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ЗДОРОВ’Я
Олено, ви очолюєте благодійну організацію «Даун Синдром» і ви — мама
6-річної Іванки, у якій також є даний
синдром. Як керівниця та мама, чи
бачите ви хоча б якісь зміни щодо
ставлення українського суспільства
до цих людей за останні роки?

«Українське
суспільство
нарешті
повертається
до таких людей
обличчям».
Інтерв’ю з головою
правління
ВБО «Даун
Синдром» Оленою
Большаніною
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Щороку в світі народжується від
трьох до п’яти тисяч дітей із синдромом Дауна, при цьому в Україні майже
щодня з’являється такий малюк. Їх
також називають дітьми Сонця, проте проблеми, з якими стикаються і
діти, і їхні батьки, зовсім не «сонячні».
В розвинутих європейських країнах (Швеція, Фінляндія, Великобританія) понад половини дітей із синдромом Дауна навчаються разом із звичайними школярами, а от в
Україні таких набереться ледве відсоток.
Проблемою для цих діточок є як відвідування дитячого садка, так і будь-яких громадських закладів. Зазвичай «сонячні» українці фактично приречені на асоціальність та
ізоляцію. І лише останнім часом, завдяки
титанічним зусиллям батьків дітей із синдромом Дауна, що об’єднуються для вирішення схожих проблем, ситуація зрушила з
мертвої точки. Олена Большаніна три роки
тому очолила благодійну організацію, що
допомагає дітям з таким синдромом. Жінка
погодилась дати нам інтерв’ю та пояснити,
що сьогодні собою уявляє життя таких дітей
в Україні.
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Так, ставлення змінилося і змінилося
дуже. Найбільше інформації дає статистика: скільки дітей з синдромом Дауна народжуються і скільки потім залишаються
в родинах, а не в дитячих будинках. Ще в
2003-2005 роках статистика була наступною: близько 30-40% залишалися в сім’ях,
60-70% залишалися в будинку дитини. Зараз ця пропорція протилежним чином змінилася, тобто 60-70% дітей залишаються в
сім’ї, третя частина все-таки потрапляє до
дитячого будинку.
За моїми спостереженнями, ще кілька років
тому в таких дітей тикали пальцями: «Ти
страшний, ти заразний, хворий!», навіть у
власній родині до дитини могли ставитися,
як до чуми. В останні роки і соціум, і члени
сім’ї такої дитини все більше готові йти
на контакт, спілкування і конструктивну
взаємодію. Українське суспільство нарешті
повертається до таких людей обличчям.

А щодо вашої особистої історії?
В мене життя поділилось на до та після. Я багато років працювала у великій міжнародній
компанії, маю дві вищі освіти. А потім народилася дочка з таким синдромом. Я пішла з
роботи і весь свій час присвятила їй. Застосовуючи методики, які вивчала, дала можливість дитині соціалізуватися, отримати
знання і необхідні навички. При цьому знайомі та близькі весь час казали: «З дочкою
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треба бути поруч! Не можна її залишити та
йти працювати. Така в тебе доля — життя у
чотирьох стінах». Більшість українців, нажаль, продовжують мислити шаблонами та
стереотипами. А я розуміла, що можу і хочу
реалізовувати себе надалі, і 3 роки тому очолила «Даун Синдром», де допомагаю дітям із
синдромом та їхнім батькам, а моя Іванка в
цей час ходить до дитячого садочку.

З якими складнощами досі доводиться стикатися в спробі інтегрувати
дитину у суспільство?
Завдяки Закону про інклюзію (№ 2541-VIII –
про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг, 2018, № 43,
ст. 345 - авт.) діти пішли до дитячих садків
та шкіл. Спочатку було дуже велике протистояння, від них відмовлялися, їх не сприймали. Чому цей опір відбувався? Вихователі
та педагоги, на жаль, не вивчали у вузах
процеси взаємодії звичайних дітей і дітей з
даним синдромом, адже існують спеціальні
методики, які треба знати. Тому сьогодні
найбільша проблема — брак знань у педагогів, одним словом — некомпетентність.

Олено, розкажіть коротко про ці методики. Чи в усіх школах та дитячих садках вони повинні бути інтегровані в виховання та викладання?
По-перше, є така державна структура, як
інклюзивно-ресурсний центр (наразі в Одесі є 8 таких центрів, а в столиці - 10, - авт.).
Спеціалісти застосовують різні методи діагностики, тому-що всі діти різні. По-друге,
фахівці створюють програму індивідуального розвитку: до кожної дитини — індивідуальний ключ.
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ЗДОРОВ’Я
Як я вже говорила, статистика показує, що
все більше таких дітей залишаються в родинах і все менше батьків залишають їх у
пологових будинках. Держава не готова до
таких змін. Але ж якщо дітей, готових до
соціалізації і володіючих необхідними для
цього навичками стає все більше, потрібно
давати їм шанс! А у нас роками дітей із синдромом Дауна здебільшого відправляли
до дитячих будинків. А зараз батьки готові взяти за дітей відповідальність, проте
держава не встигає за такими змінами у
суспільстві, не може сформувати програми
для них, допомогти їм у розвитку та працевлаштуванні.

В яких українських містах, де немає організацій, дитячих садків чи
спецшкіл для таких людей, необхідно
в першу чергу їх відкрити? Можливо,
є запити від батьків.

Є загальні особливості у дітей та дорослих
з даних синдромом, наприклад, наявність
аудіальних матеріалів. Потрібна мінімальна аудіальна інформація, тому-що на слух
вони погано її сприймають, а саме зорова
пам’ять і зорове сприйняття — їх сильна
сторона. Також з такими дітьми і дорослими потрібно розмовляти повільно і дуже
короткими реченнями. Тоді вони встигають обробити почуту інформацію.

А що з дорослими? Яка наразі ситуація у людей з синдромом Дауна в плані працевлаштування?
Перші «паростки» в плані працевлаштування таких людей закладають їхні батьки. На
рівні держави — зовсім нічого. Якщо така
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людина закінчує школу і її батьки нічого
не можуть придумати в плані подальшої
зайнятості, їй світять максимум чотири
стіни. Це означає повну відсутність соціалізації, спілкування, а всі придбані навички
«гаснуть». І починається депресія, тому-що
більше нікуди піти, людина відчуває себе
непотрібною. А якщо з батьками, не дай
бог, щось відбувається, то у їхньої дитини
залишається тільки пряма дорога до психоневрологічного інтернату або будинку
престарілих.

Тобто у держави взагалі немає плану
або програми трудової терапії для
таких людей? Наявності робочих
місць, орієнтованих саме під їхні потреби та можливості?

PUBLIC HEALTH

Вони повинні бути в кожному великому
і маленькому місті. Зараз, за моїми даними, такі організації є в Херсоні, Харкові,
Одесі, Луцьку, Києві. Деякі спеціалізуються тільки на синдромі, деякі об’єднують
дітей з різними особливостями. Серед них
є державні центри, але поки-що головним
«двигуном» все-таки залишаються приватні батьківські організації. Адже батьки
просто не можуть залишатися осторонь —
«криголамами» йдуть захищати своїх дітей,
розповідати про їхні права та можливості,
домагаються налагодження послуг.

робити. Це наш обов’язок, де знайти фінансування. Ми проводимо безліч благодійних
турнірів, акцій, взаємодіємо з бізнес-організаціями, які готові нам допомогти. А от
якщо це громадська організація, держава
може допомогти деякими соціальними послугами.

Які стереотипи досі існують в українському суспільстві щодо людей із
синдромом Дауна?
Прийнято вважати, що діти не впізнають
маму і тата, що вони неемоційні. Але ж
вони дуже люблять батьків і дуже емоційні.
Знаєте, чому з’явився такий міф? Виявляється, існують дослідження, як розвиваються діти із синдромом в інтернатах. Як
правило, підтримують життєдіяльність, їх
годують-напувають, але з ними не займаються. Тому в інтернатах навіть звичайні
діти дуже відстають у розвитку, а діти з
синдромом Дауна — тим більше. Діти, які
виховуються в родині, де є турбота і любов
— зовсім інші.

Аліна Манасова

Хто фінансує приватні організації для
людей із синдромом Дауна в Україні?
Держава не має права нам допомагати, так
як існує Закон про діяльність благодійних
організацій (якою ми і є), що забороняє це
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ЗДОРОВ’Я
Початок весни — приємна і довгоочікувана
пора року, коли природа навколо нас починає
оживати, але не варто забувати про те, що
наш імунітет напружено працював всю зиму,
варто напередодні нового періоду не менш
серйозних випробувань його підкріпити.

Сьогодні, коли весь світ проходить через
складні часи пандемії коронавірусу, що забрав життя і завдав непоправної шкоди
здоров’ю мільйонів людей по всьому світу,
День імунітету набуває особливої важливості і актуальності.

Пам’ятайте про наступне:

Наразі повернення до звичного способу життя в усьому світі залежить від формування
колективного імунітету — тобто від здатності
кожного з нас протистояти вірусу. Важливу

••сміх стимулює вироблення гормону радості серотоніну, який допомагає захищати організм від хвороб;

••важкі фізичні навантаження, особливо
в ранкові години, знижують опірність
організму до інфекцій, так як сповільнюють вироблення лімфоцитів

Всесвітній день
імунітету: що
ми знаємо про
захисний бар’єр
організму?
Тільки 10% людей можуть похвалитися потужним імунітетом, що захищає їх від переважної більшості
захворювань. Ще 10% мають вроджений імунодефіцит. Вони хворіють
досить часто. У решти 80% сила
імунної системи безпосередньо залежить від умов і способу життя. Так,
80% імунної системи знаходиться в
кишечнику.
6

••надлишок рафінованого цукру пригнічує
Щорічно 1 березня відзначається «Всесвітній день імунітету». Цей день став відзначатися медичною громадськістю за
ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) з 2002 року. Мета дня
укладена в залученні громадської уваги
до проблем, пов’язаних з поширеністю
різних імунних захворювань, а також зі
збереженням та зміцненням імунітету в
цілому.

імунну систему, знижуючи активність
антитіл, які борються з інфекціями;

••в звичайному чаї міститься речовина
L-теанин, яка в 5 разів підвищує опірність клітин імунної системи.

роль тут відіграє вакцинація. Вакцини від
коронавірусу, які зареєстровані в Україні,
надійно захищають організм від тяжкого
перебігу захворювання.
У будь-який день вашого життя закликаємо вас відповідально ставитися до свого
здоров’я та здоров’я своїх близьких і зміцнювати свою імунну систему, кращі друзі
якої — здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та позитивні емоції. Будьте
здорові!

Підготувала Аліна Манасова

Саме слово «імунітет» походить від латинського слова «immunitas» і означає
«звільнення». Імунітет — здатність імунної системи зберігати цілісність і сталість
внутрішнього середовища організму.
Імунна система відповідає за два важливі процеси: заміну трансформованих або
пошкоджених клітин різних органів тіла
і захист від проникнення різного роду
чужорідних агентів. Таким шляхом забезпечується протиінфекційний, протипухлинний захист і генетична стабільність
організму.
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наприклад, гра в косинку на комп’ютері.
Співробітники при цьому усвідомлюють,
що у них «зависли» ключові завдання, але
все одно продовжують займатися іншими
речами. Безініціативність також проявляється, коли фахівець не може обґрунтувати
собі необхідність праці. При цьому, його
терзає відчуття провини і відчуття неминучої розв’язки через зірвані термінів або
помилок у звітах. В інтернеті існує багато відео, які розповідають про те, що таке
прокрастинація і як з нею боротися, але
в більшості випадків автори пропонують
стандартні методики тайм-менеджменту.
Вони апріорі не можуть допомогти, тому
що поставити контрольний період для активностей недостатньо, важливо знайти
силу волі для дотримання встановлених
термінів. А постійне відкладання — це те,
що по-іншому можна назвати «хворобою
волі». Часто її плутають з лінню, але це не
тотожні поняття, давайте спробуємо розібратися чому:

Прокрастинація: що
це таке і чому ви
досі прокрастинуєте
У житті кожної людини трапляються моменти, коли ментальна втома
досягає критичної позначки. Це викликає бажання відпочити від роботи, почитати статті в соціальних
мережах або зіграти в онлайн-гру.
Нічого страшного в короткочасному
відпочинку немає, він навіть корисний, але все змінюється, якщо подібна діяльність замінює самореалізацію
і заважає досягненню цілей.
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•• Лінь
Ви дізнаєтеся:

••Що таке прокрастинація на роботі і як
вона проявляється.

••Які причини прокрастинації і способи
боротьби з нею рекомендує психологія.

••Як справляються з прокрастинацією відомі люди.

Що таке прокрастинація на роботі і
як вона проявляється
Типова ситуація для більшості офісних
службовців — це періодичне відкладання
великих справ в угоду тих чи інших дрібниць або взагалі даремна витрата часу,

PUBLIC HEALTH

Як розібратися з причинами прокрастинації і які способи боротьби
з нею існують
Сам термін з’явився в 1977 році з подачі
вченого П. Рінгенбаха, а кожне 25 березня
відзначають ще й Всесвітній день прокрастинації. З тих пір різні автори випустили десятки книг на цю тему. Як відзначають
фахівці, синдром завтрашнього дня — це
поширене явище, яке має конкретні умови
для появи. Розглянемо докладніше ті, що
не стосуються клінічних випадків:

•• Страх невдачі

Небажання обтяжувати себе якою-небудь
роботою, традиційно вважається пороком
в суспільстві, але це не так. Насправді лінь
часто виступає як захисний механізм, мозок як би відмовляється виконувати дії,
якщо не бачить мети і досяжного результату на горизонті. Вона може бути тотальною
— людина не хоче і не робить взагалі нічого.
Подолати лінь не так складно, як уникнути
прокрастинації, досить простої самоорганізації і планування.

•• Відкладання
На відміну від ліні, в цій ситуації співробітник може активно виконувати велику
кількість дій: переглядати новини, відповідати на повідомлення дрібних клієнтів,

березень

перебирати папери на робочому столі і
взагалі створювати вигляд кипучої тривалості. Все це лише для того, щоб знайти
собі виправдання пізніше, коли виявиться, що серйозні задачі не викнонані.
Звичайне планування тут безсило, оскільки особистість і так знає свої цілі, розуміє
важливість, але все одно уникає їх реалізації.

2021

У нашого мозку є захисні механізми, покликані «рятувати» нас від важких ситуацій і їх наслідків. Якщо внутрішньо людина
очікує, що справа може провалитися або
буде супроводжуватися помилками і марною тратою часу, цей механізм спрацьовує
і викликає апатію. Подолання прокрастинації такого плану — постійне підкріплення
впевненості за рахунок результату.

•• Падіння мотивації
Якщо до роботи пропадає інтерес і всередині вже немає того «вогника», який був на
початку шляху, то і активність працівника знизиться. В даному випадку, виходом
може стати нова посада або проєкт.
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Три хвилини
Якщо завершити доручення можна не
більше, ніж за три хвилини, потрібно зробити його відразу, не відкладаючи. Геніальність цього прийому тайм-менеджменту в тому, що він істотно розвантажує
людину від дрібної, але важливої рутини в
моменті і звільняє час для заняття тільки
великими справами. Якщо немає причин
відволікатися, то шансів на це менше, чи
не так?

Мінімалізм
Метод допомагає зрозуміти, як побороти
прокрастинацію при виникненні її через
велике навантаження. Співробітникові необхідно виписати завдання в окремий список з пріоритетами і почати з найзначущих,
але займати мінімум часу на виконання.
Хитрість методу в тому, що він повертає
впевненість в своїх силах за рахунок швидкого отримання результату. Мотивація підвищується і братися за великі справи стає
набагато легше.

•• Висока напруга
Коли фахівець перевантажений заняттями,
він відчуває серйозну відповідальність за
результат. Проблема в тому, що частина
його активностей нав’язані начальством
або боргом перед сім’єю, а не викликані
внутрішньою мотивацією. Тут прокрастинація виникає як перша допомога від «тиску відповідальності». Мозок намагається
таким чином знизити напругу.

•• Неприхильність до правил
Апатія проявиться як реакція на жорсткі
установки, які особистість отримує ззовні,
наприклад, від авторитарного керівника.
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Боротьба з прокрастинацією на думку психологів розділяється на три великі блоки: аналіз приводів виникнення, робота з
самооцінкою клієнта і його уявленнями
про себе, формування правильної моделі
поведінки і самооцінки. Варто зауважити,
що складність «самолікування» полягає в
тому, що у фруструючого працівника йде
активне протистояння лімбічної частини мозку, яка відповідає за задоволення,
проти префронтальної, пов’язаної з довгостроковим плануванням. Оскільки лімбічна частина пов’язана з несвідомим, її
вплив набагато сильніше, тому методи боротьби з прокрастинацією виглядають як
маленька хитрість психологів. Наведемо
приклади:
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Батіг і пряник
Потрібно визначити собі нагороду за вирішення складної задачі або покарання за
провал. Наприклад, якщо я напишу звіт, то
піду сьогодні в ресторан, а якщо не допишу,
то відмовлюся від солодкого на три дні. Це
кращий метод боротьби з прокрастинацією, оскільки він заснований на внутрішніх мотивах і позитивному підкріпленні
результату. Окремо варто сказати, що бувають ситуації, які вимагають втручання
кваліфікованих фахівців. Вони пов’язані з
патологічною апатією і депресією на її тлі.
Боротьба з таким явищем за допомогою
звичайного планування або зазначених
вище хитрощів не принесе успіху.

березень
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Як справляються з прокрастинацією відомі люди
Часто доводиться чути від менеджерів, що
лінь приходить, тому що праця, яку вони
роблять, не приносить належної фінансової
віддачі. Почасти це вірно, але слід зауважити, що з проблемою відкладання знайомі
всі, в тому числі успішні підприємці. Багато відомих людей і вчені були прокрастинаторами, досить згадати Леонардо да
Вінчі, який писав свою Мону-Лізу майже 15
років. А Стенфордський філософ Джон Перрі
взагалі отримав премію за статтю, писати
яку, за його словами, він не міг сісти на
протязі декількох місяців. Знаменитості
теж замислюються над тим, як позбутися
від прокрастинації раз і назавжди. Подивимося на ті способи, до яких вдавалися
деякі з них:

Робити значущі речі вранці
Популярний тренер особистісного зростання Брайан Трейсі називає цю техніку «З’їж
жабу». До жаб він відносить важливі і
термінові процеси, які призначені на поточний день. Якщо їх не «з’їсти» вранці, то
до обіду накопичиться багато процесів і
з’явиться почуття тривоги через постійне
відкладання на потім.

Сортувати заняття за важливістю
Основна причина, яка викликає фрустрацію — це трата часу на дрібниці. Методика, яку розробив Девід Ейзенхауер, американський генерал і президент, допомагає
ефективно боротися з прокрастинацією.
Вона пропонує оцінити все, що належить
виконати, за критеріями «важливо» і «терміново». Якщо діла не важливі, можна їх
не робити взагалі або перенести на інший
день.
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ресурсний стан. Професор Перець Лаві провів дослідження біоритмів і прийшов до
висновку що, використання невеликих пауз

між робочими відрізками по 90 хвилин відновлює організм. Це дозволяє підтримувати

високий рівень продуктивності природним
способом, а не перебирати методики в пошуках відповіді на питання «як перемогти
прокрастинацію».

Підготувала Аліна Манасова

Розвивати креативність
В режимі робочого дня у більшості співробітників пропадають творчі здібності.
Це може бути критично для деяких професій, наприклад, рекламників, копірайтерів, художників. Піарник Джозеф Шугерман
розповідає в своїх книгах, як впоратися
з прокрастинацією і навіть використовувати її в особистих цілях. Він рекомендує
подумати про творчу задачу, а потім взяти
паузу і зайнятися приємними справами.
Досвід показує, що так частіше приходять
креативні рішення.

Користуватися паузою для вирішення
складних проблем
14

Джерела:
1. https://www.psychologytoday.com/us/
blog/better-perfect/201703/11-waysovercome-procrastination
2. https://www.lifehack.org/articles/
productivity/how-beat-your-fear-lazinessand-procrastination.html
3. https://jamesclear.com/procrastination
4. https://www.kom-dir.ru/article/2822prokrastinatsiya-kak-izbavitsya-irealizovat-svoi-tseli
5. https://alphaefficiency.com/4-typesprocrastination-beat

Блюма Зейгарник ще 100 років тому провела
дослідження, в якому довела позитивний
вплив відкладання справ на процес їх запам’ятовування. Люди, які знаходяться в
режимі багатозадачності, частіше тримають в пам’яті питання, які потребують вирішення. А феномен несвідомого допомагає
знаходити до них ефективне рішення без
болісних роздумів.

Знімати стрес за рахунок правильного
відпочинку
Досвід сотень бізнесменів показує, що
праця по 10 годин на день без перерв і вихідних краще підходить для робота, а людина в такій ситуації поступово втрачає
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••3 доби. Клітини головного мозку почина-

ють руйнуватися, збільшується навантаження на внутрішні органи, зокрема
на серце.

Про статистику

8 цікавих фактів
про сон, які
повинен знати
кожен
Наскільки важливим для нас є сон? У
третю п’ятницю березня людство
святкує Всесвітній день сну. Ця традиція існує із 2008 року і привертає
увагу до якості нашого сну. Адже відомо, що понад 10% мешканців планети страждає від безсоння, ще 20%
мають регулярне недосипання. Разом
з тим, здоровий сон — це запорука
бадьорості та поповнення сил. А що
ще ми про нього знаємо?
16

За даними медичної статистики, в світі від
тих чи інших порушень сну страждає вже
більше 50% всього населення, за останні 100
років загальний час нічного сну зменшилася на 20%. Згідно з дослідженнями МОЗ
України, порушення сну підвищують ризик
виникнення депресивних розладів в 5 разів. Статистичні дані також показують, що
40 % дорожньо-транспортних пригод відбуваються з причини відсутності сну у водіїв,
а причиною половини нещасних випадків
на виробництві є недостатній відпочинок.
Іноді безсоння виникає в результаті сильного стресу, неспокою або тимчасового дискомфорту будь-якої частини нашого тіла.
Проблема полягає в тривалій нестачі сну,
який, якщо її не лікувати, стає хронічним
захворюванням.

Про сон
Свято створено за ініціативи Міжнародного
комітету сну (World Sleep Day Committee) з метою підвищення якості сну. Адже сон – вкрай
важлива частина життя кожної людини. Для
відновлення життєвих сил та роботи мозку,
організму необхідно 8 годин кожної доби. Сучасність диктує свої правила, і часто людина
страждає від дефіциту цього цінного часу.

Що відбувається з тілом, якщо
організм не відпочиває:
••1 добу. Головний мозок запускає хімічні
процеси, що призводять до порушення
психіки;

••2 доби. Змінюється гормональний фон та

Вісім цікавих фактів про сон
1. Чимало світових досягнень було зроблено сам е уві сні. До них належать
таблиця Менделєєва, формула бензолу,
а також популярна пісня «Yesterday»
гурту The Beatles і роман Франкенштейн.
2. Психолог Білл Домхофф стверджує: 100
сновидінь конкретної людини дозволяють повністю описати її особистість та
характер. Найточніший психологічний
профіль можна скласти, якщо знати
1000 сновидінь індивіда;

4. Існує генетичне захворювання під назвою «фатальне сімейне безсоння». Воно
забрало життя більше 30 родин у всьому
світі. Патологія триває до 2 місяців –
людина перестає спати, на цьому фоні
вона не може говорити, стояти, ходити,
потім впадає у стан, близький до коми,
із подальшою смертю;
5. Регулярне недосипання (менше 6 годин
на добу) призводить до послаблення
імунної системи, порушення рівня
цукру, підвищує ризик виникнення
хвороби Альцгеймера;
6. Природа задумала повноцінний відпочинок так: 7-8 годин вночі та 30-60 хвилин вдень. Саме тому часто хочеться
спати всередині дня;
7. Продукування мелатоніну (гормону сну)
знижується на 23%, якщо перед сном
проводити до 2 годин за монітором;
8. Міцний сон збільшує здатності пам’яті
та навчання, а також допомагає засвоєнню інформації, отриманої вдень.

Висипайтесь на здоров’я!
Підготувала Аліна Манасова
Джерела:
1. https://moz.gov.ua/
2. https://vseosvita.ua/library/zdorovij-sonce-zdorovo-233749.html
3. https://puls.ua/8-faktiv-pro-son/

3. Сновидіння займають до 20% всього
часу, який людина проводить уві сні;

порушуються нейронні зв’язки;
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ЗДОРОВ’Я
на рік для своєчасної діагностики. Адже вона
дає шанс на успішне лікування і виключає виникнення гострих станів», — запевняє він.

Факти про ротову порожнину
1. Найтвердіша речовина в людському тілі
— зубна емаль. До речі, назва «молочні
зуби» придумав Гіппократ, який був переконаний, що найперші зуби дитини
формуються з молока.

2. Люди, які чистять зуби тричі на день, рідше страждають від надмірної ваги. До такого висновку прийшли японські вчені.
Для дослідження вони вивчили спосіб
життя 14 тисяч людей. Висновок: збалансоване харчування і здоровий спосіб
життя все ж має високе значення.

7 фактів про
ротову порожнину,
які надихають
слідкувати за нею
більш ретельно
Щорічно з 20 березня 2008 року за
ініціативою Всесвітньої стоматологічної федерації — FDI, у всьому
світі відзначається Всесвітній День
здоров’я порожнини рота — World
Oral Health Day (WOHD). Протягом
трьох років з 2 021 по 2023 року основна тема WOHD - «Гордитися своєю усмішкою».
20

3. Людський язик — це єдиний м’яз, що не
прикріплений по обидві боки і вважається
гнучкою і рухливою частиною тіла. Причо-

Що кажуть ВООЗ та стоматолог
Здоров’я порожнини рота є одним з основних показників загального здоров’я, благополуччя і якості життя. ВООЗ визначає
здоров’я ротової порожнини як «стан, що
характеризується відсутністю хронічного
болю в порожнині рота і в області обличчя,
раку ротової порожнини і горла, інфекцій і
виразок порожнини рота, захворювань пародонту (ясен), зубного карієсу, випадання
зубів і інших захворювань і порушень здоров’я, що обмежують можливості людини
кусати, жувати, посміхатися і говорити».
Лікар-стоматолог Валерій Попов зазначає,
що для збереження здоров’я порожнини
рота важливо не тільки правильно харчуватися, регулярно і правильно чистити зуби.

«Необхідно відвідувати стоматолога двічі

PUBLIC HEALTH

му кожен язик унікальний, як відбитки
пальців, — однакових не існує.

4. Карієс шкодить здоров’ю всього організму.
Вчені стверджують, що запальні процеси в зубах через нервові канали і кров
можуть вражати зір, слух і навіть серце.
Зв’язок між карієсом і ослабленням імунітету помічають і українські медики.

5. На язику розташовані так звані смакові
сосочки, в кожному з яких знаходиться
близько 100 клітин-рецепторів. Вони живуть в середньому до 10 днів, після чого
замінюються новими. Тому протягом
життя людина може відчувати смак однієї і тієї ж їжі по-різному. Більш того,
смакові рецептори розташовані не тільки на язику. Близько 10% таких рецепторів розташовуються на внутрішній
стороні щік і піднебінні.

березень
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6. Ротова порожнина — одна з надзвичайно
забруднених частин тіла. З одного боку
здається, що люди постійно чистять
зуби, полощуть рота. Насправді, за ступенем забруднення ротова порожнина поступається хіба що сечостатевій
системі і шлунково-кишковому тракту.
Але це не зовсім погано. У роті людини
живуть сотні видів бактерій і більшість
з них не викликають будь-яких пошкоджень. Якщо будь-які хвороботворні
бактерії потрапляють до рота, то «хороші» бактерії вбивають їх. Але якщо будьяка з цих «хороших» бактерій потрапляє
в інші частини тіла, то може виникнути
інфекція.

7. Більше 90% людей у світі страждають
тими чи іншими стоматологічними захворюваннями. Причина багатьох захворювань безпосередньо пов’язана зі
здоров’ям порожнини рота. Серед них
група серцево-судинних захворювань,
остеопороз і діабет. Важкий пародонтит
— хвороба ясен, може призводити навіть
до випадання зубів. За даними ВООЗ, він
виявляється у 15-20% людей середнього
віку (35-44 роки).

Висновки
Заходи профілактики зубних захворювань
доступні будь-якій людині. Потрібні лише
здоровий глузд, сталість і регулярність в
догляді за порожниною рота. Використовуючи правильні способи захисту, в 95%
випадків можна вберегти зуби від захворювань. Лише 5% захворювань відносяться до
спадкового фактору.

Аліна Манасова
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1. Вимикайте воду під час миття рук і
чищення зубів

7. Використовуйте дощову воду на заміських ділянках

Так можна заощадити близько 4 л води на
день. За 1 хвилину через кран проходить
близько 10 л води, а за 3 хвилини можна витратити 30 л.

Якщо ви живете в заміському будинку,
встановіть у дворі бочку для збору дощової води. Таке рішення може заощадити до
5000 л води на рік.

2. Поливайте домашні рослини водою,
яка залишилася після миття овочів і
фруктів

8. Розморожуйте продукти в холодильнику

Це допоможе хоч і трохи, але знизити споживання води. Особливо, якщо у вашому
будинку багато рослин.

3. Включайте пральну машину тільки при
повному завантаженні

Як і навіщо
економити воду: 10
простих порад

24

На одне прання у пральній машині ми витрачаємо приблизно 100 л води, тому розумніше завантажувати її повністю. До того
ж, можна уважно вивчити інструкцію до
пральної машини, з’ясувати, на які режими
витрачається найбільша кількість води і
обирати найбільш економні варіанти.

Середнє значення споживання води в
Україні — 250 літрів на одну людину
в день. У країнах Західної Європи витрата води значно нижчі: у Великій
Британії — 140 л, в Німеччині — 130
л. У США споживання води становить близько 200 л на людину в день.
В цілому щоденно людство витрачає близько 10 млрд тонн води. За
даними ООН, до 2030 року без питної
води можуть залишитися п’ять мільярдів людей, тобто дві третини
населення планети. Це може призвести до поширення інфекційних хвороб через погіршення гігієнічних умов,
а також до перебоїв із продуктами
харчування та голоду, адже вода —
це важлива умова врожайності.
Що ж може зробити кожен із нас, щоб
запобігти цьому?

PUBLIC HEALTH

4. Встановіть у санвузлі бачок з двома
кнопками змиву
Унітази з однією кнопкою зливають в каналізацію близько 10 л води. Двокнопковий змив допоможе використовувати воду
більш раціонально.

5. Здавайте вторсировину на переробку
Переробка сміття може істотно скоротити
витрату ресурсів. Наприклад, переробка
однієї тонни паперу може заощадити приблизно 26 тисяч літрів води.

6. Вимикайте воду в душі під час намилювання
За одну хвилину в душі витрачається приблизно 20 л води. Скоротивши час миття
з десяти до п’яти хвилин або вимкнувши
воду під час намилювання, можна легко
заощадити 100 літрів!

березень

2021

Ми часто розморожуємо продукти під струменем гарячої води. Це не тільки не екологічно, але й призводить до втрати вітамінів і корисних речовин. Краще завчасно
перекласти заморожене м’ясо чи овочі в
основну камеру, де вони розморозяться без
витрачання води.

9. Перевірте сантехніку на справність
Якщо з несправного крану капає одна крапля на секунду, за годину може набратися
майже літр води. За день це уже 22 літри, за
місяць — 660, а за рік — 8000. Тому необхідно усувати навіть мінімальні протікання і
несправності.

10. Якщо віддаєте перевагу холодій питній
воді, то зберігайте її в холодильнику
Особливо це актуально влітку. Коли так хочеться прохолоди і свіжості, вода в графині
може виявитися теплою. Для того щоб її
охолодити, багато хто з нас використовує
холодну воду з-під крана: п’є або ставить у
неї графин. Але краще і економніше тримати питну воду в холодильнику.

Підготувала Аліна Манасова
За матеріалами National Geographic
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ВОДА ТА ОРГАНИЗМ ЛЮДИНИ
1.ВІДСОТОК ВОДИ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ

75-80%

55-60%

60-65%

50-55%

НОВОНАРОДЖЕНА
ДИТИНА

ДОРОСЛА
ЖІНКА

ДОРОСЛИЙ
ЧОЛОВІК

ЛІТНІ ЛЮДИ

2.ВІДСОТОК ВОДИ В ОРГАНАХ ТА СИСТЕМАХ

75%

500

МЛ .18-20%

ЧЕРЕЗ РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

350

МЛ .13-15%

СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА + ТРАВНИЙ ТРАКТ

1700

4.ДЕГІДРАТАЦІЯ

5.ГІДРАТАЦІЯ

23%

МЛ .65-67%

2% – ЗМІНА САМОПОЧУТТЯ

15–20% – ФАТАЛЬНІ НЕЗВОРОТНІ ЗМІНИ

РЕКОМЕНДОВАНА КІЛЬКІСТЬ РІДИНИ: НАПОЇ + ЇЖА

83%

КІСТКИ

КРОВ

86%

75%

86%

МОЗОК

ПЕЧІНКА

ЛЕГЕНІ

ДІВЧАТКА

ХЛОПЧИКИ

0.9 - 2.3 Л

1.3 - 2.7 Л

ЧОЛОВІКИ

2.7 - 3.0 Л

ЖІНКИ

2.2 - 2.7 Л

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ (ВІД 3 ДО 16-ТИ РОКІВ)

ЖИВИ

ЖИВИ

АКТИВНО!
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ВТРАТА ВОДИ
ВТРАТА ВОДИ

НИРКИ

М'ЯЗИ

ЧЕРЕЗ ШКІРУ (+ПОТОВИДІЛЕННЯ)

82%

СЕРЦЕ

76%

3.ЩОДЕННА ВТРАТА ВОДИ ОРГАНІЗМОМ

АКТИВНО!
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МЕДИЦИНА
Як і будь-який лікарський препарат, ця
вакцина може викликати небажані реакції
після введення, але не у всіх. Більшість
побічних ефектів були легкими або помірними, зазвичай зникаючі через 1-2 дня
після вакцинації. Агентство з регулювання лікарських засобів опублікувало інформацію про такі реакції після введення
AstraZeneca:

Найбільш частими реакціями були:

Важлива
інформація про
вакцину Oxford
/ AstraZeneca
(CoviShield)
CoviShield – це локальне назва вакцини Oxford / AstraZeneca, яка вироблена в Індії. У минулому році
AstraZeneca уклала угоду з індійським інститу том сироваток
Serum Institute of India на виробництво своєї вакцини від COVID-19.
28

Serum Institute, один зі світових
лідерів з виробництва вакцин, виготовляє цю вакцину за ліцензією
AstraZeneca. Крім Індії, її виробляють також у Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

•

біль у місці ін’єкції (63,7%)

•

головний біль (52,6%)

•

стомлюваність (53,1%)

•

біль у м’язах (44,0%)

•

нездужання (44,2%)

•

гіпертермія (включаючи лихоманку
[33,6%] і лихоманку ≥38 ° C [7,9%])

•

озноб (31,9%)

•

артралгія (26,4%)

•

нудоту (21,9%).

До 7 дня частота суб’єктів принаймні з
однією місцевою або системною реакцією
склала 4% і 13% відповідно. У порівнянні з
першою дозою побічні реакції, про які повідомлялося після другої дози, були легшими і рідшими.
Про всі небажані реакції можна повідомити
в Державний експертний центр МОЗ України за посиланням https://aisf.dec.gov.ua/.
Інформацію можуть подати лікарі мобільних бригад (якщо реакції розвиваються в
перші 30 хвилин після вакцинації), сімейні
лікарі, до яких звернувся пацієнт і сам пацієнт, заповнивши потрібну форму. Згідно
з даними Автоматизованої інформаційної
системи з фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України в Одеській
області, за останній тиждень зафіксовано 6
звернень, але жодного з них щодо вакцинації від СOVID-19.

З агальна безпека вакцини проти COVID-19

AstraZeneca заснована на аналізі об’єднаних
даних чотирьох клінічних випробувань, проведених у Великобританії, Бразилії і Південній
Африці. На момент аналізу 23 745 учасників
віком ≥ 18 років брали участь у випробуваннях
і отримали вакцину COVID-19 AstraZeneca або
плацебо в контрольній групі. З них 12 021 особа
отримала як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19 AstraZeneca. Середня тривалість
подальшого спостереження в групі вакцини
COVID-19 AstraZeneca становила 105 днів після
введення дози 1 і 62 дня після введення дози 2.
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МЕДИЦИНА
Стигма має багато негативних наслідків,
наприклад, заперечення людьми своєї хвороби або намагання приховати її від знайомих чи сім’ї. Страх відчуження є причиною
того, що хворі не звертаються за допомогою
до установ охорони здоров’я і не проходять
курс лікування. Багато людей, не знаючи,
що у них є туберкульоз, бояться пройти
тестування через стигму, яка існує.

Чому виникає стигма?
Причин виникнення стигми декілька:

32
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страх проходити медичний огляд та
страх осуду;

•• людина ігнорує своє реальне чи потенційне захворювання;

•• порушуються права та свободи людей
у сфері охорони здоров’я, праці, освіти
тощо;

хворобу, страх та огидливість щодо «заразних» хворих;

боротьбу з туберкульозом, або їхня ефективність;

•• безвідповідальність повідомлень у ЗМІ;

Стигматизація – це упереджене, негативне ставлення до окремої людини чи групи людей, пов’язане з наявністю у неї/них
якихось особливих властивостей чи ознак.
Вона проявляється опосередковано через
поширення в суспільстві негативного ставлення, що пізніше призводить до дискримінації як прямого порушення прав людини.

•• збільшується ризик інфікування через

•• зменшуються зусилля, спрямовані на

доступ до нього);

Стигматизація хворих на туберкульоз – важлива проблема, яка
спостерігається на кожному етапі діагностування та лікування. У
суспільстві завжди існувало упереджене ставлення до тих, у кого був
виявлений туберкульоз. Стигма та
дискримінація пов’язані і створюють суттєвий бар’єр для ефективної боротьби з туберкульозом.

з’являються депресія та відчай;

•• недостатнє розуміння хвороби, міфи про

•• відсутність лікування (або обмежений

Стигматизація
хворих на
туберкульоз:
наслідки для
людини та
шляхи вирішення
проблеми

•• у хворих людей знижується самооцінка,

•• поширення соціальних страхів та побоювань, а також суспільного осуду, пов’язаних зі способом життя хворого;

•• втрата роботи, зниження матеріального
та соціального статусів (після одужання
можуть виникнути складнощі з поверненням до звичної діяльності, особливо
якщо вона передбачає тісний контакт з
людьми);

•• суттєво змінюється спосіб життя, що
стосується не лише хворого, але і членів
його сім’ї.

Наслідки стигми та дискримінації
Стигма та дискримінація хворої на туберкульоз людини призводить до наступних
наслідків:
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•• втрачаються

близькі стосунки з рідними через їх хвилювання та страх захворіти;

•• людина може втратити роботу.
Зниження рівня стигматизації є необхідним кроком задля ефективної боротьби з
хворобою та надання адекватного догляду і підтримки тим, кого стосується ця
проблема. Серед шляхів подолання стигматизації, насамперед, є впровадження
програм регулярного інформування про
туберкульоз для людей різних вікових
груп та видів діяльності, зокрема надання
об’єктивної інформації про шляхи захворювання туберкульозу та методи профілактики, розвінчування міфів і суспільних
стереотипів, а також демонстрація толерантного ставлення до людей з туберкульозом як поведінки, що має стати нормою у суспільстві.

Лейла Гасанова, психолог
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коронарного синдрому, гострого мозкового інсульту, розлади дихання тощо.
Час прибуття бригади в такому випадку
– 20 хвилин.

3.

Неекстрені виклики – стан пацієнта не
є невідкладним і не погіршиться через
відтермінування надання медичної допомоги, але потребує оцінки медичним
працівником. У таких випадках диспетчер, в залежності від ситуації, рекомендує звернутися до сімейного лікаря або
найближчої лікарні, що працює цілодобово. Бригада «швидкої» на такий виклик спрямовується тільки якщо дозволяють ресурси.

4. Непрофільні виклики – стан пацієнта не
є невідкладним та не потребує екстреної
медичної допомоги. У таких випадках
диспетчер рекомендує звернутися до
сімейного лікаря або надає дистанційну
медичну консультацію.

Коли приїде
«швидка»:
правила виклику
і час доїзду
бригади екстреної
медичної
допомоги
34

Зазначимо, що на час доїзду може вплинути
дорожня ситуація. Тому дуже важливо виховувати власну водійську культуру – пропускати машину «швидкої», не перешкоджати
дорожньому руху неправильним паркуванням тощо.

Нагадаємо, що диспетчеру слід надавати
тільки правдиву інформацію про стан хворого
чи постраждалого. Адже обман чи маніпуляція можуть у буквальному сенсі коштувати
життя іншому пацієнту, до якого медики не
встигнуть через непрофільний та неекстрений виклик.

Також важливо відповідально ставитися до
власного здоров’я, не допускати загострення
хронічних хвороб, спостерігатися у сімейного
лікаря чи вузького спеціаліста і дотримуватися лікарських рекомендацій. Це значно
знизить і ризики для вашого здоров’я, і
навантаження на екстрену медичну допомогу.

Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги чітко регламентований і залежить, у першу чергу від
категорії виклику. Всього таких
категорій чотири:
1.

Критичні виклики – пацієнт не дихає,
дихає неефективно і потребує реанімаційних заходів, має масивну крововтрату чи кровотечу. Час прибуття «швидкої»
в цьому випадку становить 10 хвилин з
моменту звернення до диспетчера центру екстреної медичної допомоги.

2. Екстрені виклики – у пацієнта порушена
свідомість, є ознаки кровотечі, гострого
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території лікувального закладу та необхідність закупівлі додаткового обладнання
для знезараження відходів.
Відповідно до Наказу МОЗ України від
08.06.2015 №325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними
відходами», не дозволяється вивозити незнезаражене сміття!
Зазначимо, що за рекомендаціями ВООЗ,
знезаражувати медичні відходи перед їх
утилізацією необов’язково.

Менеджмент
медичних
відходів:
рекомендації
ВООЗ та
національні
вимоги
Правильне поводження з медичними
відходами – це невід’ємна складова
інфекційного контролю в кожному закладі охорони здоров’я. Процес збору
та утилізації таких відходів регламентований національними та міжнародними документами.
36

В Україні вже є проекти наказів щодо зміни
положення можливості вивезення незнезаражених медичних відходів категорії В компаніями, які мають на це дозвіл. Це дасть
медичним закладам більшу варіативність
стосовно знезараження. З проектом наказу
можна ознайомитися за посиланням.
Медичні відходи поділяються на чотири
категорії:

•• категорія А – епідемічно безпечні медичні відходи;

•• категорія В – епідемічно небезпечні медичні відходи;

•• категорія С – токсикологічно небезпечні
••

медичні відходи;
категорія D – радіологічно небезпечні
медичні відходи.

У кожному лікувальному закладі відповідальна особа (наприклад, головна медична сестра) повинна підрахувати кількість
медичних відходів, які утворюються при
наданні тих чи інших медичних послуг
з урахуванням специфіки медичного закладу. Для зниження витрат медичного
закладу на утилізацію медичних відходів
необхідно звернути увагу на економічну доцільність наявного обладнання на
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Рекомендації ВООЗ стосовно медичних відходів:

По-перше, не можна допускати змішування
медичних відходів різних категорій.
По-друге, необхідно дотримуватися централізованого менеджменту відходів. Децентралізований менеджмент відходів не є
рекомендований із наступних причин:

•• приміщення, які використовуються у
цьому випадку, не є пристосовані для
очистки/стерилізації медичних відходів (пристосованим є приміщення центрального стерилізаційного відділення);

••

у процесі задіяний персонал, який не пройшов відповідні підготовчі курси (операційна медична сестра не має бути задіяна
у репроцесінгу медичних виробів);
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•• немає можливості проводити контроль
якості репроцесінгу медичних виробів,
того, як їх використовує різний медичний персонал у різних місцях.

По-третє, необхідно звернути увагу на температурний режим зберігання медичних відходів та на пакування відходів. Якщо це пакет
з відходами категорій В і С, що пройшов
дезінфекцію, він має містити маркування
щодо категорії відходів, дати проведення
дезінфекції, виду дезінфекції, відповідальної особи, що здійснювала дезінфекцію для
медичних відходів. Звертаємо увагу, що ці
пакети не мають бути побутовими, оскільки вони не є достатньо міцними. Відходи
категорії А також мають бути у промаркірованому пакеті і зберігатися не більше 24
годин.

Нарешті, в нашій країні з’явилися можливість проведення вакцинальної кампанії
проти COVID-19. З кожним днем вона набирає обертів, медичні працівники вакцинуються щодня, тому кожен медичний заклад
може стати пунктом щеплень від COVID-19.
Важливо пам’ятати про організацію безпечного процесу під час вакцинації у пунктах щеплень. Однією з основних складових
інфекційного контролю є безпечне поводження з медичними відходами. Тому наголошуємо на необхідності складання та
перевірки наявного договору з організацією, яка займається репроцесінгом медичних відходів. Ця організація повинна бути
зареєстрована та мати ліцензію. З реєстром
таких організацій можна ознайомитись на
офіційному порталі Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України.

Олена Панкова, лікар-інфекціоніст
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КРОК №1.

Підготовка: забезпечення закладу ресурсами, створення системи
координації та планування, визначення
меж відповідальності усіх зацікавлений
сторін.

4.

Епіднагляд за ІПНМД,

5.

Мультимодальні стратегії,

6.

Моніторинг, аудит, зворотній зв’язок,

КРОК №2.

7.

Навантаження та укомплектування
персоналом, зайнятість ліжок,

8.

Середовище, матеріали та обладнання.

Попереднє оцінювання. Для
впровадження цього кроку пропонуємо ознайомитись зі спеціально розробленими
тестами ВООЗ. Це 81 запитання з варіантами відповідей, із допомогою яких можна
оцінити стан інфекційного контролю. Пройти тест можна за посиланням.

КРОК №3. Розробка плану дій та його виконання відповідно до ключових компонентів інфекційного контролю та потреб
закладу. Нагадаємо, що до переліку ключових компонентів входять:

1.

Впровадження
інфекційного
контролю:
рекомендації ВООЗ
Інфекційний контроль – це ефективний спосіб покращити якість медичної допомоги шляхом запобігання
поширенню інфекцій, пов’язаних із
наданням меддопомоги. Всесвітня
організація охорони здоров’я пропонує п’ять кроків для впровадження
програми інфекційного контролю в
закладі охорони здоров’я, а також вісім ключових компонентів, які допоможуть це зробити.
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Кожному закладу охорони здоров’я необхідно розробити та впровадити систему
профілактики внутрішньолікарняних (нозокоміальних) інфекцій. Кожен медичний
заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів між пацієнтами, відвідувачами та медичними працівниками. Ризик
ІПНМД підвищують інвазійні процедури,
які застосовують усе частіше. Програми
інфекційного контролю дають змогу зробити медичне обслуговування безпечним
і доступним.

КРОК №4. Повторне оцінювання: з’ясуйте,
чи вдалося досягти бажаних результатів,
і відповідно до цього скорегуйте план дій.

КРОК №5. Підтримка програми у довгостроковій перспективі. Регулярно переглядайте програму, проводьте оцінювання та
переконуйтеся в тому, що вона відповідає
потребам закладу.

Програми ІК,

2.

Посібники з ІК,

3.

Навчання та тренінги з ІК,

За матеріалами «Довідник головної медичної сестри» (№4, квітень 2019 року)

Олена Панкова, лікар-інфекціоніст

Рекомендовані ВООЗ 5 кроків впровадження інфекційного контролю, розраховані на
лікувальні заклади, що надають стаціонарну допомогу. Але за певної адаптації ключових компонентів інфекційного контролю
їх можна використовувати і в амбулаторних закладах.
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Епілепсія вважається найпоширенішим
хронічним неврологічним захворюванням. У всьому світі приблизно 50 млн людей
страждають від цієї недуги. У той же час про
епілепсію існує чимало міфів і мало хто
знає, що насправді представляє із себе хвороба. Щоб розповісти світові про цю патологію, в календарі і з’явився Всесвітній
день боротьби з епілепсією.

1.

2. Переверніть голову на бік і підкладіть
щось м’яке.

3.

Як розпізнати напад епілепсії?
Як правило, напади схожі один на одного. Втрата свідомості, крик, посиніння,
судоми в руках і ногах, слиновиділення
у вигляді піни — так виглядає найбільш
поширений розгорнутий напад епілепсії.
Після нього людина відчуває сонливість,
загальмованість. Приступ як ніби випадає
з пам’яті — людина не пам’ятає, що з нею
сталося, не може описати свій стан.

Пурпурний день
календаря: що
важливо знати
про епілепсію
26 березня в усьому світі проводиться
Пурпурний день. Purple Day — це міжнародний масовий захід, спрямований
на підвищення обізнаності про епілепсії у всьому світі. У цей День, в знак
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підтримки хворих на епілепсію, пропонується носити фіолетові стрічки
і брати участь у відповідних заходах.
Ці березневі заходи у третьої декаді
місяця мають традиційний щорічний характер.

Про походження хвороби
Епілепсія — це неінфекційне хронічне захворювання мозку, яке супроводжується
судорожними нападами. В Україні на цю недугу хворіють понад 100 тисяч людей. Патологія
може бути вродженою. Також причиною недуги можуть стати черепно-мозкові травми, захворювання головного мозку, рубці,
кісти.

PUBLIC HEALTH

У деяких випадках у пацієнта можуть спостерігатися нетипові симптоми. Наприклад, напад епілепсії може бути без втрати
свідомості і судом, а проявлятися в епізодах безпричинної агресії. Іноді людина
завмирає на півслові, на хвилину-дві «застигає», а потім так само раптово включається в розмову.

Як допомогти під час нападу епілепсії?
У більшості сформувався стереотип, що
під час нападу людині обов’язково потрібно розтиснути щелепи і помістити між зубами якийсь предмет, щоб не запав язик.

Це величезна помилка.

По можливості приберіть подалі предмети, які можуть травмувати постраждалого, зніміть гострі прикраси на одязі,
краватка.

Ні в якому разі не намагайтеся щось покласти між зубами. Таким чином можна
тільки нашкодити. Під час нападу виникає спазм м’язів, і, застосовуючи силу,
дуже легко травмувати постраждалого,
пошкодити зуби.

4. Не тримайте пацієнта, намагаючись зупинити судоми — це марно. Не чіпайте і
не рухайте його, якщо для цього немає
необхідності.

5.

Викличте швидку і пам’ятайте, що напад
зазвичай закінчується сам по собі через
хвилину, максимум дві.

Хворобу можна взяти під контроль
Якщо у людини був напад епілепсії — їй необхідно обов’язково звернутися до невропатолога
і пройти діагностику (електроенцефалографію).
Головне завдання фахівця полягає в тому,
щоб підібрати максимально ефективні
препарати і взяти хворобу під контроль.
Пацієнту також необхідно працювати над
модифікацією способу життя і виключення провокуючих чинників. Це може бути
недосип, стреси, яскраві спалахи світла,
гучна музика.

Підготувала Аліна Манасова

Головне завдання людини, яка стала свідком нападу — захистити пацієнта від травми.
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На членів мобільних бригад протягом серії
тренінгів чекали відповіді на запитання:
•• Що

важливо перевіряти у поіменних
списках?

•• Як розрахувати потреби у вакцині та
ін’єкційних матеріалах?

•• Як організувати стіл для вакцинації?

Вакцинація
проти COVID-19:
ЦГЗ провів
серію тренінгів
для мобільних
бригад
На початку весни в Одеському обласному Центрі громадського здоров’я розпочалася серія тренінгів
для мобільних бригад з вакцинації
48

•• Як вводити вакцину?
•• Як утилізувати використані ін’єкційні
матеріали за допомогою КБУ?
Зазначимо, що медики пройшли інструктаж щодо фіксації та звітності даних про
щеплення в системі e-Health, а також відпрацьовували діагностику анафілаксії та
першу допомогу постраждалому.

проти COVID-19. Центр є відповідальним за вакцинальну кампанії
проти COVID-19 в регіоні. Тож спеціалісти володіють вичерпною інформацією щодо наявності вакцин,
логістики їх розподілу по районах,
охоплення вакцинацією тощо.
З медиками працювали регіональні тренери з вакцинації лікар-імунолог Людмила
Самойленко, лікар-анестезіолог Іван Черненко, лікар сімейної медицини Зоя Чорна
Людмила Самойленко та головна медична
сестра Наталія Карпухіна. На першому тренінгу імунолог Людмила Саймоленко докладно розповіла про вакцину AstraZeneca/
Oxford VVnr (COVID-19): її склад, вимоги до
зберігання, транспортування, способи використання, введення та протипоказання.
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Нагадаємо, що записатися на вакцинацію
можна кількома шляхами:
Спеціалісти на кожному тренінгу обговорювали питання щодо Національного та
Регіонального планів розгортання та вакцинації; вивчали склад, вимоги до зберігання, транспортування, способи використання, введення та протипоказання вакцини
AstraZeneca/Oxford VVnr (COVID-19); перевіряли поіменні списки, розраховували потреби
у вакцині та ін’єкційних матеріалах; з’ясовували, як правильно організувати стіл
для вакцинації та утилізувати використані
ін’єкційні матеріали за допомогою КБУ.

50

Завдяки отриманим знанням мобільні
бригади з другого тижня березня активно
розпочали щеплювати медиків у районах
Одеської області і охоплення вакцинацією почало зростати швидкими темпами.

•• через портал або додаток Дія: https://diia.
gov.ua/

•• через свого сімейного лікаря;
•• у реєстратурі закладу, де працює стаціонарний пункт щеплення (відповідно до
вказаних вище груп).

•• через контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19

А наприкінці місяця почали вакцинувати
медпрацівників первинки, соцпрацівників та літніх людей віком 80 та старше в
Балті, Біляївці, Кілії, Маяках, Миколаївці,
Рені, Тарутиному, Татарбунарах, Теплодарі,
Чорноморську та інших населених пунктах області.
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Область:
1.

Адреси та
контакти
стаціонарних
пунктів вакцинації
проти COVID-19 на
Одещині
Станом на 29 березня 2021 року, в
Одеській області працює 46 тимчасових стаціонарних пунктів вакцинації
проти COVID-19: 11 в Одесі та 35 у
районах області. Потрапити на вакцинацію можна за попереднім записом
(у сімейного лікаря чи в реєстратурі) та відповідно до груп, визначених
Міністерством охорони здоров’я для
першочергової вакцинації.

2.

КНП «ЦПМСД №3» – Фонтанська дорога,
30/32, тел: 048-788-97-04

3.

КНП «ЦПМСД №4» – вул. Левітана, 62,
тел: 073-909-14-14

4.

КНП «ЦПМСД №5» – вул. Семена Палія,
83/1, тел: 048-750-50-81

5.

КНП «ЦПМСД №7» – вул. Отамана Чепіги, 54, тел: 048-793-53-01

6.

КНП «ЦПМСД №10» – вул. Академіка
Гаркавого, 2, тел: 048-740-71-43

7.

КНП «ЦПМСД №12» – вул. Пастера, 56,
тел: 048-705-38-66

9.

Одеса:

10. КНП «ЦПМСД №18» – вул. 43 лінія, 17,
тел: 048-755-03-57, 048-755-03-60

1.

11.
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КНП «ЦПМСД №2» – пров. Обсерваторний, 8, тел: 048-746-66-10

КНП «ЦПМСД №28» – вул. Д. Ойстраха
7а, каб.1, тел: 048-750-42-34

PUBLIC HEALTH

КП «Захарівський районний ЦПМСД»
– Захарівка, вул. Центральна, 40, тел:
048-609-42-96

2.

КНП «Ананьївський ЦПМСД» – Ананьїв,
вул. Героїв України, 45, тел: 048-632-11-74

3.

КНП «ЦПМСД Арцизької міської ради»
– Арциз, вул. Добровольського, 5, тел:
048-453-17-57

13. КНП «Ізмаїльський міський ЦПМСД»
– Ізмаїл, просп. Суворова, 69, тел: 067298-40-90

4.

КНП «ЦПМСД Балтської міської ради»
– Балта, вул. Ломоносова, 26, тел: 048662-42-22, 099-902-42-22

14. КП «Кодимський районний ЦПМСД»
– Кодима, вул. Кривенцова, 1, тел: 048672-18-65, 048-672-60-15

5.

КНП «Березівський міський ЦПМСД»
– Березівка, вул. Больнична, 6, тел: 048562-03-38, 097-281-35-88

15. КНП «Кілійський районний ЦПМСД»
– Кілія, вул. Перемоги, 67, тел: 048-43434-68, 068-954-96-74

6.

КНП «Болградський районний ЦПМСД»
– Болград, вул. Інзовська, 164, тел: 048464-21-50

16. КНП «ЦПМСД Лиманської районної
ради» – Доброслав, вул. Грубніка, 27,
тел: 096-358-44-87

7.

КНП «ЦПМСД Білгород-Дністровської
районної ради» – Білгород-Дністровський, вул. Миколаївська, 55-А, тел: 068113-77-28

17. К Н П « Л ю б а ш і в с ь к и й р а й о н н и й
ЦПМСД» – Любашівка, вул. Софіївська,
47, тел: 048-642-26-10

КНП «ЦПМСД №14» – вул. Торгова, 29/31,
тел: 048-726-55-10
КНП «ЦПМСД №16» – вул. Івана та Юрія
Лип, 1, тел: 048-740-73-55

11.

12. КНП «Іванівський районний ЦПМСД» –
Іванівка, вул. Центральна, 121, тел: 048543-15-85

8.
8.

КНП «Авангардівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» – Авангард, вул. Фруктова, 7, тел:
096-429-08-54

9.

К Н П « Б і л го р од - Д н і с т р о в с ь к и й
ЦПМСД» – Білгород-Дністровський,
вул. Пирогова, 4, тел: 048-492-80-71,
048-496-53-44
КНП «Великомихайлівський ЦПМСД»
– Велика Михайлівка, вул. Центральна,
248, тел: 048-594-05-91

10. КНП «Грибівська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини» – Грибівка, вул. Миру, 22, тел: 067-616-27-70
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18. КНП «Маяківський ЦПМСД» – Маяки,
вул. Богачова, 98, тел: 097-359-66-78
19. КНП «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївка, вул. Чкалова,
50-В, тел: 048-572-62-31
20. КНП «Овідіопольський ЦПМСД» – Овідіополь, вул. Вертилецького, 24, тел:
048-513 -11-03
21. КНП «Окнянський ЦПМСД» – Окни, вул.
Больнична, 40, тел: 048-612-10-52
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22. КНП «ЦПМСД Подільської міської ради»
– Подільськ, просп. Перемоги, 23, тел:
099-001-99-64

34. КНП «ЦПМСД Южненської міської
ради» – Южне, вул. Будівельників, 19,
тел: 048-423-50-64

23. КНП «Подільський районний ЦПМСД»
– Подільск, вул. Каштанова, 76, тел: 048627-38-10, 066-553-20-10

35. КНП «ЦПМСД» Яськівської сільської
ради – Троїцьке, вул. Сатова, 8-б, тел:
067-580-20-43

24. КНП «Ренійський ЦПМСД» – Рені, вул.
вул. Дунайська, 15, тел: 048-404-10-00
25. К Н П « Ро з д і л ь н я н с ь к и й м і с ь к и й
ЦПМСД» – Роздільна, вул. Привокзальна, 15, тел: 048-533-73-56
26. КНП «Савранський ЦПМСД» – Саврань,
вул. Соборна, 15, 048-653-12-82
27. КНП «Саратський ЦПМСД» – Сарата,
вул. Соборна, 2, тел: 048-482-30-94
28. КНП «Тарутинський ЦПМСД» – Тарутине, вул. Красна, 75, тел: 048-473-12-89
29. КНП «Татарбунарський ЦПМСД» – Татарбунари, вул. Романа Гульченка, 16,
тел: 068-909-98-65
30. КНП «Теплодарська центральна міська
лікарня» – Теплодар, вул. Польова, 2,
тел: 048-705-34-95
31. КНП Усатівської сільської ради «Усатівський ЦПМСД» – Біляївка, вул. Московська, 30-Б, тел: 096-039-71-18
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Першочерговій вакцинації підлягають:
•• всі медпрацівники, незалежно від форми власності закладу;

•• люди у віці 80 років та старше;
•• працівники соціальної сфери, а саме: соціальні педагоги / фахівці із соціальної
роботи; фахівці із соціальної допомоги
вдома; соцпрацівники / робітники; фахівці з фізичної реабілітації; практичні
психологи / психологи; посадові особи служб у справах дітей, притулків та
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають у безпосередньому контакті з отримувачами соціальних послуг; посадові особи
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних
адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які перебувають у безпосередньому контакті з
отримувачами послуг соціального характеру;

•• учасники бойових дій (АТО / ООС);

32. КНП «ЦПМСД Ширяївського району»
– Ширяєве, вул. Грушевського, 94, тел:
048-582-10-06

•• працівники аптек;

33. КНП «Чорноморська лікарня» – Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1, тел: 048-686-0303, 048-686-01-16, 048-686-01-24

Залишковими дозами можуть вакцинуватися публічні особи та громадські діячі у
віці 60 років і старше.
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приводу епілепсії у 20 пацієнтів) з вищезазначеними зразками мозку померлих
людей, Леб і його команда виявили разючі
відмінності, які не залежали від віку або
захворювання.
Вони спостерігали, як клітинно-специфічна активність змінюється з плином часу
після смерті при кімнатній температурі.
Хоча більша частина активності генів залишалася стабільною протягом 24 годин,
задокументованих командою, нейронні
клітини і їх активність генів швидко виснажувалися. Однак найбільш примітним є
те, що гліальні клітини тільки збільшували
експресію генів після смерті.

Новини медицини:
Неврологи
знайшли в мозку
померлих людей
«клітини-зомбі»
Нейробіологи виявили, що деякі клітини людського мозку збільшують
свою активність після смерті людини. Ці «клітини-зомбі» збільшують експресію своїх генів і відважно
продовжують виконувати життєво
важливі функції протягом деякого
часу. Фактично клітини намагаються виправити те, що вже не
врятувати.
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«Більшість досліджень припускають, що
все в мозку зупиняється, коли перестає битися серце, але це не так. Наші результати
будуть необхідні для інтерпретації досліджень тканин людського мозку», - розповів
Джеффрі Леб, провідний автор дослідження з університету Іллінойсу, США.
Велика частина інформації про розлади
мозку, таких як аутизм, хвороба Альцгеймера і шизофренія, отримані вченими
в результаті експериментів, проведених
на тканинах мозку після смерті. Цей підхід
має вирішальне значення для пошуку лікування, оскільки дослідження, проведені на
тваринах, у більшості випадків неможливо
застосувати для людини.

Гліальні клітини є критичними захисниками нервової системи і регуляторами.
Вони не тільки підтримують гомеостатичні умови і сприяють рутинній функції
мозку, але також реагують на травми нервової системи, інфекції і хвороби. Оскільки
смерть «сприймається» гліальними клітинами як збій системи, вони збільшують
активність.

«Те, що гліальні клітини після смерті збільшуються в розмірах, не дивно, з огляду на
те, що вони запальні, і їх робота полягає в

очищенні після травм головного мозку, таких як кисневе голодування або інсульт»,
– горовить Джеффрі Леб. За його словами,
тепер стало відомо, «які гени і типи клітин стабільні, які деградують, а які з часом
збільшують активність», і це хороша новина щодо розуміння захворювань, пов’язаних з імунними реакціями.

Дослідники відзначають, що активність
гліальних клітин тривала в середньому 24
години після смерті, після чого вони також
гинули, і їх не можна було відрізнити від
руйнування навколишньої тканини.

Переклад та адаптація тексту:
Аліна Манасова
Джерела:

1.
2.
3.
4.

https://www.sciencealert.com/confusedzombie-cells-spring-to-action-after-ahuman-brain-die
https://bigthink.com/mind-brain/zombiebrain-cells?rebelltitem=3
ht t p s : // to d ay. u i c . e d u / zo m b i e - g e ne s research-shows-some-genes-come-to-lifein-the-brain-after-death
https://neurosciencenews.com/deathzombie-genes-18093/

Зазвичай дослідники працюють з тканинами
людей, які померли більше 12 годин тому.
Порівнюючи експресію генів у свіжих тканинах мозку (видалених в ході операції з
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Це природний діапазон почуттів, які переживають люди при неминучих, сумних
або трагічних змінах або втратах у власному житті. Тобто це нормальна реакція
людини на будь-яку травмуючу життєву
ситуацію: саме їх ми переживаємо, коли
намагаємося впоратися з будь-якими несподіваними сумними змінами в нашому
житті, особливо якщо це відбувається у
вигляді примусового прийняття неминучих та несподіваних життєвих змін.

Перша стадія: заперечення
«Я не можу в це повірити», «Такого не
буває», «Не зі мною!», «Тільки не знову!»

Стадії горя —
правда чи міф?
Життя кожного з нас наповнене
постійними змінами і випробу ваннями долі. Часто це не тільки
дрібні зміни, а й скорботні та гіркі
неминучі втрати, які западають
глибоко в серце і несуть внутрішні психологічні травми. Щоб пройти важкі періоди життя з повним
розумінням всієї глибини власних
почуттів, реакції та переживань
– важливо знати 5 стадій прийняття горя, втрат та важких життєвих змін.
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Часто це початкова стадія, у вигляді тимчасового захисту, що проявляється заціпенінням і шоком. Тому вона може супроводжуватися зниженням мислення і дій.
Перші години, дні і навіть тижні людина
просто відмовляється приймати те, що
трапилося.
Важка хвороба, втрата близьких, розрив
стосунків, трагічний досвід – завжди важко. Ніколи не знаєш наперед, наскільки це
боляче. Однак будь-яке горе рано чи пізно
починає відчуватися не так гостро — у нього, відповідно до теорії психіатра Елізабет
Кюблер-Росс, є п’ять стадій, які послідовно
змінюють одна одну.

Пять стадій горя за Кюблер-Росс:
1. Заперечення

Стадія заперечення зазвичай супроводжується:

•• прогалинами

в пам’яті (людина не
може згадати події попереднього дня
і не пам’ятаєте, коли останнього разу
їла…),

•• дезорганізацією (людина раз у раз забуває чи губить ключі або телефон),

•• неадекватною

реакцією на будь-які
події (людина поводить себе не так, як
звичайно, і відчуває себе ніби кимось
іншим).

2. Злість
3. Торг
4. Депресія

На цій стадії людині важливо не тікати
від проблеми, важливо говорити про те,
що хвилює з рідними та друзями, шукати

5. Прийняття
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підтримку. Також важливо дати собі час
для передивлення даної стадії, адже в цей
період людина може зібрати досить багато
інформації про проблему, що допоможе їй
в наступній стадії.

Друга стадія: гнів
«Чому я? Це несправедливо!», «Ні! Я не
можу це прийняти!»
Коли відбувається усвідомлення того, що
зміни реальні і вже нічого не змінити,
заперечення часто переходить в злість.
Люди схильні злитися, відчувати біль і
шукати винних, звинувачуючи когось або
щось в тому, що з ними відбувається. Під
час цієї стадії людина знаходиться в дратівливому, розладнаному і запальному
стані.
На цьому етапі потрібно постаратися перестати весь час прокручувати події минулого у своїй пам’яті. Якщо з голови ніяк
не йдуть самі неприємні моменти, обговоріть їх з рідними чи друзями, які разом з
вами пройшли через те ж саме, розкажіть,
які саме почуття і емоції ви переживали.
Так ви даєте вихід своїм страхам і почуттю
провини, отримуєте підтримку близьких
і розумієте, що ви дійсно зробили все, що
було на той момент часу у ваших силах.

Третя стадія: торг
«Тільки дай мені дожити до того, як …»;
«Я все зроблю, почекай поки! Ще кілька
років»
Це спроба відкласти неминуче – характерна поведінка людей, які переживають
хворобливі зміни. Вони починають торгуватися, аби віддалити небажані зміни
або знайти вихід із ситуації. На цій стадії
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Здається, що це найнижча точка в житті, з якої немає ніякого виходу. Тому зовні людина може демонструвати байдуже
ставлення, замкнутість, відштовхування
інших і відсутність хвилювання до чого-небудь в житті.
В таких ситуаціях людині краще розповісти оточуючим про те, що саме сталося.
Адже в цей період людина прагне співчуття та розуміння з боку оточуючих.

П’ята стадія: прийняття
«Все буде добре»; «Я не можу перемогти це,
але я можу добре підготуватися до цього»

людина дає обіцянки або укладає якісь угоди, щоб отримати можливість ще трохи пожити за старими правилами, здійснювати
дії в тому руслі в якому вона звикла.
Більшість угод, як правило, укладається з
Богом, іншими людьми, особливо з близькими: «Якщо я обіцяю це робити, ти не допустиш цих змін в моєму житті». Люди в
цей період час звертаються до знахарів,
екстрасенсів і тд.
Торг часто пов’язаний з почуттям провини. Людині можна допомогти, заохочуючи
її промовляти ці почуття або вона може
написати листа і всі переживання «вилити» на папір.У робочих ситуаціях деякі
починають старанно працювати і часто
залишаються понаднормово, намагаючись
уникнути скорочення.
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Четвертий етап: депресія
«Я такий нещасний, хіба мене може
щось турбувати?»; «До чого спроби?»

Незалежно від того, наскільки глибокими є
страждання людини, повільно, але неухильно, вона повертається до звичного життя.
Спочатку вона буде робити крок вперед і два
назад, але поступово починає усвідомлювати те, що трапилося, і задіювати приховані
«резерви сил». Особистість з подивом виявить, що життя не зупинилося.

На стадії прийняття людина не просто
вчиться жити в нових умовах , а й мотивує інших, допомагає тим, хто опинився
в важкій ситуації, надихає власним прикладом.
Знання про вище перераховані п’ять стадій прийняття неминучого сильно спрощує широкий спектр емоцій і переживань,
які люди можуть відчувати під час змін.
Адже це дає людям заспокоєння – полегшення від того, що вони розуміють, що з
ними взагалі відбувається і зокрема – на
якій стадії прийняття зміни вони знаходяться, і де були до цього.
До того ж усвідомлення того факту, що ці
реакції, почуття і переживання нормальні
і не є ознаками слабкості – наповнюють
людину силами і натхненням прийняти
те, що сталося і почати рухатися далі в
своєму розвитку.

Лейла Гасанова, психолог

Коли приходить усвідомлення того, що
торг не приносить результатів, а наближаються зміни, які стають все реальніше.
Коли вже відчувається подих всіх втрат,
які спричиняють за собою цілу низку неминучих сумних змін в житті, і все, до
чого ми так звикли, доведеться залишити…

Цей розклад справ викликає у людей
стан пригніченості, смутку, страху,
жалю та ін., в загальному – депресія:
опускаються руки від безвиході і енергія
життя залишає тіло, людина втрачає
сенс свого життя.
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ДОСЛІДЖЕННЯ
за допомогою картопляного крохмалю.
Залишається питання: чи дійсно така
маска надійно захищає? Хоча рисовий
папір використовується в косметичних
товарах, Fast Company не знайшла жодного випадку, коли б матеріал був протестований як засіб індивідуального захисту.
Тому пам’ятайте, що обираючи дизайн
та еко-підхід, ви можете втратити у найголовнішому - захисті. Крім того, маски

Marie Bee Bloom коштують близько 3,5 доларів за штуку, тобто вони значно дорожчі за
хірургічні.

Дизайнер
створила захисну
маску, з якої
проростають квіти
Кожну хвилину люди викидають 3
млн масок, тобто 129 млрд масок
на місяць. Більшість із них зроблені
з пластикових волокон, у яких мікропластіку більше, ніж в пластикових пакетах або пляшках для води.
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Переклад та адаптація тексту:
Аліна Манасова
Джерела:

1.
2.
3.

https://www.sdu.dk/en/nyheder/
forskningsnyheder/mundbind-er-entikkende-plastikbombe
https://www.fastcompany.com/90613629/
plant-this-disposable-face-mask-whenyoure-done-and-itll-sprout-ﬂowers
https://link.springer.com/content/
pdf/10.1007/s11783-021-1413-7.pdf

Дизайнерка з Нідерландів створила
маску, яку можна закопати в землю
після використання, і з неї проростуть квіти.
Дизайнерка Маріанна де Гроот створила
біологічну маску з рисового паперу під
назвою Marie Bee Bloom, повідомляє Fast
Company. Матеріал вироблений з суміші
рису, води і натурального крохмалю. Використану маску можна закопати в землю, і з
неї проростуть квіти - між шарами паперу
сховане насіння.
Довжину пов’язок, виготовлених зі звичайної пряжі, можна регулювати. Частини маски приклеєні одна до одної
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