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ЗДОРОВ’Я
організація охорони здоров’я та ЮНЕСКО.
Головне завдання свята — пробудити інтерес суспільної свідомості до питання підвищення кількості смертей від кардіологічних захворювань і пропозиція послуг в
її вирішенні.

Хто відзначає?
Всесвітня федерація серця разом з ВООЗ
здійснюють заходи понад у сотні світових держав, до яких входить і Україна.
Відзначають його доктора–кардіологи,
медпрацівники різних організацій, фондів, асоціацій, що мають відношення до
вирішення проблем серцевих захворювань, а також небайдужі до цього питання
люди. Завдання свята — попередження
розвитку ішемії, артеріальної гіпертензії
та інсульту.

Серце зберігає життєві функції організму навіть в разі смерті мозку.
Не інакше як на нього покладено
вирішення важких завдань, адже
вважається, що саме від серця залежать людинолюбство та доброта. У зв’язку з цим «World Heart
Day» планетарної значущості та
святкується в багатьох світових
державах.
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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.

Коли проходить?
Святкування Дня серця припадає на 29 вересня кожного року. Підготовкою займається Всесвітня федерація серця, Всесвітня

медичний простір

Цікаві факти

••Ішемічна хвороба та інсульт - головні ви-

нуватці смертності пацієнтів і складають
31% від усіх смертей (дані ВООЗ).

••Вага головного органу людини близько
350 грамів і розміром з кулак.

••Англійський лікар Д. Флауер винайшов
секундну стрілку з певною метою вивчення ритму серцебиття.

Історія

«Мотор людини»:
святкуємо день
серця

форумах йде обговорення нових принципів
в лікуванні серцевих захворювань і скорочення їхнього зростання. Медіа інформує про досягнення на цьому терені, веде
пропаганду здорового способу життя. Проводяться спортивні заходи - ігри, забіги,
велосипедні заїзди, фітнес. Особливістю
цього Дня є масова перевірка стану серцевого м’яза.

Поява Дня серця була обгрунтована необхідністю допомоги в усвідомленні людей
тяжкості кардіологічних захворювань і
ініціюванням попередження ішемії та інсульту в різних вікових категоріях. День
серця вперше відсвяткували в 1999 році в
останню вересневу неділю, і все завдяки
Всесвітньої федерації серця. Через 12 років, в 2011 році, святкову дату закріпили
за 29 вересня. Свято проходить під особливим гаслом «Серце для життя». Сенс
девізу полягає в великому значенні підтримки здоров’я серцевого м’яза для всіх
людей.

Традиції

••У світі інсульт є причиною летального
результату однієї людини на тисячу.

••На 37% менше схильні до кардіологічних
захворювань люди, у яких в режимі дня
є денний сон.

••Через місяць після запліднення у зародка з’являється серцебиття.

У Всесвітній День серця і кожного дня дотримуйтесь здорового
способу життя і бережіть власне
серце та серця близьких людей.
Аліна Манасова

Проєкт Світового Дня серця завжди включає в себе масу заходів - виставки, лекції,
фестивалі. Фахівці беруть участь в наукових конференціях і семінарах. На медичних

вересень
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ЗДОРОВ’Я
вироблення «сонячного» вітаміну D зменшується. Вітамінів, джерелами яких були
свіжі овочі, фрукти і ягоди, теж все менше.
І органи ендокринної системи починають
переходити на інший режим. Особливо на
здоров’я позначаються зміни у виробленні адреналіну — гормону стресу, а також
гормонів щитовидної залози.

••

Імунна система за літо відвикла боротися з численними збудниками простудних захворювань. Після відпусток
ми знову потрапляємо туди, де багато
народу. Їздимо в транспорті, ходимо на
роботу, до інституту. І шанси захворіти
збільшуються.

••

Змінюється, і досить значно, режим
харчування. Ми знову повертаємося до
важкої їжі, їмо більше і рідше, підлашто-

Як не захворіти
восени?
Теплі дні добігають кінця, і попереду вогка холодна осінь. А з нею у
багатьох починаються проблеми зі
здоров’ям. Як з ними впоратися?
4

вуючись під робочий графік. Природно,
шлунок відразу ж реагує на такі зміни.
І на зміну літнім кишковим інфекціям
приходять загострення хронічних гастритів, виразок.

••

Холод, дощі та вогкі дні позначаються на стані судинної системи, і перш за
все капілярів. Вони звужуються, і порушується живлення органів. В результаті
- проблеми з серцем, гіпертонія та вегето-судинні розлади. Крім того, від холоду
страждають суглоби. Осінь — період загострення артритів і артрозу.

••

Остеохондрози та радикуліти проявляються найчастіше з двох причин.
По-перше, під час дачного сезону та збирання врожаю нам було не до хребта.
Якщо і з’явився біль, глушили ліками

Депресія, меланхолія, серцеві та судинні
проблеми, загострення гастритів і виразок - ось далеко не повний список осінніх
недуг. Але чому саме зараз нас підстерігають всі ці застуди, болю в суглобах і спині?
Адже, здавалося б, влітку організм відпочив, наситився вітамінами і відновив свої
захисні сили. Однак він стає дуже вразливим, і причин тому кілька.

••

Відбувається гормональна перебудова, тому і виникає розлад в роботі
всіх систем. Світловий день коротшає,

медичний простір
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По-друге, в русі ми витрачаємо надлишки
адреналіну, а значить, захищаємося від наслідків стресів.

•• Наповніть будинок спогадами про літо.

Повісьте на стіни фотографії красивих
пейзажів, розставте сувеніри. Дивіться
на них, згадуйте тепло та посміхайтеся!

По-третє, розумні навантаження, вправи
для суглобів і хребта допомагають уникнути загострень остеохондрозу, радикуліту,
артриту. Ваша осіння програма повинна
включати хоча б такий мінімум:

•• підніматися по сходах, не користуючись ліфтом, якщо ви живете не надто
високо;

•• 1-2 зупинки проходити пішки, а не їхати
на транспорті;

•• ранок починається з гімнастики на роз-

тягнення хребта, а протягом дня кожні
2 години виконувати найпростішу «виробничу» гімнастику;

•• хоча б 30 хвилин в день гуляти на свіжому повітрі в будь-яку погоду.

Як пережити несприятливий період і не
захворіти?
(чи не так?), а зараз настає «пора розплати». По-друге, від активного літнього відпочинку ми перейшли до сидячої роботи
та пасивного відпочинку вдома на дивані. А для хребта гіподинамія - найлютіший ворог.

•• Осінь особливо важко переносять метеозалежні люди. Стрибки атмосферного
тиску та температури стають справжнім випробуванням для них.

•• Нарешті, одна з найважливіших при-

чин - осіння депресія і стреси. Важко
знову включатися в інтенсивний режим. А небо, вкрите сірими хмарами,

6

дощ і вітер не додають радості. І утворюється замкнуте коло. Від емоційних
перевантажень і нудьги загострюються хронічні захворювання, а через них
депресія тільки посилюється. Єдиний
вихід - розірвати це коло.

Рух зніме загострення
Багатьох осінніх загострень можна уникнути. Якщо, звичайно, не замикатися в чотирьох стінах і якомога більше рухатися.
По-перше, будь-яка рухова активність дає
гарне тренування судин і зміцнює імунітет.

медичний простір

•• Одягайтеся по погоді. Багато простуд-

них захворювань виникають через те,
що після літа психологічно важко одягати теплий одяг.

•• Створюйте сонячну атмосферу в будин-

ку. Не економте на освітленні - здоров’я
дорожче. Придбайте спеціальні лампи,
близькі по спектру до сонячного світла.
Розведіть кімнатні квіти і розставте по
квартирі яскраві сухі букети.

•• Підключіть ароматерапію. Свічки і аромалампи з зігріваючими ароматами
цитрусових, лаванди та сандалу піднімуть настрій.

вересень
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інтенсивних фізичних, емоційних та розумових навантажень. Не нормально — коли
втома не проходить тривалий час навіть
після відпочинку. У такому випадку медики говорять про хронічну втому, називаючи наступні причини її виникнення:

••постійна

перевтома та систематичні

стреси;

••нещодавно перенесені важкі хвороби або
тривале медикаментозне лікування;

••нерегулярне та неправильне харчування;

••погані умови проживання та праці (фі-

зичний та психологічний дискомфорт
під час перебування вдома та на роботі);

••шкідливі звички.

Хронічна втома:
чому вона
небезпечна, і як її
позбутися?
Цього року багато хто з українців
утратив можливість якісно відпочити чи навіть взяти чергову
відпустку. Високий рівень психологічного напруження у зв’язку з
раптовою пандемією, численні незручності у пересуванні та роботі,
8

Симптоми
Специфічних симптомів хронічної втоми не
існує. Якісь з них схожі на симптоми застуди
чи грипу, якісь — на вікові та гормональні
зміни. Загалом, фахівці визначають хронічну
втому за поєднанням кількох симптомів та
інформацією про спосіб життя і режим роботи пацієнта. Основними симптомами є такі:

••втома, що не проходить два тижні і більше;
••слабкість, біль у м’язах та суглобах, «розбитість»;

••зниження пам’яті, уваги, дратівливість
та апатія;

••проблеми зі сном;
••головні болі, іноді — лихоманка.

збільшення навантаження на батьків через нерегулярну роботу шкіл
та садочків, — все це призвело до
накопичення втоми. Одеський обласний Центр громадського здоров’я
розповість про те, чому хронічна
втома є небезпечною, чим вона відрізняється від звичайної і що з нею
робити.
Чому втома стає хронічною?
Сама по собі втома є нормальним явищем.
Це сигнал людині про те, що треба відпочити, змінити рід діяльності, поспати
тощо. Нормально відчувати втому після

медичний простір
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Людина з хронічною втомою (викликаною психо-фізичною перевтомою) потребує насамперед психологічної допомоги
— з’ясування причин накопичення втоми
та усунення негативних факторів у житті
та роботі.
В окремих випадках пацієнти потребують
медикаментозного лікування та фізіотерапії.

Профілактика
Зазначимо, що значно простіше попередити хронічну втому, ніж лікувати її.

Чому хронічна втома небезпечна?

Лікування

Очевидний супутник хронічної втоми
— це зниження працездатності. Людина
витрачає значно більше часу на звичну
роботу, стає неуважною, забудькуватою,
припускається помилок. Вона може не
помітити машину, переходячи дорогу,
оступитися на сходах, отримати виробничу травму тощо. Підвищується рівень її
емоційної вразливості, порушується сон.
Якщо вчасно не звернутися по допомогу,
до хронічної втоми додається безсоння,
порушуються обмінні процеси, зменшується супротив організму інфекціям та
вірусам, підвищується ризик інсульту,
інфаркту тощо.

Якщо поява хронічної втоми не спровокована захворюваннями та лікуванням, то
терапію починають з коригування режиму
дня та навантажень. Медики в такому випадку радять взяти відпустку і «змінити
картинку» — поїхати на відпочинок чи відправитись до санаторію. Паралельно з цим
слід упорядкувати своє харчування: їсти
регулярно здорову їжу, віддаючи перевагу
сезонним овочам та фруктам, відварним
та печеним рибі та м’ясу, вживати достатню кількість рідини. Щоденна активність
має включати заняття спортом або хоча б
ранкові та вечірні піші прогулянки (мінімум по 30 хвилин кожна).
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Для цього варто завжди дотримуватися
балансу між роботою та відпочинком.
Краще розподіляти репродуктивну працю (догляд за дітьми, хатню роботу) між
усіма дорослими членами родини і максимально розвантажувати вихідні для повноцінного відпочинку. Слід обов’язково
брати щорічні відпустки і не переносити
хвороби «на ногах». Також важливо вчасно
коригувати некомфортні для себе умови
життя та праці: віддати перевагу роботі, до
якої швидше дістатися; придбати зручний
матрац тощо.

Анна Мячина
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ЗДОРОВ’Я
Графік тренінгів:
23.09.2020 — Тренінг «Змінотворець. Осінній марафон — волонтер громадського здоров’я».
Тренінг 1. Основні принципи та функції громадського здоров’я.
28.10.2020 — «Змінотворець. Осінній марафон: волонтер громадського здоров’я».
Тренінг 2. Профілактика інфекційних хвороб. ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити. Вакцинація основні міфи.
25.11.2020 — «Змінотворець. Осінній марафон: волонтер громадського здоров’я».

Як стати
волонтерами
громадського
здоров’я?
Бажаєте отримати знання у сфері
громадського здоров’я? Тоді мерщій
до Одеського обласного Центру громадського здоров’я! Адже на вас чекає
«Змінотворець. Осінній марафон: волонтер громадського здоров’я».
14

Тренінг 3. Кліпове мислення. Розвінчання
міфів про основні соціально-значущі хвороби. Міфи COVID-19.
Марафон безкоштовний. Щоб стати учасником, треба заповнити анкету: https://cutt.
ly/nfYG0s4.
Тренінги стартують об 11:00 на Люстдорфській дорозі, 1 (Одеський ЦГЗ).

Якщо ви відчуваєте в собі сили отримувати
нові знання та передавати їх іншим людям,
то долучайтеся до проекту. Ми чекаємо
саме на вас!

23 вересня стартує серія тренінгів для
волонтерів. Це експрес-курс, покликаний
сформувати та розбудувати мережу активних громадян у сфері громадського здоров’я та знайти амбасадорів, які будуть
транслювати місію громадського здоров’я
у суспільстві.
Тренінги допоможуть засвоїти базові знання з теми та визначити основні проблеми
Одещини, пов’язані зі здоров’ям людей.
Учасники прослухають лекції щодо соціально значущих хвороб та вакцинації, дізнаються про кліпове мислення та шкідливі
міфи стосовно здоров’я, які розповсюджуються в суспільстві.

медичний простір
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МЕДИЦИНА
переохолодженням, асфіксією всіх видів,
отруєнням, укусами тварин, змій, павуків
та комах тощо, порушенням нормального перебігу вагітності (передчасні пологи,
кровотеча тощо).

Правила виклику
швидкої допомоги
у період пандемії
COVID-19
За даними МОЗ України, менше 2 млн
викликів швидкої на рік закінчуються госпіталізацією пацінта (нагадаємо, що завдання швидкої допомоги
в цьому і полягає — стабілізувати
пацієнта та відправити його до лікарні). А в цілому виїздів фіксується
близько 8 млн, тобто 6 млн з них —
непрофільні. Як це впливає на ефективність роботи служби, чому взагалі склалася така ситуація, коли
16

насправді потрібно телефонувати
у «103» і які корективи у процедуру виклику швидкої внесла пандемія
COVID-19, — читайте далі.

Також є стани, які потребують медичної
допомоги, проте не екстреної, адже вони
прямої загрози життю людини не несуть і
не потребують негайної госпіталізації. Це,
наприклад, слабкість, головний біль, кашель, нежить, підвищення температури, загострення хронічного захворювання, біль у
спині та суглобах, онкологічний біль тощо.
При таких симптомах прийнято говорити
про невідкладну допомогу. Її може надати сімейний лікар або консультант лінії
невідкладної допомоги. В Одесі до Центру
невідкладної медичної допомоги можна
зателефонувати за номерами 15-50 (за стаціонарного) та 0 800 50 15 50 (з мобільного).
Вагатися, набираючи номер, не треба. Якщо
ваші симптоми потребуватимуть саме екстреної допомоги, то вас переключать на
«103».

Чому всі телефонують у «швидку»?
Є кілька причин, чому екстрена медична
допомога має величезну кількість непрофільних викликів.

По-перше,

це вартість послуги. Виклик
швидкої (за винятком приватних клінік) в
Україні є безкоштовним, а отримувати медичні послуги, не виходячи з дому, дуже
зручно. Це породжує специфічну культуру
взаємодії людей з системою охорони здоров’я.

По-друге, поінформованість. Люди, на жаль,
не розрізняють поняття «екстрений» та «не
екстрений випадок» і не володіють інформацією про те, хто які медичні послуги надає.

По-третє,

сила звички. Змалечку ми запам’ятовуємо три екстрені номери: 101, 102
та 103. Тож усі раптові питання, пов’язані
зі здоров’ям, автоматично спрямовуємо у
службу «103».

Швидка, екстрена чи невідкладна?
Законодавством чітко визначені стани, які
підпадають під термін «невідкладний»
і передбачають виклик швидкої (вона ж
екстрена) допомоги. Це насамперед знепритомнення, судоми, раптовий розлад
дихання, раптовий біль в області серця,
блювання кров’ю, гострим біль у черевній порожнині, зовнішня кровотеча, ознаки гострих інфекційних захворювань,
гострий психічний розлад, що загрожує
життю та здоров’ю пацієнта та/або інших
осіб. Такі стани можуть бути зумовлені травмами, ураженням електричним
струмом, блискавкою, тепловим ударом,

медичний простір
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МЕДИЦИНА
Непрофільні виклики збільшують рівень
виснаженості співробітників служби та
ризик професійного вигорання. Вони
також призводять до того, що пацієнти
з важкими травмами чи інфарктами не
можуть отримати кваліфіковану допомогу своєчасно. Тож завжди варто розуміти
ступінь власної відповідальності у разу
виклику швидкої.

Поправка на пандемію
Власне, правила виклику швидкої допомоги
не змінилися з початку пандемії. Лише невідкладний стан, у тому числі температура

Зазначимо, що поступово і звички українців, і рівень поінформованості населення
змінюються. Цьому сприяють інформаційні кампанії вітчизняних органів та
закладів охорони здоров’я, а також поява
нових алгоритмів та маршрутів всередині
системи. Наприклад, розбудова системи
сімейної медицини призвела до покращення контакту з лікарями первинної
ланки. Тепер люди можуть обирати лікаря та комунікувати з ним напряму. Починають з’являтися муніципальні центри
невідкладної допомоги, які зменшують
навантаження на швидку. Збільшується
кількість паліативних бригад, які надають допомогу невиліковно хворим, які
перебувають удома.

18

вище 38°С, що не збивається тривалий час,
є приводом для виклику бригади. Усі інші
ситуації слід обговорити зі своїм сімейним
лікарем — який і розробить стратегію подальших дій. Проте якщо ви все ж викликаєте швидку, маючи при цьому підозру
на COVID-19, слід обов’язково повідомити
про це диспетчеру, який буде приймати
виклик. Це необхідно для того, аби медики,
що прибудуть на виклик, мали додаткові
засоби індивідуального захисту і не наражали себе на зайву небезпеку.

Анна Мячина

Як непрофільні виклики впливають на
систему екстреної меддопомоги?
Робота медиків у системі екстреної медичної допомоги досить складна фізично та
морально. Це цілодобова зайнятість в умовах постійно обмеженого часу. В місті, де є
затори та неправильно припарковані автівки, де під’їзди часто не пронумеровані, а
ліфти не працюють, дістатися до пацієнта
потрібно за 10 хвилин. Коли є дефіцит кадрів та автівок, одна бригада за зміну може
здійснити 10-15 виїздів — це колосальне
навантаження. Особливо враховуючи той
факт, що на викликах бригаді доводиться
контактувати з людьми у стані алкогольного сп’яніння та неврівноваженими людьми,
чия поведінка може становити небезпеку.

медичний простір
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Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднення
дихання, сухий кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках —
діарея або кон’юнктивіт. У складних випадках інфекція може викликати
пневмонію та утруднення дихання. У деяких випадках ця хвороба
може бути смертельною, однак переважно це відбувається з людьми
середнього чи похилого віку, що мають ступні захворювання.

Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом
від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь
Що робити:

Попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до
людей, що кашляють, чхають або мають жар

Що робити:

Як правильно поводити себе в умовах поширення вірусу?
Мити руки щонайменше 20 секунд або
використовувати дезінфекційні засоби для рук

Нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед
прийомом їжі та після відвідування вбиральні
(мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або
використовувати дезінфекційні засоби для рук)

Під час кашлю або чихання прикривати рот і ніс
паперовою хустинкою, яку потім необхідно викинути;
чихати також правильно у згин ліктя

Попросити дітей утриматися від прийому їжі з
загальних упаковок, або посуду (горішки, чіпси, печиво
та інші снеки), куди багато люде занурюють руки

Не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що
кашляють, чихають або мають жар, уникати будьякого тісного контакту з ними

Просити дітей уникати привітальних обіймів і
рукостискань, поки епідеміологічна ситуація не
стабілізується
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У разі підвищеної температури дитина має
залишитися вдома до повного одужання та одразу
отримати консультацію сімейного лікаря

Не споживати сирих чи недостатньо термічно
оброблених продуктів тваринного походження

Посилити вимоги до вологого прибирання приміщень,
очищення та дезінфекції об’єктів, яких торкається
велика кількість людей, провітрювати приміщення

Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони допомагають
лише в тому разі, коли маску носить хвора людина.

Важливо уникати місць масового скупчення людей

Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання коронавірусу.
Будь-які пропозиції в інтернеті про вакцини чи ліки — неправа.
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МЕДИЦИНА
простих правил безпеки. Наприклад, не залишати без нагляду дітей, ємності з окропом, увімкнену праску чи плиту, готувати
на дальніх конфорках, не ставити гаряче
на край стола, прибирати побутову хімію
у високі, недоступні для дітей, шафи тощо.
Але важливо також вміти правильно надавати допомогу при опіках. Адже помилки
можуть призвести до ще більшої травматизації потерпілого і навіть смерті.

ЩО РОБИТИ ПРИ ТЕРМІЧНИХ ОПІКАХ?
1.

Негайно зупинити контакт з джерелом
опіку.

2. Підставити

місце опіку під проточну
прохолодну воду. Тримати так упродовж
15-20 хвилин.

3.

Термічні опіки:
як надати першу
допомогу і не
нашкодити?
До Всесвітнього дня першої допомоги (12 вересня) Одеський обласний
Центр громадського здоров’я вирішив
нагадати основні правила надання
допомоги при опіках. Чому це важливо саме зараз?
Тому що з початком холодів збільшується
потреба у нагріванні води відкритим способом (для прання та купання) та ввімкненні
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Прикрити рану стерильною пов’язкою.

4. Випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення.
потенційно небезпечних електроприладів
(пічок, камінів тощо). І все це несе загрозу
здоров’ю людей, а особливо дітей, які залишаються без нагляду. Це в першу чергу
стосується сільської місцевості, де побутові
умови несуть більше ризиків, ніж у міських
квартирах, а доступ до медичної допомоги, а також до знань з першої допомоги є
обмеженим.
За даними Одеського обласного Центру громадського здоров’я, у 2019 році в Одеській
області було зафіксовано більше 2 тисяч
випадків термічних та хімічних опіків
різного ступеня. І абсолютна більшість з
них — побутові, тобто люди травмувалися
вдома. Обпеклися окропом, торкнулися
розжареної плитки, вилили на себе чи ковтнули небезпечну хімічну речовину. Уникнути цих травм допомогло б дотримання

медичний простір

5.

5.

УВАГА! Слід бути особливо уважним
у випадку, якщо опік отримала дитина. Оцінювати його розмір потрібно
за розміром дитячої долоні!
ЧОГО РОБИТИ НЕ МОЖНА?
Дуже часто «народні рецепти», які застосовуються з найкращими намірами як перша
допомога при опіках, призводять до гірших
наслідків, ніж дія вогню чи окропу. Отже,
5 помилок, яких в жодному разі не можна
припускатися при термічних опіках:

1.

травмуючий фактор.

3.

За потреби випити знеболювальне.

Є кілька ознак, що свідчать про серйозність травмування та необхідність звернення за медичною допомогою:
Опік більший за розмір долоні.

2. Опік знаходиться на обличчі або в області статевих органів і виражений
пухирями.

3.

Опік невеликий, проте глибокий. Про це
може свідчити відкрита рана.

4. Опік

супроводжується обвугленням
шкіри.

вересень
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Знімати одяг з обпечених місць — це
може травмувати шкіру ще більше.

2. Прикладати до рани лід — це додатковий

КОЛИ ВИКЛИКАТИ ШВИДКУ?

1.

Є ознаки інфікування: неприємний запах, виділення тощо.

Обробляти рану підручними засобами:
олією, сметаною, будь-якими кремами тощо. Вони утворюють на поверхні
шкіри плівку і перешкоджають доступу
кисню, через що локально підвищується
температура, і ураження розповсюджується вглиб тканин. Також під забороною спиртові засоби — вони лише посилять больовий синдром.

4. Змочувати опік сечею — це може призвести до зараження.

5.

Проколювати пухирі — це ще один шлях
до зараження рани та додаткового травмування тканин.

Анна Мячина
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МЕДИЦИНА
Зокрема така людина може захворіти на
аспергільоз (група захворювань дихальних
шляхів).
Крім того, спори плісняви можуть спровокувати розвиток алергій різних типів у здорових людей, а можуть навіть викликати
астму. З перебуванням у приміщенні, ураженому цвіллю, медики пов’язують також
«безпричинні» головний біль, втому, безсоння, нудоту, подразнення шкіри та очей.

Що робити?
Боротися з пліснявою дуже складно. Часто
для цього потрібен капітальний ремонт
приміщення, і навіть це не застрахує мешканців від повторної її появи. Тож краще
завчасно подбати про те, щоб вологі зони
прогрівалися та гарно провітрювалися, а
рівень вологості не перевищував 60%. Адже
спори грибка постійно знаходяться у повітрі, і тільки-но з’являються сприятливі

Пліснява вдома
— загроза для
здоров’я

стає сприятливим середовищем для
появи плісняви. Чому цього неприємного сусідства варто остерігатися,
розповість Одеський обласний Центр
громадського здоров’я.

Пліснява та грибок — це часті супутники вологих приміщень, причому
як квартир та приватних будинків,
так і громадських чи виробничих споруд. У зоні ризику знаходяться кутові неутеплені квартири, особливо
коли ванна кімната в них прилягає
до «вуличної» стіни, не обігрівається і достатньо не провітрюється.
Бетон чи цегляна кладка промерзає,
утворюється конденсат і волога

Варто розуміти, що пліснява потенційно
небезпечна для всіх, особливо коли людина довго контактує з ураженими цвіллю
предметами, поверхнями чи продуктами.
Але більше за інших ризикують немовлята,
літні люди, алергіки та люди з будь-якими захворюваннями дихальних шляхів
(бронхіальною астмою, туберкульозом, хронічним обструктивним захворюванням
легень тощо) та шкіри (наприклад, екземою). Їхній стан може значно погіршитись.

26

умови, вони проростають і швидко розмножуються на найбільш зручній поверхні.
Важливо також дбати про захисні сили
свого організму: правильно харчуватися,
вести здоровий та активний спосіб життя,
не палити.

Як бути з їжею?
Спори грибів можуть оселитися майже
будь-де, у тому числі на продуктах. Проте
якщо у випадку зі стіною для боротьби з
пліснявою треба зняти шпалери та зчистити штукатурку, відрізати уражений
шматочок хліба чи зняти ложкою верхній
шар варення уже недостатньо. Справа в
тому, що видима пліснява — наче верхівка
айсберга. Спори опиняються значно глибше у продуктах, ніж можна подумати. Тож
вживати хліб, на кірочці якого є невеликі
плями цвілі, не варто, бо разом з цим ви
отримайте ще й невідому дозу токсинів.

Хто у групі ризику?
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В рамках моніторингового візиту також
відбулась робоча зустріч із головою Миколаївської районної ради Віктором Купченко, під час якої обговорені перспективи розбудови системи громадського
здоров’я в районі за підтримки місцевої
влади.

Перший
моніторинговий
візит показав
готовність
регіональних
медиків до змін
Експерти Одеського обласного Центру
громадського здоров’я здійснили моніторинговий візит до КНП «Миколаївська
центральна районна лікарня Миколаївської районної ради». Це був перший
із запланованих моніторингових візитів, кінцева мета яких — покращення
здоров’я та подовження життя людей
завдяки розбудові в регіоні сучасної системи громадського здоров’я.
28

Програма візиту була поділена на два
великі блоки: інформаційний (виступи
провідних експертів Центру) та аудиторський. У першому блоку миколаївські
медики слухали доповіді та презентації
щодо системи громадського здоров’я в
цілому, а також інфекційного контролю,
моніторингу та оцінки, збору медичної
інформації, системи імунопрофілактики.
Експерти високо оцінили зацікавленість
лікарів та медсестер у доповідях. Вони
виявили велике бажання вчитися новому
та переймати світовий досвід, ставили
запитання спікерам, описували конкретні
кейси з власної роботи та включалися в
дискусію.

Зазначимо також, що Миколаївський район Одеської області вже має значні досягнення в питанні розбудови системи
громадського здоров’я. Саме тут охоплення населення вакцинацією є найвищим в
області. Цей факт став ключовим у виборі Центром першого пункту у маршруті
моніторингової групи. Експерти сподівалися, що успіхи імунізації — це не збіг
обставин, а результат багаторічної якісної
роботи медиків із населенням: широке
інформування, гарна комунікація та довіра населення. І ці сподівання повністю
виправдалися! Медики Миколаївського
району побудували потужний фундамент,
тож наше завдання — надати якісну інформаційну, методологічну підтримку
та експертний супровід місцевим спеціалістам.

Окремо хотіли б відзначити внесок головного лікаря КНП «Миколаївська центральна
районна лікарня Миколаївської районної
ради» Валентини Кірік у розбудову системи громадського здоров’я в районі. Їй
вдалося створити в колективі атмосферу
дружньої підтримки, жаги до знань та саморозвитку. Завдяки цьому люди отримують медичні послуги більш високого рівня.
І це заслуговує поваги.

Отже, чого ми чекаємо за результатами
запланованих моніторингових візитів?
1.

Збільшення рівня вакцинованості населення.

2. Підвищення

обізнаності людей щодо
власного здоров’я.

3.

Налагодження комунікації між закладами охорони здоров’я, громадськістю,
владою та ЗМІ.

4. Збільшення ефективності системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я.

Під час другого блоку — аудиту закладу фахівцями моніторингової команди — вдалося визначити больові точки в діяльності
закладу та роботі медичного персоналу,
намітити основні напрямки та цілі взаємодії експертів з лікарнею.
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Тривають
моніторингові
візити експертів
обласного ЦГЗ
до районів
Одещини
Експерти Центру громадського
здоров’я Одеської обласної ради
здійснили черговий моніторинговий візит до КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Арцизької районної ради Одеської
області».
30

Нагадаємо наші амбітні цілі, яких ми
хочемо досягти у найближчі роки:
Це був другий із запланованих моніторингових візитів, кінцева мета яких —
розбудова в регіоні системи громадського
здоров’я з метою зміцнення здоров’я кожного мешканця Одещини.

•• Збільшення рівня вакцинованості населення.

•• Підвищення

обізнаності людей щодо
власного здоров’я.

•• Налагодження комунікації між закладами охорони здоров’я, громадськістю,
владою та ЗМІ.

•• Збільшення ефективності системи інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я.

До складу моніторингової групи увійшли
провідні експерти Центру: Наталя Жураковська, Анна Леснікова, Cвятослав Лінніков, Тетяна Радзієвська, Людмила Самойленко, Олена Станкевич.
Дякуємо медичному персоналу і особисто головному лікарю Арцизького ЦПМСД
Людмилі Федоровій за прийом та щиру
зацікавленість у навчанні. Не можемо
не відзначити той факт, в районі наразі гарна інфраструктура, що є важливою
складовою доступності медичних послуг. Крім того, дуже тішить, що у самому
ЦПМСД добре налагоджений інфекційний
контроль, тож місцеві медики і самі можуть передавати досвід колегам.
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ПОДІЇ ЦЕНТРУ
Фахівці нашої бібліотеки постійно досліджують фонд, проводять експертизу документів, визначають їх наукову
та історичну цінність, звертаючи особливу увагу на наявність будь-яких
поміток на документах, наприклад,
відстежують автографи — тексти, записані рукою відомих людей.
Виставка працюватиме з 7 вересня до
1 жовтня 2020 року з 9.00 до 16.00 за
адресою: вул. Академіка Воробйова,
5 (приміщення Сектора бібліотечних
ресурсів Одеського обласного Центру
громадського здоров’я).

Чекаємо на вас!

Запрошуємо
на виставку
раритетних книг
із медицини
Одеський Центр громадського здоров’я презентує виставку «Золотий
фонд бібліотеки», присвячену цінним
та рідкісним виданням нашої книгозбірні.
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Завітавши до нас, ви зможете побачити
такі перлини як «Протоколы заседаний
общества одесских врачей» 1871 року, а
також «Сводъ законовъ Россійской имперіи, повелѣніемь Государя імператора
Николая Первого» Изданіе 1905 года». В
експозиції також будуть представлені раритетні видання бібліотеки: книги від початку ХІХ ст. до 1917 року, цінні видання
з педагогіки, хірургії, психології, «Материалы для истории «Холерных эпидемий
в Херсонской губернии» 1887 року, «Лекции по протезной технике» 1910 року та
багато інших.
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Ми хочемо прийти до людей із позитивним
посилом: говорити не про хвороби, а про
здоров’я, не про смертність, а про те, що
зберігає та подовжує життя. Саме тому
ми заручилися підтримкою діячів культури
і спільно організували виставку, присвячену
дитячому здоров’ю.
Президент Арт-клубу «Одеса Арт», художник Юрій Карпов-Садовников додав, що
дитина є найбільшою цінністю як для
батьків, так і для суспільства в цілому. Тож
завдання дорослих — не тільки оточити
дитину любов’ю, але й створити прекрасне
та безпечне середовище для її життя та розвитку. І художники саме таке середовище і
намагалися зобразити.

Відкриття
виставки
«Здорові діти
— щасливе
майбутнє»
В Одеському обласному Центрі громадського здоров’я відбулося відкриття виставки «Здорові діти
— щасливе майбутнє». Дякуємо авторам чудових картин — художникам Арт-клубу «Одеса Арт» —
за плідну співпрацю та естетичну
співзвучність нашим цінностям. А
також дякуємо одеським журналістам та відвідувачам виставки за
цікавість до експозиції, роботи Центру та творчості одеських митців.
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Ще раз запрошуємо всіх відвідати нашу
спільну з Арт-клубом «Одеса Арт» виставку
та отримати найбільш актуальну та достовірну інформацію стосовно здоров’я дітей.

Нагадаємо, що завдання виставки — привернути увагу одеситів, а особливо батьків,
до проблем дитячого здоров’я. Символічно,
що для виконання цього завдання медики
та експерти громадського здоров’я об’єдналися з художниками, людьми творчої
сфери.
Генеральний директор Одеського обласного Центру громадського здоров’я Оксана
Пастернак відкрила виставку словами про
місію Центру:

медичний простір

При цьому, за словами керівник Відділу
промоції здоров’я Одеського обласного ЦГЗ
Святослава Ліннікова, саме в дитинстві
закладається основа здоров’я людини, тож
цей період життя є особливо цінним і потребує найбільшої уваги.

Експозиція знаходиться за адресою Люстдорфська дорога, 1 (Одеський обласний ЦГЗ).
Виставка триватиме до 15 вересня, з 13.00 до
18.00 по буднях.
ВХІД ВІЛЬНИЙ.
Зазначимо, що сучасний світ сповнений
викликів дитячому здоров’ю: ДТП, побутовий травматизм, інфекції, у тому числі
керовані, неінфекційні хвороби, які також
можна попередити у більшості випадків…
Так, заступник генерального директора
Центру Наталія Жураковська наголошує
на важливості вакцинації дітей. Адже інфекції, які потенційно можна подолати в
наш час, продовжують забирати здоров’я
та життя маленьких українців. І часто причиною цього є погана поінформованість
їхніх батьків про наслідки відмови від вакцинації.

вересень
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ДОСЛІДЖЕННЯ
•• стреси

та депресії (за даними ВООЗ,
близько 15% депресій призводять до самогубства).

Важливо розуміти, що більшість людей, які
врешті решт наклали на себе руки, сигналізували оточуючим про свій психологічний
стан: говорили про смерть та безвихідь, демонстрували спустошення, відсторонення
тощо. Саме тому слід бути особливо пильним до близьких людей — цікавитись їхнім
життям, настроєм та планами на майбутнє, підтримувати їх у складних ситуаціях
і не боятися звернутися за консультацією
до спеціаліста.

Думки про
самогубство:
хто допоможе
запобігти
трагедії?
10 вересня — це Всесвітній день запобігання самогубствам. І враховуючи
масштаби біди (щороку у світі близько
800 тис. людей вкорочують собі віку),
про це важливо знати і говорити. Тим
паче що Україна — один з європейських
«лідерів» за кількістю вчинених самогубств на 100 тис. населення.
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В Україні щороку більше 6 тисяч людей накладають на себе руки. Більшість з них —
чоловіки. Таку велику кількість самогубств
(у перерахунку на 100 тис. населення це
вище середньосвітової статистики і один
з найгірших показників у Європі) експерти
пояснюють наступними причинами:

•• важкий економічний тягар (мізерні пен-

У той же час варто зазначити, що високий
рівень самогубств у країні демонструє прогалини не тільки в системі охорони здоров’я
(насамперед у сфері психологічної підтримки груп ризику, комплексної допомоги людям з психічними проблемами, а також у
сфері паліативного догляду), але й у системі
соціального забезпечення (близько третини
українських самогубців — пенсіонери, яких
штовхають на таких крок самотність та економічні проблеми), у правоохоронній системі (усе ще на низькому рівні знаходиться
протидія сімейному насільству) і системі
освіти (підлітки та молодь страждають від
булінгу та особистісних проблем і часто позбавлені підтримки дорослих).

Отже Україна має виробити комплексний
підхід до протидії самогубствам, спираючись на світовий досвід та враховуючи
національну специфіку (наприклад, високий відсоток самогубств серед військових
та серед людей похилого віку). Це один із
аспектів громадського здоров’я, якому, на
жаль, приділяється недостатньо уваги.

Збережіть собі та повідомте близьким
телефони профільних «гарячих ліній»:
•• Національна дитяча «гаряча лінія» — 116
111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 20.00);

•• «Гаряча лінія» з питань попередження
насильства — 116 123 або 0 800 500 335;

•• Центр надання безоплатної правової допомоги — 0 800 213 103.

•• «Лінія життя України» з психологічної
допомоги для ветеранів АТО/ООС і членів їхніх родин — 7333 (цілодобово для
абонентів Vodafone, Lifecell та Kyivstar).

•• Всеукраїнський телефон довіри — 0 800
501 701.

Анна Мячина

сії, фінансові проблеми, пов’язані з різними факторами);

•• тяжкі та невиліковні хвороби (до цього
додається і перспектива непосильних
витрат);

•• посттравматичні розлади (особливо це
стосується ветеранів бойових дій, які
вчасно не отримали психологічну допомогу);

медичний простір
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5 фактів про САМОГУБСТВА
в Україні
Самогубство є однією з провідних причинам смерті
серед української молоді (людей у віці до 35 років).
Проте традиційно найбільше самогубців — серед
людей похилого віку (близько третини)
Щороку в Україні більше 6000 людей вчиняють
самогубство. А рівень смертності за цим показником
майже вдвічі перевищує європейський
Категорія смертей «ушкодження з невизначеним
наміром» майже така сама за чисельністю, як і категорія
самогубства (5800 смертей проти 6 279 самогубств у
2018 році). На думку експертів, велика частина в ній
— приховані та не ідентифіковані самогубства

Українські чоловіки набагато частіше за жінок
накладають на себе руки. У деяких вікових категоріях
чоловіча смертність через самогубство перевищує
жіночу у 7 разів

40
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Найбільш часті причини самогубства в Україні
• соціально-економічний тягар,
• важкі та невиліковні хвороби,
• посттравматичний стресовий розлад (часто —
у ветеранів),
• депресія
вересень

2020
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«Дослідження є головною рушійною силою
в ранньому дитинстві - навіть переважує
важливість негайної винагороди, - зазначає Володимир Слуцький, співавтор дослідження і професор психології в Університеті
штату Огайо. Ми вважаємо, що маленькі
діти повинні досліджувати навколишній
світ, щоб зрозуміти, як він влаштований»,
— додає вчений.
І щоб не думали дорослі, діти шукають нові
відкриття не випадково. Результати вказують на те, що малеча системно підходить
до досліджень, щоб нічого не впустити.

«Коли дорослі дивляться на дітей, які досліджують простір, вони можуть думати,
що ті безцільно бігають, відкриваючи шухляди та шафи, підбираючи випадкові предмети», — каже Слуцький та додає, що дії
дітей при цьому не є випадковими.

Отримати
нагороду або
задовольнити
цікавість?
Вчені
досліджують, що
вважатимуть за
краще діти
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Нове дослідження вчених з Університету штату Огайо (США) говорить
про те, що діти відмовляються від
винагороди, яку могли б гарантовано
отримати, заради вивчення інших
можливостей та варіантів. Про що
це свідчить?
Вчені помітили, що коли дорослі та діти
віком 4-5 років грали у гру, де певний вибір
приносив їм винагороду, і ті, і інші швидко
розуміли, який саме вибір матиме найбільшу віддачу. Однак якщо дорослі використовували ці знання для максимізації своїх
призів, діти продовжували вивчати інші
варіанти, просто щоб подивитися, чи не
змінилася їхня цінність(!).

медичний простір

Результати спільного дослідження Володимира Слуцького та Натаніеля Бланко, докторанта в області психології в штаті Огайо,
були нещодавно опубліковані в журналі
Developmental Science. Вчені провели два
експеримента. В одному брали участь 32
дитини у віці 4-5 років і 34 дорослих. На
екрані комп’ютера учасникам показали чотирьох інопланетних істот. Коли учасники
натискали на кожну них, інопланетянин
давав їм певну кількість віртуальних цукерок.
Один із інопланетян був явно більш прихильним до учасників, адже він давав 10
цукерок, в той час як інші - 1, 2 і 3 цукерки
відповідно, і ця кількість не змінювалося в
ході експерименту.
Метою було заробити якомога більше цукерок за 100 випробувань. А ще в кінці експерименту діти могли перетворити свої
віртуальні цукерки в справжні наклейки.
Як і очікувалося, дорослі швидко дізналися,
який інопланетянин дає найбільше цукерок, і обрали саме цю істоту в 86% випадків. Але діти обирали найщедрішого інопланетянина тільки в 43% (!) випадків. І не
тому що не розуміли, який вибір принесе
їм найбільшу нагороду. У тесті на пам’ять
після дослідження 20 з 22 дітей правильно
визначили, який інопланетянин приніс
найбільше цукерок.

«Діти не були зацікавлені в досягненні максимальної винагороди на відміну від дорослих», — каже Бланко. «Навпаки, здавалося,

Володимир Слуцький
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що діти в першу чергу мотивовані інформацією, отриманою в результаті дослідження». Але цікаво, що діти, натискаючи на варіант з найвищою винагородою,
систематично обирали інші варіанти, не
затримуючись на одному занадто довго.

«Чим довше вони не перевіряли конкретний
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вченого, ці варіації можуть бути пов’язані з різними рівнями когнітивного дозрівання у дітей. Але схоже, що всі діти
проходять етап, коли систематичне дослідження є однією з їхніх основних цілей.

«Незважаючи на те, що ми знали, що діти
люблять бігати і досліджувати речі, тепер
ми дізнаємося, що в їхній поведінці є багато
закономірностей», — каже Слуцький.
«Деякі несправності безладної поведінки
дітей в цьому віці, мабуть, у значній мірі
сформовані прагненням накопичувати інформацію», — додає Бланко.

Текст перекладений та адаптований
Одеським ЦГЗ
Джерела:
•• Nathaniel J. Blanco, Vladimir M. Sloutsky.
Systematic Exploration and Uncertainty
Dominate Young Children’s Choic es.
Developmental Science, 2020; DOI: 10.1111/
desc.13026

•• https://www.osu.edu/
•• h t t p s : // o n l i n e l i b r a r y . w i l e y . c o m /
journal/14677687

Дослідження було підтримано грантами
Національного інституту охорони здоров’я
США.

варіант, тим менше вони були впевнені в
його значущості та тим більше хотіли перевірити його знову», — зазначає вчений.
У другому дослідженні гра була аналогічною, але цінність трьох з чотирьох варіантів була очевидна, а один був прихований.
Прихований варіант визначався випадковим чином в кожному випробуванні, тому
він змінювався майже кожен раз. Але значення всіх чотирьох варіантів ніколи не
змінювалися.
Як і в першому експерименті, 37 дорослих
обирали найкращий варіант майже в кожному випробуванні в 94% випадків. Це було
набагато більше, ніж у 36 дітей у віці 4 і 5
років, які обирали найбільш цінний варіант
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тільки в 40% випадків. Коли прихований
варіант був найбільш цінним, 84% дорослих
воліли його, але в іншому лише 2% погоджувались його вибрати.
Діти обирали прихований варіант приблизно в 40% випадків, і не мало значення, був він найціннішим чи ні. «Більшість

дітей приваблювала невизначеність прихованого варіанту. Вони хотіли вивчити цей
вибір», — зазначає Слуцький.

Однак у дітей були деякі індивідуальні
відмінності. Деякі, наприклад, поводилися як дорослі та майже завжди обирали
найбільш вигідний варіант. У другому
експерименті кілька дітей майже завжди
уникали прихованого варіанту. За словами
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