МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР
СЕРПЕНЬ 2020

ЗДОРОВ`Я
ПОДІЇ ЦЕНТРУ
НОВИНИ МЕДИЦИНИ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЗДОРОВ`Я
• АМБРОЗІЯ В МІСТІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ АЛЕРГІКІВ ........................................ 2
• ЯК ВБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ВАШИХ ЗУБІВ? ............................................................................................................. 4
• ЧЕК-ЛИСТ “НУ ЧОМУ ТИ ТАКИЙ ВРАЗЛИВИЙ!”............................................................................................... 8
• КОЛИ ТИ ПОСМІХАЄШСЯ, ВЕСЬ СВІТ ПОСМІХАЄТЬСЯ ТОБІ....................................................................10
• ГІГІЄНА РУК: КОЛИ, ЧИМ І ЯК САМЕ ЇХ МИТИ? ..............................................................................................12
• ЧЕК-ЛИСТ “МИЙТЕ РУКИ ПРАВИЛЬНО”.............................................................................................................14
• СКІЛЬКИ І ЯКОЇ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПОТРІБНО ЛЮДЯМ РІЗНОГО ВІКУ? .................................16
• ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ТА ДИТЯЧЕ ЗДОРОВ’Я: НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ БАТЬКАМ? .............20

НОВИНИ МЕДИЦИНИ
• SALMONELLA АТАКУЄ: ЯК РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БАКТЕРІЯ ТА ЩО РОБИТИ, КОЛИ
З’ЯВИЛИСЯ ПЕРШІ СИМПТОМИ ............................................................................................................................24
• ЧЕК-ЛИСТ “САЛЬМОНЕЛЬОЗ” ................................................................................................................................26
• ДИТЯЧИЙ МЕДОГЛЯД ПЕРЕД ШКОЛОЮ: ЯК, ДЕ І НАВІЩО ЙОГО ПРОХОДИТИ? ..........................28
• COVID ТА МОЛОДЬ: РОЛЬ В БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ ................................................................................31
• ЧЕК-ЛИСТ “РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЯРА” ...................................................................................................................34
• ШКОЛА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ЯК ЗРОБИТИ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС БЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ПЕДАГОГІВ? .....................................................................................................................................................................36
• ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПРАВЕЦЬ? ...........................................................................................................................38
• ЧЕК-ЛИСТ «КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ» ...................................................................................................................40
• ГОРМОНАЛЬНА КОНТРАЦЕПЦІЯ: ВСЕ ПРО МЕТОД ....................................................................................42

ПОДІЇ ЦЕНТРУ
• СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ: ЯК БУДУВАТИ СИСТЕМУ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ...................................48
• ШКОЛА З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ, ТРЕНІНГИ ДЛЯ МЕДСЕСТЕР, ВЕБІНАР ПО ІК ................ 50

ТЕХНОЛОГІЇ
• СМАРТФОНИ МОЖУТЬ ВИЗНАЧАТИ, КОЛИ ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ У СП’ЯНІННІ ........................ 54
• ЗБЕРЕЖЕННЯ СДУГ В ЗРІЛОМУ ВІЦІ — ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК РИЗИКУ
АВТОКАТАСТРОФИ ........................................................................................................................................ 56

ЗДОРОВ’Я
люди, що вже мають будь-яку іншу алергію, а також ті, у кого в родині є алергіки. У
такому випадку дуже важливо вчасно поставити діагноз, а для цього треба пройти
обстеження (так звану алергопробу).

Лікування
Велика помилка, якої припускається більшість алергіків, – це самолікування. А саме:
постійне симптоматичне лікування алергії антигістамінними препаратами безпосередньо під час дії алергену, наприклад,
у період весняного цвітіння або цвітіння
амброзії влітку та восени.

Амброзія в місті:
рекомендації та
застереження для
алергіків
Друга половина літа та початок осені –
найбільш несприятливий час для тих, хто
має алергію на амброзію. Цвітіння цієї рослини змушує їх запасатися ліками, а також
змінювати свої щоденні маршрути, адже
пилок амброзії визнаний одним із найагресивніших алергенів. Одеський обласний Центр громадського здоров’я вирішив
нагадати людям з групи ризику про те, як
можна уникнути неприємних алергічних
симптомів, а також запобігти погіршенню
стану здоров’я через алергію.
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Симптоми
Симптоми алергії на амброзію в різних людей проявляються по-різному. Зазвичай
з’являється сльозотеча, свербіння та почервоніння очей, нежить, часом – кон’юнктивіт, кашель, свербіння шкіри тощо. Ті, хто
стикаються з таким станом вперше, часто списують симптоми на застуду. Проте
варто пам’ятати, що застуда минає за тиждень, а алергія триває доти, доки поблизу є
алерген. Тож якщо симптоми тримаються
більше 5-7 днів, слід звернутися до лікаря.

Сучасні антигістамінні препарати швидко
усувають прояви алергії, і людина може
жити та працювати у звичному ритмі. Це
великий плюс. Проте саму алергію такі
медикаменти не лікують. І тоді людина
ризикує зрештою отримати бронхіальну
астму (хронічне захворювання дихальних
шляхів). Крім того, ліки не завжди допомагають, особливо у випадках, коли концентрація алергенного пилку в повітрі дуже
велика, а людина дуже чутлива до нього.

Аби попередити виникнення бронхіальної
астми та позбутися алергічних проявів,
медики радять усвідомити ризик та звернутися до лікаря з метою лікування алергії
у період ремісії. Своєчасне звернення до
спеціаліста та повний курс лікування може
допомогти назавжди забути про алергію та
антигістамінні препарати.

Господарча проблема
Зазначимо, що місцеві комунальні служби
та управляючі компанії мають докладати
необхідних зусиль для повного викорінення амброзії в населених пунктах (наприклад, косити кілька разів за сезон, щоб не
дати рослині жодного разу заплодоносити,
виривати з коренем або використовувати
спеціальні гербіциди). Адже її існування
погіршує якість життя людей, зменшує
їхню працездатність та призводить до
розвитку важкої невиліковної хвороби –
бронхіальної астми. До того ж, амброзія
провокує нові випадки алергії.

Анна Мячина

Групи ризику
Насправді, ризикують усі, хто проживає чи
перебуває в зоні цвітіння амброзії тривалий час (іноді достатньо одного-двох тижнів, щоб спровокувати появу алергічних
симптомів). Та більше за інших ризикують

медичний простір

серпень

2020
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••неправильна гігієна порожнини рота,

особливо нерегулярна або недостатньо
ефективна чистка зубів;
••нераціональне харчування з надлишком
м’якою вуглеводної їжі і недоліком сирих
овочів;
••гіповітаміноз;
••низький вміст у питній воді деяких мінералів (фтору, фосфору і кальцію);
••порушення формування зубів, що нерідко
пов’язано з перенесеними в дитинстві
рахітом або туберкульозом;
••зниження імунітету;
••наявність захворювань шлунково-кишкового тракту.

Як вберегти
здоров’я ваших
зубів?
Одне з найпоширеніших неінфекційних захворювань в світі, яке зазвичай залишається поза увагою – карієс. До того ж, саме карієс - один з
найбільш частих приводів звернення до стоматолога. Якщо не вживати ніяких заходів і не проводити
профілактику, каріозний процес
поширюється вглиб. Утворюються
порожнини, можуть приєднатися
різні ускладнення. При несприятливому перебігу відбувається втрата
зуба.
4

Такі стани сприяють зміні структури емалі,
недостатньому очищенню зубів від нальоту і підвищеному вмісту бактерій в порожнині рота. Це викликає карієс. Для профілактики потрібно усувати ці сприятливі
фактори, про які розкажемо нижче.

Причини

Фактори, симптоми, виявлення

Причиною карієсу вважається руйнівна
дія бактерій на тверді тканини зуба. У роті
людини мешкає велика кількість різноманітних мікроорганізмів, вже через 2-4
години після ретельного чищення зубів
їх кількість може доходити до 1 млн. Вони
активно прикріплюються до поверхні і
впливають на емаль, що викликає карієс
зубів. Основною причиною карієсу є стрептококи - Streptococcus mutans і Streptococcus
sanguis. Причому активність і шкідливість
бактерій багато в чому залежить від опірності організму та наявності певних чинників.

Факторами, що викликають епідемію карієсу є:
••збільшення споживання харчових продуктів та напоїв, що містять цукор;
••недостатнє використання фторованої
зубної пасти, води;
••погана гігієна ротової порожнини.

Швидше за все розмноження бактерій відбувається в сприятливому для них середовищі, яке формується при різних умовах.
До них відносяться:

медичний простір

Фарбування емалі дозволяє визначити
початкові стадії карієсу, для цього на попередньо очищену і висушену поверхню
зуба наносять спеціальний барвник. Ділянки пошкодження емалі не змінюють
свій колір. При виявленні таких порушень
лікар може призначити ремінералізаціюючий курс для відновлення структури поверхневих тканин. Таке обстеження може
стати в нагоді при планових оглядах для
профілактики і раннього виявлення карієсу.
Обстеження за допомогою ультрафіолету
вимагає очищення зубів від нальоту та подальшої сушки. Області розвитку карієсу
під дією ультрафіолету не випромінюють
люмінесцентного світіння на відміну від
здорової емалі.
Рентгенографічний метод не вимагає спеціальної підготовки і дозволяє визначити
ступінь руйнування і стан розташованих
поруч тканин.
Ризик виникнення карієсу зменшує ефективне очищення зубів.

У деяких випадках людина сама може припустити наявність карієсу, грунтуючись на
зміні зовнішнього вигляду зубів або появі
деяких симптомів. Але для достовірної діагностики захворювання потрібно звернутися до стоматолога, так як визначити
карієс дозволяють деякі обстеження. Для
цього використовуються 3 основні методи:
вітальне фарбування емалі, дослідження за
допомогою ультрафіолетового опромінення
і рентгенографія.

серпень

2020
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Розвиток флюсу
Виражений набряк ясен і / або щоки називається флюсом. Причиною цього стану є
поширення запалення на окістя, яка покриває кістки зовні. Розвивається періоститу з відшаруванням окістя, що утворилося навколо, заповнюється гноєм. При
лікуванні потрібно евакуювати гній через
розріз і усунути запалення за допомогою
антибіотиків. Якщо приймається рішення
про збереження ураженого карієсом зуба,
потрібно провести повноцінне лікування
пульпіту, періодонтиту. Це є профілактикою повторного флюсу.

Головне в догляді за зубами

••чистіть зуби не менше 2 хвилин двічі на
день;

Про обов’язковий догляд або чим небезпечний карієс, якщо його не лікувати
Недостатня увага до стану зубів призводить до прогресування карієсу, від чого виникає ризик розвитку різних ускладнень.
Це відбувається, коли інфекційно-запальний процес поширюється за межі твердих
тканин.

Розвиток пульпіту
Запалення м’яких тканин зуба (внутрішнього судинно-нервового пучка) називається пульпітом. Він супроводжується сильним болем. При відсутності адекватного
лікування запалення приймає гнійний
характер, пульпа відмирає, тканини зуба
перестають отримувати харчування зсередини.
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Розвиток періодонтиту
Поширення інфекції по каналах всередині
зуба викликає запалення розташованих поруч тканин, які називаються періодонтом.
Якщо процес носить розлитий характер,
стоматологи говорять про періодонтит. А
при формуванні гнійної порожнини біля
коріння встановлюється діагноз периодонтального абсцесу.

••звертайте увагу на техніку чищення зубів;
••використовуйте зубну нитку;
••змінюйте зубну щітку раз на 3 місяці;
••контролюйте цукор в раціоні;
••не споживайте тютюнові вироби.

Сьогодні відома велика кількість технік
чищення зубів. Рекомендації, згідно з однією з таких технік, наступні: розміщуйте
щітку під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів. Робіть плавні «вимітаючі»
рухи від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити
круговими рухами. Не забувайте очищувати язик.

Переклад та адаптація — Одеський ЦГЗ

Джерела:

••https://www.fdiworlddental.org/policystatement-classification/caries

••h t t p s : // w w w . k a r g e r . c o m / A r t i c l e /

FullText/503309
••https://nam.edu/dental-caries-managementin-children-and-adults/
••https://www.aegisdentalnetwork.com/
id/2005/10/clinical-treatment-optionscervical-caries-treatment-options-basedupon-etiology-of-the-lesion

Розвиток кісти
При періодонтиті може відбуватися руйнування кісткової тканини з розростанням
грануляцій та утвореноъ серед них порожнини. В подальшому тут виникає радикулярна (розташована біля кореня) кіста щелепи. Вона найчастіше буває заповнена гноєм.
При виявленні такого стану лікар проводить пункцію і при необхідності січе кісту.

медичний простір
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для психічного здоров’я. «Коли ваші м’язи

кажуть, що ви щасливі, у вас більше шансів
побачити навколишній світ у позитивному
ключі», — ділиться доктор.
«У дослідженні ми виявили наступне: коли
ви з силою тренуєтеся посміхатися, це
стимулює мигдалеподібне тіло - емоційний
центр мозку — який вивільняє нейротрансмітери для досягнення емоційно позитивного стану».
«Для психічного здоров’я це має цікаві наслідки. Якщо ми зможемо «обдурити» мозок, змусивши його сприймати стимули як
«щасливі», то ми потенційно зможемо використовувати цей механізм для поліпшення
психічного здоров’я».

Наука довела:
коли ти
посміхаєшся,
весь світ дійсно
посміхається тобі
Знаменитості від Сінатри до Кеті
Перрі давно оспівують силу посмішки
- про те, як вона надихає нас, змінює
наш світогляд і в цілому змушує нас
відчувати себе краще. Але все це «дим
і дзеркала» (будь-яке твердження, яке
при уважному розгляді виявляється
ілюзією, - авт.), або ж має наукову
підтримку?
Новаторське дослідження Університету Південної Австралії підтверджує, що посмішка
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може змусити наше мислення стати позитивним, якщо ми просто будемо рухати
лицьовими м’язами. В умовах кризи, викликаної COVID-19, зростання тривожності і
депресії у всьому світі висновки більш ніж
своєчасні.
У дослідженні, опублікованому в журналі
Experimental Psychology, оцінювався вплив
прихованої усмішки на сприйняття виразу
обличчя і тіла. В обох сценаріях посмішка
викликалася тим, що учасники тримали
ручку між зубами, змушуючи свої лицьові
м’язи імітувати рух посмішки.

У дослідженні були відтворені результати
експерименту з «прихованою» посмішкою
шляхом оцінки того, як люди інтерпретують ряд виразів обличчя (від похмурого
погляду до посмішки) за допомогою механізму «ручка в зубах»; потім він розширив
це, використовуючи точкові зображення
руху (від відео сумної ходи до відео щасливої ходи) в якості візуальних стимулів.

Доктор Мармолехо-Рамос каже, що існує
сильний зв’язок між дією і сприйняттям.

«Коли ми емоційно обробляємо стимули,
перцептивні та рухові системи переплітаються», — додає він.
«Підхід «поводься так, ніби це все так і є»
може мати більше можливостей, ніж ми
думаємо».

Переклад та адаптація тексту: Аліна Манасова

Джерела:
1. Fernando Marmolejo-Ramos, Aiko
Murata, Kyoshiro Sasaki, Yuki Yamada,
Ayumi Ikeda, José A. Hinojosa, Katsumi
Watanabe, Michal Parzuchowski, Carlos
Tirado, Raydonal Ospina. Your Face and
Moves Seem Happier When I Smile.
Experimental Psychology, 2020; 67 (1): 14
DOI: 10.1027/1618-3169/a000470
2. University of South Australia.
«When you’re smiling, the whole
world really does smile with you.»
ScienceDaily. ScienceDaily, 13 August
2020. <www.sciencedaily.com/
releases/2020/08/200813123608.htm>.

Дослідження показало, що мускулатура
особи впливає не тільки на розпізнавання
міміки, але і на зміни в положенні тіла, що
викликає ще більше позитивних емоцій.
Провідний дослідник і експерт із питань
людського і штучного інтелекту доктор
Фернандо Мармолехо-Рамос з UniSA стверджує, що відкриття дає важливі висновки
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••Підвищення рівня показників ІПНМД у

всьому світі.
••Зростання економічного тягаря через
ІПНМД.

5 принципів гігієни рук для медичних
працівників

••До контакту із пацієнтом;
••До асептичних процедур;
••Після ситуації, що пов’язана з ризиком
контакту/контактом з біологічними рідинами;
••Після контакту з пацієнтом;
••Після контакту з об’єктами зовнішнього
середовища, що перебувають у безпосередній близькості до пацієнта.

Сучасний підхід
до гігієни рук:
коли, чим і як
саме мити руки
На перший погляд, основна роль у створенні безпечного середовища в лікувальному
закладі належить медичному персоналу.
Проте пацієнти, відвідувачі і взагалі всі
громадяни також є невід`ємною складовою
інфекційного контролю. Адже основним
завданням цього багатокомпонентного напрямку є дотримання базових принципів
безпеки не тільки в стінах лікувального
закладу, але й за їх межами.
Наприклад, візьмемо гігієну рук. Це проста
та звична процедура, яку ми проводимо щодня впродовж всього життя. Та чи знали ви,
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Гігієна рук у повсякденному житті
що близько 80% інфекційних хвороб передаються саме через руки, а це 840 тисяч різних
мікроорганізмів? Або що на 1 см шкіри кінчиків пальців проживає 60 колоній утворюючих одиниць (КУО) мікроорганізмів? Так,
гігієна рук – це ціла наука, яка включає застосування декількох технік обробки рук,
індивідуального підбору антисептика та передбачає обов`язковий догляд за шкірою рук.

Чисті руки — це запорука безпечної медичної допомоги
Належна гігієна рук допомагає запобігти
інфекціям, пов’язаним із наданням медичної допомоги (ІПНМД). Вона може зберегти
здоров’я та врятувати людині життя.
Дотримання гігієни рук медичними працівниками може врятувати від:

••Інфікування потенційно небезпечними

збудниками бактеріальних та вірусних
захворювань.

медичний простір

Руки є одним із основних факторів ризику
розповсюдження небезпечних мікроорганізмів, які при ігноруванні правил гігієни
та виникненні незначних подряпин можуть
викликати бактеріальні, вірусні захворювання, грибкові, кишкові інфекції та навіть
гельмінтози. В організмі людини паразитує близько 250 видів гельмінтів, і шляхи їх
проникнення в організм доволі різноманітні. Але фактор брудних рук під час зараження людини залишається провідним.
Окремої уваги заслуговує такий фактор
ризику, як контакт з дверними ручками,
вимикачами світла та електронними девайсами.
При ігноруванні основних принципів інфекційного контролю, в тому числі гігієни
рук, існують високі ризики інфікування доволі небезпечними інфекціями, серед яких:

••Кишкові захворювання (які викликають
діарею та зневоднення, Гепатит А);
••Гельмінтозі захворювання;
••Грибкові захворювання шкіри рук;
••Захворювання слизової очей (кон’юнктивіт).

Намагайтеся частіше мити руки з милом у
теплій воді протягом 20-40 секунд. Так ви
вбережете себе та оточуючих від захворювань, які ви переносите на руках.
При НЕ дотриманні цих простих правил
ви самі стаєте потенційно небезпечними,
оскільки на ваших руках розмножуються
мікроорганізми. Під час торкання предметів ви їх забруднюєте, і так по ланцюгу
забруднюються руки інших людей.

Коли потрібно мити руки?

••Коли ви приходите на роботу (відвідуєте
навчальні заклади) та після неї;

••Коли ви приходите додому;
••Після відвідування туалету;
••Після контакту з тваринами;
••Перед одяганням контактних лінз;
••Перед прийомом ліків;
••Перед та після догляду за пацієнтами,
літніми людьми;

••Перед приготуванням їжі.
Якщо у вас не має можливості помити
руки, використовуйте антисептики для
рук із вмістом спирту не менше 60%. Але
пам’ятайте, що антисептики не вбивають
усі типи мікробів, включаючи мікроби, які
викликають діарею, тому завжди після відвідування туалету мийте руки з милом.

Олена Станкевич, лікар-інфекціоніст

••Респіраторні захворювання (наприклад,
SARS-CoV-2, туберкульоз);
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різних груп людей відрізняються. Якщо немовляті достатньо перевертань зі спинки
на животик і намагання вхопити іграшку,
то дорослій людині для підтримки форми
та здоров’я потрібні і фізичні вправи, і побутова активність, і заняття спортом.
Належний рівень фізичної активності:

••знижує ризик розвитку високого кров’я-

ного тиску, ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету, раку молочної залози і
товстої кишки, депресії та падінь;
••сприяє зміцненню здоров’я кісток і поліпшенню функціонального здоров’я;
••є основною енергетичного обміну, тобто
дозволяє підтримувати нормальну вагу.

Скільки і
якої фізичної
активності
потрібно людям
різного віку?
Сучасний ритм життя сприяє фізичній
інертності. Люди більше користуються особистим та громадським транспортом, аніж
ходять пішки, обирають ліфт замість сходів
і “сидіння в гаджетах” замість ігор на свіжому повітрі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, недостатня фізична
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Фізична активність — це не тільки спорт та
фізичні вправи. Це ще й звичайна побутова
активність, що вимагає рухів: прибирання,
ходіння сходами, рухливі ігри, прогулянки
та поїздки на велосипеді тощо. Навіть шлях
з дому до зупинки транспорту – це теж фізична активність.
активність є причиною 6% випадків смертей у світі. Крім того, це основна причина
приблизно 21-25% випадків раку молочної
залози і товстої кишки, 27% випадків діабету і приблизно 30% випадків ішемічної хвороби серця. Тож Одеський обласний Центр
громадського здоров’я вирішив докладно
зупинитися на темі фізичної активності.
Розберемося із тим, що таке фізична активність, чи дорівнює вона заняттю спортом і
чи потрібно її обмежувати з віком.

Як і навіщо людині рухатись?
Фізична активність – це будь-який рух за
участі скелетних м’язів і з витратою енергії.
Рух необхідний всім людям, незалежно від
віку та стану здоров’я. Проте рекомендовані
навантаження і розмаїття активностей для

медичний простір

Іноді здається, що автоматизуючи якісь
процеси (наприклад, прибирання), ми робимо своє життя більш комфортним. Та
насправді, відмова навіть від одного виду
фізичної активності (без заміни його на інший рівноцінний) – це збільшення ризиків
вищеперерахованих недугів.

Діти від 0 до 5 років
Малюку до 1 року слід активно рухатись не
менше 30 хвилин щодня. Для цього, коли
дитина не спить, треба періодично укладати її на живіт і заохочувати рухати кінцівками, тягнутися, штовхати чи хапати
невеликі предмети. В цьому віці взагалі не
варто використовувати гаджети чи телевізор для організації дозвілля дитини.

серпень
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Дитині від 1 до 2 років потрібно щонайменше 180 хвилин фізичної активності щодня,
причому як вдома, так і на вулиці. Сюди
відносяться прогулянки, ігри з м’ячем, ліплення рухи під музику та інше. Зазначимо,
що і в цьому віці також рекомендується
знайомити дитину з планшетами та смартфонами. Проводити час перед телевізором
малечі також небажано.
Для 3-4-річних дітей зберігається рекомендація щодо тривалості фізичної активності
– щонайменше 180 хвилин щодня. Проте
не менше третини цього часу дитина має
рухатися інтенсивно: бігати, кататися на
роликах чи на велосипеді, грати з м’ячем. І
якщо вона має сили бігати та грати довше,
то не варто її в цьому обмежувати.
А от гаджети та телевізор в цьому віці мають займати увагу дитини не більше ніж 1
годину на добу, причому маленькими проміжками (по 10-15 хвилин).

Діти та підлітки від 5 до 17 років
Дітям та підліткам необхідна інтенсивна
фізична активність упродовж 60 хвилин
(краще – більше) щодня. Для дітей молодшого віку комплекс вправ можна розділити на два підходи по 30 хвилин упродовж
дня. Додатково слід заохочувати дитину
ходити пішки до школи (прийнятною є
відстань, яку дитина може подолати за
20-25 хвилин у середньому темпі), підніматися сходами (до 5-го поверху за відсутності ноші), залучати до участі в прибиранні, купівлі продуктів тощо. Загальна
кількість часу, який дитина проводить
сидячи та навчаючись, не повинна перевищувати час фізичної активності. А
якщо є необхідність у пасивному відпочинку, то слід віддати перевагу не тривалому денному сну.
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Стимулом до збільшення фізичної активності можуть стати свідчення про те, що в
порівнянні з менш активними чоловіками
і жінками більш активні дорослі люди:

••мають нижчі показники смертності від
усіх причин, а також нижчі ризики виникнення ішемічної хвороби серця, високого кров’яного тиску, інсульту, діабету 2
типу, метаболічного синдрому, раку товстої кишки і молочної залози, депресії;
••стикаються з меншим ризиком перелому
шийки стегна і хребців;
••мають краще серцево-судинне, дихальне
і м’язове здоров’я;
••мають більш здорові масу тіла і склад
тканин.

Люди 65 років і старше

високої інтенсивності на тиждень. Тривалість кожного заняття має бути не менше
10 хвилин. Для кращого ефекту та додаткових переваг для здоров’я слід довести
загальну тривалість тренувань до 300 та
150 хвилин відповідно.
Силові вправи — двічі на тиждень (краще
— більше).
Вправи на рівновагу — тричі на тиждень
(якщо є проблеми з суглобами).
Крім переваг, перерахованих вище, люди
похилого віку, що мають достатній та високий рівень фізичної активності, можуть
розраховувати на:

••більш високі рівні функціонального здоров’я;

Такий підхід допоможе:

••розвинути здорові скелетно-м’язові тка-

нини (кістки, м’язи і суглоби);
••розвинути здорову серцево-судинну систему (серце і легені);
••розвинути нервово-м’язову регуляцію
(координацію і контроль рухів);
••підтримувати здорову вагу тіла.
До речі, вважається, що фізично активні
діти та підлітки з більшою готовністю приймають здорові форми поведінки (наприклад, не вживають тютюн, алкоголь і наркотики) і демонструють вищі результати
в школі.

Дорослі люди від 18 до 64 років
Щоб підтримати своє здоров’я, люди цієї
вікової категорії повинні приділяти не
менше 150 хвилин на тиждень заняттям
аеробікою середньої інтенсивності (або 75
хвилин високої), кожне з яких має тривати
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не менше 10 хвилин. А щоб отримати додаткові переваги, слід збільшити навантаження своїх занять до 300 або 150 хвилин на
тиждень відповідно. 2 (краще — більше)
дні на тиждень слід присвячувати силовим вправам, де задіяні основні групи
м’язів. І це на додачу до звичайної фізичної активності: щоденних піших прогулянок (не менше 30 хвилин на день),
активності вдома та на вулиці (ігри на
свіжому повітрі, велосипед, прибирання).
Це стосується навіть людей з хронічними (неінфекційними та не пов’язаними
з рухливістю) порушеннями здоров’я, у
тому числі з високим кров’яним тиском
та діабетом.

Для дорослих людей цієї вікової групи
фізична активність передбачає оздоровчі вправи або заняття в період дозвілля, рухливі види активності (велосипед,
піші прогулянки), домашні справи, ігри,
змагання, спортивні або планові заняття в рамках щоденної діяльності. Рекомендації щодо аеробіки зберігаються: 150
хвилин занять середньої або 75 хвилин

••кращу когнітивну функцію;
••менший ризик важких функціональних
та рольових обмежень.

В цілому, ключовий меседж ВООЗ щодо
фізичної активності наступний: краще
займатись потроху, з урахуванням своїх
потреб та можливостей, ніж взагалі не
займатись.

Зазначимо, що для людей з інвалідністю,
а також проблемами, пов’язаними з рухливістю, фізична активність також може
бути корисною. Проте в таких випадках
слід узгодити кількість та розмаїття вправ
та рухів із лікарем.

медичний простір
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Бережемо очі
Найочевидніша проблема, яка спіткає
дистанційників (до речі, по обидва боки
екрану) – це перевантаження органів зору.
Інформація, яку діти раніше сприймали
виключно на слух або дивлячись на дошку,
тепер подаватиметься через екран гаджета.
І мало хто замислюється над тим, як має
бути облаштоване робоче місце дитини в
такому випадку: на якій відстані від очей
має бути екран, яка діагональ є прийнятною для навчальних цілей, якою має бути
яскравість екрану і яким – освітлення в
приміщенні. Всі ці параметри впливають
на втомлюваність очей та гостроту зору.

Що робити?
Треба встановити монітор комп’ютера на
відстань не менше ніж 50 см від очей дитини (краще – 60-70) і трохи нижче рівня
очей. Якщо це планшет, то його слід встановити на підставку на кшталт книжкової,
а не тримати його в руках.

Дистанційна
освіта і дитяче
здоров’я: на що
звертати увагу
батькам?
20

Пряме сонячне світло не має падати на
екран, а штучні джерела освітлення не мають створювати відблиски на ньому. Крім
того, все світло біля робочого місця має
бути розсіяним.
Після кожного уроку слід роботи перерви
на 10-15 хвилин і давати очам відпочити
від гаджетів. Кілька хвилин слід приділити
очній гімнастиці.
Якщо ви помітили, що дитина мружить,
тре очі, наближається до екрану, щоб
розгледіти шрифт, то слід звернутися до
офтальмолога. Без консультації лікаря
не варто купувати будь-які окуляри для
дитини.

Слідкуємо за спиною
У школі, навіть за умови завантаженого
розкладу, діти мають достатньо можливостей для руху: уроки фізкультури, переходи з кабінету в кабінет і з поверха
на поверх, активні перерви. А рух — це

Коли світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, велика кількість країн переорієнтувала освітній процес на цифровий формат.
Українські школярі також перейшли на
дистанційну освіту і закінчили навчальний рік за екранами комп’ютерів. Сподіваємося, що 1 вересня юні українці сядуть
за парти у звичному режимі (із дотриманням заходів безпеки), проте якщо суворі
карантинні заходи знову будуть введені на
невизначений термін, нам слід врахувати
ті ризики, які несе для дитячого здоров’я
дистанційна освіта.

медичний простір
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ЗДОРОВ’Я
••слідкувати за тим, щоб навчальний час
чергувався з фізичною активністю.

Крім того, треба слідкувати за поставою дитини під час навчання: ноги мають рівно
стояти на підлозі, спина має бути притиснута до спинки стільця, плечі рівні, обидві
руки на поверхні стола. Варто також докласти зусиль, щоб облаштувати окреме
робоче місце для дитини відповідно до її
зросту і уникати ситуацій, коли дитина
вчиться у “відпочинковій” позі (лежачи,
сидячи у м’якому кріслі чи підклавши ноги
під себе).
Слід звертати увагу на поставу дитини (чи
на одному рівні плечі, лопатки та тазостегнові суглоби) і звернутися до лікаря у разі
появи найменших відхилень.
Наголошуємо, що здорова спина та гарна
постава неможливі без міцного м’язового

основа профілактики захворювань спини.
Крім того, навіть шкільні меблі (особливо
сучасні, які “ростуть” разом із дитиною)
сприяють тому, щоб школяр сидів правильно і його постава не порушувалась.
Вдома цих умов не завжди можна дотриматися. Особливо коли дитина не має
власного робочого місця і користується
кухонним столом та стільцями або займається лежачи.
Не дотримання елементарних правил облаштування робочого місця, гігієни навчання та графіку занять, може призвести
до порушень постави, розвитку сколіозу
та появи болю в попереку та головного
болю.
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корсету, тож нехтувати фізичною активністю не варто.

Плюси навчання вдома
Навіть недовгий досвід українських школярів із дистанційкою показав зниження
рівня захворюваності на звичні ГРВІ серед
дітей та підлітків. І хоча зазвичай респіраторні інфекції не завдають великої шкоди
дітям, цей факт у черговий раз підтверджує що самодисципліна та епідемічний
контроль в закладах освіти мають бути на
більш високому рівні. Важливо щоб батьки
розуміли свою відповідальність, відправляючи хвору дитину до школи, а шкільні адміністрації приділяли більше уваги
дотриманню санітарно-епідеміологічних
норм. Саме від цього, а не від формату навчання залежить рівень захворюваності на
інфекційні хвороби у школах.

Що робити?
В умовах дистанційного навчання дуже
важливо забезпечити дитині звичну фізичну активність, яка б компенсувала і
піший шлях з дому до школи, і уроки фізкультури, і рухливі ігри на перервах. Для
цього слід:

••привчати дітей до ранкових фізичних

вправ (15-30 хвилин щоранку);
••залучати їх до посильних хатніх справ
(прибирання, вигул собаки тощо);
••давати їм доручення, пов’язані з пішим
чи велопересуванням (сходити в магазин, забрати пошту, відвідати родича
тощо);

медичний простір
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Джерело збудника інфекції - тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти,
собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії.
Носійство може тривати від кількох днів
до кількох років. Людина в підтримці циркуляції сальмонел в природі значно поступається тваринам.

від 6 годин до 2-3 діб. Хвороба може перебігати в легкій формі. Проте, в деяких випадках, пов’язане з хворобою зневоднення
може становити загрозу для життя.

Механізм передачі інфекції — фекально-оральний. Зараження відбувається аліментарним, водним і побутовим шляхами.
Сальмонельоз має літньо-осінню сезонність, що пов’язано з активацією в цей період механізму передачі бактерій.

В якості профілактичного заходу, що захищає від сальмонельозу, рекомендується
слідувати елементарним практичним правилам харчової гігієни, таким як проведення ретельної теплової обробки. При появі
симптомів захворювання, необхідно своєчасно звернутися за медичною допомогою
та не займатись самолікуванням!

Захворюваність у містах в 2 рази вища, ніж
у селах. Інкубаційний період коливається

Salmonella
атакує: як
розповсюджується
ця бактерія
та що робити,
якщо з’явилися
симптоми
2402 особи захворіли на сальмонельоз в Україні з початку року
Показник захворюваності на 100 тис. населення становить 5,7, що на 41% нижче, ніж
за аналогічний період минулого року.
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Симптоми сальмонельозу: підвищення
температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання,
діарея.

Станом на 27 серпня 2020 року з початку
року зареєстровано 16 спалахів сальмонельозу (Запорізька область - 4, Івано-Франківська область - 2, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Кіровоградська,
Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська,
Черкаська області та м.Київ по 1), внаслідок яких постраждало 130 осіб з них 29 дітей до 15 років.
Нагадаємо, що сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Ступінь тяжкості
хвороби залежить від серотипу, сприйнятливості населення та інших факторів.
Число відомих серологічних варіантів
сальмонел постійно зростає. Разом з тим
світовий досвід демонструє, що не більше
200 з них мають значення в патології людини, а широкого розповсюдження набули
і грають істотну епідеміологічну роль не
більше 50.

МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР
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Навіщо це потрібно?

Кого і коли оглядають?

Медичні огляди — це важливе джерело інформації про стан здоров’я дитини у динаміці. Регулярні огляди дають можливість
попередити або вчасно виявити дитячі недуги, донести до батьків інформацію щодо
розвитку їхньої дитини та можливі ризики
для її здоров’я, скорегувати раціон, фізичні
навантаження тощо. Саме тому важлива
присутність в кабінеті лікаря одного з батьків чи опікунів дитини (особливо у молодшому шкільному віці).

МОЗ України визначає вікові норми отримання висновків лікарів щодо здоров’я
дитини. Для кожного віку – свій перелік
спеціалістів та лабораторних досліджень.
Отримати медичні висновки можна у будьякий час протягом року.

Вік

Дитячий
медогляд перед
школою: як, де
і навіщо його
проходити?
Серпень — це місяць інтенсивної
підготовки до школи. І це не лише
про придбання одягу та канцелярського приладдя, але й про проходження необхідних медичних обстежень. Тож Одеський обласний Центр
громадського здоров’я вирішив ще
раз нагадати батькам про те, як,
28

де і навіщо проходити медогляд. А
найголовніше – як зробити походи
по лікарях безпечними для себе та
дитини.

Сімейний лі- Лікарі-спеціалісти
кар/педіатр

медичний простір

Додаткові дослідження

6 років (пе1 раз на рік
ред школою)

Дитячий хірург
Ортопед-травматолог дитячий
Офтальмолог дитячий
Стоматолог
Інші – за показаннями

Аналіз крові (гемоглобін)
Інші – за показаннями

7-10 років

1 раз на рік

За показаннями

За показаннями

11 років

1 раз на рік

Дитячий хірург
Ортопед-травматолог дитячий
Ортопед-травматолог дитячий
Офтальмолог дитячий
Стоматолог
Інші – за показаннями

Аналіз крові (гемоглобін)
Аналіз крові (гемоглобін)
Аналіз крові (цукор) для
дітей з груп ризику
Інші – за показаннями

12-13 років

1 раз на рік

За показаннями

За показаннями

14-15 років

1 раз на рік

Стоматолог
Гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями)
Дитячий хірург
Ендокринолог дитячий
Психолог (за показаннями)

Флюорографія
Аналіз крові (гемоглобін)
Інші – за показаннями

16-17 років

1 раз на рік

Стоматолог
Флюорографія
Гінеколог дитячого та підліткового віку (за показаннями)

Куди звернутись?
Для проходження дитиною медогляду слід
звернутись до сімейного лікаря чи педіатра, із яким ви до того уклали декларацію.
Лікар дасть направлення до вузьких спеціалістів та на лабораторні дослідження,
які необхідно пройти дитині. Після проходження з усіма отриманими висновками треба повернутися до свого лікаря за
довідкою № 086-1/O, яка відображає загальний висновок про стан здоров’я дитини,
діагноз та фізкультурну групу. Саме цю
довідку і потрібно надати адміністрації
школи разом із довідкою про обов’язкові
щеплення.

Згідно до Наказу МОЗ України № 682 від
16.08.2010 “Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх
навчальних закладів” (зі змінами), дітей
шкільного віку оглядають лікарі у наступному порядку:

серпень
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COVID та молодь:
роль в боротьбі за
пандемією
Всесвітня організація охорони здоров’я попередила молодих людей, що
вони не невразливі перед обличчям
пандемії коронавируса.
«У мене є послання для молоді: ви не невразливі. Цей вірус може покласти вас до лікарні
на кілька тижнів або навіть вбити», — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос
Адханом Гебрейесус. Згідно з даними ВООЗ,

Що нового?
Як бачимо, перелік вузьких спеціалістів
та досліджень для школярів у 2020 році не
змінився. Єдина цьогорічна новація – це
питання збору медичних документів для
дітей, у яких підвищена температура тіла
(37,2°C та більше) є фізіологічною нормою.
Таким дітям потрібна додаткова довідка
від сімейного лікаря чи педіатра, що засвідчує походження підвищеної температури.

Як безпечно пройти медогляд під час
пандемії?
Дотримуючись наступних рекомендацій,
ви зможете безпечно пройти медогляд:

•• домовтеся про прийом у свого лікаря та
вузьких спеціалістів завчасно (телефоном
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чи за допомогою електронної черги), уникайте черг та скупчень людей у медичних
закладах;
•• на території медичного закладу перебувайте в захисній масці;
•• використовуйте санітайзер для очищення рук після торкання перил, ручок дверей тощо;
•• уникайте торкання обличчя та очей;
•• пересвідчіться в тому, що лікар, оглядаючи дитину, також дотримується
заходів безпеки: одягає маску та рукавички, миє руки, користується одноразовими або стерильними інструментами.
Не лякайтесь переліку обов’язкових лікарів
та досліджень і не применшуйте значення
шкільних медоглядів – вони допомагають
зберегти дитяче здоров’я.

медичний простір

люди у віці до 50 років складають значну
частину пацієнтів, які потребують госпіталізації. Гебрейесус закликав молодь обмежити соціальні контакти, оскільки таким
чином вони можуть допомогти зберегти
життя людей похилого віку.

«Навіть якщо ви не захворіли, вибір, який ви
робите щодо того, куди йти, може зіграти
вирішальну роль між життям та смертю
для когось іншого», — заявив глава ВООЗ.
Журналістка Одеського центру громадського здоров’я зустрілася з деякими представниками покоління зумерів (покоління Z авт.), аби дізнатися, як вони живуть під час
пандемії, чи дотримуються карантинних
заходів, погоджуються чи ні з вказівками
та рекомендаціями ВООЗ та чому.

Деніс Пинтя, 24 роки, програміст
«В рамках карантину в моєму оточенні
кожен проявив себе з іншого,“незнайомого”
боку. Численні розлучення, сварки, депресії, втрата роботи — не кажучи вже про
великий страх зараження або навіть про
смерть близьких людей. Але незважаючи
на все «але», сталося багато плюсів, які
вже увійшли до звички: зарядка вранці, час
на воркаут, йога. А в особистому житті ми з дівчиною, «подужав» 24/7 разом,
стали ще ближче. І не можна не сказати
про хобі, які переросли в від малювання та
танців до повноцінного фрілансу. Цікавлячись історією, можу впевнено сказати,
що в усі часи людям потрібен був стрес
для подальшого прогресу, і в час пандемії я
на власному досвіді зрозумів, чому. Стосовно безпеки під час пандемії: я дотримуюся

серпень

2020

рекомендацій ВООЗ і МОЗ, адже це дає
можливість мінімізувати шанс бути зараженим і жити повноцінним життям».
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Ганна Попова, 21 рік, офіс-менеджерка
«Перебуваючи під замком, ми починаємо
максимально цінувати все те, що маємо в
житті. Особисто я зрозуміла, що на протязі
всього карантину не покидали дві думки: «Як
самотньо людям в ізоляції, у яких абсолютно

Євген Малярчук, 21 рік, тревел-блогер
«В даний час тревел індустрія перебуває в

дуже складній ситуації, тому блогери затребувані більше, ніж зазвичай. Багато блогерів
зараз не співпрацюють з компаніями, оскільки
бояться підхопити вірус. Практично скрізь у
закладах всі носять маски. Зараз я перебуваю
32

нікого немає» та «Чи дійсно це помилка вчених з Китаю?» Не дивлячись на те, що більшість закладів були закриті кілька місяців,
ми з другом знайшли безліч інших цікавих
занять, сидячи вдома на ізоляції.
Почали постійно готувати разом, уявляючи, що сидимо десь в ресторані; працювали
з дому, з чого особисто дуже раділи. А ось
кінотеатри замінили суботніми переглядами фільмів. До того ж, купили пару картин,
які потрібно розмальовувати за номерами; з
друзями розмовляли по відеозв’язку, ділячись
новинами. На мій погляд, молодь швидко
пристосувалася до таких умов, і на даний
момент вже звикла до того, що відбувається в світі.
Карантин не буде тривати вічно, і замість
того, щоб щодня засмучуватися через новини про вірус — дотримуйтесь правил, аби
ви і ваша сім’я не захворіли.»
у Туреччині, і парадокс в тому що у басейні ти
без маски плаваєш, а на тапчані знаходишся
у масці — і це обов’язково. У всіх країнах дуже
високі штрафи за знаходження без масок.
Я співвідношу всі ризики і дивлюся на ситуацію в світі з вірусом зі здоровим глуздом, тому
продовжую подорожувати і насолоджуватися
життям. Носіння масок — спосіб захистити слабких і літніх людей від зараження, але
в той же час, на мій власний погляд, завдає
шкоди здоров’ю здоровим людям, що носять
маски. На жаль, ми не знаємо наслідки носіння
масок, тим більше, що в нашій країні більшість людей не можуть дозволити фінансово
міняти маски кожну годину. В США в кожному магазині, ресторані, готелі тобі за твоїм
бажанням видають безкоштовно нові маски
в будь-якій кількості.
Люди вільні і не можуть жити під замком і в
постійному страху, тому зупиняти життя
немає сенсу. Страх і паніка — дуже велика
проблема з важкими наслідками, тим більше для молодих людей”.

медичний простір

Психотерапевтка Ксенія Селіна впевнена, що до пандемії пристосовуються у
будь-якому віці, адже неможливо постійно
думати про загрозу здоров’ю. «Витісняючи,

психіка захищається (Витіснення (придушення, репресія) — один з механізмів психологічного захисту. Полягає в активному
усуненні чого-небудь зі свідомості. Зазвичай проявляється у вигляді невмотивованого забування або ігнорування, — авт.).
Куди більш економічно вразливі випускники
університетів. Наприклад, освіта відстає
від запитів роботодавців; всюди потрібен
досвід, а де його взяти — невідомо; деякі
робочі місця скорочені. Спеціаліст каже, що
пандемія впливає на всіх беззастережно: порушується базова безпека, адже зараз весь
зовнішній світ і інші люди — джерело небезпеки. Але це вже витісняється, як я говорила. В кінці-кінців, люди звикають навіть до
життя у військові часи».

серпень

2020

Представники ВООЗ заявили, що в цьому місяці частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що поставило під
ризик вразливі верстви населення, включаючи літніх і хворих людей в густонаселених
районах зі слабким медичним обслуговуванням. «Епідемія змінюється. Люди у віці
від 20 до 40 років все частіше стають рушійною силою поширення (коронавірусу - авт.).
Багато хто навіть не підозрюють, що інфіковані. Це збільшує ризик перетікання на
більш вразливих (людей), — додали у ВООЗ.

Аліна Манасова
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Орієнтовний РЕЖИМ ДНЯ школяра:
1. 7.00 – 7.10 – підйом (загальна тривалість
сну повинна становити –10–10,5 год).
2. 7.10 – 7.30 – гігієнічні процедури, ранкова гімнастика (день варто розпочати з ранкової гімнастики, яка зміцнює
нервову систему та покращує кровопостачання головного мозку).
3. 7.30 – 7.45 – сніданок (необхідно дотримуватись режиму харчування, зміна
інтервалів між їжею призводить до порушення апетиту в дитини).
4. 8.30 – 13.00 – навчання (перед початком навчання корисно прогулятись,
це підвищує розумову працездатність
і забезпечує продуктивність засвоєння
навчального матеріалу).

8. 14.00 – 15.45 – рухливі ігри, розваги на
вулиці.
9. 15.50 – 18.00 – самостійні навчальні заняття (рекомендується починати із завдань середньої складності, потім переходити до складніших, а завершувати
роботу виконанням найлегших завдань).
10. 18.00 – 19.00 – вільний час, робота гуртків, заняття за інтересами.
11.

12. 19.30 – 20.00 – допомога по дому.
13. 20.00 – 20.30 – вечірня прогулянка
14. 20.30 – 21.00 – гігієнічні процедури,
приготування до сну.
15.

Як правильно
організувати
режим дня для
школяра
Зниження імунітету, дратівливість, погіршення навчальної успішності, зменшення концентрації уваги, швидка втомлюваність – це все
наслідки невдало підібраного режиму
дня. Для того, аби уникнути таких
проблем, батькам необхідно скласти оптимальний режим.
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5. 13.00 – 13.30 – прогулянка (під час прогулянок кров насичується киснем, поліпшуються обмінні процеси).
Натомість режим дня, що відповідає віковим потребам дитини, має велике виховне значення, привчаючи її до порядку
й організованості. До того ж, за словами
директорки Київського міського центру
громадського здоров’я Олени Лукашевич,
дотримання режиму впливає й на розвиток нервової системи, виробляючи звичку
до певної діяльності: «Режим дня запобігає

6. 13.30 – 14.00 – обід.
7. 14.00 – 15.00 – сон для першокласників та
дітей з ослабленим здоров’ям (1–1,5 год).

19.00 – 19.30 – вечеря.

21.00 – 21.30 – нічний сон.

Батьки повинні пам’ятати, що здоров’я та
майбутнє дитини залежить від правильно
сформованого розпорядку дня та способу
життя тощо.

За матеріалом Київського міського центру
громадського здоров’я

виникненню негативних емоційних станів і
перевтоми, а в розпорядкові дня важливим
є правильно підібране чергування різних активностей (розумових та фізичних) і навантажень, праці та відпочинку. Крім того,
будь-яка робота (як інтелектуальна, так і
фізична) має бути посильною для молодшого
школяра, не перевищувати меж його працездатності, а відпочинок – забезпечувати
повне відновлення організму».

медичний простір
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•• Медичні пункти мають бути забезпечені безконтактними термометрами.

ДЛЯ УНИКНЕННЯ СКУПЧЕННЯ ДІТЕЙ
•• Час початку уроків, перерв, а також при••
••
••

йому їжі для різних класів мають бути
різними.
Усі можливі входи до закладу мають
бути задіяні та доступні для дітей.
Мають бути розроблені та розмічені
маршрути руху коридорами.
Проведення масових заходів у закритих
приміщення має бути обмежено.

ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ
•• Перед початком занять усі педагогічні
••

Школа в умовах
пандемії: як
зробити освітній
процес безпечним
для дітей та
педагогів?
Радимо батькам школярів та педагогічним працівникам ознайомитись із загальними рекомендаціями Міністерства освіти та
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Міністерства охорони здоров’я
щодо організації освітнього процесу під час пандемії коронавірусу.
ДЛЯ ДОТРИМАННЯ ГІГІЄНИ

••
••

працівники мають вимірювати температуру безконтактним способом.
Персонал, який потребує самоізоляції чи
медичної допомоги, не має допускатися
до роботи.
Дітей мають щоденно опитувати щодо
їхнього самопочуття.
Батьки не мають відправляти до школи
дитину з температурою 37,2° та вище, а
також з ознаками гострої респіраторної
хвороби.

•• Дитину із ознаками гострої респіратор-

••
••

ної хвороби до приїзду батьків та прийняття рішення про направлення до
лікарні мають ізолювати в окремому
приміщенні.
Після кожного заняття приміщення мають провітрюватися не менше 10 хвилин.
Носіння маски в коридорах закладу має
бути обов’язковим.

Зазначимо, що про скорочення тривалості
уроків чи перерв поки не йдеться. А карантин у школах запроваджуватиметься
тільки за умови, якщо населеному пункту
буде присвоєний червоний рівень епідеміологічної небезпеки.

•• Дітей
••
••
••

••

мають навчити, як правильно
одягати, носити, знімати та утилізувати засоби захисту.
Використані маски та рукавички мають
збиратись централізовано.
Маски мають змінюватися що три години.
Школа має створити запас миючих та
дезінфікуючих засобів для забезпечення потреб дітей та освітніх працівників.
На всіх входах мають бути розміщені
антисептики для рук.

медичний простір
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Правцем можна інфікуватись:
•• при

пошкодженні шкіри та слизових
оболонок;
•• внаслідок травмування гострими предметами, уламками деревини.

Чим небезпечний
правець?
З початку року в Україні зареєстровано 8 випадків правця (5 дітей і
3 дорослих), за аналогічний період
2019 року — 7 випадків.
Правець — це гостре інфекційне захворювання, що викликається бактерією
Clostridium tetani. Захворювання характеризується ураженням нервової системи і
нерідко представляє небезпеку для життя.
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Найчастіше на правець хворіють в весняно-осінній період, коли під час сільськогосподарських і будівельних робіт найбільш вірогідні травми шкірних покривів
і забруднення ранових поверхонь землею.
Збудник мешкає в кишечнику людини і
тварин, не завдаючи їм шкоди, і з фекаліями потрапляє до землі. Спори правця дуже
стійкі: витримують нагрівання до 80 градусів протягом однієї години, в висушеному
вигляді без доступу світла зберігаються до
10 років, а спори при кип’ятінні протягом
30-60 хвилин гинуть не в 100% випадків.
Вони можуть розвиватися тільки в умовах
відсутності кисню.

медичний простір

Єдиний спосіб захиститися від правця —
вакцинація. З початку року по 1 червня в
Україні вакциновано лише 31,6% дітей до
року від правця. Якщо ви пропустили необхідні щеплення за Календарем, поспішайте їх надолужити. Вакцина від дифтерії та
правця безоплатна.
Календар щеплень визначає оптимальний
вік і проміжки часу для введення вакцин.
Тому для найкращого захисту варто робити
щеплення вчасно. Вакцинація необхідна,
навіть якщо ви хворіли, оскільки імунітет
після захворювання швидко минає, і є ймовірність повторного зараження.
Захворюваність на правець безпосередньо
залежить від ступеня обсіменіння грунту спорами збудників, рівня травматизму.
Найнебезпечніший сільськогосподарський
та побутовий травматизм, які пов’язані з
забрудненням рани грунтом.

серпень

2020

Сприйнятливість людей до захворювання
висока, ризик зростає, якщо в рані створюються анаеробні умови.
Від 3 до 21 дня після зараження можуть
з’явитися симптоми захворювання, зокрема: головний біль, спазми м’язів обличчя, підвищення температури та надмірне
потовиділення; м’язові спазми — часто в
шлунку, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, зміна артеріального
тиску та прискорене серцебиття, неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок (ларингоспазм),
ламкість кісток, ускладнення дихання.
Правець на даний час зафіксовано у 7 областях: Вінницькій — 2, Волинській — 1, Київській — 1, Львівській — 1, Миколаївській
– 1, Полтавській — 1, Чернігівській — 1.
Зазначимо, що ця хвороба може призвести
до смерті.

За появи перших симптомів негайно
звертайтеся до лікаря.
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пероральний контрацептив на ринку зазвичай підходить до менопаузи, якщо інше
не зазначено в інструкціях препарату.

Протипоказання для КОК
•• Будь-який в минулому підтверджений

ГОРМОНАЛЬНА
КОНТРАЦЕПЦІЯ
Що це таке, якою вона буває, навіщо
і кому потрібна, як її застосовувати?
Цей вид контрацепції, за визначенням експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, є найефективнішим на сьогоднішній
день (ступінь надійності складає майже 99%).
Тому не дивно, що гормональними контрацептивами користуються понад 70 мільйонів
жінок у всьому світі. Механізм дії будь-якого
гормонального препарату такий: пригнічують овуляцію (дозрівання і вихід яйцеклітини); сприяє згущенню слизи в шийці матки,
роблячи її непрохідною для сперматозоїдів.
Перед тим, як почати приймати гормональні контрацептиви, бажано пройти гінекологічне обстеження і проконсультуватися з лікарем. Необхідно також попереджати
лікаря про застосування гормональної
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контрацепції при призначенні будь-яких
інших ліків. Проте більшість жінок, які використовують гормональну контрацепцію,
застосовують низькодозовані препарати
(що містять 20-30 мкг етинілестрадіолу).
Отже, є два типи комбінованих оральних
контрацептивів (КОК) на ринку:

••

Монофазні таблетки, в яких кожна
таблетка містить однакову кількість естрогену і прогестогену.
•• Мультифазні (різні дози) таблетки, в
яких кожна таблетка містить як естроген,
так і прогестоген, але кількість змінюється
в різні фази менструального циклу.
Не існує істотної різниці в ефективності
або побічних ефектах між монофазними та
двофазними таблетками. Якщо немає протипоказань, комбінований контрацептив
зазвичай призначають незалежно від віку
жінки. Для жінок з акне або гірсутизмом
вибирають препарат з ципротероном ацетатом, дезогестрелом або дроспіреноном.
Для здорової жінки з нормальною вагою,
яка не палить, будь-який комбінований
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артеріальний чи венозний тромбоз, або
фактор його ризику
•• Діагностована тромбофілія
•• Мігрень з аурою в будь-якому віці або
мігрень без аури у жінок старше 35 років
•• Вік старше 35 років та паління
•• Артеріальна гіпертензія
•• ІМТ > 35 в поєднанні з іншим фактором
ризику
•• Активна хвороба печінки
•• Системний червоний вовчак (СЧВ), якщо
позитивний на антифосфоліпідні антитіла
•• Не діагностовані кровотечі статевих шляхів
•• Рак грудної залози
•• Діабет з судинними ускладненнями
•• Підозра на вагітність
•• Лактація (перші 6 місяців)
•• Серцево-судинний ризик, пов’язаний з
пероральними контрацептивами
•• Частота венозної тромбоемболії (ВТЕ) у
жінок, які не використовують КОК і у віці
від 15 до 44 років, становить 2 випадки на
10000 жінок-років. При вагітності захворюваність оцінюється як 10–30 випадків
на 10000 жінок-років і відразу після пологів 50–100 на 10000 жінок-років.
•• У користувачів КОК третього або четвертого поколінь (дезогестрел, гестоден, дроспіренон) частота ВТЕ оцінюється 6-12 на
10000 жінокроків, тоді як у користувачів
КОК другого покоління (наприклад, левоноргестрел), ризик ВТЕ становить близько 5–7 на 10000 жінокроків. Відносний
ризик ВТЕ у користувачів прогестогенів
третього покоління в 1,5–2 рази перевищує використання левоноргестрелу.

серпень
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Інші серцево-судинні ризики
•• Застосування КОК, що містить 20–30 мкг
етинілестрадіолу у жінок, які не курять
до 35 років, не підвищує ризик артеріальної тромбоемболії.
•• Як фактори ризику, застосування пероральних контрацептивів, куріння та вік
(а також підвищений рівень артеріального тиску, глюкози та холестерину) є
синергічними.
•• Ризик смерті від серцево-судинної патології жінок, які курять у віці до 35 років
при використанні КОК становить близько 1 на 100000 жінок-років (переважно
інсульт або інфаркт міокарда). Ризик
збільшується з віком, а у жінок старше
35 років, які курять, ризик вже в десять
разів вищий.
•• Куріння, як таке, завжди є більш значним фактором серцевосудинного ризику, ніж застосування таблеток у будьякій віковій групі.

Переваги комбінованих таблеток
•• Висока ефективність
•• Зниження:
•• позаматкових вагітностей
•• функціональності кісти яєчників
•• дисфункціональних кровотеч
•• рясних або болісних менструальних
кровотеч

•• симптомів передменструального синдрому
•• запальних захворювань тазових органів
•• раку яєчників
•• раку ендометрія
•• міоми
•• мастопатії
•• Зниження виробництва андрогенів знижує жирність шкіри та акне
•• Регулярні кровотечі
•• Менш сильна кровотеча
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•

•

Простий у використанні: новий пластир прикріплюється до шкіри один раз
на тиждень завжди в один і той самий
день протягом трьох тижнів. Потім
один тиждень без пластиру, що призводить до менструальної кровотечі
(початок дії пластиру в перший день
менструації).
Пластир на шкіру є альтернативою комбінованим контрацептивним пігулкам
і підходить всім, у кого є труднощі запам’ятовування або хто не бажає щоденного прийому таблеток.

•

•
•
•

Вагінальне кільце
•

•
•
•

Строки кровотечі можна контролювати.
Жінка, яка використовує комбінований
препарат та бажає мати менш часті менструації, може спробувати продовжити
цикли (2–3 цикли прийому таблеток без
перерви).

•

•

Пластир на шкіру
•

•
•
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Низькодозовий комбінований контрацептив, що вивільняє етинілоестрадіол
20 мкг/день і норелгестромін 150 мкг/
день.
Препарат являє собою тонкий депо-шкірний пластир (розмір 45 мм × 45 мм).
Має подібну дію, ефективність і показання як і комбіновані контрацептивні
таблетки з незначними відмінностями
в протипоказаннях, перевагах і недоліках [ доказ 04250 |A] .

•

Низькодозований комбінований гормональний контрацептив, що вивільняє
етинілестрадіол 15 мкг/день і етоногестрел 120 мкг/день протягом трьох
тижнів.
Гнучке і напівпрозоре вагінальне кільце
діаметром 54 мм і поперечним діаметром 4 мм.
Має подібну дію, ефективність і показання як і комбіновані таблетки, лише
незначні відмінності в протипоказаннях, перевагах і недоліках.
Кільце вставляють у піхву на три тижні. Далі йде тиждень без кільця, потім
вставляється нове кільце тощо. Кровотеча з’являється протягом тижня без
кільця.
Вагінальне кільце є альтернативою комбінованій таблетці. Воно підходить для
тих, у кого є труднощі із запам’ятовуванням або хто не бажає щоденного прийому таблеток.

Контрацепція з прогестогеном
•

Контрацепція тільки з прогестогеном
доступна як таблетки або ін’єкції, або як
гормон, що вивільняє препарати, такі

МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР

•

•
•

як підшкірні імпланти та внутрішньоматкові гормони вивільняючі пристрої.
Естроген немає протипоказань і відповідно до сучасних знань рідше асоціюється з тяжкими побічними ефектами.

Протипоказання до контрацепції з прогестогеном:
Підозра на вагітність
Активні захворювання печінки (відносне протипоказання)
Попередня позаматкова вагітність (гормон вивільняючий внутрішньоматковий пристрій можна розглядати якщо,
наприклад, комбіновані таблетки не
підходять)
Не діагностовані кровотечі статевих
шляхів

Таблетки прогестогену приймають при:
Спеціальних показаннях до контрацепції таблетками, що містять тільки прогестоген
При застосуванні таблеток, що містять
тільки прогестоген, порушення кровотечі є досить поширеним (пацієнтку варто
поінформувати).

Важливо вставити імплантати безпосередньо під шкіру, а не в підшкірний жир,
звідки їх важко видалити. Вставляння
імплантатів віялоподібно простіше, якщо
одночасно в аплікатор помістити лише
один імплантат (не так, як зазначено в інструкціях з використання продукту). Видалення є більш складним, ніж введення,
але полегшується ін’єкцією місцевого анестетика обережно під краї імплантатів, щоб
імплантати піднялися та їх було видно.
Якщо імплантати не легко пальпуються
під шкірою при спробі видалення, вони можуть бути локалізовані ультразвуком.

Побічні ефекти гормональної контрацепції
Найбільш побічні ефекти включають порушення кровотечі, нудоту, головний біль
і збільшення ваги. Ця форма контрацепції
може підвищити ризик остеопорозу: пам’ятайте про добавки кальцію і вітаміну D.

•
•

Контрацептивні імпланти
Доступні два різних препарати
• Препарат з двома імплантами, що вивільняють левоноргестрел, діє протягом
5 років (4 роки у жінок вагою більше 60
кг).
• Препарат з одним імплантатом, що вивільняє етоногестрел, діє протягом 3
років • Імплантати є ефективним методом контрацепції, хоча ефект може
бути знижений у жінок вагою більше
75 кг. Жінки будь-якого віку, які потребують довготривалої контрацепції і не
мають протипоказань до прогестогенів,
можуть використовувати імплантати.

СЕРПЕНЬ
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•
•

Через ризик остеопорозу не рекомендується застосовувати більше 2 років.
Деякі жінки вважають, що регулярні
ін’єкції є недоліком, але інші цінують,
що не потрібно пам’ятати про прийом
пероральних контрацептивів щодня.
Гормон вивільняючі ВМС
Постачання препаратів та їхні торговельні
марки відрізняються від країни до країни.
Багато з найбільш поширених побічних
ефектів бувають лише в перші місяці
використання.

Нудота
•
•

Нешкідливий побічний ефект, пов’язаний з естрогенами, як правило, тільки
протягом перших місяців
Рекомендується приймати таблетки
ввечері або замінити їх на препарат з
більш низьким вмістом естрогенів.

47

НОВИНИ МЕДИЦИНИ
Втрата лібідо
•• Чи пов’язана з контрацепцією або з життєвою ситуацією?
на інший прогестаген (наприклад, комбінований препарат, що
містить левоноргестрел) або на контрацепцію, що містить тільки прогестоген.
•• Якщо є проблема сухості піхви, спробуйте
таблетки з більшим вмістом естрогену.

•• Перейти

Зміни настрою
•• Спробуйте таблетку з іншим складом або
вагінальне кільце або таблетку, що містить
тільки прогестоген або продовжуйте цикл.

Зміни шкіри зустрічаються рідко
•• КОК

Аномальні кровотечі
•• Виявлення часто відбувається на початковій фазі, коли використовуються
комбіновані таблетки (приблизно у 30%
користувачів). Важливо продовжувати
використання відповідно до інструкцій.
•• Якщо після початкової фази кров’янисті
виділення тривають, перейдіть до препарату, який містить більше естрогену
або іншого прогестогену.
•• Паління викликає порушення менструації за рахунок збільшення метаболізму
естрогенів.
•• Інфекції (хламідії!), атипія шийки матки
або вагітність можуть бути причиною
аномальних кровотеч.
•• Забути про таблетки? Забуття про одну
таблетку призводить до 10% ризику порушення менструального циклу.
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•• Перейти до таблетки, що містить більше
естрогену, якщо відбувається порушення аменореї.

Головний біль
•• Перевірте наявність гіпертензії або тяжкої мігрені.
•• Перейдіть до таблетки з іншим прогестагеном або до парентерального
комбінованого препарату. Якщо це не
допоможе, виберіть таблетку з меншим
вмістом естрогену.
•• Якщо головний біль з’являється лише
під час тижневого інтервалу без таблеток, порадьте жінці використовувати
два або три (монофазний режим) цикли
один за одним, а потім зробити перерву
на один тиждень. Альтернативи – тільки прогестаген або негормональна контрацепція.

медичний простір

зазвичай надають сприятливий
вплив на акне і гірсутизм.
•• Найбільш ефективними альтернативами для жирної шкіри є пігулки, що містять ципротерону ацетат, дезогестрел
або дроспіренон.
•• Хлоазми нешкідливі, але можливо
незворотні.

Набряк і болючість грудей

•• Перейдіть на інший прогестоген або на
таблетки з меншою кількістю естрогену.
•• Перейдіть на таблетку, що містить дроспіренон, що відноситься до спіронолактону.

Підвищений кров’яний тиск
•• Якщо артеріальний тиск повторно > 140/90
мм рт., спробуйте приймати таблетки, що
містять дроспіренон, або перейдіть на таблетки, що містять тільки прогестоген,
або на негормональну контрацепцію.
•• Ризик венозної тромбоемболії
Зазначимо, що оральні контрацептиви не
захищають від інфекцій, які передаються
статевим шляхом. Лікар, який призначає
ГК, пояснить переваги і недоліки того чи
іншого методу запобігання. Багатьох жінок
на консультації цікавить, що робити, якщо
пропустити прийом таблетки, на які симптоми необхідно звернути підвищену увагу
та інше. На всі питання відповість гінеколог. Після 3 місяців використання рекомендованого ОК бажана повторна консультація
у фахівця. І, звичайно, не потрібно забувати
відвідувати гінеколога раз на півроку.

Переклад та адаптація тексту: Аліна
Манасова

•• Перейдіть на таблетки з меншим вмістом естрогену або з дроспіреноном як
прогестагеном або таблетки, що містять
тільки прогестоген.

Зміни маси тіла, набряки
•• Естроген і прогестоген можуть затриму-

Джерела:
•• https://guidelines.moz.gov.ua/
•• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK441576/

•• https://www.reproductivefacts.org/news-

вати рідини.

•• Прогестогени можуть мати анаболічний
ефект.

•• Пояснення часто може бути в зміні стилю життя пари, і КОК, ймовірно, не впливає на масу тіла.

серпень
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••

and-publications/patient-fact-sheets-andbooklets/documents/fact-sheets-and-infobooklets/hormonal-contraception/
https://www.medscape.com/
answers/258507-108994/what-ishormonal-contraception
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ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
Мета громадського здоров’я - забезпечити
максимальну користь для найбільшої кількості людей та сформувати достойні умови
для всієї системи громадського здоров’я, кажуть спеціалісти Центру.
Лікар-хірург Обласної дитячої лікарні
Олександр Осадчий стверджує, що ситуація
в Україні така, що де-юре система громадського здоров’я існує давно, але де-факто
вона тільки зараз поступово зароджується:

«Ми робимо лише перші кроки для того,
аби ця система працювала так, як повинна працювати», — додає він.

Стратегічна сесія
в Одеському
ЦГЗ: як будувати
систему
громадського
здоров’я в регіоні
та Україні
25 серпня за участю медичних працівників, представників всіх рівнів надання медичної допомоги відбулась модераційна стратегічна сесія з питання
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інтеграції закладів охорони здоров’я
до системи громадського здоров’я в
Одеському регіоні. В рамках сесії фахівці медичних закладів визначали, як
саме лікувальним закладам «вмонтуватися» до системи профілактичної
медицини, які проблеми стримують
розвиток комунікації з населенням,
між ланками організацій охорони
здоров’я та сімейними лікарями. Ця
зустріч – одна з перших на шляху
рішення амбітної цілі: створення
служби, що спроможна побудувати
систему громадського здоров’я.

Під час роботи учасники модераційної
сесії охарактеризували та проаналізували сучасний стан системи громадського
здоров’я, основні перепони та проблеми;
проаналізували позитивний досвід інших
країн у формуванні системи громадського
здоров’я та можливості його впровадження
в Україні та Одеській області зокрема.
Професор, д.м.н, директор лікувально-оздоровчого комплексу «Біла Акація» Володимир
Колоденко впевнений, що профілактична

медицина, система якої за останні роки
майже знищена, повинна стати новою системою громадського здоров’я: «Ціль – не

тільки створити загальні принципи організації в межах України, а приступити до
створення регіональних систем охорони
здоров’я».

Нагадаємо, що громадське здоров’я — це
не тільки медицина та лікарі (вакцинація, профілактика травматизму, якісна та
своєчасна медична допомога, доступні
лікарні тощо). Це ще й інженери, що підвищують рівень безпеки інфраструктури та
процесу надання меддопомоги; вчителі,
які пропагують здоровий спосіб життя серед молоді; ЗМІ, які ведуть просвітницьку
діяльність на засадах доказової медицини (роз’яснюють необхідність вакцинації
тощо); юристи, які захищають та відстоюють права людей на медичну допомогу,
а також готують законодавчу базу задля
покращення доступу пацієнтів до якісних
ліків та сучасних методів лікування; організації та служби, чия діяльність спрямована на покращення стану навколишнього
середовища та інші.

«Раніше у нас була велика кількість різних
інстанцій, які впливали на здоров’я населення, але вони між собою не комунікували.
Центр громадського здоров’я інтегрує всі ці
установи разом», — розповідає експерт з
громадського здоров’я Святослав Лінніков.

медичний простір

серпень

2020

51

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
живопис, сприяє розслабленню, гармонізації, виникненню приємних спогадів,
а також активує внутрішній ресурс людини через сприйняття кольору. Саме тому
мистецькі виставки рекомендовані як додатковий засіб у комплексній відновлювальній терапії.

***

«Без культури неможливо ані сформувати,
ані реалізувати, ані зберегти психічне здоров’я. Саме тому перший меморандум Центру громадського здоров’я підписаний саме з
представниками культури. І наше завдання
через культуру донести до свідомості людей
інформацію про їхнє здоров’я», — зазначила

20 серпня на тренінгу для медичних сестер «Комплексні заходи з гігієни рук в
роботі середнього медичного персоналу»
лікар-інфекціоніст Олена Станкевич звернула увагу слухачів на сучасний підхід в
системі профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та гігієни рук. До інформаційного блоку тренінгу увійшли питання
інфекційного контролю, ІПНМД та заходів в
рамках інфекційного контролю. Крім того,
лікар та медсестри обговорювали правила гігієнічної обробки рук та рекомендації
ВООЗ щодо цього питання.

У свою чергу, Юрій Карпов-Садовников наголосив на важливості підписання Меморандуму саме зараз, коли багато українців
відчувають спустошення та сум через вимушену ізоляцію. За його словами, з цього
стану людину може витягнули тільки світло, яке несе мистецтво.

У практичному блоці тренер разом з учасниками розібрали найбільш розповсюджені помилки під час проведення гігієни рук,
обробки спиртовмісним антисептиком, використання диспенсерів, а також розповіли про пропозиції середнього медичного
персоналу щодо поліпшення інфекційного
контролю в медичних закладах.

Оксана Пастернак.

Меморандум про
співробітництво,
школа з
інфекційного
контролю,
тренінги для
медсестер та
вебінар по ІК
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Важливі заходи серпня в Одеському
обласному ЦГЗ

На тренінгу для медичних сестер «Профілактика професійного зараження медичного персоналу» викладачка Зоя Чорна розповіла слухачам про найбільш актуальні
ризики зараження, що існують в професійній діяльності медика сьогодні. Велика увага була приділена питанням передачі ВІЛ та
туберкульозу. Зокрема, учасники отримали
вичерпну інформацію на наступні питання:

12 серпня Одеський обласний Центр громадського здоров’я в обличчі його генерального директора Оксани Пастернак та
арт-клуб “Одеса Арт” в обличчі його президента Юрія Карпова-Садовникова урочисто
підписали Меморандум про співробітництво.

•• Які існують засоби захисту від ВІЛ.
•• Які є причини виникнення аварійних

Наразі Одеський обласний ЦГЗ та «Одеса Арт» будуть спільно проводити заходи,
спрямовані на формування сталої системи громадського здоров’я в Одеському
регіоні, популяризації здорового способу
життя, підвищення рівня компетентності
суспільства в сфері охорони здоров’я тощо.
Адже відомо, що мистецтво, насамперед
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ситуацій.
•• Який алгоритм дій медпрацівника у разі
виникнення аварійної ситуації.
•• Де є найбільш високий професійний ризик зараження туберкульозом.
•• Які основні елементи інфекційного
контролю за туберкульозом.
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Учасниками вебінару стали медичні працівники закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги.
Лектори Катерина Сояк (експерт ГО «Інфекційний контроль в Україні») та Олена
Станкевич (керівник сектору інфекційного
контролю Одеського обласного ЦГЗ) висвітлили наступні питання:

•• актуальність та важливість інфекційного контролю;

•• особливості інфекційного контролю при
туберкульозі;

•• безпека медпрацівників з метою профілактики інфікування гепатитом.

•• Індивідуальні засоби респіраторного за-

хисту та правила їх використання.
•• Як правильно підібрати респіратор і
провести тест на його індивідуальну
ефективність.
***
«Фахова школа з інфекційного контролю»
проходила в Одесі протягом 25-28 серпня.
Генеральний директор Центру громадського здоров’я Одеської міської ради презентувала учасникам доповідь на тему:
«Безпечна медична допомога – пріоритет
громадського здоров’я».

«Якісної і безпечної медичної допомоги можливо досягти лише тоді, коли в
лікувальному закладі створені всі умови,
аби медичні працівники дотримувалися основних принципів інфекційного контролю
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Що далі?
У вересні Одеський обласний центр громадського здоров’я запрошує спеціалістів
на ряд заходів, про які розповість на офіційному сайті організації та на сторінках у
соцмережах. А ось усіх поціновувачів мистецтва чекаємо на виставці, що спільно організуємо з арт-клубом «Одеса Арт»: «Здорові діти – щасливе майбутнє». Ви побачите
картини у найрізноманітніших жанрах і
техніках, натхненні красою, силою природи
та дитячим сміхом. Експозиція діятиме з 8
до 15 вересня, з 13.00 до 18.00 щоденно.

Долучайтеся до подій Центру!

та виконували професійні обов’язки відповідно до стандартів операційних процедур» , — зазначила у своїй доповіді фахівець.

Школа проходила з метою опанування медичними працівниками підходів до впровадження програми інфекційного контролю (ІК) та заходів водопостачання, гігієни і
санітарії (WASH) в умовах COVID-19, а також
навичок впровадження рекомендованих
ВООЗ заходів інфекційного контролю та
стандартів операційних процедур (СОП) з
інфекційного контролю.
***
26 серпня відбувся вебінар на тему: «Попередження внутрішньолікарняного
інфікування вірусними гепатитами та
дотримання ІК у закладах ТБ».
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близького друга внаслідок аварії, пов’язаної з
пияком та водінням у коледжі», — каже він.
«І як лікар невідкладної допомоги я подбав
про кількість дорослих людей із травмами,
пов’язаними з гострим алкогольним сп’янінням. Через це я присвятив останні 10
років тестуванню цифрових втручань, щоб
запобігти смерті та травмам, пов’язаним
із надмірним вживанням алкоголю».
Для дослідження Суффолетто та його колеги набрали 22 дорослих віком від 21 до 43
років. Добровольці прийшли до лабораторії
та отримали змішаний напій з достатньою
кількістю горілки, щоб виробити концентрацію алкоголю в диханні — 20 відсотків. Вони
мали одну годину, щоб закінчити алкоголь.

Дослідження по
ході: смартфони
можуть
визначати, коли
ви знаходитесь в
сп’янінні
Згідно з новим дослідженням, опублікованим у «Journal of Studies on Alcohol
and Drugs», ваш смартфон може визначити, коли ви вже занадто багато
випили, виявляючи зміни в ході.
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Інформація про алкогольне сп’яніння в
реальному часі може бути важливою для
того, аби допомогти людям зменшити споживання та запобігти вживанню алкоголю,
а також водінню автівки, - вважає провідний дослідник Брайан Суффлетто, доктор
медичних наук, який навчався в Медичній
школі університету Пітсбурга, де і було проведено дослідження. Зараз він працює при
кафедрі екстреної медицини університету
Стенфордського університету.

«У нас є потужні датчики, які ми носимо
з собою, куди б ми не їхали», — говорить
Суффолетто. «Нам потрібно навчитися їх
використовувати, щоб найкраще служити
громадському здоров’ю».
Але для Суффолетто це дослідження набагато більше, ніж академічне. «Я втратив
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Потім щогодини протягом семи годин
учасники аналізували концентрацію алкоголю в диханні та виконували завдання
для ходьби. Для цього завдання дослідники помістили смартфон на нижню частину спини кожного учасника, закріплений еластичним поясом. Учасники пішли
прямою лінією на 10 кроків, розвернулися
і пройшли 10 кроків назад.
Смартфони вимірювали прискорення та медіолатеральний (бік на бік), вертикальний
(вгору та вниз) та передньозадній (вперед
та назад) руху учасників, коли вони йшли.
Близько 90 відсотків часу дослідники змогли використати зміни в ході, щоб виявити, коли концентрація алкоголю в диханні
учасників перевищила .08 відсотків, законний ліміт водіння в США.

«Це контрольоване лабораторне дослідження показує, що наші телефони можуть
бути корисними для ідентифікації» підписів «функціональних порушень, пов’язаних із
алкоголем», — говорить Суффолетто.
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Хоча розміщення смартфона на нижній частині спини не відображає, як люди переносять свої мобільні телефони в реальному
житті, дослідницька група планує провести додаткові дослідження, поки люди носять телефони в руках та в кишенях.
І хоча це було невеликим розслідуванням,
дослідники пишуть, що це «дослідження,
що підтверджує концепцію», яке «дає фундамент для майбутніх досліджень використання смартфонів для віддаленого виявлення порушень, пов’язаних з алкоголем».

«За 5 років я хотів би уявити собі світ, в якому, якщо люди виходять з друзями і питимуть на ризикованих рівнях», — каже Суффолетто, — «вони отримують попередження при
перших ознаках порушення та надсилають
стратегії, які допоможуть їм припинити
пити. та захистити їх від подій високого
ризику, таких як водіння, міжособистісне насильство та незахищені сексуальні зустрічі».
Ідучи вперед, Суффолетто та його колеги
планують не тільки спиратися на це дослідження, яке виявляє реальні підписи щодо
порушення алкогольних напоїв, але й визначає найкращі комунікаційні та поведінкові стратегії впливу та підтримки людей у
періоди високого ризику, такі як сп’яніння.

Переклад та адаптація тексту: Аліна
Манасова

Джерело:
•• Brian

Suffoletto, Pritika Dasgupta, Ray
Uymatiao, James Huber, Kate Flickinger,
Ervin Sejdic. A Preliminary Study Using
Smartphone Accelerometers to Sense Gait
Impairments Due to Alcohol Intoxication.
Journal of Studies on Alcohol and Drugs,
2020; 81 (4): 505 DOI: 10.15288/jsad.2020.81.505
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правил дорожнього руху, перевищення
швидкості, призупинення дії ліцензії та
ризикованої поведінки при водінні.
«Імовірність ризикованої поведінки при
водінні збільшується в міру того, як симптоми СДУГ в дитинстві зберігаються і в
дорослому житті. Попередні дослідження нашої та інших груп випробовуваних
показали, що крім поведінки за кермом,
збереження СДУГ в дорослому житті може
погіршити функціонування в інших сферах. Це може бути як професійна діяльність, так і рівень освіти, емоційний стан,
вживання психоактивних речовин тощо».

Збереження
СДУГ в зрілому
віці — важливий
показник ризику
автокатастрофи
Синдром дефіциту уважності та гіперактивності (СДУГ) — це порушення розвитку нервової системи. П’яте видання
Посібника з діагностики психічних захворювань (DSM-5) описує його як «по-

стійну модель поведінки з неуважністю
та/чи гіперактивністю-імпульсивністю,
що заважає роботі чи розвитку». Нове дослідження показує, що ризик потрапити
до автокатастрофи збільшується у тих,
у кого діагностовано синдром дефіциту
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уваги / гіперактивності (СДУГ). У дослідженні Американської академії дитячої
та підліткової психіатрії (JAACAP), опублікованому в виданні Elsevier, особлива
увага приділяється частоті автомобільних аварій в зрілому віці, яка була в 1,45
рази вище у людей зі СДУГ у дитинстві
в порівнянні з дорослими, у яких наразі
немає СДУГ.

Зазначимо, що результати засновані на
мультимодальних дослідженнях лікування СДУГ, проведених за участю шести центрів у США і одного в Канаді. Отже, групи
з 441 дитини зі СДУГ і 231 дитини порівнянного віку та статі без СДУГ з тих самих класів були вивчені у віці від 7 до 25
років. Дослідники відстежували дані про
симптоми СДУГ, побічні ефекти, а також
про низку супутніх станів, таких як опозиційно-зухвалий розлад, розлад поведінки,
антисоціальний розлад особистості і вживання психоактивних речовин в дитинстві
та дорослому віці.

Вчені також виявили, що діти, у яких
симптоми СДУГ зменшилися у дорослому
житті, не мають підвищеного ризику до
автокатастроф. Ось що стверджує провідний дослідник Аруніма Рой, доктор філософії та науковий співробітник Королівського інституту досліджень психічного
здоров’я Університету Оттави: «СДУГ є поширеним розладом психічного розвитку.
Від 5 до 75 відсотків дітей зі СДУГ можуть
продовжувати страждати цим розладом.
Існуючі дослідження показують, що СДУГ
пов’язаний з великою кількістю порушень
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Дослідники виявили, що рівень ліцензування і вік ліцензування можна було порівняти між дорослими зі СДУГ і без нього.
Проте ці дві групи розрізнялися за рівнем
участі в автокатастрофах в зрілому віці.
Важливо відзначити, що у дорослих з триваючими симптомами СДУГ був найвищий рівень залученості до автокатастроф
в порівнянні з дорослими, у яких не було
СДУГ в анамнезі (в 1,81 рази вище). Нарешті,
частота автомобільних аварій не розрізняється між дорослими, у яких симптоми
СДУГ зникли, і дорослими, у яких ніколи
не було СДУГ.

«Клініцисти повинні пам’ятати про довгостроковий вплив СДУГ в дитинстві на
якість життя, надаючи допомогу пацієнтам, і застосовувати цілісний підхід до лікування і ведення», — уклав доктор Рой.

Переклад та адаптація тексту для Одеського
ЦГЗ — Аліна Манасова

Джерела:
•• https://adhd-institute.com/assessment••
••
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