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Анна Кухарук, завідувачка відділу статистики щеплень КНП 
«Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статисти-
ки» Житомирської обласної ради взяла участь у прямому ефірі на 
радіостанції «Житомирська хвиля».  В ході розмови йшлося про те, з 
якого віку можна щеплювати від коронавірусу, чи варто вакцинувати 
дітей віком від 12 років від Covid-19, чи дійсно щеплення безпечне для 

них і скільки загалом в області щеплено дітей. 
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Відбувся онлайн-брифінг щодо старту вакцинальної кампанії 
проти поліомієліту для дітей до 6 років, організований обласним 
інформаційно-аналітичним центром медичної статистики спільно з 
прес-службою ОДА. Сергій Березовський, начальник відділу ДОЗ 
ОДА, який взяв участь у заході, повідомив, що в Україні почастішали 
випадки цієї хвороби через те, що не всі діти отримали щеплення. Так, 

вірус поліомієліту було виявлено у 20 дітей на Рівненщині та Закарпатті. Це ставить 
під загрозу кожну невакциновану або не повністю вакциновану дитину. Водночас 
щеплення – єдиний спосіб запобігти поліомієліту, адже ліків від цієї хвороби немає. 
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Сергій Березовський, начальник відділу ДОЗ ОДА та Анна Кухарук, 
завідувачка відділу статистики щеплень обласного інформаційно-
аналітичного центру медичної статистики виступили на радіо «Жи-
томирська хвиля». Тема прямого ефіру – «Поліомієліт: чому важливо 
вакцинувати дітей?». Україна входить до переліку 17 країн світу, які 
Європейська регіональна комісія з сертифікації ліквідації поліомієліту 

визначила як регіон із високим ризиком появи нових випадків поліомієліту через низь-
кий рівень вакцинації серед населення. Фахівці відповіли на актуальні питання: що 
таке поліомієліт; скільки дітей в області пропустили щеплення від цього захворюван-
ня; які вакцини використовують для формування імунітету до збудника поліомієліту.
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Ріст рівня онкологічної захворюваності є однією з найбільших проблем 
людства. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, без рішучих 
дій з боку урядів, громадських організацій, медичних працівників, волонтерів до 2030 
року в Європейському регіоні щорічно реєструватиметься 5,4 мільйона випадків раку 
та 2,5 мільйона смертей. Та ми можемо змінити це, зокрема, шляхом профілактичних 
заходів.

Так понад одну третину злоякісних захворювань можна вилікувати, якщо вчас-
но їх виявити та правильно лікувати. Виникненню 43% випадків раку можна було б 
запобігти за допомогою таких норм здорової поведінки, як:

- відмова від куріння, боротьба з цим явищем;
- фізична активність, збалансована, здорова їжа;
- вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки і шийки матки;
- уникання тривалого перебування на сонці і в соляріях.
Головна тема Всесвітнього дня боротьби проти раку 2022–2024 рр. – «Усунення 

прогалин у догляді». 2022 – перший рік цієї кампанії, присвячений розумінню та виз-
нанню нерівності у доступності лікування раку. Половина населення світу не має 
доступу до всього спектру основних медичних послуг. Багатьом людям відмовляють 
у базовій допомозі, незважаючи на те, що ми живемо за часів вражаючих досягнень 
у галузі профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень.

Житомирщина, на жаль, серед ряду областей із високим рівнем онкологічної 
захворюваності. Так, у 2021 році зареєстровано майже 3,5 тис. нових випадків 
злоякісних новоутворень. Серед найпоширеніших форм новоутворень, які виявля-
ють у пацієнтів нашої області, – це рак органів травлення (23,6%), жіночих статевих 
органів (13,4%), рак шкіри (10,4%), рак молочної залози (10,3%), рак органів дихання 
(9,8%). Водночас, попри зростання виявлених випадків онкозахворювань, впродовж 
останніх кількох років смертність від цієї недуги знижується в середньому на 1,5%.

Досягнення сучасної медицини дозволяють діагностувати і повністю лікувати рак 
на ранніх стадіях, а також усувати безліч передпухлинних станів. Тому дуже важли-
вою є рання діагностика онкопатологій. 

Тож, у Всесвітній день боротьби з раком медики закликають громадян до свідомого 
ставлення до свого здоров’я та своєчасного звернення до лікарів для діагностування 
недуги на ранніх стадіях.

Пройдіть обстеження вчасно: бережіть своє здоров’я, адже це найцінніший дар у 
житті.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ПРОТИ РАКУ
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ З ЕПІЛЕПСІЄЮ:БОРОТЬБИ З ЕПІЛЕПСІЄЮ:  
як розпізнати хворобу як розпізнати хворобу 
і допомогти людині і допомогти людині 
під час нападупід час нападу

Кожного другого понеділка лютого у світі відзначається Міжнародний день бороть-
би з епілепсією (International Epilepsy Day), який проводиться з 2015 року і є ініціативою 
Міжнародного бюро епілепсії (Bureau for Epilepsy) та Міжнародної протиепілептичної 
ліги (International League Against Epilepsy) за підтримки Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я. В Україні цей день відзначається з 2020 року за ініціативою Української 
протиепілептичної ліги та Українського бюро з епілепсії. Міжнародний день епілепсії 
покликаний звернути увагу суспільства на проблему епілепсії, розширити можливості 
людей з епілепсією, поліпшити якість їхнього життя.

Епілепсія вважається найпоширенішим хронічним неврологічним захворюванням. 
У той же час про неї існує чимало міфів. Епілепсія – це неінфекційне хронічне захво-
рювання мозку, яке супроводжується нападами судом. Частота нападів має тісний 
зв’язок із віком людини – в осіб похилого віку епілептичні напади спостерігаються 
частіше. Дебют хвороби переважно спостерігається у немовлят та осіб похилого віку. 
За даними ВООЗ, близько 1% людей по всьому світу (65 мільйонів) хворі на епілепсію. 
За оцінками фахівців, частка населення з активною формою епілепсії (тобто з ре-
гулярними нападами чи потребою в лікуванні) наразі становить 4-10 на 1000 осіб. 
Однак результати деяких досліджень у країнах з низьким і середнім рівнем доходу 
свідчать, що ця частка може бути значно вищою – від 7 до 14 на 1000 осіб. Майже 
80% людей, які страждають на епілепсію, проживають у країнах з низьким і середнім 
рівнем доходу. Ризик передчасної смерті у хворих на епілепсію приблизно в три рази 
перевищує середній показник по популяції. В Україні налічується близько 100 тисяч 
людей з епілепсією, хоча за оцінками фахівців ця цифра є заниженою, оскільки бага-
то випадків є досі не діагностованими. 

Найчастіше причиною захворювання є різні пошкодження головного мозку (трав-
ми, інсульти, інфекції, метаболічні порушення) і/або генетичні фактори.

ЯК РОЗПІЗНАТИ НАПАД ЕПІЛЕПСІЇ?
Як правило, напади схожі один на одного. Втрата свідомості, крик, посиніння, су-

доми в руках і ногах, слиновиділення у вигляді піни – такий вигляд має найбільш 
поширений розгорнутий напад епілепсії. Після нього людина відчуває сонливість, 
загальмованість. Напад ніби випадає з пам’яті – людина не пам’ятає, що з нею ста-
лося, не може описати свій стан.
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У деяких випадках у пацієнта можуть спостерігатися нетипові симптоми. На-
приклад, напад епілепсії може бути без втрати свідомості і судом, а проявлятися в 
епізодах безпричинної агресії. Іноді людина завмирає на півслові, на хвилину-дві 
«застигає», а потім так само раптово включається в розмову.

ЯК ДОПОМОГТИ ПІД ЧАС НАПАДУ ЕПІЛЕПСІЇ?
У більшості сформувався стереотип, що під час нападу людині обов’язково 

потрібно розтиснути щелепи і помістити між зубами якийсь предмет, щоб не запав 
язик. Це величезна помилка.

1. Головне завдання людини, яка стала свідком нападу – захистити пацієнта від 
травми. По можливості приберіть подалі предмети, які можуть травмувати постраж-
далого, зніміть гострі прикраси на одязі, краватку.

2. Переверніть голову на бік і підкладіть щось м’яке.
3. Ні в якому разі не намагайтеся щось покласти між зубами. Таким чином можна 

тільки нашкодити. Під час нападу виникає спазм м’язів, і, застосовуючи силу, дуже 
легко травмувати постраждалого, пошкодити зуби.

Не тримайте пацієнта, намагаючись зупинити судоми – це марно. Не чіпайте і не 
рухайте його, якщо для цього немає необхідності. 

У більшості випадків напади при епілепсії не є невідкладними станами та не завж-
ди потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Але обов’язково слід телефону-
вати 103, якщо:

- напад триває 5 хв або довше;
- напади повторюються настільки часто, що у проміжках між ними у людини не 

відновлюється свідомість (на відміну від серії нападів);
- коли у людини стається перший напад у житті;
- коли людина отримує травму під час нападу (наприклад, внаслідок падіння);
- напад стається, коли людина перебуває у воді;
- напад стався у вагітної жінки або людини, хворої на діабет.

Ефективне лікування епілепсії сьогодні можливе для більшості пацієнтів. Так, у 70% 
випадків прийом медичних препаратів дозволяє повністю позбавити людину від ви-
никнення хворобливих нападів. В інших ситуаціях є можливість мінімізувати їхню ча-
стоту, а також знизити неприємну симптоматику захворювання (зняти біль, скоротити 
час тривалості нападу і т.д.). Власне тому при підозрі на епілепсію необхідно відразу 
ж звертатися до профільних фахівців.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НИРКИ
Всесвітній день нирки – щорічна подія, яка 

відзначається кожного другого четверга березня. 
Тема Всесвітнього дня нирки 2022 року: «Здоров’я 
нирок для всіх – подолайте прогалину в знаннях  
для покращення догляду за нирками».  Цей день має 
на меті підвищити обізнаність про важливість нирок 
для здоров’я в цілому та зменшити частоту захворю-
вань нирок та пов’язаних з ними проблем.

850 мільйонів людей у всьому світі страждають на хронічну хворобу нирок (ХХН), 
причому понад 2 мільйони людей отримують діаліз або живуть з трансплантова-
ною ниркою. Зростання захворювань нирок перш за все пов’язують зі значним 
збільшенням випадків цукрового діабету і ожиріння, погіршенням екології, некон-
трольованим вживанням лікарських засобів. Патологічні зміни в нирках викликають 
і неправильне харчування, куріння, наркотики, алкоголь. Щорічно з цієї причини 
зростає смертність, погіршується якість життя, збільшується втрата працездатності і 
необхідність високовитратного лікування.

Зазвичай недуга прогресує непомітно, часто порушуючи більшу частину функцій 
нирок, перш ніж симптоми проявляються. Профілактичні обстеження і звичайні аналізи 
– крові та сечі – допоможуть вчасно виявити порушення функції нирок і розпочати 
лікування ще до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення.

До загальних симптомів захворювань сечовидільної системи належать болі в 
поперековій ділянці, порушення сечовипускання, наявність домішок у сечі (кров, слиз 
тощо), набряки, головні болі, запаморочення. Крім того, можуть турбувати порушення 
зору, задишка, болі в ділянці серця, підвищення температури тіла, нудота, блювання, 
відсутність апетиту. Разом з тим, такі захворювання нирок, як пієлонефрит, гломе-
рулонефрит, нирковокам’яна (сечокам’яна) хвороба, новоутворення нирок та деякі 
інші, впродовж тривалого часу можуть протікати без видимих симптомів.

Захворюванням нирок можна запобігти, дотримуючись наступних рекомендацій:

Будьте фізично активними. Фізичні навантаження допомагають нормалізувати 
артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і таким чином змен-
шити ризик розвитку хронічних хвороб нирок.

Дотримуйтеся правил здорового харчування та підтримуйте вагу в нормі. Збалан-
соване харчування і підтримка ваги у нормі – це одна із головних умов профілактики 
діабету, серцево-судинних захворювань та хронічних хвороб нирок. Щоб нирки до-
вго зберігали працездатність, їх не можна перевантажувати, змушувати працюва-
ти в «аварійному» режимі. Для цього передусім треба переглянути звичний раціон 
і спосіб харчування. Найпростіша профілактика хвороб нирок полягає в тому, що 
їжа повинна рівномірно надходити в організм, не перевантажуючи травну систе-
му і нирки, не містити критичної кількості подразнюючих речовин – солі, прянощів. 
Фахівці рекомендують споживати не більше чайної ложки солі в день (по 5-6 грамів).

Перевіряйте й контролюйте рівень цукру в крові. Приблизно в половини людей, які 
страждають на діабет, розвиваються ураження нирок, цьому можна запобігти, якщо 
хворобу належно контролювати.
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Перевіряйте й контролюйте свій артеріальний тиск. Високий артеріальний тиск є 
однією із найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок. Ще небезпечніше, 
коли високий тиск виникає на фоні інших факторів ризику (діабету, серцево-судинних 
захворювань, високого рівня холестерину). У комплексі ці чинники можуть викликати 
серйозні порушення функцій нирок. Якщо ви належите до групи ризику, регулярно 
проходьте обстеження для перевірки функцій нирок.

Пийте достатню кількість води. Щоб нирки працювали як слід, потрібно пити до-
статньо води. Добова норма споживання рідини для кожної людини залежить від ба-
гатьох факторів: статі, фізичного навантаження, клімату, загального стану здоров’я 
тощо. Доросла людина з вагою 70-75 кг у середньому потребує 2800 – 3000 мл 
рідини (включаючи всі рідкі страви, напої тощо), однак орієнтуватись варто на 
відчуття спраги. Згідно з рекомендаціями МОЗ, вода, кава та чай повинні бути ос-
новним джерелом рідини, а кількість калорійних напоїв, включаючи солодкі газовані, 
соки та соковмісні напої, варто суттєво обмежити. Про алкоголь навіть не йдеться – 
безпечної для здоров’я дози не існує.

Не куріть. Куріння уповільнює приплив крові до нирок, а це може знизити їхню 
здатність нормально функціонувати. Куріння також збільшує ризик раку нирок на 
50%. Чим довше та частіше ви курите – тим вищий ризик. Небезпечні не тільки сига-
рети, а й сигари та люльки. Пасивні курці також потрапляють у зону ризику.

Приймайте ліки лише за призначенням лікаря. Неконтрольований прийом ліків 
може завдати шкоди ниркам, не займайтеся самолікуванням, а краще зверніться до 
лікаря.

Своєчасно лікуйте «вогнища» інфекції в організмі (хронічний тонзиліт, каріозні 
зуби), гінекологічну патологію. Уникайте респіраторних вірусних інфекцій. Якщо все 
ж не вбереглися – дотримуватися постільного режиму.

Збереження здоров’я нирок має важливе значення для загального стану організму 
та самопочуття.
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я 
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Всесвітній день здоров’я ротової порожнини прийнято відзначати згідно з 
рішенням Всесвітньої стоматологічної федерації (FDI) на щорічному Всесвітньому 
стоматологічному конгресі (AWDC), який відбувся в Дубаї 2007 року. Дата 12 вересня 
– була обрана на честь дня народження засновника FDI Чарльза Годона.

З 2013 року Всесвітній день здоров’я ротової порожнини стали відзначати  
20 березня. Мета цієї календарної події – проведення заходів та ініціатив, спрямова-
них на підвищення інформованості широкої громадськості з питань гігієни порожни-
ни рота, а також розширення наукової бази з вивчення впливу захворювань порож-
нини рота на загальний стан здоров’я і розробка ефективних методів профілактики. 
Більш ніж 90% людей у світі страждають на ті чи інші стоматологічні захворювання. 
Багато хвороб безпосередньо пов’язані зі здоров’ям порожнини рота. 

Проте дедалі більше людей відкладають візит до стоматолога, найчастіше при-
водом відвідання лікаря стає вже нестерпний біль. Зазвичай, екстрено позбувшись 
проблеми, людина не поспішає знову на прийом до стоматолога. На жаль, наступні 
візити у більшості випадків відбуваються тоді, коли захворювання вже має запущену 
стадію та потребує медикаментозного лікування і навіть хірургічного втручання.

Тим не менш стоматологічна допомога залишається найбільш масовою медичною 
допомогою. Згідно з даними Всесвітньої федерації стоматологів, карієс зубів і захво-
рювання пародонта – одні з найпоширеніших хвороб, на які страждають 90% людей 
усього світу. Через власну недбалість зі стоматологічними проблемами українці сти-
каються вже у 25 років, а люди, старші 70 років, лишаються майже без зубів. 

Одне з найбільш поширених захворювань ясен – пародонтит, яке згодом стає 
основною причиною втрати зубів у дорослих. Підступність цієї хвороби у тому, що на 
початку вона не викликає біль або значний дискомфорт, тож у більшості людей перші 
симптоми проходять непоміченими. Тому важливо регулярно відвідувати стомато-
лога, який під час огляду може визначити потенційні ризики розвитку пародонтиту, 
об’єктивно оцінити стан ротової порожнини, зубів, вчасно діагностувати початкові 
симптоми хвороби ясен.

Про появу пародонтиту свідчать:
- набряк ясен, їхнє запалення та, можливо, почервоніння;
- між зубами та яснами стають помітними проміжки, ясна поступово опускаються;
- зуби можуть хитатися;
- кровоточивість ясен під час чищення зубів;
- неприємний запах або присмак у роті.
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І не лише втратою зубів небезпечне це захворювання. Внаслідок пародонти-
ту з’являються бактерії, які, потрапляючи через тканини ясен у кров, спричиняють 
у людини проблеми зі здоров’ям. Запальні захворювання тканин пародонта ма-
ють серйозні наслідки для всього організму людини. Вони можуть стати пусковим 
механізмом у розвитку серйозних захворювань і погіршувати їхній перебіг. 

Захворювання пародонта має до 98% населення України, при цьому більш як 
у половини обстежених виявляють супутні хвороби. Дослідження показують, що 
поширеність пародонтиту серед пацієнтів із проблемами ЖКТ становила більше 90%, 
серед обстежених із кардіологічною патологією – майже 91%. При цьому найбільш чут-
ливою є серцево-судинна система. Наприклад, українські вчені встановили тісний 
взаємозв’язок між атеросклерозом, захворюваннями серцево-судинної системи та 
генералізованим пародонтитом. Отже, патологічні процеси в тканинах пародонта 
можуть провокувати розвиток зазначених захворювань, ускладнювати перебіг на-
бутих вад серця. Натомість серцево-судинні хвороби внаслідок структурних змін 
стінок судин та виникнення гіпоксії негативно впливають на тканини пародонта. 
Результати спільно проведених досліджень науковців Національного університету 
охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України та ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова» показали наявність патоген-
них мікроорганізмів порожнини рота в тканинах клапана серця, які були видалені 
під час хірургічних втручань. Також доведено, що тяжкі захворювання пародонта 
ускладнюють перебіг цукрового діабету, натомість їхнє лікування та санація порож-
нини рота сприяють зниженню рівня цукру в крові таких пацієнтів. Крім того, наукові 
дослідження свідчать про взаємозв’язок захворювань порожнини рота із хронічними 
обструктивними захворюваннями легень, онкологічними хворобами та ін. Згадані 
захворювання – неінфекційні, тобто ті, яким у багатьох випадках можна запобігти, 
якщо вчасно звертатися до лікарів, дотримуватися правильного харчування, режиму 
рухової активності, відмовитися від шкідливих звичок тощо.

За даними ВООЗ, головною причиною смертей в Україні є саме неінфекційні за-
хворювання (90%). При цьому 68% українців помирають від серцево-судинних за-
хворювань, 13% від онкологічних хвороб, інші – від хронічних респіраторних захво-
рювань, цукрового діабету та його ускладнень тощо.

Про актуальність даної проблеми свідчить прийняття відповідної резолюції ВООЗ 
«Гігієна порожнини рота: план дій щодо її пропаганди та комплексної профілактики 
захворювань». Разом із цим, у вересні 2018 року в рамках Генеральної асамблеї ООН 
відбулося третє засідання з приводу профілактики неінфекційних хвороб, прийня-
то відповідну резолюцію щодо ролі й місця в ній лікаря-стоматолога. Одне з ос-
новних завдань медичної спільноти на сьогодні – зменшити передчасну смертність 
українців від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики та лікування. У 
цьому разом зі спеціалістами загальної практики значну роль відіграють і стомато-
логи, використовуючи загальні методи реагування на хвороби.

Надзвичайно важливо: проходити профілактичні та медичні огляди у стомато-
лога; вчасно проводити професійну гігієну порожнини рота (професійна чистка) та 
планову санацію (низка оздоровчих процедур); дотримуватися правильного харчу-
вання та відмовитися від згубних звичок. При цьому фундаментальне значення має 
усвідомлення кожним із нас необхідності дбати про здоров’я ротової порожнини, ре-
тельно її доглядаючи (регулярне чищення зубів й ополіскування ротової порожнини 
та ін.). Такий комплекс заходів сприятиме підвищенню якості життя, а в перспективі 
– збереженню та зміцненню здоров’я українців. 
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ДИТЯЧОЇ 

ІНВАЛІДНОСТІ 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 
за 2021 рік

Тривожною тенденцією останнього десятиріччя у Житомирській області, як і в 
цілому в Україні, є збільшення кількості дітей з інвалідністю – з 4770 в 2008 році до 
5973 у 2021 році. Разом з тим, за останні 10 років чисельність дитячого населення 
області скоротилась більш ніж на 13 тисяч.

У 2021 році показник загальної інвалідності дітей 0-17 років становив 256,7 на 10 
тис. дітей 0-17 років (Україна – 217,5 на 10 тис. дітей 0-17 років) проти 253,0 на 10 тис. 
дітей 0-17 років у 2020 році (5959 дітей). У міських поселеннях дітей з інвалідністю 
3676, у сільській місцевості – 2297. Померло дітей з інвалідністю протягом року 18, у 
тому числі 8 – у міських поселеннях, 10 – у сільській місцевості. Дітей з інвалідністю, 
які проживають у районі обслуговування дитячої поліклініки – 5153 (86,3%), які пе-
ребувають у спеціалізованих будинках дитини – 23 (0,4%), в інтернатних закладах 
Міністерства освіти – 666 (11,1%), в інтернатних закладах Міністерства соціального 
захисту – 35 (0,6%), які перебувають під наглядом у приватних закладах області – 96 
(1,6%).

Розподіл дітей з інвалідністю за причинами інвалідності (на 10 тис. дітей  0-17 років): 
на І місці – природжені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії 
– 2064 дитини, показник становить 88,7 на 10 тис. дітей  0-17 років, на ІІ місці – розла-
ди психіки та поведінки – 964 дитини, 41,4 на 10 тис. дітей 0-17 років, на ІІІ місці - хво-
роби центральної нервової системи – 861 дитина, 37,0 на 10 тис. дітей 0-17 років, на ІV 
– ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин – 526 дітей, 
22,6 на 10 тис. дітей 0-17 років, на V – хвороби вуха та соскоподібного відростка – 
368 дітей, 15,8 на 10 тис. дітей 0-17 років, на VI – хвороби кістково-м’язової системи 
та сполучної тканини – 272 дитини, 11,7 на 10 тис. дітей 0-17 років, новоутворення 
– 246 дітей, 10,6 на 10 тис. дітей 0-17 років, хвороби ока та його придаткового апа-
рату – 146 дітей, 6,3 на 10 тис. дітей 0-17 років, хвороби органів дихання – 90 дітей, 
3,9 на 10 тис. дітей 0-17 років, деякі інфекційні та паразитарні хвороби – 79 дітей, 3,4 
на 10 тис. дітей 0-17 років, хвороби сечостатевої системи – 79 дітей, 3,4 на 10 тис. 
дітей 0-17 років, хвороби органів травлення – 77 дітей, 3,3 на 10 тис. дітей  0-17 років, 
хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 64 дитини, 2,8 на 10 тис. дітей 0-17 років, 
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 58 дітей, 2,5 на 10 тис. 
дітей 0-17 років, хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення з залу-
ченням імунного механізму – 40 дітей, 1,7 на 10 тис. дітей 0-17 років, хвороби системи 
кровообігу – 39 дітей, 1,7 на 10 тис. дітей 0-17 років. 
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Розподіл за статтю: хлопчиків – 58%, дівчаток – 42% від усіх дітей з інвалідністю. 

Розподіл за віком: 0-2 роки – 3,5%; 3-6 років – 14,8%; 7-14 років – 57,8%; 15-17 років 
– 23,9%.

Вперше інвалідність встановили впродовж 2021 року 523 дітям (2019 рік – 431). По-
казник інвалідизації дитячого населення Житомирської області в 2021 році становив 
22,48 на 10 тис. населення віком від 0 до 17 років (2019 рік – 18,3), з них 304 хлопчики 
– 58,1% та 219 дівчаток – 41,9%. 

Серед основних причин первинної інвалідності у дітей у 2021 році на I місці 
– розлади психіки та поведінки – 26,0%, на II – вроджені аномалії, деформації та 
хромосомні порушення – 25,1%, на III – хвороби ендокринної системи – 11,9%, на IV 
– хвороби центральної нервової системи – 9,9%, на V – хвороби кістково-м’язової 
системи та сполучної тканини – 7,1%, VІ – новоутворення – 5,2%, VII – хвороби вуха 
та соскоподібного відростка – 4,6%. Їхня частка становить 89,8% серед усіх причин 
первинної інвалідності.

Первинна інвалідність дітей 0-17 років від природжених аномалій (вад розвитку) 
становить 5,6 на 10 тис. дітей 0-17 років (131 дитина), від розладів психіки та поведінки 
– 5,6 на 10 тис. дітей 0-17 років (136 дітей), від хвороби центральної нервової системи 
– 2,2 (52 дитини), від ендокринної хвороби та розладів харчування – 2,7 (62 дитини), 
хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини – 1,6 (37 дітей), від ново-
утворень – 1,2 (27 дітей), від хвороби вуха та соскоподібного відростка – 1,0 (24), від 
деяких інфекційних та паразитарних хвороб – 0,1 (3), від хвороби крові та кровот-
ворних органів – 0,2 (4), від хвороби ока та придаткового апарату – 0,6 (15), від хво-
роби системи кровообігу – 0,3 (8), від хвороби органів дихання – 0,3 (6), від хвороби 
органів травлення – 0,2 (4), від хвороби шкіри та підшкірної клітковини – 0,2 (4), від 
хвороби сечостатевої системи – 0,3 (7), від травм, отруєнь та деяких інших наслідків 
дії зовнішніх причин – 0,1 (3 дитини).

У Бердичівському районі показник первинної інвалідності дітей 0-17 років стано-
вив 21,46 на 10 тис. населення 0-17 років (64 дитини), у Житомирському – 21,99 (267 
дітей), Коростенському – 21,92 (105 дітей), Новоград-Волинському – 22,98 (77 дітей).
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РІВНОГО ДОСТУПУ 
НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ 
ДО БЕЗПЕЧНИХ 
ТА ЯКІСНИХ 
КОМПОНЕНТІВ КРОВІ 

На виконання Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів 
крові» № 931-IX у Житомирській області прийом донорів, заготівля донорської крові 
та виготовлення компонентів крові здійснює Комунальне некомерційне підприємство 
«Обласний центр крові» Житомирської обласної ради з відділеннями в містах Но-
воград-Волинський і Коростень. Забезпечення рівного доступу населення області 
до безпечних і якісних компонентів крові залежить від кількості донорів, чисельність 
яких в області стабільно скорочується і в 2020 р. становила 7,1 донорів на 1 тися-
чу населення (згідно з рекомендаціями ВООЗ необхідно 20-26 донацій). У 2021 р. 16 
жителів області отримали звання «Почесний донор України» та 1 – «Заслужений до-
нор України». На сьогодні в області нараховується 6 «Заслужених донорів України».

Проведена низка заходів щодо залучення населення до донорства: «Дні відкритих 
дверей» для студентів вишів м. Житомира, акції з підтримки донорського руху, під 
час яких донорами стали 689 осіб, телепередачі на регіональних телеканалах, діяла 
програма лояльності для мотивації донорів, розроблено кілька звукових роликів, які 
озвучувалися на радіо та в супермаркетах, створено відеоролики, що демонстру-
ються в маршрутних транспортних засобах.

З метою залучення населення районів та міст до донорства першим заступником 
голови Житомирської обласної державної адміністрації погоджено графік заготівлі 
крові у виїзних умовах співробітниками КНП «Обласний центр крові» на 2021 р. та  
2022 р. Згідно з ним за 2021 р. відбулось 18 виїздів у 14 ТГ. Прийнято 887 донорів. 
Найбільш активно взяла участь Бердичівська міська громада, проведено 3 виїзних 
акції, прийнято 273 донори, що становить 31,0% від всіх прийнятих донорів у виїзних 
умовах. 

Заклад проводить заготівлю консервованої донорської крові та виготовлення 
компонентів крові. За 2021 р. прийнято 7839 донорів, які здійснили 9998 донацій, ви-
готовлено еритроцитвмісних середовищ (еритроцити, збіднені на лейкоцити, ери-
троцити в додатковому розчині) 6690 доз, плазми свіжозамороженої 7210 доз, із яких 
плазми специфічної (гіперімунної), що містить антитіла до SARS-CoV-2, 3772 дози, 
концентрату тромбоцитів (апаратний метод заготівлі) 1250 доз, кріопреципітату за-
мороженого 241 дозу. Всі маніпуляції по забору крові проводяться з використанням 
одноразових медичних інструментів та дезінфікуючих засобів, що відповідає сучас-
ним вимогам ВООЗ та перешкоджає інфікуванню донорів та пацієнтів.

Технологічні процеси виконуються за допомогою автоматизованої інформаційної 
комп’ютерної системи, яка забезпечує ідентифікацію кожної дози крові та виготовле-
них з неї компонентів за рахунок штрих-кодування, автоматичного друкування ети-
кеток та супровідної документації, що забезпечує відстеження шляху продукції «від 
донора до реципієнта». 

В червні 2021 року отримано апарат для інактивації патогенів Mirasol на умовах 
тимчасового безкоштовного використання вартістю 5,2 млн грн. Знайдено необхідні 
витратні матеріали (сети) за перерозподілом МОЗ (безкоштовно) в кількості 300 
штук на суму 1,3 млн грн та впроваджено технологію вірусінактивації окремих доз 
тромбоцитів для переливання.
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Актуальність впровадження технології вірусінактивації:

- мінімізує ризики інфікування пацієнтів вірусами, що передаються при переливанні 
компонентів крові (гепатити В і С та ВІЛ);

- додатковий захист проти патогенних мікроорганізмів;

- зменшення ризику забруднення компонентів крові бактеріями;

- зменшення частоти розвитку ускладнень, пов’язаних із лімфоцитами та лейкоци-
тами.

Проводиться лікувальний плазмаферез – сучасний метод екстракорпоральної 
терапії з видалення плазми, що містить у собі токсичні і метаболічні речовини, які є 
носіями виникнення захворювання.

У кожного донора визначається група крові та резус-фактор ручним способом. 
Для забезпечення імунологічної безпеки компонентів крові дослідження крові про-
водять гелевою методикою, яка дозволяє виявити антиеритроцитарні антитіла та 
підібрати сумісну кров для пацієнта, а також обстежити кров вагітних до антиери-
троцитарних антитіл для запобігання гемолітичній хворобі новонародженого і кров 
новонароджених для підтвердження діагнозу гемолітичної хвороби.

Контроль якості крові та її компонентів, заготовлених в обласному центрі крові, 
здійснюється відповідно до стандартів, затверджених МОЗ України, що відповідає 
вимогам Директив ЄС. Рівень відповідності параметрам якості компонентів крові 
становить 97,1%, з урахуванням вимог Належної виробничої практики (GMP) не нижче 
90%.

Для кожної донації проводиться скринінг на маркери трансфузійно-трансмісивних 
інфекцій (вірусних гепатитів В і С, сифілісу, ВІЛ) за допомогою сучасного методу – 
імунохемілюмінесцентного аналізу на аналізаторі «ARCHITECT i2000SR» та наявність 
антитіл класів IgA, IgM, IgG до коронавірусу (SARS-CoV-2) методом імуноферментного 
аналізу.

Донор має право отримати довідки про результати тестування на маркери 
трансфузійно-трансмісивних інфекцій та на наявність/відсутність антитіл до SARS-
CoV-2. 

Лабораторії закладу щороку беруть участь у зовнішньому контролі якості лабо-
раторних досліджень: «Програми перевірки кваліфікації (МПР) «Вірусні гепатити та 
ВІЛ» (провайдер: Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики 
та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України), «Програма «Виявлення серологічних 
маркерів ВІЛ інструментальними методами» (провайдер: референс-лабораторія 
з діагностики ВІЛ/СНІДу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України») та 
Міжнародна програма зовнішньої оцінки якості «EQAS» – «Вірусні гепатити та ВІЛ» 
(якісний та кількісний методи), провайдер: BIO-RAD Laboratories. Програма перевірки 
професійного рівня (МПР) «Гематологія – автоматичний підрахунок клітин крові». 
Ступінь точності проведення лабораторних досліджень – 100%. 

 В програмі «Імуногематологія» (провайдер: Український Референс-центр з 
клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України ) 
заклад взяв участь першим в Україні.

Заклад отримав сертифікат на відповідність системи управління якістю вимо-
гам ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT) у 2020 р. В травні 2021 року проведе-
ний наглядовий аудит сертифікації на відповідність системи управління якістю  
КНП «Обласний центр крові» Житомирської облради вимогам ДСТУ ISO 9001: 2015 
(ISO 9001: 2015, IDT).

А.М.Чугрієв,
директор КНП «Обласний центр крові» 

Житомирської обласної ради.
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Поліомієліт: 
ризики і захист

У 2015 році Україна пройшла шлях ліквідації спалаху поліомієліту, заходи тривали 
понад два роки. Тоді зареєстрували два випадки гострих в’ялих паралічів у дітей на 
Закарпатті. Спалах поліомієліту стався через дуже низький рівень імунізації в країні. 
Спалах у 2015 році на Закарпатті став першим випадком поліомієліту в Європі після 
2010 року і перший в Україні після 2006 року. Один випадок паралічу та 19 інших по-
зитивних випадків поліомієліту із безсимптомним перебігом, які були підтверджені в 
Рівненській та Закарпатській областях восени 2021 року, свідчать про те, що поліо 
зараз становить серйозну загрозу для кожної дитини в Україні. З 1 лютого 2022 року 
через спалах поліомієліту в Україні розпочалася масова кампанія з вакцинації проти 
цього захворювання. У першу чергу вона повинна охопити дітей, котрі не мають жод-
ного щеплення від поліомієліту або не пройшли повний курс захисту, що складається 
з шести доз вакцин. На другому етапі МОЗ має намір щепити оральною вакциною 
всіх дітей віком до шести років, навіть якщо вони пройшли цей курс раніше. Повторна 
вакцинація необхідна для того, аби припинити циркуляцію поліовірусу в Україні. Якщо 
в країні буде вакциновано понад 95% людей, розповсюдження вірусу припиниться.

ПОЛІОМІЄЛІТ (ДИТЯЧИЙ СПИННОМОЗКОВИЙ ПАРАЛІЧ) – гостре інфекційне вірусне 
захворювання людини, яке при тяжких формах перебігу характеризується уражен-
ням сірої речовини спинного мозку та інших відділів ЦНС з розвитком атрофічного 
паралічу та парезу кінцівок і тулуба. Збудником хвороби є поліовірус. За антиген-
ною будовою виділяють 3 серологічних варіанти вірусів поліомієліту (тип І, тип ІІ, 
тип ІІІ). Віруси поліомієліту стійкі до природного середовища. Вони зберігають свою 
життєздатність протягом кількох місяців за температури 4°С у каналізаційних водах і 
фекаліях. УФ-промені швидко інактивують поліовіруси, але не порушують їхніх анти-
генних властивостей. 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЖЕННЯ? Основним джерелом збудника інфекції є інфіковані 
люди (хворі чи вірусоносії). Інфекція передається від хворої людини фекально-ораль-
ним шляхом, рідше – повітряно-крапельним. Вірус поліомієліту в організм людини 
потрапляє через слизову кишечника або носоглотки. У разі фекально-орального 
зараження він локалізується в лімфоїдних фолікулах стінки кишечника, при повітряно-
крапельному шляху зараження – у ділянці мигдалин. Поширюється від людини до лю-
дини через брудні руки, іграшки, інші предмети побуту, інфіковану воду та забруднені 
продукти, а також може передаватися переносниками збудника – мухами. 



16

ХТО НАЙБІЛЬШЕ ПІДДАЄТЬСЯ РИЗИКУ ЗАХВОРІТИ НА ПОЛІОМІЄЛІТ? Захворіти на 
поліомієліт може кожна невакцинована людина – і дитина, і дорослий. Але найбільш 
сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до 5 років.

ЯКІ СИМПТОМИ ЦІЄЇ НЕДУГИ? Першими ознаками поліомієліту найчастіше бувають 
біль у горлі, кашель і нежить, що супроводжуються нудотою, блюванням й рідкими 
випорожненнями. Дуже часто спостерігається різке підвищення температури тіла. 
Людина відчуває нездужання і втому. Крім загальних токсичних проявів захворюван-
ня, характерним симптомом є параліч м’язів. Параліч діафрагми здатний призвести 
до серйозних порушень дихальної функції, а це може стати причиною смерті людини.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ?
Інкубаційний період триває від 5 до 12 днів, рідше – від 2 до 35. Поліомієліт відомий у 

двох формах: непаралітичній і паралітичній. Непаралітична форма характеризується 
катаральними проявами (болі в горлі, нежить, кашель), короткочасною лихоманкою, 
а також явищами диспепсії (рідкі випорожнення, блювання, нудота). Всі симпто-
ми захворювання зазвичай минають за кілька днів. Можливий також інший варіант 
непаралітичного поліомієліту – у вигляді серозного менінгіту, що характеризується 
легким перебігом. Поліомієліт у непаралітичній формі небезпечний, насамперед, 
для оточуючих, оскільки хворий може не здогадуватися про причину свого захво-
рювання, однак збудник при цьому поширюється у навколишньому середовищі з 
тією ж інтенсивністю, що й у випадку 
паралітичного поліомієліту.

Паралітична форма захворювання 
набагато підступніша й небезпечніша. 
Паралітичний поліомієліт поділяють 
на чотири стадії: препаралітичну, 
паралітичну, відновлювальну та стадію 
залишкових явищ.

Тривалість препаралітичної стадії 
поліомієліту становить від 3 до 5 днів. 
Початок захворювання гострий. Різко 
підвищується температура. У перші дні 
(близько трьох днів) відзначаються го-
ловний біль, фарингіт, нежить, загаль-
не нездужання. З’являється так звана 
ригідність м’язів попереку й шиї, яка виражається у надмірній напруженості ске-
летних м’язів (скоротившись, вони тривалий час залишаються твердими). Крім того, 
виникає болючість у м’язах, які надалі будуть паралізовані. Стан хворого стрімко 
погіршується, посилюється головний біль, виникає підвищена чутливість до всіх видів 
подразнення, свідомість сплутана.

Паралітична стадія поліомієліту проявляється у вигляді млявих паралічів із пони-
женням тонусу уражених м’язів, частковим обмеженням або повною неможливістю 
активних рухів, відсутністю рефлексів сухожиль. Розвиток паралічів супроводжується 
болями у м’язах без втрати чутливості.

Наслідком паралічу діафрагми і дихальних м’язів, а також пошкодження довгастого 
мозку є важкі розлади дихання, що становлять серйозну загрозу для життя. Смертність 
при поліомієліті становить до 14 відсотків. У хворих, що вижили, паралітична стадія 
триває до 15 днів. За даними ЮНІСЕФ, у 1 з 200 інфікованих дітей розвивається параліч 
нижніх або верхніх кінцівок. Це може призвести до інвалідності, а у випадку ураження 
дихальних м’язів – і до смерті. Діти, які на перший погляд повністю одужали, можуть 
мати постполіомієлітний синдром у віці 15-40 років. 
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ЯК ДОВГО ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ ПОЛІОМІЄЛІТІ?
Відновлювальний період при поліомієліті триває до трьох років, але може три-

вати й кілька місяців. Відновлення м’язових функцій спочатку йде швидко, потім 
сповільнюється. На стадії залишкових явищ поліомієліту спостерігаються стійкі мляві 
паралічі, контрактури і деформації тулуба й кінцівок, атрофія м’язів. Відомо, що у 
чверті хворих паралітична форма поліомієліту спричиняє інвалідність.

НАСКІЛЬКИ СКЛАДНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ?
Діагноз поліомієліту встановлюють, виходячи з клінічної картини, епідеміологічних 

передумов (контакт з хворими, літня пора) і лабораторних даних. Діагностика 
непаралітичної форми поліомієліту та препаралітичної його стадії до появи рухо-
вих розладів дуже складна. При підозрі на поліомієліт фекалії та кров необхідно 
досліджувати на присутність вірусу.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОЛІОМІЄЛІТ?
Поліомієліт вимагає обов’язкової госпіталізації. Хворому призначають постільний 

режим, знеболювальні та теплові процедури. Також застосовується комплексне 
відновне лікування. Легкі форми поліомієліту без ураження нервової системи про-
ходять безслідно. При паралітичному поліомієліті функції організму не завжди 
відновлюються. 

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПРОФІЛАКТИКА НЕДУГИ? Щоб захистити себе від поліомієліту, 
не варто купатися у забруднених водоймищах. Молоко необхідно вживати тільки 
у кип’яченому або пастеризованому вигляді, знищувати мух і надійно захищати 
від них продукти харчування. Величезне значення у профілактиці поліомієліту має 
вакцинація, що дає довічний імунітет.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень України, дітей вакцинують у два, 
чотири, шість і 18 місяців, у 6 та 14 років. Перші дві дози – інактивована поліомієлітна 
вакцина (ІПВ), яку вводять ін’єкційно, решта – оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) 
– краплі, які крапають у рот. Обидві захищають від інфікування поліомієлітом, проте 
ОПВ забезпечує захист і від безсимптомного носійства. Шість доз вакцини достатньо, 
щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. Всі вакцини є абсолютно 
безкоштовними для дітей. Навіть якщо дитина пропустила щеплення за Календарем, 
вона може надолужити його.
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ПРО НЕБЕЗПЕКУ 
КАШЛЮКУ

Джерелами інфекції для дітей частіше стають дорослі, які самі хворіють на кашлюк, 
але не мають його типових проявів. На початкових стадіях кашлюк діагностують неча-
сто, адже у цей час він мало чим відрізняється від звичайної застуди. В основному діагноз 
ставлять уже за наявності спазматичного кашлю. Саме тоді можуть виникнути усклад-
нення: зупинка дихання, пневмонія, ураження нервової системи тощо. Найважче каш-
люк проявляється у дітей першого року життя. Дитина, яка заразилася на кашлюк, може 
страждати від нападів кашлю впродовж 4-8 тижнів. Важкі напади кашлю найчастіше мо-
жуть супроводжуватися зупинкою дихання (апное). Також у 10-15% випадків виникає таке 
ускладнення, як пневмонія. Тому при кашлюку ймовірність смерті досить висока. 

Уникнути всіх цих наслідків, як і самого захворювання, допомагає вакцинація. Зараз 
використовуються два типи вакцини від кашлюку, жодна з яких не містить живого збудника: 

1. Інактивований (вбитий) збудник кашлюку. 

2. Окремі компоненти інактивованого збудника кашлюку (сучасніша вакцина, так зва-
на ацелюлярна). 

Вакцинацію проти коклюшу проводять комбінованими вакцинами, до складу яких вхо-
дять анатоксини правця та дифтерії. Перше щеплення роблять у 2-місячному віці, друге в 
4 місяці, третє – в 6 місяців. У 18 місяців проводиться ревакцинація. Необхідно пам’ятати, 
що, відмовляючись від цього щеплення, ви піддаєте свого малюка великому ризику. 
Вакцинація в 70-80% запобігає захворюванню або ж воно протікає в легкій формі. 

До осіб, які мають високий ризик тяжкого або ускладненого перебігу кашлюку, відносять:
• дітей 1-го року життя, особливо перших 4 місяців;
• дітей з хронічними легеневими захворюваннями, муковісцидозом, хворобами, що су-

проводжуються дихальною недостатністю;
• дітей з імунодефіцитними станами;
• вагітних у 3-му триместрі вагітності.
Особам з групи ризику слід уникати контакту як з хворими на кашлюк, так і з людьми, 

які кашляють. 
Якщо дитині поставили діагноз «кашлюк», батьки повинні дотримуватися правил, які 

полегшать перебіг хвороби:
• дитина повинна перебувати у тихій, мало освітленій кімнаті;
• не турбуйте малюка зайвий раз;
• постійно провітрюйте кімнату;
• годувати хворих дітей слід малими порціями, після нападу кашлю;
• бережіть дитину від впливу подразників, що провокують напади кашлю.
Важливо не залишати дитину під час нападу на самоті. Коли він почався, потрібно по-

садити дитину на коліна та тримати, трішки нахиливши вперед. Необхідно бути з дитиною 
поруч, поки вона не почне рівномірно дихати після кашлю. Спіть з дитиною в одній кімнаті, 
щоб під час нападу кашлю бути поруч. Батьки повинні вміти визначати частоту серцебит-
тя, дихання, тривалість нападу кашлю та дотримуватися рекомендацій лікаря.

Кашлюк – дуже заразне захворювання  
дихальних шляхів, що проявляється нападами 
кашлю. На жаль, ефективної терапії кашлюку  
у період спазматичного кашлю не існує.  
Кашлюк головним чином поширюється  
повітряно-крапельним шляхом під час дихання, 
гучної розмови, крику, плачу, кашлю, чхання
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АНАФІЛАКТИЧНІ 
АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ

Це найбільш небезпечні, потенційно загрозливі для життя прояви алергії, включ-
но з харчовою алергією. Особливістю анафілактичних реакцій є швидкий розви-
ток у майже всіх випадках із високою ймовірністю виникнення критичних станів – 
анафілактичного шоку й ангіоневротичного набряку.

Більшість випадків анафілактичних реакцій провокуються харчовими продуктами 
чи напоями, лікарськими засобами або укусами комах. 

Прогнозувати появу такої важкої алергічної реакції надзвичайно важко. У бага-
тьох людей є історія харчової або іншої алергії, іноді у формі реакцій на декілька 
алергенів. Але у частині випадків анафілаксія може бути першим проявом алергії та 
зумовити важкі наслідки, зокрема і смерть пацієнта.

Для збереження життя людини в разі появи анафілактичної алергічної реакції 
потрібно вчасно виявити її симптоми, мати постійно доступні ліки для її лікування та 
невідкладно звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.

СИМПТОМИ АНАФІЛАКТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ

Зазвичай вони з’являються дуже швидко – за лічені хвилини до години максимум 
після вживання їжі або напоїв, які містять алергени.

Найпоширеніші прояви охоплюють висипку на шкірі, на кшталт кропив’янки (ча-
сто у супроводі сверблячки), набряк шкіри та слизових оболонок (ангіоневротичний 
набряк). Симптоми захворювань дихальної системи (кашель, ядуха) частіше 
спостерігаються у дітей і підлітків, які мають в анамнезі життя бронхіальну астму чи 
інші респіраторні захворювання.

Надзвичайно небезпечними і поширеними проявами анафілаксії є падіння 
артеріального тиску, яке супроводжується запамороченням, порушення зору та 
втрата свідомості (непритомність).

За розподілом симптомів важких алергічних реакцій за органами та системами 
можна зазначити такі специфічні прояви:

• шкіра – сверблячка, почервоніння, висипка (кропив’янка), ангіоневротичний на-
бряк;

• очі – сверблячка, сльозовиділення, почервоніння, набряк шкіри навколо очей;
• ніс і порожнина рота – чихання, виділення з носа та його закладеність, набряк 

язика, металевий присмак у роті;
• легені та горло – утруднення вдиху та видиху, напади кашлю, відчуття стиснення у 

грудях, свистячі хрипи й інші звуки, чутні під час утрудненого дихання, підвищення ут-
ворення слизу, набряк і свербіння у горлі, осиплість і зміни голосу, відчуття чужорідного 
тіла у горлі;

• серце та система кровообігу – запаморочення, слабкість, непритомність, 
уповільнений чи пришвидшений, нерегулярний пульс, зниження кров’яного тиску;
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• система органів травлення – нудота, блювання, спазми у животі, послаблення 
випорожнень;

• нервова система – тривога, відчуття приреченості, розгубленість.

У важких випадках анафілаксія може спричинювати стрімке падіння артеріального 
тиску без суттєвих зовнішніх ознак на кшталт кропив’янки чи гіперемії. Такі варіанти 
найчастіше зумовлюються внутрішньовенним введенням ліків або укусами комах.

Приблизно кожна п’ята людина, в якої трапляються анафілактичні алергічні реакції, 
має двофазний перебіг анафілаксії. У цих випадках, після усунення симптомів, вони 
можуть повернутись через декілька годин без додаткового впливу алергенної речо-
вини.

Дуже рідко анафілактична алергічна реакція може тривати години або навіть 
декілька днів, попри лікування.

АЛЕРГЕНИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ АНАФІЛАКТИЧНУ РЕАКЦІЮ

Харчові продукти. Для дітей найбільш поширеними алергенами, що часто спри-
чинюють анафілаксію, є курячі яйця, коров’яче молоко, арахіс, деревні горіхи, риба, 
пшениця та соя. У підлітків і дорослих людей частіше спостерігаються анафілактичні 
реакції після вживання арахісу, деревних горіхів, риби та ракоподібних (наприклад, 
креветок). Водночас слід пам’ятати про те, що будь-які харчові продукти, включно 
з фруктами, овочами, насінням, певними спеціями, та харчові добавки можуть бути 
причиною анафілактичних алергічних реакцій.

Лікарські засоби. Найчастіше анафілаксія пов’язана із вживанням антибіотиків 
(пеніцилінів і цефалоспоринів), анальгетиків (аспірин та ібупрофен) та анестетиків 
(новокаїн, лідокаїн).

Отрути від укусів комах (бджіл, ос, шершнів).

Контрастні речовини. Субстанції, які використовуються внутрішньовенно під час 
комп’ютерної томографії й інших рентген-контрастних досліджень.

Латекс. Вироблений з натуральної гуми та каучуку, який міститься у гумових ру-
кавицях, надувних кулях, спортивному обладнанні та витратних матеріалах, деяких 
презервативах.

Імунотерапія з використанням алергенів. Ін’єкції алергенів у межах лікування 
алергій для зменшення чутливості до речовин, які спричинюють алергічні реакції.

Фізична активність. Вправи, які виконуються незалежно або після вживання 
алергенної їжі (морепродуктів, горіхів тощо) чи медикаментів (наприклад, аспірин, 
ібупрофен).

Холодна вода та холодне повітря. У частині випадків специфічні алергени, які 
спричинюють анафілаксію, можуть бути не встановлені, попри ретельне обстеження. 
У таких ситуаціях говорять про ідіопатичну анафілаксію або реакцію на невідому 
причину.

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ АНАФІЛАКТИЧНИХ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Здебільшого розвиток анафілаксії відбувається за наявності специфічних імунних 
антитіл, які називають імуноглобуліни Е (IgE). У дітей і підлітків з наявністю алергій ці 
антитіла виробляються у відповідь на контакт з алергенами (їжею, медикаментами, 
отрутою під час укусів комах). IgE здатні приєднуватись до специфічних тучних клітин 
у різних тканинах організму та до базофілів (окремого типу білих кров’яних тілець). 
Коли виникає повторний контакт з алергеном, всі ці клітини здатні вивільняти у кров 
велику кількість біологічно активних речовин – медіаторів негайних алергічних 
реакцій, включно з гістаміном і триптазою.

Саме ці речовини відповідають за типові прояви анафілаксії, включно з найбільш 
небезпечними – шоком і набряком слизових оболонок глотки, який без лікування 
спричинює задуху.
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ФАКТОРИ РИЗИКУ АНАФІЛАКТИЧНИХ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Не всі діти та підлітки, в яких раніше спостерігались різні види алергічних реакцій, 
мають однаковий ризик виникнення анафілаксії. Її ймовірність вища за таких умов:

Попередні важкі анафілактичні реакції. Діти та підлітки, в яких вже траплялась 
анафілаксія, мають підвищений ризик її повторення. Водночас важкість попередніх 
реакцій не є надійним показником для прогнозування наступних. Навіть якщо 
спостерігались легкі епізоди, наступна анафілаксія може бути важкою та загрожу-
вати життю.

Астма й інші хронічні захворювання легень. Важкі респіраторні прояви 
анафілактичної алергічної реакції більш характерні за наявності у дитини патології 
респіраторної системи включно з бронхіальною астмою.

Інші захворювання. Патологія серцево-судинної системи також є чинником ризику 
розвитку важких анафілактичних реакцій.

ДІАГНОЗ АНАФІЛАКСІЇ 
Базується на оцінці симптомів, які виникають від декількох хвилин до години після 

контакту з потенційним алергеном, наприклад, вживанням їжі, ліків або після укусу 
комахи.

Подібні до анафілаксії прояви можуть бути і в інших патологічних станів. Вони охо-
плюють напад астми, серцевий напад, панічну атаку і навіть харчове отруєння. Спо-
стереження алергологом є бажаним для уточнення діагнозу.

Маркером анафілактичної реакції є підвищення рівня триптази у крові. Воно 
спостерігається впродовж декількох годин після нападу. Але й нормальний рівень 
триптази не виключає діагнозу анафілаксія.

ЛІКУВАННЯ АНАФІЛАКТИЧНОЇ АЛЕРГІЧНОЇ РЕАКЦІЇ
Після перенесеної анафілаксії батьки дитини чи підлітка мають обговорити з 

лікарем невідкладний план дій на випадок повторення цієї ситуації. Наявність цього 
плану є корисною і заспокійливою, навіть якщо анафілактична реакція ніколи знову 
не повториться.

Ключовим компонентом плану є постійна наявність придатного автоін’єктора з 
епінефрином та володіння навичками його використовування.

ЗВЕРНЕННЯ ПО НЕВІДКЛАДНУ ДОПОМОГУ
Потенційна загроза життю дитини та підлітка вимагає ведення пацієнта, як і в 

інших випадках невідкладних загрозливих життю станів. У разі виникнення гострої 
алергічної реакції, яка має ознаки анафілаксії, слід невідкладно ввести епінефрин за 
допомогою автоін’єктора та викликати екстрену допомогу за телефоном 103.

САМОДОПОМОГА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕПІНЕФРИНУ
Якщо у дитини чи підлітка траплялись випадки анафілаксії, то у нього/неї із собою 

постійно має бути принаймні один автоін’єктор з епінефрином.
Епінефрин є безальтернативним препаратом для ефективного усунення 

анафілактичної алергічної реакції. Його найбільша ефективність спостерігається в 
разі негайного застосування – до того, як симптоми стануть важкими.

Жодні інші препарати на кшталт антигістамінних або протиастматичних засобів 
не мають бути заміною епінефрину, оскільки не можуть швидко та повністю усунути 
анафілактичну реакцію.

Причина анафілактичної реакції має бути усунена якомога раніше. Наприклад, 
якщо дитину вкусила бджола, то потрібно невідкладно видалити жало.

Після ін’єкції епінефрину дитина чи підліток мають обов’язково бути доставлени-
ми у шпиталь для оцінки стану та призначення подальшого лікування, враховуючи 
двофазність деяких анафілактичних реакцій, для відповідного купірування симптомів 
у разі їхнього повернення.
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ПРОФІЛАКТИКА АНАФІЛАКТИЧНИХ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ
Якщо у дитини чи підлітка трапилась анафілактична реакція, то це зумовлює 

підвищений ризик її повторення. Для контролю цього ризику рекомендуються такі 
кроки:

Нагляд алерголога. Всі пацієнти, в яких траплялись анафілактичні реакції, мають 
бути обстежені лікарем-алергологом з подальшим призначенням потрібних тера-
певтичних і профілактичних заходів.

Тестування для визначення причини/алергену. Ключовим у запобіганні подаль-
шим реакціям є підтвердження впливу певних алергенів чи інших чинників. Алерголог 
може виконати й інтерпретувати кров’яні чи шкірні тести для визначення специфічного 
чинника анафілаксії.

Для отримання коректніших результатів шкірні тести мають бути виконані не 
раніше чотирьох тижнів після перенесеної алергічної реакції. Їхнє виконання до цьо-
го терміну може зумовити хибно негативні результати, тоді як дитина насправді має 
алергію на певний чинник. Приймання антигістамінних і деяких інших препаратів 
(лікар-алерголог має повідомити їхній повний перелік) – щонайменше за чотири дні 
перед проведенням тесту.

Доволі часто алергічні тести не здатні виявити причину виникнення анафілактичної 
реакції, тоді вона йменується ідіопатичною анафілаксією.

Уникнення причин/алергенів, які зумовлюють анафілактичні реакції. Якщо при-
чина/алерген встановлені, то слід зробити все можливе для уникнення контакту з 
ними. Водночас, наприклад, коли йдеться про поширені харчові продукти, це доволі 
важко зробити.

Їжа. Якщо дитина перенесла алергічну реакцію, пов’язану зі споживанням певної 
харчової речовини/харчового продукту у складі страв чи напоїв, то вони мають бути 
повністю виключені з харчування.

Такий досвід вимагає ретельного вивчення та повного розуміння змісту маркуван-
ня харчових продуктів, детального розпитування про рецептуру страв, які замовля-
ються під час вживання їжі поза домівкою.

Варто вивчати склад усіх без винятків продуктів, страв і напоїв, а не лише тих, які 
з високою ймовірністю містять алергени.

Ліки. Якщо у дитини встановлено алергію на медикаменти, батьки мають визна-
чити та записати всі торговельні назви препарату та добре знати всі ситуації, коли 
він може використовуватись. Потрібно повідомити вашого лікаря про відомі випадки 
алергій на препарати для внесення відповідних записів у медичну документацію.

Укуси комах. У разі наявності відомої алергічної реакції на комах, які можуть жа-
лити (оси, бджоли, трутні, шершні), слід уникати локацій, де ймовірність укусів ви-
сока. Доцільно обговорити з лікарем-алергологом можливість проведення 
десенсибілізувальних ін’єкцій для лікування алергічних реакцій на отруту після укусів 
комах.

НОСІННЯ ІДЕНТИФІКУВАЛЬНИХ НОСІЇВ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Наполегливо рекомендується носити браслети або інші засоби, у яких зазначено 

перенесені анафілактичні епізоди та алерген/алергени, що можуть їх викликати. Але 
навіть лише слово «анафілаксія» чи «анафілактична реакція» вже може допомогти 
медичному персоналу ухвалити швидке та правильне рішення щодо лікування.

Крім зазначення алергічних реакцій та алергенів, інформація має містити контактні 
номери на випадок невідкладних ситуацій (батьків або опікунів).

Підготовлено за матеріалами МОЗ 
та Асоціації дієтологів України.
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Як уникнути поширення інфекційних хвороб 
у місцях перебування переселенців і біженців

Війна в рази збільшила кількість внутрішньо переміщених осіб. Багато хто з них 
живе або проводить певну кількість часу в спеціально облаштованих місцях для пе-
ребування переселенців/біженців.

Велике скупчення людей у вагонах поїздів та в місцях для ночівлі, відсутність ста-
лого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати спалахами і 
швидким поширенням інфекційних хвороб. Запобігти цьому можна завдяки застосу-
ванню адекватних засобів профілактики. Серед них: забезпечення постійного водо-
постачання, належних санітарно-гігієнічних умов та доступу до медичних послуг.

На що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця 
для притулку?

 Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим 
одягом і ковдрами.

 Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день, проводьте щоденне вологе 
прибирання.

 За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захво-
рювань (тестування, огляд медичним працівником).

 Усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань (гарячка, 
ломота в тілі, діарея тощо), мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути 
надана медична допомога.

Як уникнути поширення інфекційних захворювань,  
якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку?

1. Першим правилом має стати фізичне дистанціювання, дотримання гігієни рук й 
органів дихання. За можливості продовжуйте носити маски.

2. Не торкайтеся руками обличчя.

3. Мийте руки перед вживанням їжі. Якщо немає доступу до води, можна викори-
стовувати антисептик, у крайньому разі – вологі серветки (хоч вони і не є ефектив-
ними в боротьбі з патогенними мікроорганізмами).

4. Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни: у разі кашлю та чхання прикривай-
те рот і ніс серветкою або згином ліктя. 
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Одразу викидайте використані сер-
ветки в контейнер для сміття, обробляй-
те руки спиртовмісним антисептиком і за 
можливості мийте руки з милом.

5. Будь ласка, зверніться за медичною 
допомогою, як тільки у вас з’явилися сим-
птоми та ви перебуваєте у безпеці.

Зверніть також увагу на те, що в умовах 
обмеженого доступу до води та засобів 
гігієни підвищується ризик виникнення 
харчових отруєнь.

Найчастіше небезпеку становлять сирі продукти тваринного походження: сирі 
або без належної термічної обробки м’ясо, яйця, непастеризоване молоко. Також не-
безпечними можуть бути немиті або погано вимиті фрукти та овочі.

Головне правило – не вживати продукти, що швидко псуються та які зберігалися з 
порушенням умов їхнього зберігання, після завершення терміну придатності або за 
найменшої підозри на те, що вони зіпсувалися! Викидайте будь-яку їжу з нехарак-
терним запахом, кольором чи текстурою.

Якщо у вас почалися ознаки харчового отруєння (діарея та/або блювання), го-
ловне – запобігти зневодненню. Намагайтеся пити багато рідини. У разі погіршення 
стану (кров у калі, підняття температури вище 38,5°С, відсутність або дуже рідке се-
човипускання, висока сухість у роті та горлі, запаморочення, коли встаєте) – якомога 
швидше зверніться по медичну допомогу.

Зараз під особливою загрозою опи-
нилися діти, які не мають потрібних 
профілактичних щеплень або мають 
порушений Календар вакцинації – їх в 
Україні доволі багато. Разом із батьками 
вони біжать від видимої загрози – війни. 
Водночас є і загрози невидимі. Такі 
інфекційні захворювання, як поліомієліт, 
туберкульоз, гепатит В, кір, краснуха, 
епідемічний паротит (свинка), дифтерія, 
хіб-інфекція, кашлюк, правець, можуть 
поширюватися дуже швидко і загрожу-
вати вашому малюкові. Якщо ви при-
були в інший, більш безпечний, регіон або в іншу країну, зверніться до найближчої 
амбулаторії/лікарні для надолуження графіка вакцинації.
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Де б ми не були зараз, будучи включеними в ситуацію війни,  Де б ми не були зараз, будучи включеними в ситуацію війни,  
ми стаємо її свідками. І, незалежно від нашого розташування,  ми стаємо її свідками. І, незалежно від нашого розташування,  

ми можемо бути психологічно травмовані.ми можемо бути психологічно травмовані.

ТРАВМА СВІДКА: 
як подолати наслідки стресу внаслідок 

небезпечної чи смертельної ситуації
Травма свідка – психологічна травма, яка може виникнути в людини, коли вона 

стає свідком небезпечної чи смертельної ситуації, навіть якщо їй вона безпосередньо 
не загрожує. Травма свідка відбувається внаслідок сильного емоційного залучення 
до такої ситуації. Фактично, це те, що відбувається з багатьма зараз: достатньо ди-
витися новини або прокручувати інформаційну стрічку, щоб отримати травму свідка.

Так само травма свідка може мати відкладений ефект: бойові дії припиняться, а 
люди все одно залишаться з досвідом, що травмує.

Процес травмування запускається в момент, коли людина втрачає межі 
співпереживання та емпатії, залучаючись до трагедії цілком, при цьому виникають 
такі почуття, як:

 страх і жах («Зі мною та моїми близькими це теж може статися»);

 радість та полегшення («Я в порядку, мене пронесло»);

 безпорадність та безсилля («Я не можу нічим допомогти»);

 вина і сором («Я живу далі, а вони – ні»);

 гнів («Як це могло статися?»).

З одного боку, перелічені почуття нормальні при переживанні трагічних подій і не 
обов’язково є критеріями травми свідка, але якщо згодом психіка витісняє з пам’яті 
травматичну подію, а наслідки почуттів від випробуваних потрясінь залишаються у 
вигляді:

 довгострокового смутку, туги, сліз;

 панічних атак;

 тривожно-депресивної симптоматики, порушення сну;

 головного болю та іншої психосоматики;

тоді йдеться про травму свідка.
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Єдиного рецепту, як захистити себе від травми свідка, немає. Але загалом важли-
ве наступне:

  Визнайте, що реальність зараз є такою.
  Дотримуйтесь інформаційної дієти! Скоротіть інформацію, що надходить, щоб не 

ретравматизуватися, і не підживлюйте травму великою кількістю новин та емоційних 
постів інших людей. Більше спостерігайте, менше оцінюйте.

  Поважайте та не знецінюйте емоції ні свої, ні інших людей, підтримуйте одне 
одного. При цьому не дозволяйте емоціям захоплювати вас цілком! Про себе можна 
говорити: «Я визнаю свою емоцію і зараз з повагою даю їй час і місце. Але я точно 
знаю, що я – більше цієї моєї емоції. Я не хочу і не тонутиму в ній!»

  Зберігайте рутину життя та продовжуйте вести звичні справи, плануйте най-
ближче майбутнє. Приймайте щоденні рішення, які дозволять вам відчувати контроль 
над своїм життям: куди піти, що вдягнути, що зробити, з ким поговорити, що купити, 
приготувати, що поїсти.

  Піклуйтесь про себе, організовуйте собі відпочинок. Пам’ятайте про своє тіло! По 
можливості, висипайтеся, харчуйтеся регулярно та збалансовано, не переїдайте та 
не заїдайте стрес. Намагайтеся бувати на свіжому повітрі регулярно і за будь-якої 
погоди, більше ходіть.

  Перетворюйте емоції на фізичну активність, займайтеся фізичними вправами, 
дихальними практиками тощо.

  Організуйте собі продуктивну творчу діяльність, якою також можна висловлюва-
ти емоції: пишіть, малюйте, ліпіть, співайте, грайте з дітьми.

  Не ізолюйтеся від людей. Знайдіть своїх однодумців, зустрічайтеся, розмовляйте. 
Будьте разом та зберігайте соціальні зв’язки.

  Допомагайте тим, кому є можливість допомогти. При цьому розмежовуйте свої 
думки та переживання від думок та переживань іншого. Можна ставитися із симпатією 
до людини, але зовсім не обов’язково перейматися її почуттями, як своїми! Не вар-

то зливатися в переживаннях, 
щоб не перевантажити себе 
аж до емоційного вигоряння.

Ми всі зараз проживаємо 
непростий час, але, як і в 
звичайному житті, важливо 
зрозуміти, що порятунок іншого 
і вихід з обставин, що склали-
ся, починається зі здатності 
мобілізуватися і допомогти, в 
першу чергу, собі. Пам’ятайте 
про правило кисневої маски в 
літаку: спочатку маску на себе, 
а потім на дитину.

За матеріалами: «Encyclopedia of Trauma: 
An Interdisciplinary Guide» 

та Головного управління ДСНС України 
у Житомирській області.
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ЯК ДІЯТИ ЯК ДІЯТИ 
В РАЗІ ОТРУЄННЯ ЗАРИНОМ?В РАЗІ ОТРУЄННЯ ЗАРИНОМ?

Зарин – це бойовий хімічний агент, який класифікується як нервово-паралітична 
речовина і може використовуватися у якості хімічної зброї. Він належить до фосфоро-
органічних сполук (ФОС) бойового застосування.

Зарин являє собою прозору, безбарвну рідину, яка в чистому вигляді не має запаху та 
смаку і може перетворюватися в пару (газ) і поширюватися в навколишнє середовище. Через 
його фізичні властивості (відсутність запаху та смаку) отруєння зарином неможливо розпізнати 
одразу після контакту з ним, а лише після появи симптомів.

Механізми дії зарину поділяються на холінергічні та нехолінергічні.
Холінергічні механізми полягають у блокуванні ферменту ацетилхолінестерази, і в залежності 

від важкості його блокування виділяють легкий, середній та важкий ступінь ураження. 
Нехолінергічні механізми полягають у мембранотоксичності зарину, індукції ним оксида-

тивного стресу, гіпоксії, електролітних порушень.

Ефекти дії зарину на організм

Мускаринові ефекти зарину:
- міоз
- погіршення зору
- підвищене слино- та потовиділення
- нудота, блювання
- абдомінальний біль
- спазми ШКТ
- пронос
- неконтрольоване сечовипускання
- брадикардія
- задишка, ядуха, бронхорея.

Нікотинові ефекти зарину:
- фібриляції м’язів
- параліч дихальних м’язів
- підвищення АТ.
Також характерні впливи зарину на центральну нервову систему:
- клоніко-тонічні судоми
- тремор
- слабкість
- головний біль
- емоційна лабільність.

Причиною смерті при отруєнні зарином може стати зупинка дихання внаслідок бронхо-
спастичного синдрому, бронхореї та паралічу дихальних м’язів.

Перша допомога при ураженні зарином
Негайно покиньте місцевість, де був здійснений викид зарину.
Піднімайтеся якомога вище, так як зарин важчий за повітря і опускається до нижчих шарів 

атмосфери. 
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Використовуйте протигаз, а при його відсутності – ватно-марлеву маску, змочену водою. 
Коли ви опинилися в безпечному місці, негайно звільніться від одягу, на який потрапив за-

рин. Не знімайте одяг через голову, а краще розірвіть чи розріжте. 
При потраплянні на шкіру негайно змийте залишки речовини зі своєї шкіри великої кількістю 

води з милом. 
Якщо зарин потрапив в очі – промийте їх під проточною водою або фізіологічним розчином 

кімнатної температури протягом 10-15 хвилин. Закрапайте очі 1% розчином атропіну. Якщо ви 
носите контактні лінзи, зніміть їх перед промиванням очей і не застосовуйте опісля. 

Якщо зарин проник у ваш організм аліментарним шляхом, не потрібно викликати блювання 
та вживати воду чи будь-що інше.

Якнайшвидше введіть антидоти.
При судомах введіть бензодіазепіни (діазепам, гідазепам).

Антидоти до зарину
При отруєнні зарином необхідно негайно ввести антидот.

Атропін
У першу чергу, використовується М-холіноблокатор атропін. Він блокує М-холінорецептори 

та таким чином знімає мускаринові ефекти.
Дозування
0,1% розчин атропіну, який вводиться підшкірно: 
по 1 мл 3-4 рази на добу при ураженні легкого ступеня
при ураженні середнього ступеня по 2-4 мл, повторюючи введення кожні 20-30 хв по 1-2 

мл до покращення стану або появи симптомів атропінізації (розширення зіниць, сухість та 
почервоніння шкіри, пригнічення секреції слини, тахікардія)

при ураженні важкого ступеня по 4-6 мл, повторюючи кожні 3-8 хв по 1-2 мл до припинення 
судом або появи симптомів атропінізації 

або 
при легкому чи помірному ураженні дорослим та підліткам 2-4 мг внутрішньом’язово
при легкому чи помірному ураженні дітям: немовлятам від 0 до 2 років 0,05 мг/кг 

внутрішньом’язово; дітям від 3 до 7 років 1 мг внутрішньовенно; дітям від 8 до 14 років 2 мг 
внутрішньовенно

при важкому ураженні дорослим та підліткам 6 мг внутрішньом’язово або 5 мг внутрішньовенно
при важкому ураженні дітям: немовлятам від 0 до 2 років 0,1 мг/кг в/м або в/в; дітям від 3 до 

7 років 0,1 мг/кг в/м або в/в; дітям від 8 до 14 років 4 мг в/м або в/в. 
Повторюйте початкову дозу атропіну (максимум 2 мг) кожні 20 хвилин, поки симптоми не 

зменшаться.

Оксими (пралідоксим, обідоксим)
Представники оксимів (пралідоксим, обідоксим) є реактиваторами ацетилхолінестерази і 

застосовуються для зняття мускаринових та нікотинових ефектів зарину обов’язково ПІСЛЯ 
введення атропіну. Використовується один з представників оксимів.

Дозування
Пралідоксим:
при легкому чи помірному ураженні дорослим та підліткам 600 мг внутрішньом’язово  

або 1 г внутрішньовенно протягом 20-30 хв
при легкому чи помірному ураженні дітям від 0 до 14 років 15 мг/кг в/м або 25 мг/кг в/в  

протягом 20-30 хв
при важкому ураженні дорослим та підліткам 1800 мг в/м або 50 мг/кг протягом 20-30 хв 

(максимальна доза 2 г)
при важкому ураженні дітям від 0 до 14 років 45 мг/кг в/м або 50 мг/кг в/в протягом  

20-30 хв. 
Повторюйте початкову дозу пралідоксиму щогодини, при можливості потрібно забезпечити 

постійну інфузію 8 мг/кг/год.
Обідоксим:
початкова доза: обідоксим можна вводити внутрішньовенно болюсно по 250 мг і повторю-

вати один раз або двічі з інтервалом у 2 години
альтернативно: 250 мг в/м або в/в болюсно з подальшою безперервною внутрішньовенною 

інфузією 750 мг/добу.
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Рутинні щеплення 
в умовах війни

У воєнний час підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб. Осо-
бливо вразливі до них діти і дорослі, які мають прогалини у графіку щеплень або не 
імунізовані взагалі.

За підсумками 2021 року рівень охоплення щепленнями в Україні залишається 
нижчим за рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Водночас 
вакцинація є однією з головних складових громадського здоров’я.

Щороку щеплення рятують 2–3 мільйони дитячих життів у всьому світі. Нещеплені 
ж діти ризикують інфікуватися, тяжко хворіти, а деколи й померти від наслідків за-
хворювань. Тож важливо дотримуватися національного Календаря профілактичних 
щеплень, особливо під час війни, адже медична система зараз долає нові виклики, і 
важливо не перевантажувати її додатково.

Тому радимо подбати про себе і своїх дітей та захиститися від інфекційних хвороб, 
щойно ви перебуватимете у безпечному місці в Україні або за кордоном. Для цього 
зверніться до найближчої амбулаторії/лікарні.

Відповідно до Календаря профілактичних щеплень, дитина має отримати вакцини 
від таких захворювань, як туберкульоз, гепатит В, кір, епідемічний паротит (свинка), 
краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.

КОЛИ І ВІД ЧОГО ВАКЦИНУВАТИСЯ?

• Гепатит В: протягом першої доби життя, у 2 та 6 місяців.

• Туберкульоз: 3–5 доба життя.

• Кір, паротит, краснуха (у складі комбінованої вакцини): у 12 місяців та 6 років.

• Дифтерія, правець (у складі комбінованої вакцини): у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років.

• Кашлюк (у складі комбінованої вакцини): у 2, 4, 6, 18 місяців.

• Поліомієліт: інактивована вакцина (ІПВ) – у 2 та 4 місяці, оральна поліомієлітна 
вакцина (ОПВ) – у 6 та 18 місяців, а також 6 та 14 років.

• Хіб-інфекція: у 2, 4 та 12 місяців.
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Дорослі, щеплені за календарем, потребують ревакцинації від дифтерії і правця 
кожні 10 років: у 26, 36, 46 і так далі років.

Перевірте, чи має ваша дитина всі необхідні щеплення відповідно до віку і чи от-
римали ви ревакцинацію упродовж останніх 10 років.

ЯК ПІДТВЕРДИТИ СТАТУС РУТИННИХ ЩЕПЛЕНЬ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ  
ТА ЗА КОРДОНОМ?

Підтвердити щеплення можна у два способи:

1. довідка або довідки, записи в амбулаторній картці, картка профілактичних 
щеплень (форма 063/о), паперові сертифікати або будь-яке фото цих документів;

2. дані, внесені в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), витяг з якої  
можливо запросити у сімейного лікаря, якщо подальші щеплення проводитимуться 
за кордоном.

Якщо ви не встигли взяти з собою медичну картку, спробуйте сконтактувати з ва-
шим сімейним лікарем або педіатром, із закладом охорони здоров’я, де проводилась 
вакцинація. Також ви можете звернутися до лікаря з проханням перевірити внесення 
записів про щеплення до ЕСОЗ. У разі, якщо ви не можете вийти на зв’язок із лікарем 
або не маєте підтверджених записів про проведені щеплення, курс вакцинації буде 
вважатися таким, що відсутній. Тож щеплення доведеться робити наново.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПРОПУСТИЛИ ЯКУСЬ ІЗ ДОЗ ЩЕПЛЕННЯ?

Якщо якась із доз щеплення була пропущена, не варто панікувати. Пропуск 
вакцинації не означає, що треба розпочинати серію щеплень спочатку. Проте вкрай 
важливо надолужити пропущені дози якомога швидше незалежно від того, скільки 
минуло часу.

ЯК ВАКЦИНУВАТИСЯ, ЯКЩО ВИ МАЄТЕ ПОРУШЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЩЕПЛЕНЬ?

Якщо ви маєте порушення Календаря щеплень, вакцинація здійснюється  
з дотриманням мінімальних інтервалів (див. Наказ МОЗ №595 «Про порядок про-
ведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медич-
них імунобіологічних препаратів»). Введення чергової дози вакцини/анатоксину  
з меншим, ніж мінімальний, інтервалом не зараховується. Під час вибору схе-
ми вакцинації необхідно керуватися інструкцією виробника про застосування  
вакцини/анатоксину.

Не відмовляйтеся від рутинних щеплень,  
якщо вам їх запропонують.  

Від цього залежить здоров’я, а іноді і життя.
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ЯК УНИКНУТИ БОТУЛІЗМУ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ

На жаль, через війну чимало українців опинилися в умовах, коли доступу до свіжої 
і якісної їжі немає. Тому закликаємо з обережністю вживати консервовані в домашніх 
умовах продукти харчування, адже вони можуть стати причиною ботулізму – тяжкого 
харчового отруєння. 

Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, не-
правильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались не-
належним чином. Навіть консерви, у яких все як слід з терміном придатності, вигля-
дом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або 
смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Також ботулізм 
може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів 
з м’яса (ковбаси, шинки тощо). Це трапляється у випадку недотримання відповідних 
вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Ознаки ботулізму відрізняються стрімким проявом. Їх часто можна сплутати з сим-
птомами харчового отруєння. Тривалість інкубаційного періоду становить 3-7 днів. 
Часто хвороба вражає життєво важливі органи, що несе в собі смертельну небезпе-
ку. Рання діагностика підвищує шанси хворого на успішний результат лікування. 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ БОТУЛІЗМУ

До початкових клінічних ознак ботулізму відносять:

• виникнення нудоти;

• появу блювання;

• діарею.
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Потім з’являються характерні вторинні симптоми ботулізму:

• двоїння в очах, затуманений зір;

• фотофобія;

• відчуття сухості в роті;

• сухість слизових оболонок;

• повне придушення секреції слини та пов’язані з цим труднощі під час ковтання та 
кашлю;

• спочатку хрипкий голос перетворюється на шепіт або мовчання.

До симптомів ботулізму при ураженні нервової системи відносять:

• птоз;

• судоми, параліч м’язів, шок;

• порушення сечовипускання;

• утруднене дихання;

• відчуття, що серце перестає працювати.

При прояві захворювання пацієнтові потрібна негайна госпіталізація. Правильна 
долікарська допомога підвищує шанси хворого на одужання (спровокування блю-
вання, промивання шлунка та забезпечення хворого великою кількістю рідини).

Вирішальне значення у лікуванні хворих на ботулізм відіграє своєчасне введення 
протиботулінічної сироватки (зробити це необхідно в перші три доби після встанов-
лення діагнозу). Паралельно необхідно боротися зі станами, що загрожують життю. 

Щоб вберегтися від ботулізму, уникайте споживання їжі з місткостей, які можуть не-
сти ризик ботулізму:

• банки зі здутими кришками;

• роздуті банки;

• банки, з яких щось витікає;

• нещільно закриті банки;

• банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.

Не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігалися понад рік.

Не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях 
та стихійних ринках.

Уникайте споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби.

Не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь у їхній якості або не впевнені, що їх 
зберігали та/або транспортували належним чином.

БУДЬТЕ УВАЖНІ ДО СВОГО РАЦІОНУ.  
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!
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СПОСОБИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИСПОСОБИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ
В умовах російської агресії проти України частина населення позбавлена доступу до 

чистої питної води. 
Через активні бойові дії в низці регіонів перебиті водогони, відсутні реагенти для очи-

щення водопровідної води, а також немає можливості завезти бутильовану питну воду.
У таких умовах люди змушені користуватися потенційно небезпечною водою з систе-

ми централізованого водопостачання, брати воду з колодязів, придомових свердловин, 
річок тощо. Невідомо, чи ця вода достатньо чиста та придатна для споживання й при-
готування їжі. Тому важливо її очистити самостійно в домашніх умовах.

Перед очищенням воду варто оцінити за кольором та запахом. Для цього потрібно 
набрати половину або 1/3 об’єму пляшки та інтенсивно її потрусити. Якщо на поверхні 
є піна, то така вода не придатна для споживання. Після цього потрібно оцінити воду 
за запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/
підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття. Також вода не повинна 
бути забарвленою: подивіться на неї в білому посуді або в прозорому посуді на білому 
фоні. Далі можна розпочати її знезараження. 

Кип’ятіння. Це найнадійніший спосіб знезараження води в умовах виживання. Вар-
то кип’ятити воду протягом мінімум 10 хвилин, після чого дати їй відстоятися та обереж-
но злити, не збовтавши осад, який зібрався на дні. Чим довше ви кип’ятите воду, тим 
більше патогенів буде знищено. Зберігайте кип’ячену воду в закритій тарі. За можливості, 
відстояну кип’ячену воду варто додатково очистити за допомогою побутового фільтра 
для води.

Якщо немає можливості термічно знезаразити воду, можна це зробити хімічними ре-
човинами.

Таблетки з активним хлором. Випускаються спеціальні препарати з вмістом активного 
хлору у вигляді таблеток. Кілька пігулок та 30-60 хвилин очікування, поки вони розчи-
няться у воді, – і можете її споживати. Такі таблетки мають антибактеріальні властивості 
та великий термін придатності. Проте слід уважно вивчити інструкцію, на який об’єм води 
такий засіб розраховано.

Йод. Якщо спеціальних таблеток з хлором немає, то можна використати інші речови-
ни, наприклад, спиртовий розчин йоду. Використовуйте цей метод у крайніх випадках! 
На літр води достатньо 3-4 крапель. Перш ніж пити, почекайте пів години-годину. Така 
вода буде мати характерний смак, але так ви уникнете зневоднення. Особам з ураже-
ною щитоподібною залозою краще утриматись від споживання надмірних доз йоду. І 
знов, якщо є можливість, після знезараження йодом слід профільтрувати воду через по-
бутовий фільтр.

Марганцівка. Вона підійде для очищення води у невеликих об’ємах. Так, для знезара-
ження 1 літру потрібно 1-2 грами розчину марганцівки або кілька кришталиків, щоб вода 
стала блідо-рожевого кольору. Вода яскраво-рожевого відтінку може призвести до по-
дальших проблем із кишківником. Потрібно відстояти розчин пів години, а потім акуратно 
процідити (або пропустити через побутовий фільтр), залишивши осад на дні тари.

Активоване вугілля. Цей метод дозволяє прибрати неприємний запах води та незначні 
домішки і шкідливі речовини. На літр води потрібно 5 таблеток, які краще подрібнити (для 
збільшення активної площі). Подрібнене вугілля потрібно загорнути в марлю або іншу 
тканину, щоб пил від нього не потрапив у чисту воду. Знезараження води у такий спосіб 
триває щонайменше 8 годин.
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Температура горіння білого фосфору перевищує 8000C, а площа поширення може охо-
плювати до кількох сотень квадратних метрів. Горіння триває, допоки весь фосфор не виго-
рить або не припиниться доступ кисню. Фосфорні бомби дуже небезпечні й можуть виклика-
ти особливо важкі та болісні каліцтва. Найчастіше фосфорна бомба призводить до важких 
опіків, тіло обвуглюється, а одяг лишається цілим; вдихання випарів від фосфорної суміші 
випалює легені. Крізь ушкоджену шкіру фосфор потрапляє далі в організм, продовжуючи 
горіти, й ушкоджує внутрішні органи, що викликає мученицьку смерть. Смертельна доза для 
людини становить 0,05–0,15 г.

Під час вибуху вночі фосфорний заряд помітно світиться. Розліт білого чи жовтого полум’я 
подібний до салюту – саме так горить і вибухає запальна бомба. Вдень дію фосфорного 
заряду можна відрізнити від інших боєприпасів через густий їдкий білий дим з гострим за-
пахом часнику і яскраві іскри, що розлітаються під час вибуху. Фосфорна бомба викликає 
великі пожежі, які дуже важко загасити.

Пам’ятайте, що фосфор горить у разі взаємодії з киснем, тому його треба гасити вели-
кою кількістю води. Однак фактично єдиний захист від фосфорної зброї – не потрапити під 
ураження, ховаючись в укритті. Якщо ви все ж таки потрапили під фосфорні бомбардування: 

 Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі – їх можна усувати 
лише якимось негострим предметом, за наявності – пінцетом.

 Треба рясно поливати або змочувати водою шкіру й одяг там, де є краплі фосфору.

 Обережно зніміть одяг. Краще робіть це безпосередньо у воді або й далі поливайте 
вражені зони водою. 

 Рану треба обробити содовим розчином: на 1 склянку води додати 1 чайну ложку соди.

 На рану, що утворилася від горіння фосфору, треба накласти вологу пов’язку. Її ба-
жано змочувати содовим розчином.

 У жодному разі не використовуйте вату й перекис водню.

 Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, при тямі, їй треба дати будь-які 
знеболювальні та заспокійливі препарати.

 Під час горіння фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речо-
вин з організму треба прийняти будь-який сорбент.

 Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

 У разі усунення фосфорних частинок з поверхні шкіри лікування проводиться як за 
звичайних опіків.

ЩО РОБИТИ В РАЗІ УРАЖЕННЯ 
ФОСФОРНИМИ БОМБАМИ

Фосфорна зброяФосфорна зброя – це тип запальних боєприпасів, начинених білим фосфором,   – це тип запальних боєприпасів, начинених білим фосфором,  
який може бути не тільки в бомбах, а й артилерійських снарядах, мінах, ракетах і навіть  який може бути не тільки в бомбах, а й артилерійських снарядах, мінах, ракетах і навіть  

гранатах. У разі взаємодії з повітрям він починає горіти й горить доти, доки повністю  гранатах. У разі взаємодії з повітрям він починає горіти й горить доти, доки повністю  
не зникне. Ці боєприпаси підпадають під заборону Женевської конвенції, що обмежує  не зникне. Ці боєприпаси підпадають під заборону Женевської конвенції, що обмежує  

застосування окремої зброї навіть у воєнний час, оскільки вона є негуманною. Саме агресивність застосування окремої зброї навіть у воєнний час, оскільки вона є негуманною. Саме агресивність 
та високотемпературність фосфорних бомб стали причиною заборони такої зброї. та високотемпературність фосфорних бомб стали причиною заборони такої зброї. 
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НЕ ЧІПАЙТЕ! НЕ ПІДХОДЬТЕ! 
ЯК ДІЯТИ, КОЛИ ПОБАЧИЛИ ВИБУХІВКУ

До 24 лютого 2022 року Україна була на 4-му місці (після Афганістану, Малі та 
Ємену) на світовій мапі за кількістю жертв від вибухонебезпечних предметів. Зараз 
навіть важко спрогнозувати місце нашої країни після широкомасштабного втор-
гнення російських військ. Також не варто забувати про небезпечні знахідки часів 
минулих війн. Один необережний крок, недостатня освіченість можуть призвести до 
фатальних наслідків.

Ознаки, що вказують на можливу належність підозрілого предмета до вибухового 
пристрою:

 залишені без нагляду валізи, коробки, пакунки та пакети в місцях з масовим 
перебуванням людей;

 зовнішня схожість на боєприпаси та піротехнічні вироби;

 характерний запах (гасу, розчинника, паливно-мастильних і хімічних 
матеріалів);

 наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених 
за допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів, скотчу тощо.

При виявленні вибухонебезпечних предметів, сучасних боєприпасів та самороб-
них пристроїв, які використовуються в терористичних цілях, необхідно:

 негайно припинити всі роботи в місці (районі) виявлення предмета;

 швидко відвести на максимальну безпечну відстань (не менше 100 метрів) усіх 
людей, які перебувають поблизу;

 у разі залишення підозрілого предмета невідомою особою, свідком чого ви 
стали, необхідно запам’ятати її характерні ознаки;

 позначити місцезнаходження предмета, по можливості огородити його;

 у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місця його 
розташування;



 зберігати спокій та не панікувати;

 негайно повідомити оперативні служби, надавши інформацію про характерні 
ознаки предмета за телефонами: 101, 102;

 не допускати до небезпечної зони інших людей та обов’язково дочекатися 
представників правоохоронних органів або ДСНС України.

Категорично забороняється:
 підходити, торкатися предмета та пересувати його;

 заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його на-
кривати, кидати в колодязь чи річку;

 здійснювати з ним будь-які самостійні дії: звуковий, світловий, тепловий чи 
механічний вплив. Вибухові речовини – отруйні та чутливі до механічних впливів і 
нагрівання;

 користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями (в 
тому числі мобільними телефонами);

 намагатися самостійно знешкоджувати знахідку або ж приносити її в 
приміщення.

Вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де. Тому завчасно поінформуйте 
дитину про небезпеку. Введіть правило: не чіпати сторонні предмети (особливо якщо 
вони лежать без нагляду). Поясніть дітям, як важливо бути пильними і не торкатися 
підозрілих предметів або покинутих іграшок, телефонів, побутових речей тощо. До-
мовтеся з дитиною: у разі, якщо помітить щось підозріле, вона має негайно повідомити 
про це вам або комусь з інших дорослих. Поясніть їй, що ні в якому разі не можна не 
тільки чіпати ці предмети, а й наближатися до них чи кидати в них чимось.

Задля вашої безпеки у жодному разі не ходіть у такі місця: на водойми та городи, 
до лісу, у поле та ділянки, які ще не розміновані. Ворог замінував все на своєму шля-
ху. Будьте обережні та уникайте: колишніх військових позицій та оборонних укріплень; 
ґрунтових доріг і узбіччя доріг із твердим покриттям, залишків військової техніки, по-
кинутих будинків та споруд. 
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З навчального посібника 
«Мінна безпека не без ПЕКа»



ПОЖЕЖА 
У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ В МІСЬКОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ:

Негайно повідомте про пожежу водієві, спробуйте відчинити двері (використовуйте 
кнопку аварійного відкриття), застосуйте для гасіння вогнища пожежі вогнегасник і 
підручні засоби. БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! У тролейбусах і трамваях металеві частини мо-
жуть опинитися під напругою в результаті обгорання захисної ізоляції проводів.

При заблокуванні дверей використовуйте для евакуації аварійні люки на даху, 
вікна. За необхідності вибийте обома ногами скло (або твердим предметом). Якщо 
ви вдало, без серйозних травм звільнилися, то за можливості допоможіть тим, хто за-
лишився в зоні вогню, у першу чергу дітям і літнім людям.

У будь-якому транспорті є матеріали, що виділяють при горінні отруйні гази, тому 
залишайте салон швидко, закриваючи рот і ніс хустинкою або рукавом. Вибравшись 
із салону, відійдіть подалі, тому що можуть вибухнути баки з пальним або статися за-
микання високовольтної електричної мережі.

Повідомте про пожежу за номером 101. Надайте допомогу постраждалим.

ЯКЩО ГОРИТЬ ОДЯГ НА ЛЮДИНІ:

Зупиніть людину, не давайте їй бігати, так полум’я розгориться ще більше.

Допоможіть швидко зняти палаючий одяг чи загасити його за допомогою про-
стирадла, ковдри, пальта або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна водою, 
піском, землею, снігом. Сам постраждалий може згасити вогонь, перекочуючись по 
землі.

Залиште голову відкритою, щоб людина не задихнулась продуктами горіння.

Викличте екстрену допомогу.

Надайте домедичну допомогу.

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


