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обласної ради



Відбувся онлайн-тренінг з домедичної допомоги, організований 
КНП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної стати-
стики» спільно з обласною бібліотекою для юнацтва. 
Катерина Гарлінська, старша медсестра відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії №2 КНП «Житомирська обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Гербачевського» ЖОР розповіла і наочно продемонструвала, 
як допомогти потерпілому при кровотечі. 
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Анна Кухарук, завідувачка відділу статистики щеплень КНП 
«Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статисти-
ки» Житомирської обласної ради взяла участь в онлайн-зустрічі 
«Вакцинація дітей і дорослих під час війни» в обласній бібліотеці 
для юнацтва. Фахівчиня розповіла про те, що вакцинація надзви-
чайно важлива, особливо під час війни, коли населення змушене 

перебувати у місцях масового скупчення людей: у бомбосховищах, прихистках, з 
обмеженим доступом до базової гігієни. В таких умовах захворювання поширюються 
набагато швидше, тому як ніколи важливо захистити себе та дітей і вакцинуватись. 
Лікарка роз’яснила, що потрібно робити, якщо ви не встигли взяти з собою медич-
ну картку, не маєте змоги зв’язатися з сімейним лікарем або педіатром, не маєте 
підтверджених записів про проведені щеплення. 
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До Всесвітнього дня донора крові КНП «Обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики» Житомирської обласної 
ради спільно з обласною бібліотекою для юнацтва організували 
онлайн-зустріч «Допоможи іншим!» за участі Алли Островської, 
медичного директора КНП «Обласний центр крові» Житомирської 
обласної ради. Кров – єдині невідкладні ліки, які неможливо замінити. 

Препарати крові є життєво необхідними пацієнтам з кровотечами будь-якого гене-
зу, травмами, онкологічними, гематологічними захворюваннями та іншими. Всесвітній 
день донора – свято людей із щедрим серцем, тих, хто ділиться своєю кров’ю задля 
порятунку інших.

КНП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики» Житомирської обласної ради спільно з Житомирсь-
кою обласною бібліотекою для юнацтва провели онлайн-зустріч 
«Обережно! Кишкові інфекції» за участі Анни Сачук, завідувачки 
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №19 Центру 
ПМСД Житомирської міської ради. Читачі бібліотеки мали можливість 

дізнатись, чи справді влітку збільшується кількість випадків кишкових інфекцій та як 
уникнути зараження; у яких випадках необхідно терміново звернутися до лікаря; які 
продукти не можна купувати в спеку тощо.
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На сьогодні відомо близько 50 видів вітамінів. Основна частина міститься в рос-
линних продуктах харчування, а менша – у тваринних. Жиророзчинні вітаміни (А, D, 
Е, К) накопичуються за умови, що їх надходить в організм більше, ніж потрібно, а над-
лишки водорозчинних (групи В і С) виводяться із сечею.

Вітамін С, відомий як аскорбінова кислота, виконує в організмі ряд важливих 
функцій. Бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули (білки, ліпіди, ву-
глеводи та ін.) від пошкодження активними формами кисню. Він потрібен для синтезу 
гормонів, що відіграють важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку 
інфекцію. Також допомагає засвоювати залізо. Вплив вітаміну С на перебіг засту-
ди не доведений та потребує більших клінічних випробувань. Він також не сприяє 
профілактиці ГРВІ й не скорочує тривалість лікування.

Вітамін С не синтезується в організмі людини і надходить лише з продуктами хар-
чування. Розчиняється у воді й легко руйнується внаслідок термічної обробки. Ос-
новним джерелом є овочі та фрукти: шипшина, перець солодкий червоний та зе-
лений, смородина, обліпиха, зелень петрушки, кріп, капуста (брюссельська, цвітна, 
червона та білокачанна), горобина червона, черемша, шпинат, хрін, щавель, зелена 
цибуля, редька, редиска, помідори, горошок зелений, картопля, салат, кабачки, ква-
соля, гриби білі, апельсини, лимони, мандарини, грейпфрути, суниці, малина, аґрус, 
вишня, диня, яблука. Окрім овочів та фруктів, вітамін С можна отримувати з харчових 
добавок у вигляді аскорбінової кислоти та полівітамінів.

Добова потреба людини у вітаміні С залежить від ряду причин: віку, статі, вагітності, 
кліматичних умов, шкідливих звичок. Середня добова доза вітаміну С – 70-100 мг.

У давні часи сильна нестача вітаміну С призводила до тяжкого захворювання – 
цинги. Сьогодні недоотримати достатню кількість аскорбінової кислоти вкрай важ-
ко. Навіть, якщо у вашому раціоні небагато фруктів з її вмістом, вона майже всюди 
використовується у якості регулятора кислотності. Величезні дози вітаміну С можуть 
спричинити: діарею, нудоту, блювання, печію, спазми в животі, головний біль, безсон-
ня. Якщо відчуваєте погіршення стану, звертайтеся до сімейного лікаря.

Пам’ятайте,  
що для більшості людей 
здорове харчування 
забезпечує достатню 
кількість вітаміну С.

ДЕНЬ ВІТАМІНУДЕНЬ ВІТАМІНУ
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ – 
ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНИ

26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася найбільша в історії атомної 
енергетики катастрофа. Це була настільки глобальна аварія, що їй присвоїли 7-й 
рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій (INES). Радіоактивна хмара 
від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, 
східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території 
Білорусі.

Чорнобильська катастрофа назавжди змінила життя сотень тисяч людей і на сотні 
років зробила непридатними для постійного проживання людини понад 2,5 тисячі 
квадратних кілометрів території нашої держави. Внаслідок аварії в Україні постраж-
дало більше 3 млн громадян, на забруднених територіях розташовано 2293 на-
селених пункти. Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 
постійно зменшується. Із 2007 по 2021 р. кількість дорослого населення серед по-
страждалих загалом зменшилася на 441 444 особи (24,06%), у т.ч. учасників ліквідації 
наслідків аварії – на 95 178 осіб (34,44%). Більше 41,6 тис. осіб мають статус дружини/
чоловіка померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською ката-
строфою.

За 37 років від трагедії досягнуто значних успіхів у реалізації міжнародних проєктів 
із зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно без-
печну систему. Це введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту над 
об’єктом «Укриття» та сховища відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської 
АЕС. Також завершено будівництво та передано в експлуатацію об’єкти промисло-
вого комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами і завод із пере-
робки рідких радіоактивних відходів тощо.

24 лютого 2022 року російські загарбники окупували зону відчуження та ЧАЕС. 
Майже 36 днів Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій. 
Було вивезено унікальну радіологічну лабораторію, електростанція 5 діб не отри-
мувала зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого 
палива, залишені вибухові снаряди та небезпечні пастки тощо. Проте ми впевнені в 
тому, що Україна вдруге успішно подолає катастрофу, яка спричинена «наслідками 
руzzкої» окупації Чорнобильської зони. На нас покладена висока мета – дбати про 
те, щоб майбутні покоління не переживали подібних трагедій і мали змогу побачити 
світ прекрасним, повітря чистим, а не таким, що забирає життя.
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ОБ’ЄДНАЙТЕСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ: ОБ’ЄДНАЙТЕСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ: 
МИЙТЕ РУКИ!МИЙТЕ РУКИ!

світова спільнота відзначає Всесвітній день 
гігієни рук, який покликаний нагадати людям   
про важливість чистоти рук, адже просте  
дотримання правил гігієни дозволяє знизити  
рівень поширення багатьох захворювань.

На руках постійно або тимчасово (транзитом) перебуває велика кількість небез-
печних і не дуже мікроорганізмів. Через навіть незначні подряпини чи ранки вони 
здатні проникати в підшкірну клітковину та спричиняти запалення. Брудними рука-
ми переносяться вірусні, бактеріальні, грибкові і паразитарні патогени – достатньо 
просто доторкнутися ними до слизових оболонок і ви можете захворіти. Також не слід 
забувати про токсичні речовини, які можуть бути в бруді і отруїти вас при потраплянні 
всередину організму. Більшості інфекцій, що передаються через брудні руки, мож-
на запобігти завдяки дотриманню гігієни рук. Тому в разі їх видимого забруднення 
якомога ретельніше мийте руки водою із милом протягом 40 секунд. За відсутності 
можливості помити руки застосовуйте антисептик для рук із вмістом спирту не мен-
ше 70%.

Але варто пам’ятати, антисептик може знищити більшість патогенних 
мікроорганізмів, та не всі. Наприклад, збудник Clostridium difficile, що спричиняє важ-
ке ураження кишечника, є стійким до дії спиртовмісних дезінфекційних засобів. Також 
антисептик не видалить із поверхні рук цисти паразитів та не знешкодить токсичні 
речовини, якими руки можуть бути забруднені.

Повсякденне миття рук з використанням миючих засобів рекомендується прово-
дити після відвідин вбиральні, після перебування у громадському транспорті, дотику 
до поверхонь за межами дому, у тому числі до грошей, перед приготуванням та вжи-
ванням їжі, після контакту з домашньою твариною, перед тим, як здійснювати будь-
які процедури з догляду за собою або дитиною, після повернення з підвалів та місць 
укриття та коли руки візуально забруднені.
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Як правильно мити руки? Змочіть їх водою, нанесіть достатню кількість мила (щоб 
покрити всі поверхні рук), ретельно потріть долоні. Далі правою долонею розітріть 
тильну поверхню лівої кисті, переплітаючи пальці, і навпаки. Потріть долоні з пере-
плетеними пальцями. Складіть пальці у замок та ретельно потріть кінчики. Окремо 
потріть великі пальці рук. Круговими рухами зімкнутими пальцями потріть долоні. 
Змийте мило проточною водою. Процес миття рук має тривати не менше 40 секунд.

Для висушування рук після миття бажано користуватися одноразовими паперови-
ми рушниками або тканинним рушником. Використання одного тканинного рушника 
великою кількістю людей повністю нівелює миття рук, бо вони можуть стати навіть 
бруднішими через забруднення мікроорганізмами.

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

Формула оброблення рук антисептиком:

- 30 секунд – мінімальний час для оброблення рук;

- 70% – вміст спирту в антисептику;

- 3 мл антисептику для однієї процедури гігієнічного оброблення рук.

Покладіть до своєї аптечки антисептик. Бережіть себе!



8

Відзначається з 2005 року, щоб донести до широкої громадськості інформацію щодо 
профілактики, виявлення та лікування цього захворювання. Тема 2022 року – «Точно 
вимірюй свій кров’яний тиск, контролюй його, живи довше» підкреслює важливість 
покращення контролю артеріального тиску, щоб жити довше та здоровіше.

Серед серцево-судинних захворювань в Україні абсолютним лідером є 
артеріальна гіпертензія, захворюваність на яку становить 41% у загальній структурі 
захворювань серцево-судинної системи. Головним проявом цієї хвороби є стійке 
підвищення артеріального тиску вище 140/90 мм рт. ст.

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ
Фактори розвитку поділяються на три групи:

 Перша група – поведінкові (тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю,   
 низька фізична активність, незбалансоване харчування).

 Друга група – метаболічні (підвищені показники рівня цукру крові,  
 збільшення вмісту ліпідів низької густини та холестерину, надмірна вага).

 До третьої групи відносять такі чинники, як спадкова схильність, постійні  
 стреси, депресії.

Початок і розвиток гіпертонічної хвороби поступовий і у більшості випадків на 
початковій стадії протікає майже безсимптомно. Періодичне або постійне підвищення 
артеріального тиску є основною ознакою. Часто хворі скаржаться на періодичні 
болі голови, переважно пульсуючого характеру в ділянці скронь, мерехтіння «му-
шок» перед очима, загальну слабкість. Подальший розвиток симптомів залежить від 
ураження органів і систем, найбільш чутливими до підвищеного тиску є серце і мо-
зок. За відсутності адекватного лікування на фоні артеріальної гіпертензії виникають 
ішемічні інсульти, інфаркт міокарда.

СТУПЕНІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ

1. Перший ступінь – артеріальний тиск 140-159/90-95 мм рт. ст.

2. Другий ступінь – артеріальний тиск 160-179/100-109 мм рт. ст.

3. Третій ступінь – артеріальний тиск більше за 180/110 мм рт. ст.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ  ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ  
З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ  
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Лікування гіпертонічної хвороби складається з 2 рівнозначно важливих блоків: 
медикаментозне і немедикаментозне лікування. 

Контроль артеріального тиску є однією з основних цілей лікування артеріальної 
гіпертензії. Домашні вимірювання тиску допомагають запобігти небезпечним усклад-
ненням, попереджаючи вас і вашого лікаря про особливості і тенденції артеріальної 
гіпертонії (підвищеного АТ). Вимірюючи тиск вдома щонайменше 2 рази на день, а 
найкраще декілька разів на добу, ви зможете стежити за всіма важливими змінами, 
що відбуваються з вашим здоров’ям та виявляти істинний АТ.

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ Є:
 Контроль артеріального тиску.

  Приймання лікарських засобів на постійній основі.

 Поступове зниження тиску.

 Уникати приймання лікарських засобів без призначення лікаря та підвищення  
 доз вже призначених препаратів без попереднього узгодження з лікарем.

 Не припиняти лікування раптово.

       Мати терпеливість і сумлінно виконувати всі рекомендації, адже саме це  
 є основною запорукою успіху.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ:
 Відмова від тютюнопаління.

   Відмова від алкоголю.

 Корекція маси тіла, регулярне і збалансоване харчування.

 Виконання фізичних вправ, рекомендовано щоденне виконання динамічних  
 вправ, які залучають усі групи м’язів, уникаючи вправ, що передбачають   
           велику амплітуду рухів тулуба і голови. Починати необхідно з невеликих  
           навантажень та поступово збільшувати тривалість занять.

Якщо ви будете дотримуватись зазначених вище рекомендацій, гіпертонічна 
хвороба не прогресуватиме.
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Всесвітній день донора крові було засновано під егідою ООН у травні 2005 року на 
Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у Женеві. Щорічно його відзначають 14 червня 
багато країн світу. Саме у цей день 1868 року австрійський лікар Карл Ландштейнер 
відкрив групу крові людини. Це свято – ще одна можливість міжнародної спільноти за-
кликати людей до відповідальності одне перед одним та надання допомоги нужден-
ним.

У 2022 році Всесвітній день донора крові проводиться під гаслом «Донорство крові 
– акт солідарності. Приєднуйтесь до зусиль і рятуйте життя». Станьте донором і ря-
туйте життя, яке покликане привернути увагу до значення добровільного донорства 
крові для порятунку життя людей та зміцнення солідарності в суспільстві. Цього року 
концепцією свята є мета:

• висловити вдячність донорам крові у всьому світі та підвищити поінформованість 
широкого загалу про необхідність регулярно і безоплатно здавати кров;

• нагадати донорам про необхідність систематично здавати кров протягом усього 
року, оскільки це дозволяє підтримувати достатні запаси крові та повсюдно забезпе-
чувати можливість своєчасного та безпечного переливання крові;

• визнати та пропагувати значимість добровільного безоплатного донорства крові 
для зміцнення суспільної солідарності та соціальної згуртованості;

• підвищити обізнаність про необхідність спрямовувати більше державних ресурсів 
на формування стабільно функціонуючої та надійної національної системи крові та 
збільшення обсягу безоплатно та добровільно зданої крові.

У зв’язку з пандемією COVID-19 та початком повномасштабної війни в Україні ви-
ник суттєвий дефіцит донорської крові. Здавати кров не шкідливо, тому що людський 
організм адаптований еволюційно до кровопускань. А здавання крові на регулярній 
основі сприяє самооновленню всього організму. Так, у постійних донорів рідше 
спостерігаються інфаркти, серцеві напади, атеросклероз, залізодефіцитна анемія та 
інші тяжкі захворювання.

Як стати донором крові
Донором крові в Україні може стати будь-яка людина, яка відповідає таким критеріям:
• ви дієздатний громадянин України;
• ваш вік від 18 років;
• ваша вага не менше 50 кг;
• температура тіла не перевищує 36,6±0,30C;
• ваш кров’яний тиск у діапазоні 110/60 – 160/90;
• у вас пульс ритмічний від 60 до 90 ударів за хвилину;
• ви не вживали алкоголь протягом 48 годин до здавання крові;
• ви не курили за 2 години до здавання крові;
• ви пройшли медичне обстеження;
• у вас немає протипоказань.
Не допускаються до здавання крові громадяни, які мають гострі та хронічні захво-

рювання. Проміжки між донаціями крові повинні становити для чоловіків не менше  
60 днів, а для жінок – 90 днів (жінкам не можна здавати кров більше 4 разів на рік). 

ДОНОРСТВО 
КРОВІ
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ЕПІДСИТУАЦІЯ ЩОДО ВІЛ/СНІДУ  
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У Житомирській області станом на 01.07.2022 року (починаючи з 1995 р.) виявлено 
10448 осіб, які мають позитивний результат обстеження на ВІЛ, з них охоплено ме-
дичним наглядом 8447 осіб. Захворіли на СНІД  2776,  померли від СНІДу 1240 жителів 
області. Діагноз «туберкульоз» встановлено 1693 ВІЛ-інфікованим. Безкоштовно 
приймають специфічне лікування ВІЛ/СНІД – антиретровірусну терапію 2605 ВІЛ-
інфікованих осіб, серед яких: 2476 дорослих жителів області, 62 дитини та 67 пацієнтів 
з числа внутрішньо переміщених осіб.

Розподіл ВІЛ-інфікованих за віком:

2-14 років    –  96
15-17 років  –  56

18-24 років  –  1092  25-49 років  –  5338    
50 років і старші  – 443

Розподіл за статтю:

чоловіків – 4890 
(58,0%)

жінок  – 3557 
(42,0%)
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Позитивні за результатом обстеження на ВІЛ Хворі на СНІД
Взяті під медичний нагляд Померлі від СНІДу

 Поширення ВІЛ-інфекції у Житомирській області (2005-2021 рр.) 

За весь час ВІЛ-інфікованими жінками народжено 1518 дітей, з яких 96 дітей от-
римали підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекція, у 1175 дітей діагноз повністю знято, а 
ВІЛ-статус інших діток уточнюється відповідно до клінічного протоколу до моменту 
досягнення ними 1,5-річного віку. Померли від СНІДу 11 дітей.

Статевий шлях передачі ВІЛ передачі ВІЛ становить 47,3% (3997 осіб, з яких 3933 
інфікувалися ВІЛ через гетеросексуальні стосунки, а 64 особи – через гомосексуальні 
стосунки). Парентеральний (через кров) шлях передачі ВІЛ становить 34,6% або 2921 
особа, у тому числі 2920 інфікувалися через вживання ін’єкційних наркотичних ре-
човин.
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Поширення ВІЛ-інфекції відбулося на всі адміністративні території області. У ви-
правних закладах з 1995 р. виявлено 468 осіб. Серед районів області (за старим 
адміністративно-територіальним устроєм) найбільше інфікованих ВІЛ/СНІДом, почи-
наючи з 1995 року, офіційно зареєстровано:

Серед ключових досягнень області за останні пів року:
1. Незважаючи на продовження пандемії COVID-19 та часткову окупацію Житомир-

ської області збільшення загального показника охоплення специфічним лікуванням 
активної диспансерної групи пацієнтів.

2. За співпраці з неурядовими організаціями залучення послуг кур’єрської достав-
ки для вчасної безперервної передачі препаратів АРТ пацієнтам у віддалених рай-
онах області або інших областях України.

3. Реалізація заходів з індексного тестування на ВІЛ та доконтактної профілактики 
ВІЛ серед партнерів людей, які живуть з ВІЛ, та інших цільових груп.

4. Забезпечення у закладі доступу пацієнтів до ряду специфічних якісних обсте-
жень, зокрема – на вірусне навантаження, визначення провірусної РНК у новона-
роджених ВІЛ-позитивними жінками, показників CD-4/ CD-8 Т-лімфоцитів.

5. Безкоштовне забезпечення дитячими молочними сумішами та гігієнічними набо-
рами ВІЛ-позитивних жінок та новонароджених дітей.

КНП «Житомирський обласний медичний 
спеціалізований центр» ЖОР
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Кров – це найцінніше з того, що людина може дати іншій людині. У мирний час  
переливання компонентів донорської крові рятує постраждалих у нещасних випадках,  
екстремальних ситуаціях та під час складних операцій, а в умовах війни – допомагає  
повертати до життя поранених бійців. Поділитися своєю кров’ю з тими, хто її потребує,  
можна в КНП «Обласний центр крові» ЖОР. 

За перші чотири дні повномасштабної війни Житомирський обласний центр крові 
прийняв понад 1500 донорів. За три місяці з початку широкомасштабного вторгнення 
росії в Україну кількість донорів вдвічі перевищила чисельність мирного часу. 

Варто пам’ятати, що під час невідкладної та екстреної медичної допомоги, коли ра-
хунок іде на секунди,  переливання крові має бути достатнім та вчасним. Особливого 
значення набули донорські тромбоцити. Саме вони життєво необхідні для пацієнтів 
онкогематологічних відділень, під час лікування лейкозів, лімфом та інших важких за-
хворювань крові. Хіміотерапія вбиває власні тромбоцити людини, а це значить, що без 
регулярних переливань тромбоконцентрату онкохворого пацієнта можна втратити.

Згідно з новим Законом України «Про безпеку та якість донорської крові», який на-
був чинності в січні 2021 року, на обласному рівні прийом донорів та виготовлення 
компонентів крові здійснюють лише центри крові. Поповнити запаси крові можна і за-
вдяки заготовленню крові у виїзних умовах. З метою забезпечення населення області 
в достатній кількості компонентами крові обласною державною адміністрацією по-
годжено графік заготовлення крові виїзною бригадою Житомирського обласного цен-
тру крові в районах та містах області. 

Згідно з графіком заготовлення крові на 2022 рік заплановано 32 виїзди до ОТГ. День 
донора у виїзних умовах вже було проведено в Бердичівській, Малинській, Пулинській, 
Гришковецькій, Новоборівській, Андрушівській, Черняхівській, Червоненській, 
Баранівській, Попільнянській, Семенівській, Ружинській, Коростишівській, Іршанській, 
Миролюбівській, Овруцькій громадах. Найбільша кількість донорів прийнята в 
Овруцькій,  Новоборівській та Попільнянській громадах. Наразі кожного четверга 
працівники закладу вирушають в громади області, щоб здавати кров було доступно 
та зручно. 

Серед донорів найбільше військовослужбовців, медичних працівників, освітян, 
працівників Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 
патрульної поліції та ДСНС.

Загалом по області за 5 місяців 2022 р. в КНП «Обласний центр крові» ЖОР здійснено 
близько 5000 донацій цільної крові та тромбоцитів. За 5 місяців 2022 р. в лікувальні за-
клади Житомирської області видано приблизно:

• 400 доз тромбоцитів;

• 2527 доз свіжозамороженої плазми;

• 3650 доз еритроцитів.

А. І. Островська, медичний директор 
КНП «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради.

СТАН ДОНОРСТВА 
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
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Мавпяча віспа – це рідкісне захворювання, спричинене ДНК-вірусом (також 
відомим як MPV). Він належить до роду Orthopoxvirus – того ж сімейства вірусів, що і 
коров’яча віспа та натуральна віспа. Зараження вірусом MPV викликає висипання, 
подібні до вітряної віспи. Мавпяча віспа отримала свою назву від виявлення вірусу 
у мавп, які досліджувалися в лабораторії в Данії в 1958 році. Хоча у назві цього за-
хворювання згадуються примати, проте до людини вона може передаватись і від 
гризунів. Перша зареєстрована інфекція людини була в Демократичній Республіці 
Конго в 1970 році.

МАВПЯЧА ВІСПА: 

НЕ ПАНІКУВАТИ, 

АЛЕ БУТИ НАСТОРОЖІ

ХТО ХВОРІЄ НА МАВПЯЧУ ВІСПУ? Існують два основні штами вірусу мавпячої віспи, 
які викликали спорадичні спалахи в Африці (від 1 до 2 тисяч випадків на рік): більш 
вірулентний штам у басейні Конго і більш м’який штам у Західній Африці. В ендемічних 
районах більшість хворих заражається від контакту з тушами інфікованих тварин, 
м’ясом або кров’ю (передача від тварини до людини). Захворювання найчастіше 
зустрічається в Демократичній Республіці Конго. 

Ізольовані спалахи за межами Африки здебільшого пов’язані з імпортом інфікованих 
тварин, але все більше фіксується поширення від людини до людини через прямий 
контакт з рідинами організму (включаючи великі респіраторні краплі), забруднена 
білизна та постільна білизна є також шляхами передачі.

У період з 1 січня по 15 червня 2022 року ВООЗ повідомила про 2103 лаборатор-
но підтверджених випадки, один ймовірний випадок та одну смерть у 42 країнах. 
Більшість випадків (98%) зареєстровано з травня 2022 року.

Захворювання може стати більш поширеним, оскільки в 1980-х роках було припи-
нено застосування вакцини проти віспи, яка забезпечує перехресний захист. 

Захворювання може стати більш поширеним, оскільки в 1980-х роках було припи-
нено застосування вакцини проти віспи, яка забезпечує перехресний захист.

ЯКІ ОЗНАКИ МАВПЯЧОЇ ВІСПИ? Інкубаційний період від зараження до продромаль-
них симптомів становить 12 днів. У перші 5 днів після зараження пацієнти відчувають 
«грипоподібні» симптоми, включаючи:

• лихоманку;
• головний біль;
• м’язові болі;
• біль у спині;
• нездужання (брак енергії);
• лімфаденопатію (набряк лімфатичних вузлів).
Наявність лімфаденопатії є ключовою ознакою, яка відрізняє мавпячу віспу від 

вітряної віспи.
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Після цього періоду з’являється висип. Ураження переважають на обличчі, але мо-
жуть розвиватися на долонях, підошвах, тильному боці кистей і стоп (останнє є не-
звичайним при вітряній віспі). Генітальні та перигенітальні ураження були частішими 
під час спалаху у 2022 році. Висип починається з макулопапул діаметром 2-5 мм, 
які переростають у везикули (дрібні пухирі, наповнені рідиною) та пустули (гнійники). 
Потім покриваються кіркою.

Симптоми зазвичай тривають від 14 до 21 днів, висип – приблизно 10 днів.

ЯК ДІАГНОСТУЄТЬСЯ МАВПЯЧА ВІСПА? Продромальні ознаки у поєднанні з розвитком 
лімфаденопатії та висипання, схожі на вітряну віспу, повинні викликати підозру.

Вірусологічне підтвердження може бути зроблено лікарем:
• електронна мікроскопія рідини везикули або ексудату шкіри;
• вірусна культура;
• ПЛР рідини та ексудату;
• ідентифікація штаму за допомогою геномного секвенування.

ЯКЕ ЛІКУВАННЯ? З огляду на підвищення обізнаності про передачу від людини до 
людини, особливо під час спалаху 2022 року, хворих слід ізолювати та розпочати 
відстеження контактів. Тісні контакти з інфікованими особами потрібно обмежити на 
21 день.
Може знадобитися підтримуюче симптоматичне лікування (лікування вторинної 
інфекції, пневмонії та інфекції рогівки).
Дуже молоді пацієнти, пацієнти з недостатнім харчуванням, вагітні жінки та люди з 
ослабленим імунітетом можуть страждати від більш важкого перебігу захворювання.
Вакцинація проти натуральної віспи забезпечує значний захист (85%) від спорід-
неного вірусу віспи мавп. З 2019 року у Сполученому Королівстві для профілактики 
віспи мавп ліцензовані нові дводозові вакцини від штаму Анкара.
ПРОГНОЗ. В останні роки смертність від мавпячої віспи коливалась від 3 до 6%, при-
чому немовлята та люди з ослабленим імунітетом мали вищу смертність.
Під час спалаху епідемії в США в 2003 році не було смертей, а важкий перебіг хво-
роби, що вимагав госпіталізації, виник лише у 2 маленьких дітей.
Центри із контролю та профілактики хвороб США оприлюднили низку рекомендова-
них заходів, які можуть сприяти запобіганню зараженню вірусом мавпячої віспи:

• уникати контакту з тваринами, які можуть мати вірус;
• уникати контакту з будь-якими матеріалами, як-то постіль чи речі, які були у 

контакті із хворою твариною;
• утримуватися від вживання в їжу м’яса диких тварин;
• ізолювати інфікованих пацієнтів;
• дотримуватись гігієни рук після контакту з інфікованими тваринами або людь-

ми, мити руки водою з милом або використовувати дезінфікуючий засіб на спиртовій 
основі;

• користуватись засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) під час догляду за 
пацієнтами;

• оберігатися під час статевого акту;
• тісно не контактувати з незнайомими людьми або мандрівниками.

ЧИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВИПАДКИ ВІРУСУ МАВПЯЧОЇ ВІСПИ В УКРАЇНІ? 

• В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано. Водно-
час такі випадки вже зафіксовані у країнах Європи.

• В Україні вірус мавпячої віспи внесений до переліку біологічних патогенних 
агентів, що підлягають епідеміологічному нагляду (спостереженню).

• У зв’язку із виявленням випадків захворювання у світі в Україні було проведе-
не екстрене засідання Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації у 
галузі громадського здоров’я.

• Наразі відбувається оцінка рівня ризику спалаху цього захворювання для України.
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ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ 

ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВІЙНИЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВІЙНИ

Внаслідок надзвичайних подій, які зараз відбуваються у нашій країні, гостро постає 
потреба у психологічній допомозі різній категорії громадян. Військові дії та агресія 
ворога призводять не лише до фізичних, економічних, геополітичних втрат, руйнації, 
а й завдають українцям психічного травмування. Щоденна загроза життю, пора-
нення, травмування, примусова ізоляція,  сексуальне  насильство, спостереження за 
насильницькими діями та смертю, знущання, тортури, втрата близьких і рідних лю-
дей, переселення або переїзд до іншої країни – все це надзвичайно психотравмуючі 
події, що неминуче порушують суспільний психоемоційний баланс та несуть загрозу 
сприятливому розвитку цілих поколінь українців. Певна підготовка до такої реальності 
відбувалась останні роки після Майдану, під час дій у зоні Операції Об’єднаних сил, у 
військових шпиталях, місцях перебування вимушених переселенців, під час COVID-
епідемії… Але нинішня реальність, починаючи з 24 лютого, в рази збільшила факто-
ри завданого травматичного впливу і змушує нас готувати підґрунтя для складної 
тривалої психологічної адаптації. Задля уникнення важких і неминучих наслідків 
дбати про психічне здоров’я слід починати вже зараз.   

Суспільна ситуація, у якій зараз перебуває населення України, характеризується 
як вкрай КРИЗОВА, тому що: несе пряму загрозу життю і здоров’ю, можливо-
стям саморозвитку та самореалізації, змушує робити вибір між ключовими потре-
бами, не має готових безпечних рішень та прямого досвіду подолання, а також є  
тривалою і неуникною. У таких обставинах наш мозок намагається нас врятува-
ти, реакції спрямовані на ключову потребу – вижити. Травматичний досвід кожного 
буде досить індивідуальним і залежатиме від суб’єктивної оцінки ситуації (як відносно 
безпечної або вкрай небезпечної), її наслідків (з прямими втратами і без втрат), на-
явних зовнішніх і внутрішніх ресурсів. Але існує цілий ряд реакцій та проявів, що вва-
жаються «нормальними» у випадку потрапляння до таких «ненормальних» обставин 
життя. Сьогодні наше суспільство може переживати:

• напруженість або гіперконтроль щодо навколишнього середовища, потребу 
пильнувати, бути зосередженим з високою чутливістю до зовнішніх подразників;

• надмірне емоційне збудження, спалахи невиправданої агресії, дратівливість, са-
мозвинувачення або звинувачення інших, включаючи політичних і державних діячів, 
друзів, сусідів, рідних та близьких;

• перенасичення надмірною кількістю інформації з різних джерел; 
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• емоційне оніміння, відсутність виражених емоційних реакцій, сум, сором, стійке 
зниження настрою, відчай, зневіру у майбутньому, втрату сенсу життя, постійну три-
вогу за себе та близьких; 

• порушення базових життєвих функцій: проблеми із засинанням та сном, переїдання 
або недоїдання, фізичну пасивність або надмірний ризик у поведінці та інші.

Найскладнішими є повторні переживання травматичних подій у своїх снах або під 
час ситуацій, де несподівано спогад виринає під впливом гучних звуків, запахів, пе-
регляду кінофільму або новин. Щоб не повертатися до травматичних спогадів, люди 
можуть уникати певних стимулів або тригерів, пов’язаних з минулими подіями, що 
призводить до ізоляції, небажання повертатися до роботи або сімейних обов’язків, 
відмови від участі у звичній діяльності або контактах.

Зміни, навіть і негативні, є частиною нашого буденного життя. У віддаленій 
перспективі кожна криза минає і не є нездоланною. Пройде час і потреби відновляться, 
повернеться й радість життя. Разом з тим, людина не може обмежити себе у пере-
живаннях або заборонити собі гніватися чи сумувати. Тож слід вчитися розуміти себе 
та причини своїх переживань, що є доволі складно, але можливо. 

Кризова психологічна допомога в першу чергу має базуватися на мінімізації пря-
мого впливу травмуючого фактору, відновленні базового відчуття безпеки та стану 
психоемоційної рівноваги з можливістю повернутися до контролю над ситуацією та 
повсякденного життя. Лише відчувши безпечне середовище, ми можемо зосередити-
ся на своєму внутрішньому стані. Тож, слід дотримуватися правил особистої безпеки, 
не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у рекомендованих безпечних місцях.

Намагатися зупинятися у сприйнятті часу, перебувати у «моменті існування» – не 
у минулому (яке неможливо повернути), не у майбутньому (яке неможливо перед-
бачити), а тут і тепер. Вчитися спостерігати за собою. Наші реакції можна пред-
ставити на ключових рівнях: когнітивному – наші думки, афективному – наші емоції, 
тілесному – наші тілесні відчуття, поведінковому – наші вчинки. Зазвичай, першими 
ми відчуваємо реакції нашого тіла: зміна серцебиття або ритму дихання, отерплість 
у кінцівках, тремтіння, запаморочення, спітніння, біль у животі та інші. У випад-
ку надмірних емоційних реакцій слід починати з контролю дихання та заземлення. 
Заземлення необхідне для повернення відчуття рівноваги та реальності. Потрібно 
впевнено стати обома ногами на землю або підлогу, відчути кожну з кінцівок, можна 
доторкнутися обома руками до стіни, даючи своєму тілу відчуття опори. Можна про-
мовляти про себе «я тут», «я відчуваю своє тіло», «я контролюю ситуацію». Допомагає 
зосередженість на оточуючих предметах: що я бачу навколо себе (можна вголос 
перерахувати побачене), чи є поруч люди і чи можуть вони мені допомогти. Серед 
дихальних технік найкраще себе зарекомендувало «дихання по квадрату»: уявіть 
перед собою квадрат і поступово рухайте очима по його віртуальних сторонах, при 
цьому дотримуйтеся рівномірної ритміки дихання, на вдих рахуйте до чотирьох, за-
тримайте дихання на чотири, видихайте на чотири та зробіть паузу на чотири. Вико-
найте цю техніку 3-4 рази поспіль. Також турбуватися про власне тіло можна з допо-
могою дотиків та обіймів, масажу, прийняття душу, приємних фізичних навантажень, 
зручного одягу, танців, йоги.

Реакція тіла може відтворювати наші емоції, переживання. Чудовий спосіб допо-
могти собі – це їх ідентифікувати та попрацювати з ними. Можна поставити собі за-
питання: як і на що моє тіло так реагує, що я відчуваю саме у цей момент (страх, три-
вогу, сум, радість), про що це відчуття, чи знайоме воно мені з минулого, що я можу з 
цим зробити. Власні емоції можна виражати у продуктах творчості: малюнках, кола-
жах, вишиванні, фотографіях, віршах, музичних творах, приготуванні їжі тощо. Ефек-
тивним засобом є ведення особистого щоденника, в якому відстежувати свій настрій, 
описувати свої переживання та враження за день. 
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Перечитування попередніх записів може спонукати до пошуку нових рішень або 
розуміння того, що час здатен лікувати.  

Наші думки не завжди правдиво відображають дійсність і можуть завдавати нам 
клопоту, засмучувати та нервувати. Наприклад, «я слабка або я слабкий». Для 
психологічної роботи з негативними думками можна скористатися технікою «зва-
жування думок»: про кого або про що ця думка (про що ця «слабкість», якої саме 
«сили» мені не вистачає); чи допомагає ця думка справитися із проблемою (чи стаю 
я сильнішою від такої думки); пошук аргументів та доказів того, що ця думка або лише 
частково, або взагалі не відповідає дійсності («за певних обставин я можу бути силь-
ним»). 

Слід зауважити, що для отримання більш повної інформації та практикування за-
значених технік краще звернутися до психолога. 

Отже, важливим засобом виживання у кризових обставинах є турбота про себе. 
Але й піклування про інших, підтримка тих, хто слабкіший у подібних обставинах – 
додають впевненості, щоб справлятися з екстреними подіями. Допомагаючи комусь, 
ми збагачуємо себе силою і вірою. Але слід пам’ятати, що активність у підтримці та 
волонтерство мають бути зваженими, щоб не призвести до перевтоми та виснажен-
ня, і як наслідок – розчарування у подібній діяльності. Важливою є оцінка особистих 
ресурсів – що можу зробити та в чому потребую допомоги. Поділ наявних проблем на 
термінові, критично важливі та відтерміновані, щоб уникати хаосу та паніки. Доречно 
пригадати свій попередній досвід реагування на стресові події у житті: що або хто 
ефективно допомагали справлятися і чи існує можливість відновити ці дієві стратегії 
подолання. Разом з тим, уникати неефективних та шкідливих способів: заїдання, вжи-
вання алкоголю, неконтрольований прийом медикаментів, надмірне фізичне наван-
таження, нічні перегляди фільмів або читання, самоізоляція. Може допомогти встанов-
лення режиму дня та підтримка постійного ритму життя. По можливості прокидатися 
і лягати в один і той самий час, приймати їжу не менше ніж тричі на добу, регуляр-
но пити воду, планувати день заздалегідь. Обмежити доступ до військово-політичної 
інформації, дозувати та сортувати інформаційний простір, включивши різні джерела 
та тематики. По можливості повернутися до приємних справ та спілкування з близь-
кими і друзями, відновити хобі або розпочати навчання, наприклад – іноземної мови, 
безпечні прогулянки на свіжому повітрі, йога. 

В одному короткому дописі неможливо описати або надати рекомендації з приво-
ду усіх психотравмуючих переживань та станів. Але завжди є можливість звернутися 
особисто по допомогу до фахівців з психічного здоров’я, які працюють у лікувально-
профілактичних закладах нашої області. Вам нададуть безкоштовну кваліфіковану 
психологічну допомогу із збереженням конфіденційності звернення.

В. Сенкевич, координатор ДОЗ ОДА
за напрямом «Медична психологія»
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ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ  
ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ  

НАВЧАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ
Фахівцями Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України була 

здійснена гігієнічна оцінка зорового навантаження та функціональних зрушень в 
організмі дітей шкільного віку, що формуються при роботі з підручниками на елек-
тронних носіях залежно від вікових, статевих особливостей, тривалості читання, 
способу подачі та об’єму інформаційного матеріалу.

Результати офтальмологічного обстеження доводять, що читання навчальних текстів 
з екрану у 50% обстежених дітей призводять до зорової втоми та спазму акомодації. 
Небезпечним є вплив на серцево-судинну систему школярів, що проявляється 
у напруженні компенсаторних механізмів, зрушеннях у процесах гемодинаміки, 
напруженні вегетативної нервової системи та переході до стадії субкомпенсації 
адаптаційних механізмів школярів. Доведено, що використання електронних засобів 
навчання призводить до погіршення рухливості, лабільності нервових процесів та 
поширення процесів гальмування у ЦНС. Навчальна діяльність учнів статистично 
достовірно викликає зростання відхилення від аутогенної норми, збільшення рівня 
тривожності і зниження рівня працездатності дітей.

Слід зазначити, що медичними протипоказаннями до читання електронних 
сторінок електронних засобів навчального призначення є: аномалія рефракції, 
некорегована міопія або некорегована гіперметропія, некорегована косоокість, 
епілепсія (відповідно до вимог п. 26 розділу ІІІ «Санітарний регламент для закладів 
загальної середньої освіти»).

На даний час викликає занепокоєння використання у підручниках для початкової 
школи QR-кодів, що примушують учнів отримувати додаткові знання (текстові, 
графічні) за допомогою мобільних телефонів або планшетів, використання яких  
у закладах освіти заборонено. Таким чином, за результатами наукових досліджень, 
на підставі математико-статистичного, кореляційного, дисперсійного аналізу от-
риманих в натурних умовах даних щодо впливу на здоров’я учнів використання  
у навчальній діяльності електронних засобів навчального призначення науково до-
ведено їх небезпечний вплив на зорову, серцево-судинну, центральну нервову си-
стему, опорно-руховий апарат та психоемоційну сферу учнів, що є підставою для 
розробки профілактичних заходів, гігієнічних вимог та рекомендацій.
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Слід звернути увагу на необхідність виконання закладами освіти, вчителями та 
батьками наступних вимог безпеки відповідно до нормативно-правового акта 
«Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти»:

– не дозволяється одночасна зорова робота з використанням персонального 
пристрою для читання електронних сторінок (текстів) двох і більше учнів незалежно 
від їх віку;

– не дозволяється використання (зорова робота) в умовах штучної освітленості 
на робочих місцях учнів (на екрані монітора) менше 200 лк; на клавіатурі, робочому 
столі учня менше 400 лк; перевищувати рівень освітленості на робочому місці учня 
та на екрані пристрою для читання більше 600 лк;  

– не дозволяється читання дітьми на персональному пристрої для читання  
з розміром екрана менше 10 та більше 19 дюймів; використання планшетів дозволе-
но лише з 7-го класу виключно для лабораторних робіт;

– не дозволяється безперервна зорова робота (читання електронних сторінок) 
учнями в умовах online та/або доступі до мережі Інтернет: 

   - для учнів І - ІV класів – не більше 10 хв., V класів – не більше 15 хвилин; 

   - учнів VI - XI (XIІ) класів – не більше 20 хвилин.

Під час уроку, після роботи з технічними засобами учні обов’язково мають робити 
вправи для профілактики зорової та статичної втоми.

ДУ «Інститут громадського здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва НАМН України».
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ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 
ЗА НАЯВНОСТІ ПАТОЛОГІЇ ТРАВНОЇ 

СИСТЕМИ Й ХАРЧОВОЇ НЕПЕРЕНОСНОСТІ
Приблизно 20% немовлят мають харчову алергію, але це не означає, що діти 

обов’язково будуть страждати від неї все життя. З часом непереносність деяких 
продуктів минає, тому батькам не варто зневірюватися, якщо вони почули в кабінеті 
лікаря слово «алергія». Втім, навіть у юному віці можна зіткнутися з достатньо серйоз-
ними проблемами шлунково-кишкового тракту. Про які проблеми йдеться? Серед 
дітей зараз найбільш поширені функціональні захворювання шлунково-кишкового 
тракту, переважно порушення моторики стравоходу, шлунка, кишківника.

Функціональні захворювання виникають, зокрема, внаслідок емоційних зсувів, че-
рез нераціональне харчування. Прикладами функціональних захворювань можуть 
бути синдром зригування та функціональний закреп – це стани, які впливають на 
якість життя дітей. На цій стадії дуже важливе правильно підібране харчування. Якщо, 
скажімо, мова йде про гастроезофагеальний рефлюкс у дитини, або зригування, то 
лікарі рекомендують вживати їжу в меншій кількості, а добову норму розподілити на 
більшу кількість прийомів їжі. В ідеалі – чотири-п’ять. Не рекомендується при таких 
станах вживати жирні «важкі» м’ясні продукти, ті, які викликають здуття шлунка, тобто 
виноград або бобові. Не можна вживати газовані напої, які провокують зригування. 
Не рекомендуємо шоколад. Але це не означає, що перелічені продукти шкідливі. 
Якщо дитина здорова, то їх можна вживати.

Чи існує дитячий гастрит?  

Так званого дитячого гастриту не існує. Натомість є хронічні та гострі гастрити, які 
трапляються як у дорослих, так і в дітей. Відмінність полягає в причинах виникнен-
ня: у дітей гастрити переважно гострі, викликані інфекціями. Є думка, що бульйони, 
супи та борщі не такі вже й корисні для дітей. То чи потрібно малюкам обов’язково 
їсти «рідке»? Лікарі часто повторюють, що все є отрута і все є ліки. Дійсно, все за-
лежить від дозування. Не можна про якусь їжу говорити як про абсолютно безпечну. 
Всі продукти певною мірою корисні, але коли їх занадто багато – може бути зво-
ротна дія. Така ж ситуація з «рідким». Без перших страв можна жити, але потрібно 
пам’ятати, що вони мають безперечні плюси, зокрема багатокомпонентність, а ще 
краще всмоктуються і перетравлюються.

Які прояви може мати непереносність лактози? Наскільки вона поширена в дітей? 
Батькам слід пояснити, що всі діти народжуються з переносністю грудного моло-
ка. Тобто фермент лактаза, який перетравлює молочний цукор, мають усі – просто 
більшою чи меншою мірою. 

У професійній літературі описано лише близько 600 випадків (вродженої відсутності 
лактази в дітей) у всьому світі. 
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Малюки активно вживають молочні продукти приблизно до трьох-п’яти років. 
А потім у них активність вироблення лактази починає поступово знижуватись.  
Є категорія людей, у яких вона падає практично до нуля. Але є й ті, у кого активність 
лактази зберігається все життя. Сказати, чи є в дитини лактазна недостатність і 
який її ступінь прояву, можна тільки, коли спостерігаємо, як дитина вживає молочні 
продукти, чи виникають при цьому проблеми (здуття живота, проноси, зригування). 
Спеціальні лабораторні дослідження дуже складні, тому їх зазвичай не роблять – за 
малюками просто спостерігають. Якщо в дитини після вживання молока здувається 
живіт або з’являється діарея – можна спробувати дати менше молока або запропо-
нувати кисломолочні продукти. Іноді малюки погано переносять саме цільне молоко, 
а, наприклад, на твердий сир реагують цілком нормально.

Якими є найбільш розповсюджені харчові непереносності та алергії у дітей? 
Як можна коригувати такі стани? 

Непереносність їжі трапляється дуже часто. Її поділяють на алергічну та неалергічну. 
Алергічною займаються фахівці-алергологи, а поширення такої непереносності, на 
жаль, збільшується з кожним роком. І це – величезна проблема, особливо в дітей ран-
нього віку. Згідно з дослідженнями, близько 20 % дітей першого року життя страждають 
на харчову алергію. Найбільш поширена алергія на білки коров’ячого молока, пше-
ницю, сою, горіхи та рибу. З віком розповсюдженість харчової алергії зменшується 
– діти та дорослі часто просто звикають до продуктів. Найлегша алергія на білки 
коров’ячого молока: вона, як правило, триває до трьох років, проявляється, напри-
клад, висипанням на тілі та діареєю і в більшості випадків зникає. Продукти, на які 
є алергія, безперечно, потрібно вилучати з раціону. Але з часом їх можна потроху 
пробувати додавати знову. Втім, такі питання необхідно індивідуально обговорювати 
з алергологом.

Неалергічна непереносність окремих речовин – також досить поширене яви-
ще. Діти часто погано переносять, наприклад, фруктозу та глютен. Якщо батьки 
помічають реакцію маляти на якісь харчові продукти – необхідно звернутися до га-
строентеролога. Як правило, організму дитини в таких випадках просто не вистачає 
ферментів, і проблема може бути пов’язана із захворюваннями шлунково-кишкового 
тракту.

З чим пов’язане збільшення утворення ацетону в організмі дитини  
й наскільки це небезпечно? Чи потрібна корекція дієти? 

Так званий ацетонемічний синдром – достатньо широко поширена проблема, 
яка трапляється переважно в дітей дошкільного віку, тобто до семи років. Його ви-
никнення часто пов’язано з нераціональним харчуванням або проблемами зі шлун-
ково-кишковим трактом. У перші роки життя малеча отримує енергію переважно з 
вуглеводів – глікогену, який запасається в печінці. У ранньому віці запаси глікогену 
невеликі, а функції печінки не так добре розвинені, як у дорослих. Тому, коли дитині 
потрібна енергія, а її немає чим підживити, організм переходить на жировий шлях 
енергозабезпечення, побічним ефектом якого є накопичення кетонових тіл, у тому 
числі ацетону. Ці тіла отруюють організм: викликають блювання, діарею, біль у животі 
й загальний стан інтоксикації.

Виводити дитину зі стану інтоксикації, безумовно, треба якнайшвидше, зокрема 
давати рідину на основі спеціального набору солі (регідратаційні розчини). Якщо це 
не допомагає – звертатися до лікарів. До того ж важлива дієта: з раціону необхідно 
прибрати, зокрема, жирні продукти, шоколад, бобові. Їх варто замінити спочатку, на-
приклад, на підсушений хліб, банан, рис, печене яблуко, а згодом на легкі, овочеві 
супи, каші, варені овочі, галетне печиво, протерте м’ясо індички, кролика та посту-
пово розширювати раціон. 
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Ядерна зброя.Ядерна зброя.  
Як діяти в умовах радіаційної Як діяти в умовах радіаційної 

небезпеки?небезпеки?
Ядерна зброя – це найбільш руйнівний і біологічно небезпечний вид зброї. 

Необхідно дотримуватись принципів захисту під час вибуху та після нього, щоб 
максимально убезпечити себе та своїх близьких.

Ядерний вибух вивільняє величезну кількість енергії, яка розсіюється у вигляді:
• електромагнітного імпульсу;
• 50% ударної хвилі;
• 35% теплового та світлового випромінювання;
• 15% іонізуючого випромінювання;
• 5% початкової (проникаючої) радіації (перші хвилини);
• 10% відкладеного радіоактивного забруднення (від хвилин до років).

ЩО СТАНОВИТЬ ЗАГРОЗУ В ПЕРШИЙ МОМЕНТ ВИБУХУ?

Зона помірних руйнувань
Основні руйнування виникають внаслідок ударної хвилі. На відстані до 16 км можуть бути 

вибиті вікна. Травми, пов’язані з уламками скла, виникають на відстані до 4,8 км при ядер-
ному вибуху 10 кт. Уражуюча дія світлового випромінювання поширюється на 20 км.

Зона середньо-важких руйнувань
У цій зоні людські травми настають внаслідок дії вибухової хвилі та світлового 

випромінення. Пошкодження будівель стають значними на відстані 1,6 км від епіцентру 
при ядерному вибуху 10 кт. Міцніші будівлі (залізобетонні) витримують вибух, легші – офісні 
та багатоквартирні житлові будинки – можуть бути частково або повністю зруйновані, 
дерев’яні каркасні будинки – повністю руйнуються.

Виникають структурні пошкодження, часткове руйнування інженерних споруд, розірвані 
паливні баки транспортних засобів та розриви газопроводів стають джерелом пожеж. 
Видимість у більшій частині цієї зони може бути обмежена протягом години або більше 
після вибуху через пил від ударної хвилі, обвалення будівель та дим пожеж.

Зона тотальних руйнувань
При детонації 10 кт має радіус приблизно 0,8 км. Це зона смертельних уражень вогняної 

кулі та ударної хвилі. Шанс вижити в зоні тяжких пошкоджень матимуть люди, які на момент 
вибуху перебували в захищених стабільних спорудах, наприклад, у підземних сховищах 
або метрополітені.
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ЩО РОБИТИ ПРИ ЗАГРОЗІ АТОМНОГО ВИБУХУ?

Якщо про загрозу радіаційного ураження було попередньо сповіщено, то необхідно 
негайно направитись в укриття. Кращими укриттям може слугувати:

сховище – захищає вiд усіх видів сучасної зброї у воєнний час, також наслідків бага-
тьох стихійних лих, аварій і катастроф у мирний час;

протирадіаційне укриття – має меншi захисні властивості, ніж сховища, але широко 
використовується для укриття людей від наслідків надзвичайних ситуацій;

метрополітен – найнадійніше місце захисту людей.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ОПИНИВСЯ НА ВУЛИЦІ ПІД ЧАС ВИБУХУ?

Незалежно від того, де саме вибух застав людину: на вулиці, в квартирі, офісі чи іншому 
громадському місці, необхідно:

1. Помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), негайно припинити зоро-
вий контакт – захист від опіку рогівки та спалахової сліпоти та опіку очей.

2. Лягти на землю, бажано знайти в секундній доступності заглиблення або якийсь ви-
ступ – захист від ударної хвилі та уламків.

3. Сховати всі відкриті частини тіла: лягти обличчям донизу, натягнути капюшон, при-
критися іншим одягом, підкласти руки під себе – захист від опіків та травмувань.

4. По можливості прикрити вуха руками або використати навушники – захист від баро-
травми.

5. Прикрити рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихати через них, поки не 
потрапите в укриття – захист від внутрішнього опромінення.

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ВИБУХУ?

Під час вибуху атомної бомби виділяються продукти ядерного вибуху (ПЯВ) та 
радіонукліди, індуковані нейтронами в зоні вибуху. Вони конденсуються на механічних ча-
стинках ядерного гриба – формується радіоактивна хмара.

Слідом за рухом хмари відбувається випадіння радіоактивних опадів на поверхню землі 
та будівель, це створює радіоактивне забруднення місцевості. Чим потужніший вибух, тим 
вище радіоактивна хмара підійметься і тим довше вона буде утримуватися в повітрі. На-
прямок її руху в повітрі та дальність рознесення залежить від метеорологічних умов – в 
основному напрямку вітру та ландшафту.

Більша частина радіоактивних опадів випадає протягом 10-20 годин після вибуху, що 
зумовлює найвищі високі рівні радіоактивного забруднення місцевості. Першими осідають 
на землю найважчі частинки, що починають випадати протягом перших 10-20 хвилин.

Ці радіоактивні опади складають основну частину радіоактивного забруднення та на-
вантаження від атомного вибуху. 

Вплив радіації на здоров’я залежить від: кількості та тривалості випромінювання, 
поглиненої організмом дози. 

Людина піддається радіаційному опроміненню через:
Зовнішнє опромінення: 
іонізуюче гамма-випромінювання – опромінення від радіоактивної хмари та забрудненої 

місцевості;
контактне бета- та гамма-випромінювання – при осіданні радіоактивного пилу на 

відкритих ділянках тіла та одягу.
Внутрішнє опромінення – при вдиханні ПЯВ та вживанні забруднених ПЯВ продуктів 

харчування і питної води.
Деконтамінація – це група заходів, спрямованих на очищення поверхні тіла та інших 

предметів від радіаційних чинників. Її необхідно виконувати незалежно від того, яке 
приміщення ви використовуєте, як укриття.

Зніміть верхній шар одягу. Зняття одягу може усунути до 90% радіоактивного забруд-
нення. Це зменшить час, протягом якого ви перебуваєте під впливом радіації. 
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Під час суворої погоди, наприклад, сильного холоду, зніміть принаймні верхній шар 
одягу перед тим, як увійти в будинок, щоб уникнути потрапляння радіоактивних матеріалів 
до свого укриття. Залиште одяг і взуття на вулиці.

Будьте дуже обережні, знімаючи одяг, щоб запобігти розпилу радіоактивного пилу. 
Покладіть одяг у поліетиленовий пакет або інший герметичний контейнер і поставте пакет 
у недоступному місці, подалі від інших людей і домашніх тварин.

Очистіть своє тіло від радіоактивного пилу. Якщо у вас немає можливості прийняти душ, 
обмийте всі відкриті частини тіла, особливу увагу приділіть рукам і обличчю. Обережно 
протріть повіки, вії та вуха. Використовуйте мило і велику кількість води. Якщо у вас немає 
доступу до раковини або змішувача, скористайтеся вологою серветкою, чистою воло-
гою тканиною або вологим паперовим рушником. Як і свою одежу, покладіть використані 
серветки, тканину або рушник у поліетиленовий пакет або інший герметичний контейнер 
і помістіть пакет у захищеному місці, подалі від інших людей і домашніх тварин.

Якщо у вас є можливість прийняти душ. Прийміть теплий душ і обережно вимийте-
ся з великою кількістю мила. Не ошпарюйте, не тріть і не дряпайте шкіру. Ваша шкіра 
допомагає захистити вас від радіоактивних речовин. Вимийте волосся шампунем або ми-
лом. Не використовуйте кондиціонер та інші засоби, оскільки це спричинить прилипання 
радіоактивних речовин до волосся. Тримайте порізи та садна прикритими під час миття, 
щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Під час радіаційної аварійної 
ситуації можуть бути забруднені комунальні (водопровідні) джерела води. Таку воду не ре-
комендовано вживати як питну, але її можна використовувати для дезактивації. Будь-який 
радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі води або джерела грунтових вод, 
буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для використання для 
миття шкіри, волосся та одягу.

Якщо у вас є маленькі діти або інші особи, яким може знадобитися допомога з 
деконтамінації, спочатку вмийтеся самі. Одягніть водонепроникні рукавички та протипи-
лову маску (або інший матеріал, щоб прикрити рот), якщо можете. Тримайте порізи та 
подряпини (як ваші, так і тих, кому ви допомагаєте) прикритими під час промивання, щоб 
уникнути потрапляння радіоактивного матеріалу в рану.

Те ж саме стосується домашніх улюбленців, що перебували на вулиці. Заведіть тварину 
всередину. Ретельно вимийте її шампунем або водою з милом і повністю промийте.

Після надання допомоги вимийте руки та обличчя.
Переодягніться в чистий одяг. Якщо у вас є чистий одяг, який не контактував з 

радіоактивним осадом, одягніть його. Якщо немає, струсіть або очистіть наявний одяг, 
прикриваючи ніс і рот, і знову одягніть його.

Де сховатися всередині будинку? Після того, як була проведена деконтамінація, ос-
новним джерелом радіації є гамма-випромінення від шару радіоактивних опадів. Вони 
осідають на горизонтальних поверхнях, покриваючи верхній шар землі та дахи будівель, 
також радіоактивний пил буде осідати на зовнішній поверхні будівель. Стіни вашого бу-
динку можуть забезпечити значний захист від випромінювання.

Середні поверхи забезпечують краще екранування, ніж перший поверх або зовнішні 
місця. Переміщення на вищий поверх у будівлі зменшує вплив від джерела радіації на землі, 
але збільшує опромінення від шару опадів на даху. Менше опромінення спостерігається у 
внутрішніх місцях та під землею.

Потрапивши всередину будинку, обмежте кількість зовнішнього повітря, що туди над-
ходить – зменшіть вплив радіації. Вимкніть вентилятори, кондиціонери та опалювальні 
прилади, закрийте камінні заслінки. Закрийте всі вікна та двері. Використовуйте клейку 
стрічку та пластикову плівку, щоб заклеїти двері, вікна чи вентиляційні отвори. Якщо ви 
тримаєте укриття щільно закритим більше кількох годин, слід видалити пластик і клейку 
стрічку та провітрити приміщення.

Які продукти можна вживати під час радіаційної небезпеки? Безпечною для вживання є 
їжа, яка не контактувала з радіоактивними опадами: продукти в герметичних контейнерах 
(банках, пляшках, коробках тощо) та їжа в коморі, у вашому холодильнику або морозильній 
камері. Так само для домашніх тварин безпечним буде корм у герметичних контейнерах 
(банках, пляшках, коробках).
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Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою ганчіркою або чистим рушни-
ком. Також перед використанням протріть столи та посуд вологою ганчіркою або чистим 
рушником. Витріть миски і килимки для домашніх тварин. Покладіть використаний рушник 
у поліетиленовий пакет або інший герметичний контейнер і поставте у захищеному місці, 
подалі від інших людей і домашніх тварин.

Не збирайте і не вживайте їжу зі свого саду, городу чи ту, яка перебувала на вулиці, 
поки не отримаєте офіційне повідомлення, що це безпечно.

Яку воду можна пити під час радіаційної небезпеки? Лише бутильована вода є без-
печною для вживання, поки не буде проведена перевірка водопровідної води на забруд-
нення. Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Потрібно 
мати воду в пляшках про запас на випадок аварійної ситуації.

Ви можете пити воду, соки та інші напої в герметичних контейнерах. Напої у вашому 
холодильнику або морозильній камері також безпечні для вживання. Упаковка захищає 
рідину всередині від радіоактивного забруднення. Вода в інших ємкостях у вашому домі, 
таких як баки, водонагрівач або унітаз, також не буде містити радіоактивних речовин.

Якщо ви вважаєте, що контейнер або упаковка може мати радіоактивний матеріал 
зовні, скористайтеся вологою ганчіркою або чистим рушником, щоб витерти їх перед 
відкриттям. Покладіть використаний рушник у поліетиленовий пакет або інший герметич-
ний контейнер і поставте у захищеному місці, подалі від інших людей і домашніх тварин.

Навіть якщо водопровідна або колодязна вода забруднена, ви все одно можете вико-
ристовувати її для деконтамінації їжі.

Медична допомога під час радіаційної небезпеки. Головною відмінністю при наданні 
медичної допомоги під час радіаційної небезпеки є постійне виконання настанов 
деконтамінації для запобігання зовнішньому та внутрішньому опроміненню.

Специфічні для радіаційного опромінення наслідки для здоров’я людини поділяються 
на короткострокові (гостра променева хвороба, місцеві променеві ураження) та 
довгострокові (хронічна променева хвороба, онкологічні захворювання, пренатальний 
радіаційний вплив).

Забезпечте симптоматичну терапію у вигляді знеболювальних та протиблювотних 
засобів.

Точно реєструйте (обов’язково вказуйте час початку) всі клінічні симптоми, зокрема, 
нудоту, блювання, діарею та свербіж, почервоніння або утворення пухирів на шкірі, ви-
падання волосся, пошкодження шкіри, мукозит, втрату ваги або лихоманку.

Чи треба проводити профілактику йодом? Йодопрофілактику слід застосовувати ви-
ключно у разі ядерної аварії з розгерметизацією ядерного палива, що супроводжується 
викидами в довкілля ізотопів йоду-131 і цезію-137. Для інших видів радіаційних аварій йод-
на профілактика не актуальна і не захищає від опромінення іншими радіонуклідами.

Як довго необхідно перебувати в укритті? Покидати укриття можна лише після 
офіційного дозволу ДСНС, органів виконавчої влади та інших офіційних джерел. 
Слідкуйте за повідомленнями компетентних органів через інтернет, телебачення, радіо. 
Радіоактивний фон не є сталим у часі. Навіть у зоні відчуження ЧАЕС він знижується з пли-
ном часу. Зниження активності радіоактивного забруднення підпорядковується правилу 
Вея-Вігнера, а саме – радіоактивна доза знижується в 10 разів протягом кожного семи-
кратного відрізку часу, тобто:

• через 7 годин після вибуху потужність дози становить 0,1 від еталонної потужності дози
• через 49 годин – 0,01
• через 2 тижні – 0,001.

Найкраще, що ви можете зробити для своєї безпеки, 
це виконувати вище перераховані рекомендації та залишатися в укритті.
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ЩО РОБИТИ У РАЗІ ЩО РОБИТИ У РАЗІ 
РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ?РАДІОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕННЯ?
В умовах війни важливо розуміти алгоритм дій у разі виникнення різних надзвичай-

них ситуацій. Одна з таких – радіаційна аварія, яка може зумовити радіаційний вплив 
та радіоактивне забруднення. Одним із основних ризиків тривалого радіоактивного 
опромінення є розвиток раку щитоподібної залози, особливо у дітей. Прийом препаратів 
стабільного йоду може зменшити такий ризик. Йодна профілактика здійснюється 
лише після офіційного оповіщення про радіаційну небезпеку. Безпідставна йодна 
профілактика шкідлива для вашого здоров’я!

У разі радіаційної аварії дозування препарату йодистого калію має бути таким:
• діти до 1 місяця (немовлята й діти на грудному вигодовуванні) – 16 міліграмів;
• діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;
• діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;
• підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують груддю, 

– 125 міліграмів.
Людям, старшим за 40 років, йод приймати не потрібно.
Також для йодної профілактики можливе застосування розчину люголя (водний роз-

чин, містить 5% йоду та 10% йодиду калію) та спиртового розчину йоду. Однак їх слід 
приймати лише у виняткових випадках, за відсутності таблеток калію йодиду.

• Спиртовий розчин йоду 5% застосовують для дорослих і дітей, старших 12 років, по 
1 мілілітру (44 краплі) в 1/2 склянки молока або води.

• Дітям від 2 до 5 років можливе застосування 2,5 % спиртового розчину з розрахун-
ку 20-22 краплі однократно шляхом нанесення на шкіру тампоном у вигляді смуг на 
передпліччях і гомілках та до 2 років – 2,5% з розрахунку 10-11 крапель однократно.

• Дітям від 5 років до 12 років спиртовий розчин йоду 5% по 20-22 краплі 1 раз або по 
10-11 крапель 2 рази в один день на 1/2 склянки молока або води.

• Розчин люголя застосовують для дорослих і дітей, старших 12 років, по 22 краплі, 
або 1 мілілітру розчину в 1/2 склянки молока або води. Для дітей від 5 до 12 років – по 
10-11 крапель 1 раз або по 5-6 крапель 2 рази в день на 1/2 склянки молока або води. 

Також після офіційного повідомлення про радіаційну аварію радимо обов’язково 
зайти всередину приміщення. Слід триматися якомога далі від стін і даху будівлі, 
оскільки радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель.

Необхідно забрати всередину домашніх тварин, зачинити всі вікна, двері та не 
підходити до них без необхідності. Також слід зробити кількаденний запас води у гер-
метичних місткостях, продукти загорнути в плівку та покласти їх у холодильник або 
шафу.

Слід підготувати маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів 
дихання; для захисту шкіри – плащ з капюшоном, накидку, комбінезон, гумове взуття 
і рукавиці та слідкувати за повідомленнями від місцевої влади, ДСНС або інших уста-
нов, які координуватимуть процес на місцях.
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СТЕРЕЖИСЬ ПРАВЦЯ!СТЕРЕЖИСЬ ПРАВЦЯ!
Правець – це інфекційна хвороба, яку викликають бактерії Clostridium tetani. Вони 

живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не 
передається. Натомість можна інфікуватися внаслідок потрапляння бруду в рану або 
поріз, укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Кожне 
поранення (куля, колючий предмет чи ударна хвиля) також підвищує ризик додатково 
інфікувати рану.

Обробка рани антисептичними засобами (перекис водню, йод, зеленка тощо) не завж-
ди допомагає уникнути цієї інфекції. 

Інкубаційний період зазвичай становить від 3 до 21 дня (в середньому 10 днів). Чим 
сильніше забруднена рана і чим коротший інкубаційний період, тим гірший прогноз для 
пацієнта.

Які симптоми?

• Спазм щелепних м’язів, стискання щелеп;
• труднощі при ковтанні;
• асиметрія обличчя;
• спазми черевних м’язів;
• спазми м’язів по всьому тілу від кількох хвилин до кількох тижнів;
• гарячка;
• пітливість;
• підвищений кров’яний тиск і швидкий пульс;
• утруднення дихання.

Що може бути найгірше? Які ускладнення?

• Мимовільне скорочення голосових зв’язок;
• переломи кісток під напругою власних м’язів;
• закупорка легеневої артерії або однієї з її гілок через згусток крові, що прийшов з 

інших місць в організмі по судинах (емболія легеневої артерії);
• пневмонія, легенева інфекція;
• дихальні порушення, що можуть призвести до смерті.
Єдиний надійний спосіб захиститися від цієї хвороби – зробити щеплення. 96% людей, 

що мають щеплення від правця, не хворіють. Дітей від правця і дифтерії вакцинують у 2, 
4, 6, 18 місяців і 6 та 16 років. Дорослих – кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці 
зумовлений тим, що імунітет до хвороби зберігається не більше, ніж 10 років. Якщо особа 
не вакцинована або точно не знає свій вакцинальний статус, необхідно отримати мінімум 
3 дози вакцини проти правця і дифтерії (АДП-М). Спочатку першу дозу, через місяць – 
другу, через шість місяців після неї – третю. Вагітні і жінки, які годують грудьми, теж можуть 
вакцинуватись. Також не забудьте обов’язково зробити щеплення, якщо ви плануєте за-
хищати Україну на фронті. Вакцини від дифтерії та правця в державних закладах охорони 
здоров’я безоплатні.

Зверніться до свого сімейного лікаря та перевірте статус щеплень згідно з Календа-
рем. У разі потреби заплануйте і надолужте пропущені щеплення.
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Холера – це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів 
або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекаль-
но-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, 
овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного 
лікування може призвести до смерті.

Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба, зазвичай, починається 
гостро і призводить до різкого зневоднення організму.

Джерелом збудника інфекції є людина – хворий або носій вібріонів.
Холерний вібріон може зберігати життєздатність у воді протягом тривалого часу, у 

харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і 
овочів в умовах сонячного освітлення упродовж 8 годин, при низьких температурах та 
у морській воді – 2 тижні і більше, у кишечнику окремих річкових та морських тварин – 
декілька місяців. Під час кип’ятіння холерний вібріон гине протягом хвилини, є малостійким 
до висушування, до прямого сонячного опромінення, є надзвичайно чутливим до дії зви-
чайних дезінфектантів.

Симптоми холери
Першими симптомами холери є діарея, блювання, болі у животі.
Характерні симптоми холери:
• частий, до 10 і більше разів на добу, пронос. При цьому людина втрачає багато рідини 

– до 20 літрів на добу. У результаті втрати рідини відбувається згущення крові і зневод-
нення організму;

• через втрату з рідиною мікроелементів з’являються м’язові судоми, частіше за все – 
починаючи з литкових м’язів;

• загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи і вушні раковини;
• холодна шкіра (холера – одна з небагатьох інфекцій, що супроводжуються нормаль-

ною або навіть зниженою температурою тіла);
• шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється, а 

шкіра стоп і рук стає зморшкуватою (так звані «руки прачки»);
• задишка, різка слабкість.
При ранній діагностиці і правильному лікуванні холера виліковна. При перших симпто-

мах слід негайно звернутися до лікаря!

Профілактика холери
Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил:
• не купуйте продукти харчування, зокрема – рибу, у місцях стихійної торгівлі;
• не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
• дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати 

їжу, після відвідування туалету;
• використовуйте чисту воду;
• мийте овочі і фрукти перед вживанням;
• ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вжи-

ванням.
Кип’ятіння вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину.
При своєчасно розпочатому лікуванні неважка форма холери закінчується повним 

одужанням. За відсутності ефективної терапії протягом 2-3 днів у хворого може розвину-
тись кома, можливі летальні наслідки.

Х О Л Е Р А



Пух – Пух – ЛЕГКИЙЛЕГКИЙ, , 
ускладнення – ускладнення – ВАЖКІВАЖКІ

Кінець травня-початок червня – це час традиційного цвітіння тополь. Саме о цій 
порі кожен четвертий житель планети потерпає від алергії. Алергія саме на тополи-
ний пух – величезна рідкість, проте пух є переносником пилу, пилку та спор квітів, 
злакових трав і дерев, що розпускаються у цей час, які і стають причиною розвитку 
алергічних реакцій.

Алергія проявляє себе слізливістю, набряком, почервонінням повік, подразненням 
у горлі, задишкою без причини. Набрякають також слизові оболонки носа, які стають 
чутливими до найменшого руху повітря. Затяжне чхання і рясне виділення прозорого 
слизу з ніздрів стають справжнім лихом. Алергія може також ускладнюватися виси-
паннями на шкірі (кропив’янкою), запамороченням, головним болем, безсонням. 

За перших проявів алергії не потрібно бігти одразу в аптеку. Провізор чи фармацевт 
не мають права призначати чи рекомендувати лікування. Навіть більше, споживан-
ня антигістамінних (протиалергічних) препаратів може не дати жодного результату. 
Адже доза, регулярність чи взагалі конкретний препарат можуть не підійти. Необхідно 
звернутися до сімейного лікаря. Якщо через війну довелось змінити місце проживан-
ня, тоді варто прийти до найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первин-
ну медичну допомогу. Сімейний лікар надасть рекомендації та, ймовірно, скерує до 
алерголога для виявлення алергенів та призначення індивідуальної терапії. Не запу-
скайте проблему! Якщо вчасно розпочати лікування, одужання настає в 95 відсотках 
випадків. Лікування зазвичай триває 2-3 курси. Вже після першого етапу стає легше 
на 50 відсотків, після другого – на 75%, а після третього людина повністю одужує. Якщо 
алергію не лікувати, ускладнення можуть бути дуже небезпечні. Найважчий прояв не-
дуги – бронхіальна астма.

Щоб зменшити прояв алергії та покращити своє самопочуття, необхідно дотриму-
ватись певних правил: 

• носіть головні убори та закритий одяг, щоб зменшити контактування з алергена-
ми;

• найвища концентрація тополиного пуху і пилку в повітрі – у період з 11-ї до 18-ї 
години. Тому алергікам не рекомендується виходити в цей час з дому;

• намагайтесь якомога менше перебувати на вулиці у вітряну та суху погоду, 
оскільки саме сухе повітря посилює симптоми алергії;

• повернувшись з прогулянки, приймайте душ, щоб змити пил, пилок рослин з об-
личчя та тіла;

• для очищення носової порожнини від алергенів використовуйте сольові розчини 
або спреї на основі морської очищеної води;

• вікна будинку обладнайте захисними сітками, щоб пух не потрапляв у приміщення;
• частіше провітрюйте приміщення;
• використовуйте зволожувачі повітря, що очищують його від алергенів;
• регулярно робіть вологе прибирання в будинку;
• вживайте більше рідини, адже вона сприяє очищенню організму та виведенню 

алергенів;
• виключіть з раціону харчування продукти, які можуть посилювати алергічні реакції 

та ускладнювати перебіг алергії.
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Будь-яка кровотеча є небезпечною для люди-
ни: зменшення кількості крові, що циркулює, зумовлює 
погіршення діяльності серця і недостатнє постачання 
кисню до життєво важливих органів (мозок, печінка, нир-
ки, легені). 

Залежно від того, яка судина кровоточить, розрізняють капілярну, веноз-
ну та артеріальну кровотечі. При зовнішній капілярній кровотечі кров виділяється 
рівномірно зі всієї рани; при венозній кровотечі – витікає рівномірним струменем, має 
темно-вишневе забарвлення (якщо пошкоджено велику вену, струмінь крові може 
пульсувати у ритмі дихання); при артеріальній кровотечі кров має яскраво-черво-
ний колір, б’є сильним уривистим струменем (фонтаном), викиди крові відповідають 
ритму серцевих скорочень.

Перша долікарська 
допомога при кровотечі

Насамперед необхідно подбати про запобігання зараженню хворобами, які пе-
редаються через кров. Особі, яка надає допомогу потерпілому,  необхідно надяг-
нути одноразові гумові рукавички. Щоб встановити джерело кровотечі, слід оголити 
рану потерпілого, знявши чи розірвавши його одяг.

ЗУПИНКА КАПІЛЯРНОЇ ТА ВЕНОЗНОЇ КРОВОТЕЧІ

На поверхню рани накласти стерильну пов’язку або чисту тканину (носовичок, 
рушник тощо) і притиснути пальцями чи доло-
нею. Натискати слід рівномірно, тоді кровоте-
ча зупиниться впродовж 10 хвилин. Якщо цього 
не сталося, можливо, ви натискаєте недостат-
ньо сильно чи не в тому місці. Спробуйте на-
тискати сильніше, охоплюючи більшу поверх-
ню рани. 

Не бажано тиснути на рану, якщо у ній є 
фрагменти кісток, сторонні предмети тощо. У 
такому разі для зупинки кровотечі слід вико-
ристовувати кільцеву подушечку. Зробити таку 
подушечку можна з вузького бинта, шматка 
тканини тощо. Насамперед слід зробити пет-
лю, обмотавши тканину декілька разів навколо 
пальців. Потім вільний кінець тканини обмотати 
навколо петлі, поки не утвориться кільце. 

При кровотечі через поранення руки чи 
ноги слід підняти пошкоджену кінцівку, щоб 
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зменшити приплив крові. Утримуючи підняте положення кінцівки, слід продовжувати 
натискати на рану. 

Після зупинки кровотечі накласти на рану щільну пов’язку та перебинтувати вище і 
нижче місця поранення. Не варто перебинтовувати занадто міцно, щоб не порушити 
кровообіг. Перевірити кровообіг можна за допомогою тесту наповнення капілярів. У 
нормальному стані при піднятті кінцівки чи натисканні на нігтьове ложе шкіра блідне. 
Коли опускають кінцівку чи припиняють натиск на нігтьове ложе, шкіра набуває по-
переднього забарвлення впродовж 2-3 секунд. 

ЗУПИНКА АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ 

Кровотечу необхідно зупинити негайно, наклавши джгут чи щільну пов’язку, щоб 
запобігти її раптовому, неконтрольованому поновленню. 

Терміново викликати швидку медичну допомогу. 
При сильних артеріальних кровотечах джгута чи щільної пов’язки зазвичай недо-

статньо. Щоб запобігти швидкій крововтраті, слід натиснути на точки притиснення 
артерій – плечову (на внутрішній поверхні плеча) і стегнову. Ці точки розміщено у 
місцях, де артерії проходять близько до шкірних покривів і їх можна притиснути до 
кістки. 

СПОСОБИ ТИМЧАСОВОЇ ЗУПИНКИ АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВОТЕЧІ
(ПРОТИПОКАЗАНО ПРИ ПЕРЕЛОМАХ) 

Місце кровотечі: кисть і передпліччя.
Дії: руку максимально зігнути у ліктьовому суглобі до плеча і зафіксувати джгутом 

або ременем.

Місце кровотечі: гомілка і нижня третина стегна.
Дії: ногу максимально зігнути у колінному суглобі, підняти гомілку до стегна і 

зафіксувати, підклавши м’який валик у підколінну ямку.

Місце кровотечі: верхня третина стегна і пахвина.
Дії: ногу максимально зігнути у тазостегновому та колінному суглобах, притиснути 

до тулуба та зафіксувати ременем через поперек.

Місце кровотечі: підключична ділянка.
Дії: випрямлені руки слід максимально завести за спину і стягнути у ліктьових су-

глобах.

НАКЛАДАННЯ ДЖГУТА 

Окрім наявного гумового джгута, можна використовувати широкі еластичні 
матеріали (широкий ремінь, складений у декілька шарів бинт, тканину, одяг тощо). Не 
можна використовувати мотузки, дроти, вузькі ремені та ін. 

Джгут накладають вище рани і якомога ближче до неї (але не на суглоб). Під джгут 
слід підкласти хустку, носовичок, рушник чи будь-яку іншу тканину. 

Джгут слід затягнути до моменту зупинки кровотечі з рани і зникнення пульсу ниж-
че рани. Правильність накладання джгута визначають за припиненням кровотечі. 
Якщо джгут затягнено слабо і здавлені тільки вени, кровотеча продовжуватиметься, 
а шкірні покриви набудуть ціанотичного забарвлення. 

Джгут надійно закріплюють та записують час його накладання (найкраще напи-
сати ці дані на шкірі потерпілого). 

Джгут на кінцівці має залишатися не більше двох годин влітку і однієї години взим-
ку. У холодну пору року перетягнуту кінцівку утеплюють, наприклад, за допомогою 
одягу. 

Кінцівку з накладеним джгутом слід іммобілізувати. Варто постійно слідкувати, 
щоб постраждалий випадково не зняв джгут чи щільну пов’язку до приїзду швидкої 
медичної допомоги.



Як розпізнати і перемогти 
ЦИСТИТ

Цистит – це запалення сечового міхура,  Цистит – це запалення сечового міхура,  
що виникає внаслідок дії бактеріальної  що виникає внаслідок дії бактеріальної  

або грибкової інфекції. Найчастіше  або грибкової інфекції. Найчастіше  
це захворювання з`являється в тих випадках,  це захворювання з`являється в тих випадках,  

коли відбувається порушення балансу між коли відбувається порушення балансу між 
захисними силами організму і кількістю захисними силами організму і кількістю 

патогенної (умовно-патогенної) мікрофлори, патогенної (умовно-патогенної) мікрофлори, 
яка потрапляє в сечовий міхур.яка потрапляє в сечовий міхур.

Оскільки у жінок коротший сечовивідний канал, бактерії набагато легше і швидше 
досягають сечового міхура. З огляду на це цистит у жінок діагностують у 40-50 разів 
частіше, ніж у чоловіків. Ось чому це захворювання вважають переважно жіночим. 
До речі, інфекції сечової системи посідають друге місце серед найпоширеніших 
інфекційних захворювань на амбулаторному етапі надання медичної допомоги.

Характерними симптомами цього захворювання є:
• дизурія (різноманітні розлади сечовипускання: труднощі, почастішання або 

болючість);
• болі в ділянці над лобком;
• часте і болюче сечовипускання;
• зміна запаху і кольору сечі, особливо у жінок літнього віку.
Найчастішими збудниками циститу є кишкова паличка, стафілококи й ентерококи. 

Тому дуже важливо стежити за своїм здоров’ям і усунути всі можливі джерела зара-
ження. Наприклад, цистит може виникнути на тлі гінекологічних захворювань, у разі 
зміни статевого партнера, при активному сексуальному житті, при переохолодженні, 
ослабленні організму, якщо не дотримуються правил особистої гігієни.

Велике значення має і сечовипускання – необхідно вчасно ходити в туалет. В 
іншому випадку сеча, яка затримується в сечовому міхурі, розтягує його і створює 
умови для розвитку і розмноження мікробів. І, звісно, потрібно забезпечити здоро-
вий імунітет організму: пити до 1,5 літра рідини на добу, не перемерзати, виключити 
хронічні осередки інфекції.

Крім того, необхідно вести здоровий спосіб життя, що включає збалансоване хар-
чування і фізичні навантаження, які відповідають віку, відмовитися від шкідливих зви-
чок.

Чого не слід робити в разі проявів перших симптомів циститу?
Головне – не займатися самолікуванням. І це правило поширюється не тільки на 

цистит. У разі, якщо жінка має підозру на цистит, вона має звернутися до медичного 
фахівця. Перше, що їй запропонують зробити, – здати загальний аналіз сечі. Водно-
час важливо знати, що у пацієнтки відсутні інші захворювання сечостатевої системи.  
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При часто повторюваних епізодах циститу важливо пройти скринінгові методи об-
стеження: загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові, 
УЗД нирок і сечового міхура, провести термометрію (вимірювання температури) і 
вимірювання артеріального тиску.

Які причини формування рецидивного циститу? 
Чи можна його вилікувати?

На жаль, рецидивний варіант спостерігається у кожної другої жінки, яка пере-
несла цистит. Рецидив може настати на тлі переохолодження, недотримання пра-
вил особистої гігієни, зміни статевого партнера (і навіть при постійному статево-
му партнері). Звичайно, що лікарі попереджають жінку про те, наскільки важливо 
після першого епізоду циститу дотримуватися всіх рекомендацій і застосовувати 
профілактичні заходи. Наявність трьох рецидивів протягом року – це підстава для 
постановки діагнозу «рецидивний цистит».

Через часте призначення антибіотиків для лікування рецидивного циститу може 
виникнути антибіотикорезистентність – стійкість хвороботворних мікроорганізмів до 
протимікробних препаратів. 

Які профілактичні заходи необхідно 
вжити для усунення нападів циститу?

Головне – дотримуватися гігієни статевих органів і сечостатевої системи. Активне 
статеве життя або зміна партнера можуть призвести до розвитку циститу, тому душ 
до статевого акту і після – це норма. А ще – бажано сечовипускання після ста-
тевого акту. Крім того, в ідеалі було б добре усунути всі хронічні осередки інфекції 
в організмі: провести санацію ротової порожнини, вилікувати гайморит, стежити за 
здоров’ям жовчного міхура, підтримувати у відмінній формі свою імунну систему.

Важливо дотримуватися здорового балансу праці й відпочинку: якісно висипатися, 
приділяти час фізичним навантаженням (не менше 150 хвилин на тиждень), займатися 
плаванням, зміцнити м’язи малого таза. Остання умова особливо стосується літніх 
жінок. Після менопаузи, коли яєчники перестають продукувати естрогени, виникає 
опущення матки, піхви і сечового міхура, сухість піхви. У цей період жінки починають 
менше рухатися, з’являються такі супутні ускладнення, як нетримання сечі, і хвороби: 
цукровий діабет, підвищення артеріального тиску, серцево-судинні проблеми тощо.

З огляду на це необхідно проходити медичне обстеження хоча б раз на рік. 

ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
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Бережіть себ е і будьте здорові !Бережіть себ е і будьте здорові !




