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Яка роль органу місцевого самовряду-
вання та територіальної громади?

1  Фінансування програми розвитку та 
підтримки лікувальних закладів — 
оновлення матеріальної бази, забезпе-
чення капітального ремонту, рекон-
струкції, підвищення оплати праці 
медпрацівників.

2  Управління ЗОЗ, організація матеріаль-
но — технічного та фінансового забезпе-
чення.

3  Встановлення тарифів на побутові, ко-
мунальні, транспортні та інші послуги.

4  Забезпечення медичного обслуговуван-
ня на відповідній території і здійснення 
замовлення кадрів за потреби лікуваль-
них закладів.

5  Відповідно до законодавства забезпечу-
вати пільгові категорії населення пре-
паратами.

Яка мета та очікувані результати від 
введення платних послуг?

1  залучення додаткових джерел фінансу-
вання;

2  реалізація потенціалу закладу;

3  можливість задовольнити потреби па-
цієнта;

4  можливість працювати в рамках чинно-
го законодавства.

Послідовність дій під час затвердження 
платних послуг:

1  Визначити перелік платних послуг, які 
може надавати заклад. Під час реалізації 
цього етапу рекомендовано посилатися 
на Постанову № 1138 Кабінету Міністрів 
України. 

2  Перевірити право надання платних по-
слуг за статутом.

3  Самостійно розраховувати їх вартість. 
Враховуючи те, що на сьогодні немає 
конкретної Постанови, на яку могли би 
посилатися керівники ЗОЗ, Постанова 
№1075 Кабінету Міністрів України, що 
регламентує методику розрахунку по-
слуг НСЗУ для програми медичних га-
рантій, має для лікувальних закладів 
рекомендаційний характер.

4  Підготувати проект положення про 
платні медичні послуги.

5  Звернутися з письмово затвердженими 
документами до уповноваженого органу.

6  Додати до даних документів проект рі-
шення уповноваженого органу та аналіз 
регуляторного акту.

Після затвердження платних медичних 
послуг важливо:

 • Розмістити затверджений прейскурант 
у місцях надання послуг та на власному 
веб-сайті.

 • Розробити необхідну внутрішню доку-
ментацію (договір або акт).

Джерело:

https://www.youtube.com/
watch?v=wY5uaQZlqJQ&feature=emb_title

Фінансування 
та бюджет 

лікувальних 
закладів різних 

ланок
Про підхід, мету та 

послідовність дій

Після автономізації медичних закладів та 
з початком надання послуг за договором з 
НСЗУ, у комунального некомерційного під-
приємства з`явилася можливість отриму-
вати додаткові джерела фінансування, такі 
як: цільові програми ОМС, дотації з місце-
вого бюджету, благодійні внески (за умови 
прозорого та чесного розподілу коштів).

Такий підхід має низку важливих переваг, 
однією з найголовніших є мінімізація ри-
зиків, які виникають у разі використання 
НСЗУ, як єдиного джерела надходження ко-
штів. Саме тому, вкрай важливо керівнику 
закладу продумати заздалегідь залучення 
додаткових джерел.
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Отже, які щеплення повинна обов’язково 
зробити кожна доросла людина?

1  Вакцинація від дифтерії та правця — 
обов`язкова для всіх дорослих, почи-
наючи з 26 років, кожні 10 років. Якщо 
Ви не знаєте свій вакцинальний статус, 
рекомендовано отримати як мінімум 
три дози вакцини АДП-М – спочатку 
перша доза, через місяць – друга, через 
6 місяців – третя.

Щеплення від дифтерії та правця Ви мо-
жете отримати безкоштовно в державних 
закладах охорони здоров`я.

2  Щеплення від кору, краснухи, паротиту 
обов`язково необхідно провести невак-
цинованим в дитинстві дорослим – що-
найменше одну дозу вакцини КПК, а для 
найкращого захисту – і другу дозу через 
місяць.

3  Якщо немає документальних підтвер-
джень стосовно отримання повного 
курсу вакцин від гепатиту В, необхід-
но зробити 3 щеплення за схемою — 
0-3-6 міс. Дорослі можуть придбати 
вакцину за власний кошт і отримати 
надійний захист від життєво небез-
печних наслідків, таких як цироз та 
рак печінки.

Окрім цього, рекомендується також зробити 
наступні щеплення, які вже довели свою 
ефективність та гарантують надійну безпеку:

1  Усім дорослим рекомендовано кожен рік 
робити щеплення від сезонного грипу, 
особливо тим, хто належать до групи 
ризику – люди з хронічними захворю-
ваннями, вагітні, літні люди.

2  Вакцина від пневмококової інфекції за-
хищає від серйозних захворювань, та-
ких як менінгіт або сепсис. Особливо 
рекомендована літнім людям.

3  Менінгококова інфекція – ще одна не-
безпечна інфекція, що вражає оболонки 
головного та спинного мозку. Вакцина-
ція рекомендована дітям, людям з осла-
бленим імунітетом, вагітним, мікробі-
ологам, які працюють в лабораторіях з 
патогенними бактеріями.

4  Щеплення від гепатиту А рекомендо-
вано дітям та дорослим, а також тим, 
хто планує відвідати країни ендемічні 
за даним захворюванням, наприклад 
Африку чи Південну Америку.

5  Вакцинація від вітряної віспи рекомен-
дована всім дорослим, хто не переніс 
захворювання в дитячому віці, а також 
жінкам, що планують вагітність.

Вакцинація 
дорослих — 

обов̀ язкові та 
рекомендовані 

щеплення
Чи знали Ви, що імунітет, 

набутий в результаті 
вакцинації в дитячому віці, 

не завжди зберігається на все 
життя?

Дійсно, отримавши ще в дитин-
стві щеплення від деяких інфекцій-
них хвороб, організм формує надій-
ний захист впродовж тривалого 
часу, але в деяких випадках слід 
підтримувати поствакцинальний 
імунітет, подбавши про вакцина-
цію у дорослому віці. Окрім того, 
що так звані «дитячі» захворю-
вання дорослі переносять важче, 
а вірогідність виникнення загроз-
ливих наслідків набагато вища, 
необхідність проведення щеплень 
дорослим, обумовлена ще й тим-
часовою втратою працездатності 
та великими рахунками за ліку-
вання.
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лікування людини до момента досягнення 
показників ефективності лікування. Тобто, 
можливо стверджувати що, всі вони наці-
лені на процес виявлення та включення, 
але у цих інтервенціях не розглядаються 
окрема особистість людини, складових її 
буднів тощо. 

Кожна людина — це особистість, а не 
тільки код зі схемою терапії та показни-
ками лабораторних досліджень. Проект 
“Ментальне здоров’я жінок +” — це пі-
лотний проект в Україні, який має фо-
кус на кожну конкретну людину як на 
особистість та мікровсесвіт з багатьма 
різноманітними, паралельними, взаємо-
пов’язаними процесами та складовими. 
«Ми вважаємо, що психічне здоров’я — це 
перша базова складова і яскравий показ-
ник якості життя, яка має значний вплив 
на ефективність лікування ВІЛ-інфекції. 
А відповідно і на локалізацію епідемії», — 
зазначає голова правління ГО “Сонячне 
коло” Альбіна Котович.

Поширеність депресії серед ВІЛ-інфікова-
них набагато вище — 20-40%, згідно з на-
явними даними. Депресія істотно знижує 
життєдіяльність пацієнток і послаблює 
ефективність лікування ВІЛ-інфекції.

“Пацієнти часто не говорять про психо-
логічний стан, психічні проблеми лікарям, 
через страх стигматизації. Медичні праців-
ники часто не вміють виявляти симптоми, 
та вживають необхідних заходів для по-
дальшої оцінки, допомоги та перенаправлен-
ня. Послуги для ЛЖВ часто не включають 
діагностику проблем психічного здоров’я. 
Головне завдання AHF в усьому світі та 
Україні — забезпечити найкращу комплек-
сну та інтегровану допомогу орієнтовану 
на людину. Ми пропагуємо в цьому проекті 
включення в комплекс послуг для ЛЖВ-діа-

гностики та лікування проблем психічного 
здоров’я. Ми прагнемо привернути увагу та 
об’єднати ресурси державного та недержав-
ного сектору для задоволення потреб людей 
що живуть з ВІЛ”, — відмітила важність 
проекту “Ментальне здоров’я жінок +” 
координатор з адвокації та маркетингу 
Фундації АнтиСНІД-США в Україні Ксенія 
Скринник.

Що отримує кожна клієнтка проекту?

1  Безкоштовний скринінг для виявлення 
депресії або проблем психічного здо-
ров’я та виявлення первинних потреб;

2  За необхідності — перенаправлення та 
супровід до спеціаліста з охорони пси-
хічного здоров’я (соціальний супровід 
— “слідуй за мною”).

3  Безкоштовну/анонімну психіатричну 
допомогу, за умови добровільної згоди.

4  Індивідуальні консультації психолога та 
участь у груповій психотерапії.

5  Консультації з важливих питаннях жит-
тя з позитивним статусом.

На Одещині 
стартує 

пілотний проект 
“Ментальне 

здоров’я жінок +”

Перший в Україні пілотний 
проект “Ментальне здоров’я 

жінок +”, розрахований на 
жінок, які живуть з ВІЛ та 

страждають депресією. 

Організатори проекту планують впрова-
дити міждисциплінарний підхід для скри-
нінгу депресії у 126 ВІЛ-позитивних жінок 
у віці 18-25 років. За необхідності — паці-
єнткам буде надана спеціалізована психі-
атрична допомога.

Депресія — це психічний розлад, який не-
рідко плутають з поганим настроєм, “ка-
призами”, списують на втому або вплив 
хронічного захворювання. Насправді 
7-15% населення планети страждають де-
пресією.

На даний час в Україні, особливе в Одесь-
кому регіоні, існує дуже багато послуг та 
проектів в контексті ВІЛ-інфекції, за фі-
нанси державних та місцевих бюджетів, а 
також з міжнародних донорських джерел. 
Але у своїй більшості вони спрямовані 
на виявлення нових випадків, доведен-
ня до лікування та утримання в процесі 
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Виконавцем проекту стала громадська 
організація “Сонячне коло” в партнерстві 
з Міським центром профілактики та бо-
ротьби з ВІЛ / СНІДом, Обласним центром 
соціально значущих захворювань та Пред-
ставництвом Фундацїї Анти СНІД-США в 
Україні (AHF UKRAINE) за фінансової під-
тримки Фундації Анти СНІД-США (AHF).

Довідка:

Громадська організація “Сонячне Коло” на-
дає всебічну допомогу та підтримку жінкам, 
дітям, їх законним представникам та мо-
лоді в дотриманні прав згідно Міжнародних 
Конвенцій і чинного законодавства Украї-
ни. Місія організації: збереження здоров’я і 
життя, захист реалізації прав, розвиток 
лідерського потенціалу, сприяння у розвит-
ку здорової, гармонійної особистості, повно-
цінного дитинства, підвищення рівня жит-
тя і громадянської активності мешканців 
Одеського регіону.

AHF (Фундація АнтиСНІД-США) — одна 
з найбільших неурядових організацій, що 
самофінансується та реалізує програми з 

профілактики та тестування на ВІЛ, лі-
кування та підтримки понад 1,4 млн паці-
єнтів з ВІЛ у 45 країнах по всьому світу у 
США, Латинській Америці, Східній Європі, 
Африці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 
у тому числі й в Україні. 

AHF Ukraine (Фундація АнтиСНІД-США 
в Україні) — українське Представництво 
AHF. Зусиллями Фундації у 2019 році в 
Україні 151 тис. людей пройшли тестуван-
ня на ВІЛ, понад 40 тис. ВІЛ-позитивних 
пацієнтів отримали безкоштовні медичні 
послуги у 16 регіонах України, 50 млн грн 
— вклад Фундації в систему охорони здо-
ров’я України. AHF Ukraine, відповідно до по-
треб конкретного регіону, покращує доступ 
ВІЛ-позитивних пацієнтів до високоякісних 
медичних послуг через співпрацю з місцевими 
закладами охорони здоров’я та медичними 
фахівцями.

6  Допомогу фахівців у розробці життє-
вих цілей, підтримку прихильності до 
лікування ВІЛ, допомогу з корекцією 
психічного здоров’я, консультування з 
питань сексуального та репродуктивне 
здоров’я, практичні навички запобіган-
ня насильству.

7  Мотиваційні комплекти, продовольчі 
набори/сертифікати.

8  Можливість отримати транспортні по-
слуги, скориставшись послугою “слідуй 
за мною”.

Усі послуги в рамках проекту для клієнток 
надаються кваліфікованими фахівцями, 
конфіденційно и безкоштовно.

У рамках діяльності ГО “Сонячне коло”, 
клієнти організації можуть скористатися 
послугами наступних фахівців: юриста, ад-
воката, психолога, психіатра та соціально-
го працівника. А також стати учасниками 
груп самодопомоги.

Звернутися за послугами можливе з поне-
ділка – п’ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою:

 • Адреса: 65014, місто Одеса, вулиця Ка-
натна, 28,

 • номер телефону: +380960269305,

 • Email: solnechnii.krug2007@gmail.com;

 • web: http://sun-org.od.ua;
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До основних причин виникнення аритмії 
відносять:
 • ендокринні порушення (підвищення рів-
ня гормонів щитовидної залози і надни-
ркових залоз, різке падіння рівня цукру 
в крові);

 • порушення водно-сольового обміну (змі-
на рівня калію, натрію, кальцію і магнію 
в крові);

 • порушення кислотно–лужного балансу 
(зміна рівня кисню і вуглекислого газу 
в крові);

 • інтоксикацію організму (вживання алко-
голю і наркотиків, куріння);

 • атеросклероз (звуження судин);

 • пороки серця;

 • серцеву недостатність.

Тільки в 60% випадків аритмія виникає 
через патологічні зміни в роботі серця 
та загрожує здоров’ю, в інших 40% вона 
спровокована фізіологічними причина-
ми (стрес, велике фізичне навантаження, 
нестача рідини в організмі) і безпечна 
для життя. Однак при появі перших оз-
нак аритмії слід відразу звернутися до 
лікаря.

Серце — найважливіший орган людського 
організму, через неправильний спосіб 
життя і безвідповідальне ставлення до 
себе серцево-судинні захворювання є одні-
єю з головних причин смерті в світі — що-
річно вони забирають понад 17 мільйонів 
людських життів.

Врятувати життя і попередити захворю-
вання досить просто — треба виділити 
всього 30 секунд, аби перевірити пульс. 
Всесвітній тиждень серцевого ритму за-
кликає згадати про своє здоров’я і почати 
стежити за ним. 

Всесвітній 
тиждень 

серцевого ритму
Всесвітній тиждень серцевого 
ритму щорічно відзначається 

з вівторка першого повного 
тижня червня. Тиждень 

присвячений поліпшенню 
діагностики, лікуванню та 

якості життя всіх, хто 
страждає аритмією.

Серцевий ритм — послідовність проце-
сів, що відбуваються за одне скорочення 
серця та його розслаблення. Для дорослої 
людини нормальна ЧСС становить 60-90 
уд / хв, для дітей в середньому 70-140 уд 
/ хв. Явище порушення регулярності та 
послідовності скорочень серця, а також 
відхилення ЧСС від норми називається 
аритмією. Є багато різновидів аритмії, 
найпоширеніша — синусова тахікардія. 

За статистикою, 80% людей хоча б один 
раз стикалися з аритмією, 20% мають по-
рушення серцевого ритму стійкого харак-
теру, з них тільки 2-5% вчасно звертають-
ся за допомогою.
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Клінічна картина

Стадії (рання локалізована, рання дисемі-
нована та пізня), як правило, протікають 
одна за одною, рідше окремі прояви наступ-
ної стадії накладаються на збережені ознаки 
попередньої. Інкубаційний період - від 3 до 
30 днів.

Первинним проявом хвороби Лайма є ха-
рактерний шкірний висип, так звана мі-
груюча еритема (МЕ). Розпізнавання МЕ і 
невідкладний початок протимікробного лі-
кування є запорукою попередження розвит-
ку пізніх симптомів. На цьому етапі не по-
трібно жодних лабораторних аналізів. Якщо 
в місці укусу кліща є ділянка еритеми понад 
5 см в діаметрі та після укусу пройшло біль-
ше одного тижня, це слід розглядати як МЕ. 
Близько половини пацієнтів з нелікованою 
МЕ матимуть пізні прояви захворювання. 

Для діагностики МЕ не потрібні жодні ла-
бораторні аналізи, а всіх пацієнтів зі шкір-
ним висипом в ділянці укусу кліща, який 
поширюється і перевищує 5 см у діаметрі 
через тиждень після укусу, слід негайно 
лікувати. Це також стосується і множинних 

уражень. Пацієнтів, у яких шкірний висип 
на місці укусу розвивається пізніше, також 
слід лікувати. Якщо необхідно встановити 
об’єктивний діагноз МЕ, за допомогою ме-
тоду ПЛР можна дослідити ДНК борелій 
в зразку біопсії шкіри. Це не рутинне об-
стеження і воно не повинно затримувати 
початок лікування. Лімфоцитома на міс-
ці укусу кліща є діагностичною ознакою 
первинного бореліозу і вимагає негайного 
лікування. Для диференційної діагностики 
може знадобитись гістологічне досліджен-
ня, ПЛР і аналіз на антитіла.

На більш пізніх стадіях діагностика 
завжди повинна базуватися на трьох 
факторах: ймовірність укусу кліща, що 
переносив борелії, клінічні висновки та 
лабораторні аналізи. За клінічною кар-
тиною можна розпізнати різноманітні 
ознаки прогресування. Різні симптоми 
можуть виникати одночасно. Слід пам’я-
тати про основні симптоми з боку шкіри, 
нервової системи та опорно-рухового апа-
рату, викликані бореліозом. Локалізація 
може бути будь-якою, але найчастіша - 
на стегні, спині, плечах, в паховій, пахво-
вій і підколінної областях.

BORRELIA У ДІЇ: 
З ЧИМ ПОВ’ЯЗАНА 

ТА ЯК ВИЯВИТИ 
ХВОРОБУ ЛАЙМА?

Хвороба Лайма викликається спірале-
видною бактерією під назвою Borrelia 
burgdorferi. Це найбільш розповсюджене 
захворювання, що передається кліщами 
та відоме світові вже понад 100 років. Ві-
ллі Бургдорфер, однак, лише в 1982 році 
виявив, що хвороба Лайма викликається 
бактеріями, наявними в кишечнику клі-
ща. За даними прес-служби Центру гро-
мадського здоров’я при МОЗ, в Україні за 
три місяці 2020 року зафіксували щонай-
менше 236 випадків хвороби Лайма.
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 • минуло не більше 72 год після видалення 
кліща;

 • поширеність B. burgdorferi у місцевих клі-
щів становить понад 20%;

 • немає протипоказань (вік менше 8 років, 
вагітність, період лактації) до застосу-
вання доксицикліну.

Зазначимо, що в аптеках продаються 
швидкі тести на виявлення борелій у 
кліща. Проте їх не варто рекомендувати, 
оскільки ці тести недостатньо підтвердже-
ні документально. Крім того, лише близько 
7,5% укусів кліщів, які переносять борелії, 
призводять до розвитку інфекції. Викори-
стання тесту та початок протимікробного 
лікування в кожному позитивному випад-
ку призвели б до надмірного лікування. 
European Study Group for Lyme Borreliosis 

(ESGBOR) та МОЗ України однозначно не 
рекомендує використовувати ці та інші 
швидкі тести.

Джерела:

1.  https://guidelines.moz.gov.ua/
documents/2959

2.  https://empendium.com/ru/chapter/B33.
II.18.5.1.

3.  https://phc.org.ua/news/za-tri-misyaci-
2020-go-roku-v-ukraini-zafiksovano-236-
vipadkiv-khvorobi-layma

4.  https://www.bsmu.by/page/6/4749/

Підкреслимо, що щеплення від Лайм-бо-
реліозу не існує. Аби запобігти присмокту-
ванню кліщів, фахівці радять:

 • застосовувати репеленти і захисний одяг 
перед тим, як вирушати до місцевостей, 
де можуть бути кліщі;

 • ретельно оглядати одяг, шкіру під час і 
після відвідування лісу, парку.

Постконтактна профілактика

 В осіб, які проживають на ендемічних 
територіях, швидке видалення кліща зни-
жує ризик розвитку захворювання. Зара-
ження малоймовірне, якщо тривалість 

прикріплення кліща становила менше 24 
годин, та високоймовірне, якщо понад 72 
години.

Як антибіотикопрофілактику хвороби Лай-
ма рекомендовано однократний прийом 
200 мг доксицикліну (для дітей старших 8 
років — 4 мг/кг, не більше 200 мг). Рутинна 
антибіотикопрофілактика хвороби Лайма 
не рекомендована.

Критерії доцільності антибіотикопрофілак-
тики
 • наповнений кров’ю іксодовий кліщ, вида-
лений щонайменше через 36 годин після 
прикріплення;
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 • Чи є в пацієнта діагностована контактна 
алергія? Чи виникали в пацієнта алергіч-
ні реакції, наприклад, на косметику чи 
засоби для догляду за шкірою? 

 • Чи сверблять елементи висипу (атопіч-
ний дерматит, алергічний контактний 
дерматит)? 

 • Чи спостерігаються в пацієнта біль або 
загальні симптоми (інфекції)? 

Клінічне обстеження 

Запальні захворювання шкіри обличчя, з 
ураженням пило-себорейного комплексу, 
викликають активні зміни в локальному та 
загальному імунному статусі. Встановлено, 
що запальна реакція при акне підтримуєть-
ся іммунокомплексним і клітинно-опосеред-
кованим типами імунних реакцій. Парази-
тарні інфекції шкіри викликають депресію 
клітинного і гуморального ланок імунітету. 
При розацеа переважають переважно зміни 
гуморального імунітету, зокрема, спостері-
гається підвищення рівня циркулюючих 
імунних комплексів. Виявлено зміни спів-
відношень виропротизапальних цитокінів 
при даній патології. Виявлені зміни обумов-
люють необхідність подальшого вивчення і 
підбору імунокоригуючих засобів.

 • Висипання на шкірі слід оглянути, як 
при загальному огляді, так і на близькій 
відстані. Потрібно звернути увагу на: 

 • Локалізацію (симетричні, однобічні, пе-
риоральні тощо) 

 • Чи лущаться елементи висипу (вказує 
на екзематозні дерматози), чи наявні па-
пули або пустули (вказує на акнеформні 
дерматози)? 

 • Елементи висипу відмежовані чітко? 

 • Чи спостерігається плямиста еритема, 
пухирі й виразки (імпетиго?), комедони чи 
папуло-пустули (акнеформні дерматози)? 

 • Варто перевірити також інші ділянки 
(волосисту частину шкіри голови, інші 
ділянки шкіри, нігті, вуха тощо).

Лабораторні дослідження 

 • При атопічному дерматиті може підви-
щуватися рівень IgE сироватки, однак нор-
мальний рівень не дозволяє виключити 
захворювання. При атопічному дерма-
титі у дорослих немає прямого зв’язку з 
IgE-опосередкованою алергією, тому про-
ведення шкірних скарифікаційних проб 
не виправдане У деяких пацієнтів можуть 
виникати IgE-опосередковані загострення 
дерматиту (наприклад, харчові продукти, 
тварини, пилок), в такому випадку може 
бути рекомендований шкірний прик-тест. 

 • За підозри на трихофітію потрібно взя-
ти матеріал для мікроскопії й грибкової 
культури. 

 • При себорейному дерматиті при мі-
кроскопії можна виявити гриби роду 
Malassezia, при цьому грибкова культура 
може залишатися негативною. Діагноз 
потрібно встановлювати на основі клі-
нічних ознак. 

 • Підозра на алергічний контактний дер-
матит є показанням до нашкірних тестів. 

 • Біопсія шкіри (наприклад, для виключен-
ня злоякісності чи актинічного кератозу) 
доцільна лише при новоутвореннях шкіри 
чи у разі відокремлених, еритематозних, 
вкритих лусочками елементах висипу. 

ДЕРМАТОЗИ 
ОБЛИЧЧЯ: 

ПРИЧИНИ ТА 
НАСЛІДКИ

Чому виникають та як 
лікувати?

Шкірні захворювання можуть проявляти-
ся висипом, неприємними відчуттями та 
набряком тканин. Лікарям відомі різнома-
нітні патологічні фактори, здатні виклика-
ти дерматоз. Багато людей страждають від 
хронічних патологій шкіри, що негативно 
впливають на зовнішній вигляд. У тому чис-
лі хвороба впливає на психологічний стан 
людини. Ретельна діагностика з викорис-
танням інструментальних і лабораторних 
досліджень дозволяє уточнити причину 

захворювання. Як лікування зазвичай ви-
користовуються топічні препарати. 

Практично у кожної людини протягом жит-
тя виникала хоча б одна форма дерматозу. 
Це може бути тимчасове роздратування 
шкірного покриву при впливі алергену або 
важкий хронічний стан. Запальні захво-
рювання шкіри більшою мірою поширені 
серед жінок. Деякі види дерматозів, такі як 
псоріаз, погано піддаються лікуванню, про-
те сучасні засоби дозволяють успішно усу-
вати неприємні симптоми такого недуга.

За даними МОЗ, по-перше пацієнту слід 
зробити обстеження, ставлячи наступні 
питання (анамнез):
 • Ця проблема гостра чи хронічна? Чи має 
місце погіршення перебігу вже наявного 
порушення з боку шкіри? 

 • Чи є дані анамнезу щодо порушень з боку 
шкіри? Чи є в сімейному анамнезі, на-
приклад, атопічний дерматит? 
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 • Акнеформні дерматози можуть загос-
трюватися чи провокуватися при засто-
суванні місцевих чи системних глюко-
кортикоїдів або інших гормонів, а також 
деяких інших системних медикаментів. 

 • При екзематозних захворюваннях лі-
куванням першого вибору може бути, 
наприклад, переривчасте застосування 
слабких топічних глюкокортикоїдів (І 
клас) від 1 до 2 тижнів. У тяжких випад-
ках можливе короткочасне (наприклад, 
від 5 до 7 днів) застосування препаратів 
з помірною активністю (ІІ клас). 

 • Ділянка обличчя особливо чутлива до 
побічної дії мазей з топічними глюко-
кортикоїдами (телеангіектазії, атрофія, 
зміни пігментації). Сильні чи надсильні 
топічні глюкокортикоїди не слід застосо-
вувати в ділянці обличчя. 

 • Топічні інгібітори також ефективні при 
лікуванні атопічного дерматиту, а часто 
і при інших типах дерматитів та псоріазу 
на обличчі. 

 • Крім того, є докази ефективності топіч-
них протигрибкових препаратів, мазей 
або гелів з азелаїновою кислотою, мазей 
або гелів з метронідазолом при лікуванні 
себорейного дерматиту.

 • Лікування акнеіформних дерматозів суттє-
во відрізняється від того, яке проводиться 
при екзематозних. Для лікування трихофі-
тії обличчя потрібно застосовувати топічні 
протигрибкові препарати. При грибкових 
інфекціях, локалізованих глибоко у воло-
сяному фолікулі, що важко піддаються лі-
куванню (пустули, абсцеси), до лікування 
потрібно додати системні протигрибкові 
препарати від 1 до 4 тижнів. Консультація 
фахівця вузької спеціалізації 

 • При підозрі на алергічний контактний 
дерматит потрібно провести нашкірні 
тести. 

 • При тяжких, стійких до лікування виси-
паннях на обличчі, потрібна консульта-
ція дерматолога. 

 • Важке акне слід лікувати ізотретиноїном 
під наглядом дерматолога.

 • Висновок

 • Шкірні прояви дерматозів значно знижу-
ють якість життя пацієнтів. При цьому 
вибір препаратів для лікування дермато-
зів в області обличчя вельми обмежений 
як за можливості застосування, так і за 
термінами. Для практикуючих дерма-
товенерологів важливо мати в своєму 
арсеналі препарати, що вирішує пробле-
ми пацієнтів з локалізацією висипань в 
області обличчя та приймати до уваги 
вищеназвані рекомендації МОЗ України.

Джерела

1.  https://guidelines.moz.gov.ua/
documents/3837

2.  https://nationaleczema.org/eczema/types-
of-eczema/seborrheic-dermatitis/

3.  http://www.grsmu.by/files/file/university/
cafedry/dermatovenerologiya/files/
posobie.pdf

4.  https://www.nhs.uk/conditions/contact-
dermatitis/treatment/

5.  https://www.healthline.com/health/
contact-dermatitis

6.  https://www.medicalnewstoday.com/
articles/322181

7.  http://www.bekhterev.ru/upload/
documents/dis-rukavishnikov/
Dissertacia_Rukavishnikov.pdf

 • Біопсія шкіри не проводиться при ек-
зематозних і акнеформних дерматозах, 
шкірних інфекціях (немає специфічної 
гістології).

 • При червоному вовчаку може підвищу-
ватися рівень антинуклеарних антитіл 
сироватки. Негативні результати дослі-
джень не дозволяють виключити захво-
рювання, при якому уражається виключ-
но шкіра [ настанова 01091 |Дискоїдний 
червоний вовч…]. 

 • При підозрі на дискоїдний червоний 
вовчак потрібно провести біопсію шкіри 
й реакції імунофлуоресценції. 

Лікування 

МОЗ України рекомендує наступні дії щодо 
лікування.

 • За можливості етіотропне лікування 

 • При алергічному контактному дермати-
ті, наприклад, потрібно уникати прово-
куючих факторів 

 • Атопічний дерматит обличчя може за-
гострюватися при контакті з аероалерге-
нами (загострення протягом сезону цві-
тіння, при контакті з тваринами тощо). В 
таких випадках рекомендовано уникати 
контакту з алергенами. 



ЗДОРОВ’Я

меДичний пРОстіР тРаВень-чеРВень 202024 25

НАМН України», Київ /. Встановлено, що 6-7 
пацієнтів з 10 гинуть від серцево-судинної 
патології, що в 2-4 рази вище, ніж у загаль-
ній популяції. 

Метаболічний синдром в останні роки 
привертає пильну увагу широкого кола 
фахівців: ендокринологів, кардіологів, те-
рапевтів. Це обумовлено декількома при-
чинами:

 • по-перше, МС широко поширений: при-
близно у кожного п’ятого в популяції є 
його ознаки;

 • по-друге, МС передує виникненню та-
ких захворювань, як ЦД 2-го типу та ате-
росклероз, що є в даний час основними 
причинами підвищеної смертності;

 • по-третє, цей стан є оборотним, тобто при 
відповідному лікуванні можна домог-
тися зникнення або зменшення виразу 
основних його проявів.

Зацікавленість до проблеми МС і значно 
збільшена останнім часом кількість публі-
кацій про нього можна пояснити накопи-
ченням нових відомостей про закономір-
ності його розвитку та росту.

До останнього часу найбільш очевид-
но проглядався зв’язок МС з серцево-су-
динною патологією і СД 2-го типу. Однак 
проведені дослідження демонструють 
можливість різних маніфестацій МС і ак-
туальність цього стану для адекватного 
лікування багатьох захворювань.

За даними МОЗ України, МС включає цен-
тральне ожиріння, гіпертензію, дисліпі-
демію (високий рівень тригліцеридів у 
плазмі крові та низький рівень ЛПВЩ) та 
порушення обміну глюкози. 

 • На додаток до того, що включає в себе ви-
значення МС, він також асоційований з 
гіперурикемією, протромботичним і про-
запальним станом та резистентністю до 
інсуліну, які рутинно не досліджуються. 

 • МС пов’язаний з накопиченням жиру в 
печінці (неалкогольна жирова хвороба 
печінки (НАЖХП) та скелетних м’язах, 
міокарді та підшлунковій залозі. 

 • Стеатогепатична форма НАЖХП - неалко-
гольний стеатогепатит (НАСГ) може при-
звести до цирозу печінки. Діагноз НАСГ 
ставиться лише на основі даних біопсії 
печінки. Метаболічний синдром 1/7 

 • За підозри на МС значення має не класи-
фікація за категоріями (з МС чи без МС), 
а активне обстеження та лікування всіх 
факторів, пов’язаних з ним. 

 • Діагноз МС не замінює оцінку загального 
ризику розвитку серцевосудинних захво-
рювань за допомогою відповідного каль-
кулятора ризиків, оскільки діагноз МС не 
враховує вік, стать, фактор паління або 
загальний рівень холестерину та ЛПНЩ.

МЕТАБОЛІЧНИЙ 
СИНДРОМ: 

ЕПІДЕМІЯ XXI 
СТОЛІТТЯ?

Згідно зі статистикою Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я (ВООЗ) від ССЗ (сер-
дцево-судинних захворювань) щорічно 
помирає понад 16 млн осіб. Поширеність 
ССЗ збільшується у зв’язку зі старінням 
населення, зміною способу життя, їх все 
частіше реєструють в країнах, що розви-
ваються. Починаючи з поточного року за 
даними все того ж ВООЗ в світі помирає 
приблизно 25 млн осіб на рік, причому в 
половині випадків - від ІХС (ішемічної хво-
роби серця). На жаль, Україна займає одне 

з перших місць серед країн за смертністю 
від ССЗ, причому починаючи з середини 
1960-х рр. XX століття і до теперішнього 
часу цей показник зростає та в даний час 
складає 67%.

У західноєвропейських країнах, навпаки, 
простежується чітка тенденція до знижен-
ня смертності від ССЗ. Останні десятиліття 
цивілізації загрожує інший бич, що при-
ймає все більш «епідемічні» обриси – це 
сахарний діабет (СД). Цукровий діабет 2-го 
типу відноситься до числа найбільш по-
ширених захворювань та характеризуєть-
ся неухильним зростанням числа хворих. 
Прогнозована кількість хворих у 2030 році 
буде складати близько 552 млн людей. Ви-
сокий ризик судинних ускладнень дав під-
ставу Американській кардіологічній ассо-
ціаціі зарахувати СД до сердечно-судинних 
захворювань / ДУ «Інститут ендокринології 
та обміну речовин імені В. П. Комісаренка 
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 • ризик виникнення діабету 

 • У пацієнтів з МС зазвичай виявляють 
жировий гепатоз, і він є однією з найчас-
тіших причин підвищення концентра-
ції печінкових ферментів (АЛТ). Проте 
визначення рівня АЛТ не є чутливим 
тестом, і такий рутинний скринінг не 
рекомендується. Див. також статтю про 
оцінку пацієнта з порушеною функцією 
печінки за показниками лабораторних 
досліджень

Важливо, що діагноз МС встановлюється 
при наявності 3 або більше зазначених 
ознак.

Терапія

Цілі лікування хворих з МС - максимальне 
зниження загального ризику серцево-су-
динної захворюваності та летальності.

Передбачається, що поліпшення чутли-
вості до інсуліну та зменшення хронічної 
гіперінсулінемії у осіб без клінічних про-
явів синдрому здатні запобігти клінічну 
маніфестацію синдрому, а при розвинутих 
клінічних проявах - знизити тяжкість їх 
перебігу. У зв’язку з тим, що надмірне нако-
пичення вісцеральної жирової тканини є 
одним з основних патогенетичних чинни-
ків формування синдрома, провідне місце 
в комплексному лікуванні хворих повинні 
займати заходи, спрямовані на зменшення 
маси абдомінально-вісцерального жиру.

Виходячи зі знання основних факторів 
ризику розвитку ССЗ у хворих на ЦД, ос-
новними напрямками профілактики та 
лікування є: контроль та корекція гіперглі-
кемії, дисліпідемії, АТ, вплив на реологічні 
властивості крові, нормалізація маси тіла, 
відмова від куріння.

Висновок

Підбір засобів медикаментозної корекції 
факторів, що визначають МС, індивідуаль-
ний у кожного пацієнта та залежить від того, 
які критерії синдрому є у даного хворого.

У висновку слід ще раз підкреслити, що 
найбільших успіхів в лікуванні хворих з 
МС можна досягти з використанням не-
фармакологічної терапії, орієнтованої на 
зміну способу життя, — це основа успіху 
будь-якого підходу до зниження рівня глю-
кози, артеріального тиску та корекції дислі-
підемії. Слід враховувати, що при наявно-
сті у хворого високого сумарного ризику 
розвитку СД 2-го типу або ССЗ використо-
вується весь комплекс немедикаментозних 
і медикаментозних заходів.

Джерела

1.  https://guidelines.moz.gov.ua/
documents/3334

2.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15677797

3.  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/
circulationaha.105.169404

4.  http://lu-journal.com.ua/issue/view/11948
5.  file:///C:/Users/User/Downloads/

likukr_2012_10_4.pdf
6.  https://m-l.com.ua/?aid=647
7.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/11887031

Діагностика

Рання діагностика МС — це, в першу чергу, 
профілактика, попередження або відстроч-
ка маніфестації ЦД 2-го типу і атеросклеро-
тичних судинних захворювань.

Важливо розробити оптимальну схему 
ранньої діагностики і виявлення хворих, 
що відносяться до групи високого ризику 
розвитку МС. Найбільш точними та до-
ступними показниками, які можна вико-
ристовувати при обстеженні хворих без 
клінічних проявів синдрому, за даними 
МОЗ України є:

 • Окружність талії 

 • Артеріальний тиск 

 • Ліпіди плазми крові 

 • 2-годинний тест толерантності до глю-
кози (окрім випадків коли у пацієнта ді-
агностовано діабет) 

 • Проведення тесту толерантності до глю-
кози втричі збільшує кількість нових 
діагнозів цукрового діабету серед осіб 
з групи ризику у порівнянні з ізольова-
ним визначенням рівня глюкози натще. 

 • У пацієнтів з МС має бути оцінений: 

 • загальний ризик виникнення серце-
во-судинних захворювань (з викорис-
танням відповідного калькулятора ри-
зику) 
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людей і ставиться до цього частково із сар-
казмом. Проте насправді розсіяний скле-
роз – це складне захворювання і друга за 
частотою (після дорожньо-транспортних 
пригод) причина неврологічної інвалід-
ності в молодому віці. Почути такий діа-
гноз у віці 20-30 років – особливо болісно 
та важко, саме коли будуються ваші плани 
на подальше життя.

Вперше в історії це захворювання описав у 
1835 році французький лікар Жан Крювельє, 
а вже у 1868 році французький невролог 
Жан-Мартен Шарко повністю охарактеризу-
вав ознаки розсіяного склерозу та розробив 
його діагностичні критерії.

Розсіяний склероз  це хвороба молодого 
віку, оскільки найчастіше початок захво-
рювання припадає на третє-четверте де-
сятиліття життя, рідше на друге чи п’яте.  
Цікавим фактом є те, що за статистикою, 
жінки хворіють в 2-3 рази  частіше, аніж чо-
ловіки, а люди білої раси — частіше інших 
расових груп.

Що таке розсіяний склероз?

Розсіяний склероз – це гетерогенне, хро-
нічне, запальне і демієлінізуюче захво-
рювання центральної нервової системи з 
ураженням білої речовини головного та 
спинного мозку. Якщо говорити простими 
словами, це хвороба, яка вражає голов-
ний мозок, зорові нерви, спинний мозок і 
призводить до серйозних фізичних змін 
та інвалідності.

Наразі точно невідомо про причини ви-
никнення розсіяного склерозу. Водночас, 
виявлення проблеми на ранніх стадіях за-
побігає загостренням і уповільнює прогре-
сування хвороби.

За статистичними даними, більше 2,5 млн 
людей у світі мають розсіяний склероз. 
Проте за останні роки поширеність цього 
захворювання у світі зросла. Причинами 
можуть бути різні фактори, наприклад – 
більша тривалість життя пацієнтів, вчас-
на діагностика, у зв’язку з чим зростає 
кількість випадків, виявлених на ранніх 
стадіях.

Причини та симптоми розсіяного склерозу

До сьогодні науковці не можуть чітко сфор-
мулювати основні причини розвитку роз-
сіяного склерозу. Проте, за спостережен-
нями, хвороба розвивається у людей, які 
генетично схильні до неї. Тобто в певний 
момент життя імунна система людини не-
своєрідно відповідає на якийсь зовнішній 
подразник (наприклад, вірус інфекційної 
хвороби) — замість того, аби атакувати ві-
рус, імунітет натомість починає атакувати 
оболонки нервових волокон (мієлінові обо-
лонки та клітини, що виробляють мієлін). 

«Хвороба 
молодого віку» – 

розсіяний склероз

Розсіяний склероз — це 
складне захворювання і 

друга за частотою причина 
неврологічної інвалідності в 

молодому віці

Щорічно за ініціативи Всесвітньої 
організації охорони здоров’я в остан-
ню середу травня у багатьох країнах 
світу проводиться Всесвітній день 
боротьби з розсіяним склерозом. В 
цьому році цей день відзначається 27 
травня.

Ще півстоліття тому розсіяний склероз був 
досить рідкісним захворюванням. Сьогодні 
це велика соціальна проблема. Мільйони 
хворих по всьому світу зафіксовані тільки 
в кінці ХХ століття. Численні дослідження 
дозволили лише наблизитися до розуміння 
причин епідемії.

Найчастіше під словом «склероз» більшість 
людей розуміє забудькуватість літніх  
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Лікування розсіяного склерозу

Немає єдиного протоколу, за яким розвива-
ється розсіяний склероз. За дослідженнями 
вчених, найбільш поширена форма захворю-
вання — рецидивуючо-ремітуючий розсія-
ний склероз (РРРС). У такому випадку періоди 
стабільності (ремісії) чергуються з епізодами 
загострення симптоматики (рецидивами).

Саме у двох із трьох пацієнтів, у яких хво-
роба починається з РРРС, з часом може 
розвиватися вторинно-прогресуючий роз-
сіяний склероз. При цій формі хвороби по-
ступово і незалежно від рецидивів зростає 
інвалідизація пацієнта. Рецидиви в такому 
випадку трапляються все рідше або повні-
стю зникають.

За статистикою, кожен десятий пацієнт з 
розсіяним склерозом має первинно-про-
гресуючий розсіяний склероз, коли симп-
томи розвиваються поступово. Тобто реци-
дивів і ремісій у таких людей зовсім немає, 
а стан погіршується плавно і невідступно.

Діагностика розсіяного склерозу є склад-
ною. Безумовно, що раніше виявити захво-
рювання і розпочати лікування, то кращим 
є прогноз надалі. За клінічно обґрунтова-
ними даними, діагностування розсіяно-
го склерозу на початкових стадіях і раннє 
призначення адекватного патогенетичного 
лікування дозволяє запобігти виникненню 
загострень і сповільнює прогресування та 
інвалідизацію хворих.

Сучасний підхід до терапії розсіяного скле-
розу включає симптоматичне лікуван-
ня, лікування гострих рецидивів та при-
йом лікарських засобів, які модифікують 
перебіг захворювання. Симптоматичне 
лікування застосовується для зменшен-
ня виразності симптомів та ускладнень, 

обумовлених захворюванням, таких як 
підвищена втомлюваність, спастичність, 
атаксія, порушення ходи, слабкість тощо.

При рецидивах проводиться лікування кор-
тикостероїдними препаратами у великих до-
зах. Ефективність такої пульс-терапії більш 
висока, якщо її розпочати упродовж перших 
двох тижнів після початку загострення.

В Україні існує державна програма, за якою 
ліки для зміну перебігу захворювання за-
куповуються за державні кошти.

Окрім того, для контролю пацієнтів в бага-
тьох областях створені спеціалізовані ме-
дичні центри для людей з розсіяним скле-
розом. Лікування в амбулаторних умовах 
проводиться під наглядом лікарів сімейної 
практики і невропатологів поліклініки.

В Україні понад 20 000 людей живуть із роз-
сіяним склерозом, які потребують уваги не 
тільки від держави, а й від навколишнього 
середовища.

Пам’ятайте, самолікування чи використан-
ня недоказових методів може призвести до 
погіршення стану та прогресування хворо-
би. Тож якщо маєте питання – одразу звер-
тайтесь до свого сімейного лікаря!

Так виникає імуноопосередковане гостре, 
а пізніше — хронічне запалення.

Зазвичай розсіяний склероз виникає у па-
цієнтів із спадковою схильністю й ініцію-
ється  певними факторами навколишнього 
середовища, наявністю  аутоімунних захво-
рювань, приналежністю до жіночої статі та 
до віку від 20 до 40 років.

Симптоми розсіяного склерозу доволі 
часто залишаються непоміченими на 
перших стадіях хвороби. Тому необхідно 
обов’язково звернутися до свого лікаря, 
якщо помітили такі ранні ознаки розсія-
ного склерозу:

 • погіршення або втрата зору в одному оці, 
що супроводжується болем при русі оч-
ного яблука;

 • подвоєння в очах;

 • прогресуючі порушення чутливості та/
або слабкість кінцівок;

 • проблеми з підтриманням рівноваги, не-
стійкість або незграбність;

 • патологічні відчуття, що поширюються 
по спині у напрямку зверху вниз, іноді з 
переходом на кінцівки, при нахилі голо-
ви вперед (симптом Лермітта).
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Походження та причини

Головна мета заходу — привернути увагу 
громадськості до проблеми зростання за-
хворюваності на астму, підвищити якість 
допомоги хворим і обізнаність людей про 
це захворювання.

Астма в перекладі з грецької - «важке ди-
хання». Автором цього терміна вважають 
Гіппократа, а в його працях в розділі «Про 
внутрішні страждання» зустрічаються 
вказівки, що астма носить спастичний ха-
рактер, а причини, що викликають задуху, 
— вогкість і холод. Багато століть вчені на-
магалися вивчити цю хворобу. У 20 століт-
ті було встановлено, що причиною астми 
є алергічна реакція, локальне запалення 
бронхів у відповідь на зовнішній подразник.

Згідно з даними ВООЗ астма — одне з 
найпоширеніших хронічних захворю-
вань у світі – понад 300 мільйонів лю-
дей страждають від цієї недуги, проте 

кожне десятиліття їх кількість зростає 
в півтора рази. Астма може виникнути в 
будь-якому віці. Але частіше до неї схиль-
ні маленькі діти — у половини пацієнтів 
хвороба розвивається до 10 років, причо-
му у дітей до 2 років діагностувати аст-
му складно — вона часто ховається під 
маскою інших захворювань.

У розвитку астми певну роль відіграють 
фактори зовнішнього середовища, а також 
спадкові особливості кожної людини. У той 
же час астма відноситься до такої хвороби, 
якої можна запобігти при своєчасним та 
правильно спланованим заходам профі-
лактики.

Основний напрямок профілактики астми 
полягає в попередженні розвитку алер-
гії і хронічних хвороб дихальних шляхів. 
Правильно сплановані і виконані заходи з 
профілактики бронхіальної астми є ефек-
тивним засобом запобігання і лікування 
цієї хвороби.

ДИХАТИ ВІЛЬНО: 
СВІТ ВІДЗНАЧАЄ 

БОРОТЬБУ З 
АСТМОЮ

За останніми даними організації 
GINA (Глобальна ініціатива по 
бронхіальній астмі), у всьому сві-
ті з астмою живуть близько 358 
мільйонів людей. Крім того, це най-
поширеніше хронічне захворюван-
ня серед дітей. Незважаючи на те, 
що астма не може бути вилікувана 
повністю, при грамотному підході її 

симптоми можуть бути зведені на-
нівець, а люди з діагнозом можуть 
вести активний спосіб життя та 
дихати повною груддю.

Всесвітній день боротьби з астмою — що-
річний захід, який проводиться в перший 
вівторок травня. У 2020 році ця дата — 5 
травня. Вперше цей день пройшов в 1998 
році в 35 країнах і був приурочений до Всес-
вітнього форуму по бронхіальній астмі. З 
кожним роком кількість країн-учасниць 
збільшується. Тема Всесвітнього дня аст-
ми 2020 року — «Досить смертей від аст-
ми». Щороку Глобальна ініціатива по аст-
мі присвячує цілий рік роботи над цією 
темою. Але в цьому році через пандемію 
COVID-19 запланована глобальна кампанія 
була відкладена.



ЗДОРОВ’Я

меДичний пРОстіР тРаВень-чеРВень 202034 35

відмовитись від побутової хімії, то треба 
користуватися гумовими рукавичками і 
маскою.

Оскільки причиною астми можуть стати 
деякі препарати, не займайтесь самоліку-
ванням, перед прийомом будь-яких ліків 
порадьтеся з лікарем!

Будьте активними.

Лікування

Зазначимо, що над створенням панацеї від 
цього важкого захворювання вчені б’ються 
вже багато років. На думку лікарів, ліки, які 
існують, дозволяють контролювати симпто-
ми у пацієнтів з бронхіальною астмою, однак 
не впливають на першопричину їх виник-
нення. Але все ж при правильному лікуванні 
люди з цим діагнозом зберігають повну пра-
цездатність і ведуть звичайний спосіб життя.

Астма є серйозним хронічним захворюван-
ням, тому вилікувати бронхіальну астму 
в домашніх умовах за тиждень чи місяць 
неможливо. Курс лікування має признача-
ти лікар. Раннє лікування призводить до 
стійкої ремісії, а прийом базових препаратів 
сповільнює прогресування хвороби.

В Україні ліки від бронхіальної астми мож-
на отримати безкоштовно або з незначною 
доплатою за програмою «Доступні ліки». 
Зверніться по свій рецепт до лікаря. Більше 
про програму тут: http://alpha.moz.gov.ua/
dostupni-liki

Однак ліки – це не єдиний спосіб боротьби 
з астмою. Важливо також уникати мож-
ливих факторів ризику розвитку астми – 
подразників, які викликають запалення 
дихальних шляхів. Кожна людина повинна 
бути добре інформована про це, та знати, 
які саме фактори ризику найбільш небез-
печні саме для неї.

Астма – це те захворювання, яке вимагає 
медичного контролю. Небезпечно його не-
дооцінювати. Якщо ви не будете дотриму-
ватись спеціального режиму лікування, то 
наслідки можуть бути трагічними.

Джерела:

1.  http://www.ginasthma.org/
2.  https://medprosvita.com.ua/nastanova-

00118-astma-simptomi-ta-diagnostika/
3.  https://moz.gov.ua/article/health/chomu-

vinikae-bronhialna-astma-i-jak-ii-likujut

дихальні шляхи 
здорових бронхів

дихальні шляхи 
при астмі

дихальні шляхи бронхів 
під час приступу астми

м’язи 
бронхів 

розслаблені

відновлені 
і ослаблені 

стінки 
бронхів

м’язи 
бронхів 
напружені

накопичене 
в альвеолах 
повітря

мокрота

Симптоми захворювання

Симптоми астми часто варіюють навіть у 
одного пацієнта з місяця в місяць. 

Задишка 
 • У ранні ранкові години 
 • Після фізичних вправ (особливо в холод-
ну погоду) 

 • У зв’язку з інфекціями верхніх дихаль-
них шляхів 

 • У зв’язку з дією алергенів, таких як пилок 
і шерсть тварин 

Хрипи 
 • Одночасно з задишкою 

Тривалий кашель 
 • У ранні ранкові години 
 • У зв’язку з подразнювальними чинниками 

Близько одній третині пацієнтів з постій-
ним кашлем діагноз астми встановлюєть-
ся з затримкою. Кашель може бути сухим, 
але часто з нижніх дихальних шляхів від-
ходить прозоре мокротиння.

Профілактика

За рекомендаціями МОЗ України, аби змен-
шити ризики бронхіальної астми, підтри-
муйте чистоту в домі – регулярно приби-
райте та провітрюйте приміщення. Стежте 
за рівнем сухості повітря в домі, за потреби 
зволожуйте і фільтруйте повітря спеціаль-
ними приладами.

При перших підозрах на алергію, зверніть-
ся до лікаря.

Профілактика бронхіальної астми – це 
обмеження хімікатів. Якщо не можете 

СТРЕС ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

КОМАХИ

ШЕРСТЬ ТВАРИН

ТЮТЮНОВИЙ ДИМ

ПИЛ І КЛІЩІ

ХОЛОДНЕ 
ПОВІТРЯ

ПРОСТУДНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

СИЛЬНІ 
ЕМОЦІЇ ТА 

ХВИЛЮВАННЯ

ПОГАНА 
ЕКОЛОГІЯ
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королева Катерина Медічі. А от звичку до 
куріння тютюну поширили англійці. Ста-
лося це приблизно в середині 60-х років 
ХVІ століття. За якихось 150 років тютюн 
поширився Євразією і потрапив до Африки.

Масштаби тютюнопаління та його наслідки

З кожним роком залежність від тютюну в 
світі стрімко зростає. Справжньою епіде-
мією куріння стало у минулому столітті. 
За даними ВООЗ, у ХХ столітті тютюн став 
причиною 100 мільйонів випадків смер-
тей. При збереженні нинішніх тенденцій 
у ХХІ столітті від тютюну може померти 
мільярд людей. За прогнозами, вже до 2030 
року число випадків смертей, пов’язаних 
із тютюном, перевищить 8 мільйонів на 
рік. Понад 80% з цих випадків смертей від-
будуться в країнах з низьким і середнім 
рівнем доходу. До того ж, щороку помирає 
близько 600 тис. людей, які не палять, але 
стали жертвами вторинного тютюнового 
диму.

Основними причинами смертей, пов’яза-
них із тютюнокурінням, є серцево-судинні 
захворювання (47%), захворювання органів 
дихання (19%), рак легень (16%), інші види 
раку (9%), інші причини (9%). Близько 70% 
смертей, пов’язаних із тютюном, сталися з 
людьми віком від 35 до 69 років, а це озна-
чає, що кожен померлий у цій віковій групі 
втратив у середньому 19 років життя.

В Україні палить близько 11, 5 млн жителів, 
з них — 9,1 млн чоловіків та 2,5 млн жінок. 
У відсотковому відношенні — 60% і 11,2%, 
відповідно. Приблизно третина населення 
у віці від 18 до 25 років — є постійними кур-
цями. Більш, як половина всіх курців свою 
першу сигарету викурили у віці до 12 років.

Шляхи вирішення проблеми тютюнопаління

Основне завдання відзначення Всесвітньо-
го дня без тютюну – захистити теперішнє 
та майбутнє покоління не тільки від руй-
нівних наслідків для здоров’я, пов’язаних 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ТЮТЮНУ

Ще за часів експедицій Христофора 
Колумба індіанці подарували його 
команді тютюнові листя, аби вико-
ристовувати їх для куріння, жуван-
ня, як лікарські препарати. 

Проте тоді сам Колумб не оцінив цю рос-
лину, але один із його моряків Родеріго де 
Перез привіз з експедиції звичку палити, 
після чого і став першою європейською 
жертвою тютюнопаління.

Щороку 31 травня Всесвітня організація 
охорони здоров’я (ВООЗ) та її партнери по 
всьому світу відзначають Всесвітній день 
без тютюну. Щорічна кампанія є приводом 
для широкого інформування про шкідливі 
та смертельні наслідки вживання тютюну 
та пасивного куріння, а також сприяння 
скороченню вживання тютюну в будь-якій 
формі.

Цікаві факти про тютюн

Латинська назва тютюну – Nicotiana. Рос-
лина була названа на честь французького 
дипломата і вченого (посла в Португалії) 
Жана Ніко. Саме він ввів моду на нюхання 
тютюну при французькому дворі. Однією із 
затятих прибічниць духмяного зілля була 
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дозу нікотину. Проте, експерти відзнача-
ють, що для повної відмови від куріння 
може знадобитись тривалий час.

Водночас вчені одностайні в тому, що го-
ловним джерелом «зла» в курінні є саме 
продукти горіння (ті ж таки смоли і чад-
ний газ). Ні, не нікотин (хоча цей міф і дуже 
поширений), а саме продукти згоряння 
тютюну і паперу. Видається логічним, що, 
усунувши горіння з процесу вживання тю-
тюну, можна відчутно знизити негатив-
ні наслідки для здоров’я. Саме на цьому 
припущенні будуються розробки систем 
нагрівання тютюну (таких як IQOS і glo) та 
електронних сигарет.

IQOS, Glo, Juul і вейпи впевнено тіснять тра-
диційні сигарети і змінюють життя курців 
раз і назавжди. Проте думки вчених стосов-
но цих засобів остаточно розійшлись. За 

спостереженнями дослідників, IQOS дійс-
но виділяє набагато менше шкідливих ре-
човин, аніж звичайні сигарети. Проте для 
висновків про довгостроковий вплив на 
поліпшення стану здоров’я даних ще недо-
статньо, оскільки продукт існує на ринку 
лише кілька років.

Одностайно вчені сходяться на висновку 
про те, що попри альтернативні продукти, 
найбільш правильний спосіб виключити 
фактори ризику від куріння — це повна від-
мова. Тому якщо ви курите — кидайте, якщо 
не курите — не починайте, а якщо кинути 
самостійно не виходить — розгляньте аль-
тернативні продукти.

ЧАДНИЙ 
ГАЗ

ЧАДНИЙ 
ГАЗ

МЕТАНОЛ

МИШ 'ЯК

МЕТАН

ПАПІР

БУТАН

КАДМІЙ

КЛЕЙ
ГЕКСАМІН НІКОТІН

ФАРБА

АМОНІЙ

з тютюном, але також і від соціальних, 
екологічних та економічних наслідків 
вживання тютюну. Важливим кроком є 
профілактична, інформаційна робота за-
для попередження та запобігання розпов-
сюдження тютюнової залежності.

Уже давно відомо, що нікотин викликає 
сильну залежність. Проте сьогодні існує 
достатня кількість успішних і ефектив-
них методів лікування. Засоби заміщення 
нікотину, а також не-нікотинові засоби 
можуть подвоїти шанси людей досягнути 
успіху.

Замінники тютюну

Багато років тютюнники винаходили 
псевдоспособи зменшити шкоду від курін-
ня. Випускали полегшені та ароматизовані 

сигарети, розробляли багатошарові складні 
фільтри. Але жодне дослідження не підтвер-
дило, що ці хитрощі бодай якось знижують 
шкоду, якої сигарети завдають здоров’ю.

Щоб вгамувати нікотиновий голод, не 
обов’язково курити сигарети. Технології 
зробили процес куріння зайвим, а іннова-
ційні продукти вже повністю замінюють 
сигарети. Серед альтернатив поширені 
жуйки, пластирі, назальні спреї (аерозоль 
для носа), інгалятори, електронні системи 
доставки нікотину. Останні діляться на 
електронні сигарети і системи нагрівання 
тютюну, які, на думку деяких досліжників, 
містять на 95% менше шкідливих речовин 
в порівнянні з сигаретами. До того ж вони 
дозволяють позбутися видимих побічних 
ефектів — нальоту на зубах, їдкого диму, що 
осідає в легенях, запаху і попелу. При їх ви-
користанні можна поступово скорочувати 
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— Перше, що повинен зробити пацієнт — 
звернутися до лікаря та зробити скринін-
гове дослідження черевної порожнини. Це 
потрібно робити в будь-якому віці, якщо є 
симптоми. Причому робити обов’язково, 
адже скринінгове обстеження безболісне 
та не вимагає серйозної підготовки орга-
нізму (крім того, що процедура відбува-
ється натщесерце), і також дослідження 
дає нам інформацію про деякі ситуації 
в черевній порожнині. Якщо в організмі 
немає ніяких серйозних проблем, такого 
дослідження буде досить. А ось вже аналі-
зи — загальні, печінкові проби, спеціальні 
дослідження — проводяться в міру необ-
хідності. 

Наприклад, виразкова хвороба має в сво-
їй теології частину спадкового чинника, 
хоча останнім часом головною причиною 
захворювання лікарі вважають бактерію 
Helicobacter pylori. Звичайно, при розмові 
з пацієнтом збираємо анамнез його сім’ї, 
дізнаємося, чи хворів хтось із родичів сер-
йозними захворюваннями, виразковою 
хворобою або раком шлунка. І після цього 
індивідуально підбираємо план обстежен-
ня під пацієнта.

Ви згадали бактерію Helicobacter pylori. 
Чим вона небезпечна і чи у всіх є ця бакте-
рія в шлунково-кишковому тракті?

Поширеність цієї бактерії в світі дуже висо-
ка. Є такі зони на земній кулі, де її більше 
або менше, але суть в тому, що Helicobacter 
pylori викликає запальний процес на стінці 
шлунку аж до утворення ерозій, виразок 
і, як кінцева стадія, можуть розвиватися 
лімфоми та рак шлунка. З тих людей, хто 
скаржиться, знаходиться ця бактерія в 91-
95% випадків. Звичайно, є безсимптомні 
носії. Вважаю, що у понад половини з них 
ця бактерія присутня в організмі.

Чи можна визначити гастрит тільки за симп-
томами, не проводячи обстеження?

Якщо пацієнт скаржиться на біль, подібний 
до гастриту, ми не маємо права ставити ді-
агноз «гастрит». Тому обстеження важливо. 
Пацієнту потрібно пройти фіброгастроско-
пію: для цього беруться шматочки ткани-
ни слизової шлунка для досліджень. Якщо 
гістолог каже, що там є запалення, тоді ми 
ставимо такий діагноз, як гастрит, адже це 
діагноз морфологічний. Звичайно, що симп-
томи гастриту зустрічаються у багатьох лю-
дей, однак це не означає, що це справді він.

А ви особисто дотримуєтеся правил, які 
рекомендуєте пацієнтам? 

Намагаюся, особливо останнім часом, коли 
виникли деякі проблеми. Я переглянула 
харчування, підходи та харчуюся в пев-
ний час. Дуже важливо готувати їжу вдома. 
Намагатися уникати фаст-фудів, особливо 
менше вживати випічки, яку продають в 
таких закладах, а також соуси — майонези, 
кетчупи, різні «неприродні» соуси.

«МИ — ТЕ, ЩО МИ 
ЇМО»

Гастроентеролог Наталія 
Локалова про нюанси 

травлення, небезпечну 
бактерію та популярні дієти

Згідно з даними відділу медичної статис-
тики Одеського центру громадського здо-
ров’я, в Одеській області за минулий рік 
у 400 000 жителів області діагностовано 
хвороби органів травлення. У найбільшій 
кількості виявився гастрит (87 000) та хо-
лецистит (70 000). Ми зустрілись з лікарем 
вищої категорії, гастроентерологом КНП 
«Консультативно-діагностичний центр № 
20» Одеської міської ради — Наталією Лока-
ловою, аби дізнатись, з чим пов’язані такі 
цифри та як харчуватися, аби не хворіти. 

— Наталіє Миколаївно, є головна причина, 
через яку у людей виникають проблеми із 
травленням?

— Гадаю, що причина відомі всім. Про 
це багато говорять, але, на жаль, не всі 
виконують рекомендації фахівців. Хоча 
вони загальновідомі та прості: правиль-
не харчування, вживання рідини, уник-
нення стресових ситуацій, особливо якщо 
до цього не було жодного вживання їжі. 
Адже голод провокує організм на «відпо-
відь»: виникає підвищення кислотності, 
неприємні відчуття в животі. Якщо лю-
дина дотримується основних рекоменда-
цій, то частота виникнення хвороб різко 
скорочується.

— Як часто потрібно проводити УЗД ШКТ, 
коли з’явилися перші симптоми?
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Ви схвалюєте голодування та детокс-дієти?

Однією фразою — не схвалюю. Це не функ-
ціонально для організму. Є різні методики, 
різні схеми, різні думки вчених. Єдине, що 
можна було б допускати — нетривалі го-
лодування по типу добових, одноденних 
голодувань, або молочнокисла дієта. Все 
це сприяє «підкладці» імунної системи та 
мобілізує організм, але не викликає сер-
йозних збоїв обміну речовин. При цьому 
є наукові обґрунтування цього, але якщо 
це і робити, то під серйозним наглядом 
фахівця.

Чи є дієти, які загальновідомі та популярні, 
але при цьому фахівці вважають їх небез-
печними?

Це ті дієти, які тривалий час пропонують 
виключати якісь з життєво важливих ком-
понентів. При виключенні жирів страждає 
гормональна система людини, тому-що 
жир входить до складу гормонів і необ-
хідний організму для існування. Або суто 
білкові дієти — вони порушують різні пору-
шення функції нирок і печінки.

Яким має бути харчування сучасної люди-
ни? Візьмемо для прикладу заняття спор-
том 1-2 рази на тиждень по 1,5-2 години, 
але при цьому щоденна сидяча робота.

Харчування має бути регулярним. Сні-
данок - обов’язково, в обідній і вечірній 
час вживаємо їжу, а в перервах протя-
гом дня можна робити перекушування 
(мінімум два), які не заважають роботі. 
Візьмемо просте яблуко — воно знижує 
кислотність в шлунку та плюс це попов-
нення вітамінів в організмі. При цьому 
не можна приймати великий обсяг їжі, 
особливо ввечері, інакше підстерігають 
багато захворювань шлунково-кишкового 

тракту. Особливо «хвороба століття» — 
рефлюксна хвороба, яка супроводжується 
неприємними симптомами печії. Вона та-
кож викликана вживанням в великих кіль-
костях смаженої їжі, мучного та солодкого.

Які пацієнти вам запам’ятовуються?

Складні, з якими доводилося довго роз-
биратися в їх поганому самопочутті. На-
приклад, у мене була пацієнтка з виразко-
вим колітом. Локалізація поширення цих 
хворих ділянок було виявлено не відразу. 
Самопочуття пацієнта не збігалося з до-
слідженнями, тому вона була змушена 
проходити дослідження в різних клініках, 
поки не поставили діагноз.

І коли діагноз був, нарешті, поставлений, 
вдалося підібрати для неї спеціальне лі-
кування. Після одужання пацієнтка регу-
лярно приходить на прийом, і, що важли-
во, виконує рекомендації. Таким чином, 
відбувається спільна робота між лікарем 
і пацієнтом.

Чому ви обрали гастроентерологію?

На першому курсі інституту я почала дру-
жити з одногрупницею, а та, в свою чергу, 
познайомила мене зі своєю мамою — гастро-
ентерологом Мариною Михайлівною Годлев-
ською. Вибір професії заснований на дружбі з 
цією чудовою та розумною людиною. У неї я 
навчилася грамотному підходу до пацієнтів 
і відношенню до людей в цілому. Головне на-
пуття, яке вона дала свого часу: «Ми завжди 
повинні навчатися, пізнавати нове». Тобто 
знати набагато більше, ніж обрану спеціа-
лізацію. 25 років я у професії і рада служити 
людям і тим принципам, яким мене навчи-
ли мій вчитель та досвід.

Аліна Манасова

Чи зростає з року в рік кількість пацієнтів?

В день ми приймаємо мінімум 20 осіб. Ска-
зати, зростає чи ні — складно, адже вона 
стабільно висока. Якщо говорити про вікові 
рамки, то часто хворіє молодь. Це пов’язано 
із тим, що молоді люди рідше можуть відві-
дувати лікаря з огляду на свою зайнятість. 
Тому основну частину пацієнтів, які до нас 
звертаються, становлять люди похилого 
віку. При цьому за моїми спостереженнями, 
зараз молодь все ж таки набагато освіченіша 
тв стала звертатися набагато частіше, ніж 
15-20 років тому. Оскільки темп життя у всіх 
високийтаі потрібно бути в строю завжди, а 
відчувати біль в животі, як мінімум, дуже не-
комфортно, плюс це заважає роботі та життю 
в цілому, звертаються і з цієї причини.

Чи змінилися методи обстеження в останні 
роки?

В основному, всі ті ж: ультразвукове об-
стеження черевної порожнини, гастроско-
пія, яка дозволяє оцінити стан стравохо-
ду. Це «рутинні аналізи» — біохімічний 
та загальний. На допомогу частіше нам, 
лікарям, служить комп’ютерна томогра-
фія та МРТ, яка дозволяє розібратися в 
складних випадках. В Одесі є можливість 
проводити обстеження на техніці екс-
перт-класу: відеоендоскопія з різними 
режимами дослідження, ультразвукова 
апаратура високого експертного класу. 
Коли я починала працювати в 1995 році, 
звичайно, був УЗД апарат, але не такого 
високого рівня.
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думка продовжує переважати. І пацієнт, 
коли дізнається про свій ВІЛ-позитивний 
статус, отримує психоемоційний шок. Адже 
який би спосіб життя людина не вела, вона 
не готова жити з цим захворюванням. І ось 
тут і необхідна підтримка соціального пра-
цівника, який надасть високоякісне консуль-
тування. Його основним посилом буде те, що 
життя триває, а даний діагноз — не вирок.

Ще недавно дізнатися про свій ВІЛ-позитив-
ний статус можна було тільки у лікаря-ін-
фекціоніста в кабінеті «Довіра», а сьогодні в 
місті і в області можна пройти тестування у 
будь-якого сімейного лікаря, у будь-якій по-
ліклініці чи лікарні. Для зручності пацієнта 
при кожному кабінеті «Довіри», при кожному 
ЦПСМП працюють соціальні працівники гро-
мадських організацій: «100% життя», «Альтер-
натива», «Життя плюс», «Віра. Надія. Любов».

І неважливо, яка з організацій працює в 
якому медичному закладі. Все це висо-
кокваліфіковані фахівці, які у будь-який 
час підтримають і допоможуть людині, яка 
живе з ВІЛ/СНІД.

Від них ви можете дізнатися все про 
саме захворювання і про те, як далі з ним 

жити. Пацієнт дізнається, що таке АРТ 
(анти-ретровірусна терапія), яка не вилі-
ковує, але дає можливість жити повно-
цінним життям - працювати, займатися 
спортом, народжувати здорових дітей. 
Для людей, що живуть з ВІЛ та вживають 
наркотики, є організації, які надають соці-
альний супровід, - «Дорога до дому» та «Ера 
милосердя».

Для споживачів наркотиків, які прийняли 
рішення кардинально змінити своє життя 
і відмовитися від вуличних наркотиків, є 
програма замісної підтримувальної тера-
пії препаратами-антагоністами апіоідів, 
яку супроводжує організація «Веселка».

В Одесі добре налагоджена робота громад-
ських організацій з протидії епідемії ВІЛ/
СНІДу, туберкульозу, наркоманії.

Тому якщо у ваше життя постукала така 
біда, як ВІЛ-інфекція, не впадайте у відчай! 
У вас є шанс на здорове життя, а допомо-
жуть в цьому соціальні працівники гро-
мадських організацій Одеси та Одеської 
області, адреси та контакти яких є на офі-
ційному сайті міста.

АНЖЕЛА ЮР’ЄВА: 
«ЗРОБИ ВИБІР НА 
КОРИСТЬ ЖИТТЯ»

Якщо запитають: «Чи 
потрібен соціальний 

супровід людей, які живуть 
з ВІЛ-інфекцією?», відповім: 

«Життєво необхідний і 
важливий!»

Соціальний супровід потрібний більшо-
сті громадян нашої країни як за соціаль-
ним статусом, так і за станом здоров’я. 
Рівень життя в країні можна назвати 
низьким, населення страждає хронічними 

захворюваннями навіть набагато небез-
печніше, ніж ВІЛ-інфекція, але для нього 
відсутні такі послуги. Виняток — люди, що 
хворіють на туберкульоз.

Можливо, мене закинуть, що стільки років 
йде боротьба зі стигмою та дискримінаці-
єю в контексті ВІЛ-інфекції, а при цьому я 
стверджую, що соціальний супровід необ-
хідний. Додам, що необхідний не стільки 
соціальний супровід, адже захворювання 
давно не знає соціального становища своєї 
жертви, а психосоціальний супровід.

Хоча ми і живемо в XXI столітті, а про ВІЛ/
СНІД дізналися в 80-х роках минулого сто-
ліття, навколо даної інфекції продовжують 
ходити міфи. Захворювання досі є «чу-
мою» і, на жаль, серед медичних праців-
ників загальної медичної мережі, а осо-
бливо серед «вузьких» спеціалістів, така 
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При пораненні голкою або іншим гострим 
інструментом порядок дій є наступним:

 • Негайно вимити місце контакту з милом;

 • Потримати поранену поверхню під стру-
мом проточної води (кілька хвилин або 
поки кровотеча не припиняється), щоб 
дозволити крові вільно витікати з рани;

 • За умовами відсутності проточної води 
обробити ушкоджене місце дезінфікую-
чим гелем або розчином для миття рук;

 • Не можна використовувати сильнодіючі 
речовини: спирт, рідини для відбілюван-
ня та йод, оскільки вони можуть викли-
кати подразнення пораненої поверхні та 
погіршувати стан рани;

 • Не можна стискати або терти пошкодже-
не місце;

 • Не можна висмоктувати кров з рани, що 
залишилася після уколу.

При розбризкуванні крові або інших по-
тенційно небезпечних біологічних рідин 
порядок дій є наступним:

При розбризкуванні на непошкоджену 
шкіру:

 • За умовами відсутності проточної води 
обробити ушкоджене місце дезінфікую-
чим гелем або розчином для миття рук;

 • Використовувати слабкі дезінфікуючі за-
соби, наприклад, 2%-4% розчин хлоргек-
сидину глюконату;

 • Не можна використовувати сильнодіючі 
речовини: спирт, рідини для відбілюван-
ня та йод, оскільки вони можуть викли-
кати подразнення шкіри та погіршити 
її стан;

 • Не можна терти або скребти місце кон-
такту;

 • Не можна накладати пов’язку.
ПОСТКОНТАКТНА 
ПРОФІЛАКТИКА 

(ПКП)

Постконтактна профілактика (ПКП) – це 
медичний захід, спрямований на попере-
дження розвитку інфекції після ймовірного 
контакту з патогенним мікроорганізмом. 

У відношенні ВІЛ ПКП означає надання 
широкого набору послуг для профілак-
тики ВІЛ-інфекції після контакту або при 
високій ймовірності контакту з даним 
збудником. Ці послуги включають першу 
допомогу, консультування і оцінку ризику 

інфікування ВІЛ, тестування на ВІЛ піс-
ля отримання інформованої згоди і, в за-
лежності від ступеню оціненого ризику, 
проведення короткого курсу (28 днів) ан-
тиретровірусної терапії (АРТ) з наданням 
підтримки і подальшого спостереження.

Перша допомога після ймовірного кон-
такту з ВІЛ

Перша допомога після ймовірного контак-
ту з ВІЛ — це дії, які необхідно виконати 
негайно після контакту. Їхньою метою є 
скорочення часу контакту з інфіковани-
ми біологічними рідинами (у тому числі з 
кров’ю) та тканинами.

Необхідно правильно обробити місце кон-
такту, тим самим зменшити ризик інфіку-
вання.
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обстежити – досліджують матеріал, з 
яким відбувся контакт (кров, тканина 
та ін.). Якщо результат ІФА неможливо 
отримати протягом 24-48 годин, реко-
мендовано провести експрес-тест на 
наявність антитіл до ВІЛ.

 • особу, яка мала контакт з потенційним 
джерелом інфікування ВІЛ, аби з’ясувати, 
чи була вона інфікована до контакта.

Також необхідно провести обстеження або 
дослідження на наявність загальних ан-
титіл до вірусу гепатиту С (Анти-ВГС) та 
поверхневого антигену вірусу гепатиту В 
(HBsAg).

Ні за яких обставин проведення ПКП у осо-
би, яка мала контакт, особливо при високо-
му ризику інфікування, який оцінюється 
додатково, не може бути відкладено в очі-
куванні результатів тестування!

Показання до призначення ПКП при 
контактах, пов’язаних з професійною 
діяльністю:

 • звернення менше, ніж через 72 години 
після контакту; 

 • особа, що контактувала з небезпечним ма-
теріалом, як відомо, не є інфікованою ВІЛ; 

 • особа, яка є джерелом небезпечного мате-
ріалу, є інфікованою ВІЛ, або її ВІЛ-статус 
невідомий; 

 • мав місце контакт з кров’ю, тканинами 
тіла, рідинами з видимими домішками 
крові, концентрованим вірусом, спинно-
мозковою рідиною, синовіальною ріди-
ною, плевральною рідиною, перитонеаль-
ною рідиною, перикардіальною рідиною 
або амніотичною рідиною; 

 • мав місце проникаючий у шкіру контакт 
зі спонтанною кровотечею або глибокий 
укол або розбризкування значної кілько-
сті рідини на слизову оболонку або три-
валий контакт небезпечного матеріалу з 
пошкодженою шкірою; 

 • якщо відбулося проникнення крізь шкіру 
щойно використаної порожнистої голки 
або іншого гострого предмету з видимим 
забрудненням кров’ю.

Показання до призначення ПКП особам, 
що піддалися сексуальному насиллю:

 • звернення менше, ніж через 72 години 
після контакту; 

 • особа, що була жертвою насилля, як відо-
мо, не є інфікованою ВІЛ; 

 • особа, що здійснила насилля, є інфікова-
ною ВІЛ або її статус невідомий; 

 • встановлений ризикований контакт, а 
саме: 

 • рецептивний вагінальний або аналь-
ний статевий акт без презерватива, 
або з презервативом, що розірвався 
або зісковзнув; або

 • контакт між кров’ю або еякулятом на-
сильника зі слизовою оболонкою або 
пошкодженою шкірою постраждалої 
(постраждалого); або

 • рецептивний оральний секс з еякуля-
цією; або

 • особа, яка зазнала сексуальне насил-
ля, знаходилася у стані наркотично-
го сп’яніння або не була у свідомості 
під час припустимого насилля або 
не впевнена щодо природи контакту; 
або особа зазнала групового згвалту-
вання.

При розбризкуванні в очі:

 • Одразу промити око водою або фізіоло-
гічним розчином. Сісти, закинути голову 
та попросити колег обережно лити на око 
воду або фізіологічний розчин; щоб вода 
або розчин затекли під повіки, й час від 
часу повіки обережно відтягають;

 • Не знімати контактні лінзи під час про-
мивання, тому що вони створюють за-
хисний бар’єр;

 • Після того, як око промили, контакті лін-
зи зняти та обробити, як звичайно; після 
цього вони абсолютно безпечні для по-
дальшого використання;

 • Не можна промивати очі з милом або де-
зінфікуючим розчином.

При розбризкуванні на слизову оболонку 
ротової порожнини:

 • Терміново виплюнути рідину, що потра-
пила до ротової порожнини;

 • Ретельно прополоскати ротову порожни-
ну водою або фізіологічним розчином й 
знову виплюнути. Повторити полоскан-
ня декілька разів;

 • Не можна використовувати для проми-
вання мило чи дезінфікуючий розчин.

Необхідно обстежити на ВІЛ:

 • особу – потенційне джерело інфікування, 
чия кров або інша біологічна рідина може 
бути потенційним джерелом інфікуван-
ня (за можливістю), якщо неможливо 
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Час початку та тривалість ПКП

ПКП необхідно розпочати якомога швидше 
протягом перших годин після контакту, не 
очікуючи на результати тестування, опти-
мально до 2 та не пізніше 72 годин після 
контакту. Оптимальна тривалість ПКП 28 
днів.

Вибір АРВ-препаратів для ПКП

Для проведення ПКП, як професійних, так і 
не пов’язаних з професією, включно з крізь-
шкірними ушкодженнями, попаданням ін-
фікованого матеріалу на ушкоджену шкіру 
та на слизову, рекомендованими є схеми з 
трьох антиретровірусних (АРВ) препаратів.

Схема ПКП
Дорослі та 
підлітки

Комбінація TDF/3TC/Dtg 1т/1 раз, рекомендована як основна схема ПКП.

При наявності Atv/r, Drv/r, lpv/r та  Ral можуть розглядатись в якості аль-
тернативи третього препарату у схемі ПКП

Діти Azt/3Tc рекомендується в якості найкращої основи ПКП для дітей 10 років 
і молодше; Abc+3Tc або Tdf+3Tc (або Ftc) можна розглядати в якості альтер-
нативних режимів основи схем АРТ.

TDF/3TC/Dtg 1т/1 раз рекомендується як препарат схеми ПКП (для дітей 
старше 6 років і вагою понад 15 кг).

При наявності Atv/r, Drv/r, lpv/r та  Ral можуть розглядатись в якості аль-
тернативи третього препарату у схемі ПКП15 кг:
Azt сироп по 12 мл/2 рази в день;
3Tc сироп по 6 мл/2 рази в день або  ½ табл./2 рази в день
lpv/r сироп по 2 мл/2 рази;20 кг: Azt сироп по 15 мл/2 рази в день;
3Tc сироп по 8 мл/2 рази в день або  ½ табл./2 рази в день
lpv/r сироп по 2,5 мл/2 рази;

25 кг:
Azt сироп по 17 мл/2 рази в день;
3Tc сироп по 10 мл/2 рази в день або 2/3 табл./2 рази в день;
lpv/r сироп по 3 мл/2 рази;

30 кг:
Azt сироп по 20 мл/2 рази в день або 2/3 табл./2 рази в день;
3Tc сироп по 12 мл/2 рази в день або 2/3 табл./2 рази в день;
lpv/r сироп по 4 мл/2 рази або 1 табл./2 рази в день;

40 кг:
Azt/3Tc 1 табл./2 рази в день;  lpv/r 2 табл./2 рази в день.

У деяких випадках немає потреби у ПКП

А саме:

 • особа, яка мала контакт з потенційним 
джерелом інфікування, була ВІЛ-інфіко-
ваною раніше (про що має бути докумен-
тальне підтвердження);

 • контакт з ВІЛ носить хронічний харак-
тер (контакти відбуваються регулярно, 
а не епізодично ), наприклад, у серодис-
кордантних парах (де лише один з парт-
нерів інфікований ВІЛ), якщо вони лише 
іноді використовують презервативи; або 
між СІН, які користуються одним шпри-
цем;

 • Контакт не загрожує інфікуванням (на-
приклад): 

 • при попаданні потенційно небезпеч-
них біологічних рідин на неушкодже-
ну шкіру;

 • при статевому контакті з викорис-
танням презерватива, який під час 
статевого акту не розірвався та не зі-
сковзнув;

 • при контакті з безпечними біологіч-
ними рідинами (кал, слина, сеча, піт), 
які не містять домішок крові;

 • при контакті з біологічними рідинами 
людини, про яку відомо, що її кров не 
містить антитіл до ВІЛ, за виключен-
ням тих, у кого є високий;

 • ризик нещодавнього інфікування та 
перебування у «періоді вікна» (серо-
негативний період між інфікуванням 
та появою антитіл до ВІЛ – серокон-
версією);

 • З моменту контакту пройшло понад 
72 години. ПКП проводити вже недо-
цільно, однак, постраждалого можна 
направити для проведення консуль-
тування, тестування та подальшого 
спостереження.
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ММА без перебільшення — найтравмо-
небезпечніший вид спорту. Розкажіть про 
найпоширеніші травми.

— ММА дуже небезпечний вид спорту, 
адже уникнути якихось травм просто 
не можна. Перш ніж нанести удар, ти 
якийсь пропустиш, не в бою, так у спа-
рингу. Найчастіше травми бійці отри-
мують в спарингах на звичайних тре-
нуваннях — хлопці розсікають брови від 
удару колінами та ліктями, тому що 
«заруби» дуже потужні. Часто ламають 
вуха та страждають колінні суглоби 
— в кроссфіт і боротьбі з-за сильного 
навантаження вони дуже болять.

Ви часто отримуєте травми?

— В мене такий спосіб життя — травм 
не уникнути. У минулому році була 
травма плеча, розрив суглобової губи 
(капсули). Мені порадили зробити опе-
рацію, але я відмовився.

Як ви проходите огляд після бою?

- Зазвичай я приходжу до лікаря, він 
мовчки проводить огляд, призначає реа-
білітацію, фізіотерапію. Все проходить 
ідеально. У США з цим простіше: кожен 
спортсмен приходить в спортивну клі-
ніку, де стоять спеціальні апарати і 
підготовлені всі необхідні медикамен-
ти. Коли я готувався до бою в Штатах, 
проходив обстеження. Більш того, ходив 
на масаж, який знімає гіпертонус. Якщо 
щось турбувало, відразу відправляли на 
фізіотерапію. Після процедури можна 
випити чаю та поговорити з лікарями. 
В цьому плані вони більш прогресивні. 
Поки що в Україні таких клінік немає, 
але, сподіваюся, надалі будуть.

Як стежать за здоров’ям сучасні бійці 
MMA?

— Грамотні спортсмени ретельно сте-
жать за здоров’ям. Обов’язково здають 
аналізи перед кожним боєм, переві-
ряються в міжсезоння. Я завжди здаю 
аналізи на гормони, аби розуміти, де 
що потрібно підняти, де що потрібно 
знизити, так як наші гормони повністю 
впливають на продуктивність трену-
вання. Мій спортивний лікар призначає 
вітаміни і мінеральні комплекси.

Аскар, ви чули про Центри здоров’я в Таї-
ланді або в Штатах?

— Ні, нічого не знаю про це. Знаю тільки 
про Одеський Центр громадського здо-
ров’я. Крута ініціатива — ви робите до-
бру, правильну справу. Сучасний вигляд 
комунікації з суспільством і лікарями, а 
тепер і зі спортсменами!

Аліна Хадралієва

ОДЕСЬКИЙ 
БОЄЦЬ ММА 

АСКАР МОЖАРОВ 
ПРИВІТАВ 

ТРАВМАТОЛОГІВ
ЗІ СВЯТОМ

Спортсмен також розповів 
про найтравмонебезпечніший 

вид спорту

— У це свято хочу побажати нашим 
лікарям-травматологам, аби в їхньому 
житті не було кривих ліній, зламаних 
планів і вивернутих спогадів. Будь-ла-
ска, підтримуйте нас, професійних 
спортсменів, лікуєте наші травми, 
адже ми вибрали такий шлях і нічого з 
ним не можемо вдіяти. Нехай лікарі та 
спортсмени дружать і ніхто не хворіє. 
Зі святом!

Аскара Можарова знають у багатьох кра-
їнах світу, він проводить професійні бої 
в Китаї і США, однак ніколи не забуває 
про рідну Одесу. Виступає Можаров в се-
редній і напівважкій вазі, а його рекорд 
у ММА (від англ. Mixed martial arts – змі-
шані бойові мистецтва) — 19 перемог в 25 
поєдинках.
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3  Подумати про збереження здоров`я май-
бутніх дітей. Немає сумнівів в тому, що 
питання планування народження дити-
ни — відповідальний та важливий крок. 
Враховуюче те, що вірус імунодефіциту 
людини може передаватися від інфіко-
ваної матері в період вагітності, під час 
пологів, а також при грудному вигодову-
ванні, вкрай важливо мінімізувати ризи-
ки для майбутньої дитини.

В чому полягає суть тесту на ВІЛ?

При наявності вірусу в організмі людини, 
виробляються специфічні антитіла. Важли-
во розуміти, що продукує їх імунна система 
поступово і накопичуються вони лише че-
рез певний час після інфікування. Так зва-
ний «період накопичення» може займати в 
середньому 3-6 місяців. Ще його називають 
період «вікна», адже визначити в крові ві-
рус в даний період майже неможливо.

Для виявлення антитіл до ВІЛ використо-
вують два види тестів:

 • Експрес-тести або швидкі тести, які доз-
воляють без використання спеціального 
обладнання отримати результат через 
15-20 хвилин. Для даного тесту кров бе-
реться з пальця.

 • ІФА-тести, для виконання яких використо-
вують венозну кров, а проводяться вони 
тільки в умовах спеціальних лабораторій.

Де можна пройти тест на ВІЛ?

Експрес-тести можна зробити на базі гро-
мадських організацій, які займаються про-
філактикою ВІЛ, у будь-якому лікувальному 
закладі, на прийомі у сімейного лікаря та в 
кабінетах «Довіра». Такий тест також можна 
придбати в аптеці та зробити його самостій-
но або за допомогою соціального працівника.

Проведення тесту в домашніх умовах.

Експрес-тест на ВІЛ в домашніх умовах не 
поступається за точністю лабораторним 
дослідженням у спеціалізованому центрі. 
Проходить реакція швидко: вже через кіль-
ка хвилин з`явиться одна смужка у разі 
негативного результату або дві, якщо є 
ВІЛ-інфекція. Якщо під час експрес-тесту, 
людина отримала позитивний результат, 
слід одразу звернутися до спеціаліста та 
пройти додаткове обстеження. Тільки після 
цього лікар може стверджувати наявність 
ВІЛ-інфекції у людини.

І пам`ятайте: бути здоровим модно, а піклу-
ватися про себе — легко!

ТЕСТУВАННЯ НА 
ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ — 

ПРОСТИЙ КРОК 
ЦІНОЮ В ЖИТТЯ!

На початкових етапах клінічні прояви 
ВІЛ-інфекції доволі неспецифічні, що може 
негативно впливати на своєчасну діагнос-
тику. Саме тому необхідно мати настороже-
ність щодо таких симптомів, як лімфаде-
нопатія (збільшення лімфатичних вузлів), 
нічна пітливість, головний біль, кашель 
— адже хоча б одна з вищезазначених ознак 
присутня приблизно у половини ВІЛ-пози-
тивних людей. У випадку ВІЛ-інфекції рання 
діагностика та своєчасне лікування грають 
життєво важливу роль. Сучасні можливо-
сті в світі медицини пропонують безліч 
прогресивних інновацій, які здатні значно 

спростити процес діагностики ВІЛ-інфекції, 
адже сьогодні зовсім не обов`язково витра-
чати безліч часу та зусиль, аби отримати 
результат.

Чому так важливо пройти тестування на ВІЛ 
навіть клінічно здоровим людям?

1  Одна з найбільш переконливих причин 
— простота та доступність тесту. Не тре-
ба витрачати багато часу чи грошей чи 
проходити специфічну підготовку у ви-
гляді дотримання дієт, відміни лікар-
ських засобів тощо. Достатньо зробити 
тест під час відвідування свого сімей-
ного лікаря, будь-якого лікувального 
закладу або зробити тест самостійно в 
домашніх умовах.

2  2.Подбати про своє здоров’я, особливо при 
наявності причин для занепокоєння: мав 
місце статевий контакт з малознайомим 
партнером без засобів контрацепції або 
вам переливали кров при операції (чи 
інша причина).
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В цьому питанні вже зроблено доволі зна-
чущі кроки: додаткові кошти вдається от-
римувати від надання послуги з оренди 
приміщень, платного гемодіалізу. Серед від-
відувачів Центру не тільки мешканці інших 
областей, але й іноземці, що лише підтвер-
джує високий рівень якості надання послуг.

Взагалі, така модель фінансування доволі 
ефективна. Бажання постійного вдоско-
налення призводить до заохочення пер-
соналу до продуктивної праці, залучення 
більших ресурсів та мотивує бути кращим 
закладом серед подібних. Здорова конку-
ренція – завжди запорука успіху! Напри-
клад, у 2018 році принциповим моментом 
було вкласти ресурси в навчання медич-
ного персоналу, закупівлю наукової літера-
тури, деякого обладнання – це напрямки, 
обрані Центром самостійно, на які не пе-
редбачено виділення бюджетних коштів.

Що стосується впровадження реформи, на 
думку головного лікаря КНП “Одеський об-
ласний центр нефрології та діалізу” Віктора 
Сергійовича Лубашева, воно пройшло вдало.

— Автоматизували робочі місця, по-
міняли структуру штату. Навчили 
персонал роботі з інформаційними сис-
темами для взаємодії з НСЗУ. Всі інше 
було проведено в момент створення і 
відкриття нашого Центру.

Співпрацю з НЗСУ керівник закладу теж 
оцінює виключно з позитивної сторони.

— Ми задоволені співпрацею з НСЗУ. 
Змогли підвищити свою ефективність 
і надати гідну заробітну плату медич-
ним працівникам. Пацієнти забезпе-
чені всім необхідним для проведення 
процедури гемодіалізу, включаючи не-
прямі антикоагулянти 20% пацієнтів. 
Весь необхідний спектр лабораторних 
і функціональних досліджень прово-
диться не рідше одного разу на місяць. 
Формування тимчасового судинного 
доступу (катетеризація яремної, під-
ключичної, стегнової вен). Регулярні 
консультації психолога, кардіолога і 
ендокринолога.

Треба зазначити, що Одеський обласний 
центр нефрології та діалізу не припиняв 
роботу навіть під час карантину. Віктору 
Сергійовичу вдалося організувати ефек-
тивну роботу закладу під час пандемії.

— Під час карантину через відсутність 
транспортного сполучення з передміс-
тям ми залучили до співпраці комерцій-
ні структури і організували підвезення 
пацієнтів і персоналу в Центр та додо-
му. Саме це дозволило працювати нам в 
плановому режимі.

ОДЕСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НЕФРОЛОГІЇ ТА 
ДІАЛІЗУ

“Ми прагнемо створити єдину нефро-
логічну мережу в Одеській області, щоб 
пацієнт не опинявся в реанімаційному 
відділенні через пізню діагностику. Ми 
підключаємо своїх фахівців до мобільних 
бригад, які їздять Одещиною. Крім того, 
ми самостійно їздимо до сімейних лікарів 
і Центрів первинної допомоги з лекціями 
та нагадуванням про цілі та методи ран-
нього виявлення захворювання. А також 
займаємося і спостерігаємо за тими паці-
єнтами, які перебувають в групі ризику”.

Головний лікар КНП “Одеський обласний центр 
нефрології та діалізу”

Лубашев Віктор Сергійович

Офіційною датою відкриття КНП “Одесь-
кий обласний центр нефрології та діалі-
зу” вважається 19 грудня 2017 року, коли за 
підтримки Департаменту охорони здоров’я 
Одеської обласної державної адміністрації 
та за допомогою інвесторів, а саме компа-
нії “ЛІНК-МЕДИТАЛ”, було вирішено ство-
рити сучасний центр надання допомоги 
пацієнтам з хронічною хворобою нирок. 
Такий заклад був життєво необхідним мі-
сту, адже люди стояли в черзі на отриман-
ня допомоги роками і лише близько 60 % 
могли пройти процедуру довгоочікуваного 
гемодіалізу. Наразі подібні процедури ста-
ли доступними всім мешканцям Одеської 
області, а це, у більшості випадків, питання 
збереження життя.

Через те, що заклад з самого початку пра-
цював як некомерційне підприємство, 
одразу було необхідно враховувати осо-
бливості економічного розвитку закла-
ду такого типу. Тобто окрім бюджетних 
коштів, першочерговим завданням було 
винайти можливість залучення позабю-
джетних ресурсів.
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медичних карток. А на кожного спортсмена, 
хто відвідував клініку з 1 вересня 2019 року, 
є своя електронна медична картка.

Відкриття нових філій

За попередніми даними, в районах мешка-
ють не менше, ніж 14 тисяч спортсменів, 
яким також необхідне обстеження. У ми-
нулому році відбулися переговори між ке-
рівництвом диспансеру та представниками 
Білгород-Дністровського для створення від-
ділень спортивної медицини, в яких будуть 
проходити обстеження всі спортсмени регіо-
ну. В свою чергу, лікар одеського диспансеру 
за графіком буде проводити медогляд і два 
види електрокардіограм (із навантаженнями 
та без), а після вносити інформацію одразу ж 
до реєстру. За словами Ігоря Пастернака, для 
відкриття відділень спортивної медицини 
в районах Одещини зараз, на жаль, немає 
«фінансової подушки». Отримати в оренду 
готове приміщення майже неможливо. Але, 
незважаючи на всі перешкоди, Одеський об-
ласний лікарсько-фізкультурний диспансер 
планує відкриття нових філій в поточному 
році. Вже почалося тестування програмного 
забезпечення для комунікації з НСЗУ та пра-
вильної синхронізації з еHealth.

Ігор Пастернак відповів на наші питання 
щодо впровадження реформи та співпраці 
з НСЗУ.

Як готувалися у 2019/2020 до реформи?

— Запросили до місцевої громади додаткове 
фінансування, але не отримали його. Були 
змушені ввести платні послуги. Спочатку 
зайнялися діджіталізацією та навчанням 
персоналу роботі з ПК. Наразі наше підпри-
ємство — повністю електронна клініка. 
Організоване серверне приміщення, дві лі-
нії інтернету. Звичайно, приділили велику 

увагу безпеці та маршруту відвідувачів по 
території клініки. Постійно проводимо 
роботу із вдосконалення доступності без-
печної та якісної медичної послуги.

Як оцінюєте співпрацю з НСЗУ?

— У НСЗУ є чіткі критерії — не має та-
кого поняття як «своЦя людина». Все 
прозоро: підписуй договір, виконуй його 
умови — отримуй фінансування. Техніч-
но все побудовано за принципом відпові-
дальності перед партнером. Зараз чудово 
виконуються всі умови фінансування.

Які складнощі та переваги вбачаєте для 
вашого закладу у реформі?

— На мій погляд, вартість медичної по-
слуги занижена. Сума, яку оплачує НСЗУ, 
не враховує низку важливих витрат, не-
обхідних для кожного лікувального закладу. 
Але кожен керівник повинен розуміти, що 
з нового року фінансування збільшиться, 
адже буде відповідна статистика. Із не-
терпінням чекаємо електронних напрям-
ків, які пройдуть через еHealth.

КНП «ОДЕСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 

ЛІКАРСЬКО-
ФІЗКУЛЬТУРНИЙ 

ДІСПАНСЕР»
Керівник лікувального закладу не повинен 
сидіти на одному місці і чекати, що все 
буде зроблено саме по собі. Сьогодні темп 
змін у сфері медицини доволі швидкий, 
тому необхідно не тільки володіти профе-
сійними навичками і поліпшувати їх, але 
й постійно вчитися новому. Наприклад, 
наразі вкрай важливо опанувати основи 
менеджменту, щоб бути конкурентоспро-
можнім та успішним».

І. О. Пастернак

Одеський обласний лікарсько-фізкуль-
турний диспансер як бюджетна установа 
перейшов до статусу КНП в січні 2018 року, 
після чого одразу відбулася реорганізація 
системи роботи закладу. Першочерговий 
етап включав розробку стратегічного пла-
ну розвитку та будування формату роботи, 
який би відповідав основним принципам 
та цілям закладу — допомагати як профе-
сійним спортсменам, так і всім охочим; 
зробити фізичну активність гарною звич-
кою, здатною профілактувати більшість 
найрозповсюджених захворювань. За 
майже 2,5 роки Одеський обласний лікар-
сько-фізкультурний диспансер досяг пев-
ного успіху.

Електронна медична картка замінила 
паперову

Медичні працівники закладу пройшли 
навчання щодо створення електронних 
паспортів спортсменів, які, в свою чергу, 
увійшли до Єдиного Державного Реєстру. 
Наразі підприємство працює без паперових 
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Різниця складе від 4 тисяч гривень до 277 
мільйонів. Ще 176 установ отримають до 
10% менше, ніж отримали в минулому році 
коштів з субвенції. 107 установ - від 10 до 
30% менше. 331 установа - менш ніж 50% від 
субвенції з держбюждету-2019.

Як змінилося фінансування в Цен-
трі первинної медико-санітарної 
допомоги №3?

— До початку реформи наша установа от-
римувало 2 мільйони гривень щомісяця, 
на сьогоднішній день — 2,5. Півмільйона 
гривень — це суттєва різниця, яка дає нам 
можливість не тільки підвищити зарплату 
співробітникам, а й розвивати свій влас-
ний Центр. Ми закупили нові меблі і орг-
техніку. Ми постійно намагаємося поліп-
шити наші амбулаторії, щоб було приємно 
і пацієнтам, і лікарям.

Чи з’явилися додаткові джерела 
доходу?

— Ми активно співпрацюємо з благодійними 
організаціями. Але я хочу зазначити, щоб 
не можна плутати поняття — «благодійна 

організація» і «благодійний внесок». Ми не 
приймаємо благодійних внесків за те, що 
беремо загальний аналіз крові і за якісь 
інші процедури, які є в нашому Центрі. Ми 
працюємо з благодійними організаціями, 
приймаємо допомогу. Особливо зараз, в 
період пандемії, ця допомога у вигляді 
масок, респіраторів, захисних костюмів. 
Зараз ми плануємо вести платні послуги, 
які нам не покриває Національна служ-
ба здоров’я. Таким чином, у нас з’явиться 
додаткове джерело доходу для розвитку 
Центру.

Реформа первинної ланки привела до 
фінансової прозорості

Нагадаємо, другий етап реформи старту-
вав 1 квітня. Тепер пацієнт може обирати, в 
якому медзакладі йому отримати допомо-
гу, а НСЗУ буде платити установам за нада-
ні послуги. Раніше оплата проводилася за 
ліжко-місце з субвенції.

Як ви оцінюєте роботу з НСЗУ? 
Які бачите переваги і недоліки в 
роботі для вашого Центру?ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ №3
Як показує світовий досвід, 

більшість проблем зі 
здоров’ям можуть бути 

вирішені на рівні первинної 
ланки, особливо в разі 
своєчасного звернення

 Крім безпосереднього обстеження і ліку-
вання, сімейні лікарі та педіатри в разі 
необхідності видають направлення до 
вузькопрофільних спеціалістів, випису-
ють рецепти на ліки та медичні довідки. 
Про переваги роботи після впровадження 
реформи розповіла кандидат медичних 
наук, лікар вищої категорії, керівник КНП 
«ЦПМСД №3» ОГС Колоденко Олена Воло-
димирівна.

Переваги нової моделі фінансування охо-
рони здоров’я за принципом гроші йдуть за 
пацієнтом

За даними НСЗУ, 954 установи з тих, які під-
писали контракт, отримають більше ко-
штів, ніж в 2019 році з державного бюджету. 
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Про плани

Чого чекати вашим пацієнтам і 
співробітникам?

— На жаль, у нас не всі амбулаторії мають 
гарний зовнішній вигляд, в якому комфортно 
і пацієнтам, і лікарям. Зараз 2 амбулаторії ще 
знаходяться не в завершеному стані. Най-
ближчим часом одна з амбулаторій переїде 
до нового будинку. Також ми починаємо ре-
монт ще в одній амбулаторії. І, звичайно ж, 
хочеться розширюватися. Зараз у нас 6 ам-
булаторій, сподіваюся, що незабаром їх буде 
7, потім 8! Медична реформа показала, що 
сімейний лікар потрібен, він затребуваний. 
Наші пацієнти поступово звикають до такої 
системи надання медичної допомоги. Хо-
четься вірити, що ми будемо розвиватися, 
розширюватися, поліпшуватися і думати про 
наше пацієнта більше, ніж це було колись.

Про інформаційні кампанії

Співробітники Центру проводять 
цікаві інформаційні кампанії в соці-
альних мережах — флешмоби, акції, 
челендж. Хто генерує ідеї?

— З метою кращого вивчення потреб па-
цієнтів, поліпшення якості надання ме-
дичної допомоги, ми залучили до нашої 
команди фахівця з комунікації та серві-
су, який регулярно проводить спеціальні 
анкетування з пацієнтами, спілкується з 
медичним персоналом, досліджує, які по-
казники необхідно поліпшити або зміни-
ти, щоб робота закладу була ефективною, а 
перебування пацієнтів максимально ком-
фортним. Це його зона відповідальності. А 
лікарі та медичний персонал підтримують 
ідеї, і ми реалізуємо проекти разом.

Аліна Хадралієва

— Можу сказати, що переваг більше. Перше — 
це прозорість. Щомісяця ми отримуємо чіт-
кий звіт, в якому зазначено, скільки людей 
уклали декларацію, за що у нас зняли гроші, 
тому що буває, що хтось розірвав декларацію, 
а хтось із пацієнтів, на жаль, помер. Тому 
кожен місяць йде перерахунок тієї суми, 
яка спочатку планувалася. Щомісяця на 
рахунок ми отримуємо певну суму і це дає 
нам можливість вчасно виплатити зарплату 
співробітникам, планувати перерахування.

Якщо скасувати другий етап впро-
вадження реформи, це може приве-
сти до повернення до попередньої 
моделі медичної системи, яка не 
гарантувала ні гідної зарплати лі-
карям, ні безкоштовного лікування 
пацієнтам?

— Другий етап реформи розпочався. І по-
трібно дуже чітко розуміти, що неможливо 
реформувати перший рівень без другого та 
третього рівнів. Це все одно єдина система. 
І коли кажуть, чому ви незадоволені, у вас 
же все добре на «первинці», але не може 
бути добре на «первинці», якщо погано на 
«вторинці». Пацієнт і система надання ме-
дичної допомоги — це єдине ціле. Пацієнта 
не повинно хвилювати, перший це рівень 
або другий в реформі. Пацієнт повинен от-
римати якісну послугу. І в цій системі сі-
мейний лікар - координатор пацієнта, який 
направляє його, підказує і регулює. Якщо 
будуть проблеми на другому рівні, то на 
першому вони теж будуть.



ІСТОРІЯ УСПІХУ

медичний ПРОСТІР70 71травень-червень	 2020

Як змінився формат роботи після запрова-
дження реформи?

КНП «Одеський обласний центр соціально 
значущих хвороб» пройшло такий самий 
юридичний шлях перевтілення задля повно-
цінного функціонування, як і інші лікуваль-
ні заклади – ліцензія, колективний договір, 
фінансовий план. Окрім цього, довелося за-
провадити серію внутрішніх документів, які 
дозволили відступити від застарілих норма-
тивів роботи. Зміни почалися з формуван-
ня абсолютно іншої структури, що означало 
розроблення нового штатного розпису та ра-
ціональний розподіл кадрових ресурсів. Для 
більшої ефективності запровадження рефор-
ми важливим було призначити на посади 
керівниками підрозділів справжніх лідерів 
—досвідчених робітників. Така оновлена та 
більш продуктивна система не змусила дов-
го чекати і сьогодні вже є конкретні позитив-
ні результати та досягнення.

Досягнення закладу з початком роботи у 
новому форматі

 • Вдвічі зменшився середній термін пере-
бування пацієнтів у стаціонарі.

 • Переглянуті показання до госпіталіза-
ції, що привело до зменшення кількості 
госпіталізацій на чверть (за 4 місяці ліж-
ковий фонд змінився з 1005 до 725 ліжок). 
При зменшенні ліжкового фонду, необ-
хідно було продумати ефективний план 
переходу до пацієнт – орієнтованих ам-
булаторних моделей лікування хворих на 
туберкульоз. Сумісно з неурядовою орга-
нізацією «Життя +» проведена масштаб-
на методологічна робота з лікувальними 
закладами первинної ланки задля скоро-
чення відсотку переривання лікування.

 • Значних результатів було досягнуто й у 
сфері діагностики соціально небезпеч-
них хвороб: впровадження прискорених 
методів тестування на ВІЛ у всіх ліку-
вальних закладах, кабінетах «Довіра», 
впровадження скринінгового анкету-
вання для відбору людей, які потребу-
ють дообстеження на туберкульоз.

 • Ще одним не менш важливим кроком 
у протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу є процес 
децентралізації послуг для забезпечен-
ня лоступності лікування ВІЛ-інфек-
ції, а саме розширення мережі сайтів 

КНП «ОДЕСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

СОЦІАЛЬНО 
ЗНАЧУЩИХ 

ХВОРОБ»
Процес об’єднання чотирьох лікувальних 
закладів з особливою специфікою досить 
складний та болісний. Для Одеського облас-
ного центра соціально значущих хвороб він 
зайняв близько двох років, адже існувала 
гостра необхідність створити винятковий 
проект, аналогів якому не було в Україні. З 
самого початку було зрозуміло — стара мо-
дель адміністрування та фінансування вже 
неефективна, а керуватися прикладом інших 
закладів не було можливості через його від-
сутність. Тому 1 березня 2018 року розпочала-
ся нова історія закладів зі сторічною історією.

«З самого початку в мене були досить 
амбітні цілі і чітко сформована мрія – 
залишити вагомий внесок в історії ме-
дицини Одещини, а саме — подолати 
епідемію туберкульозу та ВІЛ-інфекції в 
регіоні. Аби задати такий темп розвит-
ку, який це змогли зробити послідовники. 
На мій погляд, лікарі, які залишаються 
працювати на так званих «проблемних 
ділянках» медицини — інфекціоністи, 
фтізіатри — це люди з особливим ха-
рактером… рішучі, відважні та сміливі. 
Через те, що сьогодні ще є частка лю-
дей, яка боїться змін, потрібен хариз-
матичний, впевнений у своїх діях лідер. 
Керівник лікувального закладу повинен 
любити не себе у професії, а справу, якій 
він служить, ефективно використовує 
кадрові ресурси та створює комфортні 
умови для працівників та пацієнтів», — 
відзначила головний лікар КНП «Одесь-
кий обласний центр соціально значущих 
хвороб» 

Світлана Єсипенко.
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Що це означає для пацієнта? 

 • Тепер лікар приділяє більше уваги та 
часу кожному пацієнту, забезпечує якіс-
не обслуговування та своєчасно запов-
нює усю необхідну документацію сто-
совно хворого.

 • Доступ до більш комфортного та зручно-
го отримання терапії за місцем прожи-
вання. Можливість проходити лікуван-
ня не тільки в обласному закладі, але й 
на базі усіх районних лікарень.

Особливості фінансування після запрова-
дження реформи

Головною перевагою є те, що було дотри-
мано й збережено формат фінансування 
кожного з чотирьох лікувальних закладів 
ще до інтеграції. Це дозволило більш раці-
онально розподілити кошти всередині од-
ного центру, приділяючи увагу напрямам, 
які вважаються першочерговими. 

 • Втричі збільшилося фінансування ме-
дикаментів;

 • Закуплені реагенти та тест-системи для 
моніторингу лікування туберкульозу та 
ВІЛ- інфекції;

 • Покращилися нормативи харчування, 
що є запорукою вдалого лікування ту-
беркульозу взагалі.

Мобільні амбулаторії 

Зазначимо, що Одеський обласний центр 
соціально значущих хвороб надає допомогу 
в зручній для людини формі, тому що люди 
різні — одні можуть відвідувати лікарню, 
інші — ні. Для тих, хто боїться перетина-
ти поріг лікарні, є зв’язок через соціальних 
працівників, які спілкуються з ключовими 
групами (споживачами ін’єкційних нарко-
тиків, чоловіками, що мають статеві сто-
сунки з іншими чоловіками, працівниками 
та робітницями сфери сексуальних послуг). 
Люди з даної категорії отримують допомогу 
не в стінах лікарень, а у мобiльних амбула-
торіях. Якщо людина розуміє, що належить 
до групи підвищеного ризику, вона може 
звернутися до такої амбулаторії. У пересув-
ній амбулаторії пацієнт може отримати пов-
ний спектр послуг абсолютно безкоштовно 
— від консультації та тестування на ВІЛ до 
призначення при необхідності антиретро-
вірусної терапії. В амбулаторіях, яких зараз 
три в регіоні, працює і соціальний праців-
ник. Він підтримає пацієнта в момент ого-
лошення результату та розповість про всі 
можливості підтримуючої терапії.

антиретровірусної терапії. Якщо до 2016 
року лише 7 сайтів призначали АРТ, то 
сьогодні їх вже 52. Доволі непоганий ре-
зультат.

 • Враховуючи специфіку роботи лікаря у 
такому лікувальному закладі, особливу 
увагу важливо приділити профілактиці 
виникнення професійного вигорання спе-
ціалістів. Для цього була проведена оцін-
ка, на основі якої переглянуті нормативи 
навантаження на одного лікаря. Якщо 
раніше одному лікарю доводилося обслу-
говувати не менше 30 пацієнтів різного 
ступеню важкості й одночасно заповню-
вати документацію, вносити інформацію 
до електронної системи, то зараз ситуація 
змінилася на краще: один лікар веде лише 
15 хворих з мультирезистентим тубер-
кульозом або до 20 хворих з чутливим 
туберкульозом, що одразу відобразилося 
на якості надання медичної послуги .

 • Суттєвими здобутком Центру, яким ми 
можемо пишатися, є надання кваліфі-
кованої інтегрованої допомоги хворим 

з опортуністичними інфекціями (так 
званими ВІЛ-асоційованими інфекці-
ями). Неможливо не відзначити, що 
лікарі Центру – єдині в Україні серед 
спеціалістів аналогічних закладів, які 
використовують інтегрований підхід у 
лікуванні хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. 
Частіше за все кожен окремий хворий з 
діагнозом «туберкульоз», або «ВІЛ» має 
абсолютно різні клінічні прояви, пере-
біг та стан імунної системи, саме тому 
до спеціалістів, які займаються таки-
ми хворими, окремі професійні вимоги: 
знання ВІЛ-інфекції, туберкульозу, гепа-
титу та опортуністичних хвороб одочас-
но. Вміння ії правильно діагностувати 
та лікувати.

 • Найбільш сильною стороною Центру 
завжди були кадри. Це професійні ме-
дичні працівники з рисами справжніх 
лідерів. Тому одним з основних направ-
лень роботи закладу є постійний роз-
виток та вдосконалення знань фахівців 
інших спеціальностей за допомогою 
проведення навчальних тренінгів.
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статевим шляхом. У попередні десятиліття 
в Одеському регіоні ВІЛ-інфекція поши-
рювалася в основному через споживачів 
ін’єкційних наркотиків, зараз же через со-
ціально-адаптивних молодих людей, які 
ведуть досить активне життя.

Зазначимо, що Центр надає допомогу 
у будь-якій зручній для людини формі, 
тому що люди різні — одні можуть від-
відувати лікарню, інші — ні. Для тих, хто 
боїться перетинати поріг лікарні, є зв’язок 
через соціальних працівників, які спілку-
ються з ключовими групами (споживача-
ми ін’єкційних наркотиків, чоловіками, 
що мають секс з іншими чоловіками, пра-
цівниками та робітницями комерційного 
сексу). Люди з даної категорії отримують 
допомогу не в стінах лікарень, а у мобiль-
них амбулаторіях. Якщо людина розуміє, 
що належить до групи підвищеного ри-
зику, вона може звернутися в таку амбу-
латорію.

У пересувній амбулаторії пацієнт може 
отримати повний спектр послуг абсо-
лютно безкоштовно — від консультації і 

тестування на ВІЛ до призначення при 
необхідності антиретровірусної терапії. 
В амбулаторіях, яких зараз три в регіо-
ні, працює і соціальний працівник, який 
завжди підтримає пацієнта в момент ого-
лошення результату і розповість про всі 
можливості підтримуючої терапії.

ВІДКРИТИ 
ОБЛИЧЧЯ: 

ФОТОВИСТАВКА 
З НАГОДИ 

ВСЕСВІТНЬОГО 
ДНЯ ПАМ’ЯТI 

ЗАГИБЛИХ ВIД 
СНIДУ

14 травня в Центрі громадського здо-
ров’я Одеської обласної ради відбулося 
відкриття фотовиставки з нагоди 
Всесвітнього дня пам’ятi загиблих вiд 
СНIДу, який відзначався у цьому році 17 
травня.

Головний лікар ЦГЗ Оксана Пастернак та 
начальник відділу комунікацій Анна Лєс-
нікова презентували фотовиставку «ВІД-
КРИТИ ОБЛИЧЧЯ» представникам ЗМІ, а 
головний лікар ЦСЗХ Світлана Єсипенко 
розповіла про регіональну ситуацію з ВІЛ/
СНІД.

За статистикою, на Одещині щорічно фік-
сується від 2000 до 3000 нових випадків за-
раження ВІЛ-інфекцією. На жаль, половина 
пацієнтів звертаються в лікарні, будучи 
хворими на туберкульоз — одну з найбільш 
небезпечних супутніх хвороб ВІЛ-позитив-
них пацієнтів. На сьогоднішній день близь-
ко 70 відсотків інфікування відбувається 
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Крок 1
Замаринуйте м’ясо в оливковій олії з роз-
марином. Додайте сіль і перець.

Крок 2
Порвіть листя салату і покладіть їх до са-
латнику.

Крок 3
Очистіть авокадо, видаліть кісточку, 
м’якіть наріжте кубиками. Полуницю 
звільніть від листочків, розріжте навпіл 
або, якщо ягоди завеликі, на чотири ча-
стини.

Крок 4
Наріжте курку середніми шматочками, 
розігрійте сковороду і обсмажте їх. Масло 
додавати не потрібно, достатньо мари-
наду.

Крок 5
Покладіть всі інгредієнти салату та за-
правте їх оливковою олією і лимонним 
соком. 

Смачного!

Для довідки: згідно з даними відділу ме-
дичної статистики нашого Центру, в Одесь-
кій області за минулий рік у 400 000 жите-
лів області діагностовано хвороби органів 
травлення; найбільша кількість - гастрит 
(87 000) та холецистит (70 000). Виходячи 
зі статистики ми розуміємо, що ситуація з 
харчуванням в регіоні складна та вимагає 
системної роботи з населенням  — і це одне 
з завдань нашого Центру.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВОГО 
ТРАВЛЕННЯ: 

ГОТУЄМО 
КОРИСНИЙ САЛАТ

За ініціативи Всесвітньої організації 
гастроентерологів щорічно 29 травня 
відзначається Всесвітній день здорового 
травлення. 

Мета цього дня — привернути увагу громад-
ськості до проблем порушення травлення 

та до пошуку ефективних шляхів боротьби 
з ними. Напередодні свята ми вирішили 
провести майстер-клас з приготування 
смачного та легкого салату. Допомогли нам 
у цьому су-шеф мережі правильного хар-
чування «Смачно з Науменко», учасниця 
проекту «Майстер-шеф» Вероніка Шлендік 
і лікар вищої категорії, заступник головно-
го лікаря «Центру громадського здоров’я» 
Наталія Жураковська.

Салат з полуницею, авокадо та куркою

Складові 

 •     Авокадо - 1 шт
 •     Полуниця - 100 гр
 •     Листя салату - 1 пучок
 •     Оливкова олія - 2 ст. л
 •     Розмарин - 1 гілочка
 •     Перець - за смаком
 •     Сіль - за смаком
 •     Лимон - за смаком
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Художник, донор, президент арт-клубу 
«Odessa Art» Юрій Карпов-Садовніков роз-
повів про символіку на полотнах, пов’яза-
ною з Днем донора. «На роботах присутній 
червоний колір, як символ життя, сонця, 
родючості, але асоціативним рядом для 
глядача виступає не стільки колір, скіль-
ки зображені на полотнах предмети. На-
приклад, графічна робота із бджолиними 
стільниками — символ збирання і такий 
саме збір необхідного матеріалу, як кров, 
але в природному середовищі», — підкреслив 
автор. Відвідувачі побачили і художнє вті-
лення червоного яблука — символу життя; 
і соняшника, який не може жити без світла 
та першим повертається до сонця.

«Мета виставки — подяка донорам за їхню 
місію від художників», — зазначили учасни-
ки. Головний лікар Одеського ЦГЗ Оксана 
Пастернак каже, що завжди мріяла поєдна-
ти різноманітні сфери: «Важливо розуміти, 
що система здоров’я — багатогранна, тому 
поєднує в собі і культуру, і освіту, і медици-
ну. Але всі ці сфери об’єднує саме здоров’я 
людини. Тому коли ми дивимось на картину 
і бачимо дощ, ми радіємо і йому, якщо є здо-
ровими ментально та фізично».

Зауважимо, що згідно з останніми дани-
ми ВООЗ, в 60 країнах світу добровільні 
безоплатні донори забезпечують 100% за-
пасів крові, в інших такі донори забезпечу-
ють менше 50% запасів крові — в них досі 
значну роль відіграють сімейні або платні 
донори. Україна — одна з тих держав, які 
стикаються з труднощами в забезпеченні 
достатніми запасами якісної і безпечної 
крові, тому у Всесвітній день донора вкрай 
важливо нагадати громадянам про необ-
хідність регулярної добровільної та безоп-
латної здачі крові.

«КОЛІР ЖИТТЯ»: 
ЦГЗ ПОЗНАЙОМИВ 

ІЗ ДОНОРСТВОМ 
ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЖИВОПИСУ

14 червня світ відзначив День донора 
крові — щорічне міжнародне свято на 
честь людей, що добровільно та безоп-
латно здають кров заради порятунку 
чийогось життя. 

З цієї нагоди Одеський центр громадсько-
го здоров’я у партнерстві з арт-клубом 
«Odessa Art» відкрили виставку живопису 

та графіки «Колір життя». Традиційно та-
ким кольором вважають червоний, але 
на 20 полотнах одеських митців — Юрія 
Карпова-Садовникова, Олени Стрелець, 
Світлани Карзюкової, Оксани Церковної, 
Олександра Фабричнікова, — глядачі по-
бачили різнобарв’я кольорів та сенсів за 
тематикою донорства.
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Титановий ендопротез

Також в 2015 році учені з Національної ака-
демії наук України представили ендопротез 
кульшового суглоба, виконаний з титану. 
Розробка істотно дешевша західних ана-
логів.

Розробники розповіли, що титанові ендо-
протези є найкращим рішенням для імп-
лантації в організм – метал демонструє 
високу біосумісність і не відторгається 
тканинами тіла людини, на відміну від 
часто використовуваного сплаву кобальту, 
хрому і молібдену.

Інша гідність українського винаходу – 
найвища зносостійкість. Він зношується у 
6 разів повільніше, ніж будь-який інший су-
часний аналог. Імовірність крихкого руйну-
вання при цьому повністю виключається.

У результаті проведених досліджень, а саме 
«проходження» шляху тертя, рівного 200 км 
або 23 млн циклам навантаження, учені не 
виявили ніяких ознак зносу. При цьому 
їхня розробка дозволяє людині вільно руха-
тися, не сковуючи її рухів і не відчуваючи 
дискомфорту.

Еко-ін’єкційний шприц
У 2013 році учений з інвалідністю Іван Бон-
даренко, який родом з Донецька, створив 
інноваційний винахід - еко-ін’єкційний 
шприц. Учений розповів, що шприц не 
містить пластику і скла, а тому не шкодить 
екології, а крім того спеціальне пристосу-
вання дозволяє знизити ризик поширення 
СНІДу і гепатиту С.

За словами винахідника, голка ламаєть-
ся практично без можливості вторинного 
використання. Шприц не залишився без 
уваги. Продуктом зацікавилися великі 
іноземні виробники медикаментів. Цей 
шприц дозволяє врятувати не тільки ба-
гато життів, але й уберегти екологічний 
стан країни.

Мамограф

У цьому ж році, учені Донецького фізи-
ко-технічного інституту імені О.О.Галкіна 
створили новий тип мамографа. Цей при-
лад унікальний тим, що діагностує пух-
лина індикатором, який дає дуже точну 
термокартінку всієї молочної залози, вияв-
ляючи по локально підвищеній температу-
рі найдрібніші новоутворення. При цьому 
не потрібно робити ніяких аналізів.

ТОП-10 
ДОСЯГНЕНЬ 

УКРАЇНСЬКИХ 
УЧЕНИХ, ЯКІ 

ЗРОБИЛИ ВНЕСОК 
У СВІТОВУ 

МЕДИЦИНУ

Наука розвивається стрімкими тем-
пами і українські учені продовжують 
дивувати весь світ неймовірними роз-
робками і технологіями, які здатні вря-
тувати мільйони життів.

Багато хто впевнений, що української науки 
та медицини не існує. Що кращі розуми про-
дають свої винаходи Заходу або роз’їхалися 
по закордонах. Але все далеко не так. Всу-
переч важкій економічній ситуації, україн-
ська наука тільки за останні роки створила 
мамограф та унікальний титановий протез. 
Також українські винахідники випустили 
пристрій, який здатний «пророкувати» ін-
фаркт і унікальний апарат «Тренар», що доз-
воляє максимально швидко розробляти по-
шкоджені або паралізовані м’язи. У їхньому 
списку є також є засіб, що зупиняє кровотечу 
при важких пораненнях, і багато іншого.

У матеріалі зібрані найдивовижніші відкрит-
тя українців за останні десятиліття, які зро-
били вагомий внесок у світову медицину.

«Кровоспас»

У 2015 році українські учені-волонтери 
створили унікальний кровоспинний засіб. 
Вітчизняний «Кровоспас» став дешевою 
альтернативою імпортного Целоксу, який 
дуже необхідний нашим військовим.

Винахідники розповіли, що препарат забез-
печує утворення щільного масивного згуст-
ку, який надійно закупорює рану, і цей же 
носій дозволяє досить легко видалити засіб 
з рани. Він повинен забезпечити гемостаз 
менше ніж за 3 хвилини. Також розробники 
відзначають, що препарат цього класу розро-
блений так, щоб його міг застосувати будь-
хто на полі бою, коли мова не йде про якусь 
кваліфіковану медичну допомогу або якщо 
йти до кваліфікованого лікаря надто далеко.

Імпортний аналог - коштує дорого, в ін-
тернеті ціна на нього стартує від 40 євро. 
Вартість «Кровоспаса» у рази менше, від-
значили волонтери (близько 50 гривень 
станом на червень 2020 року – прим. ред.). 
У травні 2016 року засіб отримав сертифікат 
відповідності. Таким чином, стало можли-
вим серійне виробництво «Кровоспаса», 
який можна використовувати як на фронті, 
так і в мирному житті, зокрема, в медици-
ні катастроф, у службі швидкої допомоги, 
травматології та хірургії.
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Після сертифікації прилад мали запустити 
в серійне виробництво. Директор центру 
хірургії професор Володимир Скиба каже, 
що скальпель краще західних аналогів – 
він надійний, економічний і багаторазового 
використання. 

Персональний тренажер 
«Тренар»

У 2009 році учені Науково-навчального цен-
тру інформаційних технологій і систем ство-
рили дивовижний апарат, здатний допомог-
ти людям, які пережили інсульт, страждають 
від патології центральної або периферичної 
нервової системи, церебрального паралічу та 
багатьох інших захворювань, які впливають 
на м’язи і руховий апарат.

«Тренар» дійсно працює як персональний 
тренер, який робить те, чого не вміють і 
більш дорогі зарубіжні аналоги. Прилад 
за допомогою електроімпульсів навчає 
пошкоджені м’язи рухам не тільки за за-
здалегідь заготовленими програмами, а й 
імітуючи його дії під час тренування.

Масове виробництво «Тренар-01» розпочато 
ще в 2010 році – з тих пір він встановлений 
в 13 клініках і санаторіях по всій Україні. 
Апарат має компактні розміри і автономну 
підзарядку. Пізніше був випущений більш 
складний «Тренар-02». Ціни на українські 
винаходи цілком прийнятні і коштують у 
5-7 разів дешевше імпортних.

Комп’ютерний фонендоскоп
Раніше, у 2006 році група вчених-акустиків 
з Національної академії наук України ство-
рила комп’ютерний фонендоскоп.

Унікальний комп’ютерний комплекс для 
реєстрації та обробки звуків дихання доз-
воляє не тільки за лічені хвилини вста-
новити точний діагноз, а й контролювати 
клінічний перебіг захворювань дихаль-
них органів. В основі дії комплексу лежить 
багатоканальна реєстрація звуків за до-
помогою чотирьох сенсорів з подальшим 
аналізом отриманої інформації.

Відзначається, що традиційна система об-
робки звуків дихальної системи, прийнята 
у лікарській практиці, дає до 20% помилок 
в діагностиці, а український винахід доз-
воляє повністю відмовитися від традицій-
ного «прослуховування».

Антибіотик «Батумін»
У 2005 році, учені з Інституту мікробіології і 
вірусології НАН України створили новий ан-
тибіотик, який має високу активність до 
всіх видів стафілокока. За своїм хімічним 
складом цей препарат не має аналогів у світі.

Дослідження тривали 30 років. Батумін 
діє на всі види стафілококів, навіть ті, які 
не вбивали інші препарати. Проте, після 
успішного завершення розробки препарат 
був проданий у Бельгію, де і було розпочато 
масове виробництво. 

Джерело:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/
Pages/View.aspx?MessageID=2794

Такий метод дозволив зробити обстежен-
ня грудей нешкідливим, оскільки не по-
трібно використовувати рентгенівське 
опромінення, а також виявляти пухлини 
на ранніх стадіях. Згодом МОЗ прийняв 
розпорядження поставити цей мамограф 
в усі державні медичні установи України, 
авторський колектив продав ліцензію Ні-
жинському заводу медапаратури, де і було 
налагоджено виробництво приладу.

Фазаграф

Учені з Києва розробили прилад Фазаграф, 
що дозволяє виявляти проблеми з серцем 
на початкових стадіях і який заздалегідь 
діагностує інфаркт.

Фазаграф може перевірити стан людини за 
хвилину і не вимагає спеціальних знань для 
використання. Прилад вже апробований у 
клінічній практиці, в діагностичних цен-
трах, на підприємствах з техногенним ризи-
ком, в середніх загальноосвітніх навчальних 
закладах та спортивних організаціях.

TechnoEyes – рукавичка для 
людей з вадами зору
Хлопець з Луганська Іван Селезньов пред-
ставив на міжнародному конкурсі «Intel 
International Science and Engineering Fair» свій 
проект «Нове почуття: ультразвукова рука-
вичка для просторової орієнтації людей з 
вадами зору». Така річ може стати досить 
корисною з точки зору орієнтації у просторі.

TechnoEyes – це інфрачервоний датчик від-
стані – допомагає людям з проблемами 
зору краще орієнтуватися на вулицях міста.

Винахід молодого українця потрапив у трій-
ку кращих винаходів світу в 2013 році.

Гідроскальпель

Молоді учені з Національного авіаційного 
університету та Аерокосмічного інституту 
в 2012 році розробили гідроскальпель. На 
підставі технологій, що використовуються 
в авіапромисловості, юні розуми під керів-
ництвом професора Віктора Бочарова ви-
найшли рідинний струменевий скальпель, 
що дозволяє проводити операції на печін-
ці, шлунку і навіть видалення злоякісних 
утворень – і все це без пошкодження судин.

«Під впливом високого тиску нем’язові 
тканини видаляються практично без по-
шкоджень судинної системи, тобто при 
мінімальній крововтраті і зниженні ризику 
операцій», – відзначає професор.
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Приблизно тоді ж стало остаточно ясно, 
що реєстрація потенціалів ніякого відно-
шення до читання думок не має навіть 
у перспективі. Але була показана мож-
ливість розпізнавати шаблони сумарної 
електричної активності мозку та вико-
ристовувати їх для формування уявних 
наказів електроніці.

Отже, повертаючись до сучасності: ком-
панія Battelle використала інтерфейс мо-
зок-комп’ютер, аби відновити рух людини, 
що страждає паралічем. Це один із перших 
випадків, коли це було продемонстровано. 
Ось як вони це зробили.

Розробники обрали чоловіка, спинний мо-
зок якого був розірваний та імплантували 
у нього невеликий комп’ютерний чіп. Чіп 
був розміром із зернятко рису. Команда 
імплантувала його в первинну рухову 
кору пацієнта, яка є частиною мозку, яка 
контролює рух.

Мікросхема підключена до порту на задній 
частині голови пацієнта. А кабель підклю-
чає цей порт до невеликого комп’ютера, 
який вписується в задню частину його ін-
валідного візка. Так, це схоже на постанов-
ку, використану у науково-фантастичному 
фільмі «Матриця».

Комп’ютер розшифровує сигнали мозку та 
використовує їх для стимулювання від-
чуття дотику та відновлення ступеня руху 
через гільзу електродів, обгорнутих навко-
ло руки пацієнта. Перш ніж використову-
вати інтерфейс мозок-комп’ютер, пацієнт 
мав дуже обмежене використання ліктя та 
плечей. Але взаємозв’язок спрацював так 
добре, що пацієнт зміг відтворити модифі-
ковану версію відеоігри під назвою Guitar 
Hero, яка вимагає від гравців натискання 
кнопок на пластиковій гітарі.

Експеримент Battelle в дослідженні інтер-
фейсу мозок-комп’ютер є проривним у ме-
дицині. У перспективі таке застосування 
інтерфейсу «мозок-комп’ютер» зможе по-
ліпшити якість життя тисяч людей. Зви-
чайно, до чудес симбіозу з комп’ютером, 
описаних Миколою Горькавим в романі 
«Астровітянка», ще дуже далеко. 

Текст перекладений та адаптований для 
журналу «Медичний простір»: 

Аліна Манасова

Джерела
1.  https://www.bonnerandpartners.com/

bleeding-edge/nextstrain-sequences-covid-
19-genome-to-track-global-strains/

2.  h t t p s : // c y b e r l e n i n k a . r u / a r t i c l e / n /
interfeys-mozg-kompyuter-buduschee-v-
nastoyaschem/viewer

3.  https://www.bitbrain.com/blog/brain-
computer-interface-using-eeg-signals

4.  https://www.technologynetworks.com/
informatics/news/first-ever-non-invasive-
brain-computer-interface-developed-320941

ІНТЕРФЕЙС 
МОЗОК-

КОМП’ЮТЕР: 
ПРОРИВ У  

ВИКОРИСТАННІ
ІМК (Інтерфейс мозок-комп’ютер) — 
одна з найбільш багатообіцяючих тех-
нологій в області лікування неврологічних 
захворювань та травм. Вона дозволяє 
встановити зв’язок між неушкодженими 
ділянками мозку та протезами відсутніх 
кінцівок, нейропротезами, інвалідними 
візками, штучними органами почуттів 
і іншими пристроями, що компенсують 
втрачені функції. Що ІМК собою уявляє? 
Це пристрої, які можуть читати моз-
кові сигнали, дозволяючи користувачам 

керувати комп’ютером чи іншим під-
ключеним пристроєм лише власним ро-
зумом. Зараз це гаряча сфера технологій, 
і некомерційна дослідницька організація 
Battelle, що знаходиться в США, штат 
Огайо, щойно здійснила прорив.

Але трохи історії. Методи реєстрації елек-
тричної активності мозку були розроблені 
ще в 1929 році німецьким фізіологом Ган-
сом Бергером. Вже у тридцяті роки елек-
троенцефалографія стала сприйматися не 
тільки як діагностична процедура, а як 
щось набагато більш універсальне та пер-
спективне. З’явилася навіть ідея читати 
думки і використовувати ЕЕГ для уявного 
управління зовнішніми пристроями.

Незважаючи на значний інтерес, помітних 
успіхів у розшифровці окремих сенсорних 
імпульсів і керуючих сигналів мозку вчені 
досягли тільки у сімдесяті роки. Великий 
внесок внесли дослідження Наталії Петрів-
ни Бехтеревої та роботи Едмонда Девана. 
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Мовою теорії поля «криза» — це невід-
повідність між потребами організму та 
властивостями довкілля. Цей стан опи-
шемо на наступному прикладі: уявіть, що 
перебуваєте далеко від дому в легкій майці 
та шортах і раптом відбувається різке зни-
ження температури до мінус 10 градусів 
за Цельсієм. Можливості щодо зігрівання 
організм вичерпає швидко і доведеться 
шукати ресурси навколо — людей, здатних 
допомогти, теплий одяг, приміщення, дро-
ва та сірники. Тобто адаптуватися до ситу-
ації, що склалася.

Так само переживає себе і психіка під час 
кризового стану — напрацьовані адаптивні 
навички та досвід не допомагають вирі-
шити ситуацію і доводиться шукати нові 
способи, рішення, а часто — і нове «Я».

Як зрозуміти, що людина опинилася в кри-
зі? Чи може це зрозуміти не психолог?

Так, є ряд ознак, за якими визначають на-
явність кризи. Ми переживали та будемо 
переживати кризи. Наприклад, вікові кризи 
— дуже впізнавана підліткова криза, криза 
середнього віку, кризи в сімейній системі: 
народження, смерть члена сім’ї.

Важлива психологічна ознака: криза — це 
стан не одного дня і навіть не місяця. Кри-
зи інколи тривають роками. Наприклад, 
аби пережити втрату близької людини, по-
трібно мінімум рік.

Наступна ознака — це тотальність, зану-
рення з головою. Криза впливає як на фі-
зичний, так і на емоційний стан. З боку 
тілесних симптомів спостерігаються: по-
рушення сну, апетиту, проблеми зі шлун-
ково-кишковим трактом, спазми м’язів 
(як реакція на сильний стрес), нудота. З 
боку емоційного стану — тривога (в тому 

числі і безпричинна), вразливість, образ-
ливість, сльозливість, відчуття безпорад-
ності, небажання контактувати з оточен-
ням, втрата інтересу до улюблених занять, 
їжі, сексу, розгубленість, апатія, лють або 
сильний гнів на себе і обставини, сильне 
почуття провини і сорому (бо не справля-
єшся). Життєві обставини стають нестерп-
но складними, багато зусиль вимагають 
навіть елементарні побутові завдання.

До себе в кризових ситуаціях простіше 
придивитися, «побачити» власну кризу?

Якщо людина чутлива до себе та усвідом-
лювала себе в інших кризах, наприклад, 
завдяки роботі з психотерапевтом, то так 
— є можливість «побачити» власну кризу. 
Якщо робота не проводилася, то людина 
може не помічати того, що з нею відбува-
ється. Перша фаза кризи — фаза шоку. На 
цьому етапі превалюють примітивні сис-
теми захисту психіки та людина може ви-
тісняти та заперечувати кризовий стан. На 
прикладі з вірусом COVID19 — деякі люди 
заперечували та не вірили в вірус на пер-
ших етапах пандемії.

Ситуація з пандемією привела до того, що 
деякі люди опинилися в нестабільному 
психологічному стані. З огляду на те, що 
людина частіше не готова до таких подій, 
що важливо знати, аби не піддаватись 
стресу?

Важливо розуміти, що ситуація з епідемією 
не оминула нікого стороною, навіть якщо 
ніхто з родини не перехворів вірусом. Ми 
опинилися в складній стресовій ситуації: 
змінювався звичний режим життя, на 
батьків лягло додаткове навантаження по 
освітньому вихованню дітей, хтось втратив 
роботу, знизився рівень доходів, знизилася 
якість життя.

«ЦЕ 
РОЗМЕЖУВАЛЬНА 
ЛІНІЯ, ПІСЛЯ ЯКОЇ 

ЛЮДИНА ВЖЕ 
НЕ МОЖЕ БУТИ 

КОЛИШНЬЮ»
Психолог Олена Ликова про 

кризу і як з нею боротися

Тривалий час через епідемію коронави-
руса в світі домінує невизначеність, а 
новини про причини і наслідки вірусу 
здаються нескінченними. Сформована 
ситуація не може не відбиватися на 
психічному стані людей. Як захистити 
психіку?

Олена Ликова — практикуючий психолог, 
який спеціалізується на кризових станах, 
— розповіла, як визначити кризовий стан 
у себе та близьких, чому кризи небезпечні 
в періоди нестабільності та коли причиною 
кризи стають позитивні зміни в житті.

Олено, розкажіть, що таке кризовий стан?

Пропоную спочатку визначитися з термі-
нами. «Криза» — це переворот, пора пере-
хідного стану, перелом, стан, при якому 
засоби досягнення цілей стають неадек-
ватними, в результаті чого виникають 
непередбачувані ситуації. Давньогрець-
ке κρίσις (рішення, поворотний пункт) 
походить від дієслова κρίνω, що означає 
«визначати, вибирати». У первинному ме-
дичному визначенні поняттям «криза» 
позначається стан пацієнта, вихід з якої 
веде або до смерті, або до відродження. Та-
ким чином, кризовий стан (психологічна 
криза) — це внутрішній стан людини, що 
реагує на стрес, коли інші напрацьовані 
способи, які допомагають впоратися з си-
туацією, не допомагають.
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Перший — це перманентні зусилля по зміні 
існуючої стабільності, тобто зусилля (не 
плутати з насильством), які допомагають 
змінювати поточний спосіб життя на кра-
ще. Цей спосіб порівнюю з регулярними 
тренуваннями в спортзалі з грамотним 
тренером і відповідно до рівня фізичної 
підготовки.

Другий спосіб «виходу із зони комфорту» 
виглядає як ситуація під назвою «а, гори 
воно все синім полум’ям!» або «згорів сарай 
— гори і хата!». Наприклад, людина залишає 
звичний побут, переїжджає до незнайомої 
країни, де немає підтримки друзів і роди-
чів, без фінансової подушки безпеки і без 
необхідного рівня володіння мовою — в 
цьому випадку такий вихід із зони ком-
форту стане складною кризовою ситуацією 
і обернеться множинною кризою.

Чи достатньо роботи з психологом, щоб 
вийти з кризового стану? Або потрібні 
«радикальні» заходи?

Для виходу з кризового стану потрібні ре-
сурси — матеріальні, емоційні, фізичні. Ро-
бота з психотерапевтом допоможе екологіч-
но вийти з кризового стану, буде вагомою 
підтримкою. Також психотерапія допоможе 
навести порядок у власних думках і почут-
тях, зміцнити внутрішні опори для подо-
лання з кризовою ситуацією.

Крім ресурсів потрібен час. Як час на те, аби 
у рослини сформувався стовбур і перші гіл-
ки. Тому «скоріше» і «по-швиденькому» на-
вряд чи вийде. У кожної людини свій темп, 
свої травми та свої завдання. Не прожива-
ючи всs стадії кризи (шоку-заперечення, 
гніву-безсилля, страждання, а також стадії 
асиміляції та присвоєння досвіду) людина 
ризикує застрягти в переживаннях і розтяг-
нути кризу на 5-7 років. Дбайливе ставлення 

до себе, допомога професіонала і час — все, 
що потрібно для виходу з кризового стану.

Чи можливо вийти з кризи в «плюсі»? 
Отримати нову силу для творчості, нові 
навички?

Так, звісно. Як вже говорила, в кризі є, в 
тому числі, і можливості. Людині дово-
диться видозмінюватися, адаптуватися, 
пристосовуватися до нової ситуації. Це зба-
гачує, доповнює особистий досвід. Після 
вдалого виходу з чергової кризи людина 
відчуває себе сильною, впевненою, досвід-
ченою і мудрою. Криза — це зростання, адже 
людина знаходить і осмислює себе заново.

Олена Ликова — практикуючий психолог, 
гештальт-терапевт, тілесно-орієнтований 
психолог. Спеціалізується на кризових 
станах, роботі з травматичним досвідом, 
надає психологічну допомогу людям при 
втраті близьких, а також жертвам насиль-
ства. Практика в області гештальт-терапії 
з 2017 року, в області психологічного кон-
сультування з 2010 року.

Аліна Манасова

Які заходи вживати, аби не піддавати себе 
додатковому стресу: по-перше, не наван-
тажувати себе інформацією, навчальними 
тренінгами та семінарами (раз з’явився 
вільний час). Ресурси йдуть на те, аби адап-
туватися до змін. Згадайте стан безпорад-
ності, невизначеності та тривоги два місяці 
тому і порівняйте з нинішнім станом.

Ви відчуваєте себе стабільніше, емоційний 
стан вирівнялося, а напруження тривоги, 
гніву й роздратування знизився - це той 
обсяг роботи, який «непомітно» виконала 
психіка, щоб пристосуватися до нових об-
ставин. Додаткове навантаження і стрес 
забере частину ресурсів, які потрібні для 
переживання кризи.

По-друге, стежити за режимом дня, сну, 
харчування. Так як недосип, нерегулярне 
харчування, відсутність відпочинку - це не-
потрібний додатковий стрес і навантаження.

По-третє, лояльно поставитися до власних 
переживань і переживань близьких — до 
відчуття безпорадності, тривоги, немож-
ливості вплинути на ситуацію. Дбайливе 

ставлення до себе допоможе вийти з кризи 
з мінімальними втратами.

Чи можна вийти з кризи без втрат?

У кризі є дві частини. У китайській мові 
слово «криза» складається з двох ієрогліфів: 
один ієрогліф позначає «загрозу», другий — 
«можливість». У кризі існує загроза фізично-
му, психічному, соціальному благополуччю 
людини, в гірших варіантах — загроза жит-
тю. У кризі змінюється-втрачається старе 
сприйняття себе та світу, усвідомлюються 
власні обмеження — фізичні, матеріальні, 
емоційні. Криза — це життя «до і після», роз-
межувальна риса, після якої людина вже не 
може бути колишньою. Тому без втрат ніяк.

Існує усталений вираз «вийти із зони 
комфорту». Чи можна прирівняти його до 
пропозиції «загнати в кризову ситуацію»?

Хочеться згадати розхожий мем з котом 
Матроскіна з Простоквашино «Нам би спо-
чатку в цю зону комфорту увійти». Якщо 
без жартів, то скажу про два способи «ви-
ходу із зони комфорту».
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На етапі формування сексуального компо-
нента статевого потягу юнак чи дівчина 
бажають отримувати задоволення від ін-
тимної близькості.

Варто пам’ятати, що статеве виховання по-
винно відбуватися не в пік пубертатного 
періоду, а протягом всього життя дитини. 
Батьки, маю виховувати сексуальну, інти-
мну обізнаність дитини з малечку, звичай-
но, враховуючи вік дитини наприклад, ди-
тина 3-х років має чітко знати свою стать, 
гендерну роль, відмінність протилежної 
статі і тд. В підлітковому віці, дитина має 
володіти необхідними знаннями про ста-
теве життя, що забезпечить безпечну по-
ведінку.

Сучасні підлітки, які не мають необхідних 
знать про сексуальне життя та його на-
слідки, сприймають ризики щодо здоров’я, 
наслідки небезпечної поведінки досить аб-
страктно. Найабстрактнішим ризиком для 
молоді – є ризик захворіти ВІЛ–інфекцією, 
здебільшого молодь недооцінює небезпеку, 
через відсутність достатньої інформації. 
Підлітки вважають, що саме з ними нічого 
небезпечного статися не може. Наприклад, 
багато дівчат та юнаків  не розуміють те, 
що навіть один статевий акт може призве-
сти до інфікування  ВІЛ. Тому, слід приділя-
ти багато уваги сексуальному вихованню 
молоді. Юнак та дівчина мають розуміти, 
що ризик інфікування ВІЛ можливо звести 
до мінімуму, якщо утримуватися від стате-
вих стосунків у підлітковому віці, а дорос-
лим мати статеві стосунки лише з одним 
постійним, надійним партнером.

Важливою умовою становлення гармо-
нійної особистості є формування у дити-
ни (відповідно до її віку) статево-рольової 
позиції, і роль сім’ї тут має провідне зна-
чення. Тому, батькам не слід чекати, поки 

діти самі почнуть ставити запитання про 
секс, оскільки підлітки, зазвичай не запи-
тують, а шукають відповідь самостійно від 
однолітків, старших друзів та інтернету, а 
інформація з цих джерел, найчастіше має 
викривлений характер, що може призвести 
до проблем із здоров’я та навіть життям.

Якщо батьки не можуть дати достатньо 
інформації, в такому випадку слід зверта-
тися до спеціаліста (психолога, педагога, 
лікаря), який зможе надати інформацію 
відповідно віку дитини та проконсуль-
тувати батьків з питань статевого вихо-
вання.

Результатом статевого виховання має ста-
ти особисте уявлення дитини про мораль-
ні та соціальні норми статевої поведінки у 
різних сферах життя. Отримавши інформа-
цію щодо наслідків небезпечної поведінки, 
підліток може зробити вибір, який стане 
не лише запорукою щасливого життя, а й 
врятує його.РОЛЬ ТА 

ЗНАЧЕННЯ 
СТАТЕВОГО 

ВИХОВАННЯ 
ПІДЛІТКА ТА 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ВІЛ

Підлітковий вік – перехідний етап розвитку 
між дитинством і дорослістю. Підлітковий 
період умовно поділяють на три періоди. Це 
препубертатний (11–12 років), або підготов-
чий період, власне пубертатний період (12–14 
років), протягом якого проходять основні 

процеси статевого дозрівання, і постпубер-
татний період (15–17 років), під час якого ор-
ганізм досягає повної біологічної зрілості.

Формування статевого потягу (лібідо) — 
важливий крок у психосексуальному роз-
витку, про це ще говорив «батько психо-
аналізу» Зигмунд Фрейд. Статевий потяг 
як правило проходить у три послідовних 
етапи: формування платонічного, еротич-
ного та сексуального компонентів.

У процесі формування платонічного компо-
нента в підлітків виникає бажання спілкува-
тися, дружити з особами протилежної статі.

Формування еротичного компонента напов-
нює підлітка новими емоціями і відчуття-
ми. З’являється бажання фізичного контакту 
з об’єктом симпатії, а саме: торкнутися, обій-
няти, поцілувати тощо — такі фантазії еро-
тичного змісту є природніми для підлітка.





Всі номери 
журналу можна 

читати онлайн

т.(073)-425-30-13
e-mail:czk2018.od@gmail.com
м. Одеса вул. Люстдорфська дорога, 1


