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Напередодні Всесвітнього дня боротьби з гепатитом в обласній 
бібліотеці для юнацтва відбулась онлайн-зустріч «Гепатит не може 
чекати», організована обласним центром громадського здоров’я. 
Ольга Сахневич, координатор Департаменту охорони здоров’я 
ОДА за напрямком «Інфекційні хвороби», лікар-інфекціоніст КНП  

«Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» розповіла, що вірусний ге-
патит – це група інфекційних захворювань із переважно запальним ураженням 
печінки та синдромом інтоксикації. Найчастіше гепатит може бути спричинений 
вірусами А, В, С, D, Е. Фахівець зазначила, що кожен, хто підписав декларацію із 
сімейним лікарем, може звернутися до нього і пройти безоплатний первинний тест  
на виявлення даної інфекції. Гепатит – не вирок. Це хвороба, яку можна і необхідно 
перемагати! 
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Завідувачка відділу імунопрофілактики КНП «Обласний центр 
громадського здоров’я» Анна Кухарук у прямому ефірі на Facebook-
сторінці обласної бібліотеки для юнацтва розповіла про особливості 
вакцинації проти коронавірусу. Лікар зауважила, що люди з 
хронічними захворюваннями мають вакцинуватися в першу чер-
гу, адже СОVID вони переносять дуже важко. Щодо імунітету, то він 

з’являється після закінчення процесу вакцинації. І навіть отримавши дві дози вак-
цини, ми маємо дотримуватися загальних правил санітарії – мити руки і носити 
маску. Також А. Кухарук наголосила, що під час пандемії не слід забувати про ру-
тинну імунізацію. Адже переривання планової вакцинації навіть на короткий період 
підвищує ймовірність спалахів інфекцій. 
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На базі КНП «Обласний перинатальний центр» відбувся круглий 
стіл «Захист грудного вигодовування: спільна відповідальність» за 
підтримки КНП «Обласний центр громадського здоров’я». Захід був 
приурочений до Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодову-
вання. Грудне молоко є ідеальною їжею для немовлят. Воно безпечне, 
нешкідливе і містить антитіла, які допомагають захистити від бага-

тьох поширених дитячих хвороб. Завдяки ранньому початку грудного вигодовуван-
ня забезпечується захист від інфекцій і знижується смертність новонароджених. Про 
підтримку грудного вигодовування, як спільну відповідальність, розповів Сергій Бере-
зовський, начальник відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління 
реформ і розвитку медичної допомоги ДОЗ ОДА. Розпочинати отримувати повноцінне 
безпечне підгодовування діти мають із шестимісячного віку, залишаючись при цьо-
му на грудному вигодовуванні до двох років і більше, зазначила Евеліна Ташкевич, 
лікар відділення для новонароджених недоношених дітей Житомирської обласної 
дитячої клінічної лікарні. Про специфіку роботи з майбутніми матусями, навчання їх 
необхідним навичкам, зокрема й технікам грудного вигодовування, розповіла пси-
холог лактаційного центру Житомирського обласного перинатального центру Ірина 
Штиль. Особистим досвідом практики грудного вигодовування поділилася Олена 
Хачатрян, мама шести дітей та засновниця благодійного фонду «Сім’я». На підтримку 
акції Департамент соціального захисту населення, в особі Світлани Бойм, передав 
усім новонародженим діткам, що наразі перебувають в обласному перинатальному 
центрі, подарунки – їхні перші іграшки.

До Всесвітнього дня благодійності, який відзначається 5 вересня, 
КНП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної стати-
стики» Житомирської обласної ради спільно з обласною бібліотекою 
для юнацтва організували онлайн-зустріч «Ти не один у цьому світі» 
за участю директорки благодійної організації «Я – мама!» Тетяни 
Смірнової. Багатьом людям, що потрапили у важку життєву ситуацію, 

потрібна допомога, адже далеко не кожен може самостійно впоратися з пробле-
мами. Матеріальна чи фінансова допомога, організаційна чи моральна підтримка 
чужим людям – це і є благодійність. Багатьом нужденним потрібні не тільки гроші, їм 
необхідна турбота і увага. 
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У відділі спеціалізованої медичної літератури ЖОУНБ ім. Олега Оль-
жича до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів відбувся круглий стіл на 
тему: «Безпечне надання медичної допомоги матерям і новонарод-
женим», організований КНП «Обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики».  Захід був приурочений актуальній 
темі «Безпека при наданні допомоги матерям і новонародженим». З 

аналізом статистики пологів та народжуваності у Житомирській області присутніх оз-
найомила Ліна Анатоліївна Возна – завідувачка відділу медичної статистики облас-
ного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. «Безпечне лікарняне 
середовище – безпечні пологи. Безпека матері та дитини» – такою була тема висту-
пу Валентини Євгенівни Донець – керівника групи експертів Департаменту охоро-
ни здоров’я за напрямом «Акушерство та гінекологія», завідувачки гінекологічного 
відділення КУ «Лікарня №1» Житомирської міської ради. 

Справжня благодійність починається з доброго слова, щирої усмішки і любові. 
Добрі справи не мають кордонів.
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Онлайн-зустріч «Майбутнє варто планувати» була приуроче-
на до Всесвітнього дня контрацепції. Алла Білоченко, лікар-гіне-
колог дитячого та підліткового віку Житомирської обласної дитячої 
клінічної лікарні, координатор Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації за напрямом «Дитяча гінекологія» докладно 
розповіла, який засіб контрацепції має бути першим вибором, про 

участь батьків у консультуванні їхніх дітей, від чого залежить щасливе батьківство 
тощо. Захід організовано Житомирським обласним інформаційно-аналітичним 
центром медичної статистики спільно з обласною бібліотекою для юнацтва.

Про запобігання дефектам у наданні медичної допомоги новонародженим дітям 
розповіла Оксана Вікторівна Лук’яненко – керівник групи експертів Департамен-
ту охорони здоров’я за напрямом «Педіатрія», медичний директор з організаційно-
методичної роботи КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської 
обласної ради. Досвідом роботи обласного кабінету катамнестичного спостережен-
ня за дітьми поділилась Валентина Андріївна Саванович – лікар педіатр-неонатолог 
обласного кабінету катамнестичного спостереження за дітьми обласної дитячої 
клінічної лікарні. У виступі Тетяни Миколаївни Килимник – завідувачки відділення 
анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії новонароджених ЖОДКЛ йшлося про 
якість медичної допомоги та безпеку пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії но-
вонароджених, забезпечення безпеки при анестезії. Петро Степанович Русак – ек-
сперт ДОЗ ОДА за напрямом «Дитяча хірургія», завідувач хірургічного відділення №1 
КНП «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, 
доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії НУОЗУ ім. П.Л.Шупика 
поінформував присутніх про профілактику ризиків та стандарти безпеки хірургічних 
втручань у новонароджених та дітей раннього віку. На завершення зустрічі учас-
ники круглого столу наголосили: незважаючи на те, що сьогодні система охорони 
здоров’я працює у надзвичайно складних умовах, безпека при наданні медичної 
допомоги матерям і новонародженим має бути пріоритетом.
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Щорічна світова акція під назвою «Всесвітній тиждень грудного вигодо-
вування» започаткована у 1992 році на відзначення Декларації про захист,  
заохочення та підтримку грудного вигодовування, підписаної в серпні 1990 р. 

Проходить ця акція під егідою WABA – Міжнародного Союзу, що об’єднує організації 
та приватних осіб, які вірять у право матері на годування дитини грудьми і право ди-
тини харчуватися материнським молоком. Ця організація присвячує свою роботу за-
хисту, освіті і підтримці цих прав. WABA працює в тісному співробітництві з ЮНІСЕФ.

Всесвітня акція «Тижня підтримки грудного вигодовування» була задумана як один 
із стратегічних методів популяризації та підтримки природного вигодовування дітей, 
для пожвавлення і відновлення, в умовах втраченої традиції – годувати діток грудьми. 

Щороку Всесвітній альянс за грудне вигодовування (WABA) проголошує початок 
кампанії та оголошує девіз Тижня. 

В Україні підтримка грудного вигодовування була започаткована у 1995 році. З 2001 
року розпочата сертифікація закладів охорони здоров’я на відповідність критеріям 
ВООЗ та ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини». 

З 2004 року в закладах системи охорони здоров’я України, де отримують медич-
ну допомогу матері і діти, впроваджується Розширена ініціатива ВООЗ та ЮНІСЕФ 
«Лікарня, доброзичлива до дитини». 

Ключові компоненти Розширеної ініціативи ВООЗ та ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзич-
лива до дитини» із запровадженням підходів, доброзичливих до дитини, матері і всієї 
родини – є невід’ємною частиною правової та політичної бази України у сфері охо-
рони материнства і дитинства.

З 01 по 07 серпня 2021 року одночасно з Всесвітнім тижнем проводиться 
Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування під девізом: «Захист груд-
ного вигодовування: спільна відповідальність». У вересні 2015 року Генеральна Асам-
блея ООН ухвалила Цілі Сталого Розвитку – показники майбутнього міжнародного 
розвитку, які діятимуть у період з 2015 по 2030 рік і нараховують 17 глобальних цілей 
задля подолання бідності, викорінення нерівності та несправедливості. З 2016 року 
WABA започаткувала 15-річний план по здійсненню цілей сталого розвитку шляхом 
пов’язування кожної з таких цілей з грудним вигодовуванням.

Діючи разом, підтримаємо батьків та створимо умови для грудного 
вигодовування сьогодні і для майбутніх поколінь!

1-7 серпня – Всесвітній тиждень 
підтримки грудного вигодовування

«ЗАХИСТ «ЗАХИСТ 
ГРУДНОГО ГРУДНОГО 
ВИГОДОВУВАННЯ: ВИГОДОВУВАННЯ: 
СПІЛЬНА СПІЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

Щорічно 4 вересня, 
починаючи з 2010 року, 
відзначається Всесвітній 
день сексуального здоров’я, 
щоб привернути увагу 
громадськості та сприяти 
більшому розумінню важливості 
питання сексуального здоров’я 
населення. Ініціатором 
проведення дня є Всесвітня 
асоціація сексуального 
здоров’я (World Association 
for Sexual Health).

У 1977 році на нараді експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я було 
прийнято наступне визначення: сексуальне здоров’я – це комплекс соматичних, 
емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів життя людини, котрі позитивно зба-
гачують особистість, підвищують комунікабельність людини і її здатність до любові. 
Передумовою для гарного сексуального здоров’я є позитивне і шанобливе став-
лення до сексуальності і сексуальних відносин, а також можливість приємного та 
безпечного сексуального досвіду, вільного від примусу, дискримінації та насиль-
ства. Оскільки продовження роду є лише частиною сексуальності, репродуктивне 
здоров’я (стан репродуктивної системи і процеси, пов’язані з фізичним, розумовим і 
соціальним благополуччям, а не тільки відсутність хвороби або дисфункції) є части-
ною сексуального здоров’я, пов’язаного в першу чергу з безпечною вагітністю, по-
логами і народженням здорової дитини.

Сексуально здорові відносини засновані на спільних цінностях та характе-
ризуються: консенсусом, рівністю, чесністю, взаємним задоволенням і безпекою 
(включаючи захист від небажаної вагітності, інфекцій, що передаються статевим  
шляхом / ВІЛ, насильства).

Важливі поради щодо поліпшення і збереження сексуального здоров’я:
дотримуйтеся здорового харчування і підтримуйте здорову вагу;
регулярно займайтеся фізичними вправами;
відмовтеся від куріння;
обмежте або уникайте вживання алкоголю;
уникайте стресів;

             не займайтеся самолікуванням;
контролюйте свій артеріальний тиск, рівень цукру в крові та холестерин;
дотримуйтеся графіка стосовно сну. Спіть по 6-8 годин на добу. Відмовтеся 

        від використання гаджетів, стимулюючих напоїв перед сном, забезпечте ком-
        фортну температуру в кімнаті тощо.

Не забувайте ще й про те, що гарний настрій – запорука здоров’я. 
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Сьоме число дев’ятого місяця вибрано за кількістю екзонів у гені дистрофіну – їх 
79. Символом цього дня у світі є червона повітряна кулька, яку в підтримку пацієнтів із 
таким захворюванням випускають у небо тисячі людей.

Середня частота прояву – 1 випадок на 10 000. По всьому світу налічується 
більше 250 тис. пацієнтів з цим діагнозом. Таким чином, кількість пацієнтів із м’язовою 
дистрофією Дюшенна в Україні може становити 500 людей.

У половині випадків хвороба передається від матері, яка є носієм гена, але вона 
також може стати результатом нової мутації в генах дитини.

Симптоми захворювання зазвичай з’являються у дітей чоловічої статі до 5 років. З 
8-10 років хворим потрібні милиці, з 12 більшість із них пересувається на інвалідних 
візках, з 16-18 – мають дихальні порушення. Середня тривалість життя цих хворих 
варіює від підліткового віку до 20–30 років.

Один з 3500 новонароджених хлопчиків у світі страждає від цієї рідкісної і 
смертельної хвороби. На неї ніколи не хворіють дівчата, рідко хворіють дорослі.

Середня тривалість життя цих хворих у пострадянських країнах – 22 роки, в 
Європі – 28 років,  там пацієнти часто доживають і до 40. На сьогодні в столиці під 
лікарським спостереженням перебувають 25 дітей з м’язовою дистрофією.

Що таке м’язова дистрофія Дюшенна і як її розпізнати?
Це серйозне генетичне захворювання, яке викликає прогресуюче ослаблення 

м’язів. Внаслідок нестачі дистрофіна м’язові волокна слабнуть і заміщаються волок-
нистою або жировою тканиною, викликаючи поступове руйнування м’язів.

У серці нестача дистрофіна викликає ушкодження серцевого м’яза і рубцювання, 
що з часом призводить до серцевої недостатності.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО М’ЯЗОВУ ДИСТРОФІЮ ДЮШЕННА

7
вересня
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У хворих підвищений ризик переломів кісток. Потрібна особлива обережність при 
призначенні анестезії (наркозу) при хірургічних втручаннях.

У більшості хлопчиків з м’язовою дистрофією Дюшенна це захворювання не вияв-
ляють, доки не з’являться відповідні симптоми, за винятком тих випадків, коли в родині 
є людина з такою хворобою.

Перші ознаки м’язової дистрофії Дюшенна зазвичай з’являються у віці від одного 
до трьох років і, як правило, пов’язані з порушенням функціонування м’язів. Хлоп-
чики можуть почати ходити пізніше, ніж їх однолітки, падати частіше або зазнавати 
труднощів з бігом, стрибками або підйомом. В них можуть бути збільшені литкові м’язи. 
У деяких хлопчиків з м’язовою дистрофією Дюшенна уповільнюється мова, що може 
стати першою ознакою цього захворювання.

Але, насамперед, м’язова дистрофія Дюшенна має бути підтверджена лабора-
торним дослідженням: біопсією м’язової тканини та генетичним аналізом крові.

Чи існує лікування або ліки від хвороби?
Методів специфічного лікування немає. Але є обнадійливі дослідження в цій галузі. 

Коли радикального лікування немає, стає важливим стандарт ведення пацієнтів. 
Наприклад, коли м’язи починають 
відмирати, у дітей розвивається сколіоз 
хребта та контрактури. Потрібна 
лікувальна гімнастика, необхідні 
спеціальні дихальні вправи, масаж. 
Корисно робити активні та пасивні 
вправи разом із застосуванням ор-
топедичних апаратів для ніг і ортезів 
гомілковостопного суглоба.

Отримання гормональних препаратів 
може покращити м’язову силу і масу при дистрофії Дюшенна, стабілізувати 
функціонування легень та відстрочити розвиток кардіоміопатії.

Така комплексна підтримка може сприяти подовженню життя хворого.
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Фетальний алкогольний синдром (далі – ФАС) (синоніми – алкогольний синдром 
плода, алкогольна ембріофетопатія, ембріональний алкогольний синдром, фетальні 
алкогольні ефекти) у дитини характеризується невиліковними фізичними і психічними 
вадами, спричиненими вживанням жінкою до та під час вагітності алкогольних напоїв.

За статистикою, ФАС розвивається у близько 45% дітей, матір яких регулярно вжи-
вала спиртні напої під час вагітності. Також відомі випадки, коли цей синдром роз-
вивався у дітей, мати яких вживала алкоголь нечасто і не у великих кількостях, коли 
була вагітною. Проте певна закономірність все-таки є: чим більше алкоголю вживала 
майбутня мама, тим вищі в неї ризики народити дитину з ФАС. Адже шкідливі речови-
ни, що містяться в алкоголі, легко долають плацентарний бар’єр та потрапляють до 
амніотичної рідини. В результаті дитина певний час перебуває у буквально отруєних 
навколоплідних водах і не має жодної можливості нейтралізувати цю отруту, яка не-
гативно впливає на організм, що лише формується.

ФАС діагностують або одразу після народження, або у більш старшому віці. До 
його ознак належать: порушення роботи центральної нервової системи, розумова 
відсталість, психічні порушення, недостатній зріст та вага у відповідності з середніми 
віковими нормами, відставання у фізичному та психічному розвитку, кісткові аномалії, 
патології будови тіла та характерні зміни у будові обличчя (наприклад, недорозвинені 
щелепи), вади серця, можливі порушення роботи практично всіх органів та систем. 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМУ ПЛОДА

Щорічно в дев’ятий день дев’ятого місяця, починаючи з 1999 року,  
проводять Міжнародний день алкогольного синдрому плода.
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Цей синдром також  негативно впливає на можливість опанування мінімальними на-
вичками соціалізації. Таким дітям дуже важко дається навчання в школі. 

У дітей, чиї матері регулярно приймали спиртні напої в період вагітності, виникає 
небезпечна схильність до алкоголю. Вважають, що так званий миттєвий алкоголізм, 
тобто стрімка поява пристрасті до спиртного – наслідок внутрішньоутробної 
алкогольної інтоксикації.

Профілактика алкогольного синдрому плода проста. Це повна відмова від вжи-
вання алкоголю під час вагітності (включаючи пиво та слабоалкогольні напої); пра-
вильне планування вагітності, яке включає в себе відмову від супутніх шкідливих 
звичок (наприклад, куріння), повноцінне харчування, активний спосіб життя, відмову 
від вживання алкоголю чоловіком – майбутнім батьком; проходження всіх необхідних 
аналізів та процедур, які призначає гінеколог під час ведення вагітності.

Жінки, які планують народження дитини, 
повинні поставитись до цього свідомо. 

Відмовитись від алкоголю ніколи не пізно.
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17 ВЕРЕСНЯ – 
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ

Щороку 17 вересня відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів. 
Цьогоріч його темою стала безпека надання допомоги матерям 

і новонародженим. Гасло 2021 року – «Час вживати термінових заходів 
із забезпечення безпечних і гідних пологів!».

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щодня у зв’язку з фак-
торами, пов’язаними з вагітністю та пологами, яким можна запобігти, помирає близь-
ко 810 жінок. Крім того, кожного дня помирає близько 6,7 тис. немовлят, що становить 
47% усіх випадків смерті дітей у віці до 5 років. Також щороку реєструється близько 2 
млн випадків мертвонародження, з них більше 40% – безпосередньо під час пологів.

Більшість життів матерів і дітей можна врятувати за умови надання безпечної та 
якісної допомоги кваліфікованими медичними працівниками, які працюють у сприят-
ливих умовах. Охорона материнства також залежить від таких питань, як гендерна 
рівність і насильство, тому події, пережиті жінками під час пологів, можуть або роз-
ширити їхні права та можливості, або зашкодити й завдати емоційних травм. ВООЗ 
підкреслює, що шанобливе надання допомоги має велике значення – зокрема, є 
неабиякий зв’язок між повагою до жінки й безпекою наданої їй медичної допомоги.

ВООЗ наголошує, що в організації безпечної системи охорони здоров’я можуть 
брати участь не лише ті, хто формує державну політику, а й лікарі, пацієнти та їхні 
родичі.

ВООЗ радить усім зацікавленим сторонам активізувати зусилля, направлені на 
надання ненасильницької медичної допомоги.

Вагітним жінкам та породіллям:
•• в інтересах власного здоров’я і здоров’я дитини відвідувати всі консультації 
  під час вагітності й після пологів;
•• брати активну участь у процесі надання допомоги, налагодити відкритий діалог 
  із медичними працівниками, без сорому ставити всі питання про своє здоров’я і 
  здоров’я дитини, які цікавлять і турбують;
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•• за бажання – звертатися по допомогу до кваліфікованих спеціалістів із 
  супроводу пологів;
• • готуватися фізично й морально до пологів і перших днів після народження 
  дитини.

Подружжю або партнерам, членам сім’ї:
••  підтримувати дружину або партнерку під час вагітності та після пологів;
••  відстоювати право матері та дитини на безпечне й шанобливе надання 
   допомоги під час вагітності та після пологів;
••  дотримуватися заходів профілактики COVID-19 та інших джерел небезпеки для 
   здоров’я в повсякденному житті і при відвідуванні лікувального закладу;
••  брати участь у громадських ініціативах, спрямованих на підтримку матерів, 
   новонароджених і працівників охорони здоров’я;
••  виявляти активну позицію і співпрацювати з особами, відповідальними за 
   розроблення політики у галузі охорони здоров’я, в інтересах забезпечення 
   безпечного обслуговування матерів і новонароджених.

Медичним працівникам:
••  прагнути зробити пологи позитивним досвідом для всіх жінок і новонароджених, 
   надаючи безпечну та якісну допомогу;
•• вибудовувати довірливі відносини з пацієнтами і розширити можливість для жінок 
   брати участь у прийнятті рішень під час пологів;
•• дотримуватися правил безпеки при веденні вагітності, пологах та в ранній 
  післяпологовий період. Йдеться про безпечне застосування лікарських 
   препаратів, безпеку при хірургічних втручаннях, безпеку крові, радіаційну 
  безпеку, безпечне використання медичного обладнання, санітарну обробку та 
  профілактику інфекцій;
•• звертатися до керівництва або колег при виникненні побоювань, пов’язаних із 
   безпекою пацієнтів під час пологів, або в разі неналежного поводження з матір’ю 
  чи немовлям;
•• співпрацювати з колегами: згуртованість колективу сприяє безпеці матері 
  й дитини під час пологів. 

Участь і партнерство – запорука безпеки Участь і партнерство – запорука безпеки 
медичної допомоги.медичної допомоги.
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У Житомирській області, як і загалом в Україні, спостерігається тенденція до зменшення 
рівня народжуваності. Впродовж 2020 року в області відбулися 9271 пологи проти 9645 у 
попередньому році; народилося живими 9318 немовлят проти 9691 у 2019 році. У структур-
ному розподілі немовлят, народжених живими, за масою тіла при народженні перевагу 
мають немовлята з нормальною вагою (2500 г і більше) – 94,7%, або 8822 новонароджених.

КільКість пологів та загальні Коефіцієнти народжуваності  КільКість пологів та загальні Коефіцієнти народжуваності  
у житомирсьКій області за період 2016-2020 рр.у житомирсьКій області за період 2016-2020 рр.

У порівнянні з 2016 роком кількість пологів зменшилася на 3976, у 2016 році наро-
дилися живими 13339 немовлят, зменшення на 4021. Показник народжуваності (тоб-
то загальний коефіцієнт народжуваності на 1000 населення) за останні п’ять років 
знизився на 26,9%, у тому числі у міській місцевості – на 28,7%, у сільській – на 24,8% 
(зниження  рівня народжуваності від 10,4 на 1000 населення до 7,6 на 1000 населення). 

На 1000 жінок фертильного віку (15-49 років) частота пологів станови-
ла 33,17 у 2020 році, у 2016 році – 44,77. Сумарний коефіцієнт народжуваності (або 
коефіцієнт фертильності – сума вікових коефіцієнтів народжуваності, тобто чи-
сел народжень за віком жінок, віднесених кожне до числа жінок відповідного віку) 
у 2016 році становив 1,544, у 2020 році – 1,198. По Україні 1,466 та 1,217 відповідно.

Загальний коефіцієнт народжуваності за 2020 рік знизився на 3,8% і становив 7,6 на 
1000 населення проти 7,9‰ у 2019 році, у сільській місцевості – зниження показника на 
2,4% (показники – 8,2‰ та 8,4‰ відповідно); а у міських поселеннях – зниження на 5,3 % 
(показники 7,2‰ та 7,6‰ у 2019 році); по Україні у 2020 році рівень народжуваності ста-
новив 7,8‰ (у 2019 році – 8,1‰). Питома вага народжених у сільській місцевості – 43,6%, у 
міській – 56,4% (у міській місцевості кількість жінок фертильного віку більша, ніж у сільській).

Коефіцієнт природного приросту населення (тобто різниця між загальни-
ми показниками народжуваності та смертності) в області у 2020 році стано-
вив мінус 10,0‰ на 1000 середньорічного наявного населення проти мінус 8,5‰ 
у 2019 році, у т. ч. серед сільського населення – мінус 12,4‰ проти мінус 11,5‰, а 
серед міського – мінус 8,4‰ проти мінус 6,4‰ (по Україні у 2020 р. мінус 8,1‰).  
У порівнянні з 2019 роком обсяг скорочення збільшився на 1747 осіб (16,9%), у той 
час кількість народжених живими зменшилася на 373 немовлят, число помер-
лих збільшилося на 1279 осіб. Природний приріст населення в області у 2020 році 
становив мінус 12061 особа, у т.ч. у міських поселеннях – мінус 6007, у сільській 
місцевості – мінус 6054 (протягом січня-червня 2021 року). Залишається суттєвим 
перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих 
– 36 живонароджених. В області народилось 4280 немовлят, померло 11984 особи.

Якщо у 1990-ті роки наростання депопуляційних тенденцій відбувалося на 
тлі неухильного падіння народжуваності й постійного підвищення смертності, 
то з початком нового століття інтенсивність природного зменшення чисельності 
стала знижуватись переважно під впливом динаміки народжуваності.
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аналіз первинного виходу на інвалідність аналіз первинного виходу на інвалідність 
дитячого населення області у першому півріччі 2021 роКудитячого населення області у першому півріччі 2021 роКу

Стан інвалідності дитячого населення має державно обумовлене значення, залежить 
від соціального, економічного рівня розвитку суспільства, впливає на майбутній репро-
дуктивний, економічний, політичний потенціал суспільства та нації в цілому. Інвалідність у 
дитячому віці напряму залежить від стану здоров’я дитини, обумовлена кількістю, якістю, 
важкістю перенесених захворювань, рівнем життєдіяльності всіх органів та систем, 
соціально-побутовими, сімейними та суспільними обставинами.

Тривожною тенденцією останнього десятиріччя по Житомирській області, як і в цілому 
по Україні, було збільшення кількості дітей з інвалідністю з 4 770 в 2008 році до 5 959 у 
2020 році. Разом з тим, за останні 10 років чисельність дитячого населення області ско-
ротилась більш ніж на 13 тисяч.

Загальна кількість дітей з інвалідністю станом на 01.01.2021 року – 5959 
(2,5% від усього дитячого населення).

Розподіл за статтю:
- хлопчиків – 58% від усіх дітей з інвалідністю та 2,9% від усіх хлопчиків віком 0-17 років, 
- дівчаток – 42% від усіх дітей з інвалідністю та 2,2% від усіх дівчаток віком 0-17 років.

Розподіл за місцем проживання:
- жителі міста – 61%; 
- сільські жителі – 39%. 

Розподіл за віком:
І місце: 7-14 років –57,5%;
ІІ місце: 15-17 років – 22,3%;
ІІІ місце: 3-6 років – 16,2%;
Найменше: 0-2 роки – 3,7%.

Структура інвалідності в розрізі класів хвороб є стабільною:
І місце – природжені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії – 

2079 (1158 – діти віком 7-14 років) (показник 88,3);
- вперше – 114 (показник 4,8);
ІІ місце – розлади психіки та поведінки – 908 (559 – діти віком 7-14 років);
(показник 38,5);
- вперше – 79 (показник 3,4);
ІІІ місце – хвороби центральної нервової системи – 878 (480 – діти віком 7-14 років); 

(показник 37,3);
- вперше – 45 (показник 1,9);
ІV місце – ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин – 

502 (показник 21,3);
- вперше – 55 (показник 2,3);
V місце – хвороби вуха та соскоподібного відростка – 370 (показник 15,7);
- вперше – 16 (показник 0,7).
Вперше встановлено інвалідність упродовж 2020 року 431 дитині (2019 – 547). Показ-

ник інвалідизації дитячого населення Житомирської області в 2020 році становив 18,3 на 
10 тис. населення віком від 0 до 17 років (2019 – 22,97), з них 261 хлопчик – 61% (показник 
11,1) та 170 дівчаток – 39% (показник 7,2).

Аналізуючи показники первинного виходу на інвалідність за 2020 рік по Житомирській 
області в розрізі класів хвороб, слід відмітити, що на І місці перебувають природжені 
аномалії – пок. 4,8 на 10 тис. (2019 – 6,2); на ІІ місці – розлади психіки та поведінки – пок. 
3,4 на 10 тис. (2019 – 4,0), на ІІІ місце в 2020 році вийшли хвороби ендокринної системи – 
пок. 2,3 на 10 тис (2019 – 2,6); на ІV місці – хвороби центральної нервової системи – пок. 
1,9 на 10 тис. (2019 – 2,8). У 2019 році на ІІІ місці серед причин інвалідизації були хвороби 
центральної нервової системи. Враховуючи той факт, що у період пандемії COVID-19 
настороженість батьків, доступність до медичної допомоги на первинному рівні зменши-
лась, з’явилась тенденція до катастрофічного зменшення реєстрації хвороб серед дітей.
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Захворюваність дитячого населення області в 2020 році в розрізі класів хвороб: 
- І місце – хвороби органів дихання, показник – 651,71; 
- ІІ місце – травми, отруєння, інші наслідки дії зовнішніх причин, 
показник – 43,08;
- ІІІ місце – хвороби шкіри і підшкірної клітковини, показник – 35,40.
Так, тільки по м. Житомиру захворюваність дитячого населення зменшилась з 2 367,14 

на 1 тис. відп. населення в 2019 році до 709,10 в 2020 році, тобто більш ніж втричі. Таким 
чином погіршилась виявляємість хвороб серед дітей, що призвело до інвалідизації дитя-
чого населення, насамперед з хронічною патологією. 

У розрізі вікових категорій найвищий показник інвалідизації у підлітків 15-17 років: 375,8 
(2019 – 378,2); найнижчий у дітей віком 0-2 роки: 69,1 (2019 рік – 72,5) на 10 тис. дитячого 
населення. У всіх вікових категоріях показник інвалідизації у хлопчиків значно вищий, ніж 
у дівчат.

Аналіз співвідношення віку та класів хвороб:

1. Діти віком 0-2 роки:
- І місце в структурі інвалідизації – природжені аномалії (вади розвитку), деформації 

та хромосомні аномалії, показник – 39,9;
- ІІ місце – хвороби центральної нервової системи, показник – 13,9;
- ІІІ місце – ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин, 

показник – 5,4.

2. Діти віком 3-6 років:
- І місце в структурі інвалідизації – природжені аномалії (вади розвитку), деформації 

та хромосомні аномалії, показник – 70,6;
- ІІ місце – хвороби центральної нервової системи, показник – 29,7;
-ІІІ місце – розлади психіки та поведінки, показник – 23,4.

3. Діти віком 7-14 років:
- І місце в структурі інвалідизації – природжені аномалії (вади розвитку), деформації 

та хромосомні аномалії, показник – 103,0;
- ІІ місце – розлади психіки та поведінки, показник – 49,7;
- ІІІ місце – хвороби центральної нервової системи, показник – 42,7.

4. Діти віком 15-17 років:
- І місце в структурі інвалідизації – природжені аномалії (вади розвитку), деформації 

та хромосомні аномалії, показник – 111,7;
- ІІ місце – розлади психіки та поведінки, показник – 60,1;
- ІІІ місце – хвороби центральної нервової системи, показник – 52,4.

Інвалідизація дитячого населення області в І півріччі 2021 року
За підсумками роботи в І півріччі 2021 року маємо негативні тенденції зростання по-

казника інвалідизації по області, порівняно з аналогічним періодом 2020 року – 9,34 
(7,98), що насамперед обумовлено незадовільною роботою первинної мережі щодо 
профілактики, динамічного спостереження та виявлення хвороб серед дітей. 

Найбільша питома вага належить природженим аномаліям – 56 випадків, що ста-
новить 25,5% у структурі інвалідизації в розрізі класів хвороб. Друге місце посідають 
розлади психіки та поведінки – 46 випадків, що становить 21%. На ІІІ місці – хвороби 
ендокринної системи – 28 випадків, що становить 12,7%. Дещо менша кількість хвороб 
центральної нервової системи – 23 випадки, що становить 10,5%. По одному випадку 
інфекційних та паразитарних хвороб, хвороб крові та кровотворних органів, хвороб 
органів травлення, наслідків травм, отруєнь та інших зовнішніх факторів. Таким чином у І 
півріччі 2021 року залишаються недовиявленими хвороби нервової системи серед дітей.

У розрізі вікових категорій найбільша кількість первинної інвалідності спостерігається 
у вікових категоріях 7-14 років – 69 дітей, що становить 31%, на ІІ місці – діти до 2-х років 
– 65 дітей – 30%; на ІІІ місці – діти віком 3-6 років – 63 дитини – 29%; найменша кількість 
підлітків 15-17 років – 23 дитини – 10%.
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Найбільша кількість вроджених аномалій у віковій групі 0-2 роки – 36 дітей – 55%. 
Розлади психіки та поведінки найбільше спостерігаються у віковій групі 3-6 років – 36 
випадків, що становить 78%. Хвороби ендокринної системи найчастіше спостерігаються 
серед дітей віком 7-14 років – 17 випадків – 74%. Хвороби центральної нервової системи 
частіше у дітей 0-2 років – 12 – 52%.

Підгрупа «А», за даними звітів, уперше була встановлена у 9 дітей, це 4% від усіх дітей 
з вперше встановленою інвалідністю.

Розподіл за місцем проживання:
- жителі міста –70%; 
- сільські жителі –30%. 
Збільшення вагомої частки дітей з інвалідністю – міських жителів у І півріччі 2021 року, 

порівняно з 2020 роком, викликає занепокоєння, адже ці діти мали більший доступ  
до медичної допомоги, госпіталізації, лікування, реабілітації. 

Первинний вихід на інвалідність дітей (0-17 років) за 6 місяців 2021 року 
в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року

А. М. Білоченко, координатор ДОЗ ОДА  
за напрямом «Дитяча гінекологія», завідувачка 
консультативної поліклініки КНП «Житомирська  

обласна дитяча клінічна лікарня».
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Фахівці лабораторії епідеміологічних досліджень і медичної інформатики ДУ «Інститут 
громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ» досліджували питання стану здоров’я, 
суб’єктивного його відчуття, а також поведінки, яка сприяє здоров’ю або є ризиковою серед 
людей різного віку. Оцінка підлітками і молоддю власного здоров’я, задоволеності життям 
важлива для розробки як профілактичних програм, так і напрямів промоції здоров’я. В 
той же час для осіб зрілого і похилого віку також важливим є ведення активного способу 
життя, підтримка здоров’я, праця (самореалізація), подолання біологічного детермінізму. 
Соціальне середовище доцільно вважати важливою детермінантою здоров’я. В зв’язку з 
цим виникає питання оптимізації соціального середовища, оскільки за умови відсутності 
комфортного соціального середовища, яке орієнтовано на розвиток людини, фактично 
немає конструктивних умов для формування повноцінного здоров’я.

При аналізі суб’єктивної оцінки здоров’я студентською молоддю (у віці до 25 років) було 
встановлено наступне: переважна більшість респондентів незалежно від статі оцінила 
власне здоров’я як «добре» і «дуже добре». Критерій оцінки «дуже добре» здоров’я 
відмічали майже половина хлопців і кожна п’ята дівчина. Біля 2% хлопців і 3% дівчат за-
значили, що мають «відмінне» здоров’я. Критерії оцінки здоров’я «посереднє» і «погане» 
у хлопців і дівчат практично не відрізнялись. Так, «посереднє» здоров’я відмічено у 15% 
хлопців і у 14% дівчат; «погане» – у 2% хлопців і у 2% дівчат.

Критерії оцінки власного здоров’я особами молодого віку (25-44 роки – згідно з 
класифікацією ВООЗ) розподілились наступним чином: майже половина респондентів, 
незалежно від статі, оцінили власне здоров’я як «добре»; кожен 4-й з проанкетованих 
– як «дуже добре»; «посереднє» здоров’я відмічала кожна п’ята жінка і кожен десятий 
чоловік; майже однаковою була частка респондентів, які оцінили власне здоров’я як 
«погане»; рівень суб’єктивної оцінки «відмінне» здоров’я відмічався у кожного десятого 
чоловіка, а у жінок він був відсутній.

У віковій групі 44-60 років 47% чоловіків і 66% жінок оцінили власне здоров’я як «до-
бре» (р<0,05). Особливістю самооцінки здоров’я респондентів даної вікової групи були 
вищі рівні суб’єктивної оцінки здоров’я у жінок у порівнянні з чоловіками: біля 2 % жінок 
суб’єктивно оцінили власне здоров’я як «відмінне»; частка жінок, які оцінили здоров’я як 
«посереднє», була вдвічі менша у порівнянні з чоловіками (32% проти 17%; р<0,05).

У групі осіб похилого віку (старших 61 року) також були встановлені гендерні 
особливості розподілу самооцінки здоров’я респондентами. Так, половина опитаних 
чоловіків оцінили власне здоров’я як «добре», що було у тричі більше у порівнянні з 
жінками (53% проти 18%, р<0,01). У жінок, навпаки, на 17% була більшою частка тих, хто 
оцінив власне здоров’я як «посереднє». Майже кожна п’ята жінка даного віку вважає 
власне здоров’я «поганим», у той час як жоден чоловік не дав такої оцінки. Високі оцінки 
здоров’я («відмінне» і «дуже добре») були відсутні як у чоловіків, так і у жінок.

Отже, на популяційному рівні здоров’я – багатофакторне явище, яке включає в себе як 
об’єктивну, так і суб’єктивну компоненту. Враховуючи те, що низька самооцінка здоров’я 
є фактором впливу на його формування в осіб молодого віку, обрання ними ризикованої 
поведінки, схильності до шкідливих звичок та психологічних розладів, важливим є вра-
хування суб’єктивної компоненти здоров’я у підлітків і осіб молодого віку з метою ранньо-
го виявлення певних відхилень у самооцінці чи впливу на формування здоров’я неспри-
ятливих чинників, дію яких можна мінімізувати.

Незалежно від періоду життєвого циклу, необхідно підвищувати самооцінку здоров’я 
шляхом оптимізації соціального середовища, запровадження засад здорового спосо-
бу життя (зокрема, різні форми самореалізації, регулярні заняття фізичною культурою і 
спортом оптимальної інтенсивності, фітнес, йога тощо). Адже неадекватна самооцінка 
власного здоров’я може змінити поведінку людини у негативний бік, призвести до 
руйнівних або девіантних форм поведінки.

Роль самооцінки здоРов’я осіб Різного віку в інтегРальній Роль самооцінки здоРов’я осіб Різного віку в інтегРальній 
хаРактеРистиці здоРов’яхаРактеРистиці здоРов’я
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Що може зробити роботодавець, щоб зменшити для працівників 
ризик  інфікуватись COVID-19 на робочому місці?

Перевести співробітників, за можливості, на дистанційний формат роботи або гнуч-
кий робочий час. Вирішіть, чи існує потреба в обов’язковій присутності працівника 
на робочому місці, чи він може виконувати ту ж роботу, але з дому;

організувати безпечне робоче місце: забезпечити фізичну дистанцію між 
працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та 
дезінфекцію приміщень. Відповідні рекомендації, зокрема, надають Центри з контро-
лю та профілактики захворювань США https://bit.ly/3zMkRfd;

записати організований колектив як мінімум з 50 осіб на вакцинацію  
від коронавірусної хвороби. Для цього потрібно залишити заявку за номером  
0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади. Більше про умови щеплення колективів 
можна прочитати тут https://bit.ly/3kKj2uN;

забезпечити можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони 
мали контакт із хворим на COVID-19. Також можна розробити окремі правила, як діяти 
у випадку, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів;

розширити використання електронного документообігу, що дозволить зменшити 
кількість контактів між працівниками.

Окрім того, роботодавець може:
поширювати серед працівників достовірні та актуальні джерела інформації про 

COVID-19 та вакцинацію від коронавірусної хвороби. Це можуть бути офіційний 
портал про вакцинацію в Україні https://vaccination.covid19.gov.ua/ та сайт МОЗ  
https://moz.gov.ua/;

організувати надання психологічної допомоги/підтримки для працівників. Страх 
захворіти, інфікувати близьких або ж наслідки перенесення коронавірусної хвороби 
– все це може впливати на стан співробітників та якість роботи.

Водночас, єдиним шляхом здолати пандемію COVID-19 та уникнути складного 
перебігу хвороби є та залишається вакцинація. Для того, щоб отримати щеплен-
ня необхідно обрати найближчий пункт щеплення, зручний час та вакцину. Перелік 
пунктів вакцинації можна знайти за наступним посиланням https://list.covid19.gov.ua

ЯК ЗМЕНШИТИ РИЗИК ІНФІКУВАННЯ 
COVID-19 НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

В умовах стрімкого 
поширення коронавірусної 

хвороби турбота про здоров’я 
та життя співробітників 

є новим проявом соціальної 
відповідальності бізнесу. 
Так, роботодавець може 

забезпечити умови, за яких 
ризик підхопити COVID-19 

на робочому місці буде 
зведений до мінімуму.
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НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ 
АКТИВНІСТЬ І КОРОНАВІРУС: 

ЧИ ДОПОМОЖЕ СПОРТ УНИКНУТИ 
ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19?

Результати наукових досліджень свідчать, що фізична активність покращує само-
почуття, продовжує тривалість життя, запобігає чи уповільнює розвиток серцево-су-
динних захворювань, раку, деменції тощо.

Саме тому US physical activity guidelines (Американські рекомендації щодо фізичної 
активності) та American Heart Association (Американська асоціація серця) рекомен-
дують принаймні 150 хвилин на тиждень займатись помірною фізичною активністю.

Останнє дослідження у British Journal of Sports Medicine (Британський журнал 
спортивної медицини) свідчить, що повсякденна фізична активність може допомогти 
уникнути тяжкого перебігу COVID-19.

Однак наразі досліджень на цю тему ще мало. Це одне з перших, тож його резуль-
тати потребують подальших підтверджень.

Як проводили дослідження?
Медпрацівники Kaiser Permanente у Каліфорнії постійно ставили пацієнтам два 

простих запитання про фізичну активність:
1. У середньому скільки днів на тиждень ви робите помірні або напружені фізичні 

вправи – такі, як швидка ходьба? Можливі варіанти відповідей – від 0 до 7 днів.
2. У середньому скільки хвилин ви робите фізичні вправи на цьому рівні? Можливі 

варіанти відповіді: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 хвилин або більше.
Дослідники проаналізували анонімні дані понад 48 000 дорослих людей, старших 

18 років, які з січня по жовтень 2020 року мали підтверджений COVID-19. Усі пацієнти 
звертались до Kaiser Permanente мінімум за пів року до позитивного тесту, і їм стави-
ли запитання щодо фізичної активності щонайменше тричі.
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Учасників поділили на три групи:
1. Люди з першої групи послідовно дотримувались вказівок щодо активності понад 

150 хвилин на тиждень під час усіх трьох опитувань.
2. Люди з другої групи мали від 0 до 10 хвилин активності на тиждень під час усіх 

трьох опитувань.
3. Люди з третьої групи були фізично активними від 11 до 149 хвилин на тиждень. Та-

кож до цієї групи віднесли людей, які під час трьох опитувань зазначали про різний 
час активності.

Дослідники розглянули й інші важливі характеристики учасників:

 вік, стать, расу;

 звичку курити;

 наявність ожиріння чи важкого ожиріння;

 наявність емфіземи, цукрового діабету, високого кров’яного тиску, серцево-
 судинних захворювань, ниркових хвороб;

 слабкий імунітет;

 факт звернення до невідкладної допомоги чи госпіталізація за шість місяців до
       діагностики COVID-19.
Така велика кількість даних допомагає розрахувати ризик, пов’язаний із різними 

результатами, і чіткіше побачити, як саме фізична активність була пов’язана з 
перебігом COVID-19.

Результати досліджень
Без фізичної активності підвищувались ризики госпіталізації та смерті після за-

раження COVID-19 у порівнянні з активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. 
Навіть 10 хвилин активності на тиждень дають певний захист від важкої хвороби або 
смерті від COVID-19 – хоча і не такий, як при 150 хвилинах.

Запитання про фізичну активність не лише вимірюють рівень активності людей, а 
й сигналізують про певні проблеми зі здоров’ям – підвищений рівень кров’яного ти-
ску, підвищений рівень цукру в крові. Деякі проблеми зі здоров’ям – надмірна вага, 
ожиріння, діабет та серцеві захворювання – пов’язані не лише з відсутністю фізичної 
активності, а і з більшим ризиком важких захворювань та смерті від COVID-19.

Отже...
Постійна фізична активність допомагає уникнути тяжкого перебігу COVID-19 

– хоча, звичайно, вакцинація дає значно більший захист. Можливо, поєднання 
активності й вакцинації дасть подвійний захист, однак це питання потребує подаль-
ших досліджень.

Щоденна фізична активність – навіть якщо це просто ходьба – дає організму ба-
гато переваг. Нам залишається лише зробити її рутинною частиною повсякденного 
життя.

Переклад статті з Harvard Health Blog 
(опублікована в червні 2021 року)
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Здоров’я дітей в умовах сучасних Здоров’я дітей в умовах сучасних 
викликіввикликів

Організм дитини перебуває у процесі розвитку, отже він потребує певних умов. 
Для належного функціонування кардіореспіраторної системи, підвищення аеробних 
можливостей організму дитини потрібен достатній рівень рухової активності. Фізична 
активність, включаючи спеціальні вправи, необхідна також для розвитку й інших 
органів і систем. Порушення постави, які спостерігаються у переважної більшості 
випускників шкіл, може призводити до інвалідизації у дорослому віці. А чи може поста-
ва правильно сформуватись, якщо дитина в школі перебуває тривалий час у сидячій 
та часто незручній позі? А якщо вона ще вдома довго сидить за комп’ютером або ви-
конанням домашніх завдань? Для профілактики захворювань дітей науковці розро-
бляють критерії навчального навантаження (НН) та рекомендації до інших складових 
способу життя. Реальне НН в сучасній школі досить суттєво перевищує безпечний 
рівень. Можливо, перехід до НУШ або зміни у навчальному процесі, що зумовлені 
пандемією COVID-19, змусять переглянути існуючі рівні. А поки що більше полови-
ни учнів (53%) мають сильну втому наприкінці навчального дня, що проявляється 
у суттєвому зниженні працездатності та збільшенні помилок. Слід відмітити, що за 
період з 2005 до 2015 року частка учнів 5-9 кл. з сильною втомою зросла більш 
ніж у 2 рази (з 22,2% до 52,6%). Розвиток втоми залежить не лише від НН, а й від дії 
інших факторів, зокрема, тривалості сну і виконання домашніх завдань (які в свою 
чергу також можуть залежати від НН). За десять років частка дітей з дефіцитом сну 
збільшилась на 7%, а з тривалістю виконання домашніх завдань понад 2,5 години на 
день – на 12,5%. Якщо діти навчаються за традиційною класно-урочною системою, 
важливо не перевищувати для учнів 1 класу 20 уроків на тиждень, 2-го – 21, 3-го – 22, 
4-го – 23, 5-го – 27, 6-го -28, 7-9-го – 30, 10-11-го – 32. Між уроками необхідно робити 
перерви тривалістю 15 хв. Перевищення допустимих меж цих факторів призводить до 
підвищення ймовірності появи високого рівня втоми у школярів у 1,3-3,5 рази.

Для кращої працездатності починати навчання краще в 1-4-х класах о 8:30-9:00 
год., 5-9-х класах – о 9:30-10:00 год., 10-11-х – о 10:00-10:30 год.

Важливо, щоб у перервах між заняттями дитина була фізично активною, а не про-
водила час за комп’ютерними іграми та у соціальних мережах. Окремої уваги та до-
даткового вивчення потребує питання дистанційного або онлайн-навчання під час 
карантину. 

Друге питання, яке потребує уваги, це спосіб життя дітей та його вплив на 
здоров’я. Відомо, що вагомим зміцнювальним фактором є оптимальний рівень рухової 
активності (РА) дітей. 
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Втім окремим самостійним фактором ризику є рухова неактивність, так звана «си-
дяча поведінка». Представник ВООЗ Е. Енгельсман надав таку інформацію: рухова 
неактивність у Європейському регіоні займає 4 місце в рейтингу факторів ризику 
смертності. Вона є головною причиною 30% серцево-судинних захворювань, 27% 
цукрового діабету, 25% раку молочної залози та товстої кишки, 20% хвороб кістково-
м’язової системи (остеопороз та ін.), а також є фактором ризику появи травм, психічних 
порушень (депресія, тривожність). Дослідженнями встановлено, що малорухливий 
спосіб життя характерний для 75,6% сучасних міських учнів середнього шкільного 
віку. За останні 5-7 років відбулось зниження рівня рухової активності дітей на 16,5%, 
особливо виражено – серед дівчат. У дівчат ймовірність вести малорухливий спосіб 
життя вища в 2,5 рази, ніж у хлопців. У середньому сучасний міський учень середніх 
класів проводить у положенні сидячи або лежачи (за винятком нічного сну) близь-
ко 11 годин на добу. Цілком зрозуміло, що нетренованому організму не вистачатиме 
ресурсів для протистояння різноманітним викликам. Малорухливий спосіб життя при-
зводить до порушень здоров’я. Дослідженнями встановлено, що ймовірність розвитку 
захворювань підвищується на 20% при низькому рівні рухової активності. Ймовірність 
появи множинної патології (більше  захворювань) зростає у дітей і підлітків майже в 
4 рази при низькому рівні фізичної активності, а ймовірність розвитку неврозів – у 
2,5 рази. У зоні ризику щодо погіршення здоров’я також перебувають учні, що ма-
ють тривалість екранного часу (ЕЧ) більше 2 годин на добу. Таких учнів – 65,8%. Це 
підвищує ймовірність зниження працездатності на 45%.

Менше 2 годин на день проводять перед екраном 73,5% учнів 1-4-х класів, 53% – 
5-9-х, 8% – 10-11-х. Та, навпаки, більше 4 годин на день проводять перед екраном 
72% старшокласників, 13% учнів середнього шкільного віку та 3% молодших школярів. 
У молодшій і старшій вікових групах учнів хлопці і дівчата проводять однаковий час 
перед екраном. У групі учнів середнього шкільного віку хлопці проводять більше 
часу перед екраном. Частка дівчат з тривалістю екранного часу менше 2 годин на 
добу більша на 15%, ніж серед хлопців, а частка дівчат з тривалістю ЕЧ більше 4 го-
дин – на 7,1% менша.

Взагалі ж за період від молодшого до старшого шкільного віку з усіх видів статичної 
(малорухливої) діяльності найбільш зростає тривалість комп’ютерної діяльності та 
комп’ютерних ігор – у 3,3 раза, далі йдуть виконання домашніх завдань на комп’ютері 
– у 2,2 раза, звичайних домашніх завдань – у 1,5 раза, телебачення – у 1,3 раза. 

Виконання домашніх завдань (ДЗ) також належить до малорухливої діяльності. 
З підвищенням їх тривалості погіршується працездатність учнів. При тривало-
му виконанні ДЗ високий рівень стомлення виявлений у 65% учнів, при середній 
тривалості – у 37%, при низькій – у 29%. Для дітей молодшого і середнього шкільного 
віку рекомендується максимальна тривалість ДЗ 1 година на добу, для учнів старшо-
го шкільного віку – 1,5 год. 
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Ймовірність розвитку сильної втоми у дітей при перевищенні цих рівнів вища в 2,2 
раза. Отже, необхідно допомогти дітям залишатись фізично активними як у звичайно-
му житті, так і в такі особливі періоди, як карантин. Нашими дослідженнями встанов-
лено, що щоденна тривалість загальної рухової активності дітей і підлітків повинна 
становити не менше 4,5 год. на добу, а на заняття середньої і високої інтенсивності, 
такі як біг, швидка ходьба, танці, рухливі ігри, їзда на велосипеді, роликах, загальна 
фізична підготовка, силові вправи та більшість видів спорту – необхідно відводити 
50-60 хв. на добу для хлопців, 40-50 хв. для дівчат. Або заняття спортом по 1,5 год. 
4 рази на тиждень для хлопців і 3 рази для дівчат. Позитивний вплив має сімейна 
ранкова гімнастика. Якщо дозволяють умови карантину та якість повітря, необхідно 
гуляти не менше 2 год. на добу на свіжому повітрі. 41% сучасних дітей 11-15 років не 
досягає цього критерію.

Хоча б 1 раз на день потрібно займатись фізичною активністю разом з дітьми. Це 
можуть бути заняття вдома – танці, вправи на розтягування, силові вправи або на 
свіжому повітрі – рухливі ігри, прогулянки на велосипеді чи роликах. Встановле-
но позитивний вплив спільної фізичної активності батьків та дітей на здоров’я дітей: 
більш високий рівень здоров’я притаманний дітям, які разом з батьками займаються 
фізичною активністю як на свіжому повітрі, так і вдома. За даними опитування (2017-
2018 рр.), 66 % батьків вказали, що хоча б 1 раз за останні 30 днів займалися разом 
із дитиною фізичною активністю на свіжому повітрі (спільні ігри, пішохідні прогулянки 
тощо). Значно менше уваги приділяють батьки спільній РА вдома – лише 29% зазна-
чили, що протягом останніх 7 днів хоча б 1 раз займалися фізичними вправами разом 
з дитиною вдома. Також важливо самим батькам регулярно займатись фізичними 
вправами та рухової активністю. Доведено, що це також впливає на РА дітей. Частіше 
відвідують спортивні секції чи танцювальні гуртки діти і підлітки у матерів, які займа-
ються спортом удома принаймні раз на тиждень, які відвідують спортивні заклади та 
у яких батько займається спортом. 

Встановлено, що у фізично активних батьків діти мають вищу тривалість фізичної 
активності, а спільна фізична активність дітей разом з батьками як вдома, так і на 
свіжому повітрі сприяє підвищенню рівня здоров’я дітей.

Різницю у фізичній активності дітей з низьким і високим рівнем здоров’я наведено 
в діаграмі. На ній видно, що у дітей з низьким рівнем здоров’я енерговитрати на всі 
види РА нижчі середнього рівня, а у дітей з високим рівнем здоров’я – навпаки, вищі 
середнього. Найбільше відхилення стосується РА помірної та високої інтенсивності, 
що підкреслює важливість занять спортом помірного (MPA) та високого рівня (VPA) 
для зміцнення здоров’я. Менше значення має РА низького рівня (LPA). Що стосується 
малорухливої (сидячої) поведінки, то тут тенденції у дітей з низьким і високим рівнями 
здоров’я також протилежні: у перших тривалість сидячої діяльності вища за серед-
ню, у других – нижча.
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Рухова активність впливає також на суб’єктивні показники здоров’я та благопо-
луччя. Дослідження показали, що підлітки, які вважають себе щасливими, займа-
ються в 1,5-2,0 рази довше видами спорту помірної інтенсивності (MРА), ніж учні, які 
відчувають себе менш щасливими. Втім і діти, і батьки часто не можуть правильно 
оцінити, чи вистачає дитині РА, оскільки не володіють достатньою інформацією щодо 
оптимальних рівнів РА. Лише 17% дітей та 22% батьків вважають, що їм не вистачає РА, 
хоча фактично таких дітей 41%. Причому батьки і діти оцінюють РА майже однаково. 
А якщо батьки і діти вважають, що їм достатньо РА, то вони і не будуть збільшувати її. 
Також дітям потрібна мотивація для того, щоб досягти необхідного рівня РА. За да-
ними опитування, за власним бажанням займаються у спортивних секціях 63% дітей. 
Цікаво, що діти, які займаються спортом за власним бажанням, витрачають на 25% 
більше енергії та на 12% більше часу на РА ніж діти, які займаються не за власним 
бажанням. 

Отже, на рівень РА підлітків впливає, окрім школи, мотивація учнів до занять РА 
спортом та участь сім’ї. Також дослідженнями доведено, що на РА дітей впливає 
тягар неінфекційних хронічних захворювань у найближчих родичів. При зростанні 
кількості родичів з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом, надлишковою вагою 
збільшується тривалість сидячої поведінки у дітей. Встановлено, що вклад спадковості 
у спосіб життя дітей становить 23%, в індекс маси тіла (ІМТ) – 41%. Ймовірність наявності 
у підлітка надмірної ваги та ожиріння при ожирінні у матері вища в 5,5 разів, при 
ожирінні у батька – в 3,7 раза, при ожирінні в обох батьків – в 39,3 раза, ніж у батьків 
з нормальною вагою. В умовах ізоляції науковцями прогнозується підвищення частки 
дітей з надмірною вагою. Оскільки це один з найбільш вагомих факторів зниження 
резервів здоров’я, важливо не допускати перевищення ІМТ за межі норми шляхом 
оптимізації саме способу життя. Отже, на формування резервів здоров’я дітей впли-
вають багато факторів, втім у різній мірі. Переважна більшість з цих факторів є керо-
ваними, тобто такими, які можна коригувати. Отже, зниження резервів здоров’я дітей 
спричиняють такі фактори (від найвпливовішого до найменш впливового):

1.   надмірна маса тіла або її дефіцит;
2.  наявність хронічних захворювань;
3.  кратність занять спортом – менше 3 разів на тиждень;
4.  тривалість сну – менше 9 год./добу;
5.  вік підлітка – більше 14,5 років;
6.  низький рівень доходів сім’ї;
7.   тривалість занять спортом або танцями – менше 270 хвилин на тиждень (хлопці)
     та 230 хвилин на тиждень (дівчата);
8.  малорухлива (сидяча) поведінка у позашкільний час – більше 4 годин на добу;
9.   відсутність фізичних занять у батьків;
10. відсутність спільних занять РА батьків і дітей.
Якщо ж сконцентрувати увагу на заходах, які потребують найбільшої уваги, це – 

достатня тривалість і кратність занять спортом та підтримання належного індексу 
маси тіла, який у свою чергу здебільшого вимагає правильного харчування та 
рухової активності. За цими даними можна розрахувати, чи є ризик для здоров’ї 
кожної дитини. 

Адже, як відомо, профілактика у рази дешевша та ефективніша, ніж лікування. А 
в умовах різноманітних сучасних викликів мати резерви здоров’я – це необхідність 
для кожного.

За матеріалами ДУ «Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України»



26

ПРОБЛЕМА 
ОЖИРІННЯ 

В СУЧАСНОМУ 
СВІТІ

Сучасні люди на жодне захворювання не хворіють так часто, як на ожиріння. За 
останніми оцінками ВООЗ, більше 1 млрд людей у світі мають зайву вагу. Ця пробле-
ма актуальна незалежно від соціальної і професійної належності, місця проживан-
ня, віку і статі. В економічно розвинених країнах майже 50% населення мають над-
лишкову вагу, з них 30% страждають на ожиріння. В Україні в середньому 20% осіб 
працездатного віку мають ожиріння і 25% – надлишкову масу тіла. Особливу тривогу 
викликає той факт, що з кожним роком збільшується число дітей і підлітків, які страж-
дають на ожиріння. Вражаючі дані свідчать – щорічно як мінімум 2,8 мільйона осіб 
вмирає в результаті зайвої ваги або ожиріння. ВООЗ розглядає ожиріння як глобаль-
ну епідемію, що охоплює мільйони людей.

Людям з надлишковою вагою загрожує більша кількість хвороб, ніж людям з нор-
мальною масою тіла. Абсолютно точно доведено зв’язок між ожирінням і такими не-
безпечними для життя захворюваннями, як цукровий діабет 2-го типу, артеріальна 
гіпертензія, атеросклероз, деякі види злоякісних пухлин, порушення репродуктивної 
функції, захворювання шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату.

Ожиріння розвивається внаслідок порушення енергетичного балансу організму, 
коли надходження енергії з їжею перевищує енергетичні витрати організму. Над-
лишок калорій від з’їденого використовується для синтезу жиру, який відкладається 
в жирових депо. Поступово жирові депо збільшуються, маса тіла неухильно зростає.

В останні десятиліття у багатьох країнах підвищився рівень життя, змінилася струк-
тура харчування, збільшилося споживання висококалорійних продуктів з високим 
вмістом жиру і з низьким вмістом клітковини. Все це сприяє споживанню надлишкової 
енергії, а значить, і поширенню ожиріння серед все більшої кількості людей.

Незначні, на перший погляд, «маленькі слабкості», які людина собі дозволяє, мо-
жуть призвести до значного збільшення ваги. Наприклад, якщо щодня з’їдати зайву 
сушку, збільшення ваги становить 1,1 кг на рік, 1 столову ложку майонезу – 4,8 кг на рік.



Вага залежить не тільки від того, чим і як людина харчується, а й від того, наскільки 
вона активна. Як правило, сучасна людина веде, в основному, сидячий спосіб життя: 
їздить на транспорті замість того, щоб ходити; користується ескалатором і ліфтом 
навіть у тих випадках, коли можна обійтися без них; виконує роботу сидячи; багато 
часу проводить перед телевізором і за комп’ютером, що і сприяє наростанню маси 
тіла і розвитку ожиріння.

У різних людей жирова тканина відкладається по-різному, тому виділяють три типи 
ожиріння.

1. Абдомінальний (від лат. abdomen – живіт), або андроїдний (від грец. andros 
– чоловік), або верхній тип ожиріння характеризується надмірним відкладенням 
жирової тканини в ділянці живота і верхньої частини тулуба. Фігура стає схожою на 
яблуко. Ожиріння типу «яблуко» частіше зустрічається у чоловіків і є найбільш небез-
печним для здоров’я. Саме при цьому типі частіше розвиваються такі захворювання, 
як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, інфаркти та інсульти.

2. Стегново-сідничний або нижній тип ожиріння характеризується розвитком 
жирової тканини переважно в ділянці сідниць і стегон. Фігура за формою нагадує гру-
шу. Ожиріння типу «груша» часто зустрічається у жінок і, як правило, супроводжується 
розвитком захворювань хребта, суглобів і вен нижніх кінцівок.

3. Змішаний або проміжний тип ожиріння характеризується рівномірним розподілом 
жиру по всьому тілу.

Більш простим показником абдомінального ожиріння є окружність талії. При 
окружності талії у чоловіків більше 94 см, а у жінок – 82 см, варто задуматися про 
правильне харчування і збільшення фізичної активності. Якщо талія у чоловіків 
перевищує 102 см, а у жінок 88 см – це абдомінальне ожиріння і серйозний привід 
для тривоги.

Позбутися зайвих кілограмів одночасно і просто, і дуже важко. З одного боку, всі 
рекомендації прості, з іншого – їх складно дотримуватися. Щоб домогтися будь-якого 
результату, необхідно, перш за все, ставити перед собою реальні, здійсненні цілі і 
розуміти, що не можна поспішати. Щоб схуднути без шкоди для здоров’я, потрібен 
час. Швидка втрата маси тіла незабаром знову призведе до її зростання. Знижувати 
вагу слід поступово: на 0,5-1,0 кг на тиждень, не швидше ніж на 3-4 кг на місяць. Таке 
повільне, поступове схуднення, приблизно на 10-15% за 3 місяці лікування (приклад: 
якщо ваша вага 100 кг, то оптимально схуднути на 10-15 кг), не тільки поліпшить са-
мопочуття, але і допоможе довго втримати досягнутий результат.

Всі методи лікування ожиріння спрямовані на зменшення надходження і / або 
збільшення витрат енергії. На сучасному етапі існує кілька методів боротьби із за-
йвою вагою: не медикаментозні, медикаментозні, хірургічні.

Налагодження правильного харчування займає центральне, визначне місце в 
лікуванні ожиріння. Тільки поступова, тривала зміна характеру харчування, хар-
чових звичок, що склалися, а не тимчасове обмеження вживання певних продуктів 
може привести до успішного зниження ваги.

Перш за все для зниження маси тіла необхідно споживати калорій менше, ніж до 
цих пір використовував організм. Дуже важливо обмежити споживання жирів. Жир 
є найбільш калорійним компонентом їжі, який сприяє переїданню, оскільки надає 
їжі приємний смак і викликає слабке відчуття насичення. При надмірному вживанні 
жирної їжі організм перевантажується калоріями.

Потрібно виключити або звести до мінімуму вживання продуктів з високим вмістом 
жиру (майонез, вершки, горіхи, насіння, ковбасні вироби, торти, тістечка, чіпси та ін.) 

27



28

І використовувати нежирні продукти (пісні сорти м’яса і риби, знежирені молочні 
продукти). 

Основою харчування повинні бути вуглеводи, що важко засвоюються – хліб гру-
бого помелу, крупи, макаронні вироби, овочі, бобові, фрукти.

Не рекомендуються продукти, що містять легкозасвоювані вуглеводи: цукор, ва-
рення, кондитерські вироби, солодкі напої та ін.

З продуктів, багатих на білки, кращі нежирні сорти м’яса, риби і сиру, біле м’ясо 
птиці, нежирні молочні продукти, бобові, гриби.

Щоб повною мірою реалізувати свій потенціал з позбавлення від зайвих кілограмів, 
для збільшення витрати енергії необхідно розширити свою фізичну активність.

Її значенням для боротьби з надмірною вагою занадто часто нехтують. Це пов’язано 
з двома хибними уявленнями. Одне з них полягає в тому, що більшість фізичних на-
вантажень нібито пов’язана лише з дуже невеликими енерговитратами, а друге – в 
тому, що підвищення фізичної активності нібито завжди супроводжується збільшенням 
споживання їжі, що зводить нанівець її ефект. Першу оману легко подолати, ознайо-
мившись з таблицею енергетичних витрат при різних видах фізичної активності. За 
годину ходьби, наприклад, людина вагою близько 70 кг у залежності від швидкості 
витрачає від 150 до 400 калорій понад звичайне. При бігу та сама людина витрачає 
від 800 до 1000 калорій на годину, при їзді на велосипеді – від 200 до 600, а при 
веслуванні – до 1200 калорій на годину. Більш того, огрядний чоловік витрачає на 
той же вид фізичної діяльності більше енергії, ніж людина нормальної ваги.

Друга хибна думка, згідно з якою збільшення фізичної активності тягне за собою 
підвищення споживання їжі, базується на неправильній інтерпретації відомих фактів. 
Дійсно, додаткове навантаження у фізично активної людини вимагає відповідного 
збільшення споживання калорій, інакше розвивається прогресуюче виснаження. 
Однак дослідження вчених показали, що для осіб, які ведуть малорухливий спосіб 
життя, така залежність відсутня. Починаючи з певного рівня фізичної активності, її по-
дальше зниження не супроводжується зменшенням споживання їжі, а тому призво-
дить до зростання ваги тіла.

Найпростішим, доступним і ефективним видом фізичного навантаження є ходьба 
30-40 хв. на день 4-5 разів на тиждень, і головне – регулярно.

Хоча на додаткову годинну прогулянку витрачається всього 200-300 калорій, 
щоденні витрати підсумовуються. За рік, наприклад, щоденні годинні прогулянки за-
безпечать втрату такої кількості калорій, яка еквівалентна 7-14 кг.

Між тим, для вирішення означеної соціальної проблеми пріоритетними напряма-
ми державної політики багатьох країн, у тому числі України, мають стати комплексні 
міжгалузеві програми зі зміни навколишнього середовища з метою збільшення 
рухової активності, контролю за якістю споживаної їжі і популяризації здорового 
способу життя.

За матеріалами 
ДУ «Інститут гастроентерології 

НАМН України» 
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ПОРУШЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ЗДОРОВ’Я ЧОЛОВІКА ВНАСЛІДОК 

ПИВНОГО АЛКОГОЛІЗМУ
Багато любителів пива вважають шкоду від цього хмільного напою перебільшеною. 

А деякі навіть наполягають на тому, що пиво може принести користь здоров’ю: стати 
джерелом деяких вітамінів, поліпшити роботу серця і нервової системи. Але насправді 
надмірне вживання такого напою призводить до розвитку пивного алкоголізму. А 
цей стан, у свою чергу, є дуже небезпечним. Сексологи попереджають, що пивний 
алкоголізм може призвести до порушень сексуального здоров’я чоловіка.

Чи справді пиво порушує сексуальне здоров’я чоловіка?
Пінистий хмільний напій впливає на чоловічий організм не так різко, як більш міцний 

алкоголь. Він легко стає обов’язковим елементом відпочинку, використовується для 
розслаблення і заспокоєння. Регулярне вживання пива призводить до розвитку пив-
ного алкоголізму, і він вважається більш небезпечним, ніж класичний алкоголізм – 
його рідше сприймають серйозно, адже вживання пива вважається багатьма абсо-
лютним варіантом норми.

Зловживання пивом має багато неприємних наслідків для сексуального здоров’я 
чоловіка:

• викликає гормональний збій;
• стає причиною ожиріння;
• знижує лібідо;
• викликає еректильну дисфункцію;
• негативно впливає на тривалість статевого акту;
• порушує якість сперми.
Вживання значної кількості пива заважає збудженню і оргазму, адже алкоголь 

порушує кровообіг, дихання і чутливість нервових закінчень. Також спиртне збільшує 
вірогідність хвороб серцево-судинної системи, що вважається фактором ризику 
еректильної дисфункції, адже тканини статевого члена потребують гарного крово-
току для нормальної роботи. Наукові експерименти показали, що регулярне вжи-
вання спиртних напоїв, до яких, безумовно, належить пиво, впливає на ті відділи го-
ловного мозку, які відповідають за збудження і сексуальне задоволення. 
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Тому у чоловіків з пивним алкоголізмом згодом знижується статевий потяг, секс їх 
цікавить все менше.

Вчені попереджають, що пивний алкоголізм виникає набагато швидше, ніж 
залежність від більш міцних спиртних напоїв. Пиво призводить до емоційної і психічної 
деградації, що також негативно позначається на сексуальному житті.

Вплив пива на лібідо
Багато чоловіків відзначають, що кілька келихів пива позитивно позначають-

ся на їх потенції, підстьобують сексуальне бажання і навіть роблять статевий акт 
яскравішим. Нерідко такий побічний ефект робить підступну послугу: пінний напій 
стає обов’язковим супутником сексу.

Через систематичне вживання спиртного мозок починає підлаштовуватися під 
умови, що змінилися: чутливість рецепторів поступово притупляється, а вироблен-
ня речовин, що нейтралізують дію алкоголю, посилюється. Щоб повернути колиш-
ню легкість і запал, чоловік нерідко збільшує дозу, але це шлях у нікуди. Чоловік 
починає отримувати менше задоволення від статевого акту, також виникає пробле-
ма сексуальної незадоволеності партнерки. 

Вплив на гормони
Вміст алкоголю в різних сортах пива відрізняється. Але навіть відносно невелика 

кількість такої речовини при регулярному надходженні в організм впливає на залози 
внутрішньої секреції: гіпофіз, наднирники, щитоподібну залозу та ін. Систематичне 
вживання пива призводить до зниження концентрації тестостерону (основного гор-
мону чоловіків), що викликає порушення загальної статевої активності. Такий дисба-
ланс провокує атрофію яєчок, через що вони стають в’ялими і слабкими. 

Вживання алкоголю знижує кількість тестостерону у чоловіків через те, що:
•  при метаболізмі етанолу в організмі знижується кількість коферменту,
   відповідального за синтез тестостерону в печінці і яєчках;
•  надлишок спиртного збільшує рівень жіночого гормону естрогену, а також
   гормону стресу – кортизолу, який здатний знищувати тестостерон;
•  алкоголізм призводить до порушення якості сну, що знижує здатність організму 
    до синтезу тестостерону. 

Фітоестрогени в складі пива і їх вплив на сексуальну 
функцію у чоловіків

Пиво має в своєму складі фітоестрогени. Це речовини, які нагадують жіночі гормо-
ни. При помірному вживанні вони не завдають ніякої шкоди здоров’ю. Але на тлі пивно-
го алкоголізму чоловік отримує особливо багато фітоестрогенів, що може призвести 
до серйозних гормональних збоїв. Багато вчених впевнені, що саме фітоестрогени є 
основною причиною формування пивного живота у чоловіків. Звичайно ж, такі речо-
вини порушують вироблення тестостерону, що супроводжується:

•  зниженням еректильної функції;
•  зниженням лібідо;
•  змінами характеру (слабовільністю, істеричністю, апатичністю);
•  погіршенням якості сперми (зниженням обсягу, збільшенням її в’язкості, а також 
    зниженням кількості і рухливості сперматозоїдів).
Експерименти над тваринами показали, що пиво в великому дозуванні призводить 

до розвитку чоловічого безпліддя. 

Ожиріння: підступний вісцеральний жир 
Пиво дуже підступне. Цей хмільний напій при надмірному вживанні впливає на ен-

докринну систему і призводить до ожиріння. 
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Поява пивного живота у чоловіків пов’язана з багатьма факторами. По-перше, 
печінка при вживанні спиртного зайнята переробленням етанолу, а не спалюванням 
жиру. По-друге, пиво зазвичай п’ють з різними калорійними закусками, а по-третє, 
такий напій порушує гормональний фон, що також сприяє набору зайвих кілограмів. 

В основі пивного живота – вісцеральний жир. Він оточує внутрішні органи і є більш 
небезпечним, ніж звичайний підшкірний жир. Його негативний вплив на сексуальне 
життя пояснюється тим, що він:

•  здавлює судини, перешкоджаючи повноцінному кровопостачанню статевих 
   органів, і може викликати еректильну дисфункцію;
•  виділяє гормон лептин, який впливає на енергетичні, метаболічні та
   нейроендокринні реакції, блокує тестостерон і змінює гормональний баланс 
   в організмі;
•  перетворює чоловічі статеві гормони (тестостерон) на жіночі (естроген), що
   супроводжується зниженням потенції, появою помітних грудей, а також збіль-   
   шенням ризику раку передміхурової залози. 

Негативний вплив на психіку 
Благополучне сексуальне життя багато в чому залежить від психологічного 

здоров’я. А пивний алкоголізм дуже сильно порушує психоемоційний стан. Чоловіки 
з такою залежністю нерідко стають агресивними і дуже ревнивими, можуть влашто-
вувати скандальні сцени з рукоприкладством. Звичайно, поганий настрій не додає 
ентузіазму на сексуальному фронті. А особистість людини, що регулярно вживає 
спиртне, продовжує поступово змінюватися.

Як це шкодить сексуальному життю? 
При надмірному вживанні пива: 
•  відсутні еротичні сни;
•  сповільнюється настання еякуляції, або вона може зовсім не наставати;
•  знижується ймовірність настання оргазму;
•  ерекція може зникати під час статевого акту;
•  еякуляція може бути передчасною. 
Чим молодшим був чоловік, коли почав пити пиво, тим більший ризик зіткнутися з 

проблемою залежності і різними негативними наслідками пивного алкоголізму. 

Що робити: декілька порад чоловікам 
Єдиний можливий спосіб впоратися з порушеннями еректильної функції на тлі пив-

ного алкоголізму – повністю відмовитися від спиртного. І лікарі попереджають, що 
зробити це буде дуже непросто. Для успішного лікування пивного алкоголізму не за-
йвим буде звернутися до фахівця-нарколога, а також до кваліфікованого психотера-
певта. Справитися з залежністю допоможе: 

•  вольове рішення;
•  наявність мотивації;
•  усвідомлення шкоди пива для здоров’я;
•  пошук нових методів розслаблення без алкоголю. 
Пивний алкоголізм є серйозною проблемою, яка потребує комплексного підходу 

і високого рівня усвідомленості. Впоравшись із залежністю, можна повернути собі 
радість сексуального життя, здоров’я і гарний настрій.

За матеріалами Асоціації сексологів 
та сексотерапевтів України
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ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНЕ 
НЕДОСИПАННЯ НЕДОСИПАННЯ 

Недосипання – проблема багатьох сучасних людей. Хронічна нестача сну 
стала досить поширеним явищем, і лікуванням її займаються не тільки медики, 
але й психологи. Велика кількість людей навіть не підозрює про те, що в них є 
ознаки недостатності нічного відпочинку. 

Як же проявляє себе недосипання?
•  щоб вчасно прокинутися, необхідний будильник;
•  будильник вранці завжди переставляється на більш пізній час;
•  важко вставати з ліжка;
•  почуття млявості в другій половині дня;
•  настає сонливість на лекціях, ділових зустрічах, у теплих приміщеннях;
•  людина стає сонною після «важкої» їжі, при поїздці в транспорті;
•  необхідно вдень поспати, щоб нормально себе почувати до вечора;
•  засинання під час вечірнього відпочинку або перегляду телевізора;
•  тривалий сон у вихідні;
•  засипання протягом 5 хвилин після відходу в ліжко.
На перший погляд тимчасовий недолік нічного відпочинку не є великою проблемою, 

однак це зовсім не так. Наслідки недосипання виходять далеко за межі стандартної 
сонливості в денну пору. При хронічному поганому сні нерідко виникає головний біль, 
запаморочення, у декого навіть непритомність. Люди стають дратівливими, агресив-
ними. Також це явище стає першою причиною синдрому хронічної втоми і депресії.

Скільки часу потрібно, щоб виспатися?
Це питання турбує не одне покоління вчених. Вважається, що людині достатньо 

7-8-годинного сну, при цьому 2 години повинні припадати на період до опівночі. Та-
кож стверджують, що жінки повинні спати більше, ніж чоловіки, на 1 годину. Однак ці 
цифри у кожної людини можуть сильно відрізнятися, наприклад, дехто може спати на-
багато менше і відчувати себе чудово, іншим же не вистачає і 10 годин. 
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Головним критерієм гарного нічного відпочинку є бадьорість. Після пробудження 
потрібно відчувати себе енергійним. Але якщо підйом з ліжка супроводжується втомою, 
розбитістю, поганим самопочуттям і поганим настроєм, то сну явно було недостатньо. 
Ще один фактор – порушення нормального функціонування щитоподібної залози. 
Якщо вона виробляє недостатню кількість гормонів, то у людини може спостерігатися 
патологічна сонливість.

Наслідки недосипання:
•  підвищена дратівливість, агресивність, втрата почуття гумору;
•  стан депресії;
•  зниження концентрації уваги, нездатність зосереджуватися;
•  провали в мисленні, періодично може наставати сплутаність свідомості;
•  втрата відчуття реальності того, що відбувається;
•  сонливість у денний час;
•  головний біль і запаморочення, які є і симптомами недосипання, і наслідками 
   одночасно;
•  зниження імунітету, підвищення схильності до інфекційних і онкологічних 
   захворювань;
•  можливий стан, аналогічний алкогольному сп’янінню;
•  збільшується ризик гіпертонічних кризів, появи цукрового діабету;
•  втрата пильності та допущення безлічі помилок на роботі;
•  ожиріння. Стверджують, якщо людина спить менше 5 годин, то її вага може
    збільшитися на 50% і більше, тому що хронічне недосипання провокує утилізацію
   глюкози не в м’язи, а в жир;
•  розвиток імпотенції;
•  безсоння.
У деяких випадках виникають галюцинації від хронічного недосипання. Брак сну 

створює ненормальні умови для функціонування головного мозку, внаслідок цього 
порушення виникають нереальні картини. Небезпеки такі бачення не становлять і не 
вимагають спеціального лікування. Галюцинації пройдуть самі собою, коли людина 
нормально відіспиться. Укорочення нічного відпочинку та відтермінування відходу в 
ліжко істотно знижують пильність, що може сильно позначитися на організмі. Якщо не 
спати зовсім, то здатність обробляти інформацію і навчатися знижується на третину, а 
якщо не спати дві доби поспіль на цілих 60%.

Цікавий факт: якщо протягом одного тижня спати менше 6 годин на добу, то мо-
зок буде страждати так, як при дводобовій повній відсутності сну. При хронічному 
недосипанні відбуваються процеси, які негативно впливають на пам’ять і навчан-
ня. Серцевий м’яз при цьому менше відпочиває, тобто більше зношується, та й сам 
організм швидше старіє. Якщо хронічний недосип спостерігається роками, то вже че-
рез 5-10 років людині буде дуже складно заснути. Імунітет дасть збій ще раніше, бо 
недосипання впливає на вироблення Т-лімфоцитів, зменшуючи їх кількість, внаслідок 
цього організм не може повноцінно протистояти бактеріям і вірусам. Невиспані люди 
– сварливі і дратівливі. Це підтверджений факт.

Чому скорочується час сну?
Здебільшого «викрадачами» важливих для організму годин можна назвати 

телевізор, комп’ютер і телефон. Саме ці речі провокують людину не йти спати вчасно. 
Крім того, впливає і малорухливий спосіб життя, наприклад, при гіподинамії людина 
важко засинає, але рано змушена встати на роботу, навчання тощо. Пізні прийоми 
їжі, сімейні негаразди, стимулюючі напої ввечері, понаднормова робота і нічні зміни 
також відбирають у людини такі необхідні години відпочинку.
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Як можна боротися з хронічним недосипанням?
Головне, що потрібно зробити – нормалізувати і впорядкувати свій спосіб життя. 

До сну краще всього йти до 22-23.00, а вставати через 7-8 годин після засинання. 
Слід збільшити фізичну активність, а у другій половині дня не вживати енергетичні 
напої та алкоголь, а ще – кидайте палити. Використовуйте ліжко тільки для сну. Перед 
відходом у ліжко рекомендується здійснити невелику прогулянку на свіжому повітрі, 
прийняти теплу ванну, включити заспокійливу музику. Розслаблюючий масаж також 
буде ефективним.

Чи можна померти від хронічного недосипання?
Неуважність, сонливість, дратівливість та інші ознаки належать до ряду не найтяж-

чих наслідків. Інша справа – захворювання, які виникають з цієї причини. Недосипання 
порушує абсолютно всі функції організму. Істотно підвищується ризик розвитку різних 
патологій, захворювань та інших порушень. Підтверджено ризик смерті від недоси-
пання. Можливо, причина криється в тому, що в такій ситуації в організмі виділяється 
велика кількість гормону стресу, регулярно піднімається артеріальний тиск, а ці 
два фактори підвищують можливість інсульту та інфаркту. Також вчені з’ясували, що 
працівники нічних змін більш схильні до раку кишківника і грудей. Цілком можливо, що 
це пов’язано зі штучним освітленням, яке призводить до зниження секреції мелатоніну. 
Як відомо, мелатонін здатний пригнічувати ріст пухлинних клітин.

Якщо протягом тижня спати по 3-4 години, то організм стане гірше засвоювати і 
перетравлювати вуглеводи, реагувати на стресові ситуації. У таких людей з’являться 
гормональні збої і ослабне імунна система. Неуважність, втрата пильності можуть 
стати причиною нещасного випадку, так що померти можна не тільки від недуг, ви-
кликаних хронічним недосипанням.

За статистикою, чимало аварій на дорогах, на підприємствах, заводах 
відбувається саме з тієї причини, що працівник/водій втратив пильність 

через нестачу сну.
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СТРУС МОЗКУ В ДИТИНИСТРУС МОЗКУ В ДИТИНИ
Активні ігри, катання на велосипеді, скейті, гіроборді – це саме те, що так 

полюбляють діти і що допомагає їхньому гармонійному фізичному розвитку. А 
якщо додати сюди відсутність страху та почуття самозбереження, таке ак-
тивне життя іноді може призвести до тяжких наслідків – падіння та травма-
тизму. Діти можуть не розуміти всіх наслідків отриманої травми, тоді як батьки 
повинні знати, що таке черепно-мозкова травма та як її визначити.

Що таке струс мозку та які його ознаки?
Струс головного мозку відноситься до легкого ступеня черепно-мозкової травми, 

але не означає, що наслідки незначні. Навіть якщо немає видимих ушкоджень, мо-
жуть бути внутрішні ускладнення, що призводять до порушення роботи центральної 
нервової системи. Якщо дитина сильно вдарилася головою, не варто відкладати 
похід до лікаря на кращі часи. Наростання симптомів – це характерна риса для 
струсу мозку. Відразу після травми стан дитини може лише трішки погіршитися, але 
чим більше часу проходить, тим більше стан дитини ускладнюється.

Ознаки струсу мозку залежно від ступеня тяжкості
I ступінь. Незначний удар головою може призвести до легкого ступеня струсу моз-

ку, що характеризується легким запамороченням, слабкістю і, можливо, блюванням 
або ж просто відчуттям блювотних позивів. Дитина перебуває у свідомості й навіть 
може повернутися до активних ігор через пів години. 

II ступінь. Незначні травми черепа та гематоми можуть вказувати на струс мозку 
середньої тяжкості. У такому стані дитина може втрачати свідомість, не розуміти, де 
перебуває, їй буде важко рухатися самостійно; також можлива нудота та блювання 
впродовж декількох годин.

III ступінь. Тяжкий ступінь струсу мозку потребує негайного обстеження та лікування. 
Травми різної тяжкості, переломи та крововиливи, часта втрата свідомості на довгий 
час вказують, що потрібно діяти – і швидко. 

Якщо ви підозрюєте, що у вашої дитини струс мозку, зверніться до педіатра або 
невролога.
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Ознаки струсу мозку залежно від віку
Новонароджені діти. Невправні батьки можуть стати причиною того, що немовля 

впаде зі столика чи ліжка або ж навіть із рук дорослого. У такому віці симптоми струсу 
мозку важко розпізнати, але можливо. Часта відрижка та блювання, відсутність апе-
титу, збільшення тім’ячка, блідість, поганий сон, плач – усе це сигналізує, що дитина 
отримала травму.

Діти 2-3 роки. Блідість обличчя, втрата орієнтиру в просторі, що викликає хитку 
ходу, а також втрата свідомості – перші сигнали струсу мозку в цьому віці. Також ди-
тина може скаржитися на біль у животі та блювотні позиви, головний біль або ж біль у 
скронях.

Діти 3-6 років. У такому віці дитина може допомогти батькам визначити струс моз-
ку, адже діти здатні розказати, що сталося, та показати, що й де болить. Дуже часто 
травми стаються на ігрових майданчиках або в інших місцях, де багато дітей. При-
чини травми можуть бути різноманітні: неконтрольована поведінка або ж підвищена 
збудливість, дитину могли штовхнути чи вдарити. Синці, гематоми, головний біль чи 
запаморочення, пітливість, блювання, втрата свідомості – це все «дзвіночки» струсу 
мозку.

Діти шкільного віку. У цьому віці діти можуть бути дуже активними, часто провоку-
ючи бійки, що призводить до травм. Втрата свідомості, нудота та блювання, головний 
біль, порушення координації вказують на наявність струсу мозку.

Що робити, якщо в дитини струс мозку?
Перше, що повинні зробити батьки, підозрюючи струс мозку, – викликати швидку.  

У жодному разі не можна давати знеболювальні препарати!
Якщо струс мозку легкого ступеня, то варто покласти дитину набік, оглянути го-

лову та відвезти до лікарні або ж викликати швидку. Якщо ж струс мозку середнього 
або важкого ступеня, дитину рекомендовано покласти набік, зігнути руку та покла-
сти долоню під щоку, а ноги зігнути в колінах. Не давайте дитині заснути до прибуття 
швидкої допомоги – їй потрібен спокій та відпочинок, але не сон.

Що не варто робити, якщо в дитини струс мозку?
Якщо ви підозрюєте в дитини струс мозку або ж стали свідком отримання черепно-

мозкової травми, у жодному разі:
• не кладіть дитину на спину;
• не ляскайте по обличчю та не трясіть за плечі;
• не обробляйте рани спиртом (подряпини та незначні рани можна обробити
  «Хлоргексидином»);
• не залишайте дитину без нагляду та не дозволяйте підніматися самостійно;
• не робіть різких рухів;
• не кричіть та не панікуйте.
Профілактика струсу мозку включає в себе постійний контроль з боку батьків за 

немовлям та інформування дітей щодо правил поведінки на ігрових майданчиках, 
дорозі, з іншими дітьми та використання сучасних іграшок і девайсів.
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ДИТЯЧА ПІСОЧНИЦЯ: 
як вберегти малюка від небезпек,  

які він може підхопити, граючись у піску
Пісочниця – незмінний атрибут літа, дитинства та соціалізації. Без-

печною для дитини пісочниця може бути тільки у дворі вашого влас-
ного будинку, коли ви впевнені в тому, що вона закрита від тва-
рин, у ній чистий пісок і дитина не контактує з хворими дітьми. Якщо 
такої «розкоші» у вас немає і ви змушені ділити дворову пісочницю, 
важливо знати про те, з якими небезпеками ви можете зіткнутися.  
А найголовніше, як їх уникнути?

Гельмінти і токсоплазмоз. Якщо пісочниця відкрита, вона може стати відхожим 
місцем для бродячих котів, там же залишається і їх шерсть, залишки слини. Це загрожує 
таким неприємним захворюванням, як гельмінтоз. Яйця глистів можуть проникнути в 
організм вашої дитини елементарно просто, варто тільки брудними руками взяти їжу 
або облизати лопатку чи власні пальчики з зараженим піском.

Ще одне інфекційне захворювання, переносником якого є кішки – токсоплазмоз. 
На перший погляд, це не найбільш небезпечне захворювання для дитини. Але, якщо 
мама чи хтось з близьких родичок дитини вагітна, ймовірність хвороби дуже висока. 
Токсоплазмоз під час вагітності може закінчитися викиднем на ранніх термінах, важ-
кими вадами багатьох органів і систем плоду на більш пізньому терміні вагітності.

Інфекції, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Банальна ГРВІ, коклюш, 
вітрянка, кір – ось неповний перелік захворювань, які можна підхопити в дитячій 
пісочниці. Всі ці хвороби передаються повітряно-крапельним шляхом, а так як під час 
гри діти перебувають у досить тісному контакті, інфікування практично неминуче.

Колючо-ріжучі предмети. На жаль, ржаві цвяхи, скло, уламки деревини, шприци в 
дитячій пісочниці – це зовсім не рідкість.

То що ж робити, якщо ситуації не вдалось уникнути і дитина травмувалася. 
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Бережіть себ е і будьте здорові !Бережіть себ е і будьте здорові !

По-перше, не панікуйте!
По-друге, якщо з ранки тече кров, то не зупиняйте її протягом декількох хвилин. 

Якщо крові немає, видавлювати її не варто, оскільки це може збільшити ризик про-
никнення вірусів у клітини. Ні в якому разі не можна терти пошкоджену ділянку і про-
водити інші механічні маніпуляції. Таким чином ви ризикуєте збільшити ділянку травми 
і підвищити ймовірність інфікування.

По-третє, місце проколу варто вимити з милом під проточною водою. Після того, як 
рана буде промита, її необхідно висушити та заклеїти пластиром. 

По-четверте, обов’язково перевірте, чи є у неї щеплення від правця і гепатиту В. 
Якщо таких немає, то обов’язково треба провести екстрену вакцинацію. Це можна 
зробити в найближчому травмпункті. Пам’ятайте, що при відсутності медичної допо-
моги, ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть з медичною допомо-
гою ризики смерті від правця досить високі – від 10 до 70%. Єдиний надійний спосіб 
захисту – вакцинація.

По-п’яте, не пізніше 72 годин після уколу, а краще якнайшвидше, необхідно звер-
нутися у медичний заклад. Там лікар ретельно оцінить ризик можливого інфікування 
ВІЛ-інфекцією. Будьте готові максимально чітко згадати всі деталі: коли і де стався 
укол голкою, в якому стані вона була – з наявними ознаками залишків крові чи без, як 
саме стався контакт з голкою – через взуття, одяг чи оголеною шкірою та як глибоко 
голка проникла під шкіру. 

Якщо буде встановлено, що ризик інфікування відсутній – то дійсно можна пере-
стати хвилюватися. Якщо ж лікар оцінив ризик як високий, то дитині призначать 
профілактичне лікування. Необхідно буде також дослідити кров дитини на ВІЛ-
інфекцію і гепатити В та С одразу ж після пригоди та/або після короткого проміжку 
часу. Лікар повинен надати усі необхідні пояснення та інструкції.

Пам’ятайте, для того, щоб уникнути небезпеки:
- робіть дитині всі планові щеплення;
- слідкуйте, щоб дитина не брала в рот пісок, не облизувала лопатку та іграшки 
   з пісочниці;
- після кожної прогулянки та гри в пісочниці, ретельно мийте дитині руки з милом;
- уважно ставтеся до оточення на дитячому майданчику. Якщо дитина підозріло
   кашляє або на вигляд хвора, не ризикуйте здоров’ям свого малюка і краще 
   погуляйте в іншому місці;
- перед прогулянкою оглядайте пісочницю на наявність гострих предметів: битого
   скла, уламків іграшок, цвяхів і т. д. Особливо, якщо це пісочниця у чужому дворі;
- намагайтеся грати в одній пісочниці і бажано зробити так, щоб вона закривалася
   хоча б на ніч. Для цього підійде дерев’яна кришка, брезент або товста плівка;
- не годуйте дитину на вулиці, ніякі вологі серветки не здатні замінити мило 
   і проточну воду.




