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Захисну маску або респіратор слід зміню-
вати, щойно на неї потрапили “чужі” бі-
ологічні рідини або вона стала вологою. 
Оскільки влітку й особливо під час спеки 
це відбувається частіше, то й маски також 
слід змінювати частіше. У теплому і во-
логому середовищі, яке утворюється на 
поверхні засобів респіраторного захисту, 
створюються ідеальні умови для розмно-
ження патогенних мікроорганізмів, які по-
трапляють туди із зовнішнього середовища 
або видихуваного повітря.

Тепла погода — це додатковий привід 
уважно дотримуватись правил викори-
стання захисних масок. А саме:

 • не торкатися зовнішньої сторони маски 
під час її носіння;

 • знімати маску за резинки, не торкаючись 
її передньої частини та шкіри обличчя;

 • не використовувати одноразові маски 
повторно;

 • після зняття, або доторку до використаної 
маски, слід помити руки з милом або об-
робити їх спиртовмісним антисептиком.

Нагадаємо, що ВООЗ у червні опублікувала 
оновлене керівництво по використанню 
масок для боротьби з COVID-19. Про це по-
відомив на брифінгу в Женеві генеральний 
директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. 
«Цей підручник базується на нових фактах 
і надає оновлені рекомендації про те, хто по-
винен носити маску, коли її потрібно носити 
і чому це слід робити», — підкреслив він.

Отже, у районах з несприятливою епідситу-
ацією ВООЗ рекомендує носити маски всім 
медикам, у всіх відділеннях лікарень та 
поліклінік, а не тільки тим, хто має справу 
з пацієнтами з COVID-19.

У районах, де спостерігається поширення 
вірусу, людям у віці 60 років і старше і тим, 
у кого є супутні захворювання, рекомен-
дується носити маски в ситуаціях, коли 
фізичне дистанціювання неможливо.

Владі ВООЗ рекомендує заохочувати но-
сіння масок там, де широко поширена пе-
редача вірусу, а фізичне дистанціювання 
утруднено, наприклад в громадському 
транспорті, в магазинах або в інших обме-
жених або переповнених приміщеннях.

Аліна Манасова

Літо, спека… 
коронавірус — чи 

можна знімати 
маску, якщо на 

вулиці +30?
В останні дні в Україні встановила-
ся спекотна погода, вдень місцями 
температура повітря перевищує +30 
градусів. Чи можна в таких умовах 
відмовитися від носіння масок та ін-
ших засобів індивідуального захисту?

Спека впливає на всі процеси в організ-
мі людини. В першу чергу через спеку 
страждає серцево-судинна система: серце 
починає працювати інтенсивніше, часті-
шає пульс, судини розширюються, падає 
кров’яний тиск. В умовах карантину при 
цих фактах треба розуміти, чи носити ма-
ски, як при стандартних температурах, і як 
часто їх треба змінювати.

Влітку медичні маски треба частіше змі-
нювати, а носити захисні рукавички з ме-
тою захисту від зараження коронавірусом 
доцільно хіба що медперсоналу чи роди-
чам, які доглядають за хворими. Про це 
повідомляє Центр громадського здоров’я 
України в інструкції щодо використання 
засобів індивідуального захисту в жарку 
пору року.
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при легкому нездужанні — можна постара-
тися самостійно впоратися з проблемою. 
Обов’язково заповнювати втрачену рідину 
(оральна регідратація - ред.). Враховуючи, 
що їжа встигає швидко всмоктуватися, 
також треба прийняти сорбент задля як-
найшвидкого виведення токсинів», — роз-
повіла лікар-гастроентеролог Наталія Ло-
калова.

Дитячий організм швидко слабшає, а при 
інтоксикації швидко настає зневоднення, 
що може стати причиною серйозних пору-
шень в роботі внутрішніх органів. «До при-
їзду швидкої допомоги, якщо стан дитини 
важкий, дайте їй випити кілька склянок 
чистої води. Це необхідний захід», — радить 
лікар.

На цьому роль батьків до приїзду лікаря 
закінчується. Фахівець застерігає від само-
стійного «призначення» малюкові пігулок 
і різних народних методів.

Дорослим - більше води та сорбенти

При харчовому отруєнні, якщо темпе-
ратура не піднімається до критичної 
позначки, а симптоми не загострені, в 
домашніх умовах потрібно пити більше 
рідини і приймати сорбенти. Але якщо 
блювота і інші симптоми довго не при-
пиняються, а температура наближається 
до позначки в 40 градусів, без лікаря не 
обійтися.

Перше, що потрібно зробити вдома, - це 
промити шлунок і позбавитися від залиш-
ків їжі в ньому, яка, ймовірно, і стала при-
чиною отруєння або джерелом інфекції. 
Для того, щоб викликати блювоту, треба 
випити кілька склянок чистої води і на-
тиснути на корінь язика. Після цього по-
трібно прийняти абсорбент, наприклад, 
біле вугілля, ентеросгель, атоксил і так 
далі. Постарайтеся протягом доби дріб-
ними порціями випити не менше 2 літрів 

ОТРУЄННЯ У 
СПЕКУ: ЯК ДІЯТИ 

ПРИ ПЕРШИХ 
СИМПТОМАХ

У спеку отруїтися можна навіть 
цілком якісними та корисними про-
дуктами. Причому, чим вище тем-
пература повітря за вікном, тим 
дорожче може обійтися безпечність.

Діти - головна група ризику

Величезна кількість отруєнь у літній 
період припадає на дітей - це пов’язано 
як зі слабким імунітетом, так і з особли-
вістю малюків пізнавати світ на дотик і 
смак. Адже у спеку велика кількість бак-
терій збирається не тільки на продук-
тах, але і на кухонних поверхнях, столах 
і особливо на клавіатурах комп’ютерів і 
телефонах.

«При сильних харчових отруєннях, що су-
проводжуються високою температурою, 
втратою свідомості або «ломотою» в тілі, 
потрібно негайно викликати «швидку», 
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спостерігаються вкрай гострі симптоми. 
Серед основних — блювота, нудота та біль 
в животі, різі в кишечнику та підвищення 
температури тіла.

В останні роки трапляються випадки отру-
єння водопровідною водою. «Вода служить 
джерелом бактеріальної чи вірусної інфекції. 
Найбільш часто отруєння водопровідною 
водою відбуваються через наявність в ній 
таких елементів, як кишкова паличка, че-
ревний тиф, збудник холери. Врятувати від 
них допоможе просте кип’ятіння, але, на 
жаль, воно абсолютно марно при наявності 
у воді пестицидів, залишків нафтопродук-
тів або промислового бруду», — каже лікар.

У спеку небезпечно все

Ні в якому разі не купуйте продукти з по-
шкодженою упаковкою або стертим термі-
ном придатності, а також зверніть увагу, в 

яких умовах — чистоті, температурі та сусід-
ством з іншими продуктами — вони зберіга-
ються. Якщо купуєте молоко або м’ясо, рибу 
або яйця - шлях від магазину до холодиль-
ника не повинен займати більше 20 хвилин.

«Ставити молоко на стіл навіть на півго-
дини категорично заборонено. У спеку роз-
множення бактерій настає дуже швидко. А 
от готові страви зберігати можна тільки в 
холодильнику та не більше 2-3 діб, в залеж-
ності від типу продуктів, з яких вони були 
приготовлені», — підкреслює гастроентеро-
лог Наталія Локалова. 

Джерела:

1.  https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/climate-change-heat-and-
health

2.  https://www.who.int/ipcs/poisons/ru/
3.  https://www.cdc.gov/disasters/

extremeheat/warning.htmlводи, а до вечора або на наступний день 
заспокоїти шлунок допоможуть відвар ро-
машки, компот із сухофруктів без цукру 
(цей напій заповнить частково втрату мі-
кроелементів).

Від їжі поки краще відмовитися, щоб не 
погіршити стан організму. Якщо є така 
можливість, то найближчу добу краще 
дотримуватися постільного режиму (при 
гострому отруєнні - втричі довше і під наг-
лядом лікаря).

Дієта після харчового отруєння

Як мінімум тиждень після харчового отру-
єння потрібно дотримуватися дієти.

Після отруєння потрібно вживати їжу ча-
сто, але невеликими порціями — страви 
повинні бути рідкими і подаватися в те-
плому вигляді.

У раціоні дозволені рідке картопляне пюре 
або геркулесова каша, приготована на воді. 
Важливо пити багато чистої води, щоб ви-
вести з організму всі токсини та «почисти-
ти» кров.

Розширювати раціон треба поступово. М’яс-
ні страви треба вводити в меню не раніше, 
ніж через 2-4-5 днів після отруєння, але кра-
ще через 5, адже навіть дієтичне м’ясо є до-
сить складним для перетравлення. Почніть 
з відвареної курки або індички, але не біль-
ше 100 грамів м’яса при першому прийомі.

У спеку причиною отруєння може стати 
навіть вода, причому в такому випадку 
інфекція вражає організм ще швидше, ніж 
при вживанні неякісних продуктів.

При отруєнні водою, що довго простояла 
на спеці (в ній бактерії розмножуються 
не менш швидко, ніж в деяких продуктах) 
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Дисхромії — зміни забарвлення шкіри — бу-
вають вродженими та набутими. Наприклад, 
веснянки (ефеліди) — це успадкований тип 
пігментації. Вони з’являються в ранньому 
дитинстві. А мелазма, яка проявляється у 
вигляді світло- чи темно-коричневих плям 
на відкритих ділянках шкіри, є доброякісним 
придбаним порушенням пігментації шкіри.

До основних факторів, що викликають зміну 
забарвлення шкіри, відносяться:
 • Спадкова схильність (ефеліди)

 • Зміна гормонального фону в організмі 
жінки (наприклад, вагітність і клімакте-
ричний період) (хлоазма)

 • Порушення обміну речовин, викликане 
нестачею або надлишком вітамінів і мі-
нералів, хвороби шлунково-кишкового 
тракту (меланодермія)

 • Тривале перебування на відкритому 
сонці без використання захисних за-
собів, відвідування солярію (сонячне 
лентиго)

 • Травми, вугрова хвороба та інші запальні 
явища (постзапальна гіперпігментація), 
особливо якщо відразу після загоєння 
шкіра піддавалася ультрафіолетового 
впливу

 • Постійне механічне подразнення шкі-
ри (постзапальна гіперпігментація), яке 
з’являється при порушенні сезону ви-
конання процедур. Наприклад, лазерну 
шліфовку, мікродермабразію та більшість 
хімічних пілінгів категорично забороня-
ється виконувати влітку.

 • Використання косметики низької якості

 • Нервово-психічні розлади

Порушення 
пігментації 

шкіри: спочатку 
діагностика — 

потім лікування
Чому виникають та як 

лікувати?
Замислюючись про пігментацію і її пору-
шення, ми завжди згадуємо про меланін — 
основний пігмент, який формує забарвлення 
шкіри, волосся та очей, захищає шкірний 

покрив людини від фотостаріння, раку, со-
нячних опіків, фотодерматозів. Але чи є ме-
ланін єдиним пігментом, який бере участь 
у фарбуванні шкіри? Які види порушень пі-
гментації шкіри найчастіше зустрічають-
ся в практиці лікаря-дерматолога? Які ме-
тоди корекції застосовуються для усунення 
цих проблем? 

Процес пігментоутворення — це свого 
роду запобіжник, який був створений са-
мою природою для захисту нашої шкіри 
від негативного впливу різних чинників: 
сонячних променів, наслідків мутагенної 
природи (тобто тих, що викликані змінами 
генетичного матеріалу клітини), і т.д. По 
суті, гіперпігментація спрямована на за-
хист ядерних структур клітин (ДНК шкіри) 
від пошкодження.
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не виявили патологій, до роботи присту-
пають дерматолог і косметолог. Пацієнту 
обов’язково призначаються засоби з висо-
ким фактором захисту від сонця і пропо-
нується план лікування. “В мене є лампа 
Вуда, але вона не на 100 відсотків дозволяє 
ідентифікувати хворобу, наприклад, якщо 
я підозрюю у хворого наявність грибкової 
інфекції тощо. Дерматоскопія допомагає 
побачити більше, тому використовую її 
частіше, — ділиться Володимир Живилко.

У сучасній косметології існує цілий ряд ме-
тодик для боротьби з гіперпігментацією. Це 
різні види пілінгів, мезотерапія, фототера-
пії, а також засоби новітньої космецевтики. 
До них відносяться:

 • Лікувальні препарати для зовнішнього 
застосування

 • Хімічні пілінги (PRX N33-терапія, ТСА, що 
містять коєву, гліколеву та азелаїнову 
кислоти)

 • Мезотерапія (Meso Xhantin, освітлюючий 
мезококтейль)

 • Апаратні методи (LHE-терапія)

Вплив УФ-опромінення призводить не 
тільки до порушення пігментації і ризику 
розвитку меланоми, а й до фотостаріння 
шкіри. Це викликає передчасне витончен-
ня шкіри, зморшки, появу новостворених 
судин, посилення виробництва шкірного 
сала. Лікар-дерматолог може допомогти 
в профілактиці цих проблем і мінімізації 
впливу зовнішніх факторів.

Аліна Манасова

 • Похилий вік (в ув’ядаючій шкірі деякі клі-
тини починають накопичувати більше 
меланіну, ніж інші, і відбувається фото-
старіння – з’являються пігментні плями).

Перший крок до лікування гіперпігмен-
тації — це діагностика. Але по-перше паці-
єнту треба пройти попереднє обстеження 
у гастроентеролога, гінеколога, терапевта, 
онколога та ендокринолога. Лікар вищої 
категорії, кандидат медичних наук Воло-
димир Живилко підкреслює, що будь-яка 
діагностика відбувається за протоколом. 
“Наприклад, якщо це мікроспорія (лишай – 
ред.), я обмежуюся лампою Вуда, а для точ-
ного підтвердження таких захворювань, як 
гіперпігментація шкіри — дерматоскопією. 

Якщо неясна теологія, тоді складаю марш-
рут хворого, строго слідуючі клінічному 
протоколу. Тобто для суміжної консульта-
ції ми підключаємо вузьких спеціалістів у 
будь-якому разі”, — додає спеціаліст.

Часом причиною появи пігментних плям 
є захворювання, для якого зміна кольору 
шкіри – лише один із симптомів. Точний 
діагноз допоможе призначити правильне 
лікування та позбутися не від косметич-
ного дефекту, а від причини самого недуга.
Як зазначено, одним з інструментів діа-
гностики є лампа Вуда, яка дозволяє дифе-
ренціювати порушення пігментації навіть 
на основі зовнішніх ознак вже на першому 
прийомі у фахівця. Якщо ж лікарі-фахівці 
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Всесвітній день боротьби з гепатитом 
(World Hepatitis Day) відзначається щоріч-
но 28 липня, на день народження американ-
ського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, 
лауреата Нобелівської премії, який відкрив 
вірус гепатиту B.

Вірусний гепатит — це запалення печінки, 
викликане одним з  вірусів гепатиту, яких 
є безліч: A, B, C, D і E та інші. Ці віруси пере-
даються різними шляхами: гепатит А і Е 
— через забруднені харчові продукти і воду; 
гепатит В – через інфіковану кров та інші 
рідини організму; гепатит С – найчастіше 
теж через кров і гепатит D – в якості додат-
кової інфекції при наявності гепатиту В.

Мета заходів проти гепатиту — підвищення 
обізнаності суспільства про симптоми, мето-
ди діагностики, профілактики та лікування 
гепатитів, особливо групи В і С, а також при-
вернення уваги урядів і неурядових органі-
зацій до необхідності надання підтримки 
людям, що живуть з гепатитом В та С.

Діяльність ВООЗ
«Ліквідувати гепатит» – такий девіз і стра-
тегію заходів на найближчі 13 років про-
понує Всесвітня організація охорони здо-
ров’я (далі — ВООЗ). За даними організації, 
понад 257 мільйонів осіб в світі заражені 
гепатитом В, а ще 71 мільйон живе з хро-
нічною інфекцією гепатиту С. Це кожна 12 
(!) людина. ВООЗ заявляє, що без необхідного 
лікування до 2030 року від захворювання 
можуть загинути 4,5 мільйонів людей, тому 
глобальна стратегія боротьби з гепатитом 
ВООЗ націлена на скорочення до 2030 року 
випадків нового зараження гепатитом на 
90% та зниження рівня смертності на 65%.

Зазначимо, що Україна належить до кра-
їн із середньою поширеністю гепатиту С 
– інфіковано приблизно 3% громадян, що 
складає близько 1 170 000 осіб. Проте вже 
зараз загальна кількість хворих на гепати-
ти у світі в 14-15 разів перевищує кількість 
ВІЛ-інфікованих. Вірусні гепатити у 50 – 100 
разів є більш контагіозні ніж ВІЛ.

Профілактика
Причиною гепатиту А і Е зазвичай є вжи-
вання в їжу забруднених харчових продук-
тів або води. Серед засобів передачі вірусів 
гепатиту В, С і D – переливання зараженої 
крові або продуктів крові, інвазійні медичні 
процедури з використанням забрудненого 
обладнання. Гепатит В передається від ма-
тері дитині під час пологів, від члена сім’ї 
дитині, а також при сексуальних контактах.

Профілактика гепатиту В – це захист від 
прямого контакту з кров’ю інших людей. 
При проведенні ін’єкцій потрібно використо-
вувати тільки одноразові шприци; не кори-
стуватися чужим манікюрним приладдям, 
бритвами та зубними щітками, не носити 
чужі сережки; робити татуювання необхідно 
тільки в косметичних салонах з хорошою 
репутацією; користуватися презервативами. 
Вакцинація від гепатиту В – найбільш дієвий 
та ефективний спосіб захисту, який потрібен 
всім без виключення! Але найбільш пріори-
тетна для медичних працівників, які мають 
постійні контакти з кров’ю та її компонента-
ми, пацієнтам гемодіалізних, гематологічних, 
онкологічних, туберкульозних відділень, хво-
рим з хронічними захворюваннями печінки, 
ВІЛ-позитивним і т.д. Віруси гепатитів В і D 
взаємопов’язані, тому всі профілактичні за-
ходи, що знижують захворюваність на гепа-
тит В, зменшують і поширення гепатиту D.

Профілактика гепатиту А полягає в дотри-
манні правил особистої гігієни, підтри-
мання чистоти в будинку, боротьбі з по-
бутовими комахами, а також громадської 
гігієни – регулярному прибиранню вулиць, 
своєчасного вивезення сміття, боротьбі з 
щурами. Крім того, найбільш дієвим засо-
бом боротьби з гепатитом А є вакцинація. 
Вона необхідна перш за все дітям, оскільки 
вони відіграють основну роль в поширенні 
гепатиту цього типу. Також в групі ризику 

знаходяться працівники харчових підпри-
ємств – громадського харчування, торгівлі, 
медперсонал інфекційних відділень, осо-
бливо дитячих, працівники дитячих садків 
та інтернатів, військові, геологи, сантехніки 
та водопровідники, наркозалежні та інші.

Для боротьби з гепатитом С вакцини поки 
не існує: у вірусу висока генетична мін-
ливість. Профілактика включає своєчасне 
тестування крові лабораторними метода-
ми, використання одноразових шприців 
та медичних інструментів, мінімізацію 
кількості переливань крові та підвищення 
професійного рівня медпрацівників.

Вакцина для вірусного гепатиту Е ще не ство-
рена, тому основною запобіжною профілакти-
кою буде поліпшення соціально-побутових 
умов життя та водопостачання. Заходи, спря-
мовані проти вірусного гепатиту А, сприя-
ють профілактиці вірусного гепатиту Е.

Висновки
Гепатити В і С відносяться до виліковних 
захворювань, раннє виявлення та своєчас-
но розпочате лікування забезпечує успіш-
ний результат, зниження ризику заражен-
ня цими інфекціями близьких людей. Всім, 
кому небайдуже своє здоров’я, а також в 
разі виникнення ситуацій високого ризику 
зараження гепатитами, рекомендується 
проходити лабораторне обстеження крові.

Відбір зразків крові для індикації маркерів 
вірусних гепатитів здійснюється в амбула-
торно-поліклінічних установах охорони здо-
ров’я, стаціонарах, медичних центрах. При 
виявленні маркерів вірусного гепатиту, паці-
єнт для консультації, подальшого обстеження 
та лікування повинен звернутися до лікаря.

Аліна Манасова, менеджерка з громадської 
охорони здоров’я

Світ проти 
гепатиту: День 

боротьби з 
недугом
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У зв`язку із поширенням на території Укра-
їни гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
окремої уваги заслуговує організація без-
печного перебування громадян в громад-
ських місцях.

2.  На наступному етапі пропонуємо 
вам скористатися безпечною та су-
часною альтернативою «живим чер-
гам» — дистанційним форматом пода-
чі документів за посиланням: https://
healthcenter.od.ua/medical/doctors/
intern/ 

3.  Важливо зазначити, що тільки за умо-
ви наявності повного пакету докумен-
тів, Ви зможете забрати наказ про за-
рахування в інтернатуру через 7 днів 
після подачі документів у контейнері 
для паперів за адресою: м.Одеса, вул. 
Ак. Воробйова 5 (приміщення бібліоте-
ки) щоденно з 14-00 до 17-00.

Якщо у Вас виникли питання, телефонуй-
те: +38(067)9741315 — Анжеліка Вікторівна. 
Або надсилайте свої запити за електро-
нною адресою: CGZOOR2020@gmail.com.

Ми піклуємося про Ваше здоров`я та про 
здоров`я наших працівників, тому просимо 
Вас з розумінням та відповідальністю по-
ставитися до простих правил, які допомо-
жуть захиститися від інфікування.

Під час перебування у громадській устано-
ві не забувайте:

 • дотримуватися соціальної дистанції (1,5 
метри)

 • не торкайтися обличчя руками;
 • часто мити руки з милом чи обробляти 

дезінфекційними засобами;
 • дотримуватися правил респіраторної 

гігієни – при кашлі та чханні прикрива-
ти рот і ніс серветкою або згином ліктя; 
відразу викидайте серветку в контейнер 
для сміття з кришкою і обробляйте руки 
спиртовмісним антисептиком або мий-
те їх водою з милом.

 • використовуйте маску правильно:
 • вона має покривати ніс і рот;
 • вона має щільно прилягати, без відсту-

пів по краях;
 • заміняйте маску, щойно вона стала во-

логою;
 • не чіпайте зовнішню частину маски ру-

ками, а якщо доторкнулися, помийте 
руки з милом чи обробіть спиртовміс-
ним антисептиком;

 • заміняйте маску щочотири години;
 • не використовуйте маску повторно.

Олена Станкевич, лікар-інфекціоніст 

Інформаційна 
підтримка 

інтерна: як 
подати документи 
для зарахування 

в інтернатуру 
ОНЛАЙН

Команда відділу бібліотечних ресурсів КНП 
«Центр громадського здоров`я» ООР, провела 
оцінку ризиків і завчасно забезпечила на 
своєму підприємстві найсуворіше дотри-
мання правил охорони праці для того, щоб 
звести до мінімуму небезпеку зараження 
відвідувачів бібліотеки та працівників.

Саме з метою попередження розповсю-
дження COVID-19, задля спрощення проце-
дури подачі документів та заощадження 
Вашого часу, прийом документів для зара-
хування в інтернатуру у 2020 році було ор-
ганізовано максимально гнучко та зручно 
— ОНЛАЙН.

Як подати документи для зарахування в 
інтернатуру ОНЛАЙН?

1.  Перш за все, Вам необхідно зібрати 
повний пакет документів (з переліком 
ви можете ознайомитися за посилан-
ням: https://healthcenter.od.ua/medical/
doctors/intern/)
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Грудне 
вигодовування: 

як правильно 
налагодити 

лактацію, користь 
годування для 

дитини та матері
З 1 по 7 серпня у світі проводиться 
Всесвітній тиждень грудного вигодо-
вування

Кожні груди, будь-якої форми і розміру – 
ідеальні для малюка, який у вас народить-
ся. Природа вже все передбачила.

Ще під час вагітності у жінки з’являється 
молозиво. На 20 тижні вагітності багато 
мам можуть помічати крапельки моло-
зива у себе на бюстгальтері. Це не у всіх 
проявляється, але у всіх є. Якщо не прояв-
ляється – це не свідчення того, що немає. 
Все залежить від сфінктера соска. Є більш 
тугі, а є м’якші.

Важливо розуміти, що молоко – це кров і 
лімфа. І від того, що ви народили, у вас точ-
но кров і лімфа нікуди не поділися. Якщо 
включати розум, намагатися порахувати 
– починаються проблеми. Тому важливо – 
просто вірити в те, що молоко є.

Молозиво переходить в молочко на дру-
гу-п’яту добу. У кожної жінки відбувається 
по-різному. Але діткам всього достатньо. 
Цінність молозива полягає в тому, що воно 
дуже повільно виділяється, не викликає в 
дитини страху, допомагає налагодити лак-
тацію і посилити смоктальний рефлекс. Та-
кож воно профарбовує шлуночок і кишків-
ник дитини таким захисним шаром, який 
служить нам все життя. Завдяки молозиву 
дитині передається мамин імунітет, фер-
менти, які захищають її організм, допо-
магають перейти з внутрішньоутробного 
годування, через пуповинку, на лактотроф-
не – смоктати груди. Це своєрідна магія. І 
крапельне добування молозива дає дитин-
ці впевненість в її смоктальному рефлексі, 
м’яку адаптацію – воно не повинно литися. 
На третій-п’ятий день, коли вже починає 
литися, дитина вже сміливо смокче та ро-
зуміє, як це робиться. У дитини ще є бурий 
жир – в щічках, спинці. Він допомагає ком-
пенсувати рідину, якої менше в молозиві, 
ніж в зрілому молоці.

Як розпочати годування

Правило першого прикладання дитини до 
грудей – не чіпати дитину! Дитина сама при-
кладеться до грудей. Не потрібно впихати 
дитину, не треба тримати голівку, не вклада-
ти сосок. Найважливіше просто лягти зруч-
но, вкласти дитинку біля грудей і чекати, 
коли вона почне повзти і знаходити груди.

Адже кожна дитина знає, як правильно 
смоктати груди. Це і є правильне прикла-
дання.

У випадку, якщо виникають якісь пробле-
ми, то є фахівці з грудного вигодовування, 
які допоможуть правильно прикласти ди-
тину.

Важливо розуміти, що все в природі абсо-
лютно. Дитина і груди – це єдина система. 
Є різні періоди потреби, це як еволюція.

Коли дитина тільки народжується, вона 
постійно має перебувати біля грудей, тому 
що груди для неї – безпека. Саме не їжа, а 
первинно – безпека. Груди допомагають 
дитині легше пройти адаптацію, груди 
допомагають декомпенсації, розвивають 
мозкову діяльність. Тому вона постійно 
біля грудей перший час. І пам’ятаємо, що 
вона ще нетямуща, почуття голоду такого 
яскравого у неї ще немає. Тому важливо її 
будити, не давати спати більш як 3 години. 
Потім її потрібно активізувати. Для цього 
дитину роздягаємо, щоб наблизити її до 
природних умов. Одягнена чи закутана – їй 
тепло, вона відчуває себе ніби в утробі. А 
там смоктати не треба було. Коли роздяг-
нути малюка – він відчуває дискомфорт, 
прохолоду, починає проявляти активність, 
смоктати. Потім, втомившись, наївшись, 
наспілкувавшись, він готовий відпочивати. 
І так перший місяць.

Мета такого заходу – пропаганда здорово-
го способу життя та інформування, акцен-
тування уваги громадськості на цінності 
грудного вигодовування. Молоко матері 
для немовляти – це не лише поживні речо-
вини та вітаміни, а також антитіла – захист 
від хвороб. Грудне вигодовування сприяє 
сенсорному та пізнавальному розвитку ди-
тини та становить основу для подальшого 
інтелектуального розвитку. Жінки, що го-
дують дитину грудьми, за статистикою ма-
ють менший ризик розвитку раку молочної 
залози, раку яєчників та діабету.

Налагодження лактації кожній мамі

Абсолютно в кожній жінці з будь-яким типом 
грудей закладено здатність і всі можливості 
для вигодовування дитини.Більш того — на-
віть у жінки, яка не народжувала, буде молоко 
для малюка (так звана індукційна лактація).
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Коли ми йдемо за дитиною – ми допомага-
ємо їй в адаптації до нашого світу, форму-
ванні її психічного здоров’я. А це, в свою 
чергу, крутий фундамент, тому що місто 
дає безліч стресових ситуацій.

Переваги грудного вигодовування для 
дитини

Поживні речовини та повноцінний раціон

Грудне молоко матері – це унікальний на-
туральний продукт для новонароджених. 
Молоко містить усі поживні речовини, які 
потрібні для розвитку та росту дитини про-
тягом перших місяців життя. Грудне моло-
ко є найбезпечнішим джерелом поживних 
речовин, вітамінів та енергії, оскільки не 
містить жодних додаткових, шкідливих 
чи забруднюючих речовин, за винятком 
конкретних протипоказань (певні хвороби, 
наприклад, ВІЛ).

Молоко матері повністю покриває потреби 
дитини в поживних речовинах протягом 
перших 6 місяців життя, а з 6 до 12 міся-
ців продовжує задовольняти щонайменше 
половину потреб дитини в поживних ре-
човинах, а протягом другого року життя 
— покриває третину цих потреб.

Захист

Годування дитини протягом першої години 
після народження – це найвищий захист 
немовляти від інфекційних захворювань, 
зокрема – від кишково-шлункових інфек-
цій. За даними ВООЗ, виключно грудне ви-
годовування значно знижує ризик смерті 
внаслідок діареї, пневмонії та інших інфек-
ційних захворювань, а у разі хвороби діти 
швидше одужують.

Годування грудьми, за спостереженнями 
фахівців, дає дитині імунітет від таких 

небезпечних хвороб як астма та діабет. 
Окрім того, діти й підлітки, які в грудно-
му віці отримували молоко матері, рідше 
страждають від надлишкової ваги або ожи-
ріння у старшому віці.

Проте важливо не забувати, що грудне ви-
годовування не є альтернативою вакцина-
ції. Воно не здатне захистити дитину від 
інфекцій, проти яких проводиться щеплен-
ня. Наприклад, дитина, яка перебуває на 
грудному вигодовуванні, при інфікуванні 
кашлюком може тяжко захворіти і навіть 
померти.

Розвиток дитини

Молоко матері та сам процес вигодо-
вування сприяє сенсорному та пізна-
вальному розвитку немовляти, а також 
становить основу для подальшого інте-
лектуального розвитку. Дослідження до-
водять, що діти, яких годували грудьми, 
демонструють вищі результати акаде-
мічної успішності та інтелектуального 
розвитку.

Переваги грудного вигодовування для 
матері

Захист від небезпечних хвороб

За дослідженнями науковців, грудне виго-
довування може допомогти знизити ризик 
розвитку серцево-судинних захворювань, 
діабету 2 типу, раку яєчників та раку мо-
лочної залози.

Психічне здоров’я

Грудне вигодовування знижує ризик розвитку 
післяродової депресії.

Посилення емоційного зв’язку з дитиною

Грудне вигодовування посилює зв’язок 
матері з дитиною, сприяє покращенню та 
зміцненню сімейних відносин.

Безпека і комфорт

Грудне вигодовування – це найнадійніший, 
найбезпечніший та найдоступніший спосіб 
годування немовляти.

Природна контрацепція

Грудне вигодовування дозволяє робити 
перерви між вагітностями – гормональ-
ний вплив часто викликає відсутність 
менструацій. Це природний (хоча і не 
100% надійний) метод попередження ва-
гітності, відомий як метод лактаційної 
аменореї (до 90% у перші шість місяців 
з обов’язковим дотриманням усіх реко-
мендацій).

Протипоказання: коли не можна годувати 
грудьми

Молоко матері є найбільш корисним про-
дуктом харчування для немовлят, у тому 
числі передчасно народжених та хворих.  
Грудне вигодовування не рекомендується 
або протипоказане у рідкісних випадках. 
У кожному конкретному випадку лікар 
повинен провести відповідне обстеження 
дитини та матері, щоб визначити, чи ма-
тиме грудне вигодовування негативний 
вплив на стан здоров’я жінки або новона-
родженої дитини, щоб зрозуміти, чи варто 
починати, переривати або зупиняти груд-
не вигодовування у конкретному випадку.

Основні протипоказання:

 • у немовляти класична галактоземія, 
форма спадкових порушень обміну ре-
човин;
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 • мати інфікована Т-лімфотропним віру-
сом людини I або II типу;

 • мати приймає наркотичні засоби.

ВІЛ-інфіковані матері можуть годувати сво-
їх дітей — за умови, що матері отримують 
антиретровірусну терапію та дотримують-
ся порад лікаря.

Рекомендовано тимчасово припинити грудне 
вигодовування, якщо:

 • у матері бруцельоз, який попередньо не 
лікували;

 • мати приймає певні лікарські засоби, 
які не рекомендовані при грудному ви-
годовуванні;

 • мати проходить процедуру цифрової 
рентгенографії з використанням радіо-
фармацевтичних препаратів;

 • у матері активна форма вірусу простого 
герпесу (ВПГ) з ураженнями в області 
грудей (матір може продовжувати груд-
не вигодовувати, якщо при цьому мож-
ливо повністю прикрити уражену ча-
стина грудей, щоб попередити передачу 
вірусу немовляті).

Матері можуть відновити грудне виго-
довування після консультації з лікарем, 
який визначить, коли це знову стане без-
печним для немовляти. Цим матерям не-
обхідно забезпечити підтримку лактації, 
дізнатися, як стимулювати та підтримува-
ти виробництво молока та годувати своїх 
немовлят пастеризованим донорським 
грудним молоком або сумішшю під час 
тимчасового припинення грудного виго-
довування.

Рекомендовано тимчасово припинити груд-
не вигодовування, але дозволено годувати 
немовля зцідженим молоком матері, коли:

 • у матері активна форма туберкульозу і 
жінка попередньо не проходила відпо-
відного курсу лікування (Примітка: матір 
може відновити грудне вигодовування 
після того, як пройде відповідне лікуван-
ня і лікар підтвердить, що більше немає 
ризику передачі ТБ немовляті під час ГВ);

 • протягом від 5 днів до пологів до 2 днів 
після пологів, у матері виявлені симпто-
ми вітряної віспи (вітрянки).

Грудне молоко забезпечує захист від бага-
тьох респіраторних захворювань, у тому 
числі і від грипу. Якщо у матері є підозра 
або підтверджений діагноз на грип, її варто 
вжити всіх можливих заходів для запо-
бігання передачі вірусу немовляті, однак 
рекомендовано продовжувати грудне ви-
годовування.

Паління звичайних або електронних сига-
рет під час грудного вигодовування варто 
припинити. Внаслідок паління шкідливі 
хімічні речовини передаються через груд-
не молоко від матері до немовляти. Окрім 
цього, можливе і мимовільне вдихання 
дитиною вторинного диму. Однак, мате-
рям слід пам’ятати, що грудне вигодову-
вання потрібно продовжувати, незалежно 
від того, чи вона зможе відмовитися від 
цієї шкідливої звички, чи ні. Грудне ви-
годовування забезпечує численні пере-
ваги для здоров’я, а грудне молоко матері 
є найкращим продуктом харчування для 
немовляти.

Основні правила грудного вигодовування

Рекомендації ВООЗ та ЮНІСЕФ щодо грудно-
го вигодовування:

 • забезпечити контакт «шкіра до шкіри» 
та прикладати дитину до грудей матері 
якнайшвидше після народження немов-
ляти;

 • якнайшвидше почати грудне вигодо-
вування, найкраще – протягом першої 
години життя дитини;

 • забезпечити перебування матері та но-
вонародженої дитини в одній палаті 24 
години на добу, щоб матір змогла году-
вати дитину на вимогу (тобто так часто, 
як хоче дитина, вдень і вночі);

 • забезпечити виключно грудне вигодо-
вування протягом перших шести міся-
ців з народження – немовлятам не слід 
давати жодних інших продуктів харчу-
вання, навіть воду;

 • не використовувати жодних сумішей, 
пляшечок, сосок чи пустушок, якщо мож-
ливе виключно грудне вигодовування;

 • поступово вводити прикорм, починаючи 
з шести місяців, але продовжувати грудне 
вигодовування до досягнення дитиною 
віку двох років і старше.

Україна підтримує і розділяє ці рекомен-
дації та створює умови, щоб забезпечити 
їх виконання.
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За останні 25 років наші уявлення про збуд-
ників вірусних гепатитів значно розшири-
лися. Відкрито парентеральні гепатити C, 
G, F, TTV. Однак провідна роль у розвитку 
патології печінки сьогодні належить саме 
вірусу гепатиту С (HCV). Так, згідно з дани-
ми ВООЗ, загальна кількість людей інфіко-
ваних HCV в світі наближається до 170 млн. 
Щорічно від ускладнень цього захворюван-
ня помирає 350-500 тис. осіб. Незважаю-
чи на безумовну актуальність і величезну 
кількість друкованих робіт, присвячених 
цій проблемі, інформованість населення 
залишається на низькому рівні, що, при-
родно, призводить до несвоєчасної діагнос-
тики та, як наслідок, низької ефективності 
лікування. У даній статті хотілося б розвін-
чати деякі міфи, пов’язані з гепатитом С, 
поширені серед пацієнтів, а іноді, на жаль, 
і серед лікарів.

Міф № 1. Виявлення антитіл проти гепа-
титу С — достатня підстава для постановки 
діагнозу «хронічний гепатит С».

Реальність: вироблення антитіл — захис-
на реакція організму людини на впрова-
дження чужорідного агента. Деякі з них, 
виконавши свою безпосередню функцію, 
залишають організм, інші – залишаються 
довічно і захищають нас від повторного за-
раження, формуючи так звану «імунологіч-
ну пам’ять». Визначення антитіл до HCV – є 
скринінговим методом діагностики, що не 
дозволяє встановити остаточний діагноз, 
оскільки антитіла до HCV можуть виявля-
тися і у здорових людей в результаті ви-
рішення гострого гепатиту. Для вирішен-
ня питання про наявність або відсутність 
захворювання і його перебігу необхідна 
комплексна діагностика з обов’язковим 
визначенням HCV в крові методом ПЛР.

Міф № 2. Вірус гепатиту С часто переда-
ється статевим шляхом.

Реальність: згідно з численними дослі-
дженнями, ризик статевої передачі HCV в 
стійких парах становить близько 1%, при 

полігамних контактах він може зростати 
до 2-3%. У більшості людей, інфікованих 
HCV, зараженнявідбулося парентераль-
ним (пов’язаним з кров’ю), а не статевим 
шляхом.

Міф № 3. HCV-інфікованим вагітним по-
трібно проводити плановий кесарів роз-
тин.

Реальність:згідно із статистичними да-
ними, ризик передачі HCV від матері до 
дитини становить 3-5%. На даний момент 
не існує ніяких доказів того, що зміна ме-
тоду розродження може його знижувати. 
Грудне вигодовування також не збільшує 
ризик зараження новонародженого. Таким 
чином, інфікування жінки HCV не є про-
типоказанням для вагітності, природних 
пологів і грудного вигодовування.

Міф № 4. Хворим на хронічний гепатит С 
потрібно пожиттєво дотримуватися суво-
рої дієти.

Реальність: хворі на хронічний гепатит 
С не потребують особливої дієти, однак їм 
слід дотримуватися здорового харчуван-
ня і способу життя, також необхідно ви-
ключити вживання алкоголю. Збагачення 
раціону природними антиоксидантамита 
ненасиченими жирними кислотами, що 
містяться в свіжих овочах і фруктах, жир-
них сортах риби і морепродуктах, в тому 
числі позитивно відобразиться на функції 
печінки.

Міф № 5. Хронічний гепатит С – невилі-
ковний.

Реальність: ефективність лікування хро-
нічного гепатиту С залежить від багатьох 
факторів, таких як генотип вірусу, дав-
ність захворювання, вік, стать пацієнта, 

наявність супутніх захворювань, генетичні 
особливості пацієнта і т. д. Сучасні схеми 
лікування з урахуванням індивідуального 
підходу дозволяють досягти успіху терапії 
в 95-99 % випадків.

Міф № 6. Хворим з нормальною активніс-
тю амінотрасфераз (АЛТ, АСТ) лікуватися 
не обов’язково.

Реальність: цей міф, на превеликий жаль, 
поширений і серед лікарів. Однак численні 
дослідження показали, що захворювання 
може прогресувати і призводити до цирозу 
і навіть раку печінки у хворих зі стабільно 
нормальними показниками АлАТ і АсАТ. 
Сучасні рекомендації свідчать про необхід-
ність лікування всіх пацієнтів з хронічним 
гепатитом С, незалежно від біохімічної ак-
тивності.

Варто відзначити, що за останнє десяти-
ліття медицина досягла значних успіхів в 
лікуванні хронічного гепатиту С. Сучасна 
терапія дозволяє пацієнтові повернутися 
до звичного для нього способу життя і по-
передити виникнення серйозних наслід-
ків цієї інфекції. Поширення достовірної та 
перевіреної інформації – завдання лікарів 
усіх спеціальностей, адже однією з найчас-
тіших причин ускладнень хронічного гепа-
титу С є несвоєчасне звернення до фахівця 
або неправильне лікування.

Будьте здорові!

Наталя ЖУРАКОВСЬКА,

лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат 
медичних наук, заступник генерального 

директора ЦГЗ

Вірусний гепатит 
С: міфи та 

реальність
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 • Що потрібно зробити, щоб отрима-
ти препарат від гепатиту С безко-
штовно?

 • Як дізнатися про наявність даних 
препаратів в лікувальному закладі?

 • Що робити, якщо інформації про ліки 
поки немає?

Що потрібно зробити, щоб отримати пре-
парат від гепатиту С безкоштовно?

У всі області України відправлені препара-
ти (1772 упаковки) для лікування вірусно-
го гепатиту С. Чинними речовинами їх є 
софосбувір і велпатсавір — одні з найбільш 
сучасних на сьогоднішній день.

Що потрібно зробити, щоб отримати на-
явний препарат для безкоштовної видачі 
населенню, якщо у Вас підтверджена наяв-
ність гепатиту С?

1.  Звернутися до Вашого лікаря-інфек-
ціоніста і повідомити, що Ви заці-
кавлені даною програмою державної 
підтримки.

2.  Написати заяву з проханням отрима-
ти лікування в рамках даної програми 
на ім’я директора обласного департа-
менту охорони здоров’я.

3.  Отримати схвалення від профільної 
комісії, яка створена в цих цілях на 
базі обласних департаментів охорони 
здоров’я або інфекційних лікарень.

4.  При отриманні позитивного рішення 
Вам потрібно буде пройти лікування 
за програмою в інфекційній лікарні 
Вашого регіону.

Як дізнатися про наявність даних препа-
ратів в лікувальному закладі?

Ви можете отримати цю інформацію з та-
ких джерел:

1.  На офіційних сайтах регіональних де-
партаментів охорони здоров’я.

2.  На інформаційних стендах в медичних 
установах.

3.  На онлайн-платформах з даної тематики.

Що робити, якщо інформації про ліки 
поки немає?

1.  Написати запит на ім’я головного 
лікаря про доступ до публічної ін-
формації про наявність певного пре-
парату.

2.  Звернутися в обласний департамент 
охорони здоров’я з даним питанням.

Лікування від гепатиту С є дуже важливим, 
незважаючи на те, що дана патологія три-
вало протікає практично безсимптомно, її 
ускладнення несуть пряму загрозу життю 
пацієнта. Чим раніше розпочата терапія, 
тим, відповідно, краще перспективи! Здо-
ров’я Вам і Вашим близьким!

АНДРІЙ ОСАДЧИЙ, лікар-інфекціоніст

Як отримати ліки 
від гепатиту С за 

рахунок держави?
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Профілактика 
внутрішньо-
лікарняного 
інфікування 
гепатитом В

Проблема зростання кількості внутрішньо-
лікарняних інфекцій (ВЛІ) останнім часом 
набула окремого значення для всіх кра-
їн світу. Україна в даному випадку також 
не виключення. Адже, ВЛІ  є  однією з  ос-
новних причин захворюваності  і  смертно-
сті  госпіталізованих  хворих.

 • медичний персонал (лікарі, середній та 
молодший медичний персонал);

 • також джерелом ВЛІ можуть бути близь-
кі та родичі пацієнтів, що відвідують їх 
або ж доглядають за ними.

Гепатит В  залишається одним з найбільш 
небезпечних інфекцій, що передаються ге-
моконтактним шляхом. Більш за все, ризик 
інфікування мають  хворі, яким проводять-
ся масштабні хірургічні втручання. Окрім 
цього, особливу категорію ризику представ-
ляє медичний персонал глікувальних за-
кладів, чиї обов’язки передбачають вико-
нання хірургічних маніпуляцій або роботу 
з кров’ю (хірургічні, гематологічні, лабора-
торні, гемодіалізниє відділення).

Як дотримання основних принципів 
інфекційного контролю сприятиме про-
філактиці внутрішньолікарняного інфіку-
вання вірусним гепатитом В (ВГВ)?

Основою профілактики внутрішньолікар-
няного інфікування ВГВ є дотримання 
протиепідемічного режиму в лікувальних 
закладах, а також  дотримання управлінця-
ми та медичними працівниками основних 
принципів інфекційного контролю, а саме:

 • Забезпечення дотримання встановле-
них вимог до дезинфекції, передстери-
лізаційного очищення, стерилізації ви-
робів медичного призначення, а також 
до збору, знезараження, тимчасового 
зберігання і транспортування медичних 
відходів, що утворюються в ЛПУ;

 • використання індивідуальних засобів за-
хисту (халати та захисні костюми, гумові 
рукавички, маски, окуляри або захисні 
екрани, взуття, що піддається дезінфекції) 
під час проведення усіх медичних мані-
пуляцій, пов’язаних з контактом із кров’ю 
або з іншими біологічними рідинами;

 • дотримання правил і техніки гігієнічної 
обробки рук.

Важливо наголосити, що єдиним надій-
ним захистом від інфікування гепатитом 
В є вакцинація. Щеплення від гепатиту В 
показані не лише дітям, але й дорослим, 
що належать до групи ризику. Щороку ре-
єструють близько 800 нових випадків за-
раження гепатитом В саме під час здійс-
нення професійних обов`язків медичними 
працівниками. Пам`ятайте, що у медичних 
працівників, які не пройшли щеплення від 
гепатиту В, ризик захворіти від випадково-
го травмування голкою дуже високий. Саме 
тому, керівники лікувальних закладів та 
безпосередньо медичні працівники повин-
ні пам`ятати не тільки про основні заходи 
безпеки, але й про необхідність зробити 
щеплення.

Питання профілактики внутрішньолікар-
няного інфікування гепатитом В потребує 
щоденного, ретельного дотримання медич-
ними працівниками принципів інфекцій-
ного контролю, які передбачані затвердже-
ною програмою з інфекційного контролю в 
кожному окремому лікувальному закладі.

Олена Станкевич, лікар-інфекціоніст 

Зростає кількість лікувальних установ, 
з`являється все більше нових діагностич-
них та терапевтичних можливостей,що 
потребують спеціалізованих технік стери-
лізації, не дотримуються всі етапи інфек-
ційного контролю, зростає безконтрольне 
застосування антимікробних препаратів 
– ці, а також багато інших чинників значно 
підвищують ймовірність  поширення ін-
фекцій серед пацієнтів та персоналу.

Джерела внутрішньолікарняних  інфек-
цій,  що мають   найважливіше епідеміо-
логічне значення:

 • пацієнти з гострою, стертою або хроніч-
ною формою інфекційних захворювань, 
а також носії різних  видів патогенних 
та умовно-патогенних мікроорганізмів;
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Що робити, якщо 
тест на гепатит 

позитивний?

основних принципів гігієни рук та при вжи-
ванні немитих овочів та фруктів) та вилі-
кувався. Та є гепатити, які можуть надати 
вашій печінці непоправних наслідків (цироз 
печінки, печінково-клітинний рак та ін.), це 
гепатити C, В та D. Зараження може стати-
ся, коли ви цього не очікуєте — на прийомі 
у стоматолога, гінеколога, при проведенні 
операцій та навіть при відвідуванні салону 
краси.

Де пройти тестування?

Людина, у якої є бажання пройти тестуван-
ня на вірусний гепатит, повинна звернути-
ся до сімейного лікаря, який призначить 
аналіз на наявність антитіл до вірусного 
гепатиту або зробить його з використан-
ням швидкого тесту.

Що таке вірусний гепатит?

Гепатит насамперед — це захворювання пе-
чінки. Він може бути медикаментозного, 
токсичного (наприклад, алкогольного), ві-
русного та ін. походження. Одними з пред-
ставників вірусних гепатитів є А або Е ге-
патити, які схожі на шлункову інфекцію, 
якою перехворів (внаслідок недотримання 

Кому насамперед рекомендовано тесту-
вання?

Проходження тестування на вірусні гепа-
тити рекомендовано для:

 • люди з низькою соціальною відпові-
дальністю;

 • чоловіки, які мають сексуальні стосун-
ки з чоловіками;

 • люди, які споживали або споживають 
наркотики ін’єкційним шляхом;

 • люди, які коли-небудь проходили гемо-
діаліз або на момент звернення перебу-
вають на гемодіалізі;

 • люди, які отримували донорську кров 
або її компоненти;

 • медичні працівники, робота яких по-
лягає у тісній взаємодії з кров’ю та ін. 
речовинами організму (хірурги, травма-
тологи, акушери-гінекологи, лаборанти, 
маніпуляційні медсестри тощо, а також 
працівники служб надзвичайних ситу-
ацій/правоохоронних органів у разі по-
ранення гострими інструментами чи 
потрапляння на слизові оболонки крові, 
що потенційно може містити вірус ге-
патиту);

 • люди, які мають клінічні ознаки ві-
русних гепатитів (цироз печінки, пе-
чінково-клітинний рак, підвищені по-
казники функцій печінки нез’ясованої 
етіології, відхилення в органах шлун-
ково-кишкового тракту, виявлені за 
результатами ультразвукового дослі-
дження);

 • люди, які живуть з ВІЛ;
 • люди, які перебували в місцях позбав-

лення волі;
 • люди, які мають татуювання, пірсинг;
 • люди, які відвідували кабінет стома-

толога або будь-якого іншого спеціа-
ліста, при якому було хірургічне втру-
чання.

Результати тестування

 • Якщо відповідь негативна, не слід зво-
лікати, потрібно повторити аналіз через 
6 тижнів.

 • Якщо відповідь позитивна сімейний 
лікар направить до інфекціоніста. Лі-
кар-інфекціоніст призначає додаткові 
обов’язкові обстеження. Ви зі свого боку 
повинні написати заяву на ім’я директо-
ра обласного департаменту охорони здо-
ров’я чи головного лікаря відповідного 
ЗОЗ, де надають послуги з консульту-
вання та лікування вірусних гепатитів, 
із проханням отримати лікування дер-
жавним коштом.

Коли підійде ваша черга на забезпечення 
медикаментами бюджетним коштом, ви 
можете розпочати курс лікування.

Пам’ятайте!

 • Вірусний гепатит C є виліковним.
 • Вірусний гепатит B — це хронічне за-

хворювання та передбачає пожиттєвого 
лікування. Та ви можете захистити себе 
вакцинацією.

 • Вірусний гепатит D є актуальним лише 
для осіб, які мають вірус гепатиту B.

Джерела:

1.  https://www.who.int/ru/news-room/
fact-sheets/detail/hepatitis-c

2.  h t t p s : // w w w. p h c . o r g . u a / n e w s /
vberegtisya-vid-gepatitu-v-mozhna-
zavdyaki-vakcinacii-vakcini-proti-
gepatitu-s-ne-isnue

3.  ht tps : //www.phc.org .ua/kontrol -
z a k hvo r y u v a n / v i r u s n i - g e p a t i t i /
diagnostika-virusnikh-gepatitiv

Олена Панкова, лікар-інфекціоніст
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Що треба знати 
про вакцинацію 
від гепатиту B?

У разі, якщо мати не інфікована вірусом ге-
патиту В, допустимо введення першої дози 
вакцини в перші місяці життя або в 2 місяці 
в складі комбінованих вакцин.

Яка схема вакцинації?

Рекомендована схема вакцинації з позиції 
найбільш ефективного вироблення анти-
тіл є 0-1-6 міс (0 — перша доза, 1 — друга 
доза, яку вводять через 1 міс після першої, 
6 — третя доза, яку вводять через 6 місяців 
після першої або через 5 міс після другої).

Альтернативні схеми, що враховують стан 
здоров’я і історію вакцинації конкретного 
пацієнта, можна обговорити зі своїм ліка-
рем.

Кращий спосіб попередження інфікування 
ВГB — вакцинація! З огляду на той факт, що 
чим молодший вік інфікування вірусом ге-
патиту В, тим більша ймовірність розвитку 
хронічної інфекції, дуже важливо починати 
вакцинацію саме в пологовому будинку в 
перші 24 години після народження. Але в 
разі народження від матерів інфікованої ге-
патитом В — в перші 12 годин з паралельним 
введенням імуноглобуліну проти гепатиту В.

Якщо дитині в пологовому будинку введена 
1 доза вакцини, чи можливо надалі ввести 
ще 3 дози вакцини від гепатиту В в складі 
комплексних вакцин?
Так. Такий варіант введення дозволений 
діючими наказами МОЗ та рекомендаціями 
СDC і не шкодить здоров’ю дитини.

Якщо пацієнт отримав повний комп-
лекс з трьох вакцин, чи потрібно вво-
дити бустерну (додаткову) дозу?

У більшості випадків пацієнтам з нормаль-
ним імунітетом бустерна доза не потрібна. 
Однак деякої категорії пацієнтів (що знахо-
дяться на гемодіалізі, ВІЛ-інфіковані, паці-
єнти отримують цитостатики) бустерні дози 
можуть знадобитися за умови, що рівень 
антитіл нижче 10 МО / мл.

Чи шкідливо отримувати додаткову 
дозу вакцини проти гепатиту В або 
повторювати всю серію вакцин про-
ти гепатиту В?

Ні, отримання додаткових доз вакцини про-
ти гепатиту В не шкідливо.

Чи потрібно повторювати серію вак-
цинації, якщо була пропущена доза?

Ні, не потрібно. Незалежно від того, скільки 
часу пройшло від останньої вакцинації, по-
трібно ввести відсутні дози з дотриманням 
мінімальних інтервалів.

Може вакцина від гепатиту В ви-
кликати запалення печінки, тобто 
гепатит?

Однозначно ні. Вакцина від гепатиту В — 
це рекомбінантна вакцина (отримана не 
з препарату крові, а методом генної інже-
нерії шляхом введення в хлібопекарські 
дріжджі плазміди, які містить ген HbsAg). 
HbsAg — в цьому випадку точна копія 
«шматочка» справжнього вірусу гепатиту 
В, але не сам вірус. Тому викликати гепа-
тит він не може.



ДОСВІД

меДичний прОСтІр липень 202038 39

Правда, що вакцина проти гепати-
ту В викликає жовтяницю новона-
роджених?

Немає епідеміологічних даних, що підтвер-
джують зв’язок жовтяниці новонароджених 
з вакцинацією від гепатиту В. З власного 
досвіду, можу сказати, що в ті періоди коли 
з певних причин вакцина була відсутня або 
батьки відмовлялися від вакцинації в по-
логовому будинку, кількість неонатальних 
жовтяниць не зменшувалася.

Чи впливає місце введення вакцини на 
вироблення антитіл?

Вакцина від гепатиту В вводиться внутріш-
ньом’язово (новонародженим та дітям до 

5 років — в передню ділянку стегна; після 5 
років і взрослим — в дельтоподібний м’яз). 
Як виняток пацієнтам з тромбоцитопенією 
або з іншими порушеннями згортання крові 
вакцину можна ввести підшкірно. Введення 
в сідницю підвищує ризик травматизації 
голкою сідничного нерва і знижує імунну 
відповідь, в результаті чого може знадобити-
ся проведення повторного курсу вакцинації.

Наскільки вакцина ефективна?

Після отримання вакцинального комплексу 
з 3-х доз, у 95% вакцинованих формується 
захисний імунітет.

Як довго зберігається захисний титр 
антитіл?

За даними ВООЗ, приблизно 90% вакцинова-
них залишаються захищеними принаймні 
протягом 30 років.

Наскільки безпечна вакцина і які мо-
жуть бути побічні ефекти?

Вакцина має високий профіль безпеки і 
вкрай рідко викликає побічні ефекти, най-
більш часті з яких: біль у м’язах та підви-
щення температури тіла. Ризик виникнення 
анафілактичного шока — 1 випадок на 1-2 
мільйони вакцинованих.

Кому вакцина від гепатиту В проти-
показана?

Вакцина протипоказана в разі анафілактич-
ної реакції на попередню дозу вакцини.
Вагітність і годування груддю не є протипо-
казанням до введення вакцини.

Що робити якщо дитина, яка рані-
ше не вакцинована від гепатиту В, 
травмувала себе предметом, який 
потенційно може бути інфікованим 
(голка, бритва і т.д)?

У такому випадку потрібно звернутися до 
свого сімейного лікаря для проведення по-
стконтактної профілактики, яка полягає 
у введенні дози вакцини від гепатиту В і 
імуноглобуліну проти гепатиту В в перші 
24 години після контакту. Наступні дози 
вакцини повинні бути введені згідно з ін-
струкцією до вакцини. Так, наприклад, схе-
ма постконтактної вакцинації вакциною 
Енджерікс – В – 0-1-2-12 міс.

Ігор Романовський, лікар-педіатр 
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СЕРГІЙ ФЕРНАНДЕС 
ДЕ РІВЕС: ХТО НЕ 
ГОРИТЬ, ТОЙ I НЕ 

ВИГОРАЄ
Лікар-невропатолог вищої 

категорії, психіатр, кандидат 
медичних наук з досвідом 

роботи понад 13 років Сергій 
Фернандес де Рівес в інтерв’ю 

Одеському Центру громадського 
здоров’я розповів про медичну 
кар’єру, стажування в Швеції 

та навчання у Львові.

пацієнтами та стикався на практиці з різ-
ними неврологічними патологіями.

З 2012 року почав звертати увагу на те, що 
підходи до лікування різних недуг на За-
ході та у нас дуже відрізняються. Це було 
те, що у нас стали б називати доказовою 
медициною. Але остаточний переворот 
моєї свідомості стався в 2014 році, коли 
я поїхав на стажування по темі інсультів 
в Швецію. Я побачив, як там лікують, і 
зрозумів, що це не має нічого спільного 
з тим, що відбувається у нас. Вирішив 
займатися ось такою справжньою нау-
ковою медициною. А коли проаналізував 
проблеми, з якими люди звертаються до 
невролога (близько 60% з них були пов’я-
зані з психологічним станом), повернув-
ся до своєї мрії бути психіатром і почав 
освоювати психіатрію.

Про шведський досвід

— У Швеції інсульт лікують абсолютно 
по-іншому. На той момент лікували мало-
поширеним методом — за допомогою тром-
болізису. Це процедура, при якій тромб 
розчиняється, і інсульт не формується, 
якщо препарат введено вчасно — важливо 
зробити це в перші 3 години від моменту 
виникнення симптомів.

Цікава організація самого процесу: кліні-
ки змагаються в швидкості проведення 
цієї процедури. Діє девіз «Тime is brain!», 
Тобто чим швидше проведена проце-
дура, тим вище ймовірність врятувати 
тканину мозку. Там є таке поняття, як 
Door-to-Needle Time — час від моменту 
надходження дзвінка в диспетчерську 
до введення першої дози тромболітику. 
У Каролінській клініці Стокгольма, де 
я проходив стажування, Door-to-Needle 
Time становив в середньому 21 хвилину. 

Ми на той момент не могли навіть мріяти 
про таку злагодженість роботи екстрених 
медичних служб.

У Швеції немає поняття «завідувач відділен-
ням». Там є відповідальний лікар, який змі-
нюється раз на тиждень. Тобто з постійних 
керівників — лише директор клініки, а для ін-
ших кураторів постійно відбувається ротація.

Також немає поняття «лікуючий доктор». 
На кожному етапі, принаймні в інсультно-
му відділенні, пацієнта супроводжують два 
фахівця і колегіально приймають рішення. 
На етапі приймального відділення це лі-
карі швидкої допомоги та приймального 
покою; на етапі виконання томографії — 
рентгенолог і доктор приймального покою; 
на етапі введення препарату — рентгено-
лог і лікар, відповідальний за тромболізис; 
в відділенні — лікарі, що відповідальні за 
тромболізис та за все відділення.

Відрізняються і терміни госпіталізації. В 
середньому в Швеції людину після інсуль-
ту тримають в лікарні добу. Я вирішив по-
жартувати, чому не 12 годин, на що доктор 
цілком серйозно відповів: “Ну, а як же? По-
трібно зробити добове холтер-моніторуван-
ня ЕКГ, а після цього можемо відпускати з 
рекомендаціями”.

Про новий підхід у роботі з пацієнтами

— Одна з найбільш частих причин звер-
нення до невролога — запаморочення. 
У нас прийнято говорити, що це «пере-
тискання судини в шиї» і потрібно роби-
ти судинорозширювальні крапельниці. 
Такої практики в цивілізованій меди-
цині немає з 1980-х років. Тим більше, 
що більшість випадків запаморочення 
пов’язані з почуттям тривоги (при па-
нічних атаках, тривожному розладі), а це 

Про бабусині лекції, інститутські фаво-
рити та вплив Заходу

— До медицини я прийшов, тому що моя ба-
буся Валентина Вікторівна Букіна була лі-
карем-неврологом. Я бачив, як багато вона 
працює на кафедрі нервових хвороб. Бабуся 
зарядила мене філософією допомоги лю-
дям, за що їй вдячний, і допомогла освоїти 
неврологію. Любив слухати бабусині лекції 
(вона читала прекрасні лекції!), Ходити до 
неї на роботу, коли бабуся все показувала 
і розповідала. Це справило на мене дуже 
сильне враження.

В інституті мене цікавило багато спеціаль-
ностей: ендокринологія, реаніматологія, 
неврологія, психіатрія. В першу чергу — 
неврологія та психіатрія. Я 12 років про-
працював в 10-й міській лікарні на вулиці 
Малиновського з важкими інсультними 



ІСТОРІЯ УСПІХУ

медичний ПРОСТІР44 45липень	 2020

вже область психіатрії. Потік звернення 
той же самий, але підхід я почав практи-
кувати інший.

В процесі освоєння сучасної психіатрії зро-
зумів, що такі розлади лікуються не тільки 
медикаментозно. Значна їхня частина при-
падає на психотерапевтичні втручання. І 
тоді зацікавився когнітивно-поведінковою 
терапією. З її допомогою можна лікувати 
практично всі психіатричні проблеми, іно-
ді в поєднанні з медикаментами, а іноді 
безмедикаментозно. Наприклад, в лікуван-
ні депресії абсолютно порівняна ефектив-
ність антидепресантів і когнітивно-пове-
дінкового підходу.

Зараз я навчаюся в Інституті когнітивно-по-
ведінкової терапії у Львові та практикую 
як психотерапевт. Такий стиль роботи мені 

дуже подобається. Уявляю, як ніби кожен з 
цих підходів — одна рука, тепер — є обидві, 
які я можу запропонувати пацієнтові. Якщо 
йому більше підходить медикаментозна 
підтримка — будь ласка, якщо цікавіше роз-
биратися з внутрішньою організацією пси-
хіки і протистояти проблемі самостійно — я 
і це можу йому запропонувати.

Про професійне вигоряння

— Професійне вигорання відбувається у тих, 
хто горить. А хто не горить, той і не вигорає.

Проходив через вигоряння не раз. Боро-
тися з ним складно, і це дуже актуаль-
на проблема для лікарів. У цьому стані 
фахівець стає черствим і байдужим до 
страждань інших людей. До того ж, він 
вичерпує свій ресурс.

Як з цим боротися? Універсальної відпо-
віді немає. Важливо піклуватися про себе, 
не забувати про відпочинок і інші сфери 
життя. Якщо людина живе тільки роботою, 
досить імовірно, що вона вигорить. А якщо 
її життя збалансоване, у неї різноманітні 
інтереси, міцні соціальні зв’язки і контакт 
зі своїми цінностями — це може стати про-
філактикою вигоряння.

Як я сам боровся? Наприклад, взяв відпуст-
ку під Новий рік і замість того, щоб свят-
кувати, відсипався цілий тиждень по 20 
годин на добу. Це був хороший заряд, аби 
вийти зі стану вигоряння.

Про захоплення, життєве кредо і любов 
до Львова

— Я завжди був закоханий у Львів, а коли 
дізнався, що буду там вчитися, сказав 
«yes!». Я називаю це академічним туриз-
мом, тому що я вчуся і відпочиваю одно-
часно. Для мене це дуже ресурсний стан. 
Дуже подобається інститут. Він працює за 
Оксфордською моделлю навчання, і якість 
викладання дуже висока.

Зараз основний контингент моїх пацієнтів 
— «мала психіатрія», тобто непсихотичні 
розлади, пов’язані з настроєм, тривогою 
і т.д. Це основний фокус мого професій-
ного інтересу на даний момент. Мій девіз 
по життю — не бігти від страхів, а йти до 
цінностей. Когнітивно-поведінкова тера-
пія стала не тільки новою спеціальністю, 
а й цілісною життєвою позицією, сучас-
ним варіантом стоїцизму, адже ще давньо-
грецький філософ Епіктет стверджував, 
що нам під силу все, що знаходиться поза 
нами: тілесне, зовнішній світ. Чи не самі 
ці речі, а тільки наші уявлення про них 
роблять нас щасливими або нещасними; 
але наші думки, прагнення, а отже, і наше 
щастя підвладні нам.

Лікар-невропатолог вищої категорії, психіатр, 
кандидат медичних наук з досвідом роботи 

понад 13 років Сергій Фернандес де Рівес 
в інтерв’ю Одеському Центру громадського 

здоров’я розповів про медичну кар’єру, 
стажування в Швеції та навчання у Львові.
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ВЧЕНІ 
РОЗРОБЛЯЮТЬ 
НОВИЙ СПОСІБ 

ДОСТАВКИ 
БІЛЬШОЇ 

КІЛЬКОСТІ ЛІКІВ 
ЧЕРЕЗ ШКІРУ

Вчені з Наньянського 
технологічного університету 

Сінгапуру (NTU Singapore) 
та Агентства з науки, 

технологій та досліджень 
показали, що застосування 

«тимчасового тиску» на 
шкіру мишей може створити 

новий спосіб доставки ліків.

У статті, опублікованій в Science Advances, 
дослідники показали, що об’єднання двох 
магнітів, що чинять тиск на складку шкі-
ри, призвело до короткочасних змін шкір-
ного бар’єру і, зокрема, до утворення «мі-
кропор» під його поверхнею.

В ході тестів стало зрозуміло, що мікропо-
ри, які мають площу близько 3 мікроме-
трів, дозволяють препаратам, нанесеним 
на поверхню шкіри, легше дифундувати 
через неї. В шість (!) разів більша кількість 
препарату дифундувала через шкіру ми-
шей з мікропорами порівняно зі шкірою 
мишей, які не отримували тимчасового 
тиску.

Провідний автор статті, доктор Даніель Ліо, 
який провів це дослідження в рамках своєї 
докторської дисертації в Школі хімічної та 
біомедичної інженерії НТУ, сказав, що хоча 
голки та ін’єкції мікроголки пошкоджують 
шкіру, мікропори можуть прокласти шлях 
до безболісної трансдермальної доставки 
таких препаратів, як інсулін.

Зменшення пошкодження шкіри та болю 
від доставки ліків через шкіру

Експериментальні результати показали, 
що наночастинки та інсулін ефективно до-
ставляються через шкіру мишей, при моле-
кулярній масі до 20 000 дальтон. Ця маса в 
40 разів найбільша в даний час у науковій 
літературі щодо трансдермальної доставки 
ліків (тобто за допомогою пластирів), що 
становить 500 дальтон.

Кількість лікарського засобу, доставле-
ного методом тимчасового тиску, також 
була порівнянна з кількістю, доставленою 
пластиром мікроголки — десятки голок, 
менших за ширину волосся людини, ви-
готовлені з біосумісних сполук, зазвичай 

використовуваних для доставки неве-
ликої кількості ліків через шкіру через 
деякий час.

У порівнянні зі звичайними ін’єкціями, 
коли в шкіру потрібно проникнути, і існує 
ризик виникнення ефекту гіпоглікемії - 
коли введений інсулін діє занадто швид-
ко, а пацієнт запаморочить - новий метод 
здатний повільно доставляти ліки з часом, 
не порушуючи шкіри, тим самим спричи-
няючи менше болю.

В експериментах команда також виявила, 
що за їхнім методом у клітинах шкірно-
го шару (епідермісу) спостерігали збіль-
шення кількості «розривів розривів» та 
зменшення «щільних стиків». Ці з’єднання 
контролюють кількість молекул, що до-
ставляються між клітинами: якщо спосте-
рігається посилене вираження розривів 
розривів, більше клітин може бути достав-
лено через клітинний бар’єр, тоді як тісні 
з’єднання обмежують позаклітинний рух 
молекул.
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У експериментах на тваринах два магніти 
використовували для тиску на спинну шкі-
ру миші протягом 1 або 5 хвилин, залежно 
від того, наскільки швидко потрібна до-
ставка препарату, перш ніж його видалити, 
а потім препарат місцево застосовувати, 
як крем.

Команда висловила гіпотезу, що для ліків, 
які потрібно доставляти повільніше або 
меншими дозами, достатньо буде 1 хвили-
ни, тоді як для доставки ліків швидше зна-
добиться більше мікропор, тому потрібно 
5 хвилин.

Потім лікарський засіб залишали на 12 го-
дин до того, як шкіру зобразили за допо-
могою флуоресцентної мікроскопії, щоб 
побачити, в якій мірі препарат проник че-
рез шкіру. Команда порівнювала три типи 

шкіри: шкіру, яка отримувала лікування 
тиском, шкіру, яка не мала, та шкіру, яка 
мала наркотики, доставлені через мікро-
голки.

Шкіра, яка отримувала лікування тиском, 
мала аналогічну кількість лікарського за-
собу, доставленого через шкіру, як та, ви-
явлена мікропланшетом, тоді як шкіра, яка 
не отримувала лікування під тиском, мала 
значно менший обсяг доставки.

Також спостерігалося, що мікропори зни-
кають через день після їх утворення, що 
говорить про те, що клітини шкіри запов-
нили прогалини.

«Пацієнти, яким доводиться вво-
дити наркотики щодня, наприклад 
інсулін, постійно запитують, чи є 

інший спосіб доставити свої ліки, 
що не передбачає травмування чи 
проникнення до шкіри. Наші нові 
знахідки для них обіцяють, і ми спо-
діваємось, що ми зможемо вдоско-
налити цей метод, щоб одного дня 
було можливо доставити достат-
ню кількість ліків через шкіру через 
пластир та позбавити їх від щоден-
них ін’єкцій», — додала дослідник, лікар 
та професор Бекер.

Цей мультидисциплінарний проект зайняв 
два роки і триває далі. Наразі команда по-
дала патент на прилад під тиском, який 
виглядає як віцеподібний затискач для 
шкіри, і в даний час проводить подальші 
експерименти щодо вдосконалення меха-
нізму доставки ліків.

Джерело:

https://advances.sciencemag.org/
content/6/22/eaaz6919 – переклад та 
адаптація тексту виконані Одесь-
ким ЦГЗ
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