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ЗДОРОВ’Я
правця кожні десять років! Через велику
кількість невакцинованих людей в Україні
існує загроза поширення дифтерії серед
населення.
Нагадаємо, що для формування колективного імунітету необхідно досягти 95% охоплення щепленнями.
Вакцинація під час пандемії COVID-19 є
безпечною. Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період
призводять до підвищення ймовірності
спалахів вакцинокерованих інфекцій.
Вакцинація — єдиний спосіб захиститися
від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров’я громадян, і на систему

Попри пандемію
Україна досягла
80% охоплення
щепленнями

охорони здоров’я в цілому. Щороку вакцинація рятує 2–3 млн людей в усьому
світі від небезпечних захворювань та щороку запобігає 1,5 млн летальних випадків
внаслідок інфекційних хвороб.
В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає обов’язкову вакцинацію
проти десяти захворювань: туберкульозу,
поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця,
кору, гепатиту В, гемофільної інфекції,
краснухи, епідемічного паротиту. Вакцини
за Календарем безоплатні для українців, їх
закуповують державним коштом.

Джерело: Центр громадського здоров’я
МОЗ України

Незважаючи на виклики пандемії COVID-19,
в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.
Через запровадження карантину в першій
половині 2020 року значно погіршилися
показники імунізації. Та до кінця року
вдалося надолужити пропущені щеплення дітей за віком і досягти рівня 2019 року.
Проте залишається значний спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей
віком 6 та 16 років, а також дорослих. Дорослим необхідна ревакцинація від дифтерії і
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ЗДОРОВ’Я
медичні та правові приписи, які
стосуються хворого лепрою, зустрічаються в письмових пам’ятках людства,
що відносяться до 15 - 10 століть до н.е.
(Індійські Веди, закони Ману, давньокитайські медичні трактати, давньоєгипетські папіруси і навіть Старий
Завіт Біблії).
3. В середньовіччя в Європі виник
особливий літургійний обряд ритуальних похорон живої людини, що
страждала на лепру (лат. Separatio
leprosоrum), — над нею відбувалася
символічна похоронна церемонія,
після чого людина була ізольована від
інших. Так, хворий отримував спеціальний одяг, що повністю приховував
і обличчя, і тіло, а також тріскачку
або дзвіночок, аби гучними звуками
заздалегідь сповіщати людей про своє
наближення.

Всесвітній день
допомоги хворим на
лепру (проказу):
10 фактів про
хворобу
З 1954 року за ініціативою ВООЗ в
усьому світі відзначається день допомоги хворим на лепру (проказу).
Лепра або проказа (хвороба Хансена,
хансеноз, хансеніаз) — хронічний гранулематоз, інфекційне захворювання,
що викликає ураження шкіри, периферичної нервової системи та інших
систем організму.
6

Цей день ще називають «Днем прав хворих на лепру», а головним завданням є боротьба з дискримінаційним ставленням
до людей, уражених лепрою і надання їм
всіх прав і можливостей для повноцінного життя. У медичному плані ставиться
завдання повної інтеграції лепрологіі в
загальні служби охорони здоров’я. У матеріалі ми наведемо приклади історичних і
медичних фактів розвитку та лікування
захворювання.
1. Слово «проказа» — єврейське слово, яке
означає не тільки нашкірну хворобу,
але вживається також для позначення
ненормальних явищ на одязі, хутрі і
навіть на каменях і стінах.
2. Проказа — одне з найдавніших захворювань. Згадки про нього, а також
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4. Лепра не відноситься до масових
захворювань, проте в стародавні часи
її побоювалися більше, ніж ми зараз
боїмося СНІДу. За даними ВООЗ, у світі
на лепру страждають близько 11 млн.
людей, серед яких чоловіків втричі
більше, ніж жінок. Діти більш сприйнятливі до прокази, ніж дорослі.
5. В даний час лепра зустрічається
головним чином в тропіках і субтропіках, в районах з більш холодним
кліматом — дуже рідко. Хвороба
поширена в Африці, в Азії, в Індії, в
Іспанії та Португалії, в країнах СНД і
Кореї, на Філіппінах і в Японії, а також
в країнах Південної і Центральної
Америки. У США хворі на проказу зустрічаються на узбережжі Мексиканської затоки, на Гаваях і в Південній
Каліфорнії.
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6. Епідемії лепри донесли цю хворобу до
наших днів. Це — хронічне інфекційне
захворювання, що зазвичай вражає
шкіру і периферичні нерви. Всупереч
забобонам, лепра не передається при
простому дотику хворого і не завжди
смертельна.
7. Серед медиків давно відомо, що поширення лепри відбувається в результаті
тривалого прямого шкірного контакту. Однак багато сучасних дослідників
вважають, що зараження можливо і при
вдиханні бактерій, що потрапляють в повітря з порожнини носа чи рота хворого.
8. Для багатьох країн лепра продовжує
залишатися досить серйозною проблемою громадської охорони здоров’я
(Індія, Індонезія, Бангладеш, Бразилія,
багато країн Центральної Африки), А
в ряді країн відзначається зростання
захворюваності. Засобів попередження
лепри на сьогоднішній день немає. Однак ведуться перспективні дослідження щодо вдосконалення вакцини, що
містить вбиті мікобактерії лепри.
9. Завдяки успіхам сучасної медицини
майже 14 млн. людей вдалося позбутися від страшної хвороби. Сьогодні
можна сміливо говорити про те, що
майже в 100 країнах світу лепра повністю переможена.
10. Найбільш ефективними методами
лікування визнані поліхіміотерапія, що
застосовується з 1981 року, і лікування
трьома видами антибіотиків, в результаті чого бацили гинуть. Найчастіше
запорукою успіху лікування є раннє
виявлення випадків захворювання.

Підготувала Аліна Манасова
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Всупереч цьому міфу, шапка або її відсутність на розвиток менінгіту ніяк не
впливає. Та й шансів захворіти на ГРВІ без
шапки більше не стає. Ці захворювання
розвиваються через віруси чи бактерії, а
переохолодження, якщо і грає якусь роль,
то тільки епізодичну.
Дійсно захистити головний убір може тільки від головного болю. Вона може виникнути через переохолодження і пробути з
вами 30-60 хвилин або трохи довше, якщо
ви схильні до нападів мігрені.

Міф №2. Взимку організм сам «запасає»
вагу
Це не зовсім так. Взимку змінюється наш
раціон: купити свіжі овочі і фрукти стає
складніше, більше хочеться чогось гарячого та ситного. При цьому нам менше хочеться бувати на вулиці, гуляти або займатися активними видами спорту. Взимку

Як зберегти
здоров’я взимку?
5 популярних
міфів
«Не виходь з кімнати, не роби помилку», - написав колись поет Йосип
Бродський. Взимку ця порада особливо актуальна - хочеться сховатися
від морозів і нікуди не виходити. Але
жити повним життям набагато цікавіше - гуляти, їздити на природу,
8

багато замінюють все це на плед і гарячий
чай. Все це стає причиною зайвої ваги. Сам
організм нічого не запасає.
Зберігати здоров’я взимку - це не тільки не
захворіти на простудні захворювання, а й
залишатися в гарній фізичній формі. Тому
не звинувачуйте організм в набраних кілограмах, старайтеся бути більш активними
і не переїдати навіть у свята.

Міф №3. Алергія на холод
Чи існує алергія на холод? Ні. Але є холодова кропив’янка. Зовні вона схожа на алергію: з’являються набряк, печіння, свербіж
або червоні пухирі. Різниця лише в прояві симптомів - вони зникають, коли ви
знаходитесь в теплі (приблизно за 30-60
хвилин). Іноді холодова кропив’янка супроводжується постійними висипаннями
- вони залишаються з хворим приблизно
на тиждень.

ходити в гори, та й просто працювати, бути повними сил. Для всього
цього потрібно міцне здоров’я.
В інтернеті є сотні порад, як зберегти здоров’я взимку. Багато з них не мають нічого
спільного з реальністю, інші навпаки - реально працюють. У цій статті ми спробували розвіяти популярні міфи.

Міф №1. Щоб зберегти здоров’я взимку,
обов’язково потрібно носити шапку.
На думку більшості, шапка може захистити
від усіх хвороб. В першу чергу, вона, звичайно, рятує від менінгіту, яким лякають
неслухняних дітей, а іноді і дорослих.
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••взуття повинне захищати від холоду і
бути непромокаючим, легким, з рифленою еластичною підошвою.

Бігати можна навіть при невеликому ГРВІ
без температури. Але краще перед цим проконсультуватися з лікарем. Поговорити
з фахівцем рекомендується також літнім
людям і людям із захворюваннями серцево-судинної системи.

Міф №5. Від ГРВІ врятує чай з малиновим варенням або медом
Якщо ви їли часник, пили вітамін С і носили медичну маску, але, на свій подив, все
одно захворіли, радимо хоч під час лікування не вірити в поширені міфи. І не замінювати повноцінне лікування на трав’яні чаї,

Визначити, чи є у вас холодова кропив’янка, допоможе кубик льоду в целофановому
пакеті. Прикладіть його до передпліччя на
10 хвилин. У хворих з дуже чутливою до
холоду шкірі почервоніння з’явиться вже
через 30 секунд. В цілому ж ви зважаєте
хворим, якщо на тому місці, де шкіра охолоджувалася, з’явився пухир.
Щоб мінімізувати симптоми холодової
кропивниці і зберегти здоров’я взимку,
рекомендують носити теплий одяг з бавовни і льону, носити головний убір, не
пити і не їсти холодне, не займатися спортом на холоді.

Міф №4. Бігати взимку не можна
••Чи можна бігати при мінусовій темпера-

турі вранці? Так, можна. І цілеспрямована

10

гаряче молоко з медом і малинове варення.
Всі ці продукти зроблять перебіг хвороби менш дискомфортним, але чи зможуть
вони по-справжньому допомогти і повністю вилікувати ГРВІ? Медики вважають,
що ні. Хоча в деяких випадках продукти
можуть полегшити страждання хворого.
Наприклад, мед полегшить дитячий кашель. А ось обмежувати себе в солодкому
або молочних продуктах необов’язково. Лікарі впевнені, що головне під час хвороби
- комфорт пацієнта. Тому якщо хочеться
солодкого, то можна їсти його без побоювання - бактерії воно точно не «підгодовує».
Не вірте міфам - будьте активні, частіше
перевіряйте здоров’я і не бійтеся ходити до
лікарів - вони точно підкажуть, як зберегти
здоров’я взимку.

30-хвилинна пробіжка теж не зашкодить.
Головне в цій справі - правильно одягатися.

••підбирати одяг так, ніби на вулиці на 10
градусів тепліше, ніж насправді;

••верхню частину тіла утеплювати в три
шари - натільний, ізоляційний і верхній,
- для нижньої вистачить хороших непромокальних штанів і термоизоляционного
білизни;

••віддавайте перевагу синтетичним шкар-

петкам або шкарпеткам з тонкої вовни з
високою гомілкою;

••на руки надіньте рукавиці або спеціальні спортивні рукавички (звичайні не підійдуть);
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ЗДОРОВ’Я
Важливо зазначити, що проблеми із психічним здоров’ям також опосередковано
збільшують кількість додаткових смертей.
Так, вони можуть підвищувати ризик негараздів із фізичним здоров’ям, зокрема
через травми, нездоровий спосіб життя
(наприклад, куріння, незбалансоване харчування, відсутність фізичної активності,
ожиріння), небажання чи неможливість
звернутися по відповідні послуги з охорони здоров’я та недотримання схеми медикаментозного лікування.
За підрахунками, близько 80% передчасних смертей серед осіб із психічними розладами спричинено фізичними недугами,
особливо захворюваннями серцево-судинної системи. Дослідження показують,
що:

• тяжка депресія є задокументованим
фактором ризику ішемічної хвороби
серця;

5 КРОКІВ ДО
ПОКРАЩЕННЯ
СВОГО
ПСИХІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я
Згідно з дослідженнями Світового
банку, близько 30% людей в Украї-

ні мають психічний розлад протягом життя. Порівняно з іншими
12

• посттравматичний стресовий розлад
(ПТСР) пов’язаний із підвищеним рівнем
смертності у зв’язку з ішемічною хворобою серця, пухлинами та навмисними і
випадковими травмами;

• вживання алкоголю пов’язане з туберкульозом, респіраторними інфекціями
нижніх дихальних шляхів, множинним
раком, захворюваннями серцево-судинної системи та системи кровообігу, цирозом печінки, панкреатитом, епілепсією,
цукровим діабетом, навмисними і випадковими травмами.
Варто пам’ятати, що психічне здоров’я — це
стан благополуччя, у якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно
працювати й робити внесок у свою громаду. Психічне здоров’я є основою благополуччя людини й ефективного функціонування спільноти.

країнами, в Україні зареєстровано
особливо високий рівень депресії. За
даними дослідження STEPS в Україні кожен восьмий дорослий (12,4%)
повідомив про симптоми, що відповідають клінічному діагнозу депресії.
Поширеність депресії майже вдвічі
більша серед жінок (16,2%), ніж серед
чоловіків (8,7%). Водночас лише кожна четверта особа з імовірною депресією (3,0% від загальної кількості
населення) була про це поінформована лікарем чи медичним працівником.
Лише 0,4% населення пройшли лікування антидепресантами або ходили
на сеанси психотерапії.
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ЗДОРОВ’Я
спробувати: готувати щось нове та корисне,
удосконалити свої вміння (поліпшити навички презентації, фотографії, полагодити
зламаний велосипед) або спробувати нові
види діяльності (вести блог, займатися новим видом спорту, вчитися малювати).

4. Допомагайте іншим
Науковці виявили, що доброта й щедрість
можуть допомогти поліпшити ваш психічний стан завдяки створенню позитивних емоцій та відчуття важливості.
Невеликі добрі справи для інших людей
або волонтерство сприяють підвищенню
рівня нейромедіаторів, як-от серотонін,
дофамін та ендорфін. Також, коли ми робимо добрі справи, у нас збільшуються
самооцінка, рівень емпатії та співчуття,

Центр громадського здоров’я дібрав п’ять
головних порад, які допоможуть поліпшити ваше психічне здоров’я та самопочуття.

1. Спілкуйтеся з іншими людьми
Добрі відносини з оточенням важливі для
вашого психічного здоров’я, адже вони допомагають розвинути почуття приналежності до групи, дають можливість поділитися позитивним досвідом з іншими та
відчути емоційну підтримку. Спілкуйтеся
з друзями, сім’єю, колегами, однодумцями.
Обмінюйтеся думками, підтримуйте одне
одного –– усе це допомагає відчувати себе
в тонусі та зберігати життєві сили.

2. Будьте фізично активними
Регулярна фізична активність пов’язана
з нижчим рівнем депресії і тривожності у всіх вікових групах, підвищенням
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покращується настрій. Це знижує артеріальний тиск і рівень кортизолу.

5. Уважно ставтеся до своїх думок, емоцій та
поведінки
Усвідомлення допомагає краще розуміти
власні думки та емоції, тривогу чи переживання, поліпшити ставлення до життя
й підхід до розв’язання проблем. Намагайтеся дослухатися до свого тіла, бажань та
процесів свого внутрішнього світу, адже це
підвищує здатність планувати діяльність,
позитивно ставитися до себе і, як наслідок, — мати високий рівень емпатії та самоприйняття.
Джерело: Центр громадського здоров’я
МОЗ України

самооцінки та гарним настроєм. Це не
обов’язково має бути інтенсивне тренування – можна просто прогулятися на
свіжому повітрі в колі друзів чи сім’ї. Під
час прогулянки знижується рівень гормону стресу (кортизолу), і внаслідок цього
ми відчуваємо піднесення та отримуємо
більше задоволення від життя. Прогулянку можна робити за півтори-дві години
до сну, щоби покращити його якість та
почуватися більш розслаблено.

3. Продовжуйте вчитися
Дослідження показують, що освоєння нових навичок поліпшує психічний стан завдяки підвищенню впевненості в собі через
розвиток цілеспрямованості. Навіть якщо
ви відчуваєте, що у вас недостатньо часу
або немає потреби вивчати щось нове, є
багато різних способів додати нові знання у своє життя. Наприклад, ви можете
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ЗДОРОВ’Я
Термобілизна (кофта та штани). Під час
денного переходу першочергова функція
термобілизни – не зігрівання, а відведення вологи. Для цих цілей добре підійдуть
тонка та середньої товщини синтетика, або
тонка чи середньої товщини (150-220 г/м2)
вовна мериноса. Шерсть буде дорожчою,
але приємнішою до тіла і краще справлятиметься з запахом. Синтетика дешевша,
простіша в догляді і краще бореться з вологою на тілі.
Щодо товщини, то орієнтуйтесь на власні
відчуття холоду, швидкість руху і потовиділення: чим активніше рухаєтесь і рясніше
пітнієте, тим тоншою має бути термобілизна. Повільно пересуваєтесь, мало пітнієте і
мерзнете – беріть товстішу.

Як правильно
одягнутися в
зимовий похід
До підбору одягу для зимових походів варто ставитися відповідально,
адже наслідками неправильного вибору
може бути не лише дискомфорт, але й
значні збитки здоров’ю. Вам має бути
сухо та тепло, але ви не маєте виглядати наче верблюд в каравані, який
несе на собі баул.
Потрібно дотримуватися правила
трьох шарів, перший з яких покликаний відводити вологу, другий – утеплювати, а третій – захищати від
вітру та вологи. Причому ці шари
18

мають бути достатньо тонкими та
легкими, щоб було зручно пересуватися пішки на значні дистанції. Одеський обласний Центр громадського
здоров’я підготував докладні рекомендації стосовно підбору одягу та взуття, тож навіть туристам-новачкам
буде не складно зібратися в похід.

Одяг для денних переходів
Перший шар – відведення вологи
Спідня білизна має бути зручною, без тісних резинок чи товстих швів, які можуть
натирати. Також зверніть увагу на спортивну спідню білизну – труси, короткі шорти, спортивні топи. Синтетичні варіанти
будуть менше акумулювати вологу, ніж
класичні бавовняні. Вовна (шерсть) буде
приємною до тіла і також краще даватиме
раду волозі, ніж бавовна. Крім того, вовна
краще справляється з запахами.

PUBLIC HEALTH

Бавовняна білизна буде вкрай невдалими
варіантом, оскільки цей матеріал утримує
багато вологи і повільно сохне. Залиште її
для прогулянок містом.
Шкарпетки. Правило номер один – забудьте про бавовну. Вона вбирає багато
вологи і неохоче її віддає. Звідси швидке
замерзання ніг під час руху, яке стає нестерпним на привалах. Синтетичні і вовняні шкарпетки справляються з вологою
значно краще.
Обирайте синтетичні шкарпетки середньої
товщини, якщо рухаєтесь активно і ступні
рясно пітніють, та з товстої вовни (шерсті),
якщо пересуваєтесь повільно і добре відчуваєте холод ногами.
Шкарпетки мають бути вищими за халяву
черевика. Для денних переходів варто
мати 2 пари для зміни або комбінування.
Слідкуйте за станом шкарпеток і вчасно
змінюйте їх на сухі. Ризик обмороження в
мокрих шкарпетках значно вищий.
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Важливий момент! Ваші черевики повинні
мати достатній запас простору для всіх
шкарпеток, які ви плануєте вдягти. Якщо
шкарпетки будуть стисненими, це значно знизить їхні теплоізоляційну користь.
Крім того, від перетискання стопи погіршиться кровообіг, що є передумовою обмороження.

Другий шар – утеплення
Флісова синтетична кофта / пуховий светр.
Синтетичний фліс – це гідрофобний матеріал, що добре зберігає тепло і коштує відносно недорого. Він не затримує вологу, а передає її далі, на зовнішній шар одягу. Якщо
вологи буде більше, ніж її зможе вивести
зовнішній шар, фліс все одно зігріватиме.
Товщину флісу обирайте за тією ж логікою,
що й товщину термошкарпеток: тонкий,
якщо добре переносите мороз і активно рухаєтесь; товстий, якщо ходите повільно і
сильно відчуваєте холод.
Якщо ви сильно мерзнете і мало пітнієте,
фліску краще замінити пуховим светром
або светром з замінником пуху (Primaloft,
Featherlite). За відсутності опадів і помірного холоду в пуховому светрі можна йти і
без третього шару одягу.
Теплі штани. Ноги в зимових походах Карпатами не потребують додаткового утеплення під час ходового дня. Це та частина
тіла, що рухається найбільше і продукує
багато тепла. Плюс, кожен шар одягу на ногах ускладнюватиме рух, через що викликатиме більше виділення тепла і поту. Тому
утеплюючий шар на хід не розраховується.
Його роль виконують в симбіозі термобілизна і третій шар одягу, підбором яких ви
досягаєте ідеального для себе показника
теплоти.
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Ноги рухаються активніше за інші частини
тіла. Обравши надто теплі штани ви будете
сильно пітніти в русі і мерзнути під час
зупинок та привалів.
Не одягайте джинси в зимовий похід! Вони
швидко промокнуть, а висушити їх в похідних умовах вкрай важко.

Третій шар – захист від опадів і вітру
Мембранна / софтшельна / лижна куртка
з капюшоном. Головні функції останнього
шару – вітрозахист та вологозахист з одночасним виведенням вологи назовні.
Класичне рішення – мембранна куртка,
яку ви одягнете поверх флісу чи пухового
светру. У випадку з мембранами що більший показник паровідведення, то краще.
Добре, якщо куртка матиме вентиляційні
блискавки під рукавами. Липучки для регулювання манжетів і затяжка внизу. Наявність капюшону зі стяжкою в куртці для
зимового походу обов’язкова! Прослідкуйте,
щоб розмір куртки був достатній для того,
щоб вмістити шар утеплення і не перетискати його.
Велика перевага софтшелу над мембранкою – набагато краще паровідведення. Водночас, він не є водонепроникним. Тобто
одяг з софтшелу варто брати в дійсно зимові походи, коли ані дощу, ані мокрого снігу
не очікується, тоді забудете про проблеми
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з вологою в утеплювачі. Крім того, софтшел
не видає шурхоту, як мембрани. Однак, навіть якщо ви візьмете софтшел, мембранна
куртка зайвою не буде. Тому що софтшел
має обмеження щодо вітростійкості, а під
час сильних, тривалих снігопадів не врятує
від води, що потраплятиме всередину.
Як верхній шар можна використати і лижну
куртку. В такому разі бажано, щоб вона не
мала багато утеплення. Інакше в русі вам
буде занадто спекотно, навіть якщо ви не
вдягатимете фліс. Звідси піт і сильне охолодження на привалах. Крім того, лижні
куртки часто мають снігову спідницю, яка
в зимовому поході зайвою не буде.
Мембранні / софтшельні / лижні штани.
Обрані штани мають добре закривати поперек, бути вітро- та вологозахисними, мати
додатковий рукавчик на взуття або затяжку внизу штанів. Якщо ви обираєте лижні
штани, бажано, щоб вони мали мінімум
утеплювача. Якщо ж утеплювача багато,
пересвідчіться, що в штанах є вентиляція
і оберіть тонший базовий шар.
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Черевики. Взуття має бути водонепроникним. В більшості черевиків водонепроникність забезпечує мембрана. Перевірте,
чи вона працює, накидавши в черевики туалетного паперу і поставивши їх у ємність
з водою. Якщо через деякий час папір змокне, мембрана пошкоджена. Тоді готуйте з
запасом сухих і теплих шкарпеток, обробіть
взуття водостійкими засобами і подумайте
щодо суцільних бахіл з підошвою.
В цільношкіряних або нубучних варіантах
черевиків мембрану ставлять не завжди.
Там вистачить і якісного просочення.
Особливості черевиків, що будуть корисними в зимових горах – це гумовий
обідок (захищає взуття від порізів об гострий фірн), двозонна шнурівка (дозволяє
по-різному шнурувати зону стопи та зону
щиколотки), рельєфний протектор та утеплення.
Хоча утеплення в черевиках для зимових
Карпат бажане, його відсутність не є критичною. Якщо в черевиках достатньо товста підошва, яка добре ізолює від холоду
знизу, і добрий запас простору, компенсувати відсутність утеплення в їх стінках
можна шкарпетками. Але в цьому варіанті
варто добре перевірити, чи точно буде достатньо простору для всіх шарів шкарпеток
на нозі з урахуванням того, що стопа ні в
жодному разі не має перетискатись, а пальці повинні вільно рухатись.
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Окремі мандрівники відсутність утеплювача вважають за перевагу, бо з ним
взуття сохне набагато довше, а висушити
вологу шкарпетку значно простіше. Ще
один недолік взуття з утепленням – запахи. Недосушений утеплювач – оазис
для бактерій, що продукують неприємні
запахи. А замінити шкарпетку, що пахне,
– справа кількох хвилин. Однак, якщо
ви сильно мерзнете, на ваших ногах має
бути водонепроникне взуття з утеплювачем.
Якщо маєте можливість придбати черевики з цільного шматка шкіри чи нубуку,
зробіть це. Шкіра і нубук, на відміну від
тканини, краще протистоять волозі, краще
ізолюють і довше зношуються. Недоліки
такого взуття – вага і ціна.
Взуття обов’язково має бути на 1,5-2 розміри більшим, щоб навіть з усіма планованими шкарпетками ваші пальці на
спусках не впирались в передню частину
черевика. Також під час вибору розміру
врахуйте, що під кінець похідного дня
ноги набрякають та просідає склепіння
стопи. Тобто, приміряючи в магазині черевики зранку, додайте запас і на набрякання-просідання стоп. В жодному разі
не беріть в похід нове взуття – походіть
в ньому на роботу хоча б тиждень перед
мандрівкою.
Для додаткового захисту від вологи обробіть взуття водовідштовхувальними засобами (спреї, рідини, спеціальний віск).
Бахіли / гамаші. Бахіли або гамаші є надважливими у зимових походах. Їх одягають поверх штанів та черевика для захисту від снігу, води та бруду. На додачу,
вони створюють додатковий шар повітря
на ногах, який допомагає втримати тепло.
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Надто теплі шапки прибережіть на вечір,
а на денний перехід беріть помірно теплі
моделі.
Балаклава – це головний убір, що закриває
шию, голову, лоб і підборіддя, та має проріз
для очей і носа. Вона чудово захищає обличчя під час сильних морозів або зустрічного
вітру. Балаклава не є обов’язковим елементом, її можна замінити мультифункціональною пов’язкою. Та якщо велику частину походу ви збираєтесь провести на відкритих
ділянках, у балаклаві буде комфортніше.

Бахіли мають власну підошву, а гамаші кріпляться до взуття гачком (до шнурівок) та
стропою чи дротом (під підошвою). Перевага
перших – кращий захист від снігу і води,
що буде корисним для взуття, яке промокає (зношене або старе) і захист взуття від
пошкоджень об наст чи фірн, більша теплоізоляція. Перевага других – менша вага,
компактність, краще відведення вологи і
функціонування рідного протектору взуття.
Існують варіанти гамашів, що не мають
кріплень до черевика, однак з ними сніг
добереться до вашого взуття і ніг.
Зараз слова «бахіли», «гамаші», «ліхтарики»,
«туристичні гетри» вживаються як тотожні, тому досліджуйте кожну модель окремо,
зважаючи на ваші потреби.
Для Карпат шукайте моделі, що закриваються за допомогою широкої липучки
Velcro, адже нею простіше оперувати і вона
надійніша за блискавку (зламати її неможливо). В таких моделях варто добре переві-

22

ряти липучку, бо неякісна перестане працювати, щойно на неї налипне трохи снігу.
Додаткове нижнє кріплення запобігатиме
самовільному відкриванню. Наявність регулювальної затяжки на верхньому обідку
бахіл чи гамашів обов’язкова, бо саме нею
ви кріпите їх на нозі у верхній частині.
Пов’язка на шию. Під час походу мультифункціональні пов’язки чудово замінюють класичні шарфи: добре огортають шию,
не розповзаються під час руху та швидко
сохнуть. Іноді їх називають «бафи» – від
назви бренду Buff, що є найвідомішим виробником таких продуктів. Їх можна використовувати різними способами – як шарф,
пов’язку на вуха, шапку, балаклаву і т.д.
Для зимового походу обирайте варіанти з
флісом. Вони значно тепліші за звичайні.
Шапка. Обираючи шапки для зимового походу, звертайте увагу на ті, що якнайменше
продуваються в районі вух. Чудовий варіант – шапка з флісовою підкладкою.
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Рукавиці. На чому не варто економити –
так це на рукавицях, адже руки чи не найчастіше страждають від обморожень. Рукавиць варто мати 2-3 пари різного типу
(тонкі, теплі, верхонки) та комбінувати їх
відповідно до погодних умов.
Флісові рукавиці дешеві, добре зберігають
тепло та швидко висихають навіть на руках. Мембранні верхонки – це вітро- та водонепроникні рукавиці без утеплення, що
одягаються на теплі рукавички. Лишень
пам’ятайте, що вони мають бути на розмір
більші, ніж ваші основні рукавиці, аби не
стискати утеплюючий шар.
Якщо у вас немає верхонок – сміливо беріть лижні чи сноубордичні рукавиці, але
під них все одно одягайте тонкі флісові або
вовняні (шерстяні).
Рукавиці з віндстопером (тканина, що не
продувається вітром) – теж чудовий варіант.
Вдала комбінація на хід – це флісові рукавички та мембранні верхонки. Якщо температура падає, до них додаються теплі
рукавиці з товстим флісом, пухом або синтетичним утеплювачем.
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Ще одна корисна дрібниця на рукавицях
– шнурочки або гумки, які одягаються на
зап’ястя. Завдяки ним, якщо ви знімете
рукавичку, вона не впаде в сніг і її не забере
вітер.
Теплий пуховик з капюшоном. Хоч теплий
пуховик – атрибут вечірніх посиденьок,
це та річ, що має бути в легкому доступі
у рюкзаку, аби на кожному привалі ним
можна було швидко утеплитись. Бо в русі
вам тепло, а щойно зупинитесь – почнете
мерзнути. Теплий пуховик можна замінити
утепленою лижною курткою, але не тією, в
якій ви вже рухаєтесь (якщо третім шаром
ви обрали лижну куртку), а додатковою, що
лежатиме сухою в рюкзаку.
Змінюйте шари одягу в залежності від
погодних умов і темпу руху. На привалах
завжди утеплюйтесь. Пам’ятайте про вентиляцію на зовнішньому шарі одягу і не
лінуйтесь скинути зайву кофту, якщо вам
стало спекотно йти.
Обирайте одяг яскравих кольорів, бо так ви
будете більше помітними в умовах поганої
видимості чи у випадку настання критичних ситуацій.

Одяг для вечірніх посиденьок на снігу
Цей комплект одягу вже не має піклуватись про вологу, бо в спокійному стані організм виділяє її вкрай мало. Мета одягу для
посиденьок та сну – створити навколо вас
якомога більший шар утеплення, бо разом
з виділенням вологи в стані спокою різко
падає і виділення організмом тепла.
Пам’ятайте, що весь запасний одяг має
бути захищеним від води. На час переходів
спакуйте його в гермомішки чи водонепроникні пакети.
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списку одягу для денних переходів. Звісно,
ви можете закутатись в спальник, проте в
теплому пуховику будете більш мобільні.
Тонкий пуховик, про який також йшла
мова, не замінює товстого. Він лише може
доповнювати загальний «пиріг», якщо вам
хочеться ще більше тепла.
Якщо теплого пуховика у вас немає, беріть
утеплену лижну куртку (ту, що лежатиме
сухою вдень в рюкзаку, а не ту, в якій будете
весь час йти). Якщо немає і її – якомога товстіші додаткові фліси (1-2, в залежності, яка
погода і як сильно мерзнете) і закутуйтесь
в спальник.

Спідня білизна. Додатковий комплект білизни потрібен для тих випадків, коли
ваш основний змокне (від поту, дощу чи
снігу).
Термобілизна (кофта та штани). Фактично, цей комплект є змінним на той випадок, якщо основний ходовий змокне.
Найкращий варіант – дублювати за характеристиками основний. Тоді, якщо основний не висохне за ніч, змінний можна вдягти наступного дня. Якщо беремо
білизну суто для зміни на вечір, можна
спинитись на простішому варіанті: бавовняному гольфі і підштаниках або теплих колготках.
Шкарпетки. Якщо ваші шкарпетки змокли під час переходу, ввечері міняйте їх
на сухі і теплі. Товста вовна меріно і тут
буде найкращим варіантом. В якості дешевшої альтернативи – товста синтетика або в’язана бавовна. Якщо у вас таких
немає – беріть теплі в’язані «бабусині»
шкарпетки.
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Чуні. Цікава альтернатива шкарпеткам для
сну – чуні. Це спеціальні шкарпетки з синтетичним або пуховим утеплювачем, що
займають мінімум об’єму в спакованому
вигляді і так само мізерно важать. А от тепла вони додають чимало, як під час вечірніх посиденьок, так і під час сну.
Флісові або пухові штани. Якщо під час похідного дня зазвичай не потрібно одягати
утеплюючий шар для ніг, то, на місці ночівлі він вам точно знадобиться. Флісові
штани на сьогодні є найпростішим і найдоступнішим рішенням.

Додаткова шапка. Якщо теплий пуховик з
капюшоном ви замінили лижною курткою
чи флісом, варто подбати про додаткове
утеплення голови. Це може бути ще одна
шапка з підкладкою, однак перевірте, щоб
вона не перетискала основну.
Ще один доступний і ефективний варіант
утеплення голови – пуховий капюшон. Він
легкий, компактний, недорогий та чудово
підходить для посиденьок та сну.

Рукавиці. Для вечора варто мати додаткову
теплу суху пару рукавиць. Товсті пухові або
з синтетичним утеплювачем будуть чудовим варіантом. Товсті флісові чи шерстяні
– доступнішим.
Змінне взуття. Буде потрібне в походах, в
яких заплановані ночівлі в колибі. Тоді в
приміщенні зручніше перевзутись в легкі
шльопанці, а основне взуття поставити в
теплому куті, щоб воно бодай трохи підсохло. Не ставте взуття на пічки чи близько
до вогню! Ефективність сушки полягає в
активному русі теплого повітря, а не в його
надмірній температурі.
На цьому з одягом і взуттям все. Щоб нічого не забути, збирайте рюкзак по зручному
списку. Обов’язково реєструйте свої зимові
прогулянки в рятувальників. А їх контакти
збережіть і собі, і дайте друзям, що чекають
на вас вдома.

Ходіть в зимові гори і не мерзніть!
Джерела: https://propohody.com/clothingfootwear-winter-list/

Пухові штани – ще краще, бо суттєво легше
і компактніше, разом з тим і значно дорожче. До того ж, в українських туристичних
магазинах я їх не зустрічала.
Якщо у вас немає ані флісових, ані пухових,
беріть з собою теплі лижні штани.
Теплий пуховик з капюшоном. Тут мова
йде про той же пуховик, що я згадувала у
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Але якщо холод діє на організм тривалий
час, то власні ресурси вичерпуються. Температура тіла починає знижуватися. Фізіологічною нормою, після якої порушуються
процеси, що протікають в організмі, є показник - 34,0 °С. Якщо температура знижується нижче цього значення, розвивається
гіпотермія.

Причини переохолодження
Існує думка, що переохолодження може виникати тільки взимку, в люті морози. Це не
так. Стати жертвою гіпотермії можна навіть при + 10 °С, якщо тривалий час гуляти
в мокрому одязі.

Найчастіше до переохолодження організму наводять такі причини:

••низька температура повітря;
••легкий одяг, відмова від носіння шапки,
рукавичок;

Чим небезпечне
переохолодження
для організму?
Взимку в Україні зростає небезпека отримання переохолодження. До
такого стану можуть призвести не
тільки різкі зміни в погоді, а й власна
зверхність до прогнозів синоптиків.
Подібні замерзання рідко проходять
безслідно. Іноді неприємні наслідки переохолодження залишаються на все
життя у вигляді хронічних хвороб.
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••сильний вітер;
••неправильне взуття (занадто тісне, на
Що таке переохолодження?

дуже тонкій підошві або з гуми);

••висока вологість;

••мокрий одяг, який тривалий час контактує з тілом;
••купання в холодній воді.

Значно зростає ризик отримання переохолодження в стані алкогольного сп’яніння.
В такому стані судини розширені. Кров, що
йде від серця, швидко остигає. Вона здатна
охолодити серце, а потім й інші внутрішні
органи.
До групи ризику по розвитку переохолодження входять маленькі діти, люди похилого віку, знерухомлені пацієнти.

Захворювання, пов’язані з переохолодженням
На тлі переохолодження можуть розвинутися найрізноманітніші патології, починаючи від звичайної застуди і закінчуючи
серйозними обмороженнями з подальшою
ампутацією. Тривала дія холоду може призвести до летального результату. Причому
смерть може наступити не тільки від гіпотермії, але і від неправильного зігрівання
людини.

Зниження температури тіла нижче рівня,
необхідного для природного функціонування органів і підтримання метаболізму, називають гіпотермією. У народі такий стан
більш відомий як переохолодження.
Температура тіла здорової людини становить 36,6 °С. Можливі незначні відхилення
від 36,0 °С до 36,9 °С. За підтримку таких
показників відповідає механізм терморегуляції. Саме він протистоїть холоду, що
діє на організм. Як тільки температура тіла
починає знижуватися, терморегуляційний
механізм активізує обмін речовин. Це призводить до збільшення утворення тепла та
зниження його віддачі.
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Такі люди часто скаржаться на такі
наслідки постійного переохолодження
організму:

••зниження імунітету;
••хронічну втому;
••підвищену стомлюваність;
••зниження розумової діяльності;
••погіршення пам’яті;
••розвиток апатії.
••профілактика переохолодження
Щоб захистити себе від можливого
переохолодження, медики рекомендують дотримуватися профілактичних правил:

••Вибирайте одяг і взуття по погоді. У хоУ разі переохолодження ніг можуть
виникнути такі патології:

••суглобові захворювання;
••пієлонефрит (запальний процес в нирках);

••обмороження кінцівок;
••цистит (запалення сечового міхура);
••аднексит у жінок (запалення в репродуктивній системі).

При переохолодженні попереку, можуть розвинутися такі захворювання:

••радикуліт;
••запальні процеси в нирках;
••печінкова недостатність;
••простатит у чоловіків;
••захворювання репродуктивної системи.
Якщо замерзає голова, то з’являється ризик зіткнутися з наступними
патологіями:
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••синусити;
••отит;
••посилення гіпертонії;
••запалення лицевого, трійчастого нерва;
••кон’юнктивіт;
••менінгіт.
Переохолодження всього організму
здатне призвести до розвитку:

••застуд;
••захворювань центральної нервової сис-

••Вчасно зігрівайтеся. Якщо під час прогу-

лянки ви відчули озноб або замерзання
кінцівок, то зайдіть в будь-який тепле
приміщення, щоб трохи зігрітися.

••Щільно їжте перед прогулянкою. Перед

виходом на вулицю рекомендується
щільно перекусити. Організм потрібно
збагатити енергією, щоб він міг зігрівати
тіло.

••Відмовтеся від металевих прикрас. Бажано не носити на морозі кільця, сережки, браслети. Вони швидко охолоджуються і можуть викликати гіпотермію
сусідніх ділянок.

••Пийте

••Не палить і не вживайте алкоголь на мо-

правильну рідину. Взимку не
варто вживати на вулиці холодні напої.
Краще взяти з собою термос з чаєм. При
перших же ознаках замерзання можна
випити чашку теплого напою.

••Використовуйте жирний крем або спеці-

Щоб попередити розвиток переохолоджень,
лікарі рекомендують зміцнювати місцевий
імунітет. Для цього слід звернути увагу на
правильне харчування, заняття спортом і
загартовування.

лодну пору потрібно обов’язково носити
рукавиці, шапку.

розі. Це призводить до порушення кровообігу. А в алкогольному сп’янінні дуже
складно розпізнати початкові ознаки
переохолодження.

альний крем від морозу. Його рекомендується нанести на всі відкриті ділянки
тіла перед виходом на вулицю (за півгодини-годину).

Підготувала Аліна Манасова

теми;

••порушень серцевої діяльності;
••патологій дихальної системи.
Небезпека хронічної гіпотермії
Деякі люди стикаються з регулярним переохолодженням. Як правило, це пов’язано з особливостями професії. Наприклад, високий ризик розвитку гіпотермії
у професійних дайверів, рятувальників,
водолазів.

PUBLIC HEALTH

січень

2021

29

ЗДОРОВ’Я

30

PUBLIC HEALTH

січень

2021

31

ЗДОРОВ’Я
3. Перфекціонізм. Людина не приймає
середніх результатів. Якщо вже братися за справу, то виконувати її бездоганно.
4. Незрозумілі цілі. Якщо керівник не
позначив, у якому напрямі треба
рухатися, зате пояснив, що пріоритетів немає і усе є головним – людина
опиняється в повній розгубленості і
прагне відтягнути виконання незрозумілих завдань. Вона просто не знає,
з якого боку підійти до проблеми, а як
натура нерішуча, боїться брати на себе
відповідальність.
5. Неправильні переконання. Людині
здається, що якщо загнати себе в рамки, то можна виконати роботу набагато
краще.

Як боротися з прокрастинацією?

Прокрастинація:
причини та методи
боротьби з нею
Усі ми хоча б раз у житті відкладали
на завтра те, що можна і варто було
б зробити сьогодні, а натомість заповнювали свій час роботою простішою чи приємнішою. Таке явище має
назву «прокрастинація». І якщо більшість людей стикаються з ним час
від часу, то для деяких це перетворюється на справжню залежність. Такі
люди цілий день уникають роботи,
щоб потім піти додому і працювати
до пізньої ночі, відчайдушно намагаючись закінчити те, що могли б
зробити ще до обіду.
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Види прокрастинації
Залежно від емоційної реакції, науковці
виділяють два фундаментальні типи прокрастинаторів:

Чому прокрастинація виникає?

Не існує універсального способу. Але можна знизити прояви прокрастинації. Варто
відслідкувати, коли саме ми прокрастинуємо, з’ясувати, чому саме, та спробувати
проконтролювати цей момент.

Ось основні методи:

••Зниження тривожності: регулярний сон,

самонавіювання, концентрація на досягнутих успіхах, чай із заспокійливими
травами.

••Планування свого робочого часу та аналіз виконаного і невиконаного.

••Планування перерви під час роботи і чітке слідування графіку.

••Визначення пріоритетів. Визначайте, які

справи є невідкладними та потребують
негайного вирішення.

••Розбиття складних завдань на декілька
та послідовне їх виконання.

••Використання методу візуалізації – уяв-

ляйте майбутнього себе і те, чого ви зможете досягти, якщо ваша праця та ваші
дії будуть плідними.

Якщо проблема прокрастинації не вирішуються вище зазначеними методами і продовжує вам заважати, то слід звернутися
до спеціаліста: психолога, психотерапевта
або коуча, який допоможе вам дослідити
причину вашої прокрастинації та знайти
ключ до вирішення проблеми.

Лейла Гасанова, психолог

1. Авторитарні батьки. Затягування може
бути відповіддю на авторитарний
стиль виховання батьків.
2. Страх невдачі. Людина боїться, що не
впорається з поставленим завданням,
що їй не вистачить здібностей, умінь
або часу. «Вже краще не робити зовсім,
ніж виглядати безглуздо», – думає
прокрастинатор. Низька самооцінка,
невпевненість в собі – ось що насправді заважає людині.
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достатньою кількістю лікарів-інфекціоністів,
з наявністю кисневих боксів тощо. Тому з самого початку я розумів, що ми будемо опорною лікарнею по ковіду. І для всіх співробітників лікарні це не стало несподіванкою.

Яка зараз ситуація з пацієнтами
в інфекційному відділенні?
Заповнюваність 60%. Є дуже важкі пацієнти. При цьому в останні дні ми бачимо
зниження кількості нових пацієнтів. Я б
назвав це періодом стабілізації. На сьогодні для лікування коронавірусу задіяні два
відділення нашої лікарні: інфекційне та
терапевтичне.

Як швидко заповнюються відділення? Є середній показник?

Головний
лікар ковідної
лікарні: про
заповненість ліжок,
волонтерську
допомогу та
майбутнє пандемії
Олег Садковський веде лікарську
практику 15 років. Закінчив Одеський медичний університет як лікар
загальної практики, а потім кілька
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років працював в селі Нова Некрасівка Ізмаїльського району. Останні
8 років Олег Володимирович — головний лікар Ізмаїльської центральної районної лікарні. Він розповів
нам, як лікарня стала опорною по
COVID-19, де бере ресурси на лікування хворих, а також зробив особистий прогноз щодо подальшої ситуації з пандемією.
Олеже Володимировичу, чи зіткнулися ви з перепрофілюванням відділень «на ходу», як це було в деяких
одеських лікарнях?
Ми з березня 2020 були визначені як ковідна
лікарня, до того ж інфекційне відділення —
«типова» будівля інфекційного профілю з
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В Ізмаїлі є дві ковідні лікарні із загальною
кількістю ліжок — 270 (друга — Дунайська
обласна лікарня, — ред.). У піки госпіталізації майже все було заповнено, але такої
катастрофи як в одеських лікарнях не було.
Наприклад, коли лікарняні ліжка могли
бути повністю заповнені за годину-дві, ще
й місць не вистачало. Але потрібно враховувати, що Одеса — місто-мільйонник, а в
Ізмаїлі близько 70 тисяч населення.

Зараз є 74 кисневих концентратора. Ми
отримали їх з різних бюджетів: є концентратори, які купили волонтери, є державні
закупівлі, є ті, які ми придбали самостійно
в рамках програми ковідних пакетів. Волонтери допомогли на самому початку і без
їхньої допомоги було б дуже важко, тому що
тоді мало хто розумів, наскільки важливий
кисень для лікування ковідних пацієнтів.

Чи є у вас особисті прогнози щодо
ситуації з коронавірусом?
У мене позитивний настрій. Думаю, до
квітня-травня кількість хворих помітно
знизиться. Можливо, буде ще один невеликий спалах. Моя особиста думка, що 6070% населення України вже перехворіло в
тій чи іншій формі. Адже багато пацієнтів
не звертаються за медичною допомогою і
лікуються вдома самостійно. На жаль, це
було і буде, і це завжди слід враховувати.

Як ви ставитеся до питання самоізоляції?
Карантинні методи — єдині методи, які
дозволяють знизити і кількість хворих, і
подальше поширення вірусної інфекції.

З огляду на ситуацію з пандемією і
нестачу кадрів, що ви думаєте про
залучення молодих фахівців?

Ви вже 15 років працюєте в Ізмаїльській міській лікарні, чи є бажання рухатися далі? Можливо,
очолити лікарню в іншому місті?

У нас працюють і отримують досвід такі
фахівці. У лікарні чергували інтерни під
керівництвом завідувачів відділень, надаючи медичну допомогу пацієнтам. Ми залучаємо інтернів і молодих лікарів з Одеси.
І працюють такі фахівці як і всі.

Ситуація з ковідом все частіше призводить до професійного вигорання медпрацівників, включаючи і головних лікарів.
Є втома від роботи, і тому рухатися поки
нікуди не хочеться, тим більше вперед.
Але це поки що.

Скільки кисневих концентраторів
у вас зараз є? Чи вистачає їх?

Спілкувалася Аліна Манасова.
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•• працівники соціальної сфери,
•• особи, які проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, та працівники таких закладів,

•• люди похилого віку (60 років і старші),
•• працівники критично важливих структур державної безпеки,

•• працівники сфери освіти,
•• особи віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями,

•• особи, які перебувають в місцях обмеження волі, та працівники місць обмеження волі.

П’ять важливих
запитань про
вакцинацію проти
COVID-19 в Україні
КОЛИ РОЗПОЧНЕТЬСЯ І ЯК ПРОХОДИТИМЕ
ВАКЦИНАЛЬНА КАМПАНІЯ?
Планується, що вакцинація проти COVID-19
розпочнеться в лютому 2021 року. Але якщо
строки поставок та розподілу вакцин зсунуться, но і строки вакцинальної кампанії будуть скориговані відповідно. Тим не
менш, можна розраховувати на те, початок саме масової вакцинальної кампанії
стартує в першій половині року, триватиме
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близько двох років і включатиме 5 етапів.
Перший охоплюватиме медиків, які надають допомогу хворим на коронавірусну
хворобу в умовах стаціонару, та військових, які беруть участь в ООС. Три наступні
– людей з надзвичайно високим ризиком
інфікування. Останній – тих, хто не входять
до пріоритетних груп.

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 СТАНЕ
ОБОВ’ЯЗКОВОЮ?
Вакцинація проти COVID-19 буде добровільною для всіх українців, незалежно від групи
ризику чи пріоритетності. Планується, що

широкого охоплення вакцинацією вдасться
досягти завдяки інформуванню населення,
прикладу інших країн тощо.

ЯКІ ВАКЦИНИ БУДУТЬ ДОСТУПНІ УКРАЇНЦЯМ?
Міністерство охорони здоров’я уже уклало
договір на поставку 1 млн 913 тис. доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії
«Сіновак» (Sinovac Biotech, Китай). Також
тривають перемовини з іншими світовими
виробниками, наприклад з компанією, що
виробляє вакцину «Оксфорд-АстраЗенека»,
яка уже схвалена для використання у Великій Британії.

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ ЩЕПЛЕННЯ ВІД
COVID-19?
Наразі повідомляється, що всі вакцини
проти COVID-19, які закуповуються державним коштом, будуть безкоштовними для
всіх без винятку громадян України.

Анна Мячина

Всього за два роки планується щепити 50%
населення України.

КОГО ВАКЦИНУВАТИМУТЬ У ПЕРШУ ЧЕРГУ?
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, наразі є дев’ять пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19,
а саме:

•• медичні працівники,
•• військовослужбовці,
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Серцево-судинні
захворювання
забирають
найбільше життів
українців. Як це
змінити?
За останні 30 років кількість нововиявлених випадків серцево-судинних
захворювань у світі зросла у два рази,
а кількість смертей збільшилася на
38

50%. Забезпечують сумну статистику в основному країни з низьким та
середнім рівнем доходу, але негативні
тенденції характерні і для розвинутих країн.

КОНТРОЛЬ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ. Підвищений артеріальний тиск без належного
лікування – прямий шлях до інфаркту, інсульту, серцевої недостатності тощо. Тож
важливо щоразу під час планового візиту
до сімейного лікаря (в разі потреби – частіше) вимірювати тиск і коректувати його
з допомогою медикаментів, призначених
лікарем. Крім того, слід зменшити споживання солі: відмовитися від солоних снеків
(сухариків, чіпсів тощо) та консервованих
продуктів, додавати менше солі під час
приготування їжі, частково замінити сіль
у щоденних стравах на натуральні спеції
та лимонний сік.

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку
ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби
периферичних судин. Кожна десята смерть
від хвороб серця спричинена курінням.
Вживання алкоголю також шкідливе для
серцево-судинної системи, адже викликає
гіпертонію та збільшує ризики інсультів.
Тож тут пояснення зайві. А от зв’язок між
надмірною вагою та серцево-судинними
захворюваннями не для всіх очевидний.
Насправді ж, люди з великою масою тіла,
а до того ж низьким рівнем фізичної активності знаходяться у групі підвищеного
ризику.

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ. Крім солі, остерігатися слід висококалорійної їжі та напоїв з високим вмістом цукру. Харчування
має бути збалансованим та різноманітним,
включати сезонні овочі та фрукти. Варто
уникати насичених жирів, які збільшують
рівень холестерину в крові, і трансжирів,
які найчастіше використовуються для виробництва випічки. Натомість слід віддавати перевагу нежирному м’ясу, наприклад,
кролику та птиці, а солодощі, навіть корисні
(мед, цукати тощо) вживати дозовано.

Вважається, що індекс маси тіла (відношення маси тіла у кілограмах до росту у квадратних метрах) потрібно підтримувати в
межах 18,5–25. Щодо фізичної активності, то
для профілактики серцево-судинних хвороб людині необхідно займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень, а за умови
сидячого способу життя – не менше години
на день.

Анна Мячина

В Україні серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною
смерті. Причому за цим показником
наша країна є одним зі світових лідерів. І це говорить не про якісь суто
наші несприятливі умови життя,
а про відсутність культури профілактики таких захворювань, а також про прихильність до нездорових,
насамперед харчових, звичок. У чому
ж саме проблема, і як українцям її
подолати заради свого здоров’я та
довголіття?
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•• У

харчоблоці необхідно працювати в
спеціальному одязі (халат, куртка, хустка чи ковпак). Забороняється відвідувати місця загального користування і
туалет у спецодязі;

•• Необхідно проводити щоденний медичний огляд працівників харчоблоку;

•• Працівники харчоблоку, приходячи в
дошкільний/шкільний заклад, мають
залишити у роздягальні чи спеціальній шафі: верхній одяг, головний убір,
персональні речі. Так само необхідно
змінити вуличне взуття на робоче, яке
необхідно зберігати окремо від вуличного;

•• Необхідно

під час робочого дня стежити за тим, щоб одяг був чистим та
охайним.

Сальмонельоз в
Одеській області:
що потрібно знати
працівникам
харчоблоків?
У січні 2021 року в місті Чорноморськ
Одеської області був зафіксований
спалах сальмонельозу у дитячому садочку. Зазначимо, що хвороби харчового походження, особливо такі, які
супроводжуються діареєю, можуть
мати тяжкий перебіг та наслідки у дітей. Тому Одеський обласний
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центр громадського здоров’я вважає
за потрібне нагадати адміністраціям дитячих закладів, працівникам
харчоблоків та членам батьківських
комітетів про те, що до організації
харчування дітей слід ставитися особливо відповідально.

•• До роботи можуть допускаються тільки
ті особи, які мають дані про проходження медичного огляду.

Крім того, працівники харчоблоку мають
дотримуватися особистої гігієни. Найважливішим є миття рук:

•• по прибутті в заклад;
•• перед тим, як зайти до харчоблоку;
•• щоразу перед тим, як повернутися до
харчоблоку з іншого місця, зокрема з
туалету;

•• після кожного забруднення;
•• переходячи

від одного виду обробки
продуктів до іншого;

•• перед тим, як розпочати роздачу їжі;
•• по закінченню роботи.
Якщо кухар захворів, а тим більше виникли
дискомфортні явища у шлунку, – необхідно
негайно звертатись до лікаря!

Олена Панкова, лікар-інфекціоніст

Для уникнення спалахів кишкових інфекцій у дитячих садках, таборах, школах тощо
необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

•• У кожному харчоблоці/їдальні повинні
бути раковини для миття рук з підведеною через змішувачі гарячою і холодною водою;

•• Раковини повинні бути забезпечені милом, паперовими рушниками або індивідуальними серветками;
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Важливо пам’ятати, що довгий час рак шийки матки може розвиватися безсимптомно,
тож якщо жінка не проходить регулярних
оглядів у гінеколога, вона може просто не
помітити зміни у своєму організмі. А поява
симптомів часто означає, що рак уже досяг
пізніх стадій, коли лікування є найбільш
складним і найменш результативним.

Найдієвіший захист – вакцинація

Рак шийки матки:
як попередити?
Ризик розвитку раку шийки матки
має кожна жінка, проте його можна знизити майже до нульового показника. Одеський обласний Центр
громадського здоров’я розповість, як
це можна зробити в Україні, і чому
про це варто замислитися не лише
дорослим жінкам, але й батькам дівчаток.
Чому виникає рак шийки матки?
Основною причиною розвитку раку шийки матки (а також деяких випадків раку
гортані та анусу) є вірус папіломи людини
(ВПЛ), а саме його онкогенні штами — 6, 11,
16 та 18. Передається вірус статевим шляхом і становить небезпеку не лише для
жінок, але й для чоловіків (до речі, саме
вони переносять вірус).
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Вважається, що після початку статевого
життя близько половини людей у певний
період свого життя заражаються папіломавірусом. Зазвичай лікування цей стан
не потребує, проте потребує спостереження, зважаючи на ризики розвитку раку.

Кому і навіщо потрібен онкоскринінг?
Рак шийки матки є четвертим за поширеністю видом раку серед жінок. Наприклад,
у 2019 році від нього померло більше 2 тисяч українок. Найчастіше він вражає жінок
старше 30 років, тож саме цей вік є рубіжним для початку регулярних онкоскринінгів. Тим паче, що такі скринінги здатні не
лише констатувати рак, а й визначити так
звані передракові стани, коли ретельне
спостереження і комплекс лікувальних
дій допомагають не допустити подальших
змін у бік онкології.

Ідеться про вакцинацію проти онкогенних
штамів ВПЛ, які є причиною 90% випадків
раку шийки матки. Такі щеплення, як показали дослідження, допомогли на 86% зменшити інфікування ВПЛ серед дівчат-підлітків і на 71% серед молодих жінок, а також на
40% упала кількість передракових захворювань шийки матки, спричинених ВПЛ.
Наразі у світі використовується три вакцини від ВПЛ: Gardasil 9, Gardasil і Cervarix.
Ними зазвичай щеплюють дівчат у віці
9–14 років, а за показаннями – і старших
жінок. Такі щеплення входить до національних календарів профілактичних
щеплень близько 40 країн світу, переважно
в Європейському регіоні. В Україні щеплення від ВПЛ є рекомендованим. Це означає,
що відповідні вакцини є сертифікованими

для використання в нашій країні, їх можна придбати в аптеці за власний кошт та
щепитися після консультації з лікарем у
звичайному вакцинальному кабінеті.
До речі, у 2020 році ВООЗ затвердила Стратегію боротьби з раком шийки матки, у
якій визначено цільові показники, яких
людство має досягти до 2030 року:

•• 90 %

дівчаток до настання 15-річного
віку проходять повний цикл імунізації
вакциною проти вірусу папіломи людини;

•• 70 % жінок до настання 35- і 45-річного
віку проходять скринінг за допомогою
високоефективного тесту;

•• 90 %

жінок із виявленою патологією
шийки матки забезпечуються лікуванням та допомогою.

Якщо ви досі нічого не чули про вакцинацію
від ВПЛ, то завітайте до свого гінеколога та
розпитайте його про це, а також дізнайтеся
у педіатра про можливість вакцинувати від
ВПЛ свою дитину, незалежно від статі.

Анна Мячина

Тому МОЗ України рекомендує жінкам старше 30 років щороку проходити огляд у гінеколога і не рідше ніж раз на три роки робити
ПАП-тест (цитологічне дослідження).
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ніж при формах від помірних до критичних, і 95% пацієнтів відновлюють нюх через
6 місяців після зараження, сказав провідний автор дослідження Джером Р. Лечієн,
доктор медицини, PhD, MS Паризького університету Саклі.
Як раніше встановили іспанські вчені з
університету Барселони, при ковіді втрати
нюху і смаку зазвичай передують сухість і
неприємні відчуття в носоглотці. Про них
заявили близько 70% учасників дослідження, проведеного лікарями. Такі симптоми
тривали близько 12 днів, збігаючись у часі
з втратою нюху і смаку або ж передуючи їй.

Причини втрати нюху
На думку фахівців, подібна реакція організму пов’язана з ураженням Sars-CoV-2
епітелію носоглотки. Це відбувається
через те, що ковід атакує келихоподібні

Втрата нюху
відбувається
в 86% легких
випадків COVID-19
Зниження нюху або нюхова дисфункція – один з найбільш поширених
симптомів COVID-19.

У дослідженні, проведеному за участю
2581 пацієнта з 18 європейських лікарень,
нюхова дисфункція склала 85,9% в легких
випадках COVID-19, 4,5% в помірних випадках і 6,9% у важких і критичних випадках.
Середня тривалість нюхової дисфункції,
про яку повідомляли пацієнти, склала 21,6
дні, але майже чверть постраждалих пацієнтів повідомили, що у них не відновилося нюх через 60 днів після його втрати.
Об’єктивні клінічні дослідження виявили
нюхову дисфункцію в 54,7% легких випадків COVID-19 і 36,6% випадків COVID-19 від
помірної до критичної.

Хто ризикує втратити нюх при COVID19

Результати дослідження

Пацієнти з легким перебігом коронавірусу
частіше скаржаться на втрату нюху і смаків, ніж ті, хто переносить хворобу в тяжкій
формі.

Через 60 днів і 6 місяців у 15,3% і 4,7% цих
пацієнтів об’єктивно не відновився нюх
відповідно. Нюхова дисфункція частіше
зустрічається при легких формах COVID-19,

44

PUBLIC HEALTH

січень

2021

клітини, розкидані по епітелію дихального
і кишкового трактів. Ці клітини виділяють
фермент-рецептор, з яким з’єднується білок вірусу, що дозволяє йому проникати в
здорові клітини людського організму.
Вони ж продукують муцини - компонент
слизу, що виділяється для захисту дихальних шляхів від вірусів. Втрата чуття може
бути пов’язана з тим, що уражені коронавірусом клітини перестають виділяти таку
слиз, яка в свою чергу потрібна для отримання інформації одорантів - речовин, що
відповідають за запахи.
«Наявність цих назальних відчуттів може
бути прийнята до уваги як для діагностики, так і для цілей соціального дистанціювання, особливо в неважких випадках»,
- зазначено в статті вчених.

Підготувала Аліна Манасова
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Спеціаліст додав, що все це є фінансовою
нагрузкою для системи охорони здоров’я.
Крім того, потрібен постійний моніторинг
прийому препаратів та виникнення супутніх інфекцій.
Протягом останніх років в Україні спостерігається зростання кількості ВІЛ-інфікованих осіб, серед яких значну долю
складають жінки переважно репродуктивного віку. Це обумовлено, в першу
чергу, зростанням гетеросексуального
шляху передачі. Внаслідок цього значно
збільшилась кількість дітей, народжених
ВІЛ-інфікованими матерями. За відсутності профілактики та лікування від своїх
матерів вірус успадковують до 30% новонароджених.

Круглий стіл
із обговорення
проблем та
перспектив
профілактики
передачі ВІЛ від
матері до дитини
Одеський обласний центр громадського здоров’я спільно з КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» провели круглий стіл із
обговорення проблем та перспектив
50

профілактики передачі ВІЛ від матері
до дитини. Спікери робили акцент на
причинах передачі ВІЛ від матері до
дитини, досягненнях України в галузі
профілактики цього явища, планах
щодо повного подолання вертикальної
трансмісії (передачі ВІЛ від матері до
дитини) впливу пандемії COVID-19 на
частоту випадків передачі.

Тому профілактика вертикальної трансмісії (комплекс заходів для профілактики захворюваності ВІЧ у жінок репродуктивного
віку) від матері до дитини має надзвичайно важливе значення. Важливо, що з 2017
року досягнутий суттєвий показник зниження вертикальної трансмісії - з 3,3 % до
1,6 % у 2019 році.

Лікар-гінеколог КНП «Одеський обласний
центр соціально значущих хвороб» Оксана
Терещенко розповіла про заходи, які допомагають звести до мінімуму ризик вертикальної трансмісії. Спеціаліст розділила
заходи на блоки: просвіта стосовно репродуктивного здоров’я та планування вагітності, тестування на ВІЛ всіх жінок репродуктивного віку та тестування на ВІЛ всіх
статевих партнерів вагітних жінок, рання
постановка вагітних на облік, раннє призначення терапії жінкам з ВІЛ-статусом тощо.
Зазначимо, що передача ВІЛ від матері до
дитини можлива під час вагітності, частіше на пізніх термінах, під час пологів і при
вигодовуванні молоком матері.

«Якщо буде проводитися тестування
на ВІЧ всіх жінок репродуктивного віку,
статевих партнерів вагітних жінок,
якщо ми будемо виявляти і ставити на
облік вагітних з ВІЛ-позитивним статусом, допомагати в пологах і надавати профілактичну допомогу дитині, то
на виході отримуємо відсоток вертикальної трансмісії менше одиниці», —
впевнена лікар-гінеколог.

«Ми розуміємо, що ВІЧ-інфекція залишається невиліковною хворобою. У теперішній час ми використовуємо методи
терапії ВІЧ-інфекції, які пригнічують
розмноження вірусу, але, тим не менш,
антиретровірусна терапія застосовується довічно», — підкреслив заступник
генерального директора ООЦСЗХ зі стратегічного розвитку та міжнародної діяльності Олександр Недужко.
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Тренінг для
медичних сестер
«Підтримка
зусиль у
протидії
туберкульозу в
Україні»
54

Один з днів тренінгу повністю присвятили розширенню ролі медсестри в наданні допомоги пацієнтам з туберкульозом.
Крім того, в рамках моніторингового візиту
відбулися зустрічі з фахівцями Обласного
центру громадського здоров’я щодо реформування протитуберкульозної служби, а також зустріч заступника директора проекту
«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу
в Україні» Ольги Павлової з генеральним
директором Центру Оксаною Пастернак.

Наприкінці січня в нашому центрі
пройшов триденний тренінг для
медичних сестер в рамках проекту USAID Ukraine - USAID Україна
«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні». Організаторами заходу виступили команда PATH,
WHO CC for Research and Training in
Management of MDR TB, Міжнародний центр з навчання (Рига, Латвія).

Дякуємо організаторам заходу за увагу до
питання до реформи протитуберкульозної

служби в Україні та прагнення надати медичному персоналу всі необхідні знання та
навички для роботи в нових умовах.
На сторінках журналу ви можете ознайомитись з бюлетенем Проекту USAID «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в
Україні» про роботу команди у січні 2021
року щодо підтримки прогресу у протидії
туберкульозу (ТБ) в умовах напруженості
та нестабільності, викликаних COVID-19,
розгортання реформи охорони здоров’я
та реструктуризації протитуберкульозної
служби.

Медсестри ЦПМСД Одеси та області, однієї
з дитячих поліклінік та КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»
мали змогу удосконалити знання та навички, необхідні для лікування та догляду за
пацієнтами з туберкульозом.
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Зазначимо, що в Ізраїлі щорічно проводиться понад тисячі операцій з пересадки рогівки. Але раніше існуюча методика
була недосконала. При імплантації використовували товсту рогівку (100-150
тисячних часток міліметру), накладали
шви, щоб утримати імплант на новому
місці. Стан очей був дуже нестабільним,
і пацієнтам доводилося побоюватися падінь і травм. Та й часта відсутність донорського матеріалу не завжди дозволяла
вчасно провести необхідну операцію.
Наразі технологія з пересадки штучної
рогівки проходить клінічні випробування і схвалена міністерством охорони здоров’я Ізраїлю. Штучна рогівка була створена ізраїльською фірмою Thyme Vision.
П’ять провідних лікарень з Канади, США
і Франції братимуть участь в цьому експерименті протягом року.

Підготовувала Аліна Манасова

Лікарі вперше
повернули людині
зір із допомогою
штучної рогівки

Множинні операції по пересадці донорської рогівки одна за одною потерпіли
невдачу. І ось Пурані став першим пацієнтом в світі, якому пересадили штучну
рогівку. Лікарі знали - це останній засіб.
Наступного дня після операції чоловік
відкрив очі і побачив себе в оточенні лікарів.

Ізраїльські лікарі першими в світі
провели успішну операцію із пересадки штучного імплантату рогівки. Пацієнтом став 78-річний
мешканець міста Хайфа Джамал
Пурані. Тепер до чоловіка повернувся зір і він може бачити.

За словами професора Ірит Бахар, директора офтальмологічного відділення
лікарні Бейлінсон, «успіх цього експерименту дає надію багатьом незрячим людям в усьому світі. Це може скоротити
очікування рогівки від донора або навіть
зовсім відмовитися від донорства».
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Дослідження проводилося в лабораторії
доктора Урі Бен-Давіда з медичного факультету Саклера ТАУ у співпраці з шістьма лабораторіями з чотирьох інших країн.
Воно було опублікований в журналі Nature
27 січня 2021 року. Доктор Урі Бен-Давід
розповів, що вчені вже понад століття знають, що злоякісні клітини мають ненормальну кількість хромосом. У людини 46
хромосом (два набори по 23), але при раку
кількість змінюється, тому що під час поділу клітин відбувається сегрегація хромосом, яка може призвести до феномену,
що зветься анеуплоїдією. Саме з такими
клітинами і працювали вчені.
Вчені виявили, що анеуплоїдні ракові клітини дуже чутливі до порушення мітотичної контрольної точки - так званого
клітинного механізму, який забезпечує
правильний розподіл хромосом під час
ділення клітин.

Вчені виявили
«ахіллесову
п’яту» у ракових
клітин
Дослідники у всьому світі кожен день
щосили намагаються знайти ліки
від раку, і тепер схоже, що вчені з
Тель-Авівського університету в Ізраїлі підійшли дуже близько.
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«Це дозволило нам ідентифікувати унікальні уразливості анеуплоїдних клітин, які ми досліджували і детально
охарактеризували на молекулярному і
клітинному рівні», - розповідає Бен-Давід. «Ми виявили, що якщо ви пригнічуєте білки цих шляхів, анеуплоїдні
клітини більш чутливі до цього втручання, ніж нормальні клітини».
Дослідження може привести до розробки
майбутніх ліків, які будуть використовувати цю вразливість для знищення ракових клітин.
Джерела:
https://www.nature.com/
https://themedialine.org/life-lines/israeliscientists-say-theyve-found-achilles-heel-ofcancer-cells/

Нове дослідження Тель-Авівського університету (TAU) вперше показує, як аномальна кількість хромосом - унікальна
характеристика ракових клітин, про яку
дослідники знали протягом десятиліть
- може стати їх слабким місцем. Анеуплоїдія - наявність ненормального кількості
хромосом в клітині - крім того, що викликає загальні генетичні порушення, є ознакою ракових клітин. Вона проявляється не
у всіх випадках, але 90% великих пухлин
і 75% випадків раку крові в тій чи іншій
мірі виявляє анеуплоїдія.
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