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Ірино Ліонеліївно, звідки виникли «офіцій-
ні» правила грудного вигодовування?
Це жіноча фізіологія, і у зв’язку з тим, що 
в останнє десятиліття природа мала інше 
«трактування», зараз ми по-іншому при-
ймаємо дітей. Адже тепер все направлено 
на фізіологічний шлях: в природі не існує 
нічого штучного, тому вигаданого при груд-
ному вигодовуванні також не повинно бути.

Як все відбувається або має відбуватися 
зараз при народженні і першому грудному 
вигодовуванні малюка?
Дитина повинна бути викладена на живіт 
мами з лона відразу ж, і знаходиться там 
протягом двох годин після пологів, що доз-
воляє отримати мікроорганізми і бактерії, 
які є в родині. До слова, протягом півго-
дини, як тільки закінчені пологи, і сама 
дитина шукає материнські груди.

Немовля отримує молозиво, яке має велику 
цінність. У ньому є елементи, які сприяють 
підвищенню імунітету і дозріванню кишеч-
ника, і вітаміни, мінерали є, і проносні речо-
вини, які сприяють тому, щоб дитина звіль-
нився від меконію. Новонароджена дитина 
— стерильна, у неї є такий «стерильний» кал 
— меконій, і він повинен вийти з неї. Чим 
швидше кишечник звільниться, тим швид-
ше почне працювати «по-дорослому».

Сам момент, коли прикладаємо малюка  
— дуже важливий, адже в цей час виробля-
ється молозиво: воно досить жирне, під-
готовлене і створене самою природою. А 
«правильне» молоко виробляється тільки 
на другу-третю добу. 

Цікаво, що дитина отримує зовсім небага-
то молозива, але йому вистачає, і важливо 
в ці дні зберігати стійкість і не вдаватися 

до застосування штучних сумішей. Все 
повинно бути в допустимих межах!

А що відбувається з психологічним станом 
матері немовляти?
При народженні запускаються нові про-
цеси в житті і дитини, і в організмі матері, 
тому що у матері завжди виробляється ок-
ситоцин, що позитивно впливає на скоро-
чення матки в післяпологовий період.

Коли дитина починає смоктати груди, для 
мами це емоції щастя, особливо коли це 
перші пологи — надзвичайний стан вну-
трішнього захвату і розуміння того, що ти 
дав життя, а тепер ще й можеш сам годува-
ти, щоб малюк був здоровий.

Ви згодні з рекомендаціями ВООЗ, що після 
перших шести місяців життя малечі потрі-
бен штучний прикорм?
Все індивідуально. З перших півроку життя 
змінюються травні процеси: одному по-
трібно більше молока, а в мами не завжди 
його вистачає, щоб повноцінно нагодувати, 
і тому додатково вводиться харчування — 
сирки, пюре. Якщо молока багато, то можна 
довше годувати. Але сьогодні життєві ситу-
ації такі, що це можуть зробити далеко не 
всі жінки — до року годувати без прикорму…

З чим це пов’язано?

Жінки намагаються годувати максималь-
но довго, але прикорм більшість все одно 
вводять — це може бути пов’язано або з еко-
логією, або зі швидкістю розвитку нашого 
життя, технологіями… Жінка хоче годувати 
довго, повинна бути вдома і годувати кожні 
три години, і годувати дитину на вимогу. 
Але якщо вона хоче працювати, то вже є 
рамки: хто буде возити дитину до неї на 

Акушер-гінеколог 
Ірина Головатюк-

Юзефпольська: 
про грудне 

вигодовування, ціни 
на штучний прикорм 

і емоції лікаря 
при кожній появі 

немовляти на світ

У Ірини Головатюк-Юзефпольської 
є безліч регалій: головний лікар КУ 
«Пологовий будинок № 1» міста Оде-
си, кандидат медичних наук, Заслу-
жений лікар України, член асоціації 
лікарів акушерів-гінекологів Украї-
ни та Європейської асоціації хірур-
гів-ендоскопістів. При цьому на ін-
терв’ю з цією дивовижною людиною 
ми абсолютно забули про офіціоз і 
говорили не тільки про складнощі 
професії, грудне вигодовування (ці-
лий тиждень якому, до речі, офіційно 
присвячений ВООЗ в понад 120 краї-
нах світу), а й про неймовірні емоції 
лікаря-акушера при кожних (!) поло-
гах. А ще про такі приголомшливі 
факти про грудне молоко, які буде 
цікаво дізнатись навіть нецільовій 
аудиторії.
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роботу, як і де її погодувати? Але також ще 
багато факторів залежать і від гормональ-
ного фону годуючої матері.

Знаєте, є така градація: «молочна» жінка чи 
ні. Є такі породіллі, яким молока вистачає 
на місяць і в результаті воно згасає. Щоб 
жінка не робила — немає молока. Це обу-
мовлено і генетично, і гормонально.

Є жінки, які робили операцію щодо поліп-
шення форми грудей — якщо ситуація з 
операцією була складна, грудне вигодову-
вання може бути під великим питанням.

Чи мотивуєте жінок обов’язково годувати 
грудьми і якомога довше?
Ми зі свого боку пояснюємо жінкам, роз-
повідаємо, наскільки це насправді цінно. 
Більшість, звичайно, годують, але потім 
вибір за жінкою — далі годувати чи ні, але 
вибір завжди повинен бути.

Організм так влаштований, що грудне мо-
локо містить і імуноглобуліни, і вітаміни, і 
всі амінокислоти, і біфідобактерії, і лакто-
бактерії. Немовля отримує все необхідне 
від самого початку життя.

Раніше, дуже давно, збирали молоко в по-
логових будинках, щоб організувати кухні 
грудного молока. Однак в нинішніх умо-
вах це просто неможливо, тому що не буде 
мати затребуваності. Але мені хочеться, 
щоб кожна новонароджена дитина отриму-
вала грудне молоко.

При цьому все залежить від свідомості 
кожної жінки, а інформації за важливістю 
і безпеки про те, що таке молоко стерильне 
(навіть в будь-якій поїздці) — є. І дитині не 
загрожує ніяка кишкова інфекція, це про-
сто виключено.

Бувають особливості форми молочної за-
лози, звичайно. Наприклад, особливості 
соска: він може бути втягнутий і дитина 
не може захопити його. Але в сучасному 
світі є спеціальні накладки, а якщо і це 
не допомагає, тоді жінка молоко просто 
зціджує.

З якими проблемами годуючі мами найчас-
тіше стикаються?
Важливо, щоб мама не тримала довго дити-
ну у грудей, адже вона володіє величезною 
вакуумною силою і може завдати шкоди 
мамі: можуть утворитися тріщини на соску, 
і це дуже болісно для жінки.

А коли прибуває молоко після молозива, 
то годування посилюється, і ми дивимося 
на ступінь припливів молока. У міру того, 
як прикладається дитина до грудей, ми не 
обмежуємо годування і не дотримуємося 
ніякого тимчасового режиму: якщо дитина 
шукає груди, то прикладаємо її до грудей. 
Важливо навчити маму відчувати дитину, 
щоб вона розуміла — животик у дитини 
болить, бо вона чи зголодніла, чи через го-
дину-дві  знову захоче їсти.

А якщо мами категорично не хочуть годува-
ти грудьми?
Є жінки з таким внутрішнім переконан-
ням — наприклад, після пластичних опе-
рацій, а ще якщо є фізіологічні порушен-
ня: немає соска або закупорені молочні 
протоки.

Якщо є проблеми зі здоров’ям у жінки, ми 
дивимось по ситуації. Якщо вона особисто 
не хоче годувати грудьми, то відразу про це 
заявляє. Але на це є суто суб’єктивні при-
чини, адже це повністю її рішення! Буває, 
що ніякі вмовляння не допомагають…

Є й об’єктивні причини, коли ми не дає-
мо годувати грудьми, але це дуже рідко, 
вкрай рідко. 98% жінок годують своїх дітей 
в пологовому будинку грудьми. А далі вже, 
коли приїжджають додому — це їх особиста 
відповідальність.

Як може впливати якість молока на стан 
новонародженого?
Дитина у мами була дев’ять місяців і году-
вала її тими продуктами, які хотіла і, від-
повідно, їла. І разом з нею дитина цим же 
і харчувалася, тому такі продукти будуть 
комфортні і малюку.

Звичайно, є загальні рекомендації: не мож-
на їсти перчене, сіль потрібно вживати 
помірно, як і продукти, які мають специ-
фічний запах (наприклад, часник). Але від-
повідно до рекомендацій по харчуванню в 
ЄС, потрібно їсти те, що любиш! При цьому 
слід враховувати, що після пологів орга-
нізм трохи ослаблений і їжа повинна бути 
повноцінна. У раціоні у мами обов’язково 
повинні бути білки, риба, сир, молоко, м’ясо, 
овочі, фрукти.
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При цьому все, до чого звикла жінка, вона 
повинна їсти, і не потрібно її обмежувати 
ні в чому, адже вона народила і може жити 
таким самим життям, яким жила до цього.

Скільки в рік йде матеріальних засобів у 
української породіллі / сім’ї на штучне виго-
довування немовляти? Можливо, є офіційні 
цифри.
Ми не робили такі прорахунки, але це дуже 
легко зробити. Взяти коробочку і подивити-
ся, скільки вона коштує (ремарка: наша ре-
дакція знайшла прикорм для немовлят від 
14 до 1460 гривень за упаковку). Наприклад, 
100-150 г суміші для початку, а потім додає-
мо до 200 г. Дитина починає їсти кожні три 
години, і ми рахуємо, на скільки вистачає 
цієї коробки і скільки це буде коштувати. 
Але відразу скажу: це досить дороге задово-
лення для сімейного бюджету. Кожна матір, 

яка відмовляється від грудного вигодову-
вання, повинна розраховувати на великі 
витрати.

Чи проводить ваш пологовий будинок курси 
для майбутніх мам? Адже інтернет не може 
навчити, як грамотно це робити.
Ми в кожній жіночій консультації створи-
ли «Школу майбутніх мам», де є лекції по 
грудному вигодовуванню. Як тільки жінка 
народила, з нею працюють лікарі, консуль-
танти, акушерки. За час перебування в по-
логовому будинку мінімум чотири дні вона 
отримує повноцінний курс, і більш того, 
ми завжди залишаємо їй можливість за-
телефонувати і проконсультуватися. Адже 
найчастіше проблеми починаються вже 
вдома, проте ми не залишимо без уваги 
жодної жінки. Адже, наприклад, лактостаз і 
великий приплив молока ведуть до високої 

температурі і реакції, до порушення стану 
жінки, і ми завжди залишаємо можливість 
зворотного контакту з нами.

У кожного лікаря є курйозні випадки. У вас 
є такі?
Курйозні не згадаю, але можу сказати, що 
дуже люблю спостерігати, як годують двій-
нят і трійнят. Коли двійнята народжують-
ся, дітей укладають на подушки ніжками 
під пахви, а голівкою до грудей, і годують 
паралельно двох діток. Звичайно, дивитися 
на цю картину — суцільне задоволення!

Ірино Ліонеліївно, скільки років ви працю-
єте в цій сфері? Це був ваш свідомий вибір 
професії?
Ще маленькою дитиною зрозуміла, що є 
внутрішня потреба служити людям, як би 
це пафосно не звучало. Народилася в сім’ї 
лікаря: тато був дитячим хірургом. Батько 
мені ще семирічній розповідав, що вночі на 
змінах постійно заходив до палат: дивився, 
щоб, не дай боже, не заснула на робочому 
місці медсестра. Адже дітки все знаходи-
лися без мам в той час — не дозволялося 
лежати мамам з дітьми в хірургічному 
відділенні. Взагалі у мене все дитинство 
і юність було суто «медичне» спілкування: 
крім тата, родичі і друзі — майже всі мед-
працівники. 

Так я поступово стала акушером-гінеколо-
гом та працюю вже 40 років.

А ви вели чи ведете підрахунок, скільки 
дітей прийняли?
Підрахувати неможливо, на жаль, але в 2003 
я прийняла четверню, дівчаткам вже по 18 
років, і я за це отримала Заслуженого ліка-
ря України. Вони зараз всі здорові, вчаться.

Скільки операцій я зробила, теж складно 
сказати. Сьогодні було кесарів розтин і по-
роділля запитала у мене, лежачи на столі, 
те ж саме. Мені важко відповісти на це пи-
тання, адже це нереально порахувати. Але 
думаю, що дуже багато! (сміється, – авт.)

При цьому кожні пологи — відчуття щастя. 
Адже це нове життя і малюк дарує непо-
правну енергію! І я, і мама, і весь медпер-
сонал отримуємо в рази більше від того, на 
що витрачені і сили, і емоції, і нерви.

Праця, який ми виконуємо, — титанічна. 
Адже часто бувають складні випадки… 
проте хвилини щастя, коли народжується 
довгоочікувана дитина, особливо перша 
або пізня, — ці вигуки захоплення дорогого 
коштують. Розумієш, що не дарма живеш! 

Аліна Манасова

 Фото: Одесса-медиа; офіційний сайт міста 
Одеса
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Меню для 
бадьорості: 12 
продуктів, що 

заряджають 
енергією

Хто з нас не відчував вранці відчут-
тя розбитості і млявості? Позбави-
ти від нього часом не здатна навіть 
найміцніша кава. В цьому випадку 
допомогти прийти до тями можуть 
продукти для енергії і бадьорості.

Головний його плюс — біфідобактерії, що 
підживлюють імунітет і призводять до ро-
бочого стану травлення. Якісний продукт 
рясніє білками і лактозою, які і надають 
нам сили. Чашки йогурту з жменею свіжих 
ягід або медом буде досить.

Паростки бадьорості

Прихильники дієтичного харчування і 
вегетаріанці підтвердять, що пророщена 
пшениця — генератор енергії. У цьому за-
слуга вітамінів E і групи B, а також магнію, 
кальцію і заліза. До того ж активні речови-
ни паростків стимулюють роботу мозку і 
нервової системи. Відчути цей ефект мож-
на, додаючи жменю пророщених зерен в 
улюблені салати, каші або сир.

Енергія в шкарлупі
Яйце в будь-яких кулінарних варіаціях — 
відмінний продукт, що дає енергію і ба-
дьорість. У ньому зосереджені колосальні 
запаси білка, органічних кислот, широкий 

спектр вітамінів і мінералів. Завдяки їм 
організм легше справляється з важкими 
фізичними і розумовими навантаження-
ми, швидше відновлює сили. Пара варених 
яєць до щоденного раціону легко вас в цьо-
му переконають.

Запальні боби
Страви з квасолі, гороху, сочевиці і будь-
яких інших бобів несуть в собі потужний 
енергетичний заряд. Його забезпечують 
рослинний білок, довгі вуглеводи і віта-
мінно-мінеральний комплекс. А кліткови-
на допомагає цього достатку засвоїтися в 
повному обсязі. Доведено, що порція соче-
вичної каші або горохового супу — кращий 
засіб від сонливості і апатії.

Нестримна капуста
Які продукти додають бадьорості, крім наз-
ваних? Овочі у всьому своєму різноманітті. 
У цьому сенсі рівних немає цвітній капусті. 
Поєднання вітамінів B1, B2, C, PP, фосфору і 

Повільне паливо
Серед нескінченних достоїнств вівсянки — 
здатність заряджати енергією. Основним 
її джерелом служать повільні вуглеводи і 
клітковина. Засвоюючись вкрай повільно, 
вони надовго зберігають почуття ситості і 
припливу сил. До того ж геркулес багатий 
вітаміном B1, без якого втома настає швид-
ше. Щоб залишатися в тонусі, організму 
потрібно всього 150 г вівсянки в день.

Молочна сила
Які продукти бадьорять організм зранку 
раніше за всіх? Кисломолочні, і перш за все 
натуральний йогурт без наповнювачів. 
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заліза допомагає подолати втому, дратівли-
вість і заряджає гарним настроєм. Готуйте 
з цвітної капусти гарніри, супи-пюре і са-
лати, щоб завжди перебувати в бадьорому 
настрої.

Шпинат всемогутній
Незважаючи на те, що шпинат — всього 
лише зелень, в ньому приховані значні ре-
сурси енергії. Комбінація вітаміну С і заліза 
не залишить від втоми сліду, а заодно по-
мітно підвищить працездатність. Приміт-
но, що цю цінну властивість шпинат збері-
гає при будь-термічній обробці. У свіжому 
вигляді він тим більше зробить будь-які 
страви корисніше і смачніше.

Горіхова батарейка
Чудовим продуктом, що надає бадьорість, 
вважаються горіхи. Це джерело енергії з за-
пасами білка, омега-3 жирних кислот, віта-
мінів і мінералів. Такий коктейль стимулює 
роботу мозку і наповнює енергією весь орга-
нізм. Тільки не захоплюйтеся горіхами, осо-
бливо перед сном. Обмежтеся 20-30 г мигда-
лю або фундука в першій половині дня.

Міць тропіків
Серед фруктів неперевершеним енергетич-
ним чемпіоном є банан. За рахунок великої 
кількості швидких вуглеводів і кліткови-
ни він миттєво тамує голод, заряджаючи 

бадьорістю. Не випадково спортсмени так 
люблять банани. Вони чудово знімають 
втому і відновлюють сили після тренувань. 
Ударникам розумової праці теж корисно 
з’їдати по 1-2 банана на день.

Ягідний реактор
Будь-які ягоди наповнені антиоксиданта-
ми, які захищають клітини організму від 
руйнування і благотворно впливають на 
мозок. Як результат, ми відчуваємо себе 
бадьорими і життєрадісними. Для цього 
потрібно з’їдати 200-300 г ягід на день. Не 
забувайте про морси і вітамінні смузі.

Шоколадне натхнення
Сластьоні відрадно буде дізнатися, що гір-
кий шоколад — в числі корисних енерге-
тичних продуктів. Ще б пак, адже роблять 
його з какао-бобів, здатних заряджати 
бадьорістю на весь день. Гормон щастя 

ендорфін, що виробляється при цьому 
найактивнішим чином, теж мотивує на 
трудові подвиги. Однак не варто уплітати 
шоколад плитками — обмежтеся 30-40 г 
в день.

Цитрусовий струс
Апельсини — порятунок для тих, хто по-
стійно перебуває в напівсонному стані. 
Навіть вдихаючи їх аромат, ми немов 
вдихаємо саму бадьорість. А свіжовичав-
лений сік цих цитрусів творить чудеса. 
Все завдяки аскорбіновій кислоті, здатної 
розворушити навіть самих невиправних 
ледарів. Стакан апельсинового соку в по-
єднанні з порцією мюсель обдарує енергі-
єю до самого обіду.

Включайте ці природні енергетики в 
сімейне меню. З ними справлятися з 
повсякденною рутиною стане трішки 
легше.
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Як 
розповсюджується 

бактерія 
Salmonella та 

що робити, 
якщо з’явилися 

симптоми

Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, 
яке викликає бактерія роду Salmonella. Сту-
пінь тяжкості хвороби залежить від серо-
типу, сприйнятливості населення та інших 
факторів. Число відомих серологічних ва-
ріантів сальмонел постійно зростає. Разом 
з тим світовий досвід демонструє, що не 
більше 200 з них мають значення в пато-
логії людини, а широкого розповсюдження 
набули і грають істотну епідеміологічну 
роль не більше 50.

Джерело збудника інфекції - тварини (велика 
рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська во-
доплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, 
домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди 
або здорові бактеріоносії. Носійство може 
тривати від кількох днів до кількох років. 
Людина в підтримці циркуляції сальмонел 
в природі значно поступається тваринам.

Механізм передачі інфекції — фекаль-
но-оральний. Зараження відбувається алі-
ментарним, водним і побутовим шляхом. 
Сальмонельоз має літньо-осінню сезон-
ність, що пов’язано з активацією в цей пе-
ріод механізму передачі бактерій. 

Захворюваність у містах в 2 рази вища, ніж у 
селах. Інкубаційний період коливається від 
6 годин до 2-3 діб. Хвороба може перебігати 
в легкій формі. Проте, в деяких випадках, 
пов’язане з хворобою зневоднення може 
становити загрозу для життя.

Симптоми сальмонельозу:

 • підвищення температури,

 • головний біль,

 • слабкість, нездужання,

 • біль в животі,

 • нудота,

 • блювання,

 • діарея. 

В якості профілактичного заходу, що захищає 
від сальмонельозу, рекомендується слідувати 
елементарним практичним правилам харчової 
гігієни, таким як проведення ретельної тепло-
вої обробки. При появі симптомів захво-
рювання, необхідно своєчасно звернутися 
за медичною допомогою та не займатись 
самолікуванням!
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Не тільки ПЛР: 
самоізоляцію 

можна припинити 
з негативним 

експрес-тестом 
на Сovid-19. ЩО 

ВАЖЛИВО ЗРОБИТИ 
МЕДИЧНИМ 
ЗАКЛАДАМ

В Україні для автоматичного припи-
нення самоізоляції людини у зв’язку з 
перетинанням державного кордону 
через мобільний додаток електро-
нного сервісу «Вдома» не обов’яз-
ково мати виключно негативний 
ПЛР-тест на COVID-19. Тепер для 
цього можна мати негативний екс-
прес-тест на визначення антигену 
SARS-CoV-2.

Відповідні зміни передбачені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення ка-
рантину та запровадження обмежуваль-
них протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території Укра-
їни гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

зі змінами затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 липня 
2021 року № 787.

Зокрема, мова йде про те, що самоізоляція, 
обсервація людини у зв’язку з перетинан-
ням державного кордону не застосову-
ється або припиняється в разі одержання 
негативного результату тестування на 
COVID-19 методом полімеразної ланцю-
гової реакції або експрес-тесту на визна-
чення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, 
який проведено після перетину державно-
го кордону (крім осіб, які прибули з Росій-
ської Федерації, Республіки Індія та пере-
бували на їх території більше ніж сім днів 
протягом останніх 14 днів).

Адаптуватися до цих змін та скористатися 
новими можливостями можуть всі суб’єк-
ти господарювання, які мають ліцензію 
на впровадження медичної практики та 
здійснюють тестування на визначення 
антигену SARS-CoV-2 з використанням 
швидких тестів.

Для цього Міністерством охорони здоров’я 
України підготовлено та направлено лист 
на структурні підрозділи з питань охоро-
ни здоров’я обласних, Київської міської 
державних адміністрації з метою підго-
товки переліку закладів охорони здоров’я 
всіх форм власності, які здійснюють тес-
тування на COVID-19 методом полімеразної 
ланцюгової реакції або експрес-тесту на 
визначення антигену SARS-CoV-2.

Всі зацікавлені заклади охорони здоров’я 
можуть звернутися до структурних підроз-
ділів з питань охорони здоров’я та надати:

 • копію ліцензії на провадження госпо-
дарської діяльності з медичної практи-
ки (дата, строк дії, номер наказу, номер 

ліцензії та вид господарської діяльності, 
на право здійснення якого видано лі-
цензію).

Також для лабораторій, які здійснюють 
тестування на COVID-19 методом поліме-
разної ланцюгової реакції додатково:

 • копію свідоцтва про атестацію лабора-
торії (у разі здійснення атестації до 31 
грудня 2015 р.) або копія свідоцтва про 
сертифікацію лабораторії (у разі про-
ведення сертифікації після зазначеної 
дати);

 • протокол підтвердження зразків пер-
ших п’яти позитивних випадків та пер-
ших десяти негативних, які відповіда-
ють визначенню випадку COVID-19, для 
тестування з використанням методів 
полімеразної ланцюгової реакції від-
повідно до пункту 4 Стандарту 1 «Ор-
ганізація протиепідемічних заходів та 
медичної допомоги в осередку інфіку-
вання SARS-CoV-2», затвердженого на-
казом Міністерства охорони здоров’я 
України від 28 березня 2020 року № 722 
«Організація надання медичної допо-
моги хворим на коронавірусну хворобу 
(COVID-19)».

За матеріалом Центру громадського 
здоров’я МОЗ України
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Спека і вагітність: 
що потрібно 

знати?
Екстремальна спека смертельно не-
безпечна для вагітних жінок і плода, 
що формується. Експерти стверджу-
ють, що температура вище 32 °C 
протягом трьох і більше днів може 
викликати серйозні ускладнення і 
збільшити ймовірність передчасних 
пологів на 20%. Якщо останні міся-
ці вагітності випали на спекотний 
літній сезон, слід заздалегідь підго-
туватися до ризиків, пов’язаних з 
настанням спеки.

Чому вагітні більше пітніють?
Під час трьох останніх місяців вагітності 
організм зазнає суттєвих навантаження. 
По-перше, маса збільшується за рахунок 
ваги дитини, навколоплідних вод, плацен-
ти, що викликає відчуття, які можна по-
рівняти з тим, як якщо б вам кожен день 
всюди доводилося тягнути з собою дві 5-кі-
лограмові гантелі. 

По-друге, в ці дні серце перекачує на 40% 
більше крові, ніж зазвичай, забезпечуючи 
організм і плід всіма необхідними елемен-
тами. Йому буває настільки важко, що воно 
навіть збільшується в розмірах! А в цей час 
матка розширюється (адже дитина росте) 
і зрушує серце зі свого звичайного місця, 
через що серцевому м’язу доводиться 

випробовувати важкі навантаження. Щоб 
впоратися з ними, потрібна додаткова 
енергія. Організм виробляє її, нагрівається, 
— і за допомогою поту сам себе охолоджує. 

Втрачену вологу організму потрібно ком-
пенсувати. Але поради «пити більше рі-
дини, до 3 літрів в день» під час вагітно-
сті не дійсні. Чому? При вагітності часто 
бувають набряки, тому надлишок рідини 
небажаний. Крім того, на печінку і нирки 
припадає подвійне навантаження, адже 
вони працюють і за малюка, тому не вар-
то посилювати ситуацію зайвим літром 
води. До того ж обсяг сечового міхура теж 
зменшується через зростання плоду, тому 
в туалет вагітні ходять частіше. А тут ще 3 
літри рідини в день.

Прості та дієві поради
Захищайтеся від прямих сонячних про-
менів: носіть одяг, що прикриває відкриті 
ділянки тіла. Одягайте кофти з довгими 
рукавами з легких тканин, вільні та зручні 
штани, довгі сукні та спідниці.

Одяг має бути виготовлений з натуральних 
тканин (бавовна, льон тощо), що можуть 
поглинати потовиділення.

Надівайте окуляри, що захищають від UVA 
та  UVB випромінювань, а  також капелюх 
з широкими полями. Важливо аби ваш го-
ловний убір відтіняв обличчя, шию та вуха

Використовуйте сонцезахисний засіб з не 
менш як 30+SPF. Наносьте засіб кожні дві 
години, особливо якщо перебували у воді.

Бережіть ноги. Відкриті босоніжки зали-
шають тил стопи вразливим до сонячних 
променів. Використовуйте сонцезахисний 
засіб, щоб вберегтися від опіків.

Беріть із собою пляшку з розпилювачем, 
наповнену прохолодною водою, щоб за не-
обхідності охолодити обличчя та тіло.

Не варто перебувати на сонці з 11.00 до 
16.00. Це допоможе захиститися від екс-
тремальної спеки. Бережіть своє здо-
ров’я.

Підготували Аліна Манасова, Анна Мячіна
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Ковідні сертифікати 
та свідоцтва: 
найголовніші 

відмінності
В Україні розпочали видавати ковід-
ні сертифікати терміном дії до 180 
днів. Про це вперше повідомив очіль-
ник Центру громадського здоров’я Ро-
ман Родина.

У документі має міститися інформація про 
отримання двох доз вакцин від COVID-19. 

«З липня українці розпочали отримувати 
ковідний сертифікат, який значно спро-
стить виїзд до країн Європейського Союзу. 
Цей документ вже внесено до міжнарод-
ного репозитарію ЄС, а водночас Міністер-
ство закордонних справ веде перемовини 
з іншими державами щодо визнання цього 
сертифікату», — зазначив керівник Центру.

Роман Родина наголосив, що виїхати до 
європейських країн можна буде за таких 
підстав:

• якщо ви отримали дві дози вакцини від 
COVID-19 (термін дії захисту становитиме 
180 днів для отримання довідки, визначе-
ної країною формату);

• наявність у вас негативного ПЛР-тесту 
(термін дії — 72 годин із моменту взяття 
зразка);

• якщо ви перехворіли на COVID-19 і ці дані 
внесені до електронної системи охорони 
здоров’я (термін дії — 180 днів із моменту 
отримання лабораторного підтвердження).

Він також відзначив, що кожна держава вста-
новлює свої додаткові правила для в’їзду. 
Тож перед подорожами інформацію про ці 
умови необхідно переглянути на сайті МЗС.

Нагадуємо, що щеплені проти СOVID-19 мо-
жуть отримати міжнародне свідоцтво про 
вакцинацію. Таке свідоцтво отримують 

тільки в паперовій формі одразу після 
щеплення другою дозою вакцини або в 
будь-якому медичному закладі, підклю-
ченому до електронної системи охорони 
здоров’я, зокрема в сімейного лікаря, для 
пред’явлення за потреби при перетині 
державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

• Для кількадозних вакцин видається 
лише після отримання останньої дози.

• У випадку отримання свідоцтва не одра-
зу після щеплення, а шляхом звернення 
до лікаря, свідоцтво заповнюється на ос-
нові даних про щеплення, внесених до 
електронної системи охорони здоров’я.

• Заповнюється англійською або фран-
цузькою мовою, додатково також укра-
їнською мовою.

• Міститиме персональні дані пацієнта 
(прізвище та ім’я латинкою записува-
тиметься так само, як у закордонному 
паспорті громадянина, або за правилами 
транслітерації), а також інформацію про 
вакцинацію (назва вакцини, дата вакци-
нації тощо).

• За потреби й за запитом людини заклад 
має надрукувати та оформити його згід-
но із міжнародними вимогами.

• Обов’язково матиме офіційний штамп за-
кладу охорони здоров’я та підпис лікаря.

• Має бути підписане пацієнтом або його 
уповноваженим представником.

• Буде дійсним лише, якщо введена вакци-
на схвалена до екстреного застосування 
ВООЗ.

• Термін дії свідоцтва — один рік із можли-
вістю продовження.

Якщо в людини є абсолютні протипока-
зання до проведення щеплення проти 
COVID-19, замість свідоцтва на вимогу па-
цієнта надається письмове роз’яснення 
українською та/або англійською мовою з 
переліком підстав для такого рішення.

Важливо! Не слід плутати міжнародні 
свідоцтва про вакцинацію з «імунними 
паспортами» чи «ковідними сертифіката-
ми», які зараз розробляють в Україні та за 
кордоном, оскільки це різні поняття.

Як відзначає начальник відділу комунікації 
Одеського ЦГЗ Анна Лєснікова, свідоцтво 
про вакцинацію є виключно паперовим, а 
сертифікат — ще й електронним. «Сертифі-
кат можна оформити на порталі Дія. Че-
рез додаток генерувати підпис і запросити 
сертифікати можуть всі, хто отримав дві 
дози вакцини, і має ID-паспорт і / або біоме-
тричний закордонний паспорт. Для генера-
ції ковідного сертифіката потрібний саме 
юридичний підпис за законом, тому що це 
медичний документ. І Дія.Підпіс — це єдина 
можливість отримати законну юридичну 
електронний підпис онлайн, без відвідування 
держорганів».

Довідково:

Україна зараз використовує три протико-
ронавірусні вакцини: Comirnaty від Pfi zer-
BioNTech, AstraZeneca різних виробників та 
CoronaVac від Sinovac Biotech. Усі вони от-
римали дозвіл Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я на екстрене використання.

Дізнавайтеся більше про вакцинацію проти 
COVID-19 за номером контакт-центру 0 800 
60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.



МЕДИЦИНА

PUBLIC HEALTH липень – серпень 202120 21  

Статистика ВІЛ І ТБ в 
Україні: липень 2021 

У липні 2021 року в Україні офіційно 
зареєстровано 1 426 нових випадків 
ВІЛ-інфекції* та 1 770 випадків ту-
беркульозу.

ВІЛ-інфекція

У липні 2021 в Україні офіційно зареєстро-
вано 1 426 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 415 
пацієнтів діагностовано СНІД, а 254 людини 
померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2021:

• гетеросексуальний — 845;
• гомосексуальний — 46;
• парентеральний — 525;
• вертикальний — 146**;
• невідомий — 2.

* Без урахування даних АР Крим із 2014 
року і частин територій Донецької та Лу-
ганської областей із 2015 року.

** Більшість із них (близько 98%) після 18 
місяців не матиме ВІЛ-інфекції.

Туберкульоз

У липні 2021 року в Україні зареєстровано  
1770 випадків туберкульозу:

• 1 342 нові випадки захворювання;
• 318 пацієнтів з рецидивом;
• 23 пацієнти, які відновили лікування 

після перерви;
• 64 пацієнти, які розпочали повторне лі-

кування після невдалого;
• 23 інші випадки;
• 0 пацієнтів з невідомою історією попе-

реднього лікування.

Загалом у липні 2021 року від туберкульозу 
лікувалися 12 893 людини.
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Вакцина Moderna: 
що варто знати 

про неї?
Вакцина Moderna – це мРНК-вак-
цина  (кодова назва  mRNA-1273, 
торговельна – Spikevax), розроблена 
американською фармацевтичною 
компанією Moderna, схвалена для 
екстреного використання ВООЗ, 
а також у США, Великій Брита-
нії, Канаді, ЄС та інших країнах. 18 
липня 2021 року Україна отримала 
2 000 040 доз вакцини Moderna від 
уряду США через глобальний фонд 
COVAX, і наразі в країні триває 
кампанія із введення перших доз цієї 
вакцини. 

Зберігання та транспортування

Вакцина зберігається у вигляді замороже-
ної суспензії при температурі –25 ºC до –15 
ºC протягом семи місяців, а після розмо-
розки закриті флакони можна зберігати 
в холодильнику при температурі 2–8°C 
протягом 30 днів. Повторна заморозка не 
допускається. 

Після вилучення з холодильника закриті 
флакони можна зберігати за температури 
від +8°C до +25°C до 24 годин, а відкриті – до 
6 годин. Зважаючи на те, що флакони бага-
тодозні (в одному – 15 доз), транспортувати 
відкриті флакони не можна. 

Вакцина Moderna на Одещині

Одещина отримала дві поставки вакцини 
Moderna: 21 450 доз 20 липня і 9 900 доз 10 
серпня, перша з них повністю вичерпана, 

друга передбачена для роботи центрів 
масової вакцинації та щеплення органі-
зованих колективів 11-15 серпня. Наступна 
серпнева поставка очікується вже на другі 
щеплення. 

Для забезпечення вакцинальної кампанії 
усі медики, які працюють і працюватимуть 
з вакциною Moderna, пройшли відповідне 
навчання та отримали сертифікати.

Ефективність та механізм роботи

Ефективність вакцини Moderna становить 
94.1%, за даними спостережень, представ-
леними в тимчасових рекомендаціях 
Стратегічної консультативної групи екс-
пертів з імунізації ВООЗ. Канадське до-
слідження, яке тривало з грудня 2020 до 
травня 2021 року, показало, що вакцина 
від Moderna продемонструвала ефектив-
ність проти симптоматичного захворю-
вання, викликаного штамом «Дельта», 
у 72% після однієї дози. А ефективність 
вакцини в запобіганні госпіталізації та 
смерті для штаму «Дельта» після однієї 
дози склала 96%.

Moderna – це вакцина на основі нуклеїнової 
кислоти. Вона надає в клітини організму 
певний набір «інструкцій», спонукаючи їх 
синтезувати специфічний білок, який імун-
на система повинна розпізнати і сформува-
ти до нього імунну відповідь. Такі вакцини 
– на платформі мРНК – кодують нешкідли-
ву частку шиповидного білка (spike protein) 
вірусу SARS-CoV-2, який знаходиться на 
зовнішній стороні коронавірусу і забезпе-
чує його прикріплення до клітини люд-
ського організму. 

Коли вакцина вводиться в м’яз, інформація 
потрапляє в клітину, яка розпочинає проду-
кувати частки цього білка. Потім клітина ві-
дображає частку білка на зовнішній стороні 
клітини. Імунна система розпізнає, що білок 
не належить людині, і виробляє імунну від-
повідь, в т.ч. і антитіла, так само, як виро-
бляє їх організм після зараження вірусом. 
На завершення процесу організм «знає», як 
захиститися від зараження в майбутньому.

Знайти найближчий до вас центр вак-
цинації можна за посиланням: https://list.
covid19.gov.ua/
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Україна отримала 
понад 188 тис. 

доз вакцини 
PFIZER від уряду 

США в межах 
COVAX, яку 

доставив ЮНІСЕФ
У суботу, 28 серпня, Дитячий фонд 
Організації Об’єднаних Націй (ЮНІ-
СЕФ) доставив в Україну 188 370 доз 
вакцини Comirnaty від COVID-19 ви-
робництва Pfizer-BioNTech.

Ці дози разом із розчинником для розве-
дення вакцини надаються Україні урядом 
Сполучених Штатів через ініціативу COVAX 
в рамках глобальних заходів щодо забезпе-
чення справедливого та рівного доступу 
до безпечних та ефективних вакцин проти 
COVID-19 для всіх країн світу.

«Я хочу щиро подякувати урядові США та 
нашим партнерам, які в межах ініціативи 
COVAX і поза нею допомагають захистити 
якомога більше українців, насамперед з пріо-
ритетних груп, від важких наслідків корона-
вірусної хвороби. Хочу нагадати, що вакци-
на від COVID-19 доступна для всіх дорослих 
громадян. Усе, що потрібно зробити, – це 
записатися у зручний для вас спосіб та при-
йти і зробити щеплення», – сказав міністр 
охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нова партія вакцин призначена для вико-
ристання у центрах масової вакцинації та 
для організованих колективів.

«Сполучені Штати Америки  віддані гло-
бальній боротьбі з COVID-19, і ми пиша-
ємося співпрацею з Україною, яка веде до 
розширення доступу до якісних та схва-
лених вакцин від COVID-19 по всій країні. 
Вакцини – один із найкращих засобів, які ми 
маємо для боротьби з цією пандемією», – за-
значила повірена у справах США в Україні 
Крістіна Квін.  

Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї 
поставки в рамках COVAX, із дотриманням 
відповідного холодового ланцюга в Україні 
забезпечує Агентство США з міжнародного 
розвитку USAID через проєкт SAFEMed. 

«ЮНІСЕФ вдячний уряду США за незмінну 
підтримку відповіді на пандемію та ря-
тівної вакцинації від COVID-19 в Україні. 
Сьогодні вона надзвичайно важлива та 
своєчасна. З огляду на перспективу но-
вої хвилі COVID, потрібно, щоб якомога 
більше батьків, якомога більше вчителів 
отримали щеплення від COVID-19. Ми 
знаємо, що вакцини працюють. Зараз, 
коли вакцини доступні, важливо, щоб 
вчителі і батьки отримали свій захист, і 
могли повноцінно підтримувати 4,2 міль-
йона школярів в Україні»,  – сказав голова 
Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат 
Шахін.

«ВООЗ вітає надходження додаткових 
вакцин для захисту населення України від 
важких випадків COVID-19. Протягом ос-
танніх місяців ми регулярно поставляємо 
вакцину, і зараз Україна робить більш ніж 
1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже 
обнадійливо. Вакцинація разом із заходами 
громадського здоров’я допомагають нам 
подолати пандемію. І я закликаю людей із 
груп ризику, людей похилого віку та медич-
них працівників, які ще не отримали вак-
цину проти COVID-19, звернутись до свого 

сімейного лікаря або до центрів вакцинації, 
відкритих зараз по всій країні, щоб отри-
мати щеплення до початку наступної хви-
лі пандемії, бути в безпеці та зберегти своє 
здоров’я», – зазначив Голова Бюро ВООЗ в 
Україні д-р Ярно Хабіхт.

Раніше, у липні, ЮНІСЕФ доставив 2 000 040 
доз вакцини від COVID-19 Moderna, наданих 
урядом США через COVAX. Загалом, на цей 
момент 4 325 910 доз вакцин різних вироб-
ників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) були 
доставлені в Україну в рамках ініціативи 
COVAX.

На початку серпня ЮНІСЕФ також під-
тримав доставку 509 400 доз вакцини 
AstraZeneca, наданих урядом Данії.

Поставки в межах COVAX продовжаться. 
До кінця 2021 року, як очікується, Україна 
має отримати достатню кількість вакцин 
різних виробників, щоб захистити до 20% 
населення від COVID в межах ініціативи.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпе-
чення справедливого та рівноправного 
доступу до вакцин від COVID-19 для кожної 
країни світу. Роботу COVAX координують 
Глобальний альянс з вакцин та імунізації 
(GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій 
для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ 
взаємодіє з виробниками та партнерами 
щодо закупівель та логістики вакцин від 
COVID-19. COVAX працює з організаціями 
громадянського суспільства, виробника-
ми вакцин, урядами США, Великобританії, 
Європейського Союзу, зі Світовим банком 
та іншими.

Текст та фото за матеріалами Центра 
громадського здоров’я  МОЗ України
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Гепатити не 
чекають. 

Всесвітній 
день боротьби 

з вірусними 
гепатитами

Не варто відмовлятися від вакцинації від 
гепатитів для новонароджених.

Не варто чекати слушного моменту, щоб 
протестуватися на вірусні гепатити.

Не варто переносити на наступний поне-
ділок візит до лікаря у разі позитивного 
результату тестування.

Не варто відтерміновувати лікування, яке 
вам призначив сімейний лікар, лікар-ін-
фекціоніст або гастроентеролог.

Адже гепатити не чекають. Саме 
таке гасло у цьогорічного Всесвітньо-
го дня боротьби з вірусними гепати-
тами, яке щороку відзначається 28 
липня у всьому світі.

Передусім мета цього дня — підвищення 
обізнаності про проблему вірусних гепа-
титів, способи профілактики та лікуван-
ня, а також зниження рівня стигматизації 
людей, які живуть з вірусним гепатитом. 

Цьогорічна тема «Гепатити не чекають» 
нагадує про зусилля, які докладаються 
урядами, лікарями, громадськими ор-
ганізаціями різних країн для ліквідації 
вірусних гепатитів як загрози здоров’я 
населення до 2030 року. Така ціль визна-
чається Глобальною стратегією з елімі-
нації вірусних гепатитів B та C, до якої 
долучилася і України, ухваливши Держав-
ну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, 
туберкульозу та вірусним гепатитам до 
2030 року.

Завдяки реалізації Державної стратегії до 
2030 року:

 • вдасться попередити 90% нових випад-
ків вірусних гепатитів;

 • 90% осіб, які хворіють на ВГ, будуть про-
діагностовані та знатимуть про свою 
хворобу;

 • до 90% хворих отримають лікування, яке 
буде ефективним і призведе до повно-
го одужання (для ВГC) або ефективного 
контролю хвороби (для ВГB).

 • Згідно з ВООЗ, щотридцять секунд у 
світі від захворювання, що пов’язане 
із вірусними гепатитами, помирає 
одна людина. Саме тому необхідно ді-
яти вже зараз: пройти тестування та 
почати лікування у разі позитивного 
результату.

Гепатит — це захворювання печінки за-
пального характеру, як правило, вірусно-
го походження. Серед вірусних гепатитів 
найбільш небезпечними є вірусні гепати-
ти В (ВГВ) та С (ВГС), які призводять до 96% 
всіх смертей, пов’язаних з вірусними гепа-
титами. Саме тому важливі профілактичні 
заходи. До них належить і тестування.
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Періодичне тестування на вірусні гепатити 
варто зробити правилом. Передусім варто 
звертатися до сімейного лікаря, який може 
провести швидке тестування та у разі по-
зитивного результату направити до вузь-
копрофільного спеціаліста.

Для захисту від гепатитів важливо дотри-
муватися такої ж профілактики, як і при 
інших вірусних захворюваннях: мити руки, 
вживати в їжу вимиті та/або термічно об-
роблені продукти, мати індивідуальні за-
соби особистої гігієни, використовувати 
бар’єрну контрацепцію тощо. 

Або ж вакцинуватися. До Національного 
календаря щеплень входить лише вакци-

нація від вірусного гепатиту В. Це захищає 
людину і від вірусного гепатиту D, оскільки 
він розвивається тільки у пацієнтів із віру-
сним гепатитом В. Вакцини проти гепатиту 
С не існує.

Лікування вірусних гепатитів визначається 
Стандартами надання медичної допомоги 
дорослим та дітям із вірусними гепатитами 
В та С, які цьогоріч були оновлені. Загалом 
йдеться про чотири окремих Стандарти:

 • Стандарти медичної допомоги при гепа-
титі С у дорослих;

 • Стандарти медичної допомоги при гепа-
титі С у дітей;

 • Стандарти медичної допомоги при гепа-
титі В у дорослих;

 • Стандарти медичної допомоги при гепа-
титі В у дітей.

Завдяки змінам у Стандартах раннє ви-
явлення вірусних гепатитів стає більш 
можливими. Також спрощується маршрут 
пацієнта: якщо раніше людина мусила про-
ходити дорогі обстеження, то сьогодні лікар 
може призначити лікування відразу після 
підтвердження діагнозу з мінімальним не-
обхідним обсягом додаткових обстежень. 

Також будь-який лікар, який пройшов від-
повідне навчання, може проводити ліку-
вання вірусних гепатитів. У деяких містах 
цю функцію на себе уже перебрали сімейні 
лікарі. Онлайн-курс «Вірусні гепатити В та 
С» за посиланням:

https://courses.phc.org.ua/courses/course-
v1:PHC+10_1+2020_1/course/

Лікування вірусного гепатиту В довго-
тривале. Завдяки регулярному прийому 
противірусних препаратів розмноження 
вірусу пригнічується і вірогідність роз-
витку цирозу печінки та гепатоцелюлярної 
карциноми значно знижується. Лікування 
безоплатне.

Вірусний гепатит С лікується 12 тижнів 
(інколи — 24 тижні) за кошти державно-
го бюджету. Сучасні препарати безпечні, 
майже не спричиняють побічних реакцій 
та мають ефективність близько 90%. Відсте-
жити наявність ліків у закладах охорони 
здоров’я можна за посиланням: https://phc.
org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/virusni-gepatiti/
monitoring-nayavnosti-preparativ-dlya-
likuvannya-vgs-i-vgv-dlya-doroslikh-i-ditey

Не відтерміновуйте тестування на вірусні 
гепатити та не бійтеся відвідати лікаря й 
розпочати лікування у разі позитивного 
результату тесту — вірусний гепатит ви-
ліковний!
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Головний лікар КНП «Болградський 
районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ігор Веліксар: 
«Я був першим, хто вакцинувався у 

Болградському районі»

Відкриття КНП «Болградський ра-
йонний центр первинної медико-са-
нітарної допомоги» команда медиків 
фактично починала з нуля. Коли спів-
робітники вперше увійшли у будівлю, 
де і зараз працюють, в ній не було на-
віть стільців. І два комп’ютера на 
весь персонал. Але Центр все-таки 
відкрився 1 червня 2014 і з тих пір 
розвивається завдяки чіткій команд-
ній роботі. Про деталі цієї роботи, 
вакцинальну кампанію проти коро-
навірусу і співробітництво з молоди-
ми медиками та місцевою владою у 
Болградському районі розповів голов-
ний лікар Центру Ігор Веліксар.

Ігоре Вікторовичу, розкажіть, з чого ви 
в першу чергу почали, ставши головним 
лікарем Центру, де не було фактично ні-
чого?

Спочатку створення Центру було важко. 
Ми перебували на фінансуванні місцевого 
бюджету, тому багато проблем довелося 
вирішувати спільно шляхом з співробіт-
никами. Всім колективом шукали спонсо-
рів і меценатів. Згодом з’явилася оргтех-
ніка та все обладнання, яке потрібно для 
роботи. Ми не стоїмо на місці, при цьому 
життя кожен день підносить нові виклики 
і нові вимоги. 

А чим співробітники стали займатися в Цен-
трі, крім роботи, яку вони добре знали? Все 
ж таки новий формат роботи для медиків, 
що працюють у державній медичній системі 
багато років.

Згодом стали підписувати декларації. Ми 
уклали договір з Національною службою 
здоров’я, стали працювати за системою 
прийому електронних карт, електронних 
напрямків на консультації і т.д.

Зрозуміло, що це був важкий і складний 
шлях навчання персоналу, тому що одна 
справа навчати молодих, і зовсім інша — 
дорослих успішних людей пенсійного віку. 
Звичайно хотілося б віддати належне, що 
вони не упустили руки і прагнуть йти в 
ногу з часом.

А як ви вибудовували роботу спочатку пан-
демії в 2020 і протягом усього минулого 
року?

2020 рік, пов’язаний з коронавірусом, став 
для Центру великим викликом і випро-
буванням. Ми змогли впоратися завдяки 
спонсорам (один з них - благодійний фонд 
«Корпорація Монстрів») і підтримці пере-
січних людей, тому що Болградський район 
був одним з перших, на території якого ви-
никли проблеми з коронавірусом. 

Ми підписали пакет по забору мазків ПЛР 
і були на той момент єдиним районом об-
ласті, в якому є 14 мобільних бригад. Це 
було обумовлено тим, що територія райо-
ну велика — понад 60 кілометрів в одну та 
іншу сторони. Пакети нас дуже виручили, 
і співробітники були компенсовані за ті 
професійні ризики, які несли.

На додаток до всього, Центр був забезпе-
чений пральними машинами, тому що ми 
працювали не тільки одноразовими засоба-
ми захисту, а й багаторазовими, що дозво-
лило зекономити. Та й співробітники біль-
ше довіряли багаторазовим костюмам. Але 
це був такий період становлення, період 
вивчення проблеми.

Ситуація в якийсь момент стабілізувалася?

Звичайно, змінювалися накази і тактики 
ведення хворих коронавірусом, змінюва-
лася й ситуація. Вона ставала то краще, 
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то гірше, проте я думаю, що найгірше за-
лишилося позаду. Люди подолали страх, 
навчилися охороняти своє здоров’я і здо-
ров’я своїх близьких. Зараз багато людей 
пройшли це випробування, а ми довели, 
що сімейна медицина може справлятися з 
коронавірусною інфекцією.

До речі, перша лінія, хто зіткнувся з цією 
проблемою — сімейні лікарі, фельдшери, 
медсестри — не всі ходили в стаціонари, 
тому з тими хворими в більшості своїй та-
кож працювала сімейна медицина.

Які відділення та пункти функціонують у 
Центрі наразі? 

Функціонують 2 фельдшерсько-акушерські 
пункти, 15 амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини та одне таке відділення, 
вони забезпечені всім необхідним.

У нас функціонують аналізатори крові, 
практично до кожної громади маршрут 

так зорієнтований, щоб максимально 
швидко був доступ до аналізів крові і сечі. 
Глюкометри та прилади для визначення 
холестерину і цукру в крові перебувають 
у всіх структурних підрозділах. Скрізь є 
пульсометри — все, що потрібно по табелю 
оснащення —  все це у нас є в первинних 
підрозділах Центру первинної медико-са-
нітарної допомоги. 

Ігоре Вікторовичу, а як йдуть справи в плані 
забезпечення Центру медикаментами?

У нас є всі медикаменти навіть на випа-
док, якщо різко змінюються погодні умови 
і ми не можемо виїхати. Є розчини, які 
потрібно використовувати при інсультах 
та інших серйозних захворюваннях. Зви-
чайно, є дуже великий рух вперед в по-
рівнянні з 2013 роком, і в плані реального 
оснащення і найголовніше — в навчанні 
персоналу, тому що минаючи кам’яний 
вік, ми вступили одразу в нову еру (смі-
ється, - авт.).

Що зараз з співробітниками освоюєте в ро-
боті, крім вже вивченого та зробленого?

Перед нами стоїть завдання освоїти нову 
виписку електронних лікарняних листів 
— робота укладення електронних декла-
рацій теж була для нас важливим момен-
том. Консультування фахівців при знанні 
комп’ютерних технологій — це все має міс-
це бути на сьогоднішній день. Телемедици-
на — все воно є в світі можливостей, у міру 
сил ми все використовуємо.

Цього року акцент на вакцинацію, і ми під-
писали з Національною службою здоров’я 
також і пакет послуг на вакцинацію. Зви-
чайно, наші цифри вакцинованих — далеко 
не весь показник в Болградському районі, 
тому що такі служби, як поліція, митниця, 
прикордонні війська прищеплювалися у 
себе в відомчих поліклініках і прищепних 
пунктах.

Оскільки Болградський район — прикор-
донний, в нашому випадку це великі зв’яз-
ки з Болгарією і Румунією, — нам слід ро-
зуміти, хто з них вакцинувався за межами 
України, тому що така група в Болградсько-
му районі теж досить велика. Це не обов’яз-
ково пов’язано з наявністю паспорта Болга-
рії чи Румунії, просто є можливість зробити 
щеплення за гроші в тій країні — там це не 
безкоштовно.

Як місцеве населення ставиться до вакци-
нації в цілому?

Якщо говорити про те, що вакцинація є 
війна — то з одного боку, це війна проти 
коронавірусу, з іншого боку — війна за ри-
нок вакцин. Тому інформаційні вкидання, 
які бувають в ЗМІ і соцмережах, пристойні 
вакцини дискредитують, на жаль. 

Коли шановні люди висловлюються проти 
вакцинації, багато до них прислухаються і 
починають сумніватися. І це проблема, що 
у багатьох виникає страх, який має під-
стави — все трапляється і при вакцинації 
бувають казуси, але кінцевий результат і 
кінцева статистика в результаті нас усіх 
переконує вакцинуватися.

Ми проводимо велику роботу з інформу-
вання населення, використовуючи адмі-
ністративні важелі. 24 березня 2021 я був 
першим, хто вакцинувався в Болградсько-
му районі. Вся інформація доступна і в со-
ціальних мережах, і в місцевій пресі, і ми 
регулярно просимо місцеву владу підтри-
мати нас. Дякую, що є відгуки, і ми працю-
ємо для того, щоб донести, що вакцинація 
— це порятунок від виниклої проблеми, з 
якою зіткнулася Україна і весь світ.

Чи є у вашій практиці каверзні моменти, 
пов’язані з вакцинацією?

Таке не траплялося, але, наприклад, міс-
цева реакція — це природний процес на 
будь-яке щеплення. Або прищепився і 
захворів коронавірусом — такого теж не 
було, як і не було шокових моментів. Це 
планова робота: ми плануємо людей, тому 
що вакцина буває 6-дозною і 10-дозною, і 
потрібно розуміти, що ти відкриваєш ам-
пулу для 6 або 10 людей, і це все жорстко 
контролюється.

Буває, що люди записалися, а потім поїха-
ли і не попередили нас, і через це виникає 
невелика напруга і хвилювання, що ми 
порушуємо процес і при цьому хочемо 
зробити все, як повинно було бути. Але у 
нас завжди є в запасі певна кількість лю-
дей, які записалися і чекають своєї черги 
вакцинації.
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Ті, хто хочуть — ті вакцинуються. Якщо у 
людини є всередині упередження і вона 
не хоче вакцинуватися, ми з нею розмов-
ляємо, пояснюємо і розповідаємо, але не 
примушуємо.

Зазначу, що всі професійні категорії, які 
прищеплюються в відомчих поліклініках 
певними видами вакцин (тобто під кож-
ну вакцину потрібно готувати і навчати 
персонал) — це не хаотичні щеплення, що 
кого хочеш і коли хочеш прищеплюють, а 
чітко створені пункти вакцинації. Дякую 
Одеському центру громадського здоров’я, 
який проводить навчання персоналу і гра-
мотний розподіл руху цих вакцин.

Ігоре Вікторовичу, як йдуть справи з вашим 
співпрацею з іншими медичними установами 
в південному регіоні?

Я щиро дякую за роботу і підтримку спів-
робітників південного регіону — Сарата, 
Татарбунари, Арциз, Рені, Кілія  — ми дуже 
один одному допомагаємо і морально, і фі-
зично. Радимося, налагоджуємо маршру-
ти по шляху проходження, відвантажуємо 
тести. Це дуже цінно і важливо — проте в 
основному це жінки і на їх тендітних пле-
чах все тримається.

Як залучити молодих фахівців в регіональні 
медустанови?

У нас після закінчення інтернатури є лі-
карі, які відпрацьовують рік, і серед них 
є дуже перспективні молоді спеціалісти. 
Якщо вони поїхали працювати в село за 
розподілом, місцева влада допомагає їм в 
побутовому плані. В цьому і є плюси, які 
зацікавили молодь роботи в селі.

Мінус роботи молодих медиків в регіоні, 
втім, як і скрізь — міграційні моменти. В 
Бессарабії чималі села були раніше — по дві 
і чотири тисячі населення. Зараз багато хто 
виїхав на заробітки і це теж позначаєть-
ся в роботі медпрацівників. Тому багато з 
них виїжджають туди, де є життя, де є рух. 
Туди, де є люди, тому що наша професія 
безпосередньо пов’язана з людьми.

Ігоре Вікторовичу, як особисто ви справля-
єтеся зі складними робочими завданнями в 
важкий для всіх період пандемії?

Всі перемоги, пов’язані з коронавірусною 
інфекцією, є завдяки абсолютній відда-
ності роботі. Потрібно бути фанатом своєї 

професії, щоб не тільки залишитися в ній, 
але і перемогти. Або, принаймні, не зда-
тися.

Інтерв’ю: Аліна Манасова 

Про Ігоря Веліксара: Закінчив Одеський ме-
дичний інститут в 1994 та поїхав у Болград 
Одеської області для проходження інтерна-
тури в терапевтичному відділенні. В 1996 
по закінченню приступив до роботи діль-
ничним лікарем. У 2005 закінчив Одеський 
регіональний інститут державного управ-
ління при Президентові України в системі 
охорони здоров’я.

У Болградській поліклініці до 2013 працю-
вав дільничним лікарем. Потім став за-
відувачем поліклініки і працював на цій 
посаді протягом року. У 2014 за рішенням 
Болградської сесії райради про створення 
Центру первинної медико-санітарної до-
помоги був затверджений на посаді голов-
ного лікаря.
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Круглий стіл 
«Ментальне 

здоров’я жінок+»: 
досягнення 

проєкту, принципи 
обрання фокус-

групи та методика 
дослідження

У серпні в нашому Центрі пройшов 
круглий стіл на тему: «Ментальне 
здоров’я жінок+ та подальший роз-
виток даного напряму як складової 
громадського здоров’я».

За участі провідних фахівців в галузі ме-
дицини, громадського здоров’я та фахів-
ців ГО, які супроводжують життя ВІЛ-пози-
тивних людей, були обговорені результати 
впровадження даного пілотного проєкту 
в Одеській області, який  направлений на 
винайдення міждисциплінарного підходу 
для скринінгу депресії та зв’язку зі спе-
ціалізованою психіатричної допомогою у 
ВІЛ-позитивних жінок.

Під час круглого столу учасники деталь-
но розповіли про методику дослідження, 
принципи обрання фокус-групи, практичні 
досягнення проєкту та можливість його 
подальшого масштабування в інших об-
ластях України.

«Ментальне здоров’я жінок+» — це пілот-
ний проєкт, вперше впроваджений в Укра-
їні на території Одеської області, направле-
ний на винайдення міждисциплінарного 
підходу для скринінгу депресії та зв’язку зі 
спеціалізованою психіатричної допомогою 
у ВІЛ-позитивних жінок. Фокус-групою до-
слідження стали: 126 ВІЛ-позитивних жінок 
у віці 18-25 років, мешканок Одещини.

Проєкт було впроваджено ГО «Сонячне 
коло» за фінансової підтримки Фундації 
Анти СНІД-США (AHF) в партнерстві з Фун-
дацією AHF UKRAINE, КНП «Одеський облас-
ний центр соціально значущих хвороб» ООР, 
КНП «Центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ/СНІДом» ОМР та КНП «Одеський облас-
ний медичний центр психічного здоров’я» 
ООР в Одесі та Одеській області протягом  
квітня 2020 р. – лютого 2021 р.
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Як віддалена 
робота впливає на 

здоров’я людей? 
Дослідження 

вчених та думка 
психолога

Жорсткі локдауни і введений на 
невизначений час Covid-карантин 
внесли істотні корективи в роз-
порядок робочого тижня мільйонів 
людей в усьому світі. Як позначився 
масовий перехід на дистанційний 
формат роботи і навчання на на-
шому здоров’ї? Це питання стало 
головною темою дослідження вче-
них Каліфорнійського університету 
(США), результати якого не так 
давно були опубліковані в Journal 
of Occupational and Environmental 
Medicine.

Більше половини людей (64%), опитаних в 
рамках проєкту, скаржилися на помітне 
погіршення самопочуття, пов’язане з не-
бажаною прибавкою у вазі, проблемами зі 
спиною, шиєю, хребтом, частими головни-
ми болями, апатією і почуттям загальної 
розбитості.

75% респондентів позначили проблеми 
психологічного характеру, обумовлені 
відсутністю особистого простору: зни-
зилися увага, креативність та творчий 
підхід у виконанні поставлених завдань, 
помітно впав показник продуктивності 
праці.

Всього лише одна третина опитаних могли 
похвалитися наявністю окремої кімнати 
для роботи вдома. Майже 50% змушені ді-
лити робоче місце зі своїми домашніми. 
Вчені прийшли до висновку, що наявність 
свого куточка в квартирі або будинку на-
багато пом’якшило б негативні наслідки 
дистанційки.

– Дуже важливо мати свій особистий до-
машній простір. Його наявність дає зна-
ти оточуючим вас людям, що ви зайняті, 
вас не можна відволікати і переривати, 
– зазначив автор дослідження Бурцін Бе-
керік-Гербер. – Це мінімізує нервове на-
пруження, пов’язане з переживаннями з 
приводу неякісно або невчасно виконаної 
роботи.

Крім того, люди, які були змушені перейти 
на дистанційний формат роботи, журилися 
з приводу невміння налагодити правиль-
ний, здоровий режим дня. Від спроб це зро-
бити ставало тільки гірше.

Близько 80% респондентів скаржилися на 
те, що стали більше їсти шкідливої їжі і 
практично відійшли від фізичної активнос-
ті. На думку дослідників, корінь зла лежить 
ще й в тому, що, перебуваючи на дистанцій-
ній роботі, люди немов втрачають відчуття 
часу і, в результаті, переробляють на 1,5-2 
години довше, ніж передбачалося.
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Опитування також показало, що найбільше 
від віддаленого режиму роботи постражда-
ли жінки з дітьми. Крім проблем з фізич-
ним здоров’ям, що з’явилися, вони в два 
рази частіше, ніж чоловіки, скаржилися на 
депресію.

Як не страждати на дистанційці — поради 
психолога

Проаналізувавши численні спілкування 
з людьми, котрі відчувають ряд трудно-
щів у зв’язку з переходом на дистанцій-
ний формат роботи і навчання, психолог 
Одеського ЦГЗ Лейла Гасанова визначила 

ряд ключових моментів, які допомагають 
“удальонщикам” відчути себе бадьоріше, 
здоровіше і активніше.

Для цього, на думку Лейли Гасанової, 
потрібно:

 • прокидатися за 1,5-2 години до початку 
робочого дня

 • працювати – вдень, спати – вночі

 • дотримуватися розкладу, складеного 
завчасно

 • обов’язково відволікатися на перерви

 • приймати їжу чітко по годинах.

До плюсів віддаленої роботи Лейла Гасано-
ва відносить: 

 • Відсутність стресу через конфлікти з ко-
легами та керівництвом

 • Працівник чітко виконує лише свої 
обов’язки, не переключаючись на про-
хання колег

 • Можливість створити робоче місце за 
своїм смаком

 • Гнучкий графік

Відсутність сторонньої думки щодо проце-
су виконання роботи 

Оскільки відсутня дорога до роботи і додо-
му, у людини більше часу, який вона може 
приділити улюбленій справі, сім’ї або нав-
чанню.

«Проте, як показує практика, робота від-
далено не найкраще впливає на якісне вико-
нання робіт. Проблема в тому, що людині 
важко саму себе дисциплінувати і, як на-
слідок, працівник займається довго однією 
справою, застосовуючи максимум сил на те, 
щоб змусити себе працювати», — резюму-
вала фахівчиня.

Джерело:

https://journals.lww.com/joem/
Fulltext/2021/03000/Impacts_of_Working_
From_Home_During_COVID_19.2.aspx

Підготувала Аліна Манасова 
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Вчені з’ясували, 
який захист від 

ковіда краще — 
після хвороби або 

щеплення
Природний імунітет захищає довше 
і краще, ніж вакцина, а ризик зара-
зитися у тих, хто щеплений, вище 
в порівнянні з тими, хто перехворів, 
свідчить дослідження ізраїльських 
вчених. Автори, які отримали до-
ступ до даних більш ніж 600 тисяч 
пацієнтів, називають свою роботу 
одним з найбільших досліджень, при-
свячених порівнянню ефективності 
двох видів імунітету (природного і 
штучного) від коронавірусу.

Як проводили дослідження

У передмові до свого дослідження вчені від-
значають, що довгострокова ефективність 
вакцин досі повністю не вивчена. Немож-
ливо точно оцінити, яка частка населення 
захищена колективним імунітетом при вак-
цинації або після хвороби, а це ключовий 
фактор у прийнятті рішень — від того, як 
розподілити ресурси системи охорони здо-
ров’я до введення чергового локдауна.

Крім того, є кілька досліджень, які гово-
рять, що природний імунітет у перехворі-
лих з часом знижується, пишуть вчені. У 
підсумку залишається неясним, хто краще 
захищений від повторного зараження кові-
дом — ті, хто перехворів і отримав імунітет, 
або ті, хто прищепився.

Щоб відповісти на ці питання, вчені до-
сліджували ймовірність повторного зара-
ження серед щеплених і перехворівших на 

великому масиві даних, отриманих з цен-
тралізованої системи одного з найбільших 
фондів охорони здоров’я Ізраїлю. Всього в 
країні чотири таких фонду — членство в 
них обов’язково для всіх громадян країни, 
але конкретний фонд можна вибрати за 
бажанням.

У дослідженні порівнюється три групи 
людей:

НЕ перехворіли і повністю вакциновані (в 
системі були дані 673 676 таких пацієнтів)

перехворіли і не вакциновані (62 883 паці-
єнта)

перехворіли і отримали одну дозу вакцини 
(42 099 пацієнтів)

Всі щеплені отримали вакцину Pfizer. У пер-
ших двох групах враховувалися пацієн-
ти, які були вакциновані або перехворіли 
до кінця лютого 2021 року, а в третій групі 
(перехворіли і отримали одну дозу) - ті, хто 
отримав укол до 25 травня.

Для кожної з груп вчені оцінили чотири 
можливих результату: будь зараження ко-
відом, хвороба, що протікає з симптомами, 
госпіталізація і смерть. 

Дослідження проводилося з червня по сер-
пень - в цей час в Ізраїлі переважав дель-
та-штам.

Що з’ясували вчені

У першій моделі вчені порівняли групу пов-
ністю вакцинованих з групою перехворів-
ших. В обох випадках мова йшла про тих, 
хто придбав імунітет від коронавірусу: з 1 
січня по 28 лютого 2021 року досліджували-
ся по 16 215 осіб в кожній групі. Виявилося, 

що у вакцинованих ризик зараження коро-
навірусом в 13 разів вище, ніж у перехворі-
лих, а ризик виникнення захворювання з 
симптомами — в 27 разів вище. Госпіталіза-
цій в цій групі було мало, але 8 з 9 госпіталі-
зованих опинилися з групи щеплених.

У другій моделі були зняті тимчасові обме-
ження для перехворівших. Вчені брали для 
порівняння не тільки тих, хто переніс ковід в 
січні чи в лютому, але взагалі всіх, включаю-
чи тих, хто хворів протягом 2020 року (дослі-
дження проходило влітку 2021). Ці групи були 
більш численними — по 46 035 людей у кож-
ній. В цьому випадку сильного відмінності в 
результатах не було, втім і в цьому випадку 
виявилося, що ризик повторного зараження 
у щеплених все одно був вище. Щеплені в 6 
разів частіше заражалися і в 7 разів частіше 
хворіли з симптомами, ніж перехворівші. 
Ризик госпіталізації для щеплених був в 6,7 
разів вище, ніж для перехворівших.

У третій моделі вчені порівнювали перехво-
ріли і тих, хто перехворів, а потім отримав 
одну дозу вакцини (по 14 029 осіб в кожній 
групі). У цих групах в цілому було відзначе-
но мало випадків повторного захворюван-
ня, але у перехворілих, а потім щеплених 
ризик зараження і хвороби з симптомами 
був менше, ніж у просто перехворівших. 

Джерела:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021
.08.24.21262415v1
https://www.medpagetoday.com/
infectiousdisease/covid19/94258
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