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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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До Всесвітнього дня здоров’я фахівці відділу зв’язків із ЗМІ та 
громадськістю КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради спільно з Житомирською обласною 
бібліотекою для юнацтва провели онлайн-зустріч за участі лікаря-
педіатра клініки «Дитячий лікар» м. Житомира Надії Жигалової. Читачі 

бібліотеки мали можливість дізнатись, що треба робити, щоб зберегти здоров’я, як 
уникнути важких хвороб, як харчуватися та зміцнювати імунітет.
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Відбулась онлайн-зустріч на тему «Постковідний синдром»  
з сімейним лікарем КП «Центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» Житомирської міської ради Оксаною Сахневич.

Захід організовано КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради і Житомирською обласною бібліотекою 
для юнацтва. Фахівець розповіла, що означає термін постковідний 

синдром, при яких симптомах необхідно невідкладно звернутися по медичну допо-
могу, як допомогти собі та своїм рідним отямитись після перенесеної хвороби, що 
потрібно знати про антитіла.
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Психологам-практикам сьогодні найчастіше доводиться допома-
гати людям у вирішенні психологічних проблем, що пов’язані зі ста-
ном здоров’я, наслідками перенесених хвороб та стресів. Фахівці 
відділу зв’язків із ЗМІ та громадськістю КНП «Обласний центр гро-
мадського здоров’я» Житомирської обласної ради організували 

онлайн-зустріч читачів Житомирської обласної бібліотеки для юнацтва з психоло-
гом КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Тетяною Осіпович, присвя-
чену Всеукраїнському дню психолога. Під час прямого ефіру на Facebook-сторінці 
бібліотеки були розглянуті питання психологічного самопочуття після COVID-19, опа-
нування себе в стресових ситуаціях та пошуків виходів з них.

До Українського тижня імунізації відбулася онлайн-зустріч 
високого рівня в рамках спільного проєкту, ініційованого ГО 
«Батьки за вакцинацію» та ВООЗ за підтримки МОЗ України. 

До заходу долучилися народні депутати; представники міністерств 
та відомств; ЦГЗ; департаментів охорони здоров’я та департаментів 

освіти і науки; міжнародні партнери України; громадські організації, стейкхолдери 
охорони здоров’я; експерти з імунопрофілактики, фахівці освіти. У роботі круглого сто-
лу від нашої області взяла участь Анна Кухарук, завідувачка відділу імунопрофілактики 
обласного центру громадського здоров’я, яка розповіла про стан вакцинації від 
COVID-19 в області, про роботу пунктів щеплень та як загалом в області на сьогодні 
проходить планова вакцинація. Свій виступ Анна Кухарук завершила темою 
співпраці обласного центру громадського здоров’я з іншими органами влади, зокре-
ма, ДОЗ ОДА, міськими відділами охорони 
здоров’я та відділами освіти, які також, як і 
медичні працівники, долучилися до участі в 
анкетуванні щодо вакцинації, яке проводи-
лось у рамках «Українського тижня імунізації 
в умовах COVID-19». Усі учасники зустрічі 
були єдині в тому, що відсутність планової 
вакцинації від хвороб може обернутися на-
багато важчими наслідками, ніж COVID-19.
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У Всесвітній день сімейного лікаря КНП «Обласний центр гро-
мадського здоров’я» Житомирської обласної ради і Житомирська 
обласна бібліотека для юнацтва провели онлайн-зустріч з Галиною  
Перчик, сімейною лікаркою, завідувачкою амбулаторії № 19 КП «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Житомирської міської ради, 
під час якої розглядались наступні питання: де шукати інформацію 

про сімейних лікарів; за якими критеріями потрібно обирати свого сімейного лікаря; 
що потрібно зробити, щоб підписати з лікарем декларацію і він почав Вас обслуго-
вувати.

В рамках Тижня безпеки дорожнього руху (17-23 травня)  
Житомирський обласний центр громадського здоров’я спільно  
з Управлінням патрульної поліції Житомирської області провели акцію: 
відновили та створили нові попереджувальні написи на тротуарах 
Житомира. Для цього обрали пішохідні переходи на вулицях з найбільш 

пожвавленим рухом: май-
дан Перемоги, майдан 
Соборний, Новий буль-
вар (біля «Сонечка»), Ста-
рий бульвар, перехрестя 
вул. Коцюбинського та вул. 
Пушкінської. Сподіваємось, 
що ці попереджувальні 
знаки допоможуть ско-
ротити кількість аварій за 
участі пішоходів у нашо-
му місті! Тиждень безпеки 
дорожнього руху покли-
каний привернути увагу 
суспільства до проблем 
травматизму та смертності 
на українських дорогах, а 
також пошуку шляхів їх по-
долання.
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В рамках Глобального тиж-
ня безпеки дорожнього руху 
Житомирський обласний центр 
громадського здоров’я ра-
зом з Патрульною поліцією 
Житомирської області запу-

стили челендж, за умовами участі у якому 
потрібно було виставити на своїй фейсбук-
сторінці фото/відео про дотримання Правил 
дорожнього руху з хештегом #безпекаруху-
Житомирщини. Це могло бути: використання 
дитячого автокрісла, пасків безпеки, носіння 
шолому під час їзди на мото-/велотранспорті, 
перехід дороги зеброю/за світлофором, ви-
користання світловідбивних елементів тощо. 
Серед учасників челенджу за допомогою 
random.org відбувся розіграш промопродукції 
від організаторів акції. Переможцями ста-
ли Світлана Яременко, Інна Нікітіна, Андрій 
Слука, Людмила Лапчик, Олексій Лапчик, Вікторія Ковальчук, Даша  
Якусевич та ГО «Асоціація Велосипедистів Житомирщини». Ваш приклад надихає!

До Всесвітнього дня без тютюну фахівці відділу зв’язків із ЗМІ 
та громадськістю КНП «Обласний центр громадського здоров’я» 
Житомирської обласної ради спільно з Житомирською облас-
ною бібліотекою для юнацтва провели онлайн-зустріч на тему: 
«Паління здоров’ю не товариш» за участі лікаря-нарколога КНП 
«Обласний медичний спеціалізований центр» Михайла Дорофєєва. 

Всесвітній день без тютюну відзначається за ініціативою Всесвітньої організації 
охорони здоров’я з 1988 року, щоб ще раз нагадати всьому світу: курець гу-
бить своє здоров’я і здоров’я оточуючих, адже пасивне куріння не менш шкідливе, 
ніж активне. Тема 2021 року – «Зобов’язатись кинути палити». Ця кампанія 
спрямована на підтримку 100 мільйонів людей у всьому світі в їхній спробі 
відмовитись від тютюну, це допоможе створити більш здорове середовище.
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З нагоди Всесвітнього дня донора в конференц-залі  
департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА відбулася прес-
конференція, присвячена обговоренню стану донорства крові  
та її компонентів у нашій області в період річної пандемії 
COVID-19 та популяризації корпоративного донорства крові.  

Обласний центр громадського здоров’я виступив у ролі партнера обласного  
центру крові. Цьогоріч гасло Всесвітнього дня донора – «Здавайте кров, нехай в світі 
пульсує життя». Захід проходив в онлайн і офлайн форматах, тож пресконференцію 
з нагоди Дня донора відкрила Наталія Остапченко, заступник голови Житомирської 
ОДА, наголосивши на  важливості донорства та зауваживши, що добровільна здача 
крові – вчинок, гідний поваги. За словами т.в.о. директора департаменту охоро-
ни здоров’я Житомирської ОДА Світлани Мошківської, потреба в крові існує завж-

ди і неможливо передбачи-
ти, потреба якої групи крові 
буде завтра найбільшою, 
так як аварії, операції та 
пологи є щодня. Загалом 
по області упродовж року 
здійснено 9631 донацію крові 
та її компонентів, у закла-
дах охорони здоров’я про-
ведено 11593 гемотрансфузії 
компонентів. Пацієнти всіх 
лікарень сподіваються на 
активність громадськості 
в розвитку добровільного 
безоплатного донорства 
крові та її компонентів на 
Житомирщині.

У м. Києві відбулась комунікаційна зустріч з представниками/
керівниками департаментів охорони здоров’я з метою подальшої 
адвокації використання інструменту – профілі громадського здоров’я. 

Нашу область 
на заході пред-
ставляла Еліна 

Діденко, в.о. директора Жито-
мирського обласного центру 
громадського здоров’я. Зустріч 
відбувалась у рамках проєкту 
«Надання підтримки Центру гро-
мадського здоров’я МОЗ України 
для зміцнення та розбудови 
спроможності системи охорони 
здоров’я для здійснення кращого 
моніторингу, епідеміологічного 
нагляду, реагування на спа-
лахи захворювання та їхньої 
профілактики».
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У залі Вченої Ради Житомирського медичного інституту відбулася 
пресконференція на тему «Профілі громадського здоров’я, як 
інструмент підвищення рівня здоров’я населення Житомирщи-
ни». До участі у заході долучилися регіональні фахівці з різних 
сфер охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності. «Процеси 
трансформації суспільного життя, котрі відбуваються в Україні, потре-

бують стратегічного підходу до їх планування та реалізації. При цьому не повинні 
нівелюватись регіональні особливості», – зазначив у своєму виступі Олександр  
Зарицький, лікар-методист Житомирського обласного центру громадського здоров’я. 
Про стан вакцинації проти COVID-19 та загальну епідемічну ситуацію в області розповів 
Сергій Березовський, начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань 
управління реформ і розвитку медичної допомоги населенню Департаменту охо-
рони здоров’я Житомирської ОДА. Про ризики, які становить для населення регіону 
частка захворюваності  на цукровий діабет, та послуги з лікування цієї недуги, якими 
безкоштовно забезпечує держава, розповіла Вікторія Стаховська, експерт ДОЗ ОДА 
за напрямом «Ендокринологія», завідуюча ендокринологічним відділенням КУ «Об-
ласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського». Методи профілактики надлишкової 
ваги у своєму виступі висвітлила Світлана Гаркуша, к.п.н., лікар-кардіолог кабінету 
корекції ліпідного спектру та лікування різних форм ожиріння і надлишкової ваги 
тіла КУ «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської 
обласної ради. «На превеликий жаль, за п’ять місяців поточного року в Житомирській 
області зареєстровано 17 ВІЛ-інфікованих вагітних, у той час як у 2020 році було 
зареєстровано всього 41 такий випадок», – такі дані у своєму виступі навела Олена 
Варваровська, завідуюча відділенням для профілактики та боротьби із ВІЛ/СНІДом 
КНП «Обласний спеціалізований центр» Житомирської обласної ради. Про стан на-
дання онкологічної допомоги жителям Житомирської області під час зустрічі розповів 
Тарас Волков, медичний директор (з організаційно-методичної роботи) КНП «Жито-
мирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради. Наразі 
профіль висвітлює найкритичніші моменти в різних напрямах дослідження, а також 
включає в себе позитивні досягнення. У перспективі планується можливість розро-
бляти подібні профілі до рівня районів та громад, визначати пріоритетні питання для 
регіонів та стежити за їх динамікою. Очікується, що регіональний профіль громадсь-
кого здоров’я стане основою для формування широкого кола регіональних галузе-
вих політик.
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28 квітня відзначається Всесвітній день охорони праці. Цьогоріч він проходить  
під гаслом: «Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – інвестуймо зараз  
у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі», обумовленим пандемією COVID-19.

У всьому світі уряди, роботодавці, робітники й усе населення загалом зіткнулись 
з безпрецедентними проблемами через пандемію та її наслідки. Вона торкнулася 
майже кожного аспекту галузі праці – від ризику передавання вірусу на робочих 
місцях до ризиків щодо безпеки та здоров’я на роботі.

Величезна кількість людей, які щодня контактують із COVID-19, а тому опиняються 
в небезпеці, – це медичні працівники.

В Україні за весь час пандемії, станом на 28 квітня 2021 року, на COVID-19 захворіли 
82189 медичних працівників, 796 випадків хвороби стали летальними.

Медичні працівники можуть наражатися на професійні небезпеки, що становлять 
ризик хвороб, травматичних ушкоджень і навіть смерті в контексті реагування на 
COVID-19. Ці професійні ризики включають:

• професійне інфікування COVID-19;
• ураження шкіри та тепловий удар від тривалого використання ЗІЗ;
• вплив токсинів через інтенсивне використання дезінфекційних засобів;
• психологічний дистрес;
• хронічну втому;
• стигматизацію, дискримінацію, фізичне та психологічне насильство
  та переслідування.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ: 
безпека медичних працівників 

в умовах пандемії
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Професійний вплив SARS-CoV-2 на медичних працівників може реалізовуватися 
в будь-який час у закладах охорони здоров’я та в позалікарняному середовищі, під 
час пов’язаних із роботою подорожей до району циркуляції вірусу серед місцевого 
населення, а також на шляху до робочого місця та з нього.

Відповідно до абзацу першого статті 13 Закону України про охорону праці, робото-
давець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі 
умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додер-
жання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Керівники медзакладів мають впроваджувати та реалізовувати заходи, аби 
мінімізувати ризики інфікування та правильно організувати роботу:

розподілити потоки пацієнтів і працівників, здійснювати пасивний та активний 
скринінги, виділяти чисті і брудні зони, проводити навчання та підготовку працівників. 
А також:

• розробити й дотримуватися визначеного маршруту пацієнта та стандартів 
догляду за пацієнтами;
• визначити й розробити заходи щодо зниження ризиків інфікування працівників 
та перехресного інфікування серед пацієнтів;
• забезпечити раціональне використання засобів індивідуального захисту, 
їх правильне зберігання, носіння та знешкодження після використання;
• дотримуватися вимог до очищення та дезінфекції поверхонь;
• організувати правильне поводження з медичними відходами;
• розслідувати всі випадки травм медичних працівників на робочому місці 
та забезпечити постконтактне медичне обстеження працівників;
• організувати режим роботи й відпочинку працівників тощо.
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ПАНДЕМІЯ НЕ СКАСОВУЄ РУТИННУ 
ВАКЦИНАЦІЮ

Вакцини – один із кращих інструментів, які в нас є для покращення здоров’я та 
добробуту в усьому світі. Вони вже понад 200 років захищають нас від хвороб, які 
загрожують життю та заважають нашому розвитку. З їхньою допомогою ми можемо 
прогресувати без тягаря таких хвороб, як віспа та поліомієліт, які коштували людству 
сотень мільйонів життів. З розвитком вакцин ми наближаємося до світу, вільного від 
кашлюку й дифтерії, зменшуємо захворюваність дітей на такі хвороби, як кір чи пра-
вець.

Сьогодні, коли розмови точаться лише про вакцину від коронавірусу, – важли-
во не забувати про рутинну імунізацію. Адже переривання планової вакцинації 
– відповідно до Національного календаря щеплень – навіть на короткий період, 
підвищує ймовірність спалахів інфекцій і захворювань, яким запобігає вакцинація.

Карантинні обмеження не скасовують профілактичні щеплення. У пріоритеті 
так само зберігаються первинні вакцинальні комплекси. У жодному разі не можна 
відкладати екстрену вакцинацію/постконтактну профілактику.

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію 
проти десяти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, 
кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Також із 2022 
року перелік доповнить вакцина від пневмококу. Вакцини за Календарем безоплатні 
для українців, їх закуповують за державний кошт.

У 2020 році, попри виклики пандемії COVID-19, в Україні вдалося досягти стабільного 
охоплення щепленнями на рівні 80%. До кінця року вдалося надолужити щеплення, 
пропущені через запровадження карантину в першій половині 2020 року. Проте для 
повноцінного захисту потрібно досягти охоплення вакцинацією на рівні 95%.

Під час пандемії важливо переконатися, що дитина продовжує регулярно отриму-
вати рутинні щеплення.
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Вакцини забезпечують захист у будь-якому віці, тож обмежень щодо віку немає. 
Своєчасна й повна вакцинація захищає вас і оточуючих від серйозних і потенційно 
смертельних захворювань.

За підрахунками ВООЗ, щороку завдяки щепленням у світі вдається зберегти від 
двох до трьох мільйонів дитячих життів. Завдяки вакцинації людство перемогло на-
туральну віспу. Захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%. Щорічно понад 
750 тисяч дітей уникають інвалідності. Знизився рівень захворюваності на пра-
вець, дифтерію, кашлюк і краснуху. Смертність від кору знизилася на 75%. Щорічна 
смертність новонароджених від правця знизилася в понад 13 разів.

Імунопрофілактика – пріоритет № 1 для системи громадського здоров’я.



13

БРОНХІАЛЬНА АСТМА ПІД КОНТРОЛЕМ

Бронхіальна астма – одне із захворювань, витрати на лікування якого зроста-
ють в усьому світі. Воно вражає людей незалежно від віку та місця проживання, 
руйнує життя як самого пацієнта, так і його родини, до того ж може закінчуватися 
летально. 

На сьогодні кількість зареєстрованих пацієнтів з цим діагнозом у світі – вже по-
над 300 млн людей. В Україні поширеність астми становить приблизно 515,9 хво-
рих на 100 тис. дорослого населення, і ця цифра щороку зростає. У мешканців 
міста бронхіальну астму діагностують частіше, ніж у мешканців села (7,1 % та 5,7 % 
відповідно), проте це може свідчити про не завжди адекватну діагностику останніх. 
Бронхіальна астма також вражає і дітей. У світовій популяції таких дітей 5-10 %.  
В Україні статистика, здавалося б, значно спокійніша – в межах 0,56 % - 0,60 %. Але 
це якраз тривожний симптом, адже він свідчить не про богатирське здоров’я нашої 
малечі, а про проблему діагностики захворювання. Бронхіальна астма в дитинстві 
частіше вражає хлопчиків, ніж дівчат (6 % та 3,7 % відповідно), однак у період пубер-
тату частота захворюваності на БА вирівнюється.

Що таке бронхіальна астма
Бронхіальна астма – це хронічне запалення дихальних шляхів. Пацієнти зазви-

чай скаржаться на присвист під час дихання, задишку, відчуття стискання у грудній 
клітці і нападоподібний кашель, який то вщухає, то активується знову. Причиною 
цих симптомів є спазм гладкої мускулатури і набряк слизової оболонки бронхів, що 
заважає повітрю проходити. З часом прогресування бронхіальної астми викликає 
нагромадження слизових корків і ремодуляцію стінок бронхів.

Зазвичай пацієнти звертаються до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра з цими 
симптомами, адже часто бронхіальну астму плутають з бронхітом.
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 Діагноз потрібно верифікувати і зробити це необхідно до призначення терапії, 
адже потім підтвердити його буде значно складніше. Лікування має призначати 
пульмонолог, до якого лікар первинного контакту повинен спрямувати пацієнта.

Причинні фактори бронхіальної астми
Астма вважається невиліковною хворобою. Проте можна контролювати перебіг 

захворювання та прояв симптомів. Вченим й досі не вдалося точно визначити основні 
причини астми. Однак більшість експертів погоджуються, що генетична схильність  
у поєднанні з зовнішніми подразниками є найбільш поширеними факторами ризику 
розвитку астми.

Найбільш поширені причини бронхіальної астми:
• Алергени. Пацієнти, що страждають від алергічного риніту або атопічного 
дерматиту, мають у 3-5 разів вищий ризик захворіти на бронхіальну астму. 
І навпаки: бронхіальна астма може спровокувати алергію на певні подразники.
• Спадкова схильність. Якщо хтось із ваших родичів хворів на астму, то ви 
автоматично належите до групи ризику.
• Шкідливі умови праці: вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці.
• Низька вага при народженні та/або куріння матері під час вагітності.
• Часті респіраторні захворювання.
• Деякі медикаменти. Аспірин, група протизапальних і знеболювальних препаратів, 
ліки від тиску (бета-блокатори) також можуть стати причиною бронхіальної астми.
• Ожиріння.
• Низька фізична активність.
• Фактори, які сприяють розвитку бронхіальної астми, – це домашні алергени (пил 
і пилові кліщі, пліснява), домашні тварини (шерсть, пір’я, слина тощо), таргани і 
засоби побутової хімії.  
• Несприятливі погодні умови (холодне повітря), сильне емоційне (страх або гнів) 
та фізичне навантаження можуть викликати посилення симптомів або розвиток
ускладнень астми.
Під час огляду пацієнта, окрім скарг, лікаря мають насторожити дифузні двобічні 

свистячі хрипи (переважно на видиху) і подовжений видих. Інколи симптоми доступні 
аускультації тільки під час форсованого видиху. Під час загострень у процес дихання 
залучається допоміжна дихальна мускулатура і відзначається тахікардія. При вкрай 
тяжкому перебігу бронхіальної астми аускультативні шуми можуть навіть не прослу-
ховуватися. 

Для з’ясування діагнозу лікар обов’язково має призначити цілий комплекс обсте-
жень:

• спірометрію із пробою з бронходилататором для встановлення бронхообструкції 
та з’ясування, зворотна вона чи ні;
• специфічні провокаційні проби (в окремих випадках) з алергеном, 
ацетилсаліциловою кислотою, засобами, що застосовують на робочому місці, 
фізичним навантаженням;
• піклуфометрію для визначення пікової швидкості видиху (ПШВ) – характерні 
середні (з 1–2 тиж. вимірювань) добові коливання ПШВ >10%;
• рентгенологічне обстеження грудної клітки зазвичай не виявляє патологічних 
змін, при загостренні можуть визначатися ознаки гіпервентиляції легень 
та ускладнень, спричинених загостренням (пневмоторакс);
• пульсоксиметрію і газометрію артеріальної крові проводять з метою оцінки 
тяжкості і моніторингу перебігу загострень;



• тести на IgE-залежну алергію – шкірні скарифікаційні тести, які можуть виявити 
етіологічний алерген у хворого на алергічну бронхіальну астму;
• дослідження індукованого харкотиння на наявність еозинофілії проводять 
у центрах, які мають досвід у цьому питанні.
Головне завдання при лікуванні бронхіальної астми – взяти під контроль, ба-

жано якомога триваліший, клінічні прояви захворювання, що знижують якість жит-
тя пацієнта. Медикаментозне лікування включає інгаляційні кортикостероїди, 
інгаляційні бронхолітики короткої та тривалої дії, а також комбінації цих препаратів. 
Чому саме інгаляційні форми? Бо таким чином ліки одразу потрапляють до дихаль-
них шляхів, отже і діяти починають скоріше. Та й жодної медикаментозної взаємодії не 
відбувається, що теж важливо, адже хворим доводиться вживати чимало лікарських 
засобів.

Інгаляційні кортикостероїди (ІКС) є золотим стандартом лікування бронхіальної 
астми. Вони добре контролюють процес запалення і зменшують гіперреактивність 
бронхів, завдяки чому напади астми проходять легше, а періоди між ними 
збільшуються. У кожного пацієнта з бронхіальною астмою має бути такий інгалятор, 
підібраний лікарем, у домашній аптечці чи навіть у кишені на випадок непередбаче-
ного погіршення стану через контакт з алергеном.

Бронхолітики тривалої дії – бета 2-агоністи – застосовувати без інгаляційних 
кортикостероїдів недоцільно. Бета 2-агоністи тривалої дії разом з ІКС дозволя-
ють зменшити кількість та інтенсивність нападів у тих, хто погано відповідає на 
монотерапію кортикостероїдами. До того ж покращення вдається досягти навіть 
меншими дозами ІКС, ніж коли пацієнта лікують лише гормональними препаратами.

Пацієнтам з легким перебігом персистуючої астми не потрібно призначати ІКС та 
бета 2-агоністи. Як альтернатива пропонуються модифікатори лейкотрієнів. Досить 
ефективною підтримувальною терапією є дихальна гімнастика, в тому числі дихання 
по Бутейку та Папвордсу. Вони зменшують симптоми та потребу в бета 2-агоністах 
короткої дії.

За якими правилами має жити пацієнт з бронхіальною астмою,  
щоб знизити ризики і максимально подовжити ремісію?

1. Для оцінки стану і корекції лікування він повинен регулярно приходити на при-
йом до лікуючого лікаря: раз на 1-3 міс. після початку лікування і кожні 3–12 міс. після 
того. У разі загострення – 1 раз на тиждень.

2. Необхідно за допомогою медиків оволодіти технікою інгаляцій.
3. Обов’язково дотримуватися плану лікування і в жодному разі не змінювати ані 

дози, ані періодичність прийому лікарських засобів самостійно.
4. Забезпечити наявність у домашній аптечці епінефрину (адреналіну) на випадок 

анафілаксії. І головне – усунути фактори ризику:
• слідкувати за чистотою вдома – регулярно прибирати і провітрювати приміщення;
• стежити за рівнем сухості повітря, за потреби – зволожувати і фільтрувати його 

спеціальними приладами;
• обмежити використання побутової хімії, а під час прибирання користуватися гу-

мовими рукавичками і маскою;
• при перших підозрах на алергію звернутися до лікаря;
• оскільки причиною астми можуть стати деякі препарати, не займатись 

самолікуванням, перед прийомом будь-яких ліків радитися з лікарем;
• не вживати харчові продукти, які викликають алергію;
• бути фізично активними, мотивувати себе гуляти щодня за будь-якої погоди.

15
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ДЕНЬ РУХУ ЗА ЗДОРОВ’Я

10 
травня

прихильники здорового способу життя у всьому світі відзначають 
День руху для здоров’я. Ініціювала його у 2005 році Всесвітня організація 
охорони здоров’я з метою підвищення ефективності фізичної активності, 
піднесення престижу занять фізичною культурою. 

Рух – це здоров’я, запорука щасливого життя та активного довголіття. Було  
доведено, що активний спосіб життя має безліч переваг не тільки для фізичного,  
а й психічного здоров’я. 

Отож, чому варто займатися фізичною активністю:
 Спорт зробить вас щасливішими. Доведено, що вправи поліпшують ваш настрій, 

зменшують почуття депресії, занепокоєння та стресу. Крім того, вправи можуть 
збільшити вироблення ендорфінів, які, як відомо, допомагають викликати позитивні 
емоції та полегшують сприйняття болю. 

 Спорт допоможе зі схудненням. Деякі дослідження показали, що малорухли-
вий спосіб життя є основним фактором збільшення ваги та ожиріння. Для того, щоб 
зрозуміти вплив вправ на зниження ваги, важливо розуміти взаємозв’язок між впра-
вами та витратою енергії. Ваше тіло витрачає енергію 3 способами: переварюючи 
їжу, виконуючи вправи та підтримуючи такі функції організму, як серцебиття та ди-
хання. Під час дієти зниження споживання калорій знизить швидкість метаболізму, 
що сповільнить втрату ваги. Регулярні вправи збільшують швидкість метаболізму, що 
спалює більше калорій і допомагає схуднути. 

 Спорт корисний для ваших м’язів та кісток. Вправи відіграють життєво важли-
ву роль у створенні та підтримці м’язів, кісток. Фізична активність може стимулювати 
нарощування м’язової маси в поєднанні з адекватним споживанням білка. Вправи 
допомагають вивільняти гормони, які сприяють здатності ваших м’язів засвоювати 
амінокислоти. З віком люди схильні втрачати м’язову масу та певні функції, що може 
призвести до травм та інвалідності. 
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Регулярна фізична активність має важливе значення для зменшення втрати 
м’язової маси і збереження сили з віком. Крім того, вправи допомагають нарощувати 
щільність кісток у молодому віці та запобігають остеопорозу в більш зрілому. 

 Спорт зробить вас більш енергійними. Вправи можуть стати справжнім заря-
дом енергії для здорових людей, а також тих, хто має різні захворювання. Крім того, 
вправи можуть значно підвищити рівень енергії в людей, які страждають на синдром 
хронічної втоми (СХВ) та інші серйозні захворювання.

 Спорт може знизити ризик хронічних захворювань. Відсутність регулярної фізич-
ної активності – це основна причина хронічних захворювань. Регулярні вправи 
поліпшують інсулінорезистентність, зміцнюють серцево-судинну систему, але во-
дночас знижують кров’яний тиск та рівень жиру у крові. 

 Спорт допомагає здоров’ю шкіри. Регулярні помірні вправи можуть збільшити ви-
роблення вашим організмом природних антиоксидантів, які допомагають захищати 
клітини. Вправи можуть стимулювати кровообіг та сприяти адаптації клітин шкіри, що 
може допомогти відстрочити появу ознак старіння шкіри.

 Спорт допоможе вашому мозку та пам’яті. Вправи поліпшують роботу мозку, захи-
щають пам’ять та розумові здібності. По-перше, фізична активність збільшує частоту 
серцевих скорочень, що сприяє припливу крові та кисню до вашого мозку. Також 
дослідження стверджують, що вправи зменшують зміни в мозку, які можуть викликати 
хворобу Альцгеймера та шизофренію.

 Спорт допомагає розслабитися та забезпечує спокійний і глибокий сон. Адже 
тренування стимулюють вироблення таких гормонів, як ендорфіни, які допомагають 
позбавитись від нервового напруження та негативу.

 Спорт допоможе зменшити біль. Хронічний біль може бути виснажливим, але впра-
ви дійсно можуть допомогти зменшити його.

 Спорт сприяє кращому сексуальному життю. Було доведено, що вправи підви-
щують статевий потяг. Регулярні вправи можуть зміцнити серцево-судинну си-
стему, поліпшити кровообіг, тонізувати м’язи і підвищити гнучкість, що водночас 
може поліпшити ваше сексуальне життя. Фізична активність покращує сексуаль-
ну активність та сексуальне задоволення, а також збільшує частоту сексуальної 
активності.

 Спорт підвищує самооцінку. А все завдяки тому, що люди, які займаються спор-
том, відчувають свою фізичну і ментальну силу. Адже кожне тренування – це малень-
ка перемога над собою, яка змушує повірити в себе та свої сили. 

Сумно, що попри всі ці вищеперераховані переваги для здоров’я й гарного 
зовнішнього вигляду лише близько 5% людей в Україні отримують достатні фізичні  
навантаження або використовують свій вільний час для фізичної активності.Тому 
почніть дотримуватися здорового способу життя вже сьогодні. Зробіть заняття ча-
стиною вашого повсякденного життя та не забувайте заохочувати дітей та молодь  
до спорту. Бережімо себе!
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МЕЛАНОМИ
Щорічно у другий понеділок травня відзначається Всесвітній день боротьби  

з меланомою. Заходи у Всеукраїнському масштабі проводяться згідно з Протоколом 
приєднання України до Всесвітньої програми «Євромеланома». Основним завдан-
ням кампанії є поширення серед населення інформації про способи запобігання 
розвитку меланоми шляхом проведення щорічних безкоштовних оглядів населен-
ня, надання інформації про меланому та рак шкіри і способи раннього виявлення  
та профілактики цих захворювань. Вперше кампанія була проведена у Бельгії  
у 1999 році, а згодом – ще у 33 країнах.

На сьогодні, рак шкіри та меланома є найбільш поширеними видами онкологічних 
захворювань в Україні – близько 20% від усієї кількості хворих на рак. Україна 
приєдналася до кампанії 2008 року, а в 2009 вже був проведений перший День 
діагностики меланоми в Україні. За 12 років (2009–2020 рр.) проведення проєкту  
в Україні оглянуто 475 966 осіб, серед яких виявлено 1497 випадків меланоми  
і 4246 випадків раку шкіри. За даними КНП «Житомирський обласний онкологічний 
диспансер» Житомирської обласної ради, в Житомирській області перебувають на 
обліку 888 хворих на меланому, щорічно діагностується близько 70 нових випадків 
захворювання, з них 10% хворих помирають від ускладнень меланоми протягом  
першого року.

Меланому називають «чорною королевою онкології». Вона належить до одних 
із найнебезпечніших злоякісних новоутворень, оскільки розповсюджується через 
лімфу і кров майже у всі органи. Вона переважно локалізується у шкірі та значно 
рідше – у сітківці ока, на слизових оболонках. Це утворення на шкірі з неправиль-
ними обрисами, ділянками плямистого забарвлення, яке може свербіти або крово-
точити. До факторів ризику виникнення меланоми відносять: білу шкіру, світлі очі та 
волосся, рожеві веснянки; наявність в анамнезі сонячних опіків; надмірний вплив 
ультрафіолетового випромінювання; якщо у вас чи ваших родичів була меланома; 
невуси (родимки): понад 50 невусів на шкірі збільшують ризик розвитку меланоми; 
травматизація та зміна характеристик невусів; вік – старше 50 років; чоловіча стать.
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Дані ВООЗ свідчать, що згідно із моніторингом, загальносвітові показники 
злоякісних захворювань шкіри, у тому числі й меланоми, вказують на стійку тенденцію 
до збільшення кількості таких хворих. Це зростання зумовлене різними чинниками,  
зокрема: інтенсивністю ультрафіолетового природного випромінювання;  
широким використанням штучного ультрафіолетового опромінення в медичній  
та косметологічній практиці, зокрема соляріїв; певними вродженими чинниками.

З огляду на збільшення фотоспровокованих злоякісних пухлин шкіри, в першу 
чергу, пігментних, зокрема меланом, акцентування уваги на цій проблемі є дуже 
важливим. На жаль, слід зазначити, що певна частина наших співвітчизників або 
не зважає, або не володіє інформацією щодо ризиків надмірного впливу сонячного 
опромінення, зокрема в аспекті виникнення меланом та інших злоякісних новоутво-
рень шкіри. Для запобігання розвитку меланоми потрібно уникати сонячних опіків, 
травмування шкіри в ділянці родимок, контакту шкіри в ділянці родимок із хімічними 
подразниками. Необхідно регулярно оглядати шкіру.

Якщо ви помітили найменші зміни, негайно звертайтеся до лікаря, який завдяки 
спеціальній діагностиці дасть кваліфіковану відповідь на всі ваші запитання. Лікування 
меланоми залежить від стадії розвитку хвороби. На початкових етапах розвитку  
пухлини без метастазів застосовують хірургічне лікування з широким висіченням  
у межах здорових тканин. Межі видалення залежать від глибини проникнення мела-
номи і місця її розташування. 

На занедбаних стадіях хвороби застосовують уже такі методи лікування,  
як імунотерапія і хіміо- та променева терапії. Схему терапії для пацієнтів підбирають 
індивідуально, враховуючи всі критерії, детально обговорюючи все на дисциплінарній 
комісії за участю хірурга-онколога, хіміотерапевта і радіолога. Незважаючи на 
можливий агресивний перебіг, в абсолютній більшості випадків при своєчасному 
зверненні можливо досягнути задовільних онкологічних та косметичних результатів 
і повноцінно жити.

Пам`ятайте! рання діагностика меланоми 
допомагає врятувати життя! Меланома виліковна, 

якщо діагноз встановлений на ранній стадії.
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОМЕРЛИ ВІД СНІДу

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я 
кожну третю неділю травня проводиться День пам’яті людей, 

які померли від СНІДу. 
Вперше ця дата була відзначена ще в 1983 році в Сан-Франциско, США. На той 

час у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків захворювання на ВІЛ/
СНІД, тож ініціаторами проведення акції стали люди, яких це стосувалося особисто, 
хто переживав біль втрати рідних або друзів.

Сучасна мета проведення Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу не лише 
привернути увагу до тих, чиї життя забрала хвороба (від СНІДу в Україні з 1987  
по 2020 роки померло 53547 людей), а передусім, продемонструвати суттєві досяг-
нення, які дозволили за останні 20 років епідемії ВІЛ/СНІД завдяки доступу до безпе-
рервного антиретровірусного лікування зберегти життя 150 тисяч наших громадян. 
Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню 
імунної системи, покращує якість і тривалість життя ВІЛ-інфікованих, а також суттєво 
знижує ризик передачі ВІЛ іншим людям. А за умов поєднання «епідемії в епідемії» (ВІЛ 
та COVID-19) важливо зберегти всі ефективні протиепідемічні напрямки та результа-
ти, включаючи медичні сервіси для ВІЛ-позитивних українців, лікування, соціальну і 
медичну підтримку.

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні є одним із пріоритетних напрямів 
державної політики у сфері охорони здоров’я та предметом міжнародних зобов’язань. 
За оцінкою ВООЗ/ЮНЕЙДС, Україна продовжує залишатись регіоном з високим 
рівнем поширення ВІЛ серед країн Центральної Європи та Східної Азії. 
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Аналіз ситуації з ВІЛ/СНІД свідчить про те, що кожна третя ВІЛ-позитивна люди-
на або не знає свій ВІЛ-статус, або залишається поза межами медичного нагляду 
і, відповідно, не отримує специфічного лікування; крім того, не зменшується част-
ка дітей з вродженою ВІЛ-інфекцією; виявляються нові випадки інфікування серед 
молоді віком до 25 років; набувають все більшого епідемічного значення високо 
стигматизовані групи (чоловіки, які мають секс з чоловіками; споживачі ін’єкційних 
наркотиків; особи, залучені до комерційного сексу, та інші). 

У Житомирській області станом на 01.05.2021 року (починаючи з 1995 р.) виявлено 
10448 осіб, які мають позитивний результат обстеження на ВІЛ, з них охоплено ме-
дичним наглядом 7945 осіб. Захворіло на СНІД 2632, а померли від СНІДу 1182 жителі 
області. Діагноз «туберкульоз» встановлено 1614 ВІЛ-інфікованим. Серед переважної 
більшості наших громадян інфікування ВІЛ відбувається статевим шляхом, що стано-
вить 47% або 3721 особа; парентеральний (через кров) шлях передачі ВІЛ становить 
35% або 2775 осіб. ВІЛ-інфікованими жінками народжено 1416 дітей, з яких 70 дітям 
встановлено діагноз «ВІЛ-інфекція», а у 1128 дітей після досягнення ними 1,5-річного 
віку такий діагноз знято, тобто ці дітки є абсолютно здоровими. По області безкоштов-
но приймають антиретровірусну терапію 2430 ВІЛ-інфікованих, серед яких: 2363 до-
рослих та 67 дітей. Починаючи з 2014 року, охоплення лікуванням зросло майже в 3,5 
рази, що суттєво вплинуло на зменшення смертності від СНІДу та покращило якість 
життя ВІЛ-інфікованих. Разом з тим залишається проблема несвоєчасного звернен-
ня людей, які живуть з ВІЛ, по медичну допомогу, а відтак пізнє виявлення СНІДу та 
поєднання ВІЛ-інфекції з туберкульозом, що обумовлює подальшу смертність серед 
хворих. Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим 
краще для її здоров’я та безпеки її близьких!

Сьогодення вимагає особливої уваги до проблем ВІЛ/СНІДу не лише від медичних 
працівників, а й усього суспільства. Відповідальність за запобігання ВІЛ-інфікуванню 
покладається на кожного громадянина, в першу чергу, його особистою безпечною 
поведінкою. Вчасне виявлення та встановлення ВІЛ-статусу і початок лікування га-
рантують довге повноцінне життя. А дієва профілактика з проходженням безкош-
товного тесту на ВІЛ має стати обов’язковим компонентом збереження суспільного 
здоров’я. Лише спільними зусиллями ми здатні вплинути на загрозу та подолати 
епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні!

Пройти безкоштовне обстеження на ВІЛ-інфекцію можна у свого сімейного лікаря 
або звернутися до кабінету довіри КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» 
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 28.

Безкоштовно замовити оральний тест на ВІЛ додому чи знайти найближ-
чий до вас пункт тестування, можна, скориставшись опцією «Хочу обстежитись»  
на сайті https://prozdorovia.in.ua/khochu-obstezhytys/

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

КНП «Обласний медичний спеціалізований центр» 
Житомирської обласної ради,

БФ «Нехай твоє серце б’ється»
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ВПЛИВ КУРІННЯ НА ЗДОРОВ’ЯВПЛИВ КУРІННЯ НА ЗДОРОВ’Я
Фраза «Куріння вбиває» часто сприймається як абстрактна – саме тому багато 

людей не до кінця усвідомлює всі ризики, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. 
Тоді як тютюн вбиває близько половини людей, які його вживають, та є однією з ос-
новних причин розвитку серцево-судинних, онкологічних, легеневих хвороб та 
передчасної смертності. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
щороку понад 8 млн людей в усьому світі помирають через хвороби, спричинені 
вживанням тютюну, а в Україні куріння забирає в середньому 85 000 життів – 12% від 
загальної смертності.

Багато кроків, що спрямовані на зниження популярності куріння у суспільстві, 
закріплені Конвенцією ВООЗ по боротьбі з курінням і добре відомі в Україні – це 
зниження цінової доступності сигарет (а це означає підвищення акцизу), заборона 
всіх форм реклами тютюнових виробів, заборона на куріння у приміщеннях кафе, 
ресторанів, офісах, допомога у відмові від куріння.

НАСЛІДКИ КУРІННЯ
Не втомлюємося наголошувати: тютюновий дим шкідливий у всіх його проявах – 

перелік захворювань, на перебіг і результат яких негативно впливає куріння, налічує 
понад 100 різноманітних хвороб. До того ж, у середньому, курці живуть на 16 років 
менше за некурців, а якість їхнього життя часто є суттєво гіршою через супутні за-
хворювання та погане самопочуття.

Проте в групу ризику потрапляють не лише постійні споживачі тютюнових виробів. 
Пасивні курці також мають ризик отримати низку неінфекційних захворювань. А осо-
бливо небезпечним пасивне куріння є для дітей – тож за можливості захищайте їх від 
тютюнового диму. А ще краще – не демонструйте їм власний приклад дорослого 
курця, і тоді є всі шанси, що молоде покоління в майбутньому куритиме в рази менше.

Що можемо сказати про безпечність електронних пристроїв для куріння? Лише 
те, що це черговий міф, яким нас годують тютюнові корпорації задля «впарювання» 
своїх нових продуктів. Так, згідно зі звітом ВООЗ, використання електронних сигарет 
із вмістом нікотину призводить до появи нікотинової залежності. У той час аерозоль 
е-сигарет – неважливо, з нікотином чи без нього – може викликати збій у роботі де-
яких клітин людського організму. Тож їх постійне вживання спричинятиме розвиток 
серцево-судинних чи онкологічних захворювань, а також проблеми із репродуктив-
ним здоров’ям та дихальною системою.

Те ж стосується і систем для нагрівання тютюну – усім відомих IQOS та glo. 
Дослідження вказують на те, що в їх аерозолі міститься понад 50 канцерогенів, тобто 
майже стільки ж небезпечних сполук, що і в звичайному сигаретному димі. 



Більш того, рівні токсичності 22 зі згаданих сполук у 2 рази вищі за їх відповідники 
у звичайних сигаретах, а 7 з них – токсичніші за «сигаретні» більш ніж у 10 разів. А 
постійне потрапляння цих речовин до організму може загрожувати розвитком про-
блем з дихальною системою, серцево-судинних хвороб та раку. У зв’язку з цим низка 
організацій громадського здоров’я, в тому числі ВООЗ, вважають, що жоден з рівнів 
впливу аерозолю, що виділяється при курінні IQOS чи Glo, не є безпечним або при-
йнятним.

В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. 
Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт № 4358 «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від 
шкідливого впливу тютюну». Відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів.

«Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту 
здоров’я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню 
захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема за-
хворювань, які спричинені вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет та 
рідин», – йдеться в пояснювальній записці.

Так, законопроєктом пропонується заборонити куріння, вживання, використан-
ня тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв 
для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у ліфтах, таксофонах, 
у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів,  
у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів, на вокзалах тощо. Крім 
цього, забороняється вживання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних 
контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів  
в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

М. С. Кутишенко, 
директор КНП «Обласний медичний 

спеціалізований центр» ЖОР,
експерт ДОЗ ОДА за напрямом «Наркологія» 

у під`їздах житлових 
будинків

у транспорті на стаціонарно 
обладнаних зупинках

на дитячих 
майданчиках

у підземних
переходах

у закладах
харчування
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Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ), у 
середньому кожен десятий пацієнт інфікується при отриманні медичної допомоги в 
стаціонарних умовах, причому цей показник різниться в залежності від рівня доходів 
на душу населення в країні. Так, у країнах з високим доходом поширеність інфекційних 
хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги (далі – ІПНМД) в стаціонарних 
ЗОЗ, становить від 3% до 5%, а з низьким – від 10% до 15%. Відповідно до даних Цен-
тру контролю та профілактики захворюваності США (далі – ЦКЗ), кожен десятий 
пацієнт, який захворів на ІПНМД, помирає (летальність становить близько 10%). За 
даними ЦКЗ, кожен випадок ІПНМД у середньому призводить до чотирьох додаткових 
днів, проведених пацієнтом на ліжку (ліжко-днів), що спричинює додаткові витрати 
обмежених ресурсів ЗОЗ, таких як фінансові і кадрові ресурси, рівень зношеності 
обладнання, додаткові витрати на витратні матеріали і комунальні платежі тощо.

В Україні станом на 2018 рік показник поширеності ІПНМД становив 0,04%, на 
2019 рік – 0,035%, що вказує на відсутність належного епідеміологічного нагляду за 
ІПНМД у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу. 
Даний факт підтверджується забезпеченістю ЗОЗ епідеміологами – станом на 2018 
рік «госпітальних» епідеміологів налічувалося 361 при більш ніж 1500 ЗОЗ. А також 
відсутністю нормативно-правової бази за здійсненням епідеміологічного нагляду 
за ІПНМД, окрім стаціонарів хірургічного та акушерсько-гінекологічного профілів.

Визначення одномоментної розпоВсюдженості Визначення одномоментної розпоВсюдженості 
інфекційних хВороб, поВ’язаних з наданням інфекційних хВороб, поВ’язаних з наданням 

медичної допомоги, та Використання медичної допомоги, та Використання 
антимікробних препаратіВ у закладах охорони антимікробних препаратіВ у закладах охорони 

здороВ’я, що надають цілодобоВу стаціонарну здороВ’я, що надають цілодобоВу стаціонарну 
допомогу, В україні В 2021 роцідопомогу, В україні В 2021 році
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Результати дослідження
Було проаналізовано дані 1450 пацієнтів. За результатами основного дослідження, 

поширеність ІПНМД становила 5,7% (CI 95% 4,5-6,9). Середня кількість ІПНМД в одного 
інфікованого пацієнта – 1,10.

Розподіл випадків між різними відділеннями є неоднорідним. До відділень з висо-
ким ризиком захворювання на ІПНМД відносять відділення хірургічного профілю та 
відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії (далі – ВАРІТ). За резуль-
татами проведеного дослідження до цього переліку увійшли: хірургічні відділення, 
проктологія, опікові відділення, відділення нефрології та гемодіалізу, травматології, 
ВАРІТ. Поширеність ІПНМД у відділеннях з високим ризиком становила 10 % (CI 95% 
7,2-12,9).

Таблиця 1. Поширеність ІПНМД у відділеннях різного профілю

Серед всіх типів ІПНМД найбільш поширеними були інфекції ділянки хірургічного 
втручання, їх частка становила 33,7%, пневмонії – 25,6%, інфекції сечовивідних шляхів 
– 14,0%. Розподіл за нозологіями ІПНМД наведений на малюнку 1.

Мета дослідження
Охарактеризувати та оцінити поширеність ІПНМД, у тому числі викликаних 

мікроорганізмами з антимікробною резистентністю, та використання антимікробних 
препаратів у пілотних закладах охорони здоров’я, що надають цілодобову 
стаціонарну медичну допомогу, в Україні в 2021 році.

В 2021 році в Україні відбулося пілотне дослідження одномоментної 
розповсюдженості інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомо-
ги (ОРІПНМД), за методологією Європейського центру контролю та профілактики 
захворюваності ECDC в п’яти регіонах. Дослідження відбувалось за підтримки пред-
ставництва бюро ВООЗ в Україні, національними координаторами дослідження 
було визначено фахівців відділу антимікробної резистентності та інфекційного кон-
тролю ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (далі – Центр). Протокол 
дослідження пройшов експертизу Комісії з питань етики Центру та отримав схваль-
не рішення. В його основу був покладений протокол ECDC Point prevalence survey 
of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care 
hospitals. Protocol version 5.3. Валідація збору даних здійснювалась національними 
координаторами за протоколом ECDC PPS validation protocol version 3.1.2.
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З усіх випадків ІПНМД лише 30,2% мали лабораторні підтвердження (26 випадків), 
за результатами яких було виділено 44 ізоляти (14 видів мікроорганізмів). Через не-
велику кількість ізолятів отримані дані слід оцінювати з обережністю, але привертає 
увагу відсоток штамів, резистентних до ключових антимікробних препаратів. Напри-
клад, серед ізолятів Escherichia coli, досліджених на чутливість до цефалоспоринів ІІІ 
покоління та карбапенемів, виявились резистентними 100%.

Кількість пацієнтів, яким було призначено антимікробний лікарський засіб (далі – 
АМП), становила 36,9% (CI 95% 34,5-39,5). Середня кількість АМП, призначених од-
ному пацієнту, становила 1,42. Дані щодо внесення змін у режим лікування свідчать, 
що практика деескалації АМП-терапії або переходу з парентерального на перо-
ральний шлях введення застосовувалась лише у 1,7% та 0,6% випадків відповідно, що 
представлено в таблиці 2. 
Оцінюючи невелику кількість виявлених випадків інфекцій кровотоку (2,3% від загальної 
кількості ІПНМД), слід враховувати обмежені можливості їх діагностувати через низь-
ку кількість посівів крові, які здійснюються в ЗОЗ. Середня кількість посівів крові ста-
новила 2 на 100 пацієнтів. Також слід зазначити, що бактеріологічні лабораторії ЗОЗ 
не мають можливості проводити дослідження для підтвердження захворювань, ви-
кликаних C. difficile.

Таблиця 2. Зміни режиму лікування АМП

Малюнок 1. Розподіл ІПНМД за нозологіями
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Аналіз загальних статистичних даних по ЗОЗ свідчить про суттєвий дефіцит 
працівників, відповідальних за впровадження заходів з профілактики інфекцій та 
інфекційного контролю (наявні лише 62% від рекомендованої кількості). Навчання 
працівників та моніторинг дотримання алгоритмів медичних процедур впроваджені 
в середньому менше ніж на 20% від рекомендованого рівня.

Оцінка дотримання правил і практик гігієни рук за методологією ВООЗ не прово-
диться в жодному ЗОЗ, а ліжка, обладнані дозатором з антисептиком, становлять у 
середньому 8,3%.

За матеріалами ЦГЗ

Частота застосування АМП нерівномірно розподілена між відділеннями  
та становить: у відділеннях хірургічного профілю – 49,9% від загальної кількості 
пацієнтів, терапевтичного профілю – 18,6 %, ВАРІТ – 96,7%, акушерсько-гінекологічного 
профілю – 33,3%.

Дослідження причин призначення АМП виявило, що серед всіх випадків при-
значення АМП 39,1% становить лікування, в тому числі лікування ІПНМД – 8,7%. 
Періопераційна антибіотикопрофілактика становить 27,1%, у тому числі профілактика 
однією дозою або один день лише 1,9 % та 2,5% відповідно.

Малюнок 2. Причини призначення АМП пацієнтам

24,30%
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СМЕРТНІСТЬ СМЕРТНІСТЬ 
ВІД ТРАНСПОРТНИХ ВІД ТРАНСПОРТНИХ 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 

Дорожньо-транспортний травматизм – одна з найнебезпечніших світових загроз 
здоров’ю і життю людини. Ця проблема стосується кожного, адже ми всі є учасниками 
дорожнього руху як пішоходи, водії або пасажири того чи іншого транспортного за-
собу.

За даними патрульної поліції, за період з 01.01.2021 по 31.07.2021 р. у Житомирській 
області було скоєно 2067 дорожньо-транспортних пригод, що  на 23,0% більше у 
порівнянні з минулим роком. Усього постраждало 392 особи (- 9,0%) проти 431 за 
аналогічний період 2020 року, загинуло 72 особи, травмовано 495 осіб. У червні 
кількість ДТП зросла на 12,9%, збільшилось число травмованих осіб у порівнянні з 
червнем 2020 року. Кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими або трав-
мованими пішоходами зменшилась на 19,6%, загинуло 20 пішоходів, травмовано 81.

За даними Держстату України, показник смертності від транспортних нещас-
них випадків у 2020 році становив 10,7 на 100 тис. населення, у тому числі у міських 

поселеннях – 9,5 на 100 тис. відповідного населення, у сільських – 13,2 на 100 тис. 
відповідного населення. У Житомирській області показники смертності перевищу-
ють показники по Україні і становлять 14,0 на 100 тис. населення (загинуло 168 осіб) 
проти 16,0 на 100 тис. населення області (загинуло 195 осіб) у 2019 році, у тому числі 
у міських поселеннях – 14,2 на 100 тис. відповідного населення, у сільських – 13,6  
на 100 тис. відповідного населення. 

У 2020 році в Україні внаслідок транспортних нещасних випадків померло 
1467 пішоходів, у тому числі 925 – у міських поселеннях, 542 – у сільських. Показник 
смертності становив 4,0 на 100 тис. населення. У Житомирській області у 2020 році 
внаслідок транспортних нещасних випадків загинуло 64 пішоходи, у тому числі –  
41 у міських поселеннях, 23 – у сільських, показник становив 5,3 на  100 тис. населення.
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Показник по області перевищує показник по Україні на 32,5% (найвищий показник – 
Київська область, 6,3 на 100 тис. населення).

Внаслідок транспортних нещасних випадків в Україні загинуло 974 водії, у тому 
числі у міських поселеннях – 540 осіб, показник смертності становив 2,2 на 100 тис. 
населення, у сільській місцевості – 434 особи, показник смертності – 3,4 на 100 тис. 
населення. У Житомирській області загинуло 39 водіїв, показник смертності вищий за 
показник по Україні і становить 3,2 на 100 тис. населення.

Показник смертності пасажирів, які загинули внаслідок транспортних нещас-
них випадків, в Україні становив 1,5 на 100 тис. населення (загинуло 562 особи),  
в Житомирській області цей показник вищий і становив 2,6 на 100 тис. населення. 

Понад 50% летальних випадків під час ДТП можна було б запобігти у разі 
пристібання ременями безпеки. За даними національного дослідження адвокаційної 
Кампанії «За безпечні дороги» у 2020 році, 26,04% водіїв у містах України користують-
ся ременями безпеки. У рейтингу лідирує Київ, де понад 48,2% водіїв пристібаються. 
Рівень користування ременями безпеки у місті Житомирі становив 27,2% у 2020 році 

проти 39,2% у 2018 році.
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У ПОЛОНІ ЗАЛЕЖНОСТІУ ПОЛОНІ ЗАЛЕЖНОСТІ

Кожен десятий українець стикався з наркотичною залежністю серед свого най-
ближчого кола – родичів, друзів, сусідів або колег по роботі. Про це свідчать ре-
зультати національного дослідження на тему: «Визначення масштабів наркотичної 
та алкогольної залежності. Суспільні наслідки», проведеного Українським інститутом 
майбутнього спільно з «Нью Імідж Маркетинг Груп».

За допомогою дослідження було виявлено, що молодь (18-24 роки) вдвічі частіше 
за середній показник по країні стикалася з наркотичною залежністю – 10%.

Серед різних макрорегіонів та типів населених пунктів немає істотних розбіжностей 
щодо цих показників. Можна виділити лише схід, де сукупна частка тих, хто має 
близьких та знайомих з наркотичною залежністю, становить 14%.

Найчастіше ті, хто стикався у своєму ближньому оточенні з наркотичною залежністю, 
згадували такі речовини, як канабіс (31%) та амфетаміни (18%). Ці два наркотики на-
зивали набагато частіше за інші.

Втім, значна частина назвала також такі важкі наркотики, як дизайнерські нарко-
тики, або «солі» (8%), макова соломка (7%), а також метадон і спайси (по 6%).

Абсолютна більшість (65%) молоді віком 18-24 роки має родичів, друзів або знайо-
мих, залежних від вживання канабісу, що вдвічі перевищує показник по країні.

Кожен третій (30%) з цієї ж вікової групи має людей з близького кола з залежністю 
від амфетамінів, що перевищує показник по країні майже вдвічі.

Кожен п’ятий (26%) опитаний віком до 24 років заявив, що має людей з ближнього 
кола, які вживають «солі», що втричі перевищує аналогічний показник по країні.

Серед молоді 18-24 роки в чотири рази більше тих, хто має родичів, друзів або 
знайомих, які вживають героїн (17% проти 4% по країні) та ідентична ситуація з кокаїном 
(17% проти 4% по країні).

9% молоді до 24 років мають близьких або знайомих із залежністю від первітину, 
або «вінта» (показник 1% по країні).

Серед регіональних особливостей слід виділити, що на сході та в центрі набагато 
частіше згадували про залежність від амфетамінів порівняно з жителями заходу та 
півдня: відповідно 29% та 27% проти 5% та 6%.

Дослідження було проведене 9-18 квітня 2021 року. Обсяг вибіркової сукупності 
становить 2400 респондентів віком від 18 років і старших. Опитування проводилося 
на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей, АР Крим) методом face-to-face за структурованою інтерактивною анке-
тою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для прове-
дення опитувань LEMUR. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,05% 
(без урахування вибіркового дизайн-ефекту).
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Диспансерний нагляд у Житомирській області
На диспансерному нагляді, станом на 01.07.2021, в Житомирській області перебуває 

16175 хворих (у І пів. 2020 р. – 16676), з них з приводу алкоголізму – 14699 осіб (у І пів. 
2020 р. – 15107), з приводу алкогольних психозів – 210 хворих (у І пів. 2020 р. – 300), з 
приводу вживання наркотичних речовин – 1227 хворих (у І пів. 2020 р. – 1235).

Показники захворюваності на наркоманію:

М. С. Кутишенко,  
директор КНП «Обласний медичний 

спеціалізований центр» ЖОР, 
експерт ДОЗ ОДА за напрямом «Наркологія» 

Показники поширеності наркоманії:

Захворюваність на наркоманію дещо зменшилась та становить 2,3 на 100 тис. нас. 
за 6 міс. 2021 р. проти 3,9 на 100 тис. нас. за 6 міс. 2020 р.

Найменша захворюваність на наркоманію відмічається в Житомирському  
районі – 1,4 на 100 тис. нас., м. Житомирі – 1,5 на 100 тис. нас. та м. Коростені –  
1,6 на 100 тис. нас.  

Найбільша захворюваність на наркоманію реєструється в Коростенському районі 
– 16,0 на 100 тис. нас., Коростишівському – 15,5 на 100 тис. нас., Ружинському районі 
– 12,0 на 100 тис. нас. 

Відмічається незначне збільшення поширеності наркоманії до 102,6 за 6 місяців 
2021 р. проти 102,2 на 100 тис. нас. за 6 місяців 2020 р.

Найбільша поширеність наркоманії відмічається в м. Бердичеві – 289,1  
на 100 тис. нас., Коростишівському районі – 267,8 на 100 тис. нас., м. Житомирі – 162,4. 

Найменша поширеність наркоманії відмічається в Ємільчинському районі – 
6,4 на 100 тис. нас., Олевському – 9,9 на 100 тис. нас. та Народицькому районі –  
10,7 на 100 тис. нас.

Не зареєстровано випадків наркоманії в Лугинському районі.
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Станом на 30 червня 2021 року в Україні зареєстрували 30 звернень по медичну 
допомогу через ураження зміїною отрутою. Серед постраждалих 10 дітей до 17 років 
і 10 жінок. Зокрема, у червні зафіксовано 8 звернень.

У Запорізькій області зафіксовано 14 випадків укусів змій, у Львівській – 6, у 
Житомирській – 4, в Івано-Франківській і Полтавській – по 2 випадки, у Закарпатській 
і Рівненській – по 1. Летальних випадків не зареєстровано.

За аналогічний період 2020 року було зафіксовано 18 звернень через укуси змій, 
з них п’ятеро дітей до 17 років і сім жінок, а у 2019 році – 83 звернення, з них 16 дітей і 
32 жінки.

Усього у 2020 році зафіксували 249 звернень через укуси змій, з них 49 дітей до 17 
років та 97 жінок. 83 людини отримали протиотруту. Тоді як у 2019 році зафіксували 
363 звернення, а у 2018 – 396, одна людина померла.

Щороку жертвами отруйних змій стають десятки людей – переважно через влас-
ну необачність чи нерозважливість.

Забезпечте йому
спокій та мінімум рухів

Давайте пити
багато води

Місце укусу обробіть
антисептиком

Зніміть з ураженої ділянки
одяг, прикраси чи взуття

Прикладіть до рани
лід обмотаний 

тканиною

Під час 
транспортування 

покладіть уражену 
ділянку на підвищення

Не висмоктуйте  
отруту – так збільшується 

ризик зараження

Не накладайте
 джгут і не припікайте 

рану
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Пандемія коронавірусу впливає на психічне здоров’я не тільки пацієнтів, а й їхніх 
близьких та оточуючих. І такого негативного впливу зазнає третина населення.  
Серед усіх груп ризику Всесвітня організація охорони здоров’я визначає чотири:

1. Перша – це пацієнти з психічними розладами, які внаслідок своїх порушень ма-
ють знижений імунітет і належать до групи ризику захворювання на COVID-19.

2. Наступна група – це люди, які ніколи не хворіли на психічні розлади, але пере-
несли COVID-19.

3. Третя група – доглядачі особи, тобто родичі, сусіди.
4. Четверта група – медичні працівники. Вони мають ризик розладу 50%.
Проте, можна виділити ще й п’яту групу. Це люди, які не хворіють на психічні роз-

лади, які не перенесли COVID-19, але внаслідок пандемічного стресу мають ви-
сокий ризик розвитку психічних розладів. Що мається на увазі під пандемічним 
впливом на психіку? Фахівці Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН 
України разом з Харківською академією післядипломної освіти та Харківським ме-
дичним університетом провели опитування більше тисячі людей: які саме чинники 
психічної травматизації впливають на емоційний та психічний стан. Опитані за-
значили, що в першу чергу на їхній психічний стан впливає ситуація загрози з не-
визначеною тривалістю. Тобто 95% респондентів вважають, що ось ця невизначена 
тривалість є дуже вразливою щодо психічного стану. Наступний чинник – це за-
гроза захворіти, померти, втратити родичів. Ще один чинник – карантинні об-
меження. 65% респондентів показали, що погано впливає на їхній емоційний стан 
самоізоляція, а також загрозлива і суперечлива інформація, в тому числі і з медіа.  

ЯК COVID-19 ВПЛИВАЄ НА ПСИХІЧНЕ 
ЗДОРОВ’Я
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Останнє, але дуже важливе – це соціально-економічні фактори. Люди зазначають, 
що зниження фінансових можливостей і держави загалом і, зокрема, родини вплива-
ють на психічне здоров’я. 

Які порушення виникають у пацієнтів в умовах пандемії? Перш за все це 
тривожні і депресивні розлади. Розлади, при яких людина відчуває погіршення 
фізичного стану при відсутності об’єктивного підтвердження. Наприклад, 
пацієнт скаржиться на болі в серці, але порушення серцевої діяльності немає.  
Інша патологія – це різні фобії, тобто страхи. У таких пацієнтів відзначаються панічні 
розлади. І є посттравматичний стресовий розлад. Це постійне згадування пацієнтом 
травматичного досвіду і повернення до важких моментів хвороби. Слід зазначити, 
що депресивні і тривожні розлади найбільш поширені. 

Яка природа цих розладів? Що відбувається з пацієнтом на фізичному рівні? 
Вірусна хвороба завдає інтоксикаційного впливу на організм, на мозкову тканину. 
Також мають місце судинні порушення, порушення згортання крові, в тому числі по-
рушення мозкового кровообігу. Але, з точки зору психіатричної допомоги, найбільш 

важливі чинники психічної травматизації. Дехто з пацієнтів скаржиться на певну 
загальмованість роботи мозку вже після одужання. З чим це пов’язано? Тут слід зга-
дати про неврологічні наслідки цієї хвороби. Серед пацієнтів є люди з когнітивними 
розладами. Це порушення пам’яті, уваги, концентрації, розумової працездатності. 
Іншим неврологічним наслідком є інсульти. Початковим проявом психічних розладів 
може бути цілий спектр таких симптомів, як роздратованість, розгубленість, знижений 
настрій, у тому числі й агресивність. Це наслідок виснаження нервової системи. 

Наскільки тяжкі ці ураження та наслідки? Таким пацієнтам слід звертатися до 
лікаря якомога раніше. Важкість проявів психічних розладів залежить у першу чергу 
від особливостей характеру людини та нервової системи. Для однієї людини важ-

ливим є стан здоров’я, а для іншої – економічний стан родини. Ми всі різні, і реакції 
нашої нервової системи різні. Як часто психічні прояви з’являються вже після одужан-
ня? Італійські вчені виявили, що навіть через рік після перенесеного коронавірусу 
у 40% пацієнтів, які одужали, спостерігаються певні прояви психічних розладів. Це 
певні ознаки депресії, тривоги й окремі симптоми посттравматичних розладів.

За матеріалами Інституту неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України 
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ІМУНІЗАЦІЯ ПІД ЧАС COVID-19

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УСТАНОВ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІМУНІЗАЦІЇ

Вакцинувати слід в добре вентильованих приміщеннях та регулярно  
дезінфікувати їх.

Біля  входу в медичний заклад встановіть антисептик для дезінфекції рук.

У залах очікування розмістіть плакати з інформацією про COVID-19 і нагадування-
ми про заходи особистої гігієни, а саме:

 необхідність миття рук протягом 20-40 секунд теплою водою з милом або ж,
 якщо немає такої можливості, оброблення їх дезінфекційним засобом із вмістом
 спирту не менше 60%;

 використання масок для обличчя та його прикривання під час кашлю або

 чхання одноразовою серветкою чи згином ліктя;

 постійне дотримання фізичної дистанції, а саме не менше півтора метра один
 від одного.

Слід обмежувати кількість супроводжувачів під час вакцинації.

Варто уникати скупчення людей в кімнатах очікування.

Для цього необхідно: 

		 скласти графік вакцинацій;

 об’єднати імунізацію з іншими методами профілактики, які проводять у тій же  
          віковій групі;

		 за можливості – відокремити місця для вакцинації і зони очікування  
         від лікувальних відділень. Залежно від можливостей установи ці заходи   
 повинні проводитися в різний час доби або в різних місцях.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ ІМУНІЗАЦІЇ

Дотримуйтеся гігієни рук. Мийте їх теплою водою із милом протягом 20-40 секунд 
або обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.

Робіть це перед та після обстеження пацієнта, перед виконанням будь-якої про-
цедури, у разі потрапляння на руки будь-яких рідин з організму та після дотику до 
предметів.

Уникайте дотиків до очей, носа і рота.

Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання обличчя 
слід прикривати одноразовою серветкою чи згином ліктя. Після використання сер-
ветку потрібно відразу ж викинути. 

Використовуйте засоби захисту органів дихання.
У разі появи кашлю і підвищеної температури необхідно самоізолюватись, 

зв’язатися зі своїм лікарем і не виходити на роботу.
Не можна вакцинувати людей, які контактували із хворим на COVID-19 та ще не 

були на 14-денній самоізоляції.

Імунізація є питанням національної безпеки, 
оскільки здоров’я українців – усіх разом і кожного, зокрема, 

залежить від рівня охоплення щепленнями в країні.
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ЗМІЇ: ЗМІЇ: 
ЯК ПОВОДИТИСЯ ПРИ ЗУСТРІЧІ ЯК ПОВОДИТИСЯ ПРИ ЗУСТРІЧІ 

З ПОВЗУЧИМ ГАДОМЗ ПОВЗУЧИМ ГАДОМ
Серед неотруйних змій у нашій країні поширені звичайні вужі та два види плазунів, 

які несуть серйозну небезпеку для людини через свою агресивну поведінку і здатність 
наносити укуси, що призводять до серйозних травм та кровотечі. Це каспійський по-
лоз і ескулапів полоз.

Вужі відрізняються від інших змій «жовтими вухами» 
– яскраво вираженими відмітинами на голові, частіше 
жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самки більші за 
розміром самців, іноді досягають 1,5 метра, але найчастіше розміри не більше метра. 
Харчуються в основному живими жабами, гризунами і рідше рибою. Природними во-
рогами вужів є лелеки, хижі птахи і деякі ссавці.

Вуж неагресивний, побачивши людину, він зазвичай рятується втечею. Спійманий 
вуж спочатку активно захищається: шипить і викидає голову вперед, що страхітливо 
діє на більшість ворогів. Якщо ж це не допомогло, він вивергає недавно з’їдену їжу, 
прикидається мертвим. Кусається рідко. Для людини укус практично не становить 
жодної небезпеки. Вужі відмінно плавають, під водою можуть перебувати більше, ніж 
пів години. У квітні-травні починається шлюбний період. У липні-серпні самки вужів 
шукають вологі і теплі місця для відкладання яєць. Ідеально для цього підходять купи 
перегною, старої соломи, опалого листя, також годяться сирий мох, трухляві пні і 
мишачі нори. У жовтні-листопаді заповзають у різні нори і щілини в землі, де вони і 
зимують.

Каспійський полоз водиться у степах Одеської, Миколаївської, Запорізької та 
Кіровоградської областей.

Сягаючи двох метрів, в окремих випадках 2,5 метри у довжину, ця змія є найбільшою 
не тільки в Україні, а й у Європі.

Каспійський полоз не отруйний, але цей «недолік» із 
лишком компенсує надзвичайно агресивним характе-
ром. При наближенні людини він згортається кільцями і 
готується до атаки. Кидок полоза може сягати двох метрів 
у довжину.
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Вкусити цей плазун прагне за обличчя або шию. В останньому випадку укус 
може бути досить небезпечним, адже пащу полоза прикрашають 22 гострих зуби.  
Спина каспійського полоза забарвлена в темні відтінки сірого, чорного, бурого або 
вишневого кольорів. Черево завжди світло-жовте. Хвіст – довгий і тонкий.

Ескулапів полоз. Подібним агресивним характером також 
відрізняється ескулапів полоз. За розмірами цей вид трохи 
менший каспійського. Забарвлення зазвичай має в оливко-
вих, бурих або кремових тонах. Зустрічається вкрай рідко в 
Кіровоградській області.

Також в Україні живуть п’ять видів отруйних змій. Це пред-
ставники роду гадюк – гадюка звичайна, степова гадюка, гадюка Нікольського, га-
дюка Ренарда та носата гадюка.

Гадюки водяться поблизу боліт, у лісах, горах та на луках. Єдина умова – наявність 
поблизу (не більше 100 м від гнізда) відкритих ділянок для прийняття сонячних ванн. 
Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, 
вони стають малорухливими та млявими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо 
випадково наступають, сідають чи лягають на плазунів.

Гадюка звичайна. Найпоширеніший вид, зустрічається прак-
тично скрізь. Довжина тіла зазвичай не перевищує 65 см. За-
барвлення завжди камуфлююче. Ідентифікувати звичайну га-
дюку можна за зигзагами на спині, однак серед них часто 
зустрічаються і повністю чорні особини-меланісти.

Укус може бути досить небезпечним, тому без медичної допо-
моги не обійтися.

Степова гадюка. Зустрічається рідко, природний ареал 
обмежений степами та лісостепами південних і східних об-
ластей країни. Вкрай рідко зустрічається у гірських районах 
Карпат. Середні розміри степової гадюки – близько 50-55 см. 
Відмінна особливість – забарвлення у коричневих або бурих 
тонах, спину завжди прикрашає більш темна зигзагоподібна 
смужка. Черево зазвичай сіре зі світлими плямами.

Саме степова гадюка вважається найнебезпечнішою серед отруйних змій України, 
порція отрути і її токсичність найбільша.

Гадюка Нікольського. Поширена тільки у лісостеповій частині 
Лівобережжя. Загалом зустрічається рідко. Це найбільша з трьох 
отруйних змій України, її довжина може перевищувати 80 см.

Колір має чорний, без смуг і візерунків. Ще одна відмінна риса 
– ледь помітна діжкоподібна форма тіла: посередині воно трохи 
ширше, ніж біля голови і хвоста.

Гадюка Ренарда та носата Гадюка. Довжина тіла 
коливається від 50 до 80 см. Зазвичай гадюка має шкіру чор-
них, сірих, бурих, світло-жовтих тонів, іноді з вкрапленнями 
білого, а хвіст світліший за тіло. Голова у цих плазунів має 
виражену трикутну форму з заокругленим носом і скроневи-
ми частками, які помітно виступають у бік, зіниці у них завж-

ди вертикальні, у разі браку освітлення можуть ставати округлими, як у котячих. Це 
неагресивні змії, при наближенні людини вони ліпше сховаються або поповзуть геть.

Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки – якщо 
на них випадково наступають, сідають чи лягають. Тому варто дотримуватися пра-
вил безпеки.
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ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД УКУСІВ ЗМІЙ
Правило № 1 – не рухайтеся
Побачили змію – не робіть різких рухів і почекайте, доки гадюка не відповзе, адже, 

як правило, змія просто не побачить нерухомий об’єкт.
Правило № 2 – одягайтеся відповідно
Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть жити змії, вибирайте одяг, 

що захистить від укусів. Це довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани 
потрібно заправити в черевики.

Правило № 3 – перевіряйте місце відпочинку
Щоб відлякати змію, перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду – пошурхотіть 

чи постукайте палицею.
Правило № 4 – не торкайтеся неперевірених предметів руками
Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна, під каменями або стовбура-

ми дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися 
ціпком.

НАСЛІДКИ УКУСУ ГАДЮКИ
Дуже серйозні наслідки можливі тільки у рідкісних випадках, летальний результат 

– вкрай рідко і лише у разі ненадання медичної допомоги.
Особливо небезпечні укуси для дітей, людей похилого віку та осіб зі зниженим 

імунітетом.
При цьому, як не дивно, приблизно для 30% людей укус гадюки є безболісним і ніяк 

не шкодить, 40% – відчувають гострий біль, а в місці укусу з’являється пухлина.
ЯК ДІЄ ОТРУТА ЗМІЇ? 

У важких випадках через 15-30 хвилин можливі: запаморочення, нудота, блювання, 
діарея, блідість шкіри, підвищене потовиділення, озноб, тахікардія, втрата свідомості, 
набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ГАДЮКА ВКУСИЛА?
Намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікарні, адже лише медик зможе надати 

необхідну допомогу.
Якщо до лікарні далеко, надайте першу допомогу постраждалому, дотримуючись 

кількох простих правил:
- спокій і мінімум рухів;
- давайте багато води;
- місце укусу обробіть антисептиком;
- зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття;
- якщо є, випийте 1-2 таблетки ліків від алергії;
- прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину;
- при транспортуванні покладіть кінцівку на підвищення;
- не можна висмоктувати отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, 
до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті;
- не накладайте джгут;
- не припікайте рану;
- не можна вживати алкоголь.
Аби уникнути небажаного сусідства із зміями, доречно обкошувати траву поблизу 

будівель, не засмічувати подвір’я будівельними та іншими матеріалами, проводити 
боротьбу із мишоподібними гризунами, зачиняти підвальні приміщення. Біля охайної 
та доглянутої оселі зміям нічого їсти і немає де сховатися.
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НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЛЕПТОСПІРОЗНЕБЕЗПЕЧНИЙ ЛЕПТОСПІРОЗ

Настала пора приємного відпочинку, цікавих і незабутніх вражень. У спекотні літні 
дні нас звабливо манить до себе прохолодна свіжість річок, озер, ставків. Кидаючись 
в обійми води, ми ігноруємо небезпеку, яка може таїтись у її глибинах. 

У теплий період року (з травня по жовтень) різко збільшується кількість хворих на 
лептоспіроз. За 5 місяців 2021 року в Україні зареєстрували 13 випадків захворювань. 
Лептоспіроз – небезпечне гостре інфекційне захворювання, яким хворіють люди і 
тварини, викликане мікробом лептоспірою (від латинської назви лептос – ніжний, 
спіра – спіраль, тобто ніжна спіраль).

Мікроби разом з сечею перехворілих тварин потрапляють у водойми, де й жи-
вуть до 300 днів. Хворіють на лептоспіроз велика рогата худоба, свині, кози, вівці, 
хутрові звірі, сірі щури та мишоподібні гризуни, собаки. Розміщення тваринницьких 
ферм поблизу водойм, неправильна організація водопоїв можуть стати причиною 
зараження води лептоспірами і швидко стати вогнищем поширення захворювання 
на лептоспіроз.

Відпочивальники можуть інфікуватися лептоспірами під час купання у непро-
точних, заражених лептоспірами водоймах, якщо вживають сиру воду з них під час 
риболовлі.

Мікроби потрапляють до організму не тільки через кишково-шлунковий тракт, але 
й через ушкоджену шкіру (мікротравми) та слизові оболонки.
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Інфікування лептоспірозом можливе і взимку. 

Причини можуть бути такі:

оо вживання продуктів, забруднених лептоспірами;
оо догляд за хворими тваринами;

оо недотримання правил особистої гігієни.
Інкубаційний період лептоспірозу – від 4 до 14 днів. Хвороба починається раптово, 

підвищується температура тіла до 38–40 градусів, сильно болять м’язи, з’являється 
слабкість, ломота у всьому тілі, суглобах. Хворий не може ходити. Можуть бути нудо-
та й блювання, жовтушне забарвлення шкіри й слизових оболонок, висипи на шкірі, 
крововиливи в сітківку ока та внутрішні органи, у зв’язку з чим сеча та кал стають 
темними.

Без своєчасного лікування захворювання на лептоспіроз може призвести до тяж-
ких наслідків: ураження нирок, печінки та інших органів.

Дотримання санітарії у побуті, місцях відпочинку захистить Вас не тільки від 
лептоспірозу, але й від багатьох інших інфекційних хвороб. Щоб убезпечити себе та 
близьких від інфекції, необхідно дотримуватись таких правил:

оо не вживати для пиття некип’ячену воду з відкритих водоймищ, неперевірених 
джерел;

оо уникати купання у водоймах, на яких відсутні обладнані пляжі. Особливо слід 
уникати купання у водоймах із стоячою водою, береги яких заросли кущами або які 
використовуються для водопою сільськогосподарських тварин;

оо захищати джерела питної води та продукти харчування від доступу гризунів. 
Проводити регулярне знищення гризунів у житлових приміщеннях та місцях утри-
мання худоби;

оо на польових роботах, риболовлі, під час догляду за хворою худобою необхідно 
дотримуватись правил особистої гігієни;

о о не вживати в їжу немиті овочі та фрукти.

Якщо все ж таки 
зараженню запобігти 
не вдалось, негайно 

звертайтесь 
за медичною допомогою 

до лікаря!
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ЧОМУ ХОДИТИ ЧОМУ ХОДИТИ 
БОСОНІЖ КОРИСНОБОСОНІЖ КОРИСНО

На жаль, далеко не всі батьки дозволяють На жаль, далеко не всі батьки дозволяють 
своїм дітям ходити босоніж. Турботливі мами  своїм дітям ходити босоніж. Турботливі мами  

і тати бояться, щоб їх малюки не простудилися  і тати бояться, щоб їх малюки не простудилися  
або поранилися. А вже в холодну пору року, або поранилися. А вже в холодну пору року, 

звісно, про ходіння без взуття не йдеться.  звісно, про ходіння без взуття не йдеться.  
Але босі прогулянки –  Але босі прогулянки –  

це і загартовування, і профілактика багатьох це і загартовування, і профілактика багатьох 
ортопедичних проблем.  ортопедичних проблем.  

Дорослих це, до речі, теж стосується!Дорослих це, до речі, теж стосується!

ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Ходіння босоніж – прекрасний спосіб загартовування. При цьому можна просто 
дозволяти дитині побігати по будинку, а можна проводити спеціальні процедури.

При ходінні босоніж формується місцевий імунітет. При контакті двох поверхонь 
з різною температурою тепло йде до більш холодного джерела. Тож, коли діти і 
дорослі бігають босоніж, тепло їхніх ніг втрачається, переходить до прохолодної 
підлоги. Внаслідок цього має настати переохолодження стоп. Але тут приходить 
у дію механізм місцевого імунітету. Судини стоп звужуються, що і запобігає втраті  
тепла.

Якщо малюка з народження тримати в тепличних умовах, то місцевий імунітет ос-
лабне. Пізніше він може і зовсім зникнути. Тоді дитина буде простуджуватись набага-
то швидше. Але не потрібно впадати в крайність і змушувати дітей годинами ходити 
без шкарпеток і тапочок. У перший час достатньо 10-15 хвилин, потім час можна буде 
потроху збільшувати. Добре стимулює місцевий імунітет і короткочасне охолоджен-
ня стоп. Для цього можна налити в таз трохи прохолодної води і дати малюкові по-
бовтатися в ньому ніжками. Краще перед цим показати власний приклад: це піде і 
вам на користь. На перший раз буде достатньо 2-3 хвилин. Після процедури ступні 
потрібно обполоснути теплою водою і витерти насухо. Надалі час проведення про-
цедури можна буде потихеньку збільшувати. Проводити таке загартовування можна 
цілий рік.

ПРОФІЛАКТИКА ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ

З народження стопа у всіх людей плоска. Склепіння стопи починає формувати-
ся тільки тоді, коли дитина починає ходити. А повністю фізіологічна плоскостопість 
проходить тільки до 8 років. Тому дуже важливо на етапі формування стопи забезпе-
чити всі умови для її правильного розвитку. Один із способів профілактики розвитку 
плоскостопості – босі прогулянки.
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При зіткненні стопи з різними поверхнями виникають такі сприятливі ефекти:
оо   зміцнюється зв’язковий апарат стопи;
оо поліпшується лімфовідтікання;
оо  активізуються рефлексогенні зони;
оо забезпечується правильне положення п’яткової кістки;
оо посилюється кровонаповнення тканин стопи.
При цьому для профілактики ортопедичних проблем корисно ходити не тільки 

босоніж у будинку по підлозі. Важливо, щоб поверхня була різна. Чудово підійдуть 
пісок, галька, трава. В домашніх умовах і влітку, і взимку дуже корисно просто пере-
кочувати стопою овальні та круглі предмети, ходити по черзі на п’ятах і на носочках.

ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ

Ходіння босоніж – це ще й прекрасний спосіб масажу. У шкірі ступень є 
кілька десятків нервових закінчень. Рефлексогенний масаж застосовується в 
загальнозміцнювальній і лікувальній медицині. Він доповнює немедикаментозні спо-
соби лікування багатьох неврологічних проблем. Для кращого ефекту можна ходити 
босоніж по спеціальних гумових килимках з різною поверхнею. При наявності ба-
жання і вільного часу такі килимки можна зробити самостійно. На гумову основу при-
шивають і приклеюють ґудзики різних діаметрів, крупи, невеликі палички. По таких 
килимках можна просто час від часу проходжуватися, а можна включити в елемент 
зарядки і марширувати по них під веселу музику. Дуже корисно дати дитині покатати 
ступнями спеціальні масажні кульки з шорсткою поверхнею. Крім ефекту загарту-
вання, рефлексогенного та ортопедичного, босі прогулянки покращують здатність 
утримувати рівновагу тіла. Вони підвищують витривалість дитини, вчать її бути обе-
режною. Такі прогулянки корисні не тільки малюкам. Для старших дітей та дорослих 
це прекрасна профілактика хронічних хвороб вен нижніх кінцівок. Особливо важли-
во це для тих, хто має надмірну масу тіла. А ще босі прогулянки – це гарний настрій, 
нові тактильні відчуття. Тому відпускайте своїх малюків гуляти босоніж і частіше 
приєднуйтесь до них! Адже для них це радість дитинства, яку багато запам’ятовують 
надовго і згадують пізніше, вже у дорослому віці.

Бережіть своє здоров’я та життя !Бережіть своє здоров’я та життя !




