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Корисні задоволення
Розваги і задоволення корисні для мозку. 
По-перше, це допомагає зняти стрес і зни-
зити його негативний вплив на організм 
в цілому. По-друге, заняття, які вимага-
ють освоєння нових навичок, сприяють 
створенню нових нейронів. А це запускає 
процес омолодження мозку. Якщо ви регу-
лярно знаходите час на цікаві заняття, то 
менше ризикуєте страждати від старечого 
маразму на пенсії.

Цілюще читання
Науковий факт: відсутність захоплень 
і хобі підвищує ризик виникнення хво-
роб. Читання книг, наприклад, не тільки 

приносить задоволення і допомагає від-
воліктися, але і дозволяє організму від-
новлюватися і набиратися сил. Читання 
також стимулює ті зони мозку, які інакше 
залишилися б незатребуваними.

Зайва вага заважає думати
Зайва вага призводить до проблем з 
пам’яттю (а ви ж хочете мати блискучу 
пам’ять?) І провокує передчасне старін-
ня мозку. Ожиріння стимулює зростання 
кількості вільних радикалів і виникнення 
запалень, що скорочує кількість клітин 
мозку. Іншими словами: якщо у нас зайва 
вага, то нам набагато складніше думати, 
вчитися і працювати. Девід Перлмуттер 
пропонує просте і зрозуміле рішення: змі-
ніть свій раціон.

6 кроків для 
здоров’я мозку і 

блискучої пам’яті  

Час від часу ловите себе на думці, що 
забули, навіщо прийшли на кухню? 
Забуваєте імена людей, з якими не-
давно познайомилися? А куди покла-
ли окуляри або щоденник — пам’ята-
єте? Можливо, ви навіть засинаєте 
на нудних нарадах або фільмах?

Це тривожні дзвіночки. Але все можна ви-
правити. Відомий невролог і вчений Девід 
Перлмуттер розробив програму, яка допо-
магає зберегти максимальну ефективність 
мозку і підтримувати свої пам’ять і мис-
лення на висоті. Нижче — кілька рекомен-
дацій від доктора Перлмуттера, застосува-
ти їх можна вже сьогодні.
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Їжа для гострого розуму
Обходьте стороною полки з шкідливими 
для мозку продуктами. Відразу вирушайте 
до корисних: купуйте яйця, продукти з ві-
тамінами В і Е. 

Вчені довели, що якщо годувати ягодами 
старого пацюка, то він почне виконувати 
трюки не гірше молодого. Наприклад, чор-
ниця і ожина містять антоціаніни — потуж-
ні антиоксиданти, які допомагають захи-
стити від вільних радикалів дрібні судини 
і покращують мозковий кровообіг. Коли 
закінчиться сезон, можна використовува-
ти заморожені ягоди: знайти їх в магазині 
легко. А краще заготовити самим.

Вправи для мозку
За відсутності навантаження м’язи не-
минуче слабшають. Те ж відбувається і 
з мозком. Якщо вам стало складніше за-
пам’ятовувати інформацію, якщо ви не 
так сконцентровані, як раніше, якщо ваші 
творчі сили вже не ті — це явно вказує на 
те, що клітини мозку потребують «трену-
вань».

Спробуйте таку вправу на розвиток пам’я-
ті. Запам’ятовуйте групу тварин, зображе-
них на картинці нижче, протягом однієї 
хвилини. 

Міф про солоденьке
Солодке підвищує рівень цукру в крові, що 
викликає пошкодження клітин мозку і про-
вокує проблеми з пам’яттю. У цьому сенсі 
так звані натуральні види цукру, коричне-
вий цукор або мед, нічим не краще звичай-
ного білого. Так що намагайтеся якомога 
жорсткіше обмежувати споживання цукру 
в будь-якому вигляді. А то станете «без-
пам’ятним ласунем».

Підготувала Аліна Манасова

За матеріалами книги «Здоровий мозок»

Тепер, не заглядаючи в малюнок, запишіть 
назви тварин в алфавітному порядку. Ну 
як, вийшло з першого разу? Якщо ні, про-
довжуйте тренуватися.
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Як навчити дитину 
любити здорову 

їжу?

Чи не кожні батьки стикаються з 
проблемою відмови дитини від пев-
ної їжі: овочів, будь-яких перших 
страв, м’яса чи риби. Зазвичай ця 
ситуація є стресовою для обох сто-
рін. Батьки переживають через те, 
що дитина недоотримує вітамі-
нів та корисних речовин, а дитина, 

у свою чергу, відчуває тиск з боку 
дорослих – її змушують, сварять, 
намагаються нагодувати обма-
ном, замаскувавши один продукт 
під інший. При цьому майже кожен 
прийом їжі, коли в тарілці дити-
ни опиняється ненависна морква 
чи горошок, перетворюється на 
справжню битву. Запобігти цій си-
туації значно легше, ніж боротися 
з уже сформованою харчовою звич-
кою. До того ж, правильні підходи в 
дитинстві допоможуть підліткам, 
а в майбутньому і дорослим, проти-
стояти шкідливій їжі, не відчува-
ючи при цьому психологічного дис-
комфорту. Що ж робити батькам 
малюків?

ІГРАШКИ-ПРОДУКТИ. У повсякденних іграх 
малюка слід використовувати іграшки у 
вигляді овочів, фруктів та домашніх страв, 
демонструючи те, як ви «їсте» іграшкові 
продукти і пропонуючи «куштувати» їх ди-
тині. Коли ж ви ставите справжню страву 
перед дитиною, то покладіть поруч відпо-
відні іграшки. Так дитина зможе перенести 
свою поведінку з гри на реальне життя.

СПІЛЬНЕ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ. Залучайте 
дитину до приготування їжі. Нехай вона 
знаходиться поруч із вами в цей момент. 
Демонструйте малюкові, що ви робите: як 
очищуєте картоплю, як нарізаєте моркву, 
дайте скуштувати щось або понюхати. Ди-
тині старшого віку можна пропонувати і са-
мій зробити щось. Паралельно обов’язково 
розповідайте про те, що готуєте, чому оби-
раєте саме ці продукти, акцентуйте увагу 
на цікавих моментах, наприклад, на тому, 
хто і за яких обставин передав вам рецепт, 
де ви вперше скуштувати цю страву, кому з 
родини вона подобається найбільше тощо. 

СІМЕЙНІ ОБІДИ. Формуйте харчову поведін-
ку дитини власним прикладом – за спіль-
ним столом. При цьому намагайтесь не ви-
діляти когось із членів родини окремим 
меню, за винятком медичних показань 
(алергії тощо). Важливо, щоб усі за столом 
їли одне і те ж. Спільні сніданки, обіди та 
вечері виконують і іншу роль – допома-
гають будувати довірливі стосунки між 
батьками та дітьми, дарувати відчуття без-
пеки, включеності в родинні справи. Але 
це буде працювати лише в тому випадку, 
коли за столом панує дружня атмосфера, 
немає примусу, негативу, розмов про якісь 
помилки дитини чи її поведінку. 

КРЕАТИВНА ПОДАЧА СТРАВ. Посмішка з дже-
му, очка з чорниць та морквяні зірочки за-
беруть у вас не багато часу на приготування, 

проте точно покращують настрій малечі 
та збільшать її прихильність до здорових 
сніданків, обідів та вечерь. Для дитини 
старшого віку можна спробувати повто-
рити ресторанну подачу: викладати їжу на 
тарілку акуратно, додавати зелень, фігурно 
нарізані овочі чи насіння, замінити мага-
зинний майонез соусами власного приго-
тування, оливковою олією тощо. 

ЗАКЛАДИ ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ. 
Якщо у вашій родині є традиція їсти в кафе 
чи ресторанах, то, беручи дитину з собою, 
відвідуйте такі заклади, які сповідують 
цінності правильного харчування – готу-
ють здорову їжу з локальних продуктів. 
Звертайте на це увагу дитини.

Проте не робіть з вуличної їжі та фастфу-
ду табу. Пояснюйте, що великі франшизи 
фастфуду можуть стати в нагоді, коли ви 
опинитеся в незнайомомі місті, не знати-
мете місцевої кухні та безпечних закладів 
харчування або коли перекусити та зігрі-
тися треба терміново і за невеликі гроші. 
Щодо вуличної їжі, то під час подорожей 
вона допоможе краще дізнатися про тра-
диції та культуру країни, тобто це їжа не на 
кожен день, а кулінарний атракціон, який 
потребує «провідника».

Пам’ятайте, що основа харчових 
звичок людини формується в сім’ї. 
Від того, наскільки правильну стра-
тегію ви оберете, буде залежати 
здоров’я вашої дитини та її сто-
сунки з оточуючим світом. 

Підготувала Анна Мячина.
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Знижений артеріальний тиск так 
само небезпечний, як і підвищений. 
Особливий збиток наноситься го-
ловному мозку: є ризик кисневого 
голодування. А воно, в свою чергу, 

Чим небезпечний 
знижений 

тиск і як його 
нормалізувати?

викликає різні побічні ефекти, аж 
до інсульту. При значеннях тиску 
нижче «100 на 70» лікарі діагносту-
ють артеріальну гіпотензію.

Гіпотензія та заходи 
профілактики
Отже, недуга має наступні ступені:

 • Показник тиску 100 на 70

 • Показник тиску 90 на 60

 • Показник тиску нижче 70 на 60

Перша ступінь не грозить особливими 
ускладненнями. Але особам з подібним тис-
ком має сенс проходити систематичне об-
стеження і покінчити із згубними звичками.

II і III ступені загрожують досить негатив-
ними наслідками. Наприклад, розвиток та-
кого ускладнення, як порушення мозкового 
кровообігу.

Для багатьох аномально низький тиск (гі-
потензія) загрожує запамороченнями і не-
притомністю. У ряді випадків низький тиск 
може призвести до летального результату.

Значення артеріального тиску нижче 90 
мм рт. ст. для верхнього показника (або си-
столічний) або 60 мм рт. ст. для нижнього 
показника (або діастолічний) приймаються 
як низький артеріальний тиск.

Фактори низького тиску різні: від зневод-
нення до складних медичних / хірургічних 
порушень.

Ознаки, на які слід звернути 
увагу
Для декого низький тиск служить сигна-
лом про приховану проблему, тим більше, 
якщо він різко падає або супроводжується 
наступними симптомами:

 • запаморочення

 • непритомність

 • нечіткий зір

 • нудота

 • стомлюваність

 • слабка концентрація

 • шоковий стан

Крайня гіпотензія часто провокує небез-
печні для життя стан. Ось її симптоми:

 • плутанина свідомості

 • холодні, липкі, бліді шкірні покриви

 • прискорене, поверхневе дихання

 • слабкий і швидкий пульс

Причини
Наш тиск — це тиск в артеріях в моменти 
активної і спокійної фаз серцебиття.

Систолічний тиск. Верхнє значення в пока-
заннях - це величина тиску, сформована 
серцем в процесі прокачування крові через 
артерії до інших областей тіла.

Діастолічний тиск. Нижнє значення в пока-
заннях показує тиск в артеріях при стані 
спокою серця між ударами.

Запропоновані рекомендації позначають 
тиск нижче, ніж 120/80 мм рт.ст.

Умови, які можуть викликати 
низький кров’яний тиск
Медичний стан, який передбачає низький 
артеріальний тиск:

Вагітність. Кровоносна система розширю-
ється в період вагітності, тому тиск може 
знизитися. Тиск повертається до персо-
нально нормального рівня після пологів.
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Серцеві патології. Групи серцево-судинних 
захворювань можуть служити фактором 
низького тиску. До них можна віднести: 
дуже низький серцевий ритм (брадикар-
дія), патології серцевих клапанів, серцевий 
напад, серцеву недостатність.

Ендокринні порушення. Патології щитовид-
ки, хвороба Аддісона, низький цукор у кро-
ві та навіть діабет можуть спровокувати 
низький тиск.

Зневоднення. Даний стан може спричинити 
за собою слабкість, запаморочення, втому. 
А до зневоднення призводять висока тем-
пература, блювота, тривала діарея, злов-
живання діуретиками і активне фізичне 
навантаження.

Втрата крові. Це може статися в результаті 
травми / внутрішньої кровотечі. В резуль-
таті зменшується вміст крові в організмі, 
що провокує різке падіння тиску.

Складна інфекція. Якщо інфекція проникає 
в кровотік, це може спровокувати падіння 
тиску (септичний шок).

Яскрава алергічна реакція. Може бути ви-
кликана харчовими продуктами, медика-
ментозними препаратами, отрутами ко-
мах. Анафілаксія тягне за собою труднощі 
з диханням, свербіж, набряк горла і падіння 
артеріального тиску.

Дефіцит поживних речовин. Брак вітамі-
нів В-12 і фолатів в раціоні харчування 

перешкоджає утворенню еритроцитів в 
потрібному обсязі, провокуючи низький 
тиск.

Як підвищити тиск без 
медикаментозних препаратів
Ви можете самі допомогти своєму організ-
му, підкоригувавши спосіб життя. Ось що 
фахівці радять робити при гіпотонії:

1.  Пити більше води.

2.  Мінімізувати вживання спиртних 
напоїв.

3.  Практикувати фізичні навантаження. 
Це покращує тонус судин.

4.  Не практикувати гарячі ванни. Підійде 
контрастний душ.

5.  Мінімізувати вміст вуглеводів в хар-
чуванні. Солодке вживати у вигляді 
фруктів.

6.  Приймати їжу малим порціями 4-5 
разів на день.

Підготувала Аліна Манасова
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Небезпечний 
вейпінг: чому 

електронні 
сигарети не 

допомагають 
кинути курити?

Майже третина смертей від серце-
вих захворювань є результатом як 
активного, так і пасивного куріння. 
Розуміючи це, у вас може виникну-
ти спокуса звернутися до електро-
нних сигарет (електронні сигарети, 
вейп-ручки та інші пристрої для 
вейпінга), щоб полегшити перехід 
від традиційних сигарет до відмови 
від куріння. Але чи дійсно паління 
електронних сигарет (вейпінг) кра-
ще для вас, ніж використання тю-
тюнових виробів? 

 • вейпінг електронних сигарет (електро-
нні сигарети, вейп-ручки та інші при-
строї для вейпінга) менш шкідливі, ніж 
куріння, але все ж небезпечні. Електро-
нні сигарети нагрівають нікотин, аро-
матизатори та інші хімічні речовини, 
створюючи аерозоль, який ви вдихаєте. 
Звичайні тютюнові сигарети містять 
7000 хімічних речовин, велика кількість 
з яких токсичні.

 • дослідження показують, що вейпінг 
шкідливий для серця і легенів. Нікотин 
є основним компонентом як звичайних, 
так і електронних сигарет, та викликає 
звикання. Він є токсичною речовиною, 
яка підвищує кров’яний тиск та викид 
адреналіну, що збільшує частоту серце-
вих скорочень і ймовірність серцевого 
нападу.

 • електронні сигарети – не найкращий ін-
струмент для відмови від куріння. Хоча 
вони рекламуються як засіб, що допома-
гає кинути палити. Недавнє дослідження 
показало, що більшість людей, які мали 
намір використовувати електронні си-
гарети, щоб позбутися від нікотинової 
звички, врешті решт продовжували па-
лити як традиційні, так і електронні си-
гарети.

Нікотин є основним агентом як у звичай-
них, так і в електронних сигаретах, і він 
так само викликає звикання. Він змушує 
жадати диму і страждати від абстинент-
ного синдрому.

Багато користувачів електронних сига-
рет споживають нікотину навіть біль-
ше, ніж від тютюнових виробів. Це може 

відбуватись через надміцні картриджі, у 
яких концентрація нікотину вища. Або 
ж просто людина може не помічати, як 
викурює набагато більше стіків ніж ци-
гарок протягом дня. Більше того, куріння 
електронних сигарет часто не потребує 
покидати робоче місце або виходити на 
двір. Це спрощує кожен сеанс куріння, і 
кількість часу, витраченого на сигарети, 
збільшується.

Серед молоді електронні сигарети популяр-
ніші за будь-які традиційні тютюнові виро-
би. Існує три причини, через які електронні 
сигарети можуть бути особливо спокусли-
вими для молоді.

 • По-перше, багато підлітків вважають, 
що вейпінг менш шкідливий, ніж ку-
ріння.

 • По-друге, електронні сигарети можуть 
мати нижчу вартість, ніж традиційні.

 • По-третє, картриджі для вейпів часто 
складаються із таких ароматизаторів як 
яблучний пиріг чи кавун, які приваблю-
ють молодих саме користувачів. Сигаре-
ти без запаху приваблюють менше.

ВООЗ зараз не забороняє, а лише реко-
мендує громадянам утриматись від при-
дбання та вживання електронних сигарет. 
Тому кожен сам обирає, наскільки важли-
вим є для нього його ж здоров’я.

Підготував Святослав Лінников
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Дитячий рак: як 
зменшити ризики 

захворювання 
для своєї дитини

15 лютого – Міжнародний день ді-
тей, хворих на рак. Основна мета 
цього дня – покращити інформуван-
ня суспільства про проблеми дитя-
чих онкологічних хвороб. 

В Україні, за даними Міністерства 
охорони здоров’я, щорічно реєстру-
ється від 1 000 до 1 200 нових випадків 

злоякісних новоутворень у дітей. І 
за показниками смертності дітей 
від таких новоутворень наша краї-
на посідає п’яте місце в Європі. На-
разі неможливо точно спрогнозува-
ти, буде в дитини рак чи ні, проте 
є об’єктивні фактори ризику, які 
впливають на вірогідність захворю-
вання. Тому ми хочемо акцентувати 
увагу на тому, як можна запобігти 
появі новоутворень в дитини. 

ПЕРШЕ. Здорове батьківство. Не на 100%, 
але значною мірою ризики розвитку он-
кологічних захворювань серед дітей зале-
жать від здоров’я та способу життя її бать-
ків. Вживання алкоголю та наркотиків, 
тютюнопаління, зловживання медичними 

препаратами, вплив пестицидів та хіміка-
тів, зайва вага, перенесені вірусні та бакте-
ріальні інфекції, радіаційне опромінення та 
вживання деяких ліків під час вагітності 
тощо – все це несприятливі фактори для 
майбутньої дитини. Тому здорове батьків-
ство – це своєрідна медична страховка. Але 
важливо розуміти, що відмова від шкідли-
вих звичок та ризикованої поведінки має 
відбутися не в період очікування малюка, 
а задовго до цього. 

ДРУГЕ. Сприятливий екологічний фон. Еко-
логічний фактор – один із провідних, коли 
йдеться про ризики появи новоутворень. 
Забруднені повітря та вода можуть призве-
сти не лише до раку, але й багатьох інших 
захворювань, що можуть значно знизити 
якість та тривалість життя як дітей, так і 
дорослих. Тому, обираючи місце проживан-
ня та роботи, слід зважати на кількість про-
мислових виробництв навколо, відстань 
від завантажених автотрас тощо. І не слід 
забувати про те, що екологічний вплив має 

накопичувальний ефект, тому про безпечне 
середовище навколо себе треба дбати не 
тільки в період вагітності чи планування 
дитини, але впродовж усього життя. 

ТРЕТЄ. Правильне харчування та здоровий 
спосіб життя. Тривале грудне вигодовуван-
ня, фізична активність, достатня кількість 
якісних фруктів та овочів, різноманітний 
та збалансований раціон значно знижують 
онкологічні ризики дитини та її батьків. 
Важливим є також виключення впливу 
тютюну на дитину, адже пасивне паління 
згубно впливає на здоров’я, особливо ди-
тяче. 

Також не варто виключати з факторів ризи-
ку психологічний аспект. Спокій у родині, 
душевна рівновага всіх членів сім’ї, гуман-
ні методи виховання, що не викликають 
стресів у дитини – все це сприяє її міцному 
здоров’ю. 

Анна Мячина
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Інфекційний 
контроль під 

час організації 
вакцинації проти 

COVID-19: питання 
та відповіді

Забезпечення чіткого дотримання 
правил інфекційного контролю під 
час процесу вакцинації гарантує без-
пеку як для медичних працівників, 
так і для осіб, що підлягають ще-
пленню. Саме тому ми підготували 
відповіді на основні питання сто-
совно процесу організації вакцина-
ції.

Як знезаражувати повітря у приміщенні, де 
проходить вакцинація?

За рекомендаціями ВООЗ, використання ре-
циркуляторів та засобів для знезараження 
повітря не є ефективними методами через 
їх незначну здатність пропускати повітря 
через себе.

Кварцування приміщень також НЕ є ос-
новним методом знезараження повітря, 
але є додатковим методом дезінфекції по-
верхонь.

ВООЗ рекомендує забезпечувати макси-
мальну кратність повітрообміну за допомо-
гою природної або механічної вентиляції. 
У разі відсутності ефективної механічної 
вентиляції рекомендовано використову-
вати природну, тобто провітрювання. Вра-
ховуючи те, що не завжди можна розра-
хувати належну кратність повітрообміну 
під час проведення природної вентиляції, 
провітрювання приміщень має відбувати-
ся якомога частіше з умовою дотримання 
комфортного мікроклімату (вологість 40%-
60%, температура 18-21°С).

Як проводити дезінфекцію поверхонь у при-
міщенні, де проводять вакцинацію?

Поверхні, з якими часто контактують (двер-
ні ручки, поручні сидінь тощо), слід обро-

бляти дезінфікуючим засобом із вмістом 
етилового спирту не менше 70% один раз 
на дві години та одразу у випадку їх за-
бруднення біологічними рідинами.

У приміщеннях зон очікування та медич-
ного спостереження слід проводити воло-
ге прибирання із застосуванням мийних 
розчинів кожні чотири години.

У кінці дня та/або після завершення ро-
бочої зміни в усіх приміщеннях пункту 
щеплень необхідно проводити приби-
рання із застосуванням дезінфекційних 
засобів.

Як проводити дезінфекцію рук?

ВООЗ виділяє «п’ять моментів гігієни 
рук», які включають заходи із забезпечен-
ня належної гігієни рук за наступними 
показами:

 • Перед контактом з пацієнтом.
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 • Перед чистою чи асептичною проце-
дурою.

 • Після ситуацій, пов’язаних із ризиком 
контакту з біологічними рідинами.

 • Після контакту з пацієнтом.

 • Після контакту з об’єктами навколиш-
нього середовища в оточенні пацієнта.

Також ВООЗ рекомендує проводити гігіє-
нічну обробку рук з милом та водою у на-
ступних ситуаціях:

 • на початку та в кінці робочого дня,

 • коли руки явно забруднені,

 • після відвідування туалету,

 • перед вживанням їжі.

Рекомендовано використовувати спирто-
вмісний засіб для антисептики рук в усіх 
інших клінічних випадках.

Пам’ятайте, що антисептик не буде ефек-
тивним у випадках, коли руки візуально 
забруднені, та в ситуаціях, які пов’язані з 
передачею тих інфекцій, що не піддаються 
ефективному знезараженню антисепти-
ком.

Яким повинен бути ефективний дезінфікую-
чий засіб?

По-перше – це концентрація спирту. Ефек-
тивну бактерицидну властивість мають 
антисептики з вмістом спирту в межах 60-
80%.

По-друге – спосіб нанесення дезінфектанту 
на руки та поверхні. ВООЗ не рекомендує 
розпилювати антисептик на руки, об’єк-
ти, адже тоді відсутнє повне покриття по-
верхонь, а при проведенні таким чином 
гігієни рук, важко забезпечити належну 
кількість антисептика – щоб досягти бажа-
ної кількості, доведеться провести кілька 
натискань.

ВООЗ рекомендує використовувати 3мл 
антисептика на одну процедуру гігієни 
рук з дотриманням техніки проведення 
гігієнічної обробки рук.

Які існують правила застосування диспен-
серів?

Використання спиртовмісного антисеп-
тика – найбільш доцільний захід з ІК для 
досягнення ефективної профілактики кон-
тактних інфекцій, на якому не можна еко-
номити.

Рекомендовано застосування безконтак-
тних диспенсерів – ліктьових/помпових.

Бажано встановити його на стіні біля то-
чок входу та виходу, де буде проводитися 
вакцинація, для зменшення контамінації 
поверхонь.

Згідно з рекомендаціями KRINKO при Інсти-
туті ім. Роберта Коха, кишенькові дозатори 
або індивідуальні флакони спиртовмісного 
антисептику можна використовувати в лі-
кувальних закладах лише за «правилом 1-ї 
руки», а саме:

1.  Дістати індивідуальний флакон з кишені.

2.  Нанести антисептик на одну долоню (не 
менше 3 мл).

3.  Закрити флакон вільною рукою та по-
класти до кишені.

4.  Обробити руки відповідно до техніки 
обробки рук.

Підготувала лікар-інфекціоніст 
 Олена Панкова
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На Одещині 
покращилась 

динаміка 
захворюваності 

на COVID-19

Завдяки потужній комплексній ро-
боті системи охорони здоров’я в 
Одеській області вдалося стабілізу-
вати показники захворюваності на 
коронавірусну інфекцію. На ситуа-
цію вплинули заходи із дотримання 
карантинних норм в період локда-
уну, а також оперативна робота з 
лікування хворих в опорних лікарнях 
та підвищення якості надання ме-
дичних послуг пацієнтам, хворим на 
ковід, на кожному етапі.

Позитивну динаміку ілюструють показники 
останніх трьох місяців:

Так, за останній місяць кількість зареє-
строваних нових випадків становила 6 564, 
що в порівнянні з періодом з 7 грудня по 11 
січня менше на 17 777. Тобто приріст нових 
випадків захворювання зменшився.

У січні середній показник нових випадків 
на тиждень зменшився на 2 298, кількість 
осіб на стаціонарному лікування зменши-
лась у середньому на 1 720 осіб, на амбула-
торному лікування – на 16 995.

Кількість померлих за останній місяць 
зменшилось на 268 осіб в порівнянні з по-
переднім місяцем.

Кількість тих, хто одужав, у січні зменши-
лась на 8 183 у зв’язку зі зменшенням но-
вих випадків захворювань.

У той же час за останній місяць було зро-
блено на 30 тисяч ПЛР-тестів більше, ніж 
за попередній, тобто значно покращився 
доступ до діагностики.

Зараз дуже важливо продовжувати дотри-
муватися протиепідемічних правил: носи-
ти маски в громадських місцях, часто мити 
руки, користуватися антисептиками, три-
мати фізичну дистанцію, самоізолюватися 
у випадку появи симптомів коронавірусної 
хвороби та звертатися до лікаря для виро-
блення тактики лікування.
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Втрата нюху при 
COVID-19: чому 
виникає і кому 

загрожує?
Зниження нюху або нюхова дисфунк-
ція — один з найбільш поширених 
симптомів COVID-19.

Хто ризикує втратити нюх при COVID-19?

Пацієнти з легким перебігом коронавірус-
ної хвороби частіше скаржаться на втрату 
нюху і смаку, ніж ті, хто переносить хворо-
бу в тяжкій формі.

У дослідженні, проведеному за участі 2581 
пацієнта з 18 європейських лікарень, нюхо-
ва дисфункція склала 85,9% у легких ви-
падках COVID-19, 4,5% – у помірних і 6,9% у 
важких та критичних випадках. Середня 
тривалість нюхової дисфункції, про яку 
повідомляли пацієнти, склала 21,6 дня, але 
майже чверть повідомили, що у них нюх 
не відновився через 60 днів після втрати. 
Об’єктивні клінічні дослідження виявили 
нюхову дисфункцію в 54,7% легких випад-
ків COVID-19 і 36,6% випадків COVID-19 від 
помірної до критичної.

Результати дослідження

Через 60 днів і 6 місяців у 15,3% і 4,7% цих 
пацієнтів відповідно нюх не відновився. 
Нюхова дисфункція частіше зустрічаєть-
ся при легких формах COVID-19, 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 ме-
дицини, PhD, MS Паризького університету 
Саклі.

Як раніше встановили іспанські вчені з 
університету Барселони, при ковіді втраті 
нюху та смаку зазвичай передують сухість 
і неприємні відчуття в носоглотці. Про них 
заявили близько 70% учасників досліджен-
ня, 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 орга-
нізму пов’язана з ураженням Sars-CoV-2 
епітелію носоглотки. Це відбувається че-
рез те, що ковід атакує келихоподібні клі-
тини, розкидані по епітелію дихального і 

кишкового трактів. Ці клітини виділяють 
фермент-рецептор, із яким з’єднується бі-
лок вірусу, що дозволяє йому проникати в 
здорові клітини людського організму.

Вони ж продукують муцини – компонент 
слизу, що виділяється для захисту дихаль-
них шляхів від вірусів. Втрата чуття може 
бути пов’язана з тим, що уражені корона-
вірусом клітини перестають виділяти цей 
слиз, який у свою чергу потрібен для отри-
мання інформації одорантів – речовин, що 
відповідають за запахи.

«Наявність цих назальних відчуттів може 
бути прийнята до уваги як для діагности-
ки, так і для цілей соціального дистанці-
ювання, особливо в неважких випадках», 
– зазначено в статті вчених. 

Підготувала Аліна Манасова
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Розповсюдження COVID-19 у кімнаті
В одній кімнаті будинку 
знаходяться шестеро лю-
дей. Одна особа заражена.

Через чотири години за 
умови відсутності масок та 
вентиляції п’ятеро заража-
ються незалежно від того, 
на якій дистанції один від 
одного вони знаходились.

Якщо всі у приміщенні но-
сять маски, але при цьому 
вентиляція відсутня, а час 
перебування становить 
чотири години, четверо 
людей все одно ризикують 
захворіти.

Якщо ж приміщення про-
вітрюється, усі в масках, 
а час перебування разом 
зменшується до двох го-
дин, ризик зараження па-
дає до рівня меншого за 
одну людину.
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В Одесу прибули вакцини проти 
COVID-19

У ніч з 24 на 25 лютого Одеська область зу-
стріла першу партію вакцин проти COVID-19 
AstraZeneca (Covishield) в об’ємі 25,9 тисяч 
доз. Це вакцина, розроблена Оксфордським 
університетом та британсько-шведською 
компанією AstraZeneca, зареєстрована в 
Україні та схвалена ВООЗ для екстреного 
використання. Сьогодні ж в Одесі розпоч-
неться вакцинація медиків із групи най-
вищого ризику. Далі рухатимемося за До-
рожньою картою вакцинації. 

На першому етапі вакцинацію проводи-
тимуть мобільні бригади, які пройшли 
відповідне навчання і члени яких самі 
будуть вакциновані. Щеплюватимуть 
медиків, які працюють з ковідними хво-
рими, працівників лабораторій, де прово-
дять дослідження на COVID, працівників 

підстанцій «швидкої», а також підопічних 
та працівників закладів із догляду за літ-
німи людьми. 

За інструкцією виробника, вакцина вводи-
тиметься двома дозами. Друга – орієнтов-
но через 28 днів після першої.
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В Одесі розпочалися практичні 
навчання мобільних бригад для 
імунізації від COVID-19
Одеський центр громадського здоров’я 
розпочав серію тренінгів для членів 
мобільних бригад з вакцинації проти 
COVID-19. Півсотні медиків, які будуть 
щеплювати мешканців Одеської області, 
дізнаються всю необхідну для процесу 
вакцинації інформацію стосовно вакцин 

виробництва Pfizer–BioNTech та Oxford-
AstraZeneca: як консультувати людей до 
та після вакцинації; як вводити вакци-
ну; як розраховувати потребу у вакцині 
та ін’єкційних матеріалах; як безпечно 
утилізувати використані ін’єкційні мате-
ріали тощо.

Також медики навчаються вносити дані 
щодо вакцинації в ЕСОЗ. А в рамках прак-
тичної частини експерти центру SAR про-
ведуть тренінг із першої невідкладної до-
помоги при анафілактичному шоці.

Нагадаємо, що в Україні це вже другий 
етап навчання серед мобільних медичних 

бригад, які проводитимуть вакцинацію 
від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги, 
які деякі з членів мобільних бригад вже 
пройшли. Тренінги організовує Бюро Всес-
вітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
в Україні та проводить спільно з Центром 
громадського здоров’я.
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Вакцинація 
проти COVID19: 
Одеський ЦГЗ 

провів круглий 
стіл за участю 

медиків

Одеський ЦГЗ провів круглий стіл, присвя-
чений питанням вакцинальної кампанії 
проти COVID19 в Одеській області, де ме-
дичні експерти порівняли вакцини різних 
виробників та їхню ефективність. Медики 
також розповіли про міфи та стереотипи, 
які виникли в українському суспільстві в 
процесі першої вакцинальної кампанії. Ге-
неральний директор Одеського ЦГЗ Оксана 
Пастернак підкреслила, що вакцина — не 
пігулка від болю, яку випив і біль про-
йшов. Вакцина дає можливість полегшити 
саму хворобу, аби не вмерти від неї. 

«Чому ми вакцинуємо групи ризику 
хронічних хворих? У цих людей є й інші 
захворювання, які впливають на імуні-
тет. І якщо плюс до всього вони хворі-
ють коронавірусом, наслідки можуть 
бути сумними. Важливо, що вакцина 
не захищає від самої хвороби, але вона 
дає можливість людині вижити і не 
стати інвалідом — це найголовніше», 
— додала фахівець.

Лікар-інфекціоніст, заступник генераль-
ного директора Одеського ЦГЗ Наталія 
Жураковська наголосила, що ефективність 
вакцини будь-якої марки визначається 
наступними показниками:

1.  Людина не захворіла;

2.  Якщо все-таки захворіла, то захворюван-
ня проходить у легкій формі;

3.  Не отримала ускладнень і не померла 
від цього захворювання.

Лікар порівняла ефективність вакцин 
різних марок. Наприклад, виробники 
Pfizer кажуть, що ефективність їхньої вак-
цини 90-95%, а ось вакцина від британ-
сько-шведської фармкомпанії AstraZeneca, 
яка доступна сьогодні українцям — 65-
70%. «Коли ми збираємося на війну, то 
беремо зброю, надягаємо бронежилет і 
робимо все, щоб максимально себе за-
хистити. Чи дасть це гарантію, що 
нас не вб’ють? Ні, не дасть, але ж ні-
кому з нас не прийде в голову не наді-
ти бронежилет і не взяти автомат 
тільки тому, що все це не дасть в сумі 
стовідсоткового захисту. Ось така ж 
логіка з вакцинацією — ми використо-
вуємо ті можливості медицини, які є 
сьогодні».

Доктор медичних наук, професор акушер-
ства і гінекології Світлана Галич розпо-
віла про досвід вакцинації колег з інших 
країн. «Ті медики, що використовували 
вакцину Pfizer, мають ті ж реакції, що 
і у українських спеціалістів: підвище-
на температура, біль у місці ін’єкції, 
нудота тощо. Але якщо це вакцина 
Pfizer, то такі реакції сприймають-
ся більшістю нормально. Вакцина від 
AstraZeneca у деяких все ж таки ви-
кликає недовіру. Але це питання мар-
кетингу, а не ефективності вакцини», 
— вважає лікар. 

Світлана Галич цим прикладом пояснює 
власне «швидке» щеплення: «Як медик я 
вакцинувалася однією з перших в країні 
не тому, що потрібно було це зроби-
ти терміново. Мені було важливо, щоб 
люди не сумнівалися в ефективності 
вакцини і не боялися».

Сьогодні завдяки аргументам та власним 
прикладам провідних українських ме-
диків ми маємо можливість робити ще-
плення від COVID19 та бути впевненими 
в його безпечності. Фільтруйте публічну 
інформацію та робіть правильні та по-
слідовні висновки. Адже це стосується 
найголовнішого — вашого здоров’я.

Аліна Манасова
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Дослідження 
ООН: «Інфодемія» 

дезінформації 
про COVID-19 

шкодить здоров’ю 
українців

Дослідження на замовлення ООН дає 
уявлення про поширення дезінформації 
про пандемію онлайн, про основні теми 
вигаданих наративів, а також пропо-
нує рекомендації для уряду, фактчеке-
рів, лідерів думок і громадськості.

Здоров’ю українців загрожує «інфодемія» 
недостовірної та неточної інформації щодо 
новітньої пандемії коронавірусу, з’ясовано 
в дослідженні на замовлення Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй 
(ПРООН) та Дитячого фонду Організації 
Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

Впродовж 9 місяців (з березня до листопа-
да 2020 року) дослідники, використовую-
чи передову платформу для моніторингу 
й аналізу соціальних медіа SemanticForce, 
відслідкували понад 30 мільйонів повідо-
млень пов’язаних з тематикою COVID-19 у со-
ціальних медіа. У процесі дослідження було 
виявлено 250 000 повідомлень дезінформа-
ційного характеру, пов’язаних із COVID-19, в 
українських онлайн ЗМІ, блогах, форумах, 
соціальних мережах та месенджерах.

Дослідження показало, дезінформація зни-
жує готовність людей дотримуватися наста-
нов у сфері громадського здоров’я (носіння 
масок, дотримання фізичної дистанції тощо) 
і зменшує ймовірність того, що вони радити-
муть вакцинуватися найбільш уразливим 
особам зі свого кола спілкування. Крім того, 
неконтрольована інфодемія здатна значною 
мірою підвищити рівень захворювання на 
COVID-19, підсумовується у дослідженні.

Виявлені дезінформаційні наративи вклю-
чають маніпулятивну та відверто неправ-
диву інформацію щодо носіння масок, 
конспірологічні теорії про походження та 
навіть сам факт існування новітнього ко-
ронавірусу та хвороби COVID-19, брехливі 
чутки щодо ефективності тестування на 
коронавірус і вакцинації, та іншу недосто-
вірну інформацію щодо COVID-19.

За словами Постійної представниці ПРО-
ОН в Україні Дафіни Ґерчевої, дослідження 
показало, що інфодемія становить реальну 
загрозу громадському здоров’ю в Україні і 
що для її подолання уряду важливо об’єд-
нати зусилля з громадськими організаці-
ями, фактчекерами та лідерами думок у 
соціальних медіа.

«Конспірологічні теорії, плітки та зло-
вмисне дезінформування може швидко 
набути вірусного поширення в соціаль-
них мережах, особливо за низького рівня 
довіри громадськості до державних ін-
ституцій», — сказала Ґерчева.

Паралельно з моніторингом соціальних 
медіа в межах дослідження було опитано 
1000 українців для вивчення громадської 
думки щодо пандемії. Серед результатів 
опитування — приблизно третина укра-
їнців вважають, що їхні шанси заразити-
ся новітнім коронавірусом низькі. Трійку 
лідерів джерел, яким надають перевагу 
громадяни, посідають соціальні медіа (42 
відсотки), телебачення (26 відсотків) та 
лікарі й медики (24 відсотки). Незважаю-
чи на це, українці зауважили, що джерела, 
яким вони найбільше довіряють, — це їхні 
лікарі та медики (39 відсотків) і лікарі та 
спеціалісти у сфері охорони здоров’я (через 
ЗМІ) (29 відсотків), тоді як лише 27 відсотків 
довіряють соціальним медіа як джерелу 
надійної інформації.

Лотта Сильвандер, Голова представництва 
ЮНІСЕФ в Україні, наголосила, що ризики 
недостовірної інформації нині як ніколи 
високі.

«Інфодемія загрожує посиленням сум-
нівів щодо вакцинації, що зі свого боку 
може ускладнити впровадження нових 
вакцин та підірвати довіру громадськос-
ті до системи охорони здоров’я», — ска-
зала Сильвандер.

«У час, коли пандемія продовжує викли-
кати непевність і страх, існує гостра 
необхідність у більш рішучих діях і ско-
ординованому підході до спростування 
брехливих новин і дезінформації», — до-
дала вона. 

У дослідженні запропоновано низку реко-
мендацій для уряду, ЗМІ та соціальних ме-
дійних платформ щодо боротьби з інфодемі-
єю COVID-19. Уряду рекомендовано створити 
Командний центр з питань COVID-19, щоб 
координувати ключові групи (уряд, громад-
ські організації, організації фактчекерів, ЗМІ, 
лідери думок). Для подолання високого рів-
ня недовіри до уряду йому потрібно систе-
матично залучати лідерів думок із різних 
галузей для поширення меседжів щодо гро-
мадського здоров’я, йдеться у дослідженні.

Серед інших рекомендацій — використання 
гумору, щоб збільшити охоплення важливої 
інформації про громадське здоров’я, під-
тримка організацій фактчекерів грантами, 
медіа-партнерств і спеціальних розділів на 
вебсайтах, а також заохочення соціальних 
мереж налаштовувати свої алгоритми так, 
щоб вони вловлювали дезінформацію та 
обмежували її появу в новинних стрічках 
користувачів.

За матеріалами Unicef Ukraine
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Цифрове 
схуднення: як 

діджиталізація 
допомагає 

тримати вагу в 
нормі

За даними нового дослідження, циф-
рові інструменти для охорони здо-
ров’я, такі як програми для відсте-
ження дієти, збільшують участь у 
програмах схуднення, допомагаючи 
користувачам скинути кілограми.

Поради щодо схуднення викликають роз-
дратування. Їжте сніданок. Не снідайте. Ні 
жирам. Багато жирів. Бігайте на великі дис-
танції. Вправляйтеся в стрибках.

Нове дослідження під керівництвом вче-
ного Stanford Medicine чітко дає зрозумі-
ти принаймні одне: незалежно від того, 
яку тактику схуднення ви вибрали, ви, як 

правило, успішніші, якщо відстежуєте свій 
прогрес за допомогою цифрових інструментів 
охорони здоров’я.

Згідно з дослідженням, чим ближче люди 
відстежують свої зусилля щодо зниження 
ваги за допомогою таких речей, як розум-
ні годинники, цифрові ваги та веб-сайти з 
моніторингу дієти, тим більшу вагу вони, 
як правило, втрачають.

«Ми спостерігали цей підйом цифрових 
інструментів охорони здоров’я протягом 
останнього десятиліття, і вони забезпе-
чують людям доступ до заходів для покра-
щення свого здоров’я», — сказала Мікеле 
Патель, доктор філософії, докторант Стен-
фордського дослідницького центру з профі-
лактики. «Ми також починаємо бачити, 
що все більше програм для схуднення та-
кож спрямовані на цифрові інструменти. 
Але саме те, що використовується, як 

воно використовується та вплив, який він 
має на користувача, ніколи не вивчалося у 
великих масштабах».

Аналіз також показав, що особи, які від-
стежували дієту чи фізичну активність у 
цифровій формі, були більш зайнятими, 
тобто вони були більш послідовно актив-
ними у використанні гаджетів, ніж ті, хто 
відстежував свою поведінку за допомогою 
більш традиційних засобів, таких як руко-
писні записи про вправи або калорії спо-
живання. Врешті-решт, все повертається до 
постановки цілей та послідовності, сказала 
Патель, і цифрові інструменти можуть до-
помогти полегшити і те, і інше.

Діджиталізація — це зручно

Патель та її команда порівняли майже 40 
різних досліджень з моніторингу схуднен-
ня, які проводились між 2009 і 2019 роками. 
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У кожному дослідженні учасники відсте-
жували їхню поведінку, таку як споживан-
ня калорій та поживних речовин, фізичну 
активність — все за допомогою цифрових 
інструментів. Дослідження показало, що 
три чверті часу ті, хто частіше використо-
вував цифрові інструменти для контро-
лю себе, втрачали більше ваги, ніж ті, хто 
рідше самостійно контролював цифрові 
гаджети.

«Знахідка має сенс», — впевнена Патель. 
«Відстеження дозволяє нам усвідомлю-
вати, що ми їмо, скільки рухаємось і як 
саме вага нашого тіла коливається на вазі 
щодня. Люди можуть скористатися цим 
зворотним спостереженням, щоб змінити 
свою щоденну поведінку». 

Дослідження грамів поживних речовин і 
калорій для кожного прийому їжі є обтяж-
ливим для більшості людей. За словами до-
слідниці, цифрові інструменти полегшують 
підрахунок калорій та відстеження пожив-
них речовин. Веб-сайти та додатки з моні-
торингу дієти вже «знають» інформацію 
про продукти, які користувачі реєструють 
— наприклад, кількість грами вуглеводів у 
вафлі. Деякі програми навіть дозволяють 
користувачам сфотографувати свою їжу 
та завантажити її; додаток виконує решту 
підрахунку калорій.

Цифрові інструменти також можуть поси-
лити залучення, торкнувшись конкурентної 
сторони, оскільки деякі програми дозволя-
ють створювати мережі або забезпечують 

візуальні сигнали, що вказують на те, на-
скільки ти близький до досягнення мети 
— наприклад, наскільки близький до запо-
внення барвистого кола, що представляє 
кількість кроків.

Більше того, дослідження показало, що 
особисті тренери для схуднення не потріб-
ні людям, щоб продовжувати займатися 
програмами схуднення. «Я думаю, що це 
перспективно для людей, які прагнуть 
схуднути самостійно», — сказала Патель.

За її словами, іншим важливим виводом є 
те, що неважливо, які особистості стежать 
за вагою. У дослідженні вони могли відсте-
жувати втрату ваги, калорій або фізичних 
вправ. Найголовніше, що поки вони робили 
це за допомогою гаджетів, то більше кон-
тролювали процес схуднення та ставали 
стрункішими. 

Патель планує глибше розібратися у цьо-
му феномені, розглядаючи, яка саме по-
ведінка — відстеження ваги, відстеження 
фізичної активності чи спостереження за 
калоріями — видається найбільшою втра-
тою ваги. Вона також планує спеціально 
набрати людей з груп расових та етнічних 
меншин для вимірювання впливу цифро-
вого моніторингу на втрату ваги, оскільки 
ці групи часто недостатньо представлені в 
програмах зниження ваги.

Це дослідження фінансувалось Національ-
ним інститутом охорони здоров’я (грант 
T32HL007034).

Переклад та адаптація тексту: 
Аліна Манасова
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Безпека дітей 
в інтернеті: що 

треба знати 
батькам та 
педагогам?

Інтернет увірвався в наше життя  
стрімко та повністю заполонив його, 
в зоні ризику залишаються наші діти, 
які ще не вміють правильно оцінити 
ту або іншу поведінку чи ситуацію.

Про небезпеку в інтернеті та інтернет-за-
лежність можуть свідчити наступні 
ознаки:

 • дитина перебуває в мережі 4 і більше 
годин на день;

 • віртуальне життя переважає над реаль-
ним;

 • інтернет як засіб боротьби із стресом;

 • дитина дратується, якщо ви скорочуєте 
час її перебування в мережі;

 • обманює про справжній час перебуван-
ня в інтернеті;

 • дитина переживає в реальному житті 
події з інтернету: хвилюється, дратуєть-
ся, сумує, радіє і тд.

З найбільших ризиків в інтернеті для 
дітей можна виділити наступні:

Секстинг — це обмін власними фото-, ві-
део- та текстовими матеріалами інтимного 
характеру. Він стає все більш популярним 
серед підлітків.

Онлайн-грумінг — це побудова в інтернеті 
дорослим/групою дорослих осіб довірли-
вих стосунків з дитиною (підлітком) з ме-
тою сексуального насильства онлайн чи у 
реальному житті.

Сексторшен — налагодження довірливих 
стосунків із дитиною в інтернеті з метою 
отримання приватних матеріалів, шан-
тажування та вимагання додаткових ма-
теріалів чи грошей. Професійні злочинці 
оперують у соцмережах та месенджерах, а 
також у мережевих іграх.

Небезпечні квести — це ігри, які мають 
ланцюжкову реакцію і є небезпечними для 
життя та здоров’я дитини.

Поради батькам щодо безпечного інтерне-
ту для дітей дошкільного віку (3 – 6 років)

 • Вимкнути можливість пошуку через 
диктування на пристроях.

 • Батьківській контроль на всіх гаджетах, 
якими користується дитина.

 • Як тільки ви дозволяєте дитині користу-
ватись телефоном, ноутбуком, планшетом 
чи комп’ютером, то одразу розпочніть бе-
сіду щодо того, як довго та коли можна ви-
користовувати пристрій, а також поясніть 
основні правила безпеки, а також те, що це 
має бути тільки під наглядом дорослих.

 • Встановіть паролі на гаджети, які будуть 
відомі тільки вам, щоб дитина не могла 
використовувати гаджет та додатки без 
вашого відома.
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 • Встановіть ліміт часу на гаджетах чи у 
додатках – вони самостійно вимкнуть-
ся, коли пройде встановлений час.

 • Якщо є старші діти, то варто поговорити 
з ними про те, що вони можуть пока-
зувати брату чи сестрі в смартфоні, до 
чого залучати в інтернеті, а що є забо-
роненим.

 • Всі ці правила мають діяти серед всіх 
членів родини, з якими дитина прово-
дить час.

Поради батькам щодо безпечного інтер-
нету дітей шкільного віку:

 • Перевірте приватні налаштування у до-
датках, де дитина проводить час. Це сто-

сується геолокації, передачі особистих 
даних, хто може додаватися в «друзі» чи 
писати дитині.

 • Домовтесь про «зони» вдома, де можна 
використовувати гаджет. Наприклад, 
рекомендується, щоб дитина не відві-
дувала ванну кімнату з телефоном та не 
проводила час наодинці з ним.

 • Звертайте увагу на віковий рейтинг ігор 
та додатків – це допоможе зрозуміти, чи 
підходить така розвага вашій дитині 
чи ні.

 • Якщо син чи донька прийшли до вас 
розповісти про щось неприємне, що з 
ними трапилось в мережі, то вислухайте 
його чи її без осуду.

 • Будьте відкритими до запитань та роз-
повідей дитини про різні ризики й си-
туації в мережі.

Основні правила безпечного користуван-
ня інтернетом:

 • Долучати «в друзі» лише тих людей, кого 
дитина знає в реальному житті;

 • Мати «закритий профіль» у соціальних 
мережах;

 • Не відповідати у приватних повідом-
леннях незнайомим людям;

 • Не зазначати приватну інформацію: до-
машня адреса, номер телефону, номер 
школи, де дитина навчається та/або 
адреси позашкільних занять, логін та 
пароль від особистої сторінки;

 • Бажано не відмічати свою геолокацію, 
особливо в місцях, де дитина живе, на-
вчається та часто буває;

 • Не надсилати свої інтимні фото у при-
ватні повідомленнях ані тим, кого вже 
знає дитина, а ні тим, з ким вона позна-
йомилася в інтернеті;

 • Якщо щось насторожує в інтернеті, ба-
жано відразу покинути сторінку та по-
відомити батьків або дорослого, якому 
дитина довіряє.

Окрім того, уважно стежте за емоційним 
станом дитини, оскільки існує ризик суїци-
ду. Для виявлення таких випадків ви маєте 
звертати увагу на зміни в поведінці дити-
ни: вона стала знервованою, напруженою, 
замкненою, втратила інтерес до навчання, 
перестала спілкуватися з однокласниками 
та ін.

Пам’ятайте, читати приватні повідомлення 
без відома дитини не можна, адже стосунки 
батьки-діти мають базуватися на повній 
довірі. Варто просто більше спілкуватися з 
дитиною, налагоджувати контакт та бути 
відкритими. Дитина сама може вам розпо-
вісти про таку ситуацію, якщо у вас нала-
годжені довірливі стосунки.

Найчастіше потрапляють у неприємності в 
інтернеті діти, які вважають, що їх ніхто не 
розуміє і не любить, тому проявляйте свою 
любов до доньки чи сина кожного дня.

Лейла Гасанова, психолог
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ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

Пам’ятати, що вакцинувати дитину 
дуже важливо: призупинення 
вакцинац� та низькі охоплення 
щепленнями загрожують спалахами 
інфекційних хвороб.

Зателефонувати лікарю або лікарці, 
щоб разом вирішити, як дитині 
отримати щеплення і якнайкраще 
дістатися місця вакцинац�, щоб 
мінімізувати контакти з людьми.

Вводити кілька вакцин в один день. 
Це звичайна міжнародна практика, яка 
дає змогу зменшити кількість візитів 
до медичного закладу та знизити 
рівень стресу для дитини й батьків.

Застосовувати за змоги та/або 
наявності багатокомпонентні вакцини, 
які зменшують не лише кількість уколів, 
а й кількість візитів.

Починати вакцинацію проти будь-якої 
інфекц� в будь-якому порядку, якщо 
раніше дитині не робили щеплень.

Як вакцинувати 
дитину під час 
пандемії COVID-19?
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Дотримуватися індивідуального плану 
вакцинац�, який для вас складе лікар/-ка, 
якщо графік щеплень порушено.

Переконатися, що дитину на щеплення 
не супроводжують люди із групи ризику 
(тобто у віці 60+ або з хронічними 
захворюваннями), для яких імовірний 
контакт із COVID-19 може бути 
небезпечним.

Підготуватися до візиту: взяти із собою 
маски, а також антисептик, якщо немає 
впевненості, що буде змога помити руки. 

Здійснити невідкладну екстрену вакци- 
націю або постконтактну профілактику
в разі контакту з кров’ю (імовірність 
інфікування гепатитом В), коли вкусила 
тварина (можливе інфікування сказом), 
якщо дитина поранилася і потребує 
профілактики правця.

Вакцинувати новонароджену дитину, 
поки перебуваєте в пологовому будинку. 
Щеплення (вчасні й за календарем) украй 
потрібні немовлятам!

Як вакцинувати 
дитину під час 
пандемії COVID-19?
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Під час пандем� COVID-19 вакцинуватися можна в державній або приватній 
поліклініці, фельдшерсько-акушерському пункті або сільській амбулатор�, 
де є різні входи для хворих і здорових пацієнтів, а також щотижня виділяють 
окремий час (або окремий день) для огляду і вакцинац� здорових дітей.

Як вакцинувати 
дитину під час 
пандемії COVID-19?

Дуже важливо, щоб у пологовому будинку дитина отримала щеплення від гепа- 
титу В у першу добу та від туберкульозу на третю–п’яту добу життя. Передчасно
народженим дітям надзвичайно потрібно вакцинуватися від гепатиту В, оскільки 
такі немовлята мають підвищені ризики інфікування.



Мені скоро 
робитимуть 
щеплення!

Щеплення захищають 
мене від дуже 
небезпечних хвороб!

Я весь час пам’ятатиму, 
що я — супергерой / 
супергероїня!

Я не боюся уколів 
або боюся зо-о-о-овсім 
тро-о-о-ошечки. 

Я візьму на щеплення 
улюблену іграшку.

Поряд будуть мама або тато, 
які мене підтримуватимуть.

Лікарі й медсестри хочуть 
захистити мене від хвороб.

Після щеплення батьки 
порадують мене чимось 
приємним.
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