких розмірів. Для огляду використовуйте ліхтарик 
або настільну лампу, якими слід світити вздовж підлоги (або іншої поверхні), добре 
перевірте всі кути, тріщини в підлозі, щілини, виїмки, нерівності. У світлі ліхтаря легко 
помітити сріблясті кульки ртуті завдяки їх металевому блиску.

5. Починати прибирання необхідно від периферії до центру того місця, де був роз-
битий градусник, щоб не збільшити площу забруднення.

6. Збір ртуті краще починати з найбільших крапель, щоб вони не розбилися на 
більш дрібні крапельки. Для зручності найкраще скористатися гумовою грушею, 
піпеткою, щільним листом паперу, зігнутим навпіл, або в формі совка, шматком скот-
чу або лейкопластирем. З щілин краплі ртуті можна дістати за допомогою медичного 
шприца з товстою голкою.

7. Якщо у вас з’явилися підозри, що частинки ртуті потрапили за плінтус, під 
ламінат або під мостину паркету, їх слід зняти і ретельно оглянути. Якщо ртуть потра-
пила на м`які та ворсисті поверхні (килим, килимові покриття тощо), з ними доведеться 
розпрощатися, так як видалити отруйну рідину з подібних матеріалів неможливо.

8. Всі предмети, які контактували з ртуттю, слід помістити в банку з водою, або з 
розчином перманганату калію, розчином «Білизни» та щільно закрити кришкою. Більш 
точну інформацію про те, які заходи слід вжити, якщо розбився термометр з ртуттю, 
можна отримати, зателефонувавши до служби ДСНС на тел.101.

Хімічна демеркуризація
До даного етапу слід переходити тільки в тому випадку, якщо прибрано всі видимі 

кульки ртуті, зібрано та видалено з приміщення всі забруднені предмети й речі. 
У домашніх умовах можна приготувати розчини з підручних засобів: використовується 

перманганат калію (або попросту марганцівка), якщо лишилися запаси, або засіб, що 
містить хлор – розчини хлораміну, хлорного вапна тощо. При використанні 0,2% во-
дного розчину марганцівки (20 г на 10 л. води) за допомогою кисті, щітки, пульвери-
затора обробляється забруднена поверхня, починаючи з периферії до центру. Через 
1 годину необхідно змити продукти реакції мильно-содовим розчином (400 г мила і 
500 г кальцинованої соди на 10 л води). Може бути також застосована добре знайо-
ма всім «Білизна». У пропорції 1:1 змішайте «Білизну» з гарячою водою, далі мокрою 
ганчіркою ретельно змочіть підлогу. Особливу увагу приділяйте тріщинам, щілинам і 
кутам, де могли зберегтися частинки ртуті. У такі місця навіть можна залити трохи роз-
чину (для більш надійної обробки). 
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Прибирання закінчується ретельним обмиванням поверхонь чистою водою і ви-
тиранням насухо. Зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення  
з іншими приміщеннями, і провітрюйте протягом трьох діб.

Після закінчення робіт по видаленню ртуті необхідно зняти засоби захисту, прийня-
ти душ, прополоскати рот 0,25% розчином перманганату калію та почистити зуби.

Якщо ртуть потрапила на одяг, спочатку промийте його в холодній воді протягом 
30 хвилин, потім ще 30 хвилин у мильно-содовому розчині при температурі 70-80°С, 
після цього – ще 20 хвилин при такій самій температурі в лужному розчині і далі зно-
ву в холодній воді. Прати потрібно тільки вручну (в рукавичках), не змішуючи з іншою 
білизною.

Що робити не можна
1. Не підмітати. М’яка швабра або віник можуть тільки подрібнити кульки ртуті.
2. Не використовувати пилосос. Потік повітря підсилює отруйні випаровування. До 

того ж сам пилосос після всмоктування ртуті стає джерелом небезпеки.
3. Не витирати ртуть ганчіркою! Це призведе лише до розмазування ртуті і збільшення 

площі поверхні її випаровування.
4. Ні в якому разі не створюйте протяг до того, як ви зібрали ртуть, оскільки блискучі 

кульки просто розлетяться по всій кімнаті.
5. Не викидати ртуть на смітник, у сміттєпровід, унітаз або куди б то не було –  

без спеціальної обробки ртуть, де б вона не опинилася, виділятиме токсичні речовин.

Завжди будьте уважні, коли користуєтесь 
ртутним термометром. Аби запобігти усім труднощам 

та ризикам, що виникають через розбитий 
термометр, придбайте собі електронний. 

Так ви вбережете своє здоров’я, здоров’я 
своїх близьких та оселю від шкідливого впливу ртуті.
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Правець – це гостре інфекційне захворювання, що викликається бактерією 
Clostridium tetani. У природі існує постійний колообіг збудника правця. З ви-
порожненнями тварин і людей у довкілля виділяється паличка, яка у ґрунті 
перетворюється на спори і забруднює його. За сприятливих умов спори палич-
ки правця можуть проростати, розмножуватися і накопичуватися. Вони стійкі до 
високих температур, навіть до дії дезінфікуючих засобів.

Правець може виникнути після будь-яких травм, при яких пошкоджується цілісність 
шкіри та слизових оболонок, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника.

Правцем можна інфікуватись:
• при потраплянні бруду у рану або поріз;
• внаслідок укусів тварин;
• при опіках та обмороженнях;
•  внаслідок травмування гострими предметами, уламками деревини.

Від людини до людини це захворювання не передається.
Інкубаційний період («спокій») триває, як правило, від 7 до 14 днів, інколи – до трьох 

тижнів. Потім з’являються клінічні прояви.
Перші прояви хвороби: знесилення, головні болі, порушення сну, дратівливість, 

з’являється посіпування м’язів у ділянці травми. Як правило, такі прояви характерні 
для вакцинованих людей.

У нещеплених симптоматика значно гірша. Спазмуються м’язи обличчя, шлунка, 
людина не може їсти, витріщаються очі. Через спазм гортані людина може задихнути-
ся, а судоми серцевого м’яза можуть призвести до зупинки серця. 

ПРАВЕЦЬ – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!ПРАВЕЦЬ – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
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Починаються судоми в усьому тілі: шиї, спині, попереку. Людину в буквальному 
сенсі вигинає в дугу. Від будь-якого дотику до тіла хворого пронизує наче струмом, що 
викликає страшні болі і судоми, які можуть тривати і добу, і дві. Чим ближче травма 
до голови або поранена сама голова, чи інфекція потрапила через слизові оболонки 
очей – тим більше перебіг захворювання ускладнюється, адже уражається не лише 
спинний, але й головний мозок.

Ускладнення, які може викликати правець:
• закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, що 

потрапив з інших частин тіла через кровообіг (емболія легеневої артерії);
• пневмонія, легенева інфекція.

За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. 
Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70% 
залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Найголовніший метод запобігання розвитку правця – своєчасне профілактичне ще-
плення.

Календар щеплень передбачає, що діти, починаючи з двох місяців життя до 16 
років, повинні отримати 6 доз вакцини. Дорослим поновлювати щеплення від правця 
необхідно кожні 10 років. Навіть якщо ви перехворіли природним шляхом – вакцину-
ватися треба обов’язково. Імунітет після захворювання швидко минає і є ймовірність 
повторного зараження.

Бережіть своє здоров’я та життя !Бережіть своє здоров’я та життя !
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Карієс – це захворювання зуба, у результаті якого відбувається Карієс – це захворювання зуба, у результаті якого відбувається 
руйнування емалі та дентину, на поверхні пошкодженого зуба руйнування емалі та дентину, на поверхні пошкодженого зуба 

утворюється дефект. Все частіше каріозні зміни зубів можна виявити утворюється дефект. Все частіше каріозні зміни зубів можна виявити 
навіть у однорічних малюків. Однією з причин розвитку захворювання навіть у однорічних малюків. Однією з причин розвитку захворювання 

є неправильна гігієна порожнини рота. є неправильна гігієна порожнини рота. 

Контроль над карієсом

Дотримання наступних рекомендацій сприятиме профілактиці захворювань 
зубів:

1. Зубна щітка повинна мати розміри, які найбільш зручні для віку її хазяїна  
(на 3 зуби, помірної густоти щетини та жорсткості). 

2. Перед чисткою зубів щітку потрібно мити теплою водою.
3. Вчитися чищенню зубів потрібно без зубної пасти, а вже навчившись, використо-

вувати якісну пасту.
4. Спочатку потрібно чистити передню поверхню зубів рухами щетини в одному на-

прямку: верхні зуби – зверху вниз, нижні – знизу вверх, по 5 разів кожну пару зубів, 
пересувати щетину від бокових зубів зліва до бокових зубів справа, спочатку зверху, 
потім знизу, а затим – задню поверхню в тому ж порядку.

5. Необхідно чистити жувальну поверхню спочатку верхніх, потім нижніх зубів – від 
бокових зубів зліва до бокових зубів справа, по 5 разів у кожний бік, потім спереду на-
зад, по 5 разів проти кожної пари зубів.

6. Укінці чистки зубів необхідно «підмести» все зчищене по зубних рядах, оглядаючи 
ясна, спочатку зверху, потім внизу зліва направо.

7. Після чистки зубів щітку потрібно помити (можна намилити і поставити у склянку 
голівкою вверх).

8. Чистити зуби потрібно двічі на день: вранці після сніданку та перед сном після 
вечері.

9. Щітку потрібно змінювати через кожні 3 місяці.
10. Для звільнення міжзубних проміжків від залишків їжі доцільно застосувати 

спеціальні нитки – флоси, навчити користуватися якими може стоматолог.
11. Упродовж дня після кожного вживання їжі необхідно споліскувати рот водою або 

спеціальними розчинами (за порадою лікаря).
12. Жувальною гумкою користуються лише в тому разі, коли неможливо скористати-

ся традиційними засобами догляду за зубами.
При регулярному зверненні до стоматолога і при правильному лікуванні 
карієсу можна повністю відновити анатомічну форму пошкодженого зуба 

та позбутися хворобливих відчуттів.

39
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ЕНТЕРОБІОЗ
Ентеробіоз – найпоширеніше глистне захворювання, яке викликається гостриками. 

Але якщо виконувати нескладні санітарні вимоги, можна запобігти хворобі.
Гострики – рухливі черв’яки, які живуть у нижній частині тонкого кишківника і по всій 

довжині товстого кишківника. Дорослі самки, наповнені зрілими яйцями, спускаються 
у пряму кишку, потім виповзають назовні і в складках біля виходу з прямої кишки і на 
шкірі навколо нього відкладають багато яєць. Найчастіше це відбувається перед за-
синанням або під час сну людини.

Відклавши яйця протягом кількох хвилин, самка гострика гине. Через 4-6 годин яйця 
дозрівають на тілі людини і стають інвазійними. Зараження відбувається у разі про-
ковтування яєць гостриків. Під час розчухування сверблячих місць яйця гостриків по-
трапляють під нігті, на білизну, підлогу і з пилом заносяться на різні предмети, іграшки, 
харчові продукти та ін.

Гострик живе в організмі людини лише один місяць. Але внаслідок постійного само-
зараження, головним чином через забруднені яйцями гостриків руки, захворювання 
нерідко триває місяцями, навіть роками.

Характерні симптоми захворювання: болі у животі, нудота, блювання, запаморочен-
ня, розвивається недокрів’я, послаблюється пам’ять. Гострики часто стають причиною 
апендициту. Заглиблюючись у стінки кишківника, вони призводять до пошкодження 
слизової та проникнення в пошкоджені ділянки різних мікробів і виникнення запальних 
процесів.

Щоб запобігти захворюванню на ентеробіоз і поширенню його, необхідно виконувати 
такі правила: обов’язково мити руки з милом перед вживанням їжі, після відвідування 
вбиральні, коротко підстригати нігті, відучити дітей від звички брати до рота пальці, 
олівці, гризти нігті. Щодня ввечері та вранці хворим слід добре мити руки, а також 
стегна теплою водою з милом, хворі повинні спати в трусиках, які щільно облягають 
тіло, вранці їх слід змінити, а зняту білизну випрати при високих температурах і про-
прасувати гарячою праскою. Необхідно тримати у чистоті меблі, килими, іграшки тощо. 
Ганчірки, віники, щітки обливають окропом. У разі виявлення ентеробіозу хоча б у 
одного члена сім’ї необхідно обстежити всю сім’ю і вжити профілактичних заходів та 
пролікувати хворих.

Лікуватися необхідно тільки за призначенням лікаря. При невеликій зараженості 
від гостриків можна вилікуватись елементарно – у разі дотримання правил особистої 
гігієни навіть без медикаментозного лікування.

Дотримуючись правил 
особистої гігієни, можна 

запобігти розповсюдженню 
захворювання в сім’ї 

та в дитячому колективі!
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Очі мають найбільше навантаження в порівнянні з іншими органа-
ми чуття, адже переважну більшість інформації людина отримує саме 
через зір. Майже вся діяльність людини, як то пізнання навколиш-
нього світу, орієнтація в просторі, робота, навчання та відпочинок 
відбуваються завдяки функціонуванню органів зору.
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ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА ЗІР

Із самого народження очі дитини зазна-
ють неабиякого навантаження, оскільки саме 
тоді розвиток зорової функції відбувається 
найбільш інтенсивно. У сучасному світі на-
вантаження додається й через широке вико-
ристання електронних пристроїв.

А з переходом закладів освіти до 
дистанційної або змішаної форми навчан-
ня тривалість використання електронних 
пристроїв збільшується.

Щоб уникнути цифрового напруження зору 
під час використання електронних пристроїв, 
необхідно навчити дітей дотримуватися певних правил, які також будуть корисними  
й дорослим:

Після занять із застосуванням електронних пристроїв, необхідно проводити 
гімнастичні вправи для очей.

• кожні 20 хвилин дивитися вдалину впродовж 20 секунд. Для цього 
встановіть таймер із нагадуваннями;
• почергово читайте електронні та друковані книги;
• зробіть у книжках закладки з певною періодичністю для того, щоб вони 
нагадували, що час зробити перерву й подивитися у вікно. В електронній 
книзі для цього можна скористатися функцією «закладки»;
• уникайте використання пристроїв на вулиці та в яскраво освітлених 
місцях. Відблиски на екрані можуть спричиняти додаткову напругу для 
очей;
• налаштуйте на комфортний рівень параметри яскравості та 
контрастності екрана пристрою;
• спонукайте дитину тримати правильну поставу, адже неправильна поста-
ва може спричиняти напругу м’язів та головний біль, пов’язаний із напру-
гою очей;
• під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей, 
оптимально, добре, якщо це буде від 45 до 60 см.




