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в період безпрецедентної кризи лише під-
тверджують важливість добровільного 
донорства крові», — підкреслює почес-
ний донор України Ірина Пєчкурова. Медик 
додає, що за перші п’ять місяців пандемії 
(починаючи з березня 2020 року — прим. 
авт.) цифри та показники не змінилися: 
у середньому в будні дні кров здають 15 
донорів, за 2020 рік ця цифра традиційно 
склала більше трьох тисяч чоловік. А це 
півтори тонни крові та 600 доз тромбо-
концентрату для онкохворих дітей, який 
також життєво необхідний їм.

«У будь-яку кризу важливо не панікувати, 
а організувати процес, нікого не упустити, 
говорити з волонтерами, донорами, органі-
заціями, підключати молодь», — додає Іри-
на. У 2020 донорами на їхній станції стали 
студенти Одеської духовної семінарії, які 
самостійно організували донорську групу і 
щомісяця здають кров. За словами фахівця, 
половина співробітників лікарні також є 
донорами, а сама Ірина Пєчкурова здавала 
кров, починаючи з навчання в інституті, 
близько 70 (!) разів.

«Ми з цільної крові готуємо плазму, ери-
троцити і тромбоцити, тому одна кро-
водача рятує три життя», — розповідає 
медик. А ось на питання, що її мотивує 
системно і безоплатно здавати кров, від-
повідає, що найціннішим мотивом стала 
одна давно висловлена фраза в її адресу: 
«Ірина, після переливання вашої крові па-
цієнт встав і побіг по палаті!».

«Найбільша мотивація для донора — зна-
ти, що його кров врятувала життя. Після 
цього неможливо не здавати її регулярно!», 
— посміхається почесний донор України.

Нагадаємо, що донором крові може стати 
будь-який дієздатний громадянин у віці 
від 18 до 60 років, з вагою від 50 кг, у якого 
немає протипоказань після проходження 
спеціального медогляду, передбаченого 
законодавством України. Про обмеження 
можна дізнатися на сайті автоматизованої 
системи рекрутингу та управління донора-
ми крові DONOR.ua, за цим посиланням ви 
знайдете адреси та телефони станцій пере-
ливання крові в Одесі і Одеській області. 

Підготувала Аліна Манасова

Почесний донор 
України Ірина 

Пєчкурова: 
«Один донор 

рятує відразу три 
людські життя»

14 червня — Всесвітній день доно-
ра крові. За інформацією сервісу До-
норUA, сьогодні в Одеській області 
працюють 28 станцій переливання 
крові, з них в Одесі — 5 станцій. Ми 

зв’язалися з Іриною Пєчкуровою, за-
відуючою відділенням трансфузіології 
в Одеській обласній дитячій клінічній 
лікарні, де станція переливання крові 
функціонує з 1978 року. Ірина розпові-
ла, як проходила та проходить здача 
крові в період пандемії COVID-19 з 
огляду на обмежені можливості пере-
сування та інші труднощі. А також 
чому один донор рятує відразу три 
людські життя.

Головна тема кампанії Всесвітнього дня 
донора 2021 року — «Здавайте кров, нехай 
в світі пульсує життя». Протягом усієї пан-
демії COVID-19 донори крові в багатьох 
країнах, включаючи Україну, продовжу-
вали здавати кров і плазму для пацієнтів, 
які потребують переливання. «Зусилля 
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Лікар-косметолог 
Юлія Горбатюк 

назвала категорію 
людей з 

протипоказаннями 
до засмаги

Люди, які використовували пілінги 
або косметику з кислотами в її скла-
ді, а також страждають аутоімун-
ним захворюванням, мають проти-
показання до засмаги. Про це та не 
тільки розповіла лікар-косметолог 
Юлія Горбатюк.

За словами косметолога, категорично уни-
кати прямих сонячних променів повинні 
люди, які страждають фотодерматитом, з 
дуже світлою шкірою (1-й і 2-й фототип по 
Фітцпатріку) і великою кількістю родимок, 
адже у них можливий розвиток онкології. 

«Таким людям ще перед початком сезону 
потрібно звернутися до дерматолога для 
огляду родимок і надалі для їх контролю. 
Я і сама раз на рік обов’язково проходжу 
огляд», — поділилася фахівець.

В якості головних помічників в захисті від 
сонця Горбатюк назвала сонячний крем з 
фактором захисту від сонця — SPF з фак-
тором 30 і більше, сонцезахисні окуляри і 
головні убори. Лікар пояснила, що сонце-
захисний засіб наноситься перед кожним 
виходом на сонце і оновлюється кожні 2 
години. «До речі, мало хто знає, що SPF по-
трібно використовувати протягом усього 
року, просто взимку досить SPF 15», — до-
дала косметолог. Але ж факт — ультрафіо-
летові промені проникають через хмари. 
Тому, навіть якщо на вулиці похмура пого-
да, це не привід нехтувати сонцезахисним 
кремом.

За словами фахівця, в жарку пору катего-
рично не можна використовувати середин-
ні та глибокі пілінги, адже посилюється 
чутливість до променів сонця, через що 
можлива поява алергічних реакцій і гіпер-
пігментації, з якої потім буде дуже важко 
впоратися. «Є "літні" пілінги, які можна 
робити, але вони виключно поверхневі — 
мигдальний, феруловий, азелаїновий», — 
розповіла Горбатюк.

«Протипоказано загоряти при розацеа і 
акне, але навіть якщо і перебувати на сон-
ці, то тільки в ранковий і вечірній час. До 
речі, деякі пацієнти з акне відзначають 
"поліпшення стану шкіри після сонця", але 
це сумнівний і дуже недовгостроковий ре-
зультат, тому що під впливом сонячних 
променів і самої температури посилюєть-
ся вироблення шкірного сала. В результаті 
пори закупорюються, що провокує виник-
нення нових комедонів», — підкреслила 
фахівець.

Горбатюк також вказала про рекомендо-
ваний для засмаги час — до 10 ранку або 
після 17 години вечора. В інші години слід 
уникати сонячних променів.

«В цілому не можна забувати, що в літній 
час шкіра вразлива у людей з будь-яким ти-
пом і станом шкіри, тому дотримуйтесь 
рекомендацій, щоб зберегти її здоровою», 
— підсумувала лікар-косметолог.

Спілкувалася Аліна Манасова



ЗДОРОВ’Я

PUBLIC HEALTH чеРВень	 20216 7

Вітамінна бомба. 
У чому користь 
черешні і чому 

непростимо 
пропустити її 

сезон
Поїдаючи черешню, ви не тільки на-
солоджуєтеся найлітнішим смаком, 
але і привносите користь своєму ор-
ганізму: покращуєте сон, зменшуєте 
жир на животі, дбаєте про серце і не 
тільки. 

Склад та користь
У 100 г черешні міститься 52 ккал. При цьому 
ягода добре втамовує голод і радує солодким 
смаком — це створений самою природою де-
серт для тих, хто бореться із зайвою вагою.

Ці плоди на 82% складаються з води, міс-
тять 16% вуглеводів, 1% білка і практично не 
мають жиру (0,2%). Завдяки меншій кислот-
ності, ніж у вишні, черешню рекомендують 
їсти тим, хто страждає печією. Користь че-
решні пов’язана з вмістом в ній вітамінів 
А (25 мкг), B1 (0,01 мг), B2 (0,01 мг), С (15 мг), Е 
(0,3 мг), мікро- і макроелементів (кальцій, 
залізо, магній, фосфор, калій, натрій, йод), 
а також органічних кислот, цукрів (фрук-
тоза, глюкоза), пектинових речовин і вели-
кої кількості антоціанів — речовин з групи 
флавоноїдів. Всі разом вони надають ефект, 
який виводить черешню в ряд лікувальних 
продуктів.

10 причин, щоб почати «лікування» 
черешнями прямо зараз
1.  Захист від діабету: глікемічний індекс 

черешні 22, нижче, ніж у абрикосів (57), 
винограду (46), персиків (42), чорниці 
(40) або слив (39). А значить, це вибір 
номер один для тих, хто страждає на 
цукровий діабет.

2.  Поліпшення сну: згідно з досліджен-
нями, сік черешні і вишні стимулює 
вироблення необхідного для здорового 
сну мелатоніну. А значить, ці ягоди 
допоможуть і в боротьбі з джетлаг і 
зміною часових поясів.

3.  Зменшення жиру на животі. Його під-
тверджують експерименти на щурах, 
які проводилися з використанням 
порошку отриманим з черешні.

4.  Запобігання хвороби Альцгеймера: Асоці-
ація Альцгеймера відносить черешню 
до продуктів, який поліпшує пам’ять, 
тому що вона багата антиоксидантами.

5.  Зниження ризику інсульту: антоціа-
ни — пігменти, що додають вишні та 
черешні колір, – запускають механізм 
метаболізму жиру і глюкози, знижую-
чи таким чином рівень холестерину, 
артеріальний тиск і ризик діабету.

6.  Молодість шкіри: антиоксиданти, 
якими багата черешня, допомагають 
організму боротися з вільними ради-
калами, які прискорюють старіння. 
Вишневий сік рекомендують в якості 
альтернативного лікування різнома-
нітних захворювань шкіри.

7.  Зниження ризику нападів подагри на 
35% підтвердилося експериментами 
на людях, які страждають на подагру, 
які проводив Бостонський університет.

8.  Зменшення м’язових болів. Група мара-
фонців, яка пила сік вишні після забігу, 
підтвердила благотворний вплив на 
м’язи — запалення і хворобливі відчут-
тя зменшилися.

9.  Регуляція кров’яного тиску: калій допома-
гає регулювати частоту серцевих ско-
рочень і кров’яний тиск і знижує ризик 
гіпертонії, а фітостероли допомагають 
знизити рівень поганого холестерину.

10.  Запобігання раку товстої кишки: вважаєть-
ся, що корисні речовини, які містяться 
в вишні, можуть зменшити утворення 
канцерогенних речовин, що утворюють-
ся при обвуглюванні м’яса для бургера, 
так що вишня і черешня особливо реко-
мендовані любителям червоного м’яса.

Історія та географія походження
Черешня, або вишня пташина, — це найдав-
ніший вид вишні, деревної рослини роду 
Слива з сімейства Рожевих. Вважається, що 
вона була відома понад 10 тисяч років тому 
в Анатолії та на території сучасних сканди-
навських країн.

Плоди черешні відносяться до типу кістян-
ки, з м’ясистим соковитим околоплодни-
ком, за формою вони бувають овальними, 
круглими або нагадують серце. Забарвлен-
ня черешень — від блідо-жовтого до тем-
но-вишневого. Культурні плоди досягають 
2 см в діаметрі і відрізняються солодким 
смаком. Такі сорти черешні як Регіна, Са-
міт, Василиса, Карина, Стаккато, Ярослав-
на відносяться до найвідоміших в Україні. 
Втім, частіше все ж на ринку шукають че-
решню мелітопольську або херсонську.
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День 
прогулянки-2021: 

чи правда, 
що такий є і 
якого числа 

відзначається?

Вельми незвичайний і актуальний 
день для людей, що живуть в скаже-
ному ритмі сучасного світу, — Між-
народний день прогулянки — наголо-
шується 19 червня.

Як і чому виник Міжнародний день 
прогулянки
Отже, Міжнародний день прогулянки, або 
День неспішної прогулянки, — свято, що 
закликає оцінити важливість пішої прогу-
лянки — такого, здавалося б, очевидного, 
але забутого багатьма способу відпочити, 
зняти стрес чи нервове напруження.

Для багатьох людей, які проживають в 
сучасних мегаполісах, об’єктивна реаль-
ність задала дуже високі темпи життя, що 
не може не позначитися на стані нервової 
системи. Статистика з упевненістю показує, 
що систематичний стрес і депресія стали вже 
стійкою характеристикою нервової системи 
жителів міста.

Аби не допустити зменшити темп життя і 
переглянути пріоритети, багато хто праг-
не вирішити ці проблеми за допомогою 

медикаментів. На щастя, в останні роки 
популярність набирає захоплення спор-
том і прагнення до здорового способу жит-
тя. Одним з ефективних способів боротьби 
зі стресом, як це не дивно, є звичайна піша 
прогулянка.

Саме бажання підкреслити доступність 
цього простого способу відволіктися хоча 
б ненадовго від проблем і суєти підштовх-
нула ініціаторів та активістів відзначати 
щорічно Міжнародний день прогулянки. 
Причому саме в червні, коли в регіонах сві-
ту вже переважає тепла сонячна погода, що 
сприяє прогулянкам на свіжому повітрі.

За іншою версією, дата свята 19 червня об-
рана в зв’язку із тим, що саме в цей день він 
і був вперше проведений в 1970-х роках в 
американському штаті Мічиган. Засновник 
свята У.Т. Рабе запропонував День пішої 
прогулянки у відповідь на популярний 
біг підтюпцем, навмисно підкреслюючи 
бажання сповільнити і без того стрімкий 
темп життя.

Корисні цифри та факти про прогу-
лянку
Головна користь прогулянок на свіжому пові-
трі полягає в позитивному впливі на здоров’я 
в цілому. Фізична активність в поєднанні з 
прогулянкою на природі сприяє зміцнен-
ню імунітету, причому навіть в періоди 
холодів. Щоденні прогулянки покращують 
роботу серця і судин, знижують артеріаль-
ний тиск.

Вчені та медики порахували, що якщо ви ро-
бите піші прогулянки по околицях не менше 
трьох разів на тиждень протягом 40 хвилин, 
то таке систематичне заняття сприятиме інтен-
сивному розвитку інтелекту, не кажучи вже 
про хороший сон і відмінне самопочуття.

Прогулянка дозволяє відірвати дітей від екра-
нів телевізорів і комп’ютерів і відправитися в 
тінистий парк, атмосфера якого призводить 
до довірчих бесід, цікавих розповідей і рухо-
мих спільних ігор. Перебування на свіжому 
повітрі поліпшить сон і апетит малюків. 
Підлітки можуть спокійно обговорити з 
батьками свої страхи, розповісти про до-
сягнення та невдачі.

Прогулянка вивільняє ендорфіни. Як і інші 
форми фізичних вправ, ходьба спонукає 
ваш мозок вивільняти ці хімічні сполуки, 
які посилюють психічне здоров’я, знижу-
ють чутливість до стресу і болю і навіть 
можуть змусити вас відчувати ейфорію.

Прогулянка забезпечує здоровий сон. Якщо 
ви страждаєте безсонням - вечірня прогу-
лянка саме те, що вам абсолютно необхід-
но. Подихати свіжим повітрям перед сном 
навіть в маленькому міському сквері - ко-
рисно для повного розслаблення організ-
му, а перенасичення киснем може навіть 
викликати сильну сонливість.

***

Не забувайте про це приємний червневий 
день, який завжди можна провести з друзя-
ми і рідними людьми, і без особливої підго-
товки запрошуйте всіх, хто близький вашому 
серцю, на захоплюючу і цікаву прогулянку.

Підготувала Аліна Манасова
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Електрична чи 
звичайна? Лікар-

стоматолог 
Валерій Попов про 
оптимальний вибір 

зубної щітки
26 червня 1780 року англієць Вільям 
Редіс першим у світі розпочав про-
мислове виробництво зубних щіток. 

Жорсткість зубної щітки
Дуже м’яка — даний вид зубних щіток при-
значений для дітей з молочними зубами, 
а також для дорослих із захворюванням 
ясен. Стоматолог рекомендує дані щітки 
людям у яких спостерігається пародонтит, 
або висока чутливість емалі зубів.

М’яка — доктор рекомендує таку щітку ва-
гітним і годуючим груддю жінкам, а також 
людям, у яких спостерігається кровотеча 
ясен.

Середня жорсткість — щітки даного виду 
є найбільш поширеними серед дорослих 
людей. Якщо у вас здорові ясна і немає 
серйозних проблем із зубами, даний вид 
зубної щітки буде найкращим вибором 
для вас.

Жорстка — стоматолог рекомендує вико-
ристовувати її, якщо ви часто курите або 
п’єте каву, але треба попередньо прокон-
сультуватися з лікарем, в іншому випадку 
використовувати дану зубну щітку доктор 
Попов не радить.

Дуже жорстка — дані типи щіток з жорстки-
ми ворсинками призначені для чищення 
знімних зубних протезів і для повноцінно-
го очищення ротової порожнини при вико-
ристанні брекетів і платівок. 

Переваги звичайної зубної щітки 
перед електричною:
 • низька ціна;

 • величезний вибір різних моделей, як за 
кольором так і за формою;

 • дуже проста у використанні і заміні.

Чим викликана популярність елек-
тричних щіток?
Якщо звичайна процедура чищення зубів 
повинна займати не менше 2 хвилин, то з 
електричним приладом користувач впо-
рається в два рази швидше. Доктор Попов 
каже, що електрична зубна щітка створює 
вібрацію щетинок, спрямовану від низу до 
верху. «Чистка відбувається дуже легко, але 
є ризик пошкодження зубної емалі і слизової. 
Результатом чистки може стати і потра-
пляння бактерій під ясна, де вони будуть 
продовжувати руйнуючі дії», — зазначає 
лікар.

Комплекти з великою кількістю насадок 
дозволяють підібрати варіанти по жорстко-
сті, частоті і довжині ворсу, призначені для 
різних ділянок порожнини рота. Змінні го-
ловки можна переставляти, таким чином, 
однією щіткою (вірніше, її корпусом) мо-
жуть користуватися всі члени сім’ї. Щоб 
не помилитися з вибором моделі, перед 
покупкою бажано проконсультуватися зі 
стоматологом, який допоможе підібрати 
варіант пристрою під індивідуальний тип 
зубів і стан ясен.

Електричні прилади для чищення 
зубів популярні завдяки:
 • ефективному очищенню;

 • можливості обробити всю ротову порож-
нину;

 • видаленню пігментації;

 • профілактиці та усуненню зубного ка-
меню;

 • якісній очистці емалі.

Спеціально до Дня народження зубної 
щітки одеський лікар-стоматолог 
Валерій Попов розповів, як правильно 
вибрати зубну щітку, щоб принести 
максимальну користь зубам і порож-
нині рота.

Стандартна зубна щітка
Найпоширенішою щіткою є всім звична 
зубна щітка, яка була або є у кожного. На 
ринку представлено дуже багато варіан-
тів і моделей зубних щіток, але ми з ліка-
рем-стоматологом Валерієм Поповим роз-
повімо вам основні моменти, на які варто 
звернути увагу при їхньому виборі.
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Крім цього, масаж, що впливає на ясна, 
сприяє їх зміцненню і захисту від перед-
часного опускання. В результаті вони 
менше кровоточать і не утворюють «ки-
шені».

Дещо цікаве про ультразвукову щітку
 Ультразвукова щітка надає бактерицидну, 
протизапальну, спазмолітичну та знеболю-
вальну дію на тканини порожнини рота. 
Також щітка сприяє кровообігу в яснах, 
адже нагріває їх на один градус. В кінце-
вому підсумку ясна зміцнюються і щільно 
прилягають до зубів.

 Ультразвукові щітки діляться на 2 види:

 • щітки, які не вимагають прямого кон-
такту з емаллю зубів — необхідно просто 
розмістити зубну щітку перед зубами і 
повільно ввести її уздовж інших зубів;

 • щітки, які поєднують ультразвукову очи-
стку з механічною — ультразвук порушує 
зв’язок між бактеріями в зубному нальо-
ті, а механічні рухи очищають ваші зуби 
від залишків їжі, нальоту.

Як правильно чистити зуби?
Чистити зуби необхідно кілька разів на 
день, особливо після їжі. Обов’язково необ-
хідно чистити зуби вранці і ввечері міні-
мум дві хвилини. Щодня чистячи зуби, ми 
проводимо своєрідне прибирання, приби-
раємо залишки їжі, слиз, залишки рогового 
епітелію.

Дотримуючись основних правил, ми поз-
бавляємо себе від неприємної процеду-
ри — видаленню зубів. Коли ми чистимо 
зуби, мікроелементи, які містяться в пасті, 
проникають в емаль і дентин, зміцнюючи 
кристалічну решітку.

«Регулярне чищення зубів покращує живлен-
ня тканин пародонта, в результаті під-
вищується опірність різним інфекціям», 
— підкреслює доктор Попов.

«Якщо нехтувати регулярним гігієнічним 
доглядом за порожниною рота, може розви-
нутися таке захворювання як пародонтоз, 
яке веде до втрати зубів. Ще одним важли-
вим моментом процедури догляду за порож-
ниною рота є те, як ми чистимо зуби. Мало 
просто кілька разів пройтися щіткою. Зуби 
необхідно чистити ретельно, головне, щоб 
на зубах не накопичувався зубний наліт, 
його потрібно регулярно прибирати».

Також важливо відвідувати стоматолога, 
бажано кожні півроку. Слід пам’ятати, що 
зубний наліт може мати місце не тільки 
в силу неправильного чищення, він може 
бути наслідком звички куріння, надмір-
ного вживання кави.

То яку ж щітку вибрати?
«Щоб отримати відмінний очищуючий 
ефект будь-якою щіткою, варто вибрати 
таку щітку, у якій головка захоплює одночас-
ного 2 або 2,5 зуба», — радить доктор Попов. 

Робоча частина повинна мати круглу фор-
му, що виключить ймовірність травмуван-
ня ясен. Добре, якщо її тильна сторона буде 
шорсткою. Це дозволить видаляти бактерії 
не тільки з зубів, але і зі слизової оболонки 
ротової порожнини.

«Розглядаючи, яку зубну щітку краще піді-
брати для очищення, звертайте увагу на 
ручку пристрою. Вона повинна бути ши-
рокою, з прогумованими вставками, що 
виключають її вислизання з рук. Бажано 
вибрати щітку, у якій з’єднання рукояті 
і робочої частини буде рухомим. Завдяки 
цьому забезпечується пружний ефект, що 
дозволяє регулювати ступінь натиску на 
ясна», — підвів підсумок стоматолог. 

До речі, з 60-х років минулого століття 
було запатентовано більше 3000 моделей 
зубних щіток. А в проведеному в січні 
2003 року опитуванні американські гро-
мадяни назвали зубну щітку номер один 
в числі винаходів, без яких неможливо 
прожити. Винахід автомобіля, мікрохви-
льової печі та комп’ютерів залишилися 
далеко позаду. 

Спілкувалась Аліна Манасова
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Дієтолог Людмила Ярмошенко назвала 
максимально допустиму порцію морозива 
на тиждень (БОНУС: рецепт смачного 
морозива, яке можна приготувати вдома)
Лікар-терапевт вищої категорії, 
дієтолог Людмила Ярмошенко роз-
повіла, що морозиво слід вживати не 
більше двох разів на тиждень, тоді 
як порція не повинна перевищувати 
100 грамів.

Дієтолог підкреслила, що порція близько 
100 грам актуальна для дорослої здорової 
людини, яка не страждає на цукровий ді-
абет. «Можна їсти 1-2 порції морозива на 
тиждень, дітям — 2-3 порції морозива на 
тиждень».

ознайомитися з його складом і звернути 
увагу на наявність шкідливих для здоров’я 
інгредієнтів: барвників, синтетичних аро-
матизаторів, загусників, емульгаторів». Лі-
кар вважає, що без цих інгредієнтів знайти 
морозиво в Україні складно, тому рекомен-
дує робити його вдома.

Ми шукали рецепт смачного і корисного на-
турального морозива і знайшли. На наш по-
гляд, для домашнього приготування краще 
обирати сорбет — морозиво, яке зроблено 
тільки з натурального соку з м’якоттю. Для 
приготування за рецептом шеф-кондитера 
Суки Маман нам знадобиться 300 грамів 
полуниці, 1 лимон, 75 г цукру, 2 стебла м’я-
ти. Далі по пунктах, як його приготувати.

1.  Полуницю промити, очистити від 
зелених квітконіжок з чашолистками і 
порізати на дольки товщиною приблиз-
но три міліметри. Три-чотири ягоди 
залишити для прикраси.

2.  Викласти нарізану полуницю в сотейник 
або миску і засипати цукром. Додати 
лимонний сік і 25 мл води. Залишити 
мінімум на п’ятнадцять хвилин, щоб 
полуниця зацукрувалася і пустила сік.

3.  Пробити полуницю блендером до 
утворення однорідного пюре — на це 
піде три-чотири хвилини. Після цього 
полуничне пюре можна процідити че-
рез сито, щоб однорідність була повною, 
але це необов’язково. Деяким сорбет 
з непроцеженного пюре навіть стає 
смачнішим.

4.  Перелити пюре в простору ємність, аби 
воно розтеклося на дні тонким шаром. 
Прибрати в морозилку на годину, після 
чого переворушити його виделкою, 
руйнуючи лід і насичуючи сорбет пові-
трям. Замість виделки можна вико-
ристовувати жорсткий віночок. Знову 
прибрати сорбет до морозилки. Повто-
рити процес ворошіння з інтервалом в 
годину ще три рази. Залишити сорбет в 
спокої в морозилці на ніч.

5.  За допомогою столової ложки сфор-
мувати кульки сорбета, викласти їх 
на тарілки, прикрасити розділеною 
на кілька часточок полуницею і тонко 
нарізаною свіжою м’ятою.

Сорбети надзвичайно прості в приготуванні, 
але все ж вимагають ґрунтовного терпіння: 
щогодини їх необхідно ворушити, а остаточно 
замерзають вони цілу ніч. Зате ранок можна 
прямо з нього і почати. На додаток до цукру 
можна додати 15 грам глюкози — це допомо-
же цукровим кристалам швидше розчинити-
ся. А сам сорбет буде дещо м’якше —  і з нього 
буде легше формувати кульки при подачі.

Аліна Манасова

Ярмошенко розповіла, з чого повинне скла-
датись морозиво, аби не приносити шко-
ди здоров’ю. «Дуже важливо, щоб морозиво 
складалося з натуральних інгредієнтів. В 
складі повинен бути саме цукор, а не цукро-
замінник (аспартам Е951), також нату-
ральне какао, фрукти і ягоди, і ні в якому 
разі барвники».

За словами дієтолога, морозиво з натураль-
них інгредієнтів можна приготувати вдо-
ма, і якщо не перевищувати порції, воно 
корисно і смачно урізноманітнює раціон. 
«Якщо ви купуєте морозиво в магазині, слід 
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Ботулізм в 
Україні: про що 

варто пам’ятати?
За п’ять місяців 2021 року в Україні 
зареєстрували 41 випадок ботулізму, 
6 випадків стали фатальними. Всього 
захворіли 43 людини, з них одна ди-
тина. Про це повідомляє прес-служба 
Центру громадського здоров’я України.

Причини отруєнь 

«Основною причиною отруєнь стало вжи-
вання в’яленої / солоної / сушеної прісно-
водної риби домашнього приготування або 

на ботулізм, — чоловіки. Переважно хворі-
ють люди віком 18–59 років (83,7%).

У 2021 році 2 випадки захворювання на бо-
тулізм було зареєстровано також  в Одесь-
кій області. 

Основні факти про ботулізм

Clostridium botulinum є бактерією, яка в умо-
вах низького вмісту кисню виробляє небез-
печні токсини (ботулотоксини).

Ботулотоксини входять в число найсильні-
ших з відомих на сьогоднішній день речо-
вин несмертельної дії.

Ботулотоксини блокують нервові функції і 
можуть призводити до дихального і м’язо-
вого паралічу.

Ботулізм людини може ставитися до хар-
чового ботулізму, дитячого ботулізму, ра-
нового ботулізму і ботулізму в результаті 
вдихання або інших типів інтоксикації.

Харчовий ботулізм, що викликається спо-
живанням харчових продуктів, які не про-
йшли належної обробки, є рідкісною, але 
потенційно смертельною хворобою в разі, 
якщо він не діагностований своєчасно і не 
проведено лікування антитоксином.

Консервовані або ферментовані в домаш-
ніх умовах харчові продукти є одним з ос-
новних джерел харчового ботулізму, і при 
їх приготуванні необхідно дотримуватися 
особливих застережних заходів.

Симптоми харчового ботулізму
Ботулотоксини нейротоксичні і тому впли-
вають на нервову систему. Для харчового 
ботулізму характерний низхідний млявий 

параліч, який може призводити до дихаль-
ної недостатності.

Ранніми симптомами є сильна стомлюваність, 
слабкість і запаморочення, за якими зазвичай 
йдуть затуманений зір, сухість у роті, а також 
утруднене ковтання і мова. Можуть також 
мати місце блювота, діарея, запор і здут-
тя живота. У міру прогресування хвороби 
може з’являтися слабкість в шиї і руках, 
після чого уражаються дихальні м’язи і 
м’язи нижньої частини тіла. Температу-
ра не підвищується і втрати свідомості не 
відбувається.

Причиною цих симптомів є не сама бактерія, а 
вироблений нею токсин. Симптоми зазвичай 
з’являються через 12-36 годин (мінімум че-
рез 4 години і максимум через 8 днів) після 
експозиції. 

Показники захворюваності на ботулізм низькі, 
але показники смертності високі в разі, якщо 
не буде швидко поставлений правильний ді-
агноз і негайно надано лікування (введення 
на ранніх стадіях антитоксина і інтенсивна 
штучна вентиляція легенів). Хвороба може 
закінчуватися смертельним результатом в 
5-10% випадків.

Профілактика ботулізму
Профілактика харчового ботулізму засно-
вана на належній виробничій практиці 
приготування харчових продуктів, зокре-
ма під час теплової обробки / стерилізації, 
гігієни тощо.

Харчовий ботулізм можна запобігати шля-
хом інактивації бактерії в стерилізованих 
шляхом нагрівання (наприклад, в авто-
клаві) або консервованих продуктах, або 
шляхом пригнічення росту бактерій і виро-
блення токсинів в інших продуктах. 

невідомого походження, яку придбали на 
стихійних ринках (16 випадків) та м’ясних 
консервів домашнього приготування (15 ви-
падків)», — йдеться в повідомленні ЦГЗ 
України. 

Інші випадки захворювання на боту-
лізм пов’язані з вживанням:

 • інших кулінарних виробів з м’яса (у 3 
хворих)

 • овочевих і рибних консервів (у 4 хворих)

 • рибних консервів або морської солоної / 
копченої риби (у 5 хворих).

Порівнюючи з минулим роком, цьогоріч 
тенденції негативні. Зокрема, за весь 2020 
рік захворіло 65 людей, а померло — чотири. 
Цього року понад 67,0% людей, які захворіли 
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Вегетативні форми бактерії можуть бути 
знищені при кип’ятінні, але спори можуть 
залишатися життєздатними навіть при 
кип’ятінні протягом декількох годин. Проте, 
спори можна знищити шляхом теплової об-
робки при дуже високих температурах, на-
приклад при промисловому консервуванні.

Промислової теплової пастеризації (вклю-
чаючи пастеризовані продукти у вакуум-
ній упаковці і продукти гарячого копчення) 
може бути недостатньо для знищення всіх 
спор, тому безпека цих продуктів повинна 
бути заснована на запобіганні бактеріаль-
ного росту і вироблення токсину. Низькі 
температури в поєднанні з вмістом солі і / 
або кислим середовищем перешкоджають 
росту бактерій і вироблення токсину.

Брошура ВООЗ «П’ять найважливіших 
принципів безпечного харчування» є осно-
вою освітніх програм для підготовки осіб, 
що займаються обробкою і приготуван-
ням харчових продуктів, і для освіти їх 

споживачів. Вони особливо важливі для 
запобігання харчових отруєнь.

Це наступні п’ять принципів:

1.  дотримуйтесь чистоти;

2.  відокремлюйте сире від готового;

3.  проводьте ретельну теплову обробку;

4.  зберігайте продукти при безпечній тем-
пературі;

5.  використовуйте чисту воду і чисте хар-
чову сировину.

Отже, попередження і лікування ботуліз-
му залежить від ранньої діагностики, пра-
вильного лікування і в більшості випадків 
— введення ботулінічного антитоксину.

Підготувала Аліна Манасова
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Як отримати 
безоплатні 

медичні послуги 
у приватних 

медзакладах?
Медична реформа змінила умови от-
римання медичних послуг на користь 
пацієнта, а для надавачів медпослуг 
створила рівні правила гри. Приват-
ні заклади, так само як і комунальні, 
можуть укладати договори з НСЗУ 
і отримувати від держави оплату 
за надані послуги задекларованим 
пацієнтам в рамках пакетів медич-
ної допомоги. У свою чергу, пацієнти 
можуть обирати, з яким лікарем їм 
підписати декларацію – з лікарем 

 • відкрийте зі стаціонарного ПК дашборд 
НСЗУ: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/
pmg-contracts;

 • у фільтрі «Вид допомоги» оберіть «Пер-
винна»;

 • у фільтрі «Форма власності» – «ФОП» або 
«Приватна без ФОП» – так ви побачити 
загальну кількість по областях України;

 • якщо цікавить певна область чи місто 
– позначте це у фльтрах «Область реє-
страції» та «Наслений пункт».

Щоб отримати безоплатні послуги у при-
ватних лікарів первинної ланки, слід укла-
сти з таким лікарем декларацію.

Зазначимо також, що є приватні медзакла-
ди та лікарі, які надають і спеціалізовану 
допомогу за договорами з НСЗУ (тобто така 
допомога є безоплатною для пацієнта). Їх 
менше, ніж на первинній ланці, але у вели-
ких містах відшукати їх не складно. В Укра-
їні це 82 приватні лікарні та 11 лікарів-ФОП.

Відшукати їх можна за посиланням: https://
nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts. 
Далі:

 • у фільтрі «Вид допомоги» оберіть «Спе-
ціалізована»;

 • у фільтрі «Форма власності» – «ФОП» або 
«Приватна без ФОП»;

 • якщо цікавить певна область чи місто 
– позначте це у фльтрах «Область реє-
страції» та «Наслений пункт»;

 • фільтри «Напрям» та «Група послуг» до-
поможуть зорієнтуватися, за яким саме 
пакетом послуг відповідний медичний 
заклад має контракт з НСЗУ.

Щоб отримати безоплатні послуги у при-
ватному секторі в рамках спеціалізованої 
меддопомоги, треба попередньо отримати 
направлення від свого сімейного лікаря.

Додаткові роз’яснення з цього приводу мож-
на отримати за безоплатним номером 16-77.

комунальної поліклініки, приватної 
лікарні або лікарем-ФОП. Об’єм безо-
платних послуг у будь-якому випадку 
буде одним и тим самим. 

Про які саме послуги йдеться? Це, напри-
клад, прийом та консультація, первинний 
огляд, призначення ліків, обстежень, вида-
ча рецептів та направлень, швидкі тести 
(на ВІЛ, гепатит, вагітність), оформлення 
лікарняного, видача довідок, загальні ана-
лізи крові та сечі, аналіз на рівень цукру 
тощо.

За даними НСЗУ, у 2021 році первинну ме-
дичну допомогу за договором зі Службою 
надаватимуть понад 1850 медзакладів, з 
них 481 – лікарі-ФОП та 194 приватних цен-
трів. Якщо ви маєте намір обрати для по-
дальшого медичного обслуговування саме 
приватну клініку чи лікаря-ФОП, але не 
знаєте, хто з них працює в рамках Програ-
ми медичних гарантій, слідуйте наступно-
му алгоритму:



МЕДИЦИНА

PUBLIC HEALTH чЕрвЕНь	 202122 23  

Інфекційна 
безпека 

вакцинальної 
кампанії проти 

COVID-19. Про що 
треба знати?

Під час організації потужної вакци-
нальної кампанії, на кшталт кампа-
нії проти COVID-19, принциповим є 
створення максимально безпечних 
умов для пацієнтів та медичних 
працівників, з урахуванням сучасних 
підходів та доказової медицини. Тим 
паче, що з кожним днем вакцинація 
стає все більш доступною для людей 
і масштаби кампанії стрімко зро-
стають.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, під час 
організації вакцинації особливу уваги слід 
приділити забезпеченню:

 • інфекційного контролю (захисту пацієн-
та та медичного працівника),

 • безпеки медичного імунобіологічного 
препарату,

 • дотримання правил поводження з епі-
демічно-небезпечними медичними від-
ходами.

Нагадуємо також базові принципи створен-
ня інфекційної безпеки під час проведення 
вакцинальної кампанії:

1.  Заздалегідь скласти графік прийому, 
щоб уникнути скупчення людей.

2.  Чітко розділити в закладі зони очіку-
вання, медичного огляду, проведення 
вакцинації та спостереження, промар-
кувати їх, щоб маршрут був відмічений 
відповідними позначками.

3.  Забезпечити умови дотримання про-
філактичних заходів: дотримання дис-
танції між особами, що очікують, не 
менше 1,5 м, наявність захисних масок, 
антисептиків та засобів для проведен-
ня гігієнічної обробки рук в достатній 
кількості.

Важливо пам`ятати, що на сьогодні пункти 
щеплень організовуються відповідно до 
Положення про організацію і проведення 
профілактичних щеплень, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 01 лютого 2019 року № 280 та 
Державних санітарних норм і правил «Са-
нітарно-протиепідемічні вимоги до закла-
дів охорони здоров’я, що надають первин-
ну медичну (медико-санітарну) допомогу», 
затверджених наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 02 квітня 2013 
року № 259.

Олена Станкевич, лікар-інфекціоніст
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Центри вакцинації 
населення: як це 

працює?
Із пожвавленням поставок в Україну 
вакцин проти COVID-19 МОЗ почи-
нає пілотувати так звані центри 
вакцинації населення (ЦВНи) – ло-
кації для масової вакцинації людей 
у найбільш зручному та безпечному 
для всіх форматі. Як саме це працю-
ватиме, розповідаємо на прикладі 
Одеської області. 

Міжнародний досвід 
Перетворення стадіонів та спортивних 
споруд на Центри вакцинації населення є 
поширеною в світі практикою. Окрім ста-
діонів, у США, Великобританії, Австралії та 
Європі використовують культурні споруди, 
зокрема, музеї, театри та художні галереї, 
а також релігійні об’єкти. Серед відомих 
споруд, що стали центрами вакцинації – 
Олімпійський стадіон в Монреалі (Канада), 

ЦВНи та масова вакцинація в Одесі
Коли ми говоримо про масову вакцинацію, 
мається на увазі, що один ЦВН, залежно від 
його типу, може упродовж робочого дня 
вакцинувати до 6000 людей. Зазначимо, 
що наразі уся Одеська область виконує за 
день в середньому близько 1 тисячі ще-
плень. Тож ЦВНи – це дійсно важливий 
інструмент досягнення максимального 
охоплення населення вакцинацією. Зви-
чайно, на такі потужності має бути ще й 
вдосталь бажаючих вакцинуватися, які 
певним чином своє бажання висловлять: 
зареєструються в листі очікування, через 
контакт-центр чи сімейного лікаря. Крім 
того, таких великих інфраструктурних 
об’єктів, готових надати свої майданчики 
під вакцинацію, у принципі не дуже бага-
то. Тому Одеса і почала зі створення ЦВНу 
четвертого типу, розрахованого на 250-300 
щеплень на день (при цьому медикам вда-
лося щепити 377 людей на стадіоні ОЮА). 
Проте уже 6 червня таких центрів в Одесі 
буде відкрито три, щоб забезпечити до-
ступність до них людей, які проживають 
у різних районах міста, та не спричинити 
транспортних проблем і скупчення від-
відувачів. 

Вакцинація відбуватиметься на на-
ступних локаціях: 
1.  ТЦ «Мегадом», вул. Толбухіна, 135, (кор-

пус «Космос», 3-й поверх, хол), тел.: 095-
706-19-77

2.  ТЦ «Fontan Sky», пров. Семафорний, 4, 
(середній ескалатор, 2-й поверх, над ма-
газином «Антошка»), тел.: 097-542-08-57

3.  ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-А, спортзал 
(біля ТЦ City Center), тел: (048) 750 50 81

Як потрапити на вакцинацію до ЦВНу? 
Є кілька механізмів отримання щеплення в 
центрах вакцинації. Важливо розуміти, що 
робота таких центрів, як і пунктів щеплення 
має бути запланована для того, щоб уникну-
ти черг. Тобто людина має бути записана на 
конкретний час. Для цього потрібно:

 • зареєструватися у листі очікування на 
порталі або додатку ДІЯ (обов’язково 
зайдіть у свій кабінет та перевірте, чи 
надали ви контактні дані для зворот-
нього зв’язку). 

 • зателефонувати до контакт-центру МОЗ і 
залишити оператору свої контактні дані. 

 • зателефонувати відповідальному за за-
пис у ЦВН.

Також слід пам’ятати, що уже в центрі вак-
цинації для внесення даних про щеплення 
в електронну систему необхідні документи 
щепленої особи. Тож із собою треба мати 
паспорт та ідентифікаційний код (або ак-
тивний додаток ДІЯ з цими документами), 
а також мобільний телефон. 

Бажано також подбати про те, щоб у вас була 
укладена декларація з сімейним лікарем – 
це значно спростить роботу реєстратору і 
скоротить ваш час перебування в ЦВНі. Про-
те зазначимо, що декларація – це не обов’яз-
кова умова для щеплення, тож її відсутність 
не стане на заваді вашої вакцинації. 

Зазначимо, що Одеська область планує на-
рощувати потужності центрів вакцинації 
населення і відкривати додаткові майдан-
чики як в Одесі, так і в інших населених 
пунктах області.

Анна Мячина 

стадіони Національної футбольної ліги 
(США), домашній стадіон бейсбольної ко-
манди «Доджерс» (Лос-Анджелес) тощо.

Перші українські ЦВНи
В Україні пілотні ЦВНи відкрилися на ста-
діоні «Арена Львів», на базі Міжнародного 
виставкового центру в Києві та на стадіоні 
НУ «Одеська юридична академія». Розмір 
цих інфраструктурних об’єктів дозволяє за 
відносно короткий проміжок часу вакцину-
вати велику кількість людей із дотриман-
ням всіх стандартів організації вакцинації: 
інфекційного контролю, холодового ланцю-
га для вакцини тощо. При цьому пункти 
вакцинації та мобільні бригади, які щеплю-
ють маломобільних людей та організовані 
колективи, працюють у звичному режи-
мі. Тобто ЦВНи та їхні потужності ніяк не 
порушують плани людей вакцинуватися 
найближче до місця проживання у знайо-
мій амбулаторії або разом з колегами на 
місці роботи чи служби. ЦВН – це додаткова 
можливість для людей, які бажають отри-
мати щеплення, та додаткова потужність 
для МОЗу на шляху до вакцинації більшої 
частини дорослого населення країни. 
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Хвороби, смертність 
та шкідливі 

звички: в Одесі 
презентували 

Профіль 
громадського 

здоров’я
В Одеському обласному центрі гро-
мадського здоров’я пройшла презен-
тація Регіонального профілю громад-
ського здоров’я Одещини. Участь у 
події задля подальшої співпраці взяли 
ЗМІ, представники місцевої влади, со-
ціальної та освітньої сфер, профіль-
них комітетів з охорони здоров’я, а 
також медичних закладів.

тощо, і запропонував конкретні заходи з 
нормалізації цих показників. Генераль-
на директорка Одеського обласного ЦГЗ 
Оксана Денисенко окреслила для присутніх 
зони відповідальності кожного в питаннях 
власного здоров’я, а також здоров’я і благо-
получчя людей з груп ризику. 

У подальшому Регіональний профіль гро-
мадського здоров’я може використовувати-
ся для написання профільних програмних 
документів, проведення заходів щодо по-
кращення якості життя мешканців облас-
ті, інформування населення про можливі 
ризики для їхнього здоров’я тощо.

Регіональний профіль — це документ, 
який на основі показників захворювано-
сті, смертності, народжуваності тощо ок-
реслює пріоритетні напрямки роботи з 
розбудови системи громадського здоров’я, 
профілактики інфекційних, неінфекційних 
хвороб та негативних соціальних явищ, 
а також покращення доступу населення 
регіону до медичної допомоги та соціаль-
но-психологічної підтримки. Регіональ-
ний профіль Одеської області розроблявся 
експертами Одеського обласного центру 
громадського здоров’я спільно з ЦГЗ МОЗ 
України, Центром медичної статистики МОЗ 
України, Національною поліцією та неурядо-
вими організаціями.

В ході презентації експерт з громадсько-
го здоров’я Святослав Лінніков озвучив 
найбільш проблемні для регіону питан-
ня, на кшталт високого рівня захворюва-
ності та смертності від туберкульозу та 
ВІЛ, підліткових самогубств, поширеності 
психічних розладів та тютюнопаління 
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Як пройшов 
День медичного 

працівника в 
Одеському ЦГЗ

День медичного працівника встанов-
лений згідно з Указом Президента від 
3 червня 1994 року і відзначається 
щорічно, в третю неділю червня.

Цей день — професійне свято усіх, то пов’я-
зав своє життя з медициною. А це не лише 
лікарі, а й фельдшери, медсестри, санітари, 
а також співробітники системи громад-
ського здоров’я. 

Україні є ким і чим пишатися. Її внесок в 
галузь медицини надзвичайно великий. 
Без наукових відкриттів у вивченні лю-
дини і збереження її здоров’я, зроблених 

Одеському регіоні грали в шахи та дартс, 
перетягували канати, піднімали гирі, — аб-
солютно всі переможці отримали почесні 
грамоти та фото про перемогу на пам’ять. 

Шановні медики, дякуємо за те, що стої-
те з нами піч-о-пліч на шляху розбудови 
системи громадського здоров’я, що розді-
ляєте цінності здорового способу життя, 
імунопрофілактики та доказової медици-
ни. Дякуємо за те, що ніколи не відмовля-
єте у фаховій консультації та методичній 
допомозі під час створення важливих для 

сфери охорони здоров’я документів: про-
грам, настанов, чек-листів. Ми щоразу ди-
вуємося вашій працездатності та високим 
професійним навичкам. 

Дякуємо за те, що ви поряд. Що працюєте та 
відпочиваєте разом з нами і власним при-
кладом заохочуєте всіх навкруги берегти 
та множити своє здоров’я..

видатними земляками, світова наука є не-
повною. Вчені-медики і лікарі України, ча-
сто ризикуючи власним життям, рятували 
людство від страшних епідемій, знаходили 
ефективні методи діагностики і лікуван-
ня тяжких хвороб. Вітчизняна медицина 
немислима без імен Миколи Амосова, Во-
лодимира Беца, Олександра Богомольця, 
Данили Заболотного, Іллі Мечникова, Ми-
коли Стражеска та багато інших. Чимало 
представників української медицини, одні 
з яких, не маючи можливості розвивати 
національну науку, змушені були працюва-
ти в «чужих землях», а інші, хоч і досягли 
видатних успіхів на батьківщині, лиши-
лися невідомими світові, а з часом були 
призабуті й на рідній землі.

Співробітники Одеського ЦГЗ організува-
ли у цей день справжню спартакіаду, адже 
саме спорт — один із символів здоров’я та 
можливостей завдяки фізичній підготовці 
витримувати медикам робочі навантажен-
ня. Представники громадського здоров’я в 
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Внутрішня 
гармонія: що це і як 

її досягти
Чи мучили вас коли-небудь неспокійні 
або тривожні думки? Ми впевнені, 
подібне не раз траплялося з кожною 
людиною. І найчастіше в таких си-
туаціях людині хочеться мати здат-
ність контролювати свій розум, на-
стрій і реакції на події навколо події. 
Цю здатність можна знайти, якщо 
прийти до внутрішньої гармонії. Про 
неї і піде сьогодні мова.

Що таке внутрішня гармонія
Так що ж собою являє внутрішня гармо-
нія? Внутрішня гармонія – це досконалий 
стан душі, розуму, тіла і серця, коли людина 
приймає і реалізує всі свої бажання, високі 
цілі і мрії. Внутрішня гармонія – це вище 
задоволення, що означає здатність людини 
зосереджуватися на тому, що дійсно важ-
ливо, а також його вміння контролювати 
свої думки.

Справжня внутрішня гармонія не зале-
жить від зовнішніх умов і обставин. Вона 
дарує умиротворення і рівновагу, а також 
здатність залишатися спокійним, незво-
рушним і контролювати себе навіть у важ-
ких і неприємних ситуаціях.

Чому людині потрібна внутрішня гармонія

Досягти внутрішньої гармонії здатні не 
тільки йоги, відлюдники або монахи, які 
живуть в якомусь далекому місці і меди-
тують весь день безперервно. Вона також 
може бути досягнута людьми, що живуть 
звичайним життям.

Стан внутрішньої гармонії усуває тривоги, 
страхи й тривоги. Вона здатна побороти 
негативні думки, стрес, відсутність задо-
волення і нещастя. Цей стан емоційної і 
розумової рівноваги, щастя, впевненості і 
внутрішньої сили.

Небагато людей усвідомлюють важливість 
і користь внутрішньої гармонії, і ще менше 
знають, що це навичка, якої можна навчи-
тися.

Причини, чому вам вкрай потрібна вну-
трішня гармонія:

 • Допомагає ефективно справлятися з по-
всякденними справами.

 • Збільшує вашу внутрішню силу і міць.

 • Будучи розумово і емоційно спокійним, 
ви станете краще спати.

 • Здатність емоційної і ментальної неза-
лежності від чужої думки.

 • Здатність ефективно боротися зі стре-
сом, тривогою, гнівом і занепокоєнням.

 • Усуває негативне, марне і неспокійне 
мислення.

 • Покращує відносини з іншими людьми.

 • Життя стає яскравішим.

 • Підвищує творчий потенціал.

Існують різні способи досягнення внутріш-
нього спокою, такі як психологічні засоби, 
афірмації, візуалізація, йога і медитація. 
Далі ми розповімо про прості дії, які ви 
можете зробити вже зараз і прийти до вну-
трішньої гармонії.

Як досягти внутрішньої гармонії

Отже, ясно, що досягнення внутрішньої 
гармонії необхідно кожному. Однак не всім 
це представляється можливим. У чому ж 
криється причина? Тут можуть бути і зов-
нішні, і внутрішні чинники, що заважають 
людині знайти гармонію.

Тому, якщо ви стоїте на роздоріжжі і не 
знаєте, що робити, скористайтеся порада-
ми нижче. Вони допоможуть вам вибрати 
правильний шлях, який приведе до миру і 
злагоди в душі.
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Будьте активними

Не чекайте великих змін, створіть їх самі. 
Незалежно від того, якою діяльністю ви 
займаєтеся, рух приведе вас в легкий стан. 
Бути в легкому стані означає не зациклю-
ватися на невдачах і розвиватися. Коли ви 
присвячуєте зусилля чомусь значному, ви 
знаходите свою внутрішню гармонію.

Навчіться прощати

Несприятливі ситуації необхідно забувати, 
вибачте людей, відпустіть минуле – ви від-
чуєте полегшення. Не зберігайте негатив-
ні емоції – це не ваше багатство, це ваша 
ноша. Поки ви знову і знову згадуєте старі 
образи, роздумуєте про всі ситуації, які від-
бувалися з вами, шукаєте корінь проблем і 
обмірковуєте можливі рішення, внутрішня 
гармонія недоступна.

Наведіть порядок у будинку

Якщо ви хочете навести порядок в своє-
му розумі, спочатку наведіть порядок 
в своєму домі. Будьте організованими і 
дисциплінованими, тримайте будинок в 
чистоті. Ваш будинок – це відображення 
вашого внутрішнього «я». Якщо хаос панує 
в вашій свідомості, він проявляється і в 
зовнішньому світі, зокрема, в стані вашого 
будинку.

Навчіться віддавати

Ми знаходимося в цьому світі, щоб розді-
лити позитивні вібрації і зробити життя 
кращим. Ділячись тим, що у нас є, ми ста-
ємо більш гармонійними, і в той же час, 
допомагаючи іншим, приносимо щось хо-
роше в їх життя.

Читайте

Читання не тільки розширює кругозір, але 
й дарує певні емоції. Коли ви читаєте, все-
редині вас щось змінюється, ви починаєте 
сприймати світ в різних кольорах. Прочи-
тавши книгу, людина отримує почуття на-
тхнення, очищення і полегшення. Книги 
можуть допомогти знайти прощення, мир 
і духовну рівновагу. Душа може бути зці-
лена емоціями, отриманими в результаті 
читання.

Будьте наодинці

Медитація вчить людей бачити суть своїх 
думок, прислухатися до підсвідомості і роз-
різняти головне і другорядне. Медитація 
дозволяє відкинути метушню, покращує 
стан розуму і дозволяє миру і гармонії тек-
ти в ваше серце і душу.

Міняйте себе, а не інших

Проводьте кропітку роботу над собою, якщо 
ви не можете сприймати інших такими, 
якими вони є. Ці зміни не руйнівні, вони 
творчі, коли настає застій, вони життєво 
важливі. Тому не уникайте потенційних 
пасток, які можуть вивести вас із зони ком-
форту: зіткнулися з проблемами – вирішите 
їх, це і є розвиток, наслідком якого стане 
життя в рівновазі з самим собою і з іншими.

Не женіться за ідеалом

Набуття гармонії в собі не означає, що ви 
повинні стати ідеальною людиною. Занад-
то старанні зусилля, які ви вживаєте, щоб 
стати кращою версією самого себе, можуть 
зіграти з вами злий жарт і розтрощити дух. 
Розвивайтеся послідовно, але не намагай-
теся стати тією людиною, якою ви ніколи 
не будете.

Зробіть життя простим

Не ускладнюйте собі життя, не беріть на 
себе занадто багато обов’язків і не займай-
теся марною діяльністю. Складайте щоден-
ний графік і намагайтеся дотримуватися 
його, виконуйте кілька важливих завдань 
в день, не дозволяйте дрібним проблемам 
додавати турбот у ваше життя.

Спробуйте знайти способи скоротити не-
потрібні завдання, які забирають ваш час, 
гармонію і щастя.

Любіть все, що вас оточує

Розвивайтеся, вчіться любити себе і зов-
нішній світ, ведіть активне життя, розши-
рюйте свій розум, і тоді ви знайдете вну-
трішню гармонію. Крім того, пам’ятайте, що 
людина обмежена тільки тими стінами, які 
вона сама побудувала.

Лейла Гасанова, психолог
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Поганий сон 
пов’язаний з 
деменцією і 

ранньою смертю
Нове дослідження показало, що люди 
похилого віку, які відчувають знач-
ні труднощі з засинанням і часто 
прокидаються вночі, мають високий 
ризик розвитку деменції або ранньої 
смерті з будь-якої причини.

«Ми виявили тісний зв’язок між частими 
труднощами засинання, нічними пробу-
дженнями і деменцією та ранньою смертю з 
будь-якої причини, навіть після того, як ми 
врахували такі речі, як депресія, секс, дохід, 
освіта і хронічні стани», — розповіла ав-
тор дослідження Ребекка Роббінс, викладач 
медицини в Гарвардській медичній школі, 
яка спеціалізується на дослідженнях сну.

Дослідження показало, що у людей, у яких 
були проблеми із засинанням більшу ча-
стину ночі, ризик ранньої смерті з будь-
якої причини підвищувався приблизно на 
44%. Ті, хто говорив, що часто прокидаються 
вночі і щосили намагаються заснути, мали 
дещо вищий ризик - на 56% збільшився ри-
зик ранньої смерті з будь-якої причини.

Ризик деменції був аналогічним: люди, 
які повідомляли, що зазвичай зазнають 
труднощів із засинанням, мали на 49% 
підвищений ризик деменції, у той час як 
у тих, хто часто прокидався вночі і мав 

труднощі із засинанням, ризик деменції 
підвищувався на 39%.

Але саме люди, у яких було багато проблем 
і з засипанням, і зі сном, як зазначається, 
мали найвищий ризик розвитку деменції 
або ранньої смерті з будь-якої причини.

«Ми виявили, що ризик деменції збільшився 
на 56% і на 80% збільшився ризик смертно-
сті з будь-якої причини протягом восьми 
років серед тих, хто відчував одночасно 
проблеми зі сном — із засинанням або про-
будження від сну», — сказала Роббінс.

Доповнення

За даними Всесвітнього товариства сну, 
недосипання загрожує здоров’ю до 45% на-
селення світу.

Залежно від нашого віку ми повинні спати 
від семи до десяти годин щоночі.

Джерело: УНН

Деталі

У дослідженні, нещодавно опублікованому в 
Journal of Sleep Research, були проаналізовані 
дані, зібрані Національним дослідженням 
тенденцій в області охорони здоров’я і ста-
ріння (NHATS) у США, яке щорічно проводить 
особисті інтерв’ю з репрезентативною на 
національному рівні вибіркою з 6 376 осіб.

Для нового дослідження були вивчені дані 
за період з 2011 по 2018 рік, де особливу ува-
гу було приділено людям з категорії най-
вищого ризику — тим, хто сказав, що у них 
були проблеми зі сном «більшу частину 
ночі або майже щоночі».
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Більш заразні 
штами COVID-19 

не викликали 
більшого 
вірусного 

навантаження

Доказів збільшення вірусного наван-
таження (кількості накопиченого 
вірусу) в верхніх дихальних шляхах 
у пацієнтів, інфікованих одним з 
двох більш заразних варіантів SARS-
CoV-2, не виявлено у порівнянні з 
контрольною групою. Про це свід-
чить дослідження Школи медици-
ни Джона Хопкінса (США), передає 
EurekAlert!

Вчені досліджували варіант B.1.1.7, впер-
ше виявлений у Великій Британії, і варі-
ант B.1.351, вперше виявлений у Південній 
Африці.

Цитата:

«Причина, з якої ці варіанти демонструють 
вищу заразність, поки не ясна», — сказа-
ла провідний автор дослідження Аданная 
Амаді.

«Тим не менше, наші результати показали, 
що у пацієнтів, інфікованих цими варіан-
тами, ймовірність безсимптомного проті-
кання нижче в порівнянні з контрольною 
групою. Хоча інфіковані цими варіантами 
не мали більш високого ризику смерті або 
госпіталізації в реанімацію, вони з більшою 
ймовірністю госпіталізувалися», — додала 
вона.

Деталі

Це дослідження було проведено в дослід-
ницькій лабораторії доктора Хеби Моста-
фи в Школі медицини Джонса Хопкінса 

у США, яка проводила великомасштабне 
повногеномне секвенування SARS-CoV-2 в 
штаті Меріленд і вносила дані в загально-
національні загальнодоступні дані епід-
нагляду.

Дослідники використовували велику кіль-
кість зразків, щоб показати, що британ-
ський варіант коронавірусу становив 75% 
циркулюючих вірусів до квітня 2021 року. 
Дослідники порівняли 134 варіанти зразків 
зі 126 контрольними зразками.

Джерело: https://www.eurekalert.org/
bysubject/medicine.php
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