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аптеці або замовити його поштою і провести 
вдома самостійно. А далі, залежно від резуль-
тату, уже будувати свій подальший шлях. 

• По-третє, упередження, що на ВІЛ хво-
ріють лише люди з вузьких груп, насам-
перед секс–працівники та споживачі 
ін’єкційних наркотиків.

За оцінками Центру громадського здо-
ров’я України, загальна кількість людей, 
які живуть з ВІЛ в Україні, сягає 377 600. 
ВІЛ–інфекція набула масштабів епідемії і 
давно вийшла за межі вузьких груп. Сьо-
годні будь-який незахищений сексуальний 
контакт між партнерами, які ніколи або 
давно не тестувалися на ВІЛ, є потенційно 
небезпечним.

• По-четверте, страх болісного та довгого 
обстеження.

Одеський обласний центр громадського здо-
ров’я показував на власному прикладі під 
час Європейського тижня тестування, що 
швидкий тест на ВІЛ – це одна крапля крові 
з пальця та 15 хвилин часу на отримання ре-
зультату. Сучасні тести швидкі та безболісні.

• По-п’яте, упевненість в тому, лікування 
не існує або воно неефективне, тож діа-
гноз стане вироком.

Знову-таки, цей страх невиправданий, 
адже своєчасна комбінована  антиретро-
вірусна терапія значно знижує вірусне 
навантаження на організм. Якщо слідува-
ти рекомендаціям лікаря і не припиняти 
приймати ліки, є всі шанси на довге пов-
ноцінне життя та народження здорових 
дітей. 

Актуальну інформацію щодо ВІЛ/СНІД ви 
можете отримати онлайн:

• на сайті Центру громадського здоров’я 
України — https://phc.org.ua/kontrol-
zakhvoryuvan/vilsnid

• на сайті Одеського обласного Центру со-
ціально значущих хвороб — http://orcssd.
com.ua/ua/

• на профільному ресурсі — https://
prozdorovia.in.ua/

Анна Мячина

Чому українці 
не тестуються 

на ВІЛ: головні 
стереотипи

Щороку в Україні діагностується від 
2 до 3 тисяч хворих на ВІЛ. І хоча це 
доволі велика цифра, особливо за мір-
ками Європи, сьогодні в нашій краї-
ні більше половини ВІЛ–інфікованих 
залишаються непротестованими і 
не знають про свій статус. На це є 
декілька причин: і погана поінфор-
мованість людей, і низька культура 
здоров’я, проте дуже часто причиною 
відмови або затягування тесту на на-
явність ВІЛ–інфекції є стереотипи. 
Про які саме стереотипи йдеться? 
Давайте розбиратись. 

• По-перше, це впевненість у тому, що все, 
що стосується медичних питань, є доро-
говартісним.

Насправді ж, виявлення, лікування ВІЛ–
інфекції (АР–терапія), а також консульту-
вання ВІЛ–інфікованої людини в Україні є 
безоплатним.

• По-друге, страх розголошення діагнозу.

Лікарська таємниця стосується ВІЛ–інфек-
ції в тому числі — лікар (чи то комунально-
го, чи то приватного закладу) не має права 
розголошувати особисті дані свого пацієн-
та. Громадські організації, які консульту-
ють та супроводжують ВІЛ–інфікованих, 
також мають чіткі правила щодо зберіган-
ня та обробки особистих даних клієнтів. 
Проте якщо ваш страх виправданий і ви 
дійсно не можете довіряти медпрацівни-
ку, а офісів громадських організацій поряд 
немає, ви можете придбати швидкий тест в 
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Фактори, які можуть спровокувати ін-
сульт — підвищений артеріальний тиск, 
підвищений рівень холестерину, ожиріння, 
відсутність фізичної активності, куріння та 
надмірне вживання алкоголю. Варто врахо-
вувати системні захворювання, що підвищу-
ють ризик. Найчастіше це артеріальна гіпер-
тензія і діабет. В Україні приблизно 1,5 млн. 
діабетиків. Це люди з підвищеним фактором 
ризику серцево–судинних захворювань.

Важливо, що інсульт може трапитися з 
будь-якою людиною в будь-якому віці. 
Проте за останнє десятиліття у багатьох 
розвинених країнах захворюваність та 
смертність від інсульту знизились, але 
очікується, що внаслідок демографічно-
го старіння населення та недостатнього 
контролю над основними факторами ри-
зику кількість пацієнтів з інсультом буде 
збільшуватися. За прогнозами ВООЗ, у на-
ступні 10 років ризик інсульта у світі зни-
зиться на 30-35 %, але у той самий час, у 
зв’язку зі старінням населення з інсультом, 
ризик захворюваності зросте. 

Важливо, щоб пацієнт пройшов шлях від 
появи перших симптомів до діагностики 
і отримання адекватного лікування яко-
мога раніше. Часовий коридор від настан-
ня інсульту до лікування повинен стано-
вити не більше 4.5 годин (але навіть якщо 
це час минув, пацієнту все одно необхідно 
якомога швидше звернутися за медичною 

допомогою). Тому необхідно, щоб пацієнт 
відразу був доставлений в ту лікарню, де 
можливе проведення і діагностики, і ліку-
вання.

Одним з найважливіших способів профі-
лактики інсульту є повноцінне збалан-
соване харчування з урахуванням всіх 
макро — та мікронутрієнтів. Найчастіше 
ризик інсульту можна значно скоротити, 
лише виключивши з раціону рафіновані та 
жирні продукти.

Профілактичні заходи мають велике зна-
чення у вирішенні проблеми зростання 
захворюваності в усьому світі. Багато з 
них проводять з нагоди якраз до Всесвіт-
нього дня боротьби з інсультом. Правильно 
і своєчасно надана медична допомога при 
інсульті надзвичайно важлива і впливає на 
результат захворювання.

Головне завдання заходів, що проводяться 
в рамках Всесвітнього дня боротьби з ін-
сультом, — підвищення обізнаності світової 
спільноти про проблему інсульту, важливо-
сті правильного і своєчасного надання пер-
шої допомоги (саме вчасно надана перша 
допомога у багатьох випадках допомагає 
не тільки зберегти життя, але і запобігти 
інвалідність) і, звичайно ж, про профілак-
тичні заходи. 

Підготувала Аліна Манасова

Всесвітній день 
боротьби з 

інсультом: що 
ми знаємо про 

хворобу та як їй 
запобігти?

Кожного року в Україні та світі від-
значають Всесвітній день боротьби 
з інсультом. Хвороба трапляється 
через різке порушення нормально-
го кровопостачання мозку. За при-
родою порушень розрізняються два 
основних види інсульту: ішемічний 
(його часто називають інфарктом 
мозку) і геморагічний (включаючи 

субарахноїдальний крововилив). День 
заснований в 2006 році Всесвітньою 
організацією боротьби з інсультом 
(WSO), яка об’єднує представників 
з 85 країн світу.

Інсульт розвивається через те, що перекри-
вається приплив крові до частини мозку. 
Без припливу крові клітини мозку руйну-
ються або гинуть. Пошкодження клітин 
мозку може мати різні наслідки, в залеж-
ності від того, в якій ділянці мозку воно 
сталося. Інсульт може призводити до пору-
шення здатності рухатися і говорити, роз-
ладів емоцій, мислення та інших порушень.

Проблема інсульту в Україні надзвичайно 
гостра. Згідно з офіційною статистикою 
МОЗ України, трапляється 96-100 тисяч 
інсультів в рік. Це в три рази більше, ніж 
інфарктів, а за епідеміологічними розра-
хунками — приблизно 150-200 тисяч.
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Чому пацієнтів з поганим зором стає 
все більше? За даними ВООЗ, у світі 
налічується не менше 2 мільярдів ви-
падків порушення зору або сліпоти, 
причому більше 1 мільярда з них є на-
слідком відсутності профілактики 
або лікування. За деякими прогно-
зами, до 2050 року понад половини 
населення Землі буде короткозорим, 
а близько одного мільярда людей — 
сліпими. Про те, як уникнути такого 
похмурого майбутнього, а також як 
зберегти і — головне — відновити 
зір, менеджер громадського здоров’я 
Аліна Манасова запитала у Тараса 
Кустріна, лікаря—офтальмолога 

Лікар–
офтальмолог 

з Інституту 
Філатова 

відповідає на 
найважливіші 

питання про зір

відділення лазерної мікрохірургії за-
хворювань ока ДУ «Інститут очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 
Філатова НАМН України».

Тарасе Борисовичу, як часто треба пере-
віряти зір у фахівця?

Дорослим людям рекомендується пере-
віряти зір кожні два роки. Після 40 років 
деяким пацієнтам потрібні більш часті пе-
ревірки, тому графік краще обговорити з 
офтальмологом, особливо якщо є діабет, 
підвищений тиск або у близьких родичів 
були захворювання очей. Якщо говорити 
про дітей, все індивідуально і залежить від 
батьківської уваги. Але якщо як і батьки, 
так і сама дитина помічають проблеми із 
зором, починається період тісного спілку-
вання з офтальмологом. Все залежить від 
захворювання, що викликало зміни.

Що шкідливо та корисно для зору?

Очі не повинні концентруватися на близь-
ко розташованих предметах. 40 хвилин ак-
тивної роботи — 15 хвилин очам потрібно 
відпочивати. Шкідливо читання на ходу, а 
також читання з поганим освітленням. По-
трібно вибирати досить комфортні пози з 
хорошим освітленням. Ускладнюють симп-
томи сухе повітря, пил і тютюновий дим. 
Негативно впливають на здоров’я очей ал-
коголь і паління.

Що корисно: фізичні навантаження збіль-
шують працездатність м’язів очей і зміц-
нюють склеру. Легка атлетика і плавання 
допоможуть не тільки очам, але і організму 
в цілому. Правильне харчування і вітамі-
ни — для очей найбільше корисні чорниця, 
горіхи, пивні дріжджі, бобові. Не варто забу-
вати і про гігієну очей.

Гімнастика для очей — це працює?

До кожного пацієнта — індивідуальний 
підхід. Для когось вправи для очей дійсно 
будуть марні, а для когось, навіть на психо-
логічному рівні (спрацює ефект плацебо), 
цілком підійдуть.

Носити окуляри шкідливо — правда чи 
стереотип?

Якщо є показання — звичайно, вони спря-
мовані на те, щоб принести якусь користь 
для зору. Якщо у людини 100% зір, а вона 
одягає окуляри — це може негативно впли-
нути на зір. Але у більшості випадків їх 
виписують тим пацієнтам, які їм показані. 
Адже носіння окулярів дає можливість збе-
регти зорові функції високими.

А вітамінів для очей і біодобавок це та-
кож стосується?

Є препарати для очей, які пройшли клініч-
ні дослідження і їх ефективність доведена. 
Не стільки для зору, а скільки стану сітків-
ки ока. А стан сітківки безпосередньо впли-
ває на зір. У клініці Філатова ми виписуємо 
препарати, які містять вітаміни, мінерали 
та антиоксиданти в комплексі. Саме ті, які 
пройшли клінічні дослідження: ми розумі-
ємо, з чим маємо справу.

Який найнебезпечніший вид спорту для 
здоров’я очей?

Це контактні види спорту: бокс, кікбоксинг 
і т.д. У таких випадках, якщо є якісь зміни 
на сітківці ока, завжди попереджаємо паці-
єнта про те, щоб обмежити травматизм або 
удари / падіння. Але спортом займатися 
корисно і для зору в тому числі — це так чи 
інакше відволікає від читання в смартфо-
нах (сміється, — авт.)
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Які методи лікування очей ви застосову-
єте сьогодні?

Якщо первинний пацієнт, ми його обсте-
жуємо. За допомогою обстеження у нас 
з’являється додаткова інформація та від 
цього ми надаємо рекомендації. Якщо є 
можливість задіяти якісь резерви очей 
і поліпшити зір, зрозуміло, що краще за-
діяти ці резерви та підвищити гостроту 
зору, не надягаючи окуляри або контактні 
лінзи.

Якщо лазерна стимуляція або вправи не 
дають результат, йдемо на наступний крок 
— або окуляри, або контактні лінзи. Якщо 
пацієнт нормально з ними взаємодіє, ми 
зупиняємося на такому вигляді корекції і 
вже не переходимо до більш серйозних ме-
тодів корекції. Вони є не тільки лазерними, 
але й хірургічними: коли імплантується 
штучна (інтраокулярна — авт.) лінза в пе-
редню чи задню камеру ока.

Я читала в одному з джерел, що після 
лазерної корекції клапоть може не при-
ростати назад до ока. Це правда і якщо 
так, то чим це загрожує?

У одного пацієнта все заживає швидко та 
безслідно, в іншого з формуванням досить 
грубого рубця. В такій операції передбаче-
ний розріз, то як буде гоїтися рогівка після 
такого розрізу, чи сформується «грубий» 
шрам або «ніжний», залежить від організму. 
Висновок такий: є завжди ризики усклад-
нення при будь-якому вигляді втручання, і 
при лазерної корекції теж. Пацієнт повинен 
розуміти, що такі ризики є, і якщо він йде 
на них, то йде усвідомлено.

Чи правда, що мінус може перейти в 
стовідсотковий зір через вікову дале-
козорість?

Якщо людина короткозора, вона залишаєть-
ся такою на все життя. Навіть при вікових 

змінах кришталика мінус може збільшить-
ся, якщо у ньому відбувається ряд змін. В 
такому випадку можна надіти окуляри з 
великим мінусом. І ще, що стосується ко-
роткозорості: навіть якщо пацієнту зро-
били лазерну корекцію або імплантували 
лінзу, він також залишиться короткозорим. 
Що стосується людей, які вперше одягли 
окуляри, припустимо, в 40 років — з віком, 
якщо збільшується кришталик в розмірах, 
у них може з’являтися мінус, при цьому 
окуляри для близи вони знімають і надя-
гають окуляри для далі. Це особливість 
кришталика, особливості перебігу катарак-
ти. Не завжди це добре, адже може загрожу-
вати не тільки зниженням зору, але і під-
вищенням внутрішньоочного тиску. Але 
важливо, що всі зміни, які відбуваються в 
організмі, не повинні бути непоміченими. 
Якщо це виходить за рамки здоров’я, відра-
зу звертайтеся до лікаря.

Згідно зі статистикою ВООЗ, 80% очних 
захворювань піддаються лікуванню, а 
20% — ні. Що робити з 20%?

Думаю, це відсоток становить більше, ніж 
20. Адже є хронічні захворювання, які вза-
галі не виліковуються. Таких пацієнтів тре-
ба вести все їхнє життя. Це не означає, що 
пацієнт стане сліпим, але він може втра-
чати зорові функції. Медицина не стоїть на 
місці, і з’являються все нові і нові методи 
лікування (медикаментозні і генетичні), 
які дають можливість зберегти зір до гли-
бокої старості.

Скільки в день ви приймаєте пацієнтів в 
Інституті ім. В.П. Філатова?

До 50 осіб в день.

Аліна Манасова
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Гірке життя 
при цукровому 

діабеті: що 
важливо знати 

кожному
14 листопада — Всесвітній день бо-
ротьби з діабетом, одним з найпоши-
реніших захворювань в світі.

Вперше він проводився Міжнародною 
діабетичною федерацією і Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров’я у 
1991. З 2007 Всесвітній день боротьби 
з діабетом проходить під егідою ООН.

Історія та цифри

Дата обрана не випадково — 14 листопада 
день народження Фредеріка Бантінга, ка-
надського фізіолога, який відкрив (спільно 
з Джоном Маклеодом) гормон інсуліну, за 
що отримав в 1923 році Нобелівську премію 
з фізіології і медицини. Це відкриття вря-
тувало і продовжує рятувати життя міль-
йонам людей.

Метою Всесвітнього дня боротьби з діабе-
том є підвищення обізнаності про діабет 
— не тільки про кількість хворих, але і про 
те, яким чином можна запобігти розвиток 
цієї хвороби. Ця підступна хвороба входить 
в трійку захворювань, які найчастіше ви-
кликають інвалідизацію населення і смерті 
(після атеросклерозу та раку).

Згідно з даними IDF, двадцять років тому 
кількість людей з діагнозом «цукровий ді-
абет» у всьому світі не перевищувала 130 
мільйонів. За даними ВООЗ, сьогодні кіль-
кість пацієнтів з цукровим діабетом ста-
новить понад 425 мільйонів (це приблизно 
8% населення), а до 2025 року їх число збіль-
шиться до 550 мільйонів чоловік.

Понад 80% хворих на діабет проживають 
в країнах з низьким і середнім рівнем до-
ходу; від 40 до 80% осіб з діагнозом «цукро-
вий діабет» не усвідомлюють серйозність 
свого захворювання і часто не отримують 

адекватного лікування, що перешкоджає 
розвитку незворотних ускладнень. Цукро-
вий діабет і його ускладнення займають 
стійке четверте місце по причині смертно-
сті в більшості розвинених країн світу.

Боротьба з діабетом у 2020

У 2020 році Всесвітній день боротьби з діа-
бетом проходить під девізом «Медсестра та 
діабет» («The Nurse and Diabetes»).

Тема обрана не випадково. Вперше мед-
сестри почали брати участь в лікуванні 
пацієнтів з цукровим діабетом ще в 1924 
році. Двома роками раніше стала доступна 
інсулінотерапія, і американський лікар–ен-
докринолог Елліот Проктор Джослін впер-
ше заговорив про те, що «брак навчання 
так само небезпечне, як і нестача інсуліну». 
Він закликав активно залучати медсестер 
до навчання пацієнтів, назвавши діабет 
«хворобою, переважно, для сестер».
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Роль медичної сестри не тільки важлива, 
але і значуща, адже від неї вимагається 
точне виконання всіх приписів лікаря па-
цієнтам з ЦД, наявність таких безцінних 
якостей, як людяність і співчуття, кому-
нікабельність і чуйність. Щоб уміти про-
фесійно допомогти хворому, медсестра 
повинна добре знати причини розвитку 
на цукровий діабет, його ускладнення, все 
прояви і методи компенсації. Розумітися 
на проблемах пацієнтів. Лікуючий лікар 
ставить діагноз і призначає лікування, ви-
значає проблеми хворого, а справа медсе-
стри визначити всі складнощі, що виника-
ють із-за цих проблем.

ЦД вимагає від всього медичного персона-
лу знань і компетентності.

Профілактика та лікування

Цукровий діабет характеризується стійким 
підвищенням рівня глюкози в крові, може 
виникнути в будь-якому віці і тривати про-
тягом усього життя. 

Чітко простежується спадкова схильність, 
проте реалізація цього ризику залежить від 
дії багатьох чинників, серед яких лідиру-
ють ожиріння і гіподинамія. Розрізняють 
цукровий діабет 1 типу або інсулінозалеж-
ний, та цукровий діабет 2 типу або інсулі-
нонезалежний.

Важливо, що лікування ЦД проводиться 
довічно. Одеський лікар–ендокринолог 
Вероніка Непорада розповіла, що допомо-
же запобігти ускладнень та самої хвороби 
(«Здоровий інтерес» на 7 каналі, випуск 93).

 • Необхідно дотримуватися дієти — пра-
вильне дрібне харчування до 5-6 разів 

на день. Уникайте продуктів, що містять 
цукру, варто також обмежити вживання 
солодких фруктів.

 • Солодощі для діабетиків  — це, скоріше, 
самообман. Адже в них  міститься фрук-
тоза, яка в подальшому перетворюється 
на глюкозу і веде до підвищення цукру в 
організмі.

 • Якщо ви хворієте на цукровий діабет 1 
типу, то ніякого лікування, крім інсулі-
нотерапії, у вас не буде.

 • При цукровому діабеті 2 типу є варіанти, 
такі як дієтотерапія та фізична актив-
ність. Можливо будуть необхідні таблето-
вані препарати, які підбирає тільки ваш 
лікуючий лікар.

 • Ні в якому разі не займайтеся самоліку-
ванням. Ті чи інші препарати можуть не 
тільки не принести користь, але і нашко-
дити вам.

 • Цукровий діабет 2 типу, який вимагає ін-
сулінотерапію  — це діабет, що ускладнив-
ся рядом захворювань. Якщо рівень гліке-
мічного гемоглобіну у вас більше 9, це теж 
показання до призначення інсуліну.

 • Виникнення вторинного діабету можли-
во при неправильному функціонуванні 
щитовидної залози і надниркових залоз, 
а також  при вживанні глюкокортикосте-
роїдних препаратів. Не відкладайте візит 
до лікаря, якщо вас щось турбує.

 • Лікування вторинного діабету можливо 
при лікуванні основного захворювання. 
При правильному лікуванні основному 
захворювання ознаки вторинного діабе-
ту зникають.

Важливо знати, що при дотриманні викла-
дених рекомендацій цукровий діабет не 
завадить вам жити повноцінним життям. 

 Аліна Манасова
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Йододефіцит: чим 
небезпечний і як 

його подолати?
За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, дефіцит йоду в ор-
ганізмі – це одне із найпоширеніших 
неінфекційних захворювань у світі. 
На нього страждає 1,8 мільярда лю-
дей на планеті. Воно може проті-
кати непомітно, тож люди навіть 
не здогадуються про свій недух, але 
він у значній мірі впливає на якість 
життя дорослих та розвиток ді-
тей. Одеський обласний центр гро-
мадського здоров’я вирішив нагада-
ти про небезпеку йододефіциту та 
способи його подолання. 

Навіщо нам йод?

Цей мікроелемент бере безпосередню 
участь у роботі щитоподібної залози та про-
дукуванні гормонів, які впливають на роз-
виток та регуляцію функцій нервової, сер-
цево–судинної, кістково–м’язової систем, а 
також органів травлення, репродуктивної 
функції та психіки. Особливу потребу в йоді 
мають вагітні та діти у період росту і когні-
тивного розвитку. Адже його нестача може 
призвести до затримки росту, порушення 
розумової активності та обміну речовин. 

Скільки треба?

Для українців норми фізіологічних потреб 
йоду наступні:

 • 90-150 мкг для дітей та підлітків;
 • 150 мкг для дорослих;
 • 200 мкг для жінок під час вагітності та 
лактації.

Як проявляється йододефіцит?

Велика проблема дефіциту йоду в тому, 
що його прояви часто списують на інші 
недуги або просто на втому від роботи, тож 
не звертаються до лікаря і не отримають 
необхідної допомоги. Тож важливо бути 
уважним до власного здоров’я, тримати 
контакт із сімейним лікарем і обговорюва-
ти з ним усі зміни свого самопочуття, щоб 
не пропустити симптоми йододефіциту, 
серед яких:   

 • відчуття втоми;
 • неуважність;
 • поганий настрій;
 • біль у серці;
 • задуха;
 • порушення менструального циклу;
 • постійне відчуття холоду;
 • різкі коливання маси тіла.

Як із цим боротися?

Елементарною профілактикою йододефі-
циту є збалансований та різноманітний 
раціон харчування. У меню вашої родини 
обов’язково мають продукти із високим 
вмістом йоду:

 • морепродукти та біла риба;
 • морська капуста (ламінарію);
 • овочі: картопля, редиска, часник, буряк, 
томати, баклажани, спаржа, шпинат;

 • фрукти: банани, апельсини, лимони, дині, 
ананаси, хурма;

 • яйця та молоко;
 • яловичина;
 • волоські горіхи;
 • йодована сіль.

Не варто приймати препарати йоду без по-
передньої консультації з лікарем.  

Підготувала Анна Мячина
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До уваги батьків: 
небезпечна 

іграшка, 
що травмує 

кишківник дитини
Незважаючи на наявність чітких ін-
струкцій щодо того, з якого віку ди-
тина може гратися тими чи іншими 
іграшками, лікарі регулярно діста-
ють з дитячих носів, вух, дихальних 
шляхів та інших тілесних отворів 
деталі конструкторів, маленькі фі-
гурки і багато іншого. Одеський об-
ласний Центр громадського здоров’я 
разом з дитячим хірургом відділен-
ня невідкладної хірургічної допомо-
ги Одеської обласної дитячої лікар-
ні Олександром Осадчим вирішили 

застерегти батьків стосовно попу-
лярної іграшки, яка становить ве-
лику небезпеку для здоров’я та жит-
тя маленьких дітей. Це так званий 
магнітний неокуб, що складається з 
дрібних неодимових магнітів. 

Усі іграшки, які виготовляються для масо-
вого продажу, мають на упаковці вікову по-
значку. Наприклад, «заборонено для дітей 
до 3-х років», «дозволено для дітей старше 
3-х років» тощо. Зазвичай така позначка 
розміщується на дрібних іграшках або тих, 
які мають дрібні зйомні деталі. Її можна 
побачити на упаковках Лего, Кіндеру та ін-
ших. На упаковці неокубу така позначка 
також є. Тим не менше, так само як Лего та 
Кіндер потрапляють до дітей молодшого 
віку, іграшка з неодимових магнітів не є 
виключенням – попри численні попере-
дження, малюки віком менше трьох років 
часто нею граються. А враховуючи, що це 
період активного пізнання навколишнього 
світу «на смак», маленькі кольорові кульки, 
що так нагадують смачні цукерки, нерідко 
опиняються в дитячих шлунках. 

Опис іграшки Неокуб на сайті продавця. 
Зазначимо, що дрібні деталі ковтають і 
старші діти!

До речі, в Австралії, Новій Зеландії, США та 
деяких інших країнах продаж таких ігра-
шок заборонений. 

Олександр Осадчий, дитячий хірург:

Дитина проковтує магніти один за одним 
(у мене був випадок, коли в шлунку ма-
люка опинилося 49 таких магнітів), вони 
розсипаються по кишківнику, а потім по-
чинають притягуватися один до одного. І 
вони настільки потужні, що склеюють між 
собою різні ділянки кишківника, момен-
тально спричиняючи непрохідність.

Проте кишкова непрохідність – це не єди-
ний наслідок проковтування неодимових 
магнітів. У місцях, де стінки кишки затис-
нуті між магнітами, утворюються ранки, 
через яких вміст кишківника виливаєть-
ся у черевну порожнину, спричиняючи 

перитоніт. А іноді через магніти стінки 
кишки зростаються і утворюється свищ. 
Все це потребує невідкладного хірургічного 
втручання. Причому це зазвичай обширні 
операції, які переносяться важко і потребу-
ють довгого післяопераційного піклування, 
у тому числі в реанімаційному відділенні. 
Нерідко у процесі операції частину кишків-
ника доводиться видаляти. 

На цьому фото — магніти, які дістали з 
дитячих кишківників у ході кількох опе-
рацій

За словами Олександра Осадчого, сьогодні 
лікарі вже мають велику настороженість 
стосовно магнітів. Саме тому практикують 
рентгенологічне дослідження для пацієн-
тів від 1 до 5 років зі скаргами біль у живо-
ті. Адже рентгенівський знімок дає чітке 
розуміння того, чи є в кишківнику маг-
ніти, де саме вони розташовані і яка їхня 
кількість. Зазначимо, що достатньо лише 
двох магнітів розміром з драже Ревіт, щоб 
дитина опинилася на операційному столі. 

ЛІКАРІ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ: у домі, де є дити-
на, іграшок з магнітами не повинно бути 
взагалі. Те саме правило діє щодо відчине-
них вікон. 

Анна Мячина
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Як допомогти 
дитині в умовах 

дистанційного 
навчання. Поради 

психолога
З 1 грудня учні 5-11 класів одеських 
шкіл повністю перейшли на дистан-
ційну форму навчання через усклад-
нення епідемічної ситуації в місті. 
Звичайно, це додасть стресу учням, 
педагогам і батькам, які мають тіс-
но долучитися до процесу навчання 
своїх дітей. 

3.  Не забувайте, що дистанційний урок 
– це також урок, тому учень повинен 
мати відповідний зовнішній вигляд. 
Ця умова важлива насамперед для 
розуміння учня серйозності процесу 
навчання.

4.  Заохочуйте дитину до спілкування з 
однокласниками онлайн – це підтри-
мує єдність класу та мотивуватиме до 
навчання.

5.  Не переносьте свої тривоги та страхи на 
дитину. Діти швидше адаптуються до 
нових умов, тому вам не варто постійно 
говорити їм про свої переживання. 

6.  Помічайте успіхи дитини та правиль-
но мотивуйте її. Дистанційне навчан-
ня буде ефективним лише у випадку 
чіткої мотивації, а не змушування.

7.  Не намагайтеся замінити дитині 
вчителя, ви – батьки і маєте відпові-
дати лише цій ролі. У випадку незро-
зумілих питань щодо уроку, звертай-
теся за допомогою до педагога. 

8.  Оскільки дитина постійно вдома, її 
енергія та запал не використовують-
ся, тому можуть виникнути проблеми 
у спілкування. Заохочуйте дитину до 
спільної діяльності, як господарської, 
так і ігрової.

Дистанційне навчання — це процес, який 
впливає на відносини батьків та дітей, 
тому слід правильно виставити кордони 
власного впливу і відповідати лише за 
власне «коло компетентності».

Лейла Гасанова

Однією зі складових стресу є втрата ста-
більності та структурованості (зрозуміло-
сті), яка була, коли дитина відвідувала шко-
лу та отримувала знання безпосередньо під 
контролем учителя. Сьогодні ж саме батьки 
мають правильно організувати та моти-
вувати дитину продовжувати працювати 
і під час дистанційного навчання. Як же 
зробити це таким чином, щоб не зіпсувати 
стосунки в родині і не порушити психоло-
гічну атмосферу в домі? 

1.  Складіть разом з дитиною чіткий 
розклад (підйом та відхід до сну, на-
вчальний час, відпочинок, прийом їжі 
тощо) та дотримуватися його.

2.  Організуйте робочу зону для навчан-
ня, де дитину не будуть відволікати.



МЕДИЦИНА

МЕДИчНИй простір жовтЕНь-груДЕНь 202024 25  

Грип та 
COVID-19: до 

чого готуватись 
українцям?

Україна стоїть на порозі сезонного 
підвищення рівня захворюваності на 
грип. Це і в звичайні роки збільшу-
вало настороженість медиків, адже 
грип небезпечний своїми ускладнення-
ми, а його лікування б’є по бюджету. 

А цього року настороженість ще 
більша. Одеський обласний Центр 
громадського здоров’я відповість 
на п’ять тривожних запитань про 
грип. 

Питання ПЕРШЕ. Чому лікарі вислов-
люють побоювання у зв’язку з початком 
цьогорічного сезону грипу?

У минулому епідсезоні (30.09.2019–
17.05.2020), за даними Центру громадсько-
го здоров’я України, на грип та ГРВІ пе-
рехворіло 4,9 млн людей. І це не критичні 
показники – вони навіть нижчі за цифри 
епідсезону 2018-2019 років. Проте цієї осені 
система охорони здоров’я вже завантажена 

хворими на COVID. Захворюваність не йде 
на спад – щодня фіксується більше 3 тисяч 
нових випадків. І зо дня на день паралель-
но будуть фіксуватися випадки грипу. Од-
ночасне циркулювання вірусів із високою 
заразністю та ризиками ускладнень – це 
великий виклик для системи охорони здо-
ров’я та суспільства. 

Для медиків – це додаткове навантаження. 

Для пацієнтів – ризик подвійного зара-
ження. 

Питання ДРУГЕ. Які штами грипу очі-
куються в цьому році? Наскільки вони 
небезпечні?

За прогнозами Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, в цьому епідсезоні 
українці зустрінуться з чотирма віруса-
ми грипу: 

 • штам типу А Guangdong Maonan (H1N1), 
 • штам типу А Hong Kong (H3N2), 
 • штам типу В Washington (B /Victoria 

lineage), 
 • штам типу В Phuket (B/Yamagata 

lineage).

З останнім – В Phuket – українці вже зустрі-
чалися, три інші – нові для нас. Особливо 
небезпечні – штами типу А. Їм притаманна 
велика кількість ускладнень та чисельні 
групи ризику. 



МЕДИЦИНА

МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 202026 27  

шляхів) – для них небезпеку становлять 
ускладнення грипу на фоні вже існуючих 
діагнозів.

Зазначимо, що зазвичай більше половини 
тих, хто хворіє на грип упродовж епідсезо-
ну, – це діти. Але саме їх вакцинують дуже 
рідко (у минулому епідсезоні дітей серед 
усіх вакцинованих від грипу українців було 
близько 10%), хоча малеча у віці до п’яти ро-
ків також ризикує через ускладнення грипу. 

Питання ЧЕТВЕРТЕ. Чи є дієва профі-
лактика грипу?

Так. Найдієвіша профілактика грипу – це 
вакцинація. Специфіка щеплення від грипу 
полягає в тому, що воно не дає пожиттєвого 

Питання ТРЕТЄ. Кому більше за інших 
слід остерігатися грипу?

Захворіти грипом може будь-хто. Проте є 
групи ризику:

Медичні працівники – вони мають захи-
ститися від заражених пацієнтів, та й самі 
не мають становити загрози. 

Вагітні – грип під час вагітності може ста-
новити небезпеку для плода.

Люди віком 65 років і більше – вони хворі-
ють важче за молодих.

Люди з хронічними захворюваннями 
(особливо захворюваннями дихальних 

імунітету, тож кожного року перед почат-
ком епідсезону слід вакцинуватися знову.
Цього року в Україні ліцензовані три вак-
цини від грипу: «ДжіСіФлю» (корейська), 
«Ваксігрип» (французька) та «Інфлувак» (ні-
дерландська). «Ліцензовані» – означає те, 
що їхня якість перевірена Держлікслужбою 
України та Лабораторією з контролю яко-
сті медичних імунобіологічних препара-
тів Державного експертного центру. Тож ці 
вакцини є дієвими та безпечними.

Вакцинація від грипу не входить до На-
ціонального календаря, тож за винятком 
окремих підприємств та сфер діяльності, 
українцям доведеться сплачувати за вак-
цину самостійно. Зазвичай муніципаль-
ним коштом покривають вакцинацію ме-
диків та педагогів, адже вони знаходяться 
у зоні найбільшого ризику.

Питання П’ЯТЕ. Чи не несе вакцинація 
Під час пандемії додаткових ризиків 
для здоров’я? 

Вакцинація від грипу:

• на 60% зменшує ймовірність тяжко-
го перебігу захворювання та усклад-
нень;

• на 80% зменшує ймовірність смер-
тельних випадків;

• на 50% – частоту госпіталізацій.
• Тож у період пандемії ще бажаніше 

скористатися цими перевагами. Зви-
чайно, вакцинація від грипу не надає 
людині 100% захисту від хвороби. Але 
у випадку з грипом ми остерігаємося 
перш за все ускладнень, а вакцина 
допомагає їх уникнути та полегшити 
загальний перебіг хвороби. 

Підготувала Анна Мячина
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Лікар–педіатр: як 
батькам реагувати 

на ГРВІ в дітей 
під час пандемії 

COVID-19?
Кожен з нас неодноразово стикався 
з проявами ГРВІ: кашлем, нежиттю 
і болем у горлі. ГРВІ передається різ-
ними шляхами і відрізняється різно-
маніттям збудників. Діти схильні до 
цього захворювання більшою мірою, 

ніж дорослі, і можуть переносити 
його до восьми (!) разів на рік і навіть 
частіше. Чому так відбувається, з 
чим стикаються батьки та лікарі у 
період пандемії COVID-19, розповімо 
у матеріалі. 

ГРВІ — безліч небезпек в одній абревіатурі

ГРВІ — це гостра респіраторна вірусна ін-
фекція. До неї відноситься найпоширеніша 
в світі група захворювань органів дихан-
ня, збудниками яких є пневмотропні ві-
руси. Це респіраторно–синцитіальний ві-
рус, який викликає запалення дихальних 
шляхів, парагрип, що також призводить 
до ураження верхніх дихальних шляхів і 
загальної інтоксикації, і коронавірус, який 

негативно впливає не тільки на дихальну, 
а й на нервову систему і шлунково–киш-
ковий тракт. Крім того, збудниками ГРВІ 
можуть бути віруси грипу А і В. З цього 
випливає, що до ГРВІ здатні призводити 
як віруси грипозної, так і негрипозної еті-
ології. В цілому, існує понад 300 підтипів 
вірусу ГРВІ. Вони потрапляють на поверх-
ню слизової, порушуючи її цілісність, і далі 
проникають у кров, де починають активно 
розмножуватися.

У групі ризику — люди похилого віку, люди 
з ожирінням, хронічними захворювання-
ми, патологіями серцево–судинної і ендо-
кринної систем, вагітні, а також діти. Всіх 
їх робить уразливими до вірусів ослабле-
ний імунітет. Новонароджені практично 
не хворіють на ГРВІ, а ось після першого 
року життя діти стикаються з інфекцією 
досить часто. 

«Найчастіше до поліклініки з приводу ГРВІ 
звертаються діти раннього віку, які від-
відують дитячі садки, а також школярі, 
зазвичай 1-7 класів», — ділиться досвідом 

Катерина Бабенко, лікар–педіатр КНП «Ди-
тяча міська поліклініка N6» Одеської місь-
кої ради. 

Лікар пояснює, що це пов’язано з перебу-
ванням великої кількісті дітей в одному 
приміщенні, а також з недотриманням ре-
жиму провітрювання, графіку прибирання 
приміщень, питного режиму, з понижен-
ням імунітету у дітей в осінньо–зимовий 
період.

Як передається ГРВІ та до чого тут 
COVID-19?

Стати «найпопулярнішою» в світі хворо-
бою ГРВІ допоміг її спосіб передачі. Інфек-
ція поширюється повітряно–крапельним 
шляхом, але може передаватися і орально, 
через поцілунки та контактно–побутовим 
шляхом: через рукостискання або поверх-
ні, на які потрапили віруси. Більше того, 
небезпеку становлять і предмети побуту, 
з якими контактував хворий, наприклад, 
іграшки, рушники або гаджети. Люди 
хворіють на ГРВІ цілий рік, але найбільш 
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потужні спалахи захворювання припада-
ють на осінньо–зимовий і весняний пе-
ріоди. А от точну статистику «охоплення» 
навести важко — багато людей не вважають 
ГРВІ серйозною хворобою, не звертаються 
до лікаря і лікуються вдома самостійно. 
Іноді це стосується і дітей. 

«Не можна заперечувати, що в сучасному 
світі батьки мають більше інформації, 
знань, досвіду, ніж 10-12 років тому, адже 
зараз вся інформація стосовно лікування 
є у відкритому доступі. Однак все зале-
жить більше від батьків, адже є «тривож-
ні батьки», а є навпаки «батьки — саме 
пройде, я краще знаю». Проте все повинно 
бути в міру», — підкреслює Катерина Ба-
бенко.

Лікар розповідає, що ситуація з COVID-19 
тримає багатьох батьків у страшенній 
напрузі. Чисельність хворих зростає і, 
як наслідок, зростає кількість дзвінків 
до поліклініки, які починаються з фрази 
«моя дитина захворіла, а враховуючи пан-
демію, я дуже переживаю, що робити?». 
«Сімейний лікар і педіатр для цього і по-
трібні, аби з’ясувати причину звернення, 
поставити правильний діагноз, заспоко-
їти батьків і призначити правильне лі-
кування (якщо воно необхідне)», — додає 
Катерина Бабенко.

Як зрозуміти, що це ГРВІ? 

Ще раз виділимо основні фактори ризику 
розвитку ГРВІ у дітей:

 • осінньо–зимовий період;
 • великі групи людей, особливо якщо 

серед них є хворі;
 • підвищена вологість, яка збільшує 

концентрацію вірусних частинок в 
повітрі;

 • ослаблений імунітет.

До неспецифічних симптомів ГРВІ у дітей 
відносяться:

 • погіршення загального стану;
 • примхливість;
 • млявість, сонливість;
 • плач, підвищення температури тіла 

(зазвичай до 38 °С);
 • нежить, закладеність носа;
 • кашель. 

У більшості дітей ГРВІ протікає не у важ-
кій формі, тому лікування проводиться 

в амбулаторних умовах. Госпіталізувати 
дитину рекомендується тільки у винятко-
вих випадках, наприклад, під час розвитку 
токсикозу. 

В цілому, ГРВІ  — доброякісне захворюван-
ня, але воно ж є і найпоширенішою при-
чиною використання різних «модних» 
процедур і засобів, найчастіше абсолютно 
непотрібних, а нерідко і шкідливих. При 
правильному підході для швидкого тера-
певтичного ефекту буває достатньо міні-
мального втручання. Завдання лікаря — ко-
ректно і швидко підібрати потрібний засіб. 
Батьки ж повинні строго дотримуватися 
призначень, відмовившись від ідеї лікува-
ти дитину самостійно. 

До речі, самолікуванням не слід займатися 
і дорослим. Тим паче — переносити захво-
рювання «на ногах».

Аліна Манасова
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Медичні 
рукавички у 

практиці лікарів 
в умовах пандемії 

COVID-19
Використання медичних рукавичок 
у лікувальних закладах — невід`ємна 
складова  інфекційної безпеки. Цей 
запобіжний захід дозволяє знизити 
ризик потрапляння на руки медичних 
працівників крові та інших біологіч-
них рідин пацієнтів. 

Типи рукавичок

Задля захисту рук від шкідливих факторів, 
пов’язаних з професійною діяльністю, а 
також з метою забезпечення стерильності 
шкіри під час виконання обов’язків, існує 
безліч типів рукавичок. Вони можуть бути 
багаторазовими або одноразовими, а їхній 
матеріал залежить від цільового викори-
стання.

Якими повинні бути медичні рукавички?

Медичні оглядові рукавички можуть бути 
як стерильними так і не стерильними. А 
от хірургічні рукавички, які переважно 
використовуються під час різних медич-
них процедур і хірургічних операцій, є сте-
рильними.

На сьогодні для використання в закладах 
охорони здоров’я доступні декілька ви-
дів рукавичок для одноразового викори-
стання, що відрізняються типом тканини 
(полівінілхлорид, поліетилен, неопрен), 
товщиною та розміром. 

Серед медичних рукавичок, які найчас-
тіше використовуються, рекомендовані 
рукавички без латексу, нітрилу та при-
сипки.

Не рекомендується тривале використан-
ня, деконтамінація чи повторне викори-
стання одноразових медичних рукавичок.

Використання рукавичок для профілакти-
ки передачі COVID-19

В умовах пандемії COVID-19 рукавички реко-
мендуються під час догляду за пацієнтами 
з COVID-19. Особливо, коли є ризик контакту 
з рідинами організму. Проте немає прямих 
доказів того, що використання рукавичок 
підвищує захист від COVID-19 у порівнянні з 
належною гігієною рук без їх застосування.

Тому рекомендується здійснювати ретель-
ну гігієну рук із використанням води та 
мила або засобів для дезінфекції рук на 
спиртовій основі до і після кожного кон-
такту з пацієнтом, як у рукавичках, так і 
без них, а також після зняття рукавичок.
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Щодо використання одноразових медичних 
рукавичок

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, не слід за-
стосовувати розчини на спиртовій основі 
та  будь-які інші способи дезінфекції для 
одноразових медичних рукавичок через 
несумісність матеріалів рукавичок з та-
кими процедурами. Тому рекомендовано 
міняти медичні рукавички після кожного 
пацієнта: їх потрібно викидати й одягати 
нову пару, якщо використання рукавичок 
є необхідним. Адже використання однієї 
пари рукавичок для кількох пацієнтів 
може призвести до передачі патогенних 
організмів, як-от бактерій, стійких до 
антимікробних агентів та Clostridioides 
difficile від одного пацієнта до наступного. 

Крім того, тривале використання може 
призвести до порушення цілісності ма-
теріалу рукавички – виникнення пер-
форацій, які погіршують захисні функції 
рукавички.

Важливо зазначити, що медичні рукави-
чки не можна використовувати під час 
роботи з пацієнтами, якщо закінчився 
термін придатності відповідно до вказі-
вок виробника.
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Підготувала Олена Станкевич
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Перша допомога 
при контакті з 

ВІЛ. Покрокова 
інструкція

Метою першої допомоги після ймовір-
ного контакту з ВІЛ є скорочення часу 
контакту з інфікованими біологічни-
ми рідинами (у тому числі з кров’ю) 
та тканинами. То що слід зробити, 
щоб зменшити ризик інфікування?

При пораненні голкою:

 • Негайно вимити місце контакту з милом;
 • Потримати поранену ділянку під про-

точною водою протягом кількох хвилин 
або поки кровотеча не припиниться;

 • Якщо проточної води немає, обробити 
ушкоджене місце дезінфікуючим гелем 
або розчином для миття рук.

 • Не використовувати сильнодіючі речо-
вини: спирт, рідини для відбілювання та 
йод (вони можуть погіршити стан рани);

 • Не стискати і не терти пошкоджене місце;
 • Не відсмоктувати кров з ранки, що ли-

шилася після уколу.

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

При розбризкуванні на непошкоджену 
шкіру:

 • Якщо немає проточної води, обробити 
ушкоджене місце дезінфікуючим гелем 
або розчином для миття рук;

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

 • Не використовувати сильнодіючі речо-
вини: спирт, рідини для відбілювання 
та йод;

 • Не терти місце контакту;
 • Не накладати пов’язку.

При розбризкуванні в очі:

 • Одразу промити око водою або фізіоло-
гічним розчином: сісти, закинути голо-
ву та попросити когось обережно лити 
на око воду або фізіологічний розчин. 
Щоб рідина затекла під повіки, час від 
часу їх слід обережно відтягати;

 • Не знімати контактні лінзи під час про-
мивання – вони створюють захисний 
бар’єр;

 • Після промивання ока контакті лінзи 
слід зняти та обробити звичайним спо-
собом. Після цього їх можна використо-
вувати знову.

 • Не промивати очі з милом або дезінфі-
куючим розчином.

При розбризкуванні на слизову оболонку 
ротової порожнини:

1.  Терміново виплюнути рідину, що потра-
пила до рота;

2.  Ретельно прополоскати рот водою або 
фізіологічним розчином і знову виплю-
нути. Повторити кілька разів.

3.  Не використовувати для промивання 
мило чи дезінфікуючий розчин.

Що далі? 

Наступний крок – обстеження. По-перше, 
особи, яка є потенційним джерелом інфі-
кування. По-друге, того, хто мав контакт з 
потенційним джерелом інфікування, щоб 
з’ясувати, чи був він інфікований ВІЛ, гепа-
титом С чи В до контакту. 

Далі – проведення постконтактної профі-
лактики, якщо вдалося звернутися до лі-
каря менше ніж через 72 години після кон-
такту і якщо для цього є показання, тобто 
контакт загрожував інфікуванням. 

 Якщо з моменту контакту пройшло понад 72 
години, постконтактна профілактика вже не-
доцільна, однак необхідні консультація ліка-
ря, тестування та подальше спостереження.

Світлана Єсипенко, генеральний директор 
Одеського обласного центру соціально 

значущих хвороб
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ВІЛ–інфекція: 
українські реалії

Сьогодні у світі близько 37 млн людей 
живуть із ВІЛ. Найбільш розповсюдже-
ний вірус на Африканському континен-
ті. Там проживає до 80% усіх інфіко-
ваних. Україна ж за рівнем поширення 
ВІЛ–інфекції є одним з лідерів серед 
країн Європи. За оцінками Центру гро-
мадського здоров’я МОЗ, в Україні про-
живає 250 тисяч людей з ВІЛ. Менше 
половини з них знають про свій статус 
і отримують противірусну терапію. 
Хоча тестування і лікування в Україні 
є безкоштовним і ефективним.

Звідки ВІЛ в Україні?

В Україну ВІЛ потрапив за радянських ча-
сів. Через брак інформації та упередженість 

він перетворився на інструмент табуюван-
ня та страху.  Відсутність ефективного ліку-
вання у 1980-х роках та занепад медичної 
галузі у 1990-х сформували ставлення до 
ВІЛ як до «чуми ХХ століття».

Упередження, які існують досі

Часи змінилися, але упередження досі існу-
ють, як і дискримінація людей що живуть 
з ВІЛ. Наприклад, у 2014 році в місті Олек-
сандрія серед батьків розпустили чутки 
про інфіковану дитину в дитячому садку. 
На наступний ранок батьківський комітет 
зібрався біля входу з вимогою не пуска-
ти дитину до садочка. Мати була змушена 
протестувати дитину, роздрукувати довід-
ку про відсутність у неї вірусу та прикріпи-
ти її біля входу до дитячого садка.

Найчастіше упередження стосуються шля-
хів передачі інфекції, груп ризику та по-
дальших прогнозів.

 • «Людина з ВІЛ небезпечна»

ВІЛ не передається при рукостисканні, 
обіймах, через предмети спільного побуту. 
ВІЛ може передаватися через незахищений 
секс, переливання крові або не стерильний 
інструментарій.

 • «На ВІЛ хворіють тільки ті, хто веде розпусне 
життя»

Часи, коли інфекція поширювалася тільки 
серед секс–працівників чи осіб, що при-
ймають ін’єкційні наркотики, давно ми-
нули. Сьогодні ВІЛ може торкнутися пред-
ставників будь-яких соціальних груп.

 • «ВІЛ та СНІД однакові та невиліковні захво-
рювання»

ВІЛ — це вірус, який вражає імунну систему 
людини. Проти нього є високоефективна 
та безпечна терапія, яка пригнічує розпов-
сюдження вірусу і дозволяє людині жити 
повноцінним життям. Якщо люда з ВІЛ не 
приймає терапію, імунна система перестає 
функціонувати і розвивається синдром на-
бутого імунодефіциту (СНІД). 

Дискримінація та не обізнаність сприяє 
розповсюдженню ВІЛ та відмові людей 
приймати терапію. 

ВІЛ–інфікований партнер

До винайдення ефективної терапії пари, 
де один з партнерів мав ВІЛ, мали деякі 
обмеження в стосунках. Завдяки сучасним 
препаратам життя таких дискордантних 
пар суттево покращилось. Адже за умови 
прийому ліків вірогідність передачі вірусу 
значно знижується, тож інфіковані бать-
ки можуть виносити і народити здорову 
дитину. 

Віднедавна в Україні також стала доступна 
доконтактна профілактика ВІЛ – PrEP. Вона 
призначається, коли є високий ризик за-
раження. PrEP є дієвим методом профілак-
тики ВІЛ, але не замінює класичні засоби 
(презервативи), адже не захищає від інших 
статевий інфекцій та гепатиту.

Життя з ВІЛ

Загалом ВІЛ не накладає обмежень на жит-
тя. За умов регулярного прийому препа-
ратів людина не відчуває себе погано, а 
її імунна система не руйнується. Тому не 
існує особливих обмежень для поведінки. 
Правильне харчування, відмова від шкід-
ливих звичок, заняття спортом, захище-
ний секс та мінімум 7 годин щоденного 
сну дозволяють підтримувати здоров’я на 
належному рівні.

За майже 40 років дослідження ВІЛ перестав 
бути смертельною хворобою. Тепер ми маємо 
ефективну терапію та якісну діагностику. На-
разі в світі діє програма глобальної боротьби 
з ВІЛ – «90-90-90». Вона передбачає, що 90% 
людей з ВІЛ мають знати про свій статус, 90% 
з них мають отримувати терапію, а 90% з тих, 
хто отримує терапію, не повинні мати вірус-
ного навантаження в крові. Реалізація цього 
плану дозволить зупинити розповсюдження 
ВІЛ. І кожен може зробити свій внесок у цю 
боротьбу. Для цього слід просто пройти текст 
у свого сімейного лікаря.

Святослав Лінніков, експерт з громадського 
здоров’я
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ЮНІСЕФ розробив посібник для лі-
карів та медсестер із порадами для 
побудови правильно комунікації з 
батьками маленьких пацієнтів щодо 
питань вакцинації. Ми ознайомилися 
з текстом і вибрали для вас головне. 

Чому люди вагаються щодо вакцинації?

 • Тому що через недостатню або непра-
вильну поінформованість пов’язують 
симптоми захворювання із реакціями 
на вакцинацію.

 • Тому що самі ніколи не зазнавали впли-
ву небезпечних інфекційних захворю-
вань чи спалахів хвороб, тож впевнені, 
що вони і їхні діти будуть здоровими.

 • Через перевантаження деталями вак-
цинації.

Щоб протистояти ваганням пацієнтів та 
батьків, слід діяти м’яко, поважаючи їхню 
думку та позицію. У той же час, слід бути 
добре підготовленим, мати чіткий план 
комунікації з батьками (родиною малень-
кого пацієнта) і виконувати його крок за 
кроком.

Чого не варто робити у спілкуванні з паці-
єнтами та їхніми батьками?

 • Запевняти в тому, що вакцини на 100% 
безпечні, а реакції відсутні.

 • Залякувати.
 • Переконувати людину в хибності її по-

глядів.
 • Повторювати міфи.

Крок ПЕРШИЙ. Підготуйтесь

Будьте на зв’язку з батьками (можна ство-
рити групу у соцмережі і публікувати там 
об’єктивні дані щодо вакцинації), майте 
якісний роздатковий матеріал, посилайте-
ся на достовірні інформресурси і надайте 
інформацію батькам заздалегідь.

«Настав час зробити щеплення вашій 
дитині. Можна зробити це вже сьо-
годні»

Крок ДРУГИЙ. Слухайте і поважайте зане-
покоєння пацієнта

Будьте відкриті до будь-яких запитань, не 
засуджуйте, дайте зрозуміти, що здоров’я 
та інтереси пацієнта є вашою спільною 
метою, не узагальнюйте – зосередьтеся на 
конкретних прикладах і на ситуації паці-
єнта, рекомендуйте, а не вказуйте.

«Я можу з упевненістю сказати, що 
реакції на вакцинацію трапляються 
вкрай рідко, а от ризик, що ваша дити-
на може захворіти на інфекційне захво-
рювання, значно вищий».  

Крок ТРЕТІЙ. Заохочуйте до рішення ефек-
тивними повідомленнями

Розкажіть, що вакцинуєтеся самі і вакци-
нуєте своїх дітей.

Інформуйте про фінансовий аспект захво-
рювань, а також їхній вплив на життя ди-
тини і родини в цілому.

Озвучуйте дані, що демонструють позитив-
ну динаміку в охопленні вакцинацією.

«Я проводжу чимало часу, досліджуючи це 
питання, і як лікар наполегливо рекомен-
дую вам зробити щеплення своїй дитині».

Крок ЧЕТВЕРТИЙ. Розробіть план дій 
разом із пацієнтом

Заплануйте наступні візити.

Визначте та заплануйте дати щеплень.

Використовуйте нагадування (через смс, 
телефоном чи в месенджерах).

«Я зателефоную/напишу вам завтра, 
щоб нагадати про запланований візит». 

Поради медикам: 
як говорити з 
батьками про 

вакцинацію їхніх 
дітей
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5 міфів про 
гепатит С

Згідно з даними ВООЗ,  у світі загаль-
на кількість хворих на гепатит С 
наближається до 170 млн. Щороку 
від ускладнень цього захворювання 
помирає 350-500 тис. осіб. Попри 
значне поширення хвороби, поінфор-
мованість населення щодо неї зали-
шається на низькому рівні, що при-
зводить до несвоєчасної діагностики 
і, як наслідок, низької ефективності 
лікування. Тож розвінчання міфів про 
гепатит С – одне з завдань медичної 
спільноти та системи громадського 
здоров’я. 

Міф № 1. Гепатит С найчастіше передаєть-
ся статевим шляхом

Згідно з численними дослідженнями, ри-
зик статевої передачі HCV в стійких парах 
становить близько 1%, а в разі полігамних 
контактів може зростати до 2-3%. Більшість 
людей, інфікованих HCV, заразилися па-
рентеральним (пов’язаним з кров’ю), а не 
статевим шляхом.

Міф № 2. Вагітним з гепатитом С потрібно 
проводити плановий кесарів розтин

Насправді ризик передачі HCV від матері 
до дитини становить лише 3-5%. Сьогодні 
немає жодних доказів, що зміна методу роз-
родження може знизити цей відсоток. Груд-
не вигодовування також не збільшує ризик 
зараження новонародженого. Тож наявність 

гепатиту С у жінки не є протипоказанням 
ані для вагітності, ані для природних поло-
гів, ані для грудного вигодовування.

Міф № 3. Хворим на хронічний гепатит С 
потрібна пожиттєва сувора дієта

Хворі на хронічний гепатит С не потребують 
особливої дієти, однак їм слід дотримувати-
ся здорового харчування та способу життя, 
а також відмовитися від алкоголю. А вклю-
чення до раціону свіжих овочів і фруктів, 
жирних сортів риби і морепродуктів матиме 
позитивний вплив на на функції печінки.

Міф № 4. Хронічний гепатит С – невиліков-
ний

Ефективність лікування залежить від ге-
нотипу вірусу, давності захворювання, віку 
та статі пацієнта, супутніх захворювань, 

генетичних особливостей тощо. Проте су-
часні схеми лікування з урахуванням ін-
дивідуального підходу дозволяють досяг-
ти успіху терапії в 95-99% випадків.

Міф № 5. Хворим з нормальною активністю 
амінотрасфераз (АЛТ, АСТ) лікування не 
потрібно

Насправді у пацієнтів зі стабільно нор-
мальними показниками АлАТ і АсАТ захво-
рювання може прогресувати, призводити 
до цирозу і навіть раку печінки. Тому су-
часні рекомендації говорять про необхід-
ність лікування всіх пацієнтів з хронічним 
гепатитом С, незалежно від біохімічної ак-
тивності. 

Наталя Жураковська, лікар–інфекціоніст 
вищої категорії, кандидат медичних наук
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Фінансування 
онкологічних 

лікарень 
збільшилося. 
Що це дасть 

пацієнтам?
За даними Держстату України, за 
січень–липень 2020 року злоякісні но-
воутворення стали причиною смерті 
понад 45 тисяч українців. І щороку 
близько 140 тисячам українців став-
лять діагноз «рак».

У нашій нещодавній публікації ми розпо-
відали про те, які методи діагностики раку 
доступні українцям за Програмою медич-
них гарантій (безоплатно за направлен-
ням лікаря), а також кому саме і в якому 
віці слід обстежуватися на онкологічні 
захворювання. Читайте про це за поси-
ланням: https://cutt.ly/ugeQnYq.

Зазначимо, що в цьому році онкологічні 
лікарні за контрактом з НСЗУ отримали 
загалом на 2 млрд грн більше за Програ-
мою медичних гарантій, ніж минулого 
року за субвенцією. Наприклад, для Одесь-
кого онкодиспансеру сума фінансування 
зросла на 450% у порівнянні з 2019 роком. 
Крім того, з вересня 2020 року в 4,7 рази 
збільшено тариф на діагностику та хіміо-
терапевтичне лікування онкозахворювань 

у дітей. Це значить, що профільні дитячі 
заклади теж отримають більше коштів.

Збільшення обсягів фінансування та збіль-
шення кількості контрактів (між НСЗУ та 
закладами охорони здоров’я) на надання 
послуг з діагностики та лікування онко-
логічних хвороб означає в цілому покра-
щення якості спеціалізованої медичної до-
помоги та полегшення доступу до неї для 
пацієнтів.

Уже сьогодні безоплатна допомога пацієнту 
з онкозахворюванням в межах Програми 
медичних гарантій включає:

 • інструментальну та лабораторну діа-
гностику;

 • проведення хірургічного втручання в 
умовах стаціонару;

 • проведення радіотерапії та хіміотерапії 
в стаціонарних та амбулаторних умовах;

 • лікарські засоби з Національного пере-
ліку;

 • медичний догляд, перебування та хар-
чування у стаціонарі;

 • психологічну підтримку.

Дізнатися, де і які послуги за напрямком 
«Онкологія» надаються за Програмою ме-
дичних гарантій, можна на сайті НСЗУ в 
розділі «Укладені договори про медичне 
обслуговування населення»: https://cutt.ly/
DgeWTUL. Тут потрібно обрати область, на-
прям допомоги та групу послуг.

Не баріться з діагностикою онкозахворю-
вань, якщо ви у групі ризику або маєте 
якісь підозри. Перш за все зверніться до 
свого сімейного лікаря.

Анна Мячина
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Як отримати 
безоплатну 

допомогу у випадку 
раку молочної 

залози?
Пояснюємо, як обрати медичний за-
клад для діагностики на предмет 
раку молочної залози та лікування у 
випадку підтвердження діагнозу. 

Якщо ваш сімейний лікар, гінеколог чи ін-
ший спеціаліст, до якого ви звернулись, 
запідозрив новоутворення в грудях, він 
має надати вам направлення на спеціалі-
зовану діагностику. Якщо підозри лікаря 
підтвердяться, вам призначать лікування 
і додаткові дослідження за потреби. 

Пам’ятайте, що Програма медичних гаран-
тій передбачає безоплатну діагностику 
та лікування раку молочних залоз у тих 

медичних установах, які мають контракт 
з НСЗУ за одним з перелічених нижче па-
кетів:

• «Діагностика та хіміотерапевтичне ліку-
вання онкологічних хвороб»;

• «Діагностика та радіологічне лікування 
онкологічних хвороб»;

• «Хірургічні операції дорослим та дітям 
у стаціонарних умовах».

Дізнатися про те, які заклади такі послуги 
надають, можна за посиланням: https://cutt.
ly/lgzCs3r

Тут треба обрати область або населений 
пункт, відмітити в переліку пакетів потріб-
ні вам і ознайомитися зі списком закладів, 
які запропонує система. В ньому будуть 
вказані актуальні адреси, контактні номе-
ри та послуги, які кожен з закладів надає. 
Обравши той, який підходить особисто вам, 
звертайтеся туди із направленням за отри-
манням необхідної допомоги. 

Зазначимо, що для пацієнтів є безоплатни-
ми не тільки послуги лікувальних закла-
дів, але й ліки, які закуповуються за дер-
жавними програмами. Про їхню наявність 
у конкретному закладі можна дізнатися 
від свого лікаря або за посиланням: https://
eliky.in.ua/

Тут треба обрати область, населений пункт, 
лікарню та ознайомитися зі списком, який 
пропонує система. Звертайте увагу на дату 
оновлення інформації!

Підготувала Анна Мячина
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Боротьба триває: у 
чому різниця між 
бактеріальною та 

коронавірусною 
пневмонією і як не 

захворіти
Сьогодні — Всесвітній день боротьби з 
пневмонією (World Pneumonia Day). Він 
з’явився в календарі завдяки Глобальній 
коаліції проти дитячої пневмонії. Кож-
ного року 12 листопада фахівці зі всьо-
го світу підвищують обізнаність про 
захворювання, розповідають про його 
можливі наслідки та профілактику. 

За даними ВООЗ, пневмонія входить 
до списку 10 найбільш поширених при-
чин смерті. Щорічно в світі реєстру-
ється 450 мільйонів випадків. 

Що таке пневмонія і кому вона загрожує?

Пневмонія — це запалення легеневої тка-
нини частіше інфекційного походження. 
Легені складаються з дрібних мішечків, 
альвеол, які при диханні у здорової люди-
ни наповнюються повітрям. Під час пне-
вмонії альвеоли заповнюються гноєм або 
рідиною, що робить дихання болісним і 
обмежує надходження кисню в організм.

Звичайна пневмонія вражає дітей і дорос-
лих старших вікових груп з ослабленою 
імунною системою. Основними збудника-
ми хвороби є віруси і бактерії, які переда-
ються повітряно–крапельним шляхом.

Сприйнятливість до пневмонії збільшуєть-
ся під впливом факторів ризику:

 • вік (дитячий і старше 60 років);

 • наявність хронічних захворювань;

 • ВІЛ–інфекція; 

 • ослаблений імунітет;

 • несприятливі житлові умови та ін.

Під час пандемії COVID-19 лікарі почали 
розділяти коронавірусну та бактеріальну 
пневмонії. 

— Те, що ми зараз спостерігаємо у хворих 
коронавірусом, це не пневмонія, а скорі-
ше підвищена реакція легеневої тканини 
на вплив вірусу. Саме тому коронавірусну 
пневмонію можна розпізнати тільки при 
проведенні комп’ютерної томографії, — по-
яснює Олена Лазор, сімейний лікар Центру 
первинної медико–санітарної допомоги № 
2 міста Одеси.

На початку розвитку пневмонії деякі люди 
не звертають увагу на симптоми хвороби, 
адже вони можуть бути слабко виражені. 
Але якщо не почати лікування вчасно, стан 
хворого погіршиться. 

Лікар наголошує, що для коронавірусної 
пневмонії характерно дуже швидке прогре-
сування, аж до розвитку гострого респіра-
торного дистрес–синдрому. На відміну від 
бактеріальної пневмонії, це частіше дво-
бічне ураження легень, яке спочатку має 
вигляд матового скла при комп’ютерній 
томографії легенів. На жаль, під час про-
ведення рентгенографії легенів початкові 
прояви коронавірусної пневмонії розпіз-
нати неможливо. 

— Коронавірусна пневмонія підступна тим, 
що може протікати абсолютно безсимптом-
но, на відміну від бактеріальної, — додає 
Олена Лазор.

Перші симптоми і лікування

Про бактеріальну пневмонію може говори-
ти температура вище 38ºC або нижче 36ºC, 
якщо вона тримається довше п’яти днів. 
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А також задишка в стані спокою, болісний 
сухий кашель, біль в грудній клітці, сильні 
головні болі, дистонія (різкі скачки артері-
ального тиску) та аритмія.

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас 
або ваших близьких спостерігаються: голов-
ний біль, болі в м’язах, слабкість, надмірна 
пітливість, сильний жар, тремтіння і озноб, 
біль у грудях при диханні або кашлі, кашель, 
який не припиняється або посилюється. 
При підозрі на пневмонію в осіб старше 65 
років, у людей з хронічними захворюван-
нями або з ослабленим імунітетом, дітей 
і вагітних слід негайно викликати лікаря 
і не відмовлятися від госпіталізації, якщо 
медик її запропонує. Якщо пневмонія вияв-
лена на ранній стадії, то ускладнень після 
лікування уникнути легше.

Зазначимо, що для встановлення діагнозу 
лікарю може знадобитися флюорографія 
або рентгенографія. Важливо, що рентген 
можна проходити до шести–восьми разів 
на рік. У той же час випромінювання при 

проведенні звичайної комп’ютерної томо-
графії прирівнюється до 50 рентгенівських 
знімків, зроблених поспіль.

Якщо у пацієнта виявляють пневмонію, 
йому можуть призначити антибіотики, 
оскільки найчастіше запалення має бактері-
ально–вірусний характер. Це визначає лікар 
за клінічними симптомами та аналізами.

Ускладнення та наслідки

Найчастіше пневмонія проходить без на-
слідків для організму. Але у важких випад-
ках є ймовірність, що після одужання у па-
цієнтів залишаться проблеми з дихальною 
системою. Наприклад, можуть з’явитися 
плевральні спайки, які заважають легеням 
змінювати форму під час вдихів і видихів. 
— Інтерстиціальні ураження легень (ін-
терстиціальна тканина — сполучна 
тканина, яка є основним структур-
ним елементом печінки, нирок, легенів, 
підшлункової та щитовидної залоз, 
— авт.) призводять до пневмофіброзу 

(рубцювання/ заміщення сполучною тка-
ниною), що залежить від обсягу ураження 
легеневої тканини, стану імунної системи, 
своєчасності звернення за медичною до-
помогою, — каже лікар Олена Лазор і уточ-
нює, що, на жаль, коронавірусна інфекція 
занадто мало вивчена, щоб говорити про 
віддалені наслідки. 

Профілактика пневмонії

Кілька простих правил допоможуть зміц-
нити організм та знизити ризики захворю-
вання та ускладнень:  

1.  Вести здоровий спосіб життя: викону-
вати фізичні вправи, гуляти на свіжому 
повітрі, не курити і не дихати сигарет-
ним димом. 

2.  Повноцінно харчуватися: їсти продукти 
з достатнім вмістом білків, мікроеле-
ментів і вітамінів (в раціоні повинні 
бути свіжі овочі, фрукти, м’ясо, риба, 
молоко і молочні продукти).

3.  Зробити щеплення проти грипу, оскіль-
ки пневмонія часто є ускладненням 
цього захворювання. Щеплені люди 
все одно можуть хворіти на пневмо-
нію, проте захворювання у них протікає 
легше. Щеплення проти гемофільної і 
пневмококової інфекцій також є профі-
лактикою пневмонії.

4.  У холодну пору року одягатися по пого-
ді, уникати переохолоджень і протягів.

5.  Слід дотримуватися режиму провітрю-
вання та вологого прибирання в при-
міщеннях.

6.  Якомога частіше частіше мити руки 
протягом 15-30 секунд.

7.  У період підйому захворюваності на 
грип уникати контакту з хворими 
людьми, використовувати маску для 
захисту органів дихання, утриматися 
від відвідування місць з великим скуп-
ченням людей.

8.  Уникати стресових факторів для ле-
гень, наприклад, вдихання пилу, парів 
бензолу або інших сильнодіючих хіміч-
них сполук.

9.  За призначенням лікаря, можливий 
прийом імуномодулюючих, противі-
русних та протимікробних препаратів, 
полівітамінів та адаптогенів.

10.  Стежити за чистотою кондиціонерів у 
приміщеннях, де ви перебуваєте три-
валий час.

Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома, 
не наражайте на небезпеку своїх колег та 
друзів, залиште вдома хвору дитину. Не 
займайтеся самолікуванням, а звертайтеся 
до свого сімейного лікаря. 

Аліна Манасова
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Новини медицини: 
вчені знайшли 
новий орган в 

людському тілі?
За цілі тисячоліття досліджень вчені 
мали повністю вивчити будову люд-
ського тіла. Але іноді наука підносить 
нам великі сюрпризи. Виявляється, за 
весь час існування людства в голові кож-
ного з нас, скоріше за все, був орган, про 
існування якого ми навіть не підозрю-
вали. Він знаходиться глибоко всередині 
черепа, ближче до його основи. Можливо, 
саме розташування робило його непо-
мітним для лікарів протягом багатьох 
століть, повідомляє видання Science. 

Несподіване відкриття

Відкрили новий орган несподівано, тобто 
вчені не вивчали людське тіло, сподіваю-
чись знайти в ньому щось нове. Дослідни-
ки помітили ці незнайомі структури, пе-
реглядаючи комп’ютерну томографію 100 
пацієнтів з раком передміхурової залози 
або уретри. Потім вони дослідили ткани-
ни з двох трупів і виявили, що структури 
схожі на слинні залози, розташовані під 
язиком. 

Перед тим, як повідомити про свою зна-
хідку, лікарям довелося ретельно вивчити 
нову частину людського організму. Адже 
хто знає – може, в голові пацієнтів просто 
щось застрягло? Але ні, це дійсно невідо-
мий вченим орган.

Про несподіване відкриття розповіли в на-
уковому журналі Radiotherapy and Oncology. 
Команда дослідників з Нідерландського ін-
ституту раку вивчали злоякісну пухлину в 
тілі одного з пацієнтів. Для цього вони вико-
ристовували технологію ПЕТ-КТ. В організм 
чоловіка були введена речовина, яка може 
бути поглинена раковими пухлинами. При 
насиченні цією речовиною ракову пухли-
ну стає видно на дисплеї медичного облад-
нання. Але іноді ця речовина вбирається і 
справжніми органами. В ході дослідження, 
вчені на чолі з професором Войтером Фоге-
лем (Wouter Vogel) помітили на екрані щось 
дивне. Введена в організм людини речовина 
була поглинена слинною залозою. 

Нова слинна залоза знаходиться за так зва-
ним трубним валиком (Torus tubarius). До-
слідники назвали свою знахідку трубною 
залозою (tubarial). Як і всі інші, ця залоза по-
трібна для вироблення слини. Вважається, 
що ця важлива частина людського організ-
му залишалася невідомою протягом всієї 
історії, тому що прихована від очей. Але 
це дивно з огляду на те, що лікарі регуляр-
но проводять хірургічні операції. За сотні 
років вони явно мали виявити залозу, яка 
виробляє життєво важливу для людського 
організму слину. Можливо, лікарі просто не 
надавали їй особливого значення.

Додаткові дослідження

Навіть без прямого терапевтичного засто-
сування, променевий онколог з Універси-
тету Дьюка Івонн Моуері сказала, що «була 
шокована тим, що у 2020 році в організмі 
людини виявлена нова структура».

Звичайно, ще потрібні додаткові дослі-
дження, щоб зробити висновок, чи є ці 
загадкові структури нещодавно відкри-
тим органом чи однією із сотні незначних 

слинних залоз у роті та горлі. Адже фокусна 
група, яку досліджували вчені, складалася 
повністю з людей, хворих на рак передмі-
хурової залози або уретри, причому серед 
них була лише одна жінка. 

Методи візуалізації, використані в дослі-
дженні, також були спеціально розроблені 
для полювання на пухлинні новоутворен-
ня у цієї групи пацієнтів. Можливо, варто 
розширити ці експерименти, щоб включи-
ти нову групу людей, використовуючи різні 
методи. Але якщо підтвердження знайдеть-
ся, це було б першим відкриттям слинних 
залоз приблизно за 300 років.

Для чого нам потрібен новий орган?

Слинні залози в сукупності щодня виділя-
ють близько одного літру слини, що врешті 
решт і допомагає нам насолоджуватися 
життям. Адже слина змащує рот, полег-
шуючи розмову та ковтання. Слина навіть 
пройнята цілющими силами: веде війни 
проти мікробів і прискорює загоєння ран.

За словами доктора Фогеля, нова знахідка 
може допомогти пояснити, чому люди, які 
проходять променеву терапію раку голови 
або шиї, так часто стикаються з проблемами 
сухості у роті та важким ковтанням. Оскіль-
ки ці незрозумілі залози не були відомі ліка-
рям, «ніхто ніколи не намагався їх захисти-
ти» від таких процедур, — додав лікар.

Джерела:
www.sciencemag.org
https://www.thegreenjournal.com/article/
S0167-8140(20)30809-4/fulltext

Переклад та адаптація тексту: 

Аліна Манасова 
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Моніторингові 
візити до 

лікувальних 
закладів 
Одещини

Чергові моніторингові візитів експер-
тів Одеського обласного Центру гро-
мадського здоров’я до пілотних медич-
них закладів у різних районах області.

Миколаївська центральна районна 
лікарня

У жовтні наші експерти знову зустрілися 
з медиками Миколаївської центральної 
районної лікарні, де за місяць до події чи-
тали лекції з основ громадського здоров’я, 
імунопрофілактики, моніторингу та оцінки, 

а також інфекційного контролю. Цього разу 
програма візиту включала конкретні кейси 
та більш докладну інформацію за ключови-
ми напрямами. 

На запит медиків регіональний тренер з 
ICPC2 Зоя Чорна провела дистанційне за-
няття з теми кодування захворювань. 

Економіст відділу моніторингу і оцінки 
Одеського обласного ЦГЗ Микита Попов 
розповідав про важливість якісного ана-
лізу даних, а також про необхідність сис-
теми МіО. 

Начальник відділу промоції здорового спо-
собу життя Святослав Лінніков проінфор-
мував медиків про SMART та SWOT аналіз 
та провів інструктаж з написання районної 
програми з громадського здоров’я. 

Начальник відділу інформаційно–кому-
нікаційної роботи та зв’язків із ЗМІ та 
громадськістю Ганна Лєснікова провела 

аналіз закладу з точки зору інформаційно-
го простору та комунікації. У ході практич-
ного заняття з медиками були змодельо-
вані та вирішені можливі кризові ситуації 
у комунікаціях. 

Упродовж жовтня ми завершили другий 
етап моніторингових візитів, результатом 
якого стало створення районних програм з 
громадського здоров’я. 

Моніторинговий візит до КНП «Болград-
ський РЦ ПМСД»

На початку листопада команда Одеського 
обласного центру громадського здоров’я 
на чолі з генеральним директором Окса-
ною Пастернак відвідала Болград. Медики 
КНП «Болградський РЦ ПМСД» мали змогу 
не лише заслухати презентації наших екс-
пертів, а й обговорити з ними проблемні 
питання впровадження інновацій у доволі 
складний період пандемії.

Інформаційний блок візиту включав на-
ступні презентації:

Методика створення проектів у громад-
ському здоров’ї. Інструменти покращення 
якості медичної допомоги» – фахівець з 
громадського здоров’я Святослав Лінніков.

Генеральний директор Одеського обласного 
ЦГЗ Оксана Пастернак високо оцінила рі-
вень імунопрофілактики в Миколаївському 
районі та якість роботи медиків у цьому 
напрямку. За її словами, це підвищує шан-
си на швидку та ефективну розбудову сис-
теми громадського здоров’я в районі.
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«Використання якісних медичних даних у 
прийнятті управлінських рішень» – фахі-
вець з МіО Давід Мірзоян.

«Роль комунікацій у громадському здо-
ров’ї» — фахівець з комунікацій Ганна Лєс-
никова.

Практичний блок включав:

 • Оцінку проведеної роботи відповідно до 
наданих рекомендацій за напрямками 
імунопрофілактики, МіО, комунікації, 
інфекційного контролю.

 • Надання рекомендацій щодо подальшої 
роботи.

Відзначимо, що головний лікар КНП «Бол-
градський РЦ ПМСД» Ігор Веліксар систем-
но та професійно підвищує якість медичної 
допомоги та продуктивності медперсоналу 
закладу.

КНП «Центр первинної медико–санітар-
ної допомоги Арцизької районної ради 
Одеської області»

На початку грудня розпочався завершаль-
ний етап моніторингових візитів до тих 
районів, де буде пілотуватися Регіональна 
програма з громадського здоров’я. Отже, 
команда Одеський обласний побувала в Ар-
цизі, де їх приймав колектив КНП «Центр 
первинної медико–санітарної допомоги 
Арцизької районної ради Одеської області». 
Цього разу експерти Центру Наталія Жура-
ковська, Святослав Лінніков, Антоніна Гу-
менюк, Давід Мірзоян та Олена Станкевич 
презентували Регіональну програму та ана-
лізували ситуацію в районі, щоб урахувати 
всі місцеві особливості та виклики для фор-
мування пілотної районної програми. 

Робота з арцизькими медиками виявила 
проблемні моменти з наданням послуг 
пацієнтам, інфікованим гепатитом С. Та-
кож в районі є проблеми з виявленням 
та лікуванням раку молочної залози. Ра-
йонна програма з громадського здоров’я 
для Арцизького району буде акцентува-
ти увагу саме на цих двох напрямках. А 
Одеський обласний центр громадського 
здоров’я  тісно співпрацювати з місцеви-
ми медиками задля розробки маршрутів 
пацієнтів з гепатитом С та раком молоч-
ної залози. 

Команда Одеського ЦГЗ вдячна колегам за 
плідну роботу, бажання вчитися і сміли-
вість змінювати алгоритми роботи задля 
добробуту пацієнтів.



ПОДІЇ ЦЕНТРУ

медичний простір жовтень-грудень 202068 69  

Стратегічна 
сесія з питань 

розбудови 
системи 

громадського 
здоров’я в 

Одеській області

В Одеському обласному центрі гро-
мадського здоров’я відбулася стра-
тегічна модераційна сесія з питань 
розбудови системи громадського 
здоров’я в Одеській області за учас-
тю  керівників закладів охорони 
здоров’я регіону та голів районних 
державних адміністрацій.

Залучення місцевої влади як основних 
стейкхолдерів є важливим кроком для 
якісного впровадження та успішної реа-
лізації регіональної програми з громад-
ського здоров’я на місцях.

Тому учасники зустрічі разом зі спікерами 
обговорили виклики для інтеграції, шля-
хи їх подолання, пріоритетні напрямки 

та подальші вектори співпраці у процесі 
розбудови системи громадського здоров’я 
на Одещині.

Завершилася зустріч обговоренням плану 
комунікаційної політики з промоції здо-
ров’я з урахуванням соціально–економіч-

них детермінантів здоров’я населення об-
ласті. Пролунали потужні ідеї та цілі, які 
учасники сесії у подальшому будуть інте-
грувати у роботу.

Все буде громадське здоров’я! 
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Система 
громадського 

здоров’я 
Одещини: Перші 
кроки та успіхи

Арцизький район став одним з чоти-
рьох в Одеській області, де будуть 
пілотуватися районні програми з 
громадського здоров’я, розроблені на 
основі Регіональної програми. Щоб це 
стало можливим і район був готовим 
до змін, експерти Одеського обласного 
центру громадського здоров’я здійс-
нили три моніторингових візити в 
Арциз і провели велику роз’яснюваль-
ну та аналітичну роботу спільно з 

колективом КНП «Центр первин-
ної медико–санітарної допомоги 
Арцизької районної ради Одеської 
області», надали медикам та керів-
ництву закладу рекомендації щодо 
розбудови системи громадського здо-
ров’я.

За консультативної підтримки наших екс-
пертів усього лише за три місяці Арцизь-
кий ЦПМСД почав впроваджувати систему 
інфекційного контролю у закладі, зокрема 
встановивши біля умивальників закри-
ті диспенсери для паперових рушників, а 
також ліктьові дозатори для мила та анти-
септиків, а також розробили та затвердили 
всі необхідні нормативні документи: план 
дій готовності закладів охорони здоров’я 
до спалахів, епідемій та будь-яких інших 
надзвичайних ситуацій; програму з інфек-
ційного контролю на 3 роки; план заходів з 
інфекційного контролю на 1 рік з чіткими 
індикаторами та СОПи для найбільш затре-
буваних процедур.

За підтримки місцевої влади було оновлено 
холодильне обладнання для правильного 
зберігання імунобіологічних препаратів 
відповідно до вимог холодового ланцюга. 
Зазначимо, що таке обладнання є запору-
кою безпечного зберігання препаратів.

Крім того, арцизькі медики провели широ-
ку мобільну вакцинальну кампанію – ще-
пили від дифтерії та правцю робочі колек-
тиви різних закладів м. Арциз та району. І 
долучилися до проведення Європейсько-
го тижня тестування на ВІЛ та гепатити, 
забезпечивши роботу мобільних пунктів 
тестування та поінформувавши населення 
про можливості профілактики, обстеження 
та лікування соціально значущих хвороб.

Відзначимо також великий крок Арцизь-
кого ЦПМСД у напрямку впровадження 
комунікаційної політики з громадськістю. 
Так, для потреб місцевого населення роз-
робили сайт і постійно оновлюють кон-
тент на ньому з тем промоції здоров’я, а 
також, налагодивши системну співпрацю 
з місцевими ЗМІ, надають рекомендації 
населенню щодо профілактики хвороб та 
правил збереження та покращення влас-
ного здоров’я.

Працюємо заради здоров’я кожного 
мешканця Одещини.
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Підбиття 
підсумків за 

рік роботи 
Одеського ЦГЗ. 
Які результати?

В Одеському обласному центрі гро-
мадського здоров’я відбувся Круглий 
стіл, присвячений підбиттю під-
сумків за рік роботи Центру. Всім 
колективом обговорювали реалізо-
вані проєкти та проведені заходи, 
ознайомили з Регіональною програ-
мою з громадського здоров’я всі наші 
структурні підрозділи, у тому числі 
Сектор бібліотечних ресурсів. Та-
кож переглянули презентацію. здо-
бутків Центру і розглянули план 
роботи на наступний рік.

Приємно звітувати, коли все намічене ви-
конано у встановлені строки та в повному 
обсязі. І ще приємніше — будувати нові 
плани.

Дякуємо всім, хто був поруч протягом цьо-
го року і докладав зусилля, аби заплановані 
події відбувалися, документи оновлювали-
ся, інформаційні ресурси поповнювалися, а 
мережа експертів Центру зростала.
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Кіберхондрія: 
наскільки 

небезпечно 
шукати симптоми 

в інтернеті?
Коли ми відчуваємо нездужання, пер-
ше джерело в сучасному світі, куди 
ми частіше звертаємося за допомо-
гою — не лікар, а всезнаюча всесвіт-
ня павутина. Це просто і доступно. 
Досить вбити запит в пошуковик і 
зануритися в самоаналіз фізичного 
стану. Однак відзначимо, що доступ-
ність інформації дійсно багато в 
чому полегшує життя. Проте вважа-
ти, що бездушна пошукова система 

поставить вірний діагноз і стане для 
вас порятунком, не слід. Це небезпечно 
не тільки з точки зору фізичного са-
мопочуття, а й психологічного. Люди, 
надмірно захоплені в процес пошуку 
діагнозу за допомогою інтернету, ри-
зикують стати кіберхондриками. Що 
являє собою явище, які його ознаки і як 
позбутися кіберхондріі, ви дізнаєтеся 
з цього матеріалу.

Що таке кіберхондрія?

«Я забув, як називалася перша хвороба, 
на яку я натрапив, — якийсь жахливий 
бич, наскільки пам’ятаю, — але не встиг 
я й наполовину переглянути список попе-
редніх симптомів, як у мене виникло пе-
реконання, що я схопив цю хворобу <...>
Я дійшов до черевного тифу, прочитав 
симптоми і виявив, що я хворий на че-
ревний тиф, — хворий вже кілька міся-
ців, сам того не відаючи <...>

Я сумлінно пропрацював всі двадцять 
шість букв алфавіту і переконався,
що єдина хвороба, якої у мене немає, — 
це запалення колінної чашечки». 

«Троє в човні не рахуючи собаки»
Дж. К. Джером 

Знайоме? Американські вчені стверджу-
ють, що загальнодоступність медичної 
інформації привела до зростання захво-
рювань кіберхондрією, про що повідом-
ляє журнал Cyberpsychology, Behavior and 
Social Networking. Кіберхондрія — роз-
лад, що виражається в прагненні само-
діагностики та постановки діагнозу в 
результаті відвідування різноманітних 
медичних сайтів. Своїм виникненням 
термін зобов’язаний Брайану Фаллону, 
професору колумбійського університету 
в Нью-Йорку, який пропонує визнача-
ти кіберхондрію як різновид іпохондрії, 
тільки з прив’язкою до «всесвітньої па-
вутини».

Автор роботи Томас Фергус пояснює, що 
кіберхондрія виникає у тривожних і не-
довірливих людей: при найменшому не-
здужанні такі люди відразу ж починають 
шукати інформацію за симптомами захво-
рювання, приміряти їх «на себе», переко-
нуватися, що вони дійсно хворі. Проблема 
в тому, що людина в такій ситуації почи-
нає себе «накручувати», ходити по лікарях 
і відчувати себе все більш і більш хворою 
— так працює наша уява. Турбуватися про 
своє здоров’я насправді потрібно неодмін-
но, підкреслює Фергус, але тільки якщо це 
занепокоєння обгрунтоване.

Згідно з дослідженням, 8 з 10 американців 
шукали ту чи іншу інформацію за симп-
томами захворювань в інтернеті. «Коли ви 
дивитеся медичні книги, ви не можете ба-
чити відразу всі можливі захворювання, що 
відповідають вашим симптомам, але в ін-
тернеті вони надаються у великій кількості, 
з чого ви робите висновок, що раз інформації 
так багато, значить, ця хвороба зустрічається 
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дуже часто, отже, вона є і у вас», — пояснює 
автор. Психолог Університету Майнца Габі 
Бляйхард підтверджує, що кіберхондрія 
отримала в даний час дуже широке поши-
рення, тому що в інтернеті можна швидко 
і легко отримати будь-яку інформацію про 
будь-якому захворюванні, «знайшовши» у 
себе серйозні і навіть невиліковні хвороби 
при найшкідливіших симптомах. 

Чому гуглити симптоми небезпечно

Словосполучення «гострий головний біль» 
виявилося в топі пошуку, оскільки запит 
охопив 25% загальної кількості за досліджу-
ваний період. І знаєте, що в якості відповіді 
отримували всі ці користувачі? «Пухлина 
головного мозку». Це при тому, що від та-
кого страшного діагнозу страждає лише 
0,0002% населення нашої планети.

Чому відповідь «рак головного мозку» 
піднявся так високо? Адже найчастіше 
гострий головний біль викликаний, на-
приклад, надмірним вживанням кави або 
перевтомою. Володар наукового ступеня з 
медицини Ерік Хорвіц пояснює цей фено-
мен тим, що на рівні несвідомого людинe 
«чіпляє» яскраво забарвлена емоціями ін-
формація. Що з нею робити користувачеві, 
залежить тільки від його об’єктивності та 
пристрою психіки.

Кіберхондрія — це результат когнітивної 
помилки мислення, викликаний неви-
правдано високою увагою до страшних 
хвороб. Перші позиції на видачу інформа-
ції про них обумовлені факторами, пов’я-
заними з пристроєм пошукової системи, 
а не з частотою виникнення в реальному 
житті.

Ознаки кіберхондріі

На рівні несвідомого наше мислення ча-
стіше фокусується на негативі, в той час, 
як позитивну новину випускає з уваги. Це 
обумовлено наявністю інстинкту самозбе-
реження і необхідністю завжди бути напо-
готові. Від базових прошивок нікуди не ді-
тися, оскільки вони забезпечують безпеку 
та сприяють продовженню життя. Однак 
якщо ви помічаєте за собою або близьким 
наступні особливості поведінки, межа між 
здоровим глуздом і одержимістю вже пе-
рейдена.

Ознаки кіберхондриків:

 • Постійний моніторинг інформації свого 
нездужання;

 • Надмірна стурбованість здоров’ям без 
об’єктивних причин;

 • Схильність самостійно визначати діа-
гноз, виходячи тільки з даних, знайде-
них в неперевірених джерелах;

 • Схильність до перебільшень;
 • Відсутність об’єктивності в судженнях і 

самокритики;
 • Погіршення самопочуття (морального 

та фізичного) після чергової дози отри-
маної інформації. 

Кіберхондрія лікується?

Статистика численних опитувань говорить 
про те, що інформації з інтернету довіряє 
75%-80% користувачів, не перевіряючи до-
стовірність і авторитетність її джерела. А 
35% сміливо ставлять собі діагноз, вихо-
дячи тільки з отриманих в мережі даних. 
Консультації у фахівця така людина вважає 
за краще проходження онлайн–тестів та 
відвідування медичних веб–порталів.

Щодо думки відвідати лікаря і порадити-
ся з фахівцем: його відвідує лише малий 
відсоток «кіберхондриків», оскільки одні 
з них просто не сумніваються в правиль-
ності самодіагностики, а інші, як би це не 
парадоксально звучало, бояться підтвер-
дження діагнозу компетентним лікарем. 
Той малий відсоток, який все ж йде до 
лікарів, починає методично проводити 
масу обстежень для підтвердження сво-
єї «болячки». І якщо одне дослідження 
показало, що все нормально і хвороби 
немає, то, на думку «кіберхондриків», це 
помилка лабораторії, УЗД–діагностики 
або МРТ–апарату, але не помилка само-
перевірки.

Інтернет рясніє інформацією про вели-
чезній різноманітності хвороб, і завтра 
людина знайде у себе симптоми нового, 
обов’язково смертельного або важко не-
виліковного захворювання, і все піде по 
замкнутому колу, сценарій якого описаний 
вище. Зрозуміло, що доступність медичної 
інформації — це благо для людини в наш 
час, але все повинно бути дозовано.
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Що таке психічне 
здоров’я і яке 

його значення в 
житті людини

 З 1992 року з ініціативи Всесвітньої 
федерації психічного здоров’я (World 
Federation for Mental Health) 10 жовт-
ня відзначається Всесвітній день пси-
хічного здоров’я.

За даними ВООЗ, сьогодні у світі біль-
ше 450 мільйонів людей, які страж-
дають психічними захворюваннями. 

Варто пам’ятати, що фізичне здоров’я i пси-
хічний стан нерозривні i взаємопов’язані. 
Тому гармонійній особистості варто піклу-
ватися не лише про свій психічний стан, 
інтелектуальний розвиток, соціальний ста-
тус, а й про загальний стан здоров’я.

Портрет психологічно здорової людини 
включає наступні критерії:

 • здоровий спосіб життя;

 • прийняття себе як людини, гідної поваги:

 • індивудуальність – прийняття себе та-
ким яким ти є;

 • екологічна майстерність – здатність 
людини активно вибирати і створювати 
власне оточення, яке відповідає її пси-
хологічним умовам життя, та уміння 
людини підтримувати позитивні, теплі, 
довірчі відносини з іншими;

 • адекватна самооцінка – розуміння сво-
їх можливостей, здобностей та правиль-
на їх оцінка без очікування похвали, а 
також прийняття себе оточуючими;

 • розуміння власних почуттів, емоцій та 
вміння правильно їх виражати;

 • наявність мети і сенсу життя, а також 
діяльність, спрямована на досягнення 
цієї мети;

 • самовдосконалення – мало досягти тих 
характеристик, які були описані вище, 
важливо розвивати власний потенціал 
та бути відкритим новому досвіду.

Перераховані фактори більш повно реалізу-
ються при інтелектуальній насиченості жит-
тя, творчій праці та сімейному благополуччі.

Отже, психологічно здорова людина – це 
перш за все людина спонтанна і творча, 
життєрадісна і весела, відкрита і така, що 
пізнає себе і навколишній світ не лише 
розумом, але і відчуттями, інтуїцією. Вона 
повністю приймає саму себе і при цьому 
визнає цінність і унікальність людей, що 
оточують її. Така людина покладає відпо-
відальність за своє життя перш за все на 
саму себе і отримує уроки з несприятли-
вих ситуацій. Її життя наповнене сенсом, 
хоча вона не завжди формулює його для 
себе. Вона знаходиться в постійному роз-
витку і, звичайно, сприяє розвитку інших 
людей.

Пам’ятайте, що в житті кожної людини мо-
жуть відбутися кризи, психологічні про-
блеми і тд., але не соромтеся звертатися за 
допомогою до фахівців.

Бережіть психічне здоров`я! Адже це запо-
рука щасливого життя і довголіття! 

Лейла Гасанова, психолог

Інформаційні перевантаження, умови 
та спосіб життя, політичні й еконо-
мічні катаклізми в країні, а 2020 рік 
ще й випробовує людей панднемією, 
— все це є передвісниками психоло-
гічних або психічних захворювань. 
Сучасне життя само по собі сприяє 
стресам, і якщо людина починає з 
ними миритись, це загрожує депре-
сією.

Психічне здоров’я — це стан інтелектуаль-
но–емоційної сфери, основу якого складає 
відчуття душевного комфорту, яке забезпе-
чує адекватну поведінкову реакцію. Такий 
стан обумовлений як біологічними, так i 
соціальними потребами, а також можли-
востями їх задоволення.
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Як попередити 
дитячі травми?

У віці до 1 року зовнішні причини 
смерті, у тому числі травми (не 
пов’язані з пологами), становлять 
всього близько 5% у структурі дитя-
чої смертності, але з кожним роком 
дорослішання цей відсоток зростає. 
Діти травмуються вдома, на доро-
гах, на дитячих майданчиках, занят-
тях фізкультурою, у спортивних сек-
ціях тощо. І більшу частину таких 
травм можна попередити. Одеський 
обласний центр громадського здо-
ров’я закликає батьків, педагогів та 
вихователів дотримуватися про-
стих правил профілактики дитячого 
травматизму.

1.  Падіння з висоти, а насамперед випада-
ння з вікон, на ряду з дорожньо–тран-
спортними пригодами, є одним з найне-
безпечніших видів травм. У результаті 
падінь з висоти дитина отримує важкі 
комплексні ушкодження, які часто при-
зводять до смерті.

Попередити такі травми можна дуже про-
сто – слідкуючи за тим, щоб у домі, де є ма-
ленька дитина (дошкільного віку), вікна ні-
коли не були відчинені навстіж. Безпечним 
положенням, якщо дитина ще маленька, є 
положення «на провітрювання». Якщо ж ди-
тині більше 3 років і вона здатна повернути 
віконну ручку, то слід встановити на вікна 
спеціальні замки, які закриваються на ключ. 

2.  ДТП тільки у 2019 році забрали життя 
164 маленьких українців. А травмува-
лися на дорогах майже 4,5 тисячі дітей. 
Скільки життів могли б урятувати реме-
ні безпеки та автокрісла?

В Україні діти до 12 років (або вагою до 36 
кг) мають перевозитися у зафіксованому 
автокріслі. Крісла для немовлят мають 
встановлюватися проти руху автомобіля. 
І всі діти, незалежно від віку, мають бути 
правильно пристебнуті ременями безпеки. 

Якщо ви подорожуєте, берете авто напро-
кат, користуєтеся таксі тощо, продумайте 
наперед заходи безпеки для дитини: візь-
міть автокрісло напрокат, попередьте дис-
петчера про необхідність обладнання авто 
дитячим кріслом. 

3.  Травми пірнальника характерні для 
весняно–літнього сезону. Часто жертви 
невдалих стрибків у воду – це підліт-
ки. Вони отримують важкі ушкодження 
шийного відділу, у результаті чого мо-
жуть загинути або втратити можливість 
ходити. Що із цим можна зробити?

Постійно обговорюйте з дитиною правила 
безпечної поведінки на воді та вчіть її слі-
дувати знакам та попередженням, розмі-
щеним біля водойм. Потурбуйтеся про те, 
щоб разом із дитиною під час відпочинку 
на водоймах завжди була доросла людина. 
Причому ці водойми мають бути винятко-
во офіційними місцями відпочинку, про що 
має свідчити наявність відповідної інфра-
структури та рятувального пункту. 

4.  Травми «на колесах»: у результаті падін-
ня з велосипедів, скейтів, роликів тощо. 
Те, що дитина проводить час на вулиці 
в активних іграх – це надзвичайно до-
бре. Проте рульові травми (коли руль 
велосипеда чи самоката впивається в 
живіт дитині), черепно–мозкові травми 
у результаті падіння на асфальт, перело-
ми ніг, рук та ребер – все це результати 
недотримання техніки безпеки під час 
катання та виконання трюків.

По-перше, у будь-якому віці дитина на ве-
лосипеді, скейті та інших колісних засобах 
повинна бути в шоломі (зафіксованому під 
підборіддям) та спеціальних твердих на-
кладках на ліктях, долонях та колінах. Руль 
велосипеда чи самоката також має бути 
закритий, але вже м’якими накладками. Це 
убереже від розривів внутрішніх органів, 
якщо дитини впаде на руль. 

По-друге, навчіть дитину правильно пада-
ти. Ідеальну техніку падіння викладають на 
уроках зі східних єдиноборств, наприклад, 
айкідо. Ця техніка дозволяє перекинутися у 
будь-якому напрямку і встати на ноги. 

5.  Ця порада уже не про запобігання травм, 
а про попередження їх важких наслідків. 
Дуже важливо правильно надати травмо-
ваній дитині першу допомогу: зафіксувати 
шию, знерухомити ушкоджену кінцівку, 
зупинити кровотечу, надати правильну 
інформацію диспетчеру швидкої тощо. 
Щоб бути морально та фізично готовим 
таку допомогу надати, слід пройти відпо-
відні курси. Особливо це актуально для 
батьків, вчителів, вихователів та всіх, хто 
у своїй роботі має справу з дітьми. Вчас-
но та правильно надана перша допомога 
рятує життя, знижує вірогідність інвалі-
дизації та сприяє швидшому одужанню.

Анна Мячина
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7 запитань 
про секс у 

підлітковому віці
За даними ЮНІСЕФ, кожен 5-й підлі-
ток в Україні (від 10 до 17 років) має 
статеве життя. Причому у близько 
35% підлітків сексуальний дебют ста-
ється до 15 років. На жаль, у цьому 
віці хлопці та дівчата ще недостат-
ньо обізнані в питаннях контрацепції, 
не вміють правильно комунікувати 
партнером для уникнення ризикових 
ситуацій і не знають про доступну 
фахову допомогу, на яку мають право. 

2.  Можна не використовувати контрацептиви 
під час сексу?

У підлітковому віці бар’єрна контрацепція 
(презервативи) має бути постійним супут-
ником статевих стосунків. Незалежно від 
дня циклу дівчини, віку партнерів, виду 
сексу, незалежно від того, перший це стате-
вий контакт чи ні, контрацептив має бути 
присутній завжди. 

3.  Чому презерватив, а не гормональні пі-
гулки?

Гормональна контрацепція – це також по-
пулярний вид контрацепції, проте, по-пер-
ше, він захищає лише від небажаної вагіт-
ності, а по-друге, його призначає тільки 
лікар. Презервативи ж доступні підліткам, 
безпечні для здоров’я та прості у викорис-
танні. Але головне – вони захищають не 
тільки від незапланованої вагітності, але й 
від захворювань, які передаються статевим 
шляхом, у тому числі від ВІЛ та гепатиту. 

4.  Які бувають презервативи?

Є багато видів презервативів, у тому чис-
лі жіночих (на жаль, в Україні їх важко 
знайти). Найдоступніші все ж чоловічі 
презервативи, тобто такі, які одягаються 
на статевий член. У виборі презерватива 
варто орієнтуватися на вид сексу, який 
планують практикувати партнери. Тому 
що для орального сексу є свої презерва-
тиви (найтонші, із різними смаками), для 
вагінального – свої (майже прозорі), для 
анального – свої (із міцного латексу). Їхня 
взаємозаміна небажана. 

5.  Де підлітку взяти презервативи?

Вікових обмежень щодо купівлі презер-
вативів немає. А продаються вони в усіх 
супермаркетах та аптеках, багатьох мага-
зинах. Рекомендується купувати презер-
вативи саме в аптеці, адже для латексу, з 
якого виготовлений презерватив, важли-
ве дотримання умов зберігання (на нього 

Саме тому Одеський обласний Центр 
громадського здоров’я спільно зі спів-
робітницею ГО «Молодіжний центр 
розвитку» Анжелою Юр’євою підго-
тували відповіді на важливі питання 
про безпечний секс у підлітковому віці. 

1.  Як визначити готовність до сексу?

Секс — це частина стосунків і етап, якому 
передує встановлення міцних та довірли-
вих відносин з партнером. Тож маркерами 
готовності до сексу є взаємоповага, довіра, 
турбота про своє здоров’я та здоров’я парт-
нера, відкрите обговорення своїх бажань, 
різних аспектів сексу та його наслідків, 
згода у питаннях контрацепції тощо. Якщо 
стосунки не включають хоча б одного з цих 
аспектів, то секс варто відкласти.
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не має падати сонце, він не мають пере-
гріватися чи переохолоджуватися). Крім 
того, працівник аптеки зможе коректно 
відповісти на запитання щодо вибору та 
використання презерватива. 

Зазначимо, що у всіх великих містах є 
центри, де підлітки можуть безкоштов-
но отримати як презервативи, так і всю 
необхідну інформацію щодо безпечного 
сексу, профілактики хвороб, які переда-
ються статевим шляхом тощо. В Одесі, на-
приклад, підлітки можуть звернутися до 
«Клініки, дружньої до молоді» (вул. Семі-
нарська, 7, тел.: 705-87-01).

Наголошуємо, що презерватив має бути 
обов’язковою умовою для сексу. Якщо парт-
нер відмовляється від використання пре-
зерватива, варто відмовитися від такого 
сексуального контакту. 

6.  Що робити, якщо відбувся незахищений 
секс?

У разі якщо стався незахищений статевий 
контакт, слід обов’язково упродовж пер-
шої доби після цього звернутися за кон-
сультацією до лікаря (сімейного лікаря 
або гінеколога), щоб вжити заходів із уник-
нення небажаної вагітності. Далі і хлоп-
цям, і дівчатам треба проконсультуватися 
зі спеціалістами Центру з профілактики 
ВІЛ–інфекції і за необхідності пройти по-
стконтактну профілактику. 

Кабінети «Довіри» Центру знаходяться 
в лікувально–профілактичних закладах 
Одеси: 

 • Кабінет №2 (вул. Болгарська, 38, поліклі-
ніка №1, 1-й поверх, каб. №117, тел. 728-
43-54); 

 • Кабінет №3 (вул. Левітана, 62, полікліні-
ка № 20, 1-й поверх, каб. №102, тел. 787-
26-20);

 • Кабінет №4 (вул. Малиновського, 61, по-
ліклініка №19, 1-й поверх, каб. №13, тел. 
771-39-33);

 • Кабінети №5, 7, 10 (вул. Чорноморсько-
го козацтва, 105, 1-й поверх, тел. 728-
46-39); 

 • Кабінет №8 (Фонтанська дорога, 110, 
міська лікарня №8, 1-й поверх, каб. №5, 
тел. 701-61-21). 

Важливо пам’ятати, що у випадку незахи-
щеного сексу час працює проти вас, тож 
не треба чекати на тривожні прояви чи 
симптоми, слід діяти швидко. І в жодно-
му разі не можна «лікуватися» народними 
способами.

7.  Що робити, якщо секс стався без згоди? 

Будь-які дії сексуального характеру (не 
тільки секс, а й примушування до нього, а 
також поцілунки і торкання) без згоди є на-
сильством. Про такі випадки слід обов’яз-
ково і невідкладно повідомляти дорослим 
(батькам, вчителю, лікарю тощо) і в поліцію 
(зателефонувати за номером «103»). 

Якщо насильство відбулося стосовно іншої 
людини, а ви стали свідком цього, або ви 
підозрюєте, що хтось постраждав від сек-
суального насильства чи домагань, про це 
теж слід сповістити дорослих та поліцію. 

Якщо вам страшно, ви відчуваєте, що не 
можете нікому довірити таку інформацію, 
якщо ви не знаєте, як правильно вчинити, 
зателефонуйте на Національну гарячу лі-
нію з питань насильства та захисту прав 
дітей за номером: 8-800-500-33-50. 

Підготувала Анна Мячина
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НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНІ РІЗНІ
МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ?
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