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Відбувся круглий стіл «Адвокація на підтримку стратегій із 
вакцинації проти COVID-19 згідно з Дорожньою картою та їх вико-
нання в Україні». Учасники заходу дійшли згоди, що необхідно осо-
бливу увагу приділяти інформаційній політиці. Вони закликали всі ор-
гани влади, громадськість та ЗМІ забезпечити доступність доказової 
інформації про вакцини проти COVID-19 для кожного громадянина, 

особливо для людей похилого віку. Зокрема, модератор заходу Тимофій Бадіков, ви-
конавчий директор ГС «Коаліція за вакцинацію», запропонував керівництву області 
організувати зустріч з власниками ЗМІ щодо представлення інформації про хворобу 
та вакцинацію. Круглий стіл відбувся в рамках адвокаційної кампанії Бюро ВООЗ в 
Україні у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, Громадською спілкою 
«Коаліція за вакцинацію» за підтримки Представництва Європейського Союзу в 
Україні. Адвокаційна кампанія спрямована на покращення інформованості серед 
пріоритетних груп населення щодо вакцинації від COVID-19 і створення додатко-
вих можливостей для досягнення високих охоплень серед медичних працівників і 
літнього населення. 
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До Всеукраїнського дня 
боротьби з раком молоч-
ної залози відбулася 
зустріч з лікарем-мамо-
логом М.В. Міненком, 
організована зусиллями 

БО «Я-мама!» та Житомирського облас-
ного інформаційно-аналітичного центру 
медичної статистики. Фахівець наголосив, 
що для ранньої діагностики захворювань 
молочної залози необхідно регулярно 
проходити обстеження, а хід діагностики 
та лікування залежить від того, чи обтя-
жений онкологічними захворюваннями 
анамнез жінки. 
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В обласній бібліотеці для юнацтва за сприяння ОІАЦМС  
до Всесвітнього дня боротьби з пневмонією відбулася онлайн-зустріч 
за участю завідувачки амбулаторії загальної практики – сімейної  
медицини № 11 КП ЦПМСД Житомирської міської ради Ольги Осадчук. 
Лікарка, зокрема, розповіла про особливості й симптоми пневмонії 
при коронавірусній хворобі.

У «Палаці культури» Житомирської міської ради відбулось нагород-
ження переможців міського конкурсу малюнків, плакатів та коміксів 
серед студентської молоді на тему «Твоє майбутнє – це здорове сьо-
годення», який традиційно проводиться до Всесвітнього дня бороть-
би зі СНІДом з метою формування позитивного світогляду, мотивації до 
здорового способу життя серед молоді, привернення уваги до про-

блем профілактики негативних явищ. Переможців було визначено шляхом онлайн-
голосування, яке тривало до 30 листопада. Обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики виступив у якості соціального партнера конкурсу. 
Світлана Ходаківська, лікар-методист відділу оцінки факторів ризиків захворювань 
та промоції здорового способу життя ОІАЦМС подякувала всім учасникам за активну 
участь у конкурсі, зауваживши, що визначити переможців було складно, бо темати-
ка представлених робіт досить різнопланова. Тож переможцями від ОІАЦМС стали: 
Єлізавета Коровай, студентка Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв 

ім. Івана Огієнка, її робота – на 
тему «Вибір за тобою»  і Анжела 
Білоцька, студентка Житомирсь-
кого базового фармацевтичного 
фахового коледжу, тема її робо-
ти – «Зроби правильний вибір». 
Ці номінантки отримали пода-
рунки від ОІАЦ медичної стати-
стики. Всіх переможців конкур-
су було нагороджено Подяками 
та перекидними календарями 
на наступний 2022 рік, у яких 
розміщено роботи переможців.
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З метою налагодження координації з населенням та організації 
заходів із протидії поширенню коронавірусної хвороби у місті 
Житомирі та Житомирській області за телефоном (0412) 44-85-62 діє 
«Гаряча лінія з питань коронавірусної інфекції». Працює вона щоден-
но з 9 до 17 години на базі КНП «Обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики» Житомирської обласної ради. Інформацію 

про діючий телефон «гарячої лінії» розміщено на сайті ДОЗ ОДА. Станом на 20 груд-
ня 2021 р. було прийнято та опрацьовано 285 дзвінків. Найактуальнішими були звер-
нення щодо питань госпіталізації та стаціонарного лікування, безкоштовних та плат-
них тестувань, комунікації із сімейними лікарями, стану забезпечення лікувальних 
закладів киснем тощо. З початку кампанії із вакцинації переважали звернення 
щодо усіх її аспектів: місця отримання щеплень, графіку роботи пунктів та центрів 
вакцинації, наявність вакцин, отримання сертифікатів про вакцинацію та генеру-
вання сертифікатів у додатку «Дія», видача довідки ф-063 про отримане щеплення 
тощо. 

Також на базі КНП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної стати-
стики» Житомирської обласної ради діє контакт-центр із протидії коронавірусній 
хворобі COVID-19. Упродовж поточного року опрацьовано 624 звернення. 

Серед звернень, які надійшли для додаткового роз’яснення 
або вивчення питання, переважали скарги на роботу:

- лікарень – 207 (33,1%); 
- сімейних лікарів – 109 (17,4%);
- екстреної медичної допомоги – 22 (3,5%);
- лабораторій – 21 (3,7%); 
- поліклінік чи амбулаторій – 24 (3,8%).

Також опрацьовувалися питання: 

- вакцинації – 165 (26,4 %);
- обстеження – 1 (0,1%);
- отримання ліків – 10 (1,6%);
- скарги з інших питань – 65 (10,4%). 

За високий відсоток опрацьованих звернень фахівці, 
відповідальні за роботу контакт-центру, неодноразово отримували подяку 

від Міністерства охорони здоров’я України.
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Всесвітній день боротьби з пневмонією – Міжнародний медичний день, який 
був вперше проведений 2 листопада 2009 року, коли більш ніж 100 організацій 
у всьому світі об’єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії. Цей 
день відзначається щороку 12 листопада.

У сучасній медицині існує безліч не до кінця вирішених проблем, до яких, без-
перечно, належить і пневмонія, що залишається важливою медико-соціальною 
проблемою. Це зумовлено, в першу чергу, її поширеністю, високими показниками 
інвалідизації і смертності, а також значними економічними втратами внаслідок цього 
захворювання.

Незважаючи на значні успіхи, досягнуті людством у діагностиці та лікуванні 
пневмонії, це захворювання продовжує розглядатись як стан, що загрожує жит-
тю хворого і є головною причиною смерті від інфекційних хвороб. Сьогодні да-
ною патологією ґрунтовно займаються фахівці різних спеціальностей – клініцисти, 
бактеріологи, вірусологи, фармакологи, економісти та ін. Однак не вирішеними до 
кінця залишаються питання, що стосуються підвищення рівня етіологічної діагностики 
пневмонії та вдосконалення підходів до лікування і профілактики даної недуги.

За рівнем захворюваності та смертності пневмонія посідає провідне місце в 
структурі хвороб людини. Особливо великий тягар відзначається серед дітей до 5 
років та осіб віком понад 65 років. При цьому пневмонія у людей похилого віку на-
буде додаткового значення у зв’язку з тим, що до 2050 р. 20% населення світу (при-
близно 2,5 млрд) досягне віку ≥ 65 р. Щороку на пневмонію хворіють близько 450 млн 
людей, що дорівнює біля 7% населення планети, з яких від 22 до 42% госпіталізують 
у стаціонар.

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ БОРОТЬБИ 
З ПНЕВМОНІЄЮ



В Україні щорічно за даними офіційної статистики захворюваність на пневмонію 
коливається від 400 до 500 випадків на 100 тис. дорослого населення, з яких при-
близно 3% помирає від цього захворювання. Крім того, кожні 3 дні в нашій країні від 
пневмонії гине одна дитина віком до 4 років.

Пневмонія стала особливо актуальною проблемою під час пандемії коронавірусної 
інфекції і досить нерідко закінчується небажаними наслідками. Так, за даними ВООЗ, 
COVID-19 може збільшити щорічну смертність від пневмонії на 1,9 млн.

Лікування пацієнтів із пневмонією залишається складною й поки що остаточно не 
вирішеною проблемою в усьому світі. Це зумовлено багатьма чинниками, серед яких 
провідне місце посідає зростання стійкості збудників до протимікробних препаратів, 
які є основою терапії цього контингенту хворих. Зростання резистентності ключових 
патогенів пневмонії до даної групи лікарських засобів розглядається натепер як гло-
бальна екологічна катастрофа, боротьба з якою потребує зусиль усього суспільства, 
а не лише медичних працівників. Тому дуже важливими на сьогодні залишаються ме-
тоди профілактики цього захворювання, які включають в себе 3 напрямки:

1. Відмова від паління. Тютюнопаління підвищує ризик розвитку багатьох гострих і 
хронічних захворювань легень, зокрема пневмонії. Відмова від куріння має позитив-
не значення як для самого курця, так і для суспільства загалом.

2. Вакцинація проти пневмококової інфекції. Згідно з позицією ВООЗ, вакцинація – 
єдиний спосіб істотно вплинути на захворюваність і смертність унаслідок пневмонії, 
а також знизити рівень резистентності до антибактеріальних препаратів. Провідним 
збудником пневмонії залишається пневмокок, тому щеплення проти цього патогену є 
одним із найефективніших методів запобігання недузі.

3. Вакцинація проти грипу. Грип залишається розповсюдженою й небезпечною 
вірусною інфекцією в усьому світі. Віруси грипу можуть зумовлювати тяжкі легеневі 
симптоми через пряме проникнення у легені, що призводить до первинної вірусної 
пневмонії. Вкрай важливо запобігати виникненню грипозної інфекції, для чого 
найефективнішим засобом є вакцинація.

Безумовно, що ще одним важливим напрямком профілактики пневмонії в майбут-
ньому стане щеплення від коронавірусної інфекції.

Кожен заслуговує на те, щоб бути здоровим! Кожен заслуговує на те, щоб бути здоровим! 
Бережіть себе у цей непростий час!Бережіть себе у цей непростий час!
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ГІРКЕ ЖИТТЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ:
ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ КОЖНОМУ

14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом, одним з найпоширеніших 
захворювань у світі. 

Вперше він проводився Міжнародною діабетичною федерацією і 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1991 р. З 2007 р. Всесвітній день 
боротьби з діабетом проходить під егідою ООН. Тема Всесвітнього дня бо-
ротьби з діабетом у 2021-2023 роках присвячена доступу до лікування діабету. 
Через 100 років після відкриття інсуліну мільйони людей з діабетом у всьому 
світі не можуть отримати необхідний їм догляд. В Україні з цією метою запро-
ваджено на державному рівні реімбурсацію ліків для хворих на діабет. Зага-
лом лікування діабету полягає у дотриманні дієти та фізичної активності по-
ряд зі зниженням рівня вмісту глюкози в крові, а також інших показників, що 
підвищують ризик ушкодження кровоносних судин. Для запобігання усклад-
ненням також важливо припинити вживання тютюну.

Історія та цифри

Дата обрана не випадково – 14 листопада день народження Фредеріка Бантінга, 
канадського фізіолога, який відкрив (спільно з Джоном Маклеодом) гормон інсуліну, 
за що отримав у 1923 році Нобелівську премію з фізіології і медицини. Це відкриття 
врятувало і продовжує рятувати життя мільйонам людей.

Метою Всесвітнього дня боротьби з діабетом є підвищення обізнаності про діабет 
– не тільки про кількість хворих, але і про те, яким чином можна запобігти розвит-
ку цього захворювання. Ця підступна хвороба входить до трійки захворювань, які 
найчастіше викликають інвалідизацію населення і смерть (після атеросклерозу та 
раку).
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Згідно з даними IDF, двадцять років тому кількість людей з діагнозом «цукровий 
діабет» у всьому світі не перевищувала 130 мільйонів. За даними ВООЗ, сьогодні 
кількість пацієнтів з цукровим діабетом становить понад 425 мільйонів (це приблизно 
8% населення), а до 2025 року їх число збільшиться до 550 мільйонів осіб.

Понад 80% хворих на діабет проживають у країнах з низьким і середнім рівнем до-
ходу; від 40 до 80% осіб з діагнозом «цукровий діабет» не усвідомлюють серйозність 
свого захворювання і часто не отримують адекватного лікування, що перешкоджає 
розвитку незворотних ускладнень. Цукровий діабет і його ускладнення займають 
стійке четверте місце серед причин смертності в більшості розвинених країн світу.

Профілактика та лікування

Цукровий діабет характеризується стійким підвищенням рівня глюкози в крові, 
може виникнути в будь-якому віці і тривати протягом усього життя. 

Чітко простежується спадкова схильність, проте реалізація цього ризику залежить 
від дії багатьох чинників, серед яких лідирують ожиріння і гіподинамія. Розрізняють 
цукровий діабет 1 типу або інсулінозалежний, та цукровий діабет 2 типу або 
інсулінонезалежний. Важливо, що лікування ЦД проводиться довічно. 

Що допоможе запобігти ускладненням та самій хворобі: 

- Необхідно дотримуватися дієти – правильне харчування до 5-6 разів на день. 
Уникайте продуктів, що містять цукор, варто також обмежити вживання солодких 
фруктів.

- Солодощі для діабетиків – це, скоріше, самообман. Адже в них міститься фрукто-
за, яка в подальшому перетворюється на глюкозу і призводить до підвищення цукру 
в організмі.

- Для лікування цукрового діабету 1 типу застосовується інсулінотерапія.
- При цукровому діабеті 2 типу є варіанти, такі як дієтотерапія та фізична активність. 

Можливо будуть необхідні таблетовані препарати, які підбирає лікуючий лікар.
- Ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Ті чи інші препарати можуть не 

тільки не принести користь, але і нашкодити вам.
- Цукровий діабет 2 типу, який вимагає застосування інсулінотерапії – це діабет, 

що ускладнився рядом захворювань. Якщо рівень глікемічного гемоглобіну у вас 
більше 9, це теж показання до призначення інсуліну.

- Виникнення вторинного діабету можливо при неправильному функціонуванні 
щитоподібної  залози і надниркових залоз, а також при вживанні глюкокортико-
стероїдних препаратів. Не відкладайте візит до лікаря, якщо вас щось турбує.

- При правильному лікуванні основного захворювання ознаки вторинного діабету 
зникають.

Важливо знати, що при дотриманні зазначених 
рекомендацій цукровий діабет не завадить вам жити 

повноцінним життям.
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Починаючи з 2015 року, з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я в 
листопаді проводиться Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків 
(World Antibiotic Awareness Week). Його мета – підвищити обізнаність населення про 
проблему стійкості до антибіотиків та пропаганду їх правильного використання. Гас-
ло цього року: «Поширюй обізнаність, зупини резистентність!» 

«Прийде день, коли будь-хто зможе купити пеніцилін у будь-якому магазині, і від 
неправильного використання бактерії стануть резистентними до пеніциліну», – ска-
зав свого часу Александер Флемінг, який відкрив перший антибіотик ще 93 роки 
тому. Відтоді відкрито або синтезовано сотні препаратів для лікування не тільки 
бактеріальних, але і грибкових інфекцій, вірусних захворювань та інфекцій, спричи-
нених найпростішими та гельмінтами. З їх допомогою вдалося врятувати мільйони 
людських життів. Проте в медалі завжди є зворотній бік – через широку доступність, 
самолікування й некваліфіковане призначення антибіотики вже до 2050 року можуть 
стати причиною смерті близько 10 млн людей щороку (у пологах частіше помира-
тимуть жінки; лікування раку стане складнішим, бо під час хіміотерапії пацієнтам 
профілактично дають антибіотики; багато захворювань, які передаються статевим 
шляхом, знову стануть невиліковними; люди частіше помиратимуть після операцій 
від ускладнень; туберкульоз знову стане вироком тощо). 

ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВИЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ
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Особливо поширена антибіотикорезистентність у країнах із низьким та середнім 
рівнем доходу, до яких можна віднести й нашу державу. Зокрема, з початком 
пандемії COVID-19 ця проблема проявилась ще більше. Хоча антибіотики не здатні ні 
запобігати, ні лікувати вірусні інфекції, пандемія COVID-19 призвела до суттєвого зро-
стання вживання антибактеріальних засобів. Більшість пацієнтів визнали, що прий-
мали антибіотик, навіть коли не були інфіковані COVID-19, бо вважали, що це спри-
ятиме профілактиці інфекції. Встановлено, що серед пацієнтів із тяжкою COVID-19 
інфекцією лише у 15% виявлена також бактеріальна інфекція, однак антибіотики при-
ймали 75% з них. Також про надмірне споживання антибіотиків населенням говорять 
наступні цифри:

– 25% ліків, які купуються в аптеках, – антибіотики;
– люди витрачають на антибіотики 15 мільярдів гривень щороку;
– половина куплених антибіотиків вживається не за призначенням;
– 70% з цієї половини лікували грип, ГРВІ, де антибіотик не діє.
Світові необхідно в невідкладному порядку змінити способи призначення та вико-

ристання антибіотиків. Навіть якщо будуть розроблені нові ліки, без зміни поведінки 
стійкість до антибіотиків залишиться серйозною проблемою. Зміна поведінки по-
винна включати дії, спрямовані на скорочення розповсюдженості інфекцій шляхом 
вакцинації, миття рук, відповідної харчової гігієни, виконання рекомендацій лікаря, 
якщо вам призначили антибіотик та відмова від самолікування.

Дотримання кожним цих заходів допоможе зберегти антибіотики для наступних 
поколінь і не повернутися людству в доантибіотикову еру.
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У світі постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація, принижен-
ня. Прикро, що ми звикли сприймати насильство, як щось неминуче, адже про-
яви насильства порушують права людини, принципи її вільного та справедливого 
існування. І коли насильство чиниться поруч із нами чи в нас у домі, у школі, на вулиці 
– ми можемо й повинні зупинити його. Саме тому щорічно, починаючи з 1991 року, 
міжнародна спільнота підтримує акцію «16 днів проти насильства». Тисячі громадян 
та сотні державних і громадських організацій з більш ніж 100 країн світу активізують 
з 25 листопада до 10 грудня свої зусилля заради спільної мети: збільшити розуміння 
та обізнаність про всі форми насильства у співвітчизників, створити в конкретному 
регіоні або окремій державі соціальний простір, вільний від насильства.

Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють 
символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії 
щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над лю-
диною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Шістнадцятиденний період акції охоплює наступні важливі дати:
25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок;
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
5 грудня – Міжнародний день волонтера;
6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
10 грудня – Міжнародний день прав людини.
Посилання на пізнавальне тестування щодо визначення особисто-

го рівня обізнаності та розуміння  проявів домашнього насильства, а також видів 
відповідальності за скоєння такого насильства (https://platfor.ma/specials/bye-
znachyt-syade-test/).

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводиться Всеукраїнська 
акція «16 днів проти насильства». Мета акції – привернення уваги суспільства 
до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, 
протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок.

16 ДНІВ 
ПРОТИ НАСИЛЬСТВА
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Cтаном на 01.10.2021 р. перебувають на обліку в облонкодиспансері 33 тисячі 704 
онкологічних хворих, що становить 2817,4 на 100 тис. населення.

АнАліз онко-епідеміологічної ситуАції АнАліз онко-епідеміологічної ситуАції 
в Житомирському регіоні зА 9 місяців 2021 рокув Житомирському регіоні зА 9 місяців 2021 року

Найвищий показник поширеності злоякісних новоутворень у містах Житомир (3661,1 
на 100 тис. нас.), Бердичів (3306,6 на 100 тис. нас.) та Коростень (3198,4 на 100 тис. нас.). 

Найнижчій показник у Пулинському (1772,7 на 100 тис. населення), Народицькому (1913,9 
на 100 тис. населення), Олевському (2133,0 на 100 тис. населення) районах.

По Житомирській області захворюваність становить 205,1 на 100 тис. населення  
(в абсолютних цифрах – 2454 хворі). 

Найвища захворюваність зареєстрована в Народицькому районі – 268,8 на 100 тис. 
населення, м. Коростень – 249,6 на 100 тис. населення, м. Житомир – 248,9 на 100 тис. 
населення. 

Найнижча в Лугинському районі – 123,4 на 100 тис. населення, в Пулинському районі 
– 127,3 на 100 тис. населення та Нов.-Волинському районі – 148,3 на 100 тис. населення.

Смертність від злоякісних новоутворень за 9 місяців 2021 року по області становила 
84,6 на 100 тис. населення (в абсолютних цифрах – 1012 хворих).

Найвищий цей показник у м. Коростень – 131,2 на 100 тис. населення, Народицькому 
районі – 129,0 на 100 тис. населення, м. Бердичів – 124,8 на 100 тис. населення.

кількість онкологічних хворих, виявлених у і-іі стАдії зАхворювАння,  кількість онкологічних хворих, виявлених у і-іі стАдії зАхворювАння,  
зА 9 місяців 2021 року стАновить 45,3% (в Абсолютних цифрАх – 1023 хворі)зА 9 місяців 2021 року стАновить 45,3% (в Абсолютних цифрАх – 1023 хворі)
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Найнижча кількість онкохворих, виявлених у І та ІІ стадії захворювання, в Бердичівському 
районі – 26,3%, у Ружинському районі – 28,6%, у Брусилівському районі – 23,1%. 

Нагальною проблемою є пізнє звернення населення за медичною допомогою. Пито-
ма вага занедбаних випадків (ІV стадія захворювання) по Житомирській області – 23,1% 
(в абсолютних цифрах – 521 хворий). В області на останній стадії захворювання за ме-
дичною допомогою звернувся кожен п’ятий хворий, коли можливості для лікування вкрай 
обмежені, або й взагалі були відсутні.

Найвищий показник занедбаності в Романівському районі – 33,3%, у Бердичівському 
районі – 31,6% та Брусилівському районі – 30,8%.

Питома вага ІІІ-ІV стадії (візуальні форми) в області за 9 місяців 2021 року становить 
25,0%.

Найвища питома вага ІІІ-ІV стадії візуальних форм у Народицькому районі – 62,5%, у 
Бердичівському та Ружинському районах – по 50,0%, у Чуднівському – 41,7%.

Основною причиною занедбаності є неповне обстеження хворих, що перебувають 
на обліку в інших спеціалістів, та відсутність профілактичних оглядів сімейними лікарями. 
Тільки близько половини занедбаних випадків розбирається вчасно на засіданнях рай-
онних (міських) протиракових комісій. Не завжди комісійні огляди проходять за участі голо-
ви обласної онкологічної ЛКК (або заступника), не достатньо об’єктивно встановлюється 
причина занедбаності.

Питома вага ІІІ-ІV стадії раку молочної залози в області за 9 місяців 2021 року складає 
35,3%, це вище ніж за 9 місяців 2020 року (31,3%). 

Питома вага ІІІ-ІV стадії раку шийки матки в області за 9 місяців 2021 року становить 
30,4%, це нижче ніж за 9 місяців 2020 року – 34,7%. 

Недостатня онконастороженість як медичних працівників, так і населення області 
призводить до того, що по Житомирській області 23,8% осіб, що захворіли на рак, не 
прожили одного року з моменту встановлення діагнозу. За 9 місяців 2020 року цей по-
казник становив 27,8%. Найвища летальність до року в Пулинському районі – 44,1%, у На-
родицькому районі – 40,0%, у Баранівському районі – 38,5%.

*Райони зазначені за попереднім адміністративно-територіальним устроєм.

КНП «Житомирський обласний
онкологічний диспансер» ЖОР
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СПЕЦИФІЧНА СПЕЦИФІЧНА 
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФІЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЬОЗУТУБЕРКУЛЬОЗУ

За оперативною інформацією, отриманою від закладів охорони здоров’я, 
протягом 9 місяців 2021 р. в області народилось 4,6 тис. дітей, охоплено ще-
пленням проти  туберкульозу 3,9 тис., що становить 85,8%.

Діагностика туберкульозу

У 2021 р. в області значно зменшилась кількість профілактичних оглядів населення 
з метою виявлення туберкульозу.

Проведено всього 260,0 тис. флюорографічних обстежень, оглянуто на 1000 до-
рослого населення – 258 осіб. Надзвичайно низький зазначений показник в Овруць-
кому р-ні – 51, Романівському, Лугинському р-нах – 76, Малинському, Олевському 
р-нах – 137.

Недостатньо обстежуються особи із груп з високим ризиком захворювання на ту-
беркульоз, всього охоплено 73%:

- ВІЛ-інфіковані особи – обстежено 58%;
- особи, які контактують з хворими на туберкульоз – 98%;
- особи із захворюваннями, що призводять до послаблення імунітету – 55%;
- курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики – 53%;
- іммігранти та біженці з регіонів з високою захворюваністю на туберкульоз – 52%;
- особи, що перебувають за межею бідності, безробітні – 39%;
- пацієнти психіатричних закладів – 50%;
- учасники АТО/ООС – 65%.
Недостатньо обстежують осіб із груп з високим ризиком захворювання на тубер-

кульоз у Лугинському, Овруцькому, Олевському районах, м. Житомирі.
Туберкулінодіагностикою охоплено 38,9 тис. дітей 1-17 років, що становить 251 на 

1000 відповідного населення або 25% від запланованих на 2021 рік. 
Лабораторіями лікувально-профілактичних закладів проведено 3,0 тис. 

мікроскопічних досліджень мокротиння, виявлено 182 бактеріовиділювачів, що ста-
новить 5,9%. 

У цілому з 2019 року в області зменшуються обсяги профілактичних обстежень з 
метою виявлення туберкульозу.
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Захворюваність на туберкульоз

В 2021році зареєстровано 345 випадків вперше діагностованого туберкульозу, 
що становить 28,8 на 100 тис. населення. Рівні захворюваності коливаються від 18 
випадків на 100 тис. нас. в Хорошівському р-ні до 56,0 в Брусилівському р-ні.

Питома вага деструктивного туберкульозу серед випадків вперше виявленого ту-
беркульозу становить 46,7%. Надзвичайно висока питома вага деструктивного ту-
беркульозу в Андрушівському, Ємільчинському, Народицькому, Олевському районах.

У 2021р. зареєстровано всього 5 випадків туберкульозу серед дітей 0-14 р. та 5 
серед дітей 15-17 років, що становить відповідно 2,4 та 14,1 на 100 тис. відповідного 
дитячого населення. 

У зв’язку зі зменшенням кількості хворих на туберкульоз знизився показник 
захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз та ко-інфекції ВІЛ/ТБ.

Всього в 2021 р. в області зареєстровано 85 випадків ХРТБ та 56 випадків ВІЛ/ТБ, 
що становить відповідно 7,1 та 4,7 на 100 тис. населення. 

Лікування туберкульозу

Вилікувано всього 70,2% (індикаторний показник 85%)  хворих на  вперше 
діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням, зареєстрованих протя-
гом 9 міс. 2020 року.  

Вилікувано  всього 58,3% (індикаторний показник 85%) хворих на рецидив туберку-
льозу легень із бактеріовиділенням протягом 9 міс. 2020 року.  

Вилікувано 72% (індикаторний показник 75%) хворих на хіміорезистентний тубер-
кульоз, зареєстрованих в І півріччі 2019 року.

Смертність від активного туберкульозу

Протягом 9 міс. 2021 р. зареєстровано 66 випадків смерті від активного туберку-
льозу, що становить 5,5 на 100 тис. населення. Найвищий показник смертності від 
туберкульозу в Романівському р-ні – 22,3 на 100 тис. населення. Високий показник 
смертності в Коростенському, Радомишльському, Черняхівському районах.

*Райони зазначені за попереднім адміністративно-територіальним устроєм.

О.П. Близнюк,
медичний директор (з ОМР) 

КНП «Обласний протитуберкульозний диспансер» ЖОР
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ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У Житомирській області станом на 01.12.2021 
року (починаючи з 1995 р.) виявлено – 10573 осо-
би, які мають позитивний результат обстеження 
на ВІЛ, з них охоплено медичним наглядом 8180 
осіб. Захворіло на СНІД  2703,  померло від СНІДу 
1210 жителів області. Діагноз «туберкульоз» вста-
новлено 1650 ВІЛ-інфікованим.
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Позитивні за результатом обстеження на ВІЛ Хворі на СНІД
Взяті під медичний нагляд Померлі від СНІДу

Розподіл ВІЛ-інфікованих за віком:

0-14 років    –  68
15-17 років  –  56

18-24 років  –  1085   25-49 років  –  5151    
50 років і старші  – 413

Розподіл за статтю:

чоловіків – 4234 
(57,9%)

жінок  – 3082 
(42,1%)

 Поширення ВІЛ-інфекції  у Житомирській області (2005-2020 рр.) 
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Статевий шлях передачі ВІЛ складає 47% (3850 осіб, з яких 3792 інфікувалися ВІЛ 
через гетеросексуальні стосунки, а 58 осіб – через гомосексуальні стосунки). Па-
рентеральний (через кров) шлях передачі ВІЛ становить 34,8% або 2844 особи, з 
яких  2843 інфікувалися через  вживання наркотичних речовин. 

За весь час ВІЛ-інфікованими жінками народжено – 1453 дитини, з яких 70 дітям 
встановлено діагноз “ВІЛ-інфекція”,  а у 1156 дітей після досягнення ними 1,5-річного 
віку такий діагноз знято, тобто ці діти є  здоровими. Померло від СНІД 11 дітей. 
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Основні шляхи інфікування ВІЛ в області  у % по рокам (2005-2020 р.р.) 

У виправних закладах з 1995 р. виявлено 462 особи. Розповсюдження ВІЛ-інфекції 
відбулося на всі адміністративні території області. Серед районів та міст області 
найбільше інфікованих ВІЛ/СНІД, починаючи з 1995 року, офіційно зареєстровано:

Станом на 01.12.2021 року по області безкоштовно приймають специфічне 
лікування ВІЛ/СНІД – антиретровірусну терапію: 2519 ВІЛ-інфікованих, серед яких:  
2451 дорослий та 68 дітей.

КНП «Житомирський обласний медичний 
спеціалізований центр» ЖОР
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В ЯКИЙ ЧАС ДОБИ КРАЩЕ 
ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ?

Регулярні фізичні навантаження – це ключ до прекрасного самопочуття і підтягнутої 
фігури. Що б ви не обрали: відвідування тренажерного залу, плавання, пробіжки або 
звичайну гімнастику вранці – користь очевидна. А чи є різниця, в який час доби кра-
ще займатися спортом, і чи може це якось вплинути на результат? Давайте розбере-
мося!

Думки фахівців
Як вибрати оптимальний час для тренувань, щоб отримати максимальний резуль-

тат? Універсальної відповіді на це питання просто не існує, адже дуже багато залежить від 
фізіологічних особливостей організму, режиму дня і від типу самих тренувань.

Одні фахівці посилаються в цьому питанні на внутрішні біоритми, які і мають бути визна-
чальними при виборі часу. Всіх людей вони умовно поділяють на «жайворонків» та «сов» і 
залежно від того, в які години людина відчуває приплив бадьорості, визначають, в який час 
доби краще займатися спортом.

Інші ж дотримуються думки, що у другій половині дня температура тіла досягає найбільш 
відповідної позначки для ефективних активних занять. Знижується больовий поріг, м’язи і 
зв’язки стають еластичними, і ймовірність отримання травми практично виключена. Так чи 
інакше, потрібно експериментувати і орієнтуватися, в першу чергу, на власне самопочут-
тя. Адже єдине, що дійсно має дуже велике значення, – це регулярність і точне дотриман-
ня відведеного на тренування часу. Звикнувши до стабільного графіка занять, організм сам 
буде готовий до навантаження в призначені години.

Ранкові тренування
Якщо ви відносите себе до категорії «жайворонків», напевно, вам припадуть до 

душі саме ранкові заняття. Ранній підйом (о 5-6-й ранку) і ефективне тренування до-
поможуть на весь день зарядитися бадьорістю і прекрасним настроєм. Єдине, про 
що забувати не можна, – це відновлення і відпочинок. Щоб зберегти міцне здоров’я, 
нашому організму потрібен повноцінний сон не менше 8 годин. Тому, плануючи тре-
нування на ранок, потрібно лягти спати напередодні раніше.



19

Оптимальні види спорту для першої половини дня:
• спортивна ходьба;
• біг підтюпцем;
• їзда на велосипеді;
• плавання;
• гімнастика.
Починаючи з 6 години ранку, людський організм цілком готовий до високих навантажень. 

Всі системи функціонують у повній мірі, підвищується витривалість і посилюється імунітет. 
У ранкові години зберігається рухливість і працездатність, а до обіду зазвичай настає пік 
фізичної активності.

Денні заняття
Людей, у яких немає можливості тренуватися вранці, але є достатньо вільного 

часу в обідню перерву, теж цікавить питання, чи залежить ефективність тренувань від 
обраного для них часу, в який час доби краще качати прес, танцювати або тягну-
тися в шпагаті, а коли краще відправитися на пробіжку. Адже всі ми хочемо отриму-
вати максимальний результат від тренувань. Досвідчені фітнес-інструктори вважа-
ють, що після 13 години дня у кожної людини починається спад фізичної активності, 
з’являється почуття втоми і бажання відпочити. Відновлення сил відбувається тільки о 
16 годині – саме в цей час і настає готовність до інтенсивних тренувань.

Оптимальні види спорту для денного часу:
• робота з вагою над різними групами м’язів для розвитку сили і витривалості;
• фітнес, аеробіка та інші заняття для схуднення;
• ігрові напрямки (теніс, баскетбол, футбол тощо).
Вирушаючи в спортивний зал в обідню перерву, важливо пам’ятати, що тільки через дея-

кий час після їжі можна займатися спортом. 2-3 години – це інтервал, якого зазвичай досить, 
щоб їжа повністю переварилася і повний шлунок не заважав продуктивним тренуванням.

Вечірні тренування
Людей, у яких немає можливості тренуватися вранці, але є достатньо вільного 

часу в обідню перерву, теж цікавить питання, чи залежить ефективність тренувань від 
обраного для них часу, в який час доби краще качати прес, танцювати або тягну-
тися в шпагаті, а коли краще відправитися на пробіжку. Адже всі ми хочемо отриму-
вати максимальний результат від тренувань. Досвідчені фітнес-інструктори вважа-
ють, що після 13 години дня у кожної людини починається спад фізичної активності, 
з’являється почуття втоми і бажання відпочити. Відновлення сил відбувається тільки о 
16 годині – саме в цей час і настає готовність до інтенсивних тренувань.

Оптимальні види спорту для другої половини дня:
• танцювальні напрямки;
• фітнес;
• плавання і гідроаеробіка;
• силові тренування.
Якщо ж потрапити у фітнес-клуб вам вдається не раніше 20 години, то краще всього 

вибрати наступні види занять:
• розвиток гнучкості;
• дихальні вправи;
• йога.
Подібні тренування не дадуть організму втомитися в кінці дня, допоможуть розслабитися, 

відновити сили і підготуватися до здорового сну.
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Індивідуальний підхід
Більшість людей підбирає тренувальний час, спираючись на свою головну мету 

– скинути вагу. Але мало хто знає, в який час доби краще займатися спортом для 
схуднення – вранці, в обід або ввечері. Відповідь на це питання, як і раніше, викликає 
безліч суперечок. Тренуючись вранці, можна розігнати метаболізм, вдень – розвину-
ти силу і витривалість, а ввечері – спалити всі «з’їдені» за день калорії. Як би там не 
було, вибирати відповідний час потрібно, виходячи з чотирьох головних принципів:

• розпорядок дня;
• режим харчування;
• загальне самопочуття;
• улюблений вид спорту.
Спробувавши займатися в різні години, ви дуже швидко зрозумієте, який час і які 

види активності підходять саме вам. Адже різні люди після одного і того ж тренування 
не можуть відчувати себе однаково. Одні відчувають приплив сил і душевний підйом, 
а інші так сильно втомлюються, що насилу добираються до ліжка.

Щоб домогтися прекрасних результатів і мати міцне здоров’я та гарне тіло, дуже 
важливо знайти свою власну золоту середину. Адже заняття спортом потрібне для 
того, щоб робити людину щасливою і сильною, а не для того, щоб доводити її до зне-
моги.

Слухайте своє тіло, завжди довіряйте своїм відчуттям 
і тренуйтеся із задоволенням!
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У 1896 році німецький вчений Євген Бауман виявив йод у тканинах щитоподібної 
залози і зробив висновок про важливість цього мікроелемента для її нормальної 
функції. Тоді ж було встановлено тісний взаємозв’язок дефіциту йоду з розвитком ба-
гатьох захворювань: розумовою відсталістю, затримкою фізичного і статевого роз-
витку, невиношуванням вагітності, безпліддям, зобом і т.д.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) на сьогоднішній день 
у світі близько 1,5 мільярда осіб проживають у регіонах з нестачею йоду, дві трети-
ни з них мають клінічні прояви йододефіциту – зоб. Це явище обумовлене прямою 
залежністю вмісту йоду в ґрунті та воді від географічних і геохімічних особливостей 
місцевості. Відносно задовільними за вмістом йоду є ґрунт і водойми біля морів та 
океанів. Вкрай мало цього мікроелемента в гірських регіонах.

На жаль, ситуація з цього питання в нашій країні невтішна. В Україні не менше 60% 
населення споживають йод у недостатній кількості. За даними досліджень інституту 
ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України, дефіцит йоду в тій 
чи іншій мірі відчуває практично все населення України. Щороку 300 тисяч українців 
народжуються незахищеними від незворотних вад, спричинених нестачею йоду.

Лідерами цього списку є Чернігівська і західні області: Закарпатська, Рівненська, 
Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська. До регіонів з частково вираже-
ним йододефіцитом належать Хмельницька, Житомирська, Київська область і 
Крим. Помірна нестача йоду фіксується у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, 
Дніпропетровській, Луганській, Сумській областях. І тільки південні області України, а 
також Кіровоградська, Донецька і Харківська області належать до регіонів з незнач-
но вираженим йододефіцитом.

ЙОДОДЕФІЦИТ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
І ЯК БОРОТИСЯ?
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Чому проблема йододефіциту набула такого широкого поширення в Україні?
За останні 20 років концентрація йоду в ґрунті знизилася втричі. На це в значній 

мірі вплинули техногенні фактори. Свинець, миш’як, ртуть, кадмій, нікель, радіонукліди 
та інші токсичні мікроелементи, якими забруднено довкілля, витісняють йод із ґрунту. 
Крім того, потрапляючи в організм людини, важкі метали та інші шкідливі хімічні спо-
луки перешкоджають засвоєнню йоду. Недостатній вміст йоду у воді та ґрунті при-
зводить до дефіциту цього мікроелемента в продуктах харчування. Додамо до цьо-
го нераціональне харчування з недостатньою кількістю йодовмісних продуктів у 
раціоні – і отримуємо хронічний дефіцит йоду в організмі.

Скільки потрібно йоду, щоб бути здоровим
На жаль, наш організм влаштований так, що не може накопичувати йод «про за-

пас». Цей мікроелемент потрібний нам постійно.
Залежно від віку добова потреба в йоді становить від 90 до 300 мкг.
Для жінок добова норма йоду становить 150–300 мкг, а для чоловіків – до 300 мкг.
Норми споживання йоду для дітей:
• 0–6 років — 90 мкг;
• 6–12 років — 120 мкг.
Більшість мешканців України щодня споживає лише 40–80 мкг йоду на добу. Ство-

рити надлишок йоду в організмі досить складно, оскільки 95-98% йоду, що надходить 
в організм, виводиться із сечею, а 2-5% – через кишківник. Експерти ВООЗ вважають 
безпечною дозу йоду в 1000 мкг (1 мг) на добу.

У деяких країнах, наприклад, у Японії, добове споживання йоду може досягати 20 
мг на добу (20 000 мкг) через уживання морських водоростей та морепродуктів. В 
Австралії безпечним вважають споживання до 2000 мкг йоду на добу для дорослих і 
до 1000 мкг – для дітей.

За все життя людина споживає близько 3-5 г йоду – приблизно одну чайну ложку.

Яка ж роль гормонів щитоподібної залози в організмі?
Щитоподібна залоза – надзвичайно важливий ендокринний орган для нормаль-

ного функціонування організму в цілому. Для вироблення гормонів щитоподібній 
залозі необхідний йод. Її гормони контролюють інтенсивність основного обміну, впли-
вають на водно-сольовий, жировий і вуглеводний обміни, перебувають у постійному 
зв’язку з іншими залозами внутрішньої секреції, особливо з гіпофізом і статевими за-
лозами. Крім цього, щитоподібна залоза активно впливає на фізичний і психічний 
розвиток людини, бере участь у регуляції діяльності центральної нервової системи, 
впливає на емоційний тонус і роботу серцево-судинної системи.

Під якою «маскою» ховається йододефіцит?
Щоб запідозрити у себе стан йододефіциту, слід звернути увагу на наступні сим-

птоми:
• розлади емоційної та пізнавальної сфер – погіршення пам’яті, знижений фон на-

строю, депресії, дратівливість, тривожність, млявість і сонливість, зниження загально-
го тонусу;

• зниження захисних сил організму – схильність до частих застуд та інфекцій, 
повільне одужання, схильність до хронізації захворювань;

• ви постійно мерзнете – нестача йоду призводить до уповільнення метаболізму і 
зниження вироблення енергії клітинами організму;

• несподіваний набір ваги – внаслідок уповільнення обміну речовин організм 
«спалює» менше калорій, надлишок яких накопичується у вигляді жирових відкладень;

• схильність до набряків – набряклість обличчя і під очима;
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• погіршення стану шкіри, волосся і нігтів – сухість та лущення шкіри, ламкість і 
випадіння волосся, ламкість нігтів, повільне загоєння подряпин і саден;

• зміни з боку крові та серцево-судинної системи – зниження рівня гемоглобіну і 
розвиток залізодефіцитної анемії, уповільнення частоти серцевих скорочень (менше 
60 ударів за хвилину);

• зміни в статевій сфері – порушення менструального циклу, захворювання молоч-
них залоз, безпліддя, проблеми із зачаттям і виношуванням вагітності, ранній клімакс, 
зниження лібідо.

Якщо дефіцит йоду в організмі існує тривалий час, виникає дифузний зоб (рівномірне 
збільшення щитоподібної залози) або вузловий зоб (нерівномірне вузлове збільшення 
щитоподібної залози). Згодом при відсутності корекції стану, коли компенсаторні 
механізми в організмі виснажуються, розвивається крайній ступінь йододефіциту – 
гіпотиреоз (зниження функції щитоподібної залози).

Дуже небезпечний йододефіцит для вагітних жінок, так як це може стати причиною 
неправильного формування та розвитку плоду. Народжені від таких матерів діти мо-
жуть відставати в розумовому та фізичному розвитку і мати безліч інших проблем зі 
здоров’ям.

Як компенсувати дефіцит йоду в організмі?
Щоб забезпечити достатнє надходження йоду в організм, слід переглянути свій 

раціон і включити в нього більше йодовмісних продуктів. До них належать:
• морські водорості (ламінарія, вакаме, фукус пухирчастий, спіруліна, ульва або  

       морський салат і т.д.);
• морська риба і ракоподібні, молюски.
В меншій кількості йод містять:
• молочні продукти;
• яйця;
• м’ясо (особливо яловичина);
• свіжі овочі, фрукти і зелень (зелена та ріпчаста цибуля, часник, щавель, шпинат, 

морква, помідори, буряк, редис, бобові, цільнозернові крупи, хурма, фейхоа, полуни-
ця, ананас, всі цитрусові, диня, банани, яблука, виноград, волоські горіхи і фісташки).

Важливим є той факт, що кількість йоду в продуктах при тривалому зберіганні 
зменшується. Після термічної обробки йод з продуктів зникає практично повністю. 
Тому для приготування страв включайте в раціон більше свіжих продуктів.

Частково проблему йододефіциту вирішує йодована сіль, але її застосування та-
кож пов’язане з багатьма труднощами і недоліками:

• високий вміст кухонної солі, що протипоказано вагітним, людям з хворими нирка-
ми, підвищеним тиском, при серцево-судинних захворюваннях;

• нерівномірний розподіл неорганічних сполук йоду в солі;
йод у солі руйнується при термічній обробці і його вміст зменшується в процесі 

зберігання, тому солити їжу потрібно після її приготування або ж слід готувати їжу не-
досоленою, а вже потім досолювати у тарілці за смаком;

• складність контролю дози;
• можливі алергічні реакції. 
Але щоб організм засвоїв необхідний мінерал – йод, насамперед має бути здоро-

вим шлунково-кишковий тракт. Коліти, гастрити, дуоденіти та інші подібні захворю-
вання порушують всмоктуваність у кишечнику. Якщо це не усунути, скільки не вживай 
багатих на йод продуктів, потрібного результату не буде.

Не варто чекати, коли хвороба почне атакувати!  
Знайомий з проблемою, значить озброєний!  

Зробіть турботу про здоров’я вашою повсякденною звичкою!



СВИНЕЦЬ – НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПОЛЮТАНТ. 
Проблема стара і нова...

Свинець – токсичний метал, широке застосування якого призвело до значного за-
бруднення навколишнього середовища (далі – НС) і виникнення проблем зі здоров’ям 
людей у багатьох країнах. При цьому відомо, що 30-45% із загальної кількості свин-
цю, що потрапляє в організм людини, надходять з їжею, 30% – з пилом; 10-20% – з 
питною водою і 5-20% – з повітрям.

За даними ВООЗ, свинець є одним з найбільш глобальних і небезпечних 
забруднювачів НС, оскільки цей метал має достатньо широку сферу застосуван-
ня в різних галузях господарства та побуті, а також великі обсяги виробництва та 
світової торгівлі, що зумовлює закономірне надходження свинцю в об’єкти довкілля, 
де він поширюється на значні відстані від джерел забруднення. Слід зазначити, що 
світове виробництво свинцю невпинно зростає та становить на сьогодні приблизно 
3 млн тонн на рік (наприклад, 4000 р. тому – 160 т на рік; 2700 р. тому – 10 тис. т на 
рік; у епоху Римської імперії – 80 тис. т на рік). Тривале використання великої кількості 
цього хімічного елемента призвело до широкого забруднення ним НС. За даними 
вчених було виявлено збільшення концентрації свинцю в оточуючому середовищі: 
у 200 разів – за останні 3000 рр. (в пластах льоду на півночі Європи); в 4 рази – 
за останнє століття (у віддалених ставках, які містять воду опадів, що випадали); в 2 
рази – за останні 50 років (у ґрунті). Внаслідок забруднення НС міграція свинцю в 
системі «вода – ґрунт – атмосфера – харчові продукти – людина» набула гігантських 
розмірів. Згідно з висновком комітету ООН з охорони НС, свинець визнано одним із 
пріоритетних глобальних забруднювачів, що потребують першочергового контро-
лю. У 1970 р. Національний інститут професійної безпеки і гігієни США почав про-
водити моніторинг НС та питання щодо взаємозв’язку «забруднення НС – здоров’я 
людини» було взято під контроль у США, Японії та в розвинених країнах Європи. 
Внаслідок чого останнім часом вміст свинцю в повітрі, воді, харчових продуктах, а 
також в організмі людей трохи зменшився. Однак проблема забруднення НС свин-
цем все ще залишається актуальною.

На сьогодні основними джерелами забруднення НС цим хімічним елементом є 
вихлопні гази автомобілів (70%) та викиди промисловості (основні промислові джере-
ла свинцю: виплавляння заліза – 12%, свинцю – 5%, міді – 9%; спалення вугілля – 4%). 
Найбільше забрудненими свинцем є ділянки, що прилягають до автострад. Щорічно 
в атмосферу надходить та легко поширюється у вигляді аерозолів, пилу та смогу 
близько 1250 кг цього хімічного елементу, зокрема 0,5 млн тонн свинцю – з вихлопни-
ми газами автотранспорту. 
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Основна частина свинцю, як забруднювача НС, з повітрям осідає на землю та 
воду, а звідси потрапляє до харчових продуктів. У світовому океані свинець про-
ходить через харчовий ланцюг «фітопланктон – зоопланктон – риба» та поступо-
во осідає на дно. У питну воду свинець, окрім того, може надходити з свинцевого 
припою, який використовують для запаювання водогінних труб. За даними вчених, 
рослинні продукти, що вирощують на зрошуваному стічними водами ґрунті, в се-
редньому містять на 10% більше свинцю, ніж рослини, що були вирощені без таких 
добрив. Найбільше поглинають свинцю листкові овочі.

У середньому рівень свинцю в їжі жителів Європи та США становить приблизно 
0,2 мг/кг (за умови вживання продуктів, що пройшли гігієнічну експертизу на вміст 
хімічних речовин). Оскільки кожна доросла людина щодня споживає в середньому 
1,5 кг їжі, то в її організм з їжею надходить близько 0,3 мг свинцю на день. За даними 
вчених, щоденне надходження у організм людини 600-700 мкг (0,6-0,7 мг) свинцю 
призводить до появи перших (доклінічних) симптомів хронічної інтоксикації, що но-
сять неспецифічний характер: безсоння, підвищена активність, які пізніше змінюються 
значною втомлюваністю, навіть депресією.

При надходженні в організм людини з їжею свинець всмоктується у травному 
каналі в кров, де з’єднується з молекулами гемоглобіну. Слід пам’ятати, що свинець 
має кумулятивну (накопичувальну) токсичну дію на різні системи організму. Так, з 
крові – надходить до кісток (де накопичується, та викликає їх поступове руйнуван-
ня), концентрується в печінці та нирках, практично безперешкодно проникає через 
плаценту (викликає незворотні неврологічні порушення у плода). Свинець також 
має гонадотоксичну дію, негативно впливає на репродуктивну функцію. Окрім того, 
біологічними органами-мішенями для дії свинцю в організмі людини є:

– система червоної крові (проявляється розвитком гіпохромної, гіперсидеремічної 
анемії внаслідок ферментотоксичної дії металу на етапах синтезу гемоглобіну та 
обміну порфіринів);

– органи центральної та периферичної нервової системи (проявляється розвит-
ком токсичної енцефалопатії та полінейропатії);

– серцево-судинна система, на яку свинець має прямий та опосередкований 
вплив через систему метаболітів та біологічно-активних речовин (зумовлює розвиток 
артеріальної гіпертензії, дистрофії міокарда та порушень стінок кровоносних судин);

– система органів травлення (проявляється розвитком абдомінального синдрому, 
токсичного гепатиту тощо);

– органи сечостатевої системи (проявляється розвитком нефропатії, а також зни-
женням фертильності та безпліддя тощо).

Майже всі токсичні ефекти дії свинцю на організм корелюють з його вмістом у 
різних біологічних середовищах: у крові, сечі, грудному молоці, слині, волоссі та 
кістках, де відбувається кумуляція металу у складі важкорозчинних комплексних спо-
лук з неорганічним кальцієм та фосфором.

Мірилом токсичної дії свинцю на організм людини офіційно прийнято вважати його 
вміст в крові. ВООЗ встановила, що 300 мкг (0,3 мг) свинцю є граничною допустимою 
межею його поглинання для дорослих. Це означає, що середня кількість свинцю, яка 
надходить у кров, не повинна становити більше ніж 10% від загальної кількості крові, 
тобто рівень вмісту 30 мкг на 100 мл крові або навіть менше є безпечним, але ця ве-
личина не може бути використана для дітей. Гранично допустимий рівень (далі – ГДР) 
вмісту свинцю в крові дітей повинен бути менш ніж 10-15 мкг на 100 мл. При збільшенні 
ГДР виникає порушення здоров’я.
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При впливі на організм дитини свинець може призвести до пошкодження нервової 
системи і нирок, порушення уваги, пам’яті, зниження розумових здібностей, утруд-
нення процесів мовлення і до виникнення проблем поведінки, недостатньої м’язової 
координації, недорозвинення опорно-рухового апарату, пошкодження слуху. Всі 
процеси, що потребують мовних навичок та уваги, дуже чутливі навіть до відносно 
малих концентрацій свинцю. Останнім часом встановлено, що свинець гальмує ут-
ворення активної форми вітаміну Д у ниркових канальцях і тим самим може сприяти 
збільшенню частоти рахіту у дітей. Високі рівні отруєння свинцем можуть призвести 
до руйнівних наслідків для дитячого організму, в т.ч. до конвульсій, втрати свідомості 
і – в деяких випадках – до смерті.

Профілактичні заходи для запобігання отруєнню свинцем:

1. Купуйте продукти харчування тільки у постачальників (продавців), що перевіряють 
свою продукцію на вміст хімічних речовин (особливо це стосується листкових овочів, 
грибів, чаю тощо). Не купуйте продукти на стихійних ринках.

2. Не збирайте фрукти, овочі, лікувальні трави, гриби біля автомагістралей, авто-
заправок, на території підприємств, військових баз (у т.ч. тих, які довгий час не пра-
цюють).

3. Не проводьте багато часу (особливо гуляючи з дітьми, займаючись спортом і т. 
ін.) біля автодоріг з високою щільністю руху (навіть якщо моніторингові дослідження 
не показують перевищення ГДК свинцю у повітрі, пам’ятайте, що цей метал має 
схильність накопичуватися у Вашому організмі). Віддавайте перевагу парковим зо-
нам, пляжам.

4. Не відкривайте вікна, якщо вони виходять на автомагістраль з високою щільністю 
руху, у години пік. Краще, придбайте кондиціонери з функцією очистки повітря. При 
можливості відгороджуйтесь від траси зеленими насадженнями (деревами, кущами).

5. При роботі із речовинами з високим вмістом свинцю (наприклад, олійні фарби, 
свинцеві акумулятори і. ін.) не забувайте користуватися респіраторами, дотриму-
ватися правил особистої гігієни (не споживайте їжу в цеху, після роботи приймай-
те душ, змінюйте робочий одяг). Харчуйтеся повноцінно. Пам’ятайте: хворобі легше 
запобігти, ніж вилікувати.

Якщо підозрюєте в себе (або у рідних) інтоксикацію – 
зверніться до лікаря, здайте кров на аналіз і, якщо треба,  

під його контролем розпочніть лікування.
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Пам’ятка щодо проведення заходів
 антисептики та дезінфекції

1. Антисептика шкіри рук – це знищення патогенних мікроорганізмів, у тому числі 
вірусів, включаючи й коронавіруси, на шкірі рук. Чистота рук – це не вибір, а основне 
правило безпеки, першочерговий захід для профілактики та зменшення ризику по-
ширення коронавірусної інфекції.

Слід пам’ятати, що на руки можуть потрапити бактерії та віруси буквально з усьо-
го – з рук знайомих при рукостисканні, з поручнів в автобусі, тролейбусі, трамваї, 
дверних ручок, кнопок ліфта та домофонів, смартфонів, грошей тощо. Дуже важли-
во регулярно та ретельно мити руки з милом та/або обробляти їх спиртовмісним 
антисептичним засобом. Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка їх таким 
спиртовмісним засобом інактивує його.

Для миття рук прийнятні всі види мила – рідке, тверде чи порошкоподібне. Коли ви 
миєте руки з милом і водою, змочіть руки водою та нанесіть необхідну кількість мила, 
щоб вистачило покрити всі поверхні рук. Тривалість миття повинна бути не менше 
20-30 секунд для кожної руки. Після миття обполосніть руки водою, ретельно витріть 
чистим або одноразовим рушником. Зараження вірусом можливе при контакті із за-
брудненими поверхнями, якщо людина торкається після цього очей, носа або рота. 
Тому також важливо після миття та обробки рук ретельно вмивати обличчя.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, найбільш 
ефективні засоби для антисептики рук – це спиртові антисептики на основі етило-
вого (в концентрації спирту не менше 70%) або ізопропілового (в концентрації спирту 
не менше 60%) спирту, що містять у своєму складі компоненти, які пом’якшують і зво-
ложують шкіру.

Наносити на долоні слід не менше 3 мл спиртового антисептика (рясно змочивши 
ним шкіру рук) і втирати його не тільки в долоню, а й на всю поверхню кисті, вклю-
чаючи тильну частину руки, великий палець руки та між пальців, протягом 30-60 се-
кунд, або відповідно до інструкції із застосування засобу. Засіб необхідно втирати до 
повного висихання рук.

Заклади торгівлі, культури, освіти, аптеки, інші установи та підприємства всіх форм 
власності повинні бути забезпечені настінними диспенсерами (дозаторами) з анти-
септиками для рук як для персоналу, так і для відвідувачів.
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На робочому місці варто кожного дня регулярно проводити прибирання та очи-
щати поверхні, оргтехніку, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чи-
щення.

2. Дезінфекція – це знищення збудників інфекційних хвороб на всьому, що знахо-
диться навколо нас, тобто об’єктах навколишнього середовища.

Люди перебувають в оточенні поверхонь та предметів, що можуть бути забруднені 
різними патогенними і умовно патогенними мікроорганізмами, в тому числі вірусами, 
включаючи й коронавіруси, та можуть сприяти розповсюдженню інфекції.

Механізми передачі коронавірусної інфекції – повітряно-крапельний, контактний, 
фекально-оральний.

До застосування для проведення дезінфекційних заходів при коронавірусній 
інфекції допускаються засоби, що зареєстровані в установленому порядку, мають 
інструкцію (методичні вказівки) із застосування. Обладнання, апаратура і матеріали, 
що використовуються для дезінфекційних заходів, також мають бути дозволені до за-
стосування для вказаних цілей.

Для дезінфекції можуть бути використані засоби з різних хімічних груп: хлорвмісні 
(діюча речовина – натрієва сіль дихлорізоціанурової кислоти (дихлорізоціанурат 
натрію) – в концентрації активного хлору в робочому розчині не менше 0,06%), 
кисневмісні (перекис водню – в концентрації не менше 3,0%), катіонні поверхнево-
активні речовини (КПАВ) – четвертинні амонієві сполуки (в концентрації актив-
но діючої речовини (АДР) у робочому розчині не менше 0,15%), третинні аміни (в 
концентрації АДР у робочому розчині не менше 0,05%), спирти – ізопропіловий, ети-
ловий, чи їх комбінації – в якості шкірних антисептиків і дезінфікуючих засобів для 
експрес-дезінфекції обробки невеликих за площею поверхонь – ізопропіловий 
спирт в концентрації не менше 60%, етиловий спирт в концентрації не менше 70% . 
Вміст активно діючих речовин зазначено в інструкціях (методичних вказівках) по за-
стосуванню.

Профілактична дезінфекція повинна розпочинатися негайно при виникненні за-
грози захворювання з метою запобігання проникненню та розповсюдженню збудни-
ка захворювання коронавірусною інфекцією в колективах людей на підприємствах, 
в закладах, установах, на територіях, транспорті, зупинках громадського транс-
порту, інших об’єктах інфраструктури міста, де це захворювання відсутнє, але є за-
гроза його занесення.

Знезараженню підлягають всі поверхні в приміщеннях, що призначені для пере-
бування персоналу та відвідувачів, в тому числі поверхні та предмети обстановки в 
приміщеннях, дверні ручки, підлога та інші об’єкти.

При виборі дезінфекційного засобу необхідно враховувати рекомендації 
виробників, що стосуються впливу конкретних дезінфекційних засобів на різноманітні 
матеріали, поверхні та вироби.

Дезінфекцію поверхонь проводять механізованим (мийно-дезінфекційні машини, 
ультразвукові установки) або ручним способами.

Усі види робіт з дезінфекційними засобами слід виконувати з використанням 
засобів індивідуального захисту (рукавички, респіратори, захисні окуляри, костюми) 
згідно з рекомендаціями виробника.

Режим використання деззасобів – за режимом інфекцій вірусної етіології.
В дитячих, освітніх та оздоровчих організаціях профілактичну дезінфекцію в місцях 

загального користування – туалетах, ванних кімнатах, буфетах, їдальнях, харчоблоці 
та інших приміщеннях проводить персонал установи. Не застосовують засоби на 
основі альдегідів, фенолів і надоцтової кислоти.

На підприємствах продовольчої торгівлі дезінфекція проводиться із застосуванням 
дезінфікуючих засобів, які методом протирання можна використовувати в присутності 
людей. 
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Не рекомендується застосовувати дезінфікуючі засоби на основі альдегідів і 
фенолів.

Профілактична дезінфекція в громадських туалетах проводиться виключно із за-
стосуванням дезінфікуючих засобів. Прибирання всіх приміщень громадського туале-
ту з використанням дезінфікуючих і миючих засобів проводять систематично, не мен-
ше 4 разів на день, а при забрудненні – частіше. В громадських туалетах дезінфекції 
підлягають поверхні в приміщеннях, в тому числі ручки зливних бачків, ручки дверей, 
санітарно-технічне обладнання (унітази, раковини, сидіння на унітази), інвентар для 
прибирання.

3. Найкращий метод забезпечення чистоти повітря в приміщенні – ефектив-
на вентиляція або систематичне провітрювання. В разі відсутності можливості 
здійснювати провітрювання чи ефективну вентиляцію, можливе використання таких 
технологій:

– застосування ультрафіолетового випромінювання за допомогою відкритих і 
комбінованих бактерицидних опромінювачів, що застосовуються під час відсутності 
людей, та закритих опромінювачів, в тому числі рециркуляторів, що дозволяють про-
водити знезаражування повітря в присутності людей; необхідне число опромінювачів 
для кожного приміщення визначають розрахунковим шляхом з урахуванням обсягу 
приміщення згідно з діючими інструкціями;

– застосування антимікробних фільтрів, в тому числі електрофільтрів.
Технологія обробки повітря повинна відповідати інструкціям з експлуатації кон-

кретного обладнання, призначених для знезараження повітря в приміщеннях.
Проведення вищевказаних профілактичних заходів значно зменшить можливість 

виникнення в кожного з нас захворювання на коронавірусну інфекцію та унеможли-
вить масове розповсюдження захворювання.

За матеріалами 
ДУ «Інститут громадського здоров’я 

ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
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СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ 
ТА ЇХНІ РУЙНІВНІ 
НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

При згадці про інфекції, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), першими спада-
ють на думку СНІД, сифіліс, гепатит В і гонорея. Створюється хибне враження, що інші 
ІПСШ не є небезпечними, а дехто взагалі не має гадки про їхнє існування. Насправді 
ж є більше двадцяти інших статевих інфекцій, які нерідко протікають безсимптом-
но. Вони здатні завдавати величезної шкоди здоров’ю: від безпліддя та еректильної 
дисфункції до вроджених вад у дітей, раку та ураження нервової та інших систем. 
Підступність цих інфекцій у тому, що вони роками можуть не давати про себе знати 
та нерідко не підлягають повному виліковуванню.

Отож,  найнебезпечніші ІПСШ, залишені без уваги:

Хламідіоз 
Шляхи зараження. Це захворювання передається через незахищений статевий 

контакт, у тому числі оральний, навіть якщо він не завершився сім’явилиттям.

Симптоми. Найчастіше хламідіоз протікає без симптомів, але іноді в гострій фазі 
викликає незвичайні виділення зі статевих органів, печіння при сечовипусканні, іноді 
біль і набряк яєчок у чоловіків. Під час рецептивного анального контакту можна за-
разитися хламідіозом прямої кишки, який дає про себе знати болем і кров’яними 
виділеннями.

Наслідки та ускладнення:
• Труднощі з настанням вагітності.
• Сальпінгіт, цервіцит, ендометрит — запальні захворювання матки і придатків.
• Ерозії шийки матки.
• Позаматкова вагітність.
• Передчасні пологи.
• Інфекції очей і пневмонії у дітей, нещодавно народжених від інфікованих матерів.
• Хронічний уретрит і простатит у чоловіків.
• Еректильна дисфункцiя. У половини чоловіків, які страждають на проблеми з 

ерекцією, при обстеженні виявляються хламідії. 
• Паховий лімфогранулематоз – ураження лімфоїдної тканини.
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Лікування і профілактика. Збудник генітального хламідіозу chlamydia trachomatis 
– це внутрішньоклітинний паразит, який належить до класу бактерій, але має бага-
то властивостей вірусу. Хламідію класифікували як бактерію тому, що вона чутлива 
до деяких видів антибіотиків. Є кілька різновидів хламідій, але урогенітальні інфекції 
викликає тільки chlamydia trachomatis. Хламідіоз підлягає лікуванню, але імунітет 
після перенесеної інфекції не формується – можливе повторне зараження. Для зни-
щення інфекції і відновлення організму використовують антибіотики-макроліди, пре-
парати, що підсилюють імунну відповідь, адаптогени. Схема залежить від тяжкості 
перебігу та давності захворювання і призначається лікарем. Що раніше звернутися 
за допомогою, тим менше шкоди принесе мікроорганізм. Єдиний спосіб профілактики 
хламідіозу – використання презервативів.

Папіломавірусні інфекції статевих органів
Ці інфекції небезпечні своєю здатністю призводити до злоякісного переродження 

клітин. Налічується більше 100 видів вірусу папіломи людини (ВПЛ), але не всі вони 
вражають статеві органи і можуть призводити до раку.

Шляхи передачі. Будь-який вид незахищеного сексуального контакту, від 
інфікованої матері до дитини, можливий побутовий шлях зараження через спільне 
використання предметів.

Симптоми. Інкубаційний період може тривати кілька місяців і навіть років. До того 
ж, захворювання дуже часто протікає безсимптомно, і інфікована людина про нього 
не підозрює. Вірус може дати про себе знати бородавками або кондиломами в зоні 
зовнішніх статевих органів або анального отвору, в піхві або на шийці матки. Іноді 
вони помітні неозброєним оком, а іноді лише при огляді лікарем. Організм з сильною 
імунною системою очищується від інфекції самостійно, але в разі послаблення за-
хисних механізмів вона переходить у хронічну форму, а деякі типи можуть запустити 
онкогенез.

Наслідки:
• Віруси 6 і 11 типів мають низький онкогенний ризик та викликають гострі кондило-

ми статевих органів і папіломи гортані, неоплазії шийки матки.
• Віруси 16,18, 31, 33, 35 і 45 – причина генітальних дисплазій і карцином.
Згідно з науковими даними, 50% всіх випадків раку шийки матки викликані ВПЛ 16 

типу.
• Деякі види пов’язані з раком піхви, пеніса і ротоглотки – найчастіше пухлина 

утворюється біля кореня язика або в ділянці мигдалин. У 40-80% випадках у ткани-
нах злоякісних пухлин ротоглотки виявляється ДНК ВПЛ 16. Ймовірність коливається в 
залежності від наявності таких факторів ризику, як алкоголь і куріння. Ризик розвит-
ку пухлин під впливом вірусу підвищується в разі наявності хронічного запалення, 
тому хворі з супутніми інфекціями, особливо такими, як хламідіоз, перебувають у групі 
підвищеного ризику.

• Крім підвищення ризику онкології, віруси папіломи людини послаблюють імунну 
систему, порушуючи експресію цитокінів.

Лікування і профілактика. Наразі не існує ліків від ВПЛ. Тому рекомендується 
профілактика у вигляді застосування бар’єрної контрацепції та вакцинації. Щеплен-
ня від ВПЛ роблять до 26 років, в ідеалі – в 11-12 років.

Генітальний герпес
Це ЗПСШ пов’язане із зараженням вірусом простого герпесу 1 і 2 типу. У переважній 

більшості випадків це ВПГ-2. За даними ВООЗ, 67% населення земної кулі у віці  
до 50 років інфіковані ВПГ-1 і 13% – ВПГ-2.



Шляхи зараження. Будь-який вид незахищеного статевого контакту, в тому числі 
орального. Можливе перенесення інфекції з шкірних покривів обличчя на статеві ор-
гани при орально-генітальному контакті, а іноді побутовим способом.

Симптоми. У 70 % випадків інфекція протікає безсимптомно. У 70-90% випадків 
носій вірусу навіть не підозрює про його наявність, але при цьому здатний його 
передавати. Найбільш високий ризик спостерігається під час рецидиву, але і 
безсимптомні носії становлять собою загрозу зараження. У 10-20% випадків захво-
рювання має виражені симптоми: спочатку це набряклість, свербіж і печіння, потім у 
ділянці зовнішніх і внутрішніх статевих органів з’являється везикульозний висип, який 
розкривається через кілька днів. Висип може супроводжуватися субфебрильною 
температурою, головним болем, слабкістю. Ураження зовнішніх статевих органів 
відбувається на першій стадії хвороби. Вона може переходити в другу з герпетичним 
ураженням уретри, піхви і шийки матки і третю – з циститом, сальпінгітом і ендоме-
тритом.

Наслідки і ускладнення:
• Ураження імунної системи і розвиток імунодефіцитних станів.
• Підвищення ризику зараження ВІЛ через пошкодження тканин у разі гострого 

перебігу (у більшості ВІЛ-інфікованих є супутня ВПГ-2 інфекція).
• Викидні на ранніх і пізніх термінах, патології плода.
• Зараження новонародженого від матері під час пологів (особливо високий ри-

зик при первинному зараженні матері на пізніх термінах вагітності). Неонатальний 
герпес призводить до важких неврологічних порушень і навіть летальних наслідків у 
новонароджених.

• Ураження ЦНС.
• У разі сильного зниження імунітету вірусом генералізована герпетична інфекція 

– небезпечний стан з високим ризиком летального результату.
• Менінгіт, енцефаліт.

Лікування і профілактика. Для лікування генітального герпесу застосовують 
противірусні ліки на основі ацикловіру, засоби для підвищення імунітету і адапто-
гени. Вони дозволяють швидше позбутися гострих симптомів, однак повністю вірус 

не видаляється з організму. Він осідає 
в нейронах і може активуватися при 
ослабленні імунітету. 

Статевим шляхом передаються й 
інші типи герпесу. Наприклад, вірус 
6-го типу, який викликає синдром 
хронічної втоми. 

Не забувайте під час проход-
ження медогляду включати в список 
діагностичних процедур аналізи на 
вищезгадані інфекції. Обов’язково об-
стежуйтеся при плануванні вагітності 
та зміні статевого партнера і не за-
бувайте користуватися контрацеп-
тивами під час всіх видів статевих 
контактів.
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СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЛЯ В УКРАЇНІ. 
ВІД УСВІДОМЛЕННЯ ДО ЗАХИСТУ
Згідно з офіційною статистикою, близько 400 випадків сексуального насил-

ля фіксується в Україні щороку. Проте, як вважають фахівці Центру гідності дитини 
Українського католицького університету (УКУ), ця цифра значно більша. Тому Центр 
ініціював проведення соціологічного дослідження, щоб дізнатись про досвід українців 
у питанні сексуального насилля в дитинстві, думку про те, хто має займатися сексу-
альною освітою, як батьки повинні правильно розмовляти з дітьми на такі теми.

Опитування відбувалося 6-19 серпня методом face-to-face та за допомогою само-
заповнення анкет респондентами. Опитали 1 600 респондентів від 16 до 55 років з усіх 
регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Похибка репрезентативності 
вибірки не перевищує 2,5% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників до 
25%, 1,5% – для показників до 10%.

Згідно з результатами соціологічного опитування, понад 50% жінок і чоловіків 
в Україні перший сексуальний досвід отримали після 18 років. Слово «секс» в 
українців викликає такі емоції, як кохання, задоволення, ніжність, довіра, збудження, 
відповідальність. 66% опитаних респондентів уперше дізнались про секс у віці від 9 
до 13 років. Понад 40% почули про інтимні речі від друзів, 17% – від батьків.

Сучасна молодь про сексуальне життя дізнається у значно молодшому віці, ніж їхні 
батьки, бабусі та дідусі. А джерелом інформації для нинішніх молодих людей є пере-
важно інтернет, для їхніх старших рідних були книги і фільми.

93% респондентів зазначили, що саме батьки відповідальні за секспросвіту своїх 
дітей, 47% вважають, що відповідальними є вчителі.

Опитування показує, що українці розуміють сексуальне насилля досить широ-
ко. 14% респондентів обмежують цей термін зґвалтуванням. Ніхто з респондентів не 
вважає секс за згодою у повнолітньому віці сексуальним насиллям.

Згідно з даними опитування 77% осіб відповіли, що у сексуальному насиллі винен 
кривдник. Понад 20% назвали винними кривдника і жертву. 



Найчастіше застосовують сексуальне насилля до дітей, на думку респондентів, 
люди віком 35-49 років, а саме: незнайомці (62%), некровні родичі (41%), друзі/одно-
класники (33%) та інші знайомі (32%). 

Одна третя опитаних українців думають, що проблема сексуального насилля над 
дітьми не є притаманною українській культурі, що вона характерна лише для не-
благополучних сімей. Утім, за даними організації RAINN, у 8 з 10 випадків сексуальне 
насилля вчиняється тим, хто добре знає жертву.

Також 62% опитаних вважають, що рід діяльності не має впливу на вчинення сек-
суального насильства. Натомість 12% кажуть, що сексуальне насильство вчиняють 
безробітні, а ще по 5% – правоохоронці, а також тренери  й лікарі.

Також респондентів запитували, що вони вважають сексуальним насильством 
щодо дітей. Серед відповідей були такі варіанти, як:

• сексуальний контакт без згоди;
• сексуальний контакт із застосуванням фізичного насильства;
• сексуальний контакт, під час якого людина була безпорадною – наприклад, 

знепритомніла;
• примусові доторки;
• небажані доторки;
• отримання небажаних інтимних фото;
• показ статевих органів публічно заради задоволення тощо.
Згідно з соцопитуванням, 4% респондентів відповіли, що є жертвами зґвалтування 

в дитинстві, 23% – сексуального насилля та домагань. Лише 40% людей, які по-
страждали від сексуального насильства чи домагань у дитинстві, розповідали про 
ситуацію кому-небудь. Натомість 43% нікому про таке не розповіли, а 17% не відповіли 
на питання. Як ідеться у звіті, респонденти, які не розповідали про насильство чи до-
магання, пояснювали свою позицію соромом або страхом – зокрема страхом бути 
засудженим або покараним. І цей факт дуже тривожний, зауважують фахівці.

В опитуванні було запитання: «Від яких небезпек варто оберігати сучасних дітей?». 
Відповіді були різноманітні. Чим старшою стає дитина, тим з більшою кількістю не-
безпек вона стикається. Якщо у віці 13 років найчастіше говорять про такі небезпеки, 
як сексуальне насилля (педофілія, розбещення, сексуальні домагання, збочення), то 
після 14 років – це ранні сексуальні контакти і вагітність.

Якщо у 8-річному віці небезпеку для дітей становлять водойми, ґаджети, 
порнографія, насилля, булінг, побутові небезпеки, дороги, травми, прогулянка 
наодинці, інтернет, сексуальне насилля, то у 9-13 років – усі перераховані речі і ще 
незнайомці, шкідливі звички, залежність, погана компанія, вагітність. Від 14 до 17 років 
саме погане товариство і залежність є найбільшими небезпеками для неповнолітніх, 
вважають респонденти.

Відповідальними за запобігання сексуальному насиллю щодо дітей учасники опи-
тування називають передусім батьків дітей (92%), педагогів (52%), шкільних психологів, 
соціальних педагогів, правоохоронні органи. 85% респондентів стверджують, що 
дорослі мають проявляти більше активності для захисту сторонніх дітей, якщо мають 
підозри на факти сексуального насилля в їхній сім’ї.

За даними Центру гідності дитини, сьогодні в Україні кожна четверта дитина 
потерпає від сексуального насилля. Тому важливо запроваджувати сексуальну 
освіту у школах і садочках, але батьки мають розуміти і підтримати таку ініціативу, 
наголошують фахівці.
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В Україні працює національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, 
торгівлі людьми та гендерній дискримінації. Крім того, вона приймає виклики щодо 
сексуального насильства та домагань. Звертатись по допомогу можна за номерами 
телефонів: 116 123 або 0 800 500 335.

Цього року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист 
дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства». Національне за-
конодавство відповідає нормам Конвенції Ради Європи. Запроваджено особливий 
механізм запобігання (профілактики) насильству над дітьми для працівників, що з ними 
контактують, конкретизовані заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сек-
суального насильства або стали його свідками. Законом встановлено кримінальну 
відповідальність за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 
16-річного віку. Кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканності малолітньої або неповнолітньої особи має здійснюватися 
невідкладно і розглядатися у суді першочергово, допити не повинні травмувати ди-
тину.

Дитині, яка перенесла насильство, 
дуже важко сказати «ні». 

Вона звикла, що від її думки нічого ніколи 
не залежить. 

І вона підкоряється проти своєї волі...

ВІД КОЖНОГО З НАС ЗАЛЕЖИТЬ ЗАПОБІГАННЯ 
НАСИЛЛЮ НАД ДІТЬМИ



36

НАРКОМАНІЯ – ДОВГА СМЕРТЬ 
КОРОТКОГО ЖИТТЯ

Світ наркоманів сьогодні наблизився до кожного з нас. Все частіше ми говоримо 
про них, все частіше зустрічаємо, читаємо в пресі, чуємо про трагедії, що сталися в 
сім’ях знайомих, причиною яких стали наркотики. Особливе занепокоєння викликає 
той факт, що у наркоманії – «молоде обличчя».

Хотілось би наголосити, що наркотики, наркоманія – це Міжнародна соціальна і 
медична проблема.

Хоча історія боротьби зі зловживанням наркотиками, їх поширенням і контролем 
обігу та продажу триває вже більше 100 років, наркоманія залишається однією з 
найстрашніших бід сучасності.

За оцінками ООН, загальносвітове число осіб, що вживають наркотики, становить 
близько 250 млн осіб (тобто більше 3% населення нашої планети, або близько 12% на-
селення віком 15-30 років). Особливе занепокоєння викликає факт, що середній вік 
юних наркоманів становить на сьогодні 13-14 років. За останні 15 років приблизно в 7 
разів збільшилася кількість жінок, які вживають наркотичні та психотропні препарати.

В Україні 3 млн працездатних молодих чоловіків і жінок вбивають себе, вбива-
ють своїх дітей, вбивають надію на краще майбутнє. Показник кількості летальних 
випадків внаслідок вживання наркотиків за останні 10 років у нашій країні підвищився 
у 12 разів, а серед дітей – у 42 рази.

Результати соціологічних досліджень свідчать про те, що найчастіше первинне 
вживання наркотичних засобів припадає на вік від 14 до 25 років. 

Разом з тим життєвий шлях наркомана недовгий: з часу першого прийому нар-
котику він становить не більше 5-10 років. Саме тому серед осіб з наркотичною 
залежністю немає людей літнього віку.

Головна небезпека наркотичних речовин полягає в тому, що після їх вживання 
з’являється нездоланний потяг до повторного їх використання, причому наркоман 
вже не думає про смертельно небезпечні наслідки. Він стає їх рабом, який сліпо 
крокує за ними в могилу.
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Наслідками вживання наркотиків є втрата працездатності і здоров’я в молодо-
му віці, смерть внаслідок передозування або ускладнень, поширення ВІЛ/СНІДу, 
вірусних гепатитів, соціальна дезадаптація, зростання злочинності.

За даними проведеного Альянсом громадського здоров’я моніторингу поведінки 
та поширеності ВІЛ серед осіб, які вживають ін’єкційні наркотики, та їхніх статевих 
партнерів рівень поширеності вірусного гепатиту С становить 55,9%, ВІЛ-інфекції – 
21,9%, гепатиту В – 5,4%, захворювання на туберкульоз – 11,8%.

Наркотики не тільки впливають на ДНК та репродуктивні функції, але й залежність 
від них може передаватися у спадок. Згідно із сучасними дослідженнями встановле-
но, що наркозалежність може бути спадковою на 40-60%. Китайські вчені на лабо-
раторних тваринах виявили зміни ДНК у щурів-наркоманів, які можуть успадковува-
тися наступними поколіннями.

Доведено негативний вплив синтетичних наркотиків на репродуктивну функцію як 
чоловіків, так і жінок. У чоловіків постійний токсичний вплив наркотиків може спричи-
нити фатальні наслідки: зміни структури сперматозоїдів, вони стають нездатними до 
запліднення.

Молода дівчина, яка вживає наркотики, ризикує втрутитися у генетичну складову 
своїх майбутніх дітей; пошкодження генетичного матеріалу тягне за собою каліцтва, 
мутації, вроджені вади, в багатьох випадках несумісні з життям. Йдеться про загрозу 
генофонду України та планети в цілому.

У того, хто постійно вживає наркотики, поступово знижується чутливість до них. 
Через деякий час для досягнення особливого яскравого емоційного стану задо-
волення звичайної дози вже недостатньо. Жертва наркоманії змушена підвищувати 
дозу. Формуються психічна і фізична залежність. Потреба в наркотику стає єдиним 
сенсом у житті наркомана, він перестає виконувати свої обов’язки, кидає сім’ю і 
друзів, концентруючи всі свої інтереси на добуванні та вживанні наркотиків.

Класичною ознакою виникнення фізичної залежності є поява абстинентного син-
дрому, який фактично свідчить про «наркотичний голод». Наркоман не може пере-
носити цей стан, що викликає в нього нервові розлади, тахікардію, спазми, блюван-
ня, діарею, слинотечу, підвищену секрецію залоз. При цьому з’являється нав’язливе 
бажання знайти токсичну речовину – наркотик – за будь-яку ціну!

Основний контингент наркоманів – це молодь. Цьому є дуже просте пояснення: 
наркомани дуже рано помирають і не доживають до зрілого віку. Молодь має свої 
проблеми, зокрема, вік 13-19 років – критичний, кризовий, коли підліток психічно 
найбільш вразливий. Молодь взагалі схильна до пошуку нового, незвичного, до 
переоцінки своїх можливостей. Це призводить до неврозів, метань, неприйняття 
реальності.

У разі відсутності духовної спрямованості виникає прагнення до втечі у світ 
фантазій (друзі-наркомани саме так заманливо описують стан «кайфу»), особи із 
нестійкою психікою і несформованою системою цінностей швидко підпадають під їх 
вплив. 

Вже після першого вживання синтетичного наркотику у підлітків починає формува-
тися синдром залежної поведінки, з часом у них змінюються психотип особи, спосіб 
мислення, характер та модель поведінки, реакції на типові, повсякденні ситуації.

Тому основним соціальним завданням повинно бути підвищення обізнаності молоді 
про формування залежності та наслідки вживання наркотиків.

Ми повинні руйнувати міфи серед підлітків, що існують «легкі» наркотики, що вони 
практично нешкідливі, а разове вживання наркотичного засобу не призведе до ви-
никнення залежності, про те, що наркоманами стають тільки безвольні, слабкі люди 
тощо.

Вирішення проблеми наркоманії сьогодні є одним з найбільш актуальних питань як 
для охорони здоров’я, так і для суспільства в цілому. І хоча зараз вже використовується 
чимало медикаментозних програм позбавлення від наркотичної залежності, це не 
вирішує цілого ряду проблем соціального характеру, значимість яких зростає з кож-
ним днем.
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Д Е П Р Е С І ЯД Е П Р Е С І Я

Депресія – не звичайна слабкість або ознака ліні, а серйозна хвороба, яка може 
виникнути у кожного. Депресія – психічний розлад, що істотно впливає на соціальну 
адаптацію та якість життя і характеризується патологічно зниженим настроєм з 
песимістичною оцінкою себе і свого становища в навколишній дійсності, гальмуван-
ням інтелектуальної і моторної діяльності, зниженням спонукань і соматовегетатив-
ними порушеннями.

Депресія настільки поширена в сучасному світі, що одні називають її хворобою 
XXI століття, інші – «психічним нежитем». Це захворювання вийшло за межі психіатрії, 
з ним зустрічаються лікарі всіх спеціальностей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), депресією страждає 
близько 300 млн людей по всьому світі. В Україні депресія є найбільш поширеною 
проблемою серед усіх психічних розладів. Українці страждають депресією знач-
но частіше, аніж жителі країн Європейського Союзу. І показники захворюваності на 
депресію у нашій країні продовжують зростати (ВООЗ, 2017). Частота суїцидів є одним 
з найбільш об’єктивних індикаторів громадського психічного здоров’я, соціального 
благополуччя і якості життя людей. Показник суїцидальної активності є найбільш 
об’єктивним критерієм психічного здоров’я нації (ВООЗ, 2019). Запобігання суїцидам 
віднесено до числа п’яти пріоритетних завдань у галузі охорони психічного здоров’я 
в XXI столітті. Згідно з даними ВООЗ, до 15% депресій закінчуються самогубством.

Запобігання суїцидам є глобальним імперативом, так як самогубства в більшості 
країн є зростаючою проблемою, що вимагає величезної кількості ресурсів для її 
вирішення. Хоча «депресивна хвороба» і не є патологією, несумісною з життям, а 
її вплив частіше носить ремітуючий характер, тобто можуть бути «світлі» проміжки з 
можливістю практичного одужання, проте показники непрацездатності, смертності 
при цій хворобі і негативний вплив на якість життя не поступаються важким, прогре-
суючим соматичним захворюванням.

Здоровій людині не під силу уявити собі муки людей, які страждають на депресію. 
Президент Авраам Лінкольн з цього приводу писав: «Я сьогодні найубогіший чоловік 
з усіх живих. Якби мої почуття рівномірно розподілити по всьому людському роду, на 
землі не знайшлося б жодної посмішки. Чи буду коли-небудь відчувати себе краще, 
не знаю». Ці слова вміщують в собі усю безнадійність, відчуття безвиході і песимізм, 
що є характерними супутниками депресії. Будь-кому з нас доводилося засмучувати-
ся через якісь події, впадати в зневіру, однак між цими відчуттями і картиною клінічної 
депресії насправді існує велика різниця. 
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Людина, яка страждає на депресію, часто втрачає здатність до соціальної і 
професійної діяльності, виконання звичайних повсякденних справ. Людина починає 
вважати, що всі її успіхи були випадковими, а все, що не вдалося, це від бездарності, 
здається, що навіть прості побутові проблеми неможливо розв’язати. Пам’ять, як на-
вмисне, підкидає все нові і нові спогади про всілякі невдачі, людина потрапляє в 
замкнуте коло, вихід з якого вона не бачить.

Термін «депресія» часто використовується не тільки в медичній літературі, а й в 
повсякденній мові. Дійсно, ці поняття настільки різноманітні, що дозволяють опи-
сувати почуття внутрішнього дискомфорту. В одних випадках депресія набуває 
форми меланхолії – важкого психічного розладу, який призводить до повної втра-
ти працездатності настільки ж часто, як і мозковий інсульт, в інших – короткочас-
не погіршення настрою може бути наслідком програшу улюбленої футбольної ко-
манди. Описуючи свій стан, хворі можуть скаржитися на відчуття тривоги (або 
занепокоєння, нервозності) і одночасно на пригнічений настрій (або почуття туги і 
смутку). Розібратися в цих суперечливих скаргах, не знаючи обставин життя хворого, 
його соціального стану, особливостей особистості, сімейного і особистого аналізу, 
непросто. Крім того, депресію і тривогу важко розділити.

Крім цього необхідно пам’ятати, що симптоми змінюються з плином часу. Так, сим-
птоми депресії, що спостерігалися у хворого в минулому році, можуть змінитися кла-
сичними ознаками тривожного розладу, а ще через 2 роки – симптомами панічного 
розладу.

Спонтанно сама по собі депресія не пройде. 
Якщо Ви виявили у себе або у своїх близьких симптоми 

цієї хвороби, зверніться за медичною допомогою. 
Не варто чекати, коли депресія стане хронічною. 

У гострій формі вона значно краще піддається лікуванню.



ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ 2 ТИПУ: 

ВАЖЛИВО 
ЗНАТИ

Цукровий діабет – це група метаболічних захворювань, що 
характеризується гіперглікемією, яка є наслідком дефектів секреції 
інсуліну, дії інсуліну або обох цих чинників. Хронічна гіперглікемія при 
ЦД супроводжується ураженням, дисфункцією або недостатністю різних 
органів та систем, зокрема, очей, нирок, нервової системи, серця та 
кровоносних судин.

Що таке цукровий діабет 2 типу або діабет 2 типу
Діабет 2 типу є найбільш поширеною формою діабету, що становить 90-95% 

від усіх випадків діабету у світі. На сьогодні кількість уражених ним становить 415 
мільйонів людей по всьому світі, що спричиняє величезне навантаження на глобальні 
системи охорони здоров’я. Вже будучи серйозною глобальною пандемією, у діабету 
є потенціал до зростання. За попередніми прогнозами число хворих на цукровий 
діабет збільшиться до 642 мільйонів людей до 2040 року.

Він починається, коли м’язи та інші клітини перестають реагувати на сигнал 
інсуліну, який готовий приймати глюкозу. Організм реагує, виробляючи все більше 
і більше інсуліну, щоб допомогти вивести глюкозу з крові, але з часом виснажує 
клітини, що виробляють інсулін, поки вони не згорять.

Інсулін – це гормон, що допомагає глюкозі, що є джерелом енергії, потрапити 
в клітину. Інсулін синтезується бета-клітинами підшлункової залози й виділяється, 
коли рівень глюкози в крові підвищується (стан гіперглікемії). Якщо бета-клітини 
підшлункової залози виробляють інсулін, але він або залишається в неактивній формі, 
або клітини організму перестають бути чутливими до нього, настає так званий стан 
відносного дефіциту (недостатності) інсуліну.

Фактори, що сприяють розвитку захворювання
Хоча генетичні мутації можуть сприяти розвитку діабету 2 типу, фактори навко-

лишнього середовища, швидше за все, сприяють тому, що інсулін не працює на-
лежним чином. Ці фактори включають надмірне збільшення ваги, дієту з високим 
вмістом рафінованих вуглеводів і насичених жирів і малорухливий спосіб життя. Та-
кож незрозуміло, чи сімейна історія цукрового діабету 2 типу, спричинена генетич-
ними мутаціями, сприяє розвитку наступних поколінь з хворобою, чи це скоріше пи-
тання нездорової поведінки, що передається дітям.
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Симптоми та ризики
Діабет 2 типу може розвиватися повільно. Спочатку симптоми можуть бути слаб-

кими і їх легко усунути. Ранні симптоми можуть включати: постійний голод, нестачу 
енергії, втому, втрату ваги, надмірну спрагу, часте сечовипускання, сухість у роті, 
свербіж шкіри, нечіткий зір.

Симптомами довгострокового поганого контролю рівня глюкози в крові або не 
діагностованого діабету є часте сечовипускання (надлишок цукру проходить через 
нирки, що створює більше сечі для його виведення з організму), підвищена спрага 
та ненавмисна втрата ваги, оскільки глюкоза з їжі не всмоктується. Діабет 2 типу 
діагностується, якщо показник рівня глюкози в крові більше ніж 7,1 ммоль/л після го-
лодування принаймні 8 годин.

Фактори ризику діабету 2 типу: переддіабет, надмірна вага або ожиріння (індекс 
маси тіла 25 і вище), вік більше ніж 45 років; наявність батьків, брата або сестри з 
діабетом 2 типу; наявність інших генетичних варіантів, схильних до діабету 2 типу; 
малорухливий спосіб життя, нездорова дієта; застосування деяких ліків, таких як 
стероїди та статини; гестаційний діабет в анамнезі або народження дитини, яка ва-
жила більше 4,5 кг.

Засоби діагностики
Незалежно від того, чи є у вас переддіабет, вам слід негайно звернутися до лікаря, 

якщо у вас є симптоми діабету. Лікар може отримати багато інформації з аналізу 
крові. Діагностичне тестування може включати наступне:

Тест на гемоглобін А1С. Цей тест вимірює середній рівень глюкози в крові за 
попередні два-три місяці. Вам не потрібно голодувати для цього обстеження, і ваш 
лікар може поставити вам діагноз на основі результатів. Його також називають 
глікозильованим гемоглобіновим тестом.

Тест глюкози натще у плазмі крові. Цей тест вимірює кількість глюкози у вашій 
плазмі. Можливо, вам доведеться голодувати протягом восьми годин, перш ніж прой-
ти його.

Пероральний тест на толерантність до глюкози. Під час цього тесту кров 
забирається тричі: до, через годину і через дві години після того, як ви випили дозу 
глюкози. Результати тесту показують, наскільки добре ваш організм справляється з 
глюкозою до і після напою.

Лікування діабету 2 типу
Ви можете ефективно контролювати діабет 2 типу. Лікар скаже вам, як часто слід 

перевіряти рівень глюкози в крові. Мета – залишатися в межах певного діапазону.
Дотримуйтесь цих порад щодо лікування діабету 2 типу:
- Включіть у свій раціон продукти, багаті клітковиною і корисними вуглеводами. 

Вживання фруктів, овочів та цільного зерна допоможе підтримувати рівень глюкози в 
крові стабільним.

- Їжте через рівні проміжки часу.
- Їжте лише до насичення.
- Контролюйте свою вагу і підтримуйте своє серце здоровим. Це означає 

мінімізувати рафіновані вуглеводи, солодощі та тваринні жири.  
З огляду на численні позитивні сторони фізична активність є обов’язковою скла-

довою лікування хворих на ЦД. Систематичне фізичне навантаження є одним із 
основних методів лікування ЦД 2-го типу – його метою є зниження маси тіла та 
резистентності тканин до інсуліну. 
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У лікуванні цукрового діабету важливі посильні фізичні навантаження як 
профілактика гіподинамії. Активний спосіб життя піде на користь пацієнту і є хорошим 
профілактичним засобом у запобіганні ускладненням цукрового діабету. Пацієнт по-
винен систематично (найкраще щоденно, наприклад впродовж 30–45 хв) виконува-
ти помірно інтенсивне фізичне навантаження, що пристосоване до загального ста-
ну здоров’я та попереднього стилю життя. Заняття приблизно пів години аеробною 
активністю щодня допоможе здоров’ю серця. Вправи також допомагають контролю-
вати рівень глюкози в крові.

Лікар пояснить, як розпізнати ранні симптоми коливань цукру в крові, які є занадто 
високими або занадто низькими, і що робити в кожній ситуації. Він також допоможе 
вам дізнатись, які продукти є здоровими, а які – ні.

Не кожному з діабетом 2 типу потрібно вживати інсулін. Якщо вам це призна-
чив лікар, це тому, що ваша підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну 
самостійно. Дуже важливо, щоб ви приймали інсулін за призначенням. Є й інші ліки, 
що відпускаються за рецептом, які також можуть допомогти.

У деяких випадках достатньо змін способу життя, щоб тримати діабет 2 типу під 
контролем. Якщо ні, існує кілька ліків, які можуть допомогти. 

Кожні з ліків можуть викликати побічні ефекти. На пошук найкращого препарату 
або комбінації ліків для лікування діабету може знадобитися деякий час. У будь-якому 
випадку, усі призначення робить лікар з урахуванням індивідуальних потреб вашого 
організму.

Якщо ваш артеріальний тиск або рівень холестерину є проблемою, вам можуть 
знадобитися ліки для вирішення цих проблем.

Якщо ваше тіло не може виробляти достатньо інсуліну, можливо, вам знадобиться 
інсулінотерапія. Можливо, буде достатньо лише 1 ін’єкції тривалої дії, яку ви можете 
зробити на ніч, або вам може знадобитися прийом інсуліну кілька разів на день. 

Дієта при цукровому діабеті 2 типу
Дієта є важливим інструментом для підтримки здоров’я серця та рівня глюкози в 

крові в межах безпечного та здорового діапазону. Це не повинно бути складним або 
неприємним.

Дієта, рекомендована людям з діабетом 2 типу, – це одна і та ж дієта, якої повинні 
дотримуватися майже всі. Це зводиться до кількох ключових дій:

- Їжте страви та закуски за розкладом.
- Вибирайте різноманітні продукти, які містять багато поживних речовин і менш 

порожніх калорій.
- Будьте обережні, щоб не переїсти.
- Уважно читайте етикетки на продуктах харчування.

Їжа та напої, яких слід уникати
Є певні продукти харчування та напої, які слід обмежувати або повністю уникати. 

До них належать:
- насичені жири – такі як жирне м’ясо, сало, жир, сир, масло, вершки, кокосова 

олія, пальмова олія та какао-масло;
- м’ясні органи, наприклад, печінка;
- перероблене м’ясо, таке як сосиски, шинка, в’ялений бекон, копчене м’ясо, су-

шене м’ясо, м’ясні консерви;
- молюски;
- маргарин і сало;
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- хлібобулочні вироби, такі як білий хліб, бублики;
- оброблені закуски, такі як пакетовані овочі, консервовані фрукти та всі інші види 

заморожених, сушених або пастеризованих продуктів;
- солодкі напої, включаючи фруктові соки;
- молочні продукти з високим вмістом жиру;
- макарони або білий рис.

Їжа, яку слід вибирати:
Здорові вуглеводи можуть забезпечити вас клітковиною. Варіанти цих продуктів 

включають:
- цілі плоди, такі як яблука, груші, апельсини, персики, сливи;
- овочі, які не містять крохмаль, такі як брюсельська капуста, брокколі, капуста, 

цвітна капуста, селера, огірок, баклажани, гриби, цибуля, перець;
- шпинат, ріпа, кабачки;
- бобові, наприклад, квасоля;
- цільні зерна, такі як овес або кіноа.
Продукти з омега-3 жирними кислотами, корисними для серця, включають: тунця, 

сардини, лосось, скумбрію, палтус, тріску, насіння льону.
Ви можете отримувати корисні жири з таких продуктів:
- олії, такі як оливкова олія, ріпакова олія та арахісова олія;
- горіхи, такі як мигдаль, пекан та волоські горіхи;
- авокадо.
Хоча ці варіанти жирів корисні для вас, вони також калорійні. Ключовою є 

помірність. Вибір молочних продуктів з низьким вмістом жиру також дозволить кон-
тролювати споживання жиру. Відкрийте для себе більше продуктів, сприятливих для 
діабету, від кориці до локшини ширатакі.

Ускладнення
Для багатьох людей діабетом 2 типу можна ефективно управляти. Але якщо на-

лежним чином не керувати, це може вплинути практично на всі ваші органи та при-
звести до серйозних ускладнень, включаючи:

- шкірні проблеми, такі як бактеріальні або грибкові інфекції;
- пошкодження нервів або невропатія, що може спричинити втрату відчуття або 

отерплість та поколювання у кінцівках;
- проблеми з травленням, такі як блювота, діарея та запор;
- погану циркуляцію ніг, через що ноги важко заживають при порізах або інфекціях, 

а також можуть призвести до гангрени та втрати стопи або ноги;
- порушення слуху;
- пошкодження сітківки або ретинопатія та пошкодження очей, що може спричи-

нити погіршення зору, глаукому та катаракту;
- серцево-судинні захворювання, такі як високий кров’яний тиск, звуження артерій, 

стенокардія, інфаркт та інсульт.
Гіпоглікемія також є одним з видів ускладнення та може виникнути, коли рівень цу-

кру в крові низький. Симптоми можуть включати тремтіння, запаморочення та утруд-
нення мовлення. Зазвичай ви можете це виправити, якщо швидко з’їсте щось солодке, 
наприклад цукерку або солодкий фрукт.
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Профілактика
Профілактика діабету 2 типу полягає у простих правилах здорового способу жит-

тя, зокрема в постійному контролі харчування і нормалізації маси тіла. Всім особам, 
чия маса тіла перевищує норму, необхідно якнайскоріше переглянути свій раціон і 
домогтися зниження ваги до нормальних показників. Величезну роль у зниженні ваги 
відіграє рухова активність пацієнта. 

Отож: 
• підтримуйте вагу тіла у нормі;
• будьте фізично активними та приділяйте не менше 150 хвилин на тиждень 

регулярній фізичній активності;
• дотримуйтесь здорового харчування, зменшуйте кількість цукру, насичених жирів 

і збільшуйте споживання клітковини – овочів та фруктів.
Щоби зменшити ризик появи діабету, мінімізуйте споживання або взагалі відмовтесь 

від добавок цукру та попередньо оброблених продуктів харчування, включно з об-
робленими зерновими продуктами (борошно, білий рис). Краще – замініть їх на 
цільнозернові. 

Збільшуйте споживання клітковини – овочів та фруктів. Фрукти та овочі, які не 
містять крохмалю, повинні складати щонайменше половину щоденного раціону.

Бобові культури (сочевиця, боби, нут, горох) також містять багато клітковини та ко-
рисного для здоров’я рослинного білка. Люди, які їдять багато продуктів з високим 
вмістом клітковини, як правило, з’їдають менше калорій, не набирають надмірної 
ваги, а отже мають менший ризик розвитку діабету.

 Відповідне споживання калорій повинно забезпечити збереження ідеальної маси 
тіла або поступове зниження маси тіла в осіб з ожирінням чи надлишком ваги.

Зниження маси тіла не повинно перевищувати 2 кг/тиж., корисним є поступо-
ве зниження на 0,5–1 кг/тиж. Зниження маси тіла на ≥5 % відносно вихідної маси 
асоційоване з помітним покращенням контролю ЦД.
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Як і де отримати «доступні ліки» пацієнтам для 
лікування епілепсії, розладів психіки та поведінки

«Доступних ліків» стало більше. З 1 жовтня цього року люди з епілепсією, 
розладами психіки та поведінки можуть отримувати лікарські засоби  

безоплатно або з незначною доплатою у рамках програми «Доступні ліки».
Загалом додано 57 препаратів для лікування епілепсії, розладів психіки та 

поведінки (зокрема, посттравматичним стресовим розладом, шизофренією, афек-
тивними розладами, депресією та невротичними розладами). З них 18 – повністю 
безоплатні, решта – з доплатою. Вартість препаратів аптеці відшкодує Національна 
служба здоров’я України.

До 1 жовтня пацієнти купували ці ліки або повністю за власний кошт, або мали пільги 
в межах місцевих бюджетів. Тобто у кожному регіоні доступ до безоплатних ліків був 
різним і залежав від фінансової спроможності громади.

Щоб отримати препарати за програмою «Доступні ліки», необхідний електронний 
рецепт.

Електронний рецепт для пацієнтів із епілепсією, невротичними розладами може ви-
писати невролог або психіатр – у тому числі і дитячі лікарі за цими спеціальностями.

Електронний рецепт для пацієнтів із психічними розладами виписує виключно 
психіатр, у тому числі – і дитячий.

Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами «Розлади психіки та поведінки» та 
«Хвороби нервової системи» не виписують.

Тому, щоб користуватись програмою «Доступні ліки», пацієнтам із епілепсією, роз-
ладами психіки та поведінки потрібно відвідати свого лікуючого лікаря – невролога 
чи психіатра. Це необхідно для того, щоб лікар створив індивідуальний план лікування 
і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.

Якщо лікуючого лікаря немає – потрібно його обрати в будь-якому медичному 
закладі, який має договір з НСЗУ за напрямом амбулаторної допомоги та відповідного 
фахівця. Щоб потрапити на первинну консультацію до невролога для встановлення 
діагнозу та складання індивідуального плану лікування безоплатно, потрібне елек-
тронне направлення. Його може виписати сімейний лікар.

Для звернення до психіатра електронне направлення не потрібне.
В індивідуальному плані невролог або психіатр фіксує встановлений діагноз та 

призначення відповідних ліків.
Надалі на основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний 

рецепт. З електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку в будь-якому регіоні 
країни, яка має договір з НСЗУ за таким напрямком реімбурсації.
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Проста втома 
чи 

діагноз?
Втома може бути симптомом низки серйозних хвороб. Якщо вона не проходить 

після відпочинку, потрібно звернутися до лікаря, який з’ясує причину такого стану 
організму, визначить стратегію та тактику лікування.

Втома – це функціональний стан організму, що проявляється тимчасовим знижен-
ням працездатності в результаті виконання інтенсивної або тривалої роботи.

Існують три обов’язкові ознаки втоми:

1. Тимчасове зниження працездатності.
2. Попередня напружена втомлива робота, травма або захворювання.
3. Проходить після відпочинку.
Якщо після відпочинку та нормалізації робочого режиму втома не пройшла, 

необхідно звернутися до лікаря.

Дієві засоби від втоми: 

• повноцінний сон (дорослим у 18-60 років рекомендовано спати не менше 7 годин 
на добу);

• правильно організований режим харчування, відповідно до вікових потреб та 
енергозатрат;

• регулярне фізичне навантаження (біг, плавання, катання на велосипеді, ходьба);
• відмова від шкідливих звичок (паління та алкоголь посилюють втому та надзви-

чайно шкідливі для здоров’я);
• зміна діяльності (переключайтеся з фізичної праці на розумову та навпаки);
• розподіл завдань за пріоритетністю (за великої завантаженості не соромтеся 

звернутися за допомогою до колег);
• оптимізм та почуття гумору;
• хобі (улюблені та цікаві захоплення наповнять день радістю і сенсом).
Інакше ви ризикуєте отримати перевтому – сукупність стійких несприятливих для 

здоров’я функціональних зрушень в організмі, після яких украй важко повернутися до 
норми.
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Ознаки перевтоми:
- головний біль,
- підвищена втомлюваність;
- хронічна дратівливість;
- нервозність;
- порушення сну;
- загострення хронічних захворювань;
- можливе виникнення артеріальної гіпертензії, виразкової хвороби, ІХС.

Найпоширеніші хвороби, що викликають постійну втому (потрібно звернутися  
до сімейного лікаря):

- низький артеріальний тиск;
- брак вітамінів та мікроелементів;
- захворювання щитоподібної залози (гіпотиреоз);
- залізодефіцитна анемія (аналіз крові на феритин);
- цукровий діабет (гіпоглікемія);
- гепатит та ВІЛ;
- захворювання серця;
- фіброміалгія (важливо перевірити специфічні больові точки);
- неврологічні захворювання;
- синдром хронічної втоми (важливо відстежити, як часто пацієнт хворіє на 

інфекційні захворювання і чи були фарингіти);
- послаблена імунна система, часті стреси, безсоння.
Синдром хронічної втоми (СХВ) – патологічний стан, який проявляється у вигляді 

хронічної втоми, яка триває не менше ніж 6 місяців та призводить до когнітивних 
труднощів (зниження пам’яті, уваги), болю у м’язах, суглобах, головного болю.

Основні клінічні ознаки СХВ:

- раптове виникнення виснажливої слабкості;
- втома прогресує, не проходить після відпочинку;
- у хворого майже вдвічі знижується працездатність протягом 6 місяців;
- немає інших видимих відомих причин або виснажливих хвороб, які можуть спри-

чинити неминучу втому.
Хоча вважають, що цей синдром не має чіткої причини, але спостерігають його 

розвиток досить часто при герпевірусних, ентеровірусних інфекціях, а також пнев-
мококах.

Можливо, лікар вважатиме за потрібне диференціювати ваш стан і з іншими хво-
робами.

Якщо сімейний лікар не знайшов причин, він повинен направити пацієнта на 
консультацію до психіатра або лікаря-психотерапевта. Після встановлення діагнозу 
лікар призначить лікування, найчастіше це буде поєднання психотерапії та ліків. 

Найчастіше СХВ спостерігається:

- у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС і людей, що живуть на забруднених 
радіацією територіях;

- у людей, які перенесли операції, особливо з діагностованими онкозахворюван-
нями, тих, що проходять хіміотерапію і променеву терапію;

- у звичайних жителів мегаполісів, незахищених за родом діяльності від зайвих 
психоемоційних навантажень, стресів на тлі недостатньої фізичної активності.

Для запобігання синдрому хронічної втоми дуже важливим є здоровий спосіб жит-
тя, дотримання режиму дня і особливо повноцінного відпочинку, позитивні емоції.
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ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІДЧУТТЯ РОЗБИТОСТІ І МЛЯВОСТІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Хто з нас не мав уранці відчуття розбитості і млявості, від якого не може врятувати 
навіть найміцніша кава. Знайте, що в такій ситуації повернути вас до тями можуть інші 
продукти.

Повільне «паливо»
Серед нескінченних переваг вівсянки – здатність заряджати енергією. Основ-

ним її джерелом є повільні вуглеводи і клітковина. Засвоюючись вкрай повільно, 
вони надовго зберігають почуття ситості і припливу сил. До того ж геркулес багатий 
на вітамін B1, без якого втома настає швидше. Щоб залишатися в тонусі, організму 
потрібно всього 150 г вівсянки на день.

Молочна сила
Головний плюс натурального йогурту – біфідобактерії, що підживлюють імунітет і 

покращують травлення. Якісний продукт збагачений білками і лактозою, які і нада-
ють нам сили. Чашки йогурту зі жменею свіжих ягід або медом буде досить.

Паростки бадьорості
Прихильники дієтичного харчування і вегетаріанці підтвердять, що пророщена 

пшениця – генератор енергії. У цьому заслуга вітамінів E і групи B, а також магнію, 
кальцію і заліза. До того ж, активні речовини паростків стимулюють роботу мозку і 
нервової системи. Відчути цей ефект можна, додаючи жменю пророщених зерен в 
улюблені салати, каші або сир.

Енергія в шкаралупі
Яйце в будь-яких кулінарних варіаціях – це відмінний продукт, що дає енергію і 

бадьорість. У ньому зосереджені колосальні запаси білка, органічних кислот, широ-
кий спектр вітамінів і мінералів. Завдяки ним організм легше справляється з важкими 
фізичними і розумовими навантаженнями, швидше відновлює сили.

Запальні боби
Страви з квасолі, гороху, сочевиці і будь-яких інших бобів несуть у собі потуж-

ний енергетичний заряд. Його забезпечують рослинний білок, складні вуглеводи і 
вітамінно-мінеральний комплекс. А клітковина допомагає все це засвоїти в повному 
обсязі. Доведено, що порція сочевичної каші або горохового супу – кращий засіб від 
сонливості та апатії.
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Нестримна капуста
Які продукти додають бадьорості, крім названих? Овочі у всьому своєму 

різноманітті. У цьому сенсі рівних немає цвітній капусті. Поєднання вітамінів B1, B2, 
C, PP, фосфору і заліза допомагає подолати втому, дратівливість і заряджає гарним 
настроєм. Готуйте з цвітної капусти гарніри, супи-пюре і салати, щоб завжди пере-
бувати в бадьорому настрої.

Шпинат всемогутній
Незважаючи на те, що шпинат – це лише зелень, в ньому приховані значні ре-

сурси енергії. Комбінація вітаміну С і заліза не залишить від втоми сліду, а заодно 
помітно підвищить працездатність. До речі, цю цінну властивість шпинат зберігає 
при будь-якій термічній обробці. У свіжому вигляді він тим більше зробить страви 
кориснішими та смачнішими.

Горіхова батарейка
Чудовим продуктом, що надає бадьорості, вважаються горіхи. Це джерело енергії 

з запасами білка, омега-3 жирних кислот, вітамінів і мінералів. Такий коктейль 
стимулює роботу мозку і наповнює енергією весь організм. Тільки не захоплюйтеся 
горіхами, особливо перед сном. Обмежтеся 20-30 г мигдалю або фундука в першій 
половині дня.

Міць тропіків
Серед фруктів неперевершеним енергетичним чемпіоном є банан. За рахунок 

великої кількості швидких вуглеводів і клітковини він миттєво тамує голод, заряджаю-
чи бадьорістю. Не випадково спортсмени так люблять банани. Вони чудово знімають 
втому і відновлюють сили після тренувань. Ударникам розумової праці теж корисно 
з’їдати по 1-2 банани на день.

Ягідний реактор
Будь-які ягоди містять антиоксиданти, які захищають клітини організму від руйну-

вання і благотворно впливають на мозок. Як результат, ми відчуваємо себе бадьори-
ми і життєрадісними. Для цього потрібно з’їдати 200-300 г ягід на день. Не забувайте 
про морси і вітамінні смузі.

Шоколадне натхнення
Любителям солодощів радісно буде дізнатися, що гіркий шоколад – в числі ко-

рисних енергетичних продуктів. Ще б пак, адже роблять його з какао-бобів, здатних 
заряджати бадьорістю на весь день. Гормон щастя ендорфін, що виробляється при 
цьому найактивнішим чином, теж мотивує на трудові подвиги. Однак не варто вжи-
вати шоколад плитками – обмежтеся 30-40 г на день.

Цитрусовий струс
Апельсини, мандарини – порятунок для тих, хто постійно перебуває в напівсонному 

стані. Навіть вдихаючи їх аромат, ми немов вдихаємо саму бадьорість. А свіжий сік 
цих цитрусів творить чудеса. Все завдяки аскорбіновій кислоті, здатній розворушити 
навіть найбільш невиправних ледарів. Наприклад, склянка апельсинового соку в 
поєднанні з порцією мюслів надасть енергії до самого обіду.

Включайте природні енергетики в сімейне меню. З ними справлятися з повсяк-
денною рутиною стане трішки легше.
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ФІЗИЧНА 
АКТИВНІСТЬ 

ПІСЛЯ 65 РОКІВ

Фізична активність важлива у будь-якому віці. Це основний фактор зниження 
розвитку неінфекційних захворювань, покращення функціонування серцево-
судинної та легеневої системи, запобігання розвитку порушень когнітивних 
функцій та психічного здоров’я.

Фізична інертність (недостатня фізична активність) є четвертим за значимістю 
фактором ризику глобальної смертності – до 6% випадків смерті у світі, основною 
причиною випадків раку молочної залози та товстої кишки (21-25%), діабету (27%) та 
ішемічної хвороби серця (30%).

Регулярні заняття фізичною активністю мають позитивний влив на формування, 
збереження та підтримку здоров’я, а саме:

- знижують ризик розвитку підвищеного кров’яного тиску та ішемічної хвороби 
серця;

- знижують ризик розвитку інсульту, діабету, раку молочних залоз та товстої кишки;
- сприяють укріпленню кісткової системи;
- знижують ризик виникнення депресії;
- покращують координацію та знижують ризик падінь та травмувань;
- займають важливе місце у регуляції енергетичного обміну та підтримці належної 

ваги тіла.

Основні рекомендації ВООЗ щодо фізичної активності тим, кому за 65 років:

1. Приділяйте фізичній активності середньої інтенсивності 150 хвилин на тиждень 
або 75 хвилин високої інтенсивності.

2. Тривалість заняття повинна становить не менше 10 хвилин.
3. З метою запобігання падінням ті, хто має захворювання суглобів, повинні вклю-

чити до переліку своїх фізичних вправ заняття на рівновагу.
4. Силові вправи для підтримання тонусу основних груп м’язів потрібно виконувати 

не менше 2 днів на тиждень.
5. Головна рекомендація – врахування власних фізичних можливостей та стану 

здоров’я.

Бережіть себ е і будьте здорові !Бережіть себ е і будьте здорові !




