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Відзначимо, що гінекологічні раки можна 
запобігти. Регулярний скринінг і огляди, а 
також вибір способу життя, можуть захи-
стити від раку. І варто пам’ятати, що при 
ранній діагностиці раку можливо навіть 
повне вилікування.

Рак яєчників, рак шийки матки, рак ендо-
метрія є найбільш поширеними видами 
раку, що вражають жінок. Наприклад, рак 
шийки матки (РШМ) може бути повністю 
діагностований за допомогою ПАП-тесту 
на наявність ВПЛ і вилікуваний на ранній 
стадії. Однак 7 з 10 жінок уникають огляду, 
в страху опинитися носієм ВПЛ.

Ключові факти та цифри про РШМ:

• Серед раків вражаючих жінок, РШМ за-
ймає четверте місце;

• ЄС кожну годину 2 жінки втрачають своє 
життя в результаті РШМ;

• Вакцини проти вірусу папіломи людини 
(ВПЛ), які є головною причиною РШМ, 
ефективні проти 70% - 80% онкогенних 
ВПЛ і мають величезний потенційний 
вплив для нових поколінь;

• Рівень поширення методів скринінгу 
раку шийки матки становить менш 80% 
навіть в розвинених країнах.

Відзначимо, що гінекологічні раки можна 
запобігти. Регулярний скринінг і огляди, а 
також вибір способу життя, можуть захи-
стити від раку. І варто пам’ятати, що при 
ранній діагностиці раку можливо навіть 
повне вилікування.

Підготувала Аліна Манасова

Всесвітній день 
онкогінекології: 

що необхідно 
знати про 

гінекологічний 
рак

20 вересня оголошено Міжнародним 
Днем обізнаності про гінекологіч-
ний рак. Міжнародні організації по 

боротьбі з раком ESGO і ENGAG за-
кликають жінок до спільної дії - світу 
без гінекологічного раку.

У 2018 році більш ніж у 1,3 мільйона жінок 
у всьому світі були діагностовані гінеко-
логічні раки: Близько 44% - це рак шийки 
матки, 23% нових випадків раку яєчників, 
29% рак ендометрія, і ще 5% - інші локаліза-
ції. 468 000 жінок у всьому світі померли від 
гінекологічного раку у 2018 році. 67% з цих 
випадків склав рак шийки матки (РШМ).

Гінекологічні раки вражають приблизно 98 
тисяч жінок на рік у США, 58 тисяч жінок з 
раком шийки матки виявляються щорічно 
в Європі. Загальний рівень обізнаності жі-
ночого населення про гінекологічний рак 
все ще значно низький.
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5 міфів про рутинну 
вакцинацію

Міф 1. Краще перехворіти і виробити при-
родний імунітет
Насправді: Якщо хворіти, імунітет, безумов-
но, сформується. Але він може коштувати 
дуже дорого через високий ризик виник-
нення ускладнень: параліча — від поліо-
мієліту, ураження серця — від дифтерії, 
пневмонії та ураження мозку — від кору і 
вітряної віспи. Ризик мати ускладнення 
перенесеної інфекційної хвороби набагато 
вищий, ніж ризик побічних реакцій після 
вакцинації.

Міф 3. Людям із хронічними захворювання-
ми щеплення протипоказані.
Насправді: Список абсолютних протипо-
казань (коли є високий ризик отримати 
негативну реакцію організму вищий за 
потенційну користь від вакцини) до ще-
плення не такий і великий. Передусім — це 
стан гострої хвороби до настання одужання 
Водночас, люди, що мають хронічні хво-
роби, мають бути щеплені першочергово. 
Вони більш вразливі до інфекцій, мають 
важчий перебіг хвороби й більше шансів 
отримати ускладнення після перенесеного 
захворювання.

Міф 4. Треба чекати до 3 років, щоби вак-
цинувати дитину (щоб організм зміцнів)
Насправді: Вакцинувати дитину треба 
відповідно до Національного календаря 
профілактичних щеплень. У ньому визна-
чений найоптимальніший час введення 
вакцин (із перших днів життя) для ефек-
тивного захисту дитини від інфекційних 
хвороб. Відтак надзвичайно важливо, щоби 
дитина отримувала свої щеплення вчас-
но. Якщо ви з якихось причин пропустили 

вакцинацію, порадьтеся про те, як надолу-
жити пропущені вакцини, зі своїм педіа-
тром або сімейним лікарем.

Міф 5. Кілька вакцин, введених одночасно, 
«перевантажують імунітет», ослаблюють 
організм
Насправді: Послабити організм може при-
родне інфікування, адже інфекційні захво-
рювання спричиняють у кількасот разів 
вище навантаження на імунну систему, 
ніж вакцинація. Віруси, що містяться у вак-
цинах, значно ослаблені й перевантажити 
імунну систему не можуть. Навіть якщо 
одночасно ввести вакцини проти 10 інфек-
ційних захворювань, задіється лише 0,1 % 
імунної системи. Кілька вакцин вводити в 
один день можна! Щоправда, щеплення тре-
ба робити в різні ділянки тіла: наприклад, у 
праве та ліве плече, а малюкам — у праве та 
ліве стегно. Щеплення в сідницю взагалі не 
роблять! Можна використовувати багатоко-
мпонентні вакцини. Це нормальна світова 
практика. Вона дозволяє зменшити кіль-
кість візитів до лікаря, тож і рівень стресу 
для дитини та батьків. 

Джерело: МОЗ України

Міф 2. Вакцини спричиняють аутизм

Насправді: Це один із найпоширеніших мі-
фів щодо вакцинації. Його витоки беруть 
початок у 1998 році, коли лікар Ендрю Уей-
кфілд опублікував статтю про зв’язок між 
вакциною проти кору, краснухи, паротиту 
та аутизмом. Але пізніше з’ясувалося, що 
усі факти, наведені у публікації, сфальшо-
вані.  Подальші дослідження, які після пу-
блікації провели авторитетні організації та 
установи (Центр контролю та профілакти-
ки захворювань у США (CDC), медичний ін-
ститут Національної академії наук Велико-
британії та британська Національна служба 
охорони здоров’я), спростували зв’язок між 
вакциною і виникненням аутизму. Ще по-
над десяток досліджень і їхні результати 
спростовують зв’язок між вакцинацією і 
розвитком аутизму.
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«Карантинний» 
догляд за шкірою 

обличчя

 • Перед тим, як надіти маску і після її знят-
тя умийтеся й очистіть шкіру.  Бажано 
зробити невелику перерву перед надяган-
ням нової маски, дати шкірі «подихати». 
Але робити це треба за умови знаходжен-
ня в безпечному середовищі, не “відпочи-
вайте від маски” в людному місці. 

 • Щоб запобігти тертю, бажано використо-
вувати зволожуючий крем і лосьйони, 
які пом’якшують шкіру (емолієнти). 

 • У спекотний період можна використо-
вувати сонцезахисні креми, які містять 
цинк або титан – вони будуть виступати 
в якості бар’єра від будь-якого тертя і по-
дразнення. 

 • Періодичне вмивання обличчя шампу-
нем від лупи, який містить кетоконазол 
чи сульфід селену, також заспокоює шкі-
ру і допомагає видалити надлишки дріж-
джового грибка, особливо навколо рота і 
в носощічній складці. 

 • До вечірнього догляду за шкірою можна 
додати засоби, до складу яких входять 
такі активні речовини, як саліцилова 
кислота та інші альфагідроксикислоти 
(для відлущування змертвілих ділянок 
шкіри), а також бензоїлпероксид, олія 
чайного дерева або екстракт ромашки 
(протизапальна і заспокійлива дія). Такі 
гелі, тоніки й пінки легко знайти в ліній-
ках для проблемної шкіри. 

Під час нанесення варто бути обережними, 
особливо, якщо ваша шкіра значно подраз-
нена. У такому випадку обирайте пониже-
ний рівень концентрації, або тимчасово 
перейдіть на делікатні, заспокійливі та 
зволожуючі засоби. Ексфоліанти бажано 
використовувати не дуже часто: 2-3 рази 
на тиждень. 

 • На запальні елементи можна застосову-
вати засоби для точкового нанесення – 
гідрогелеві патчі, мазі та лосьони.

Які симптоми сигналізують, що вже час 
звертатися до фахівця-дерматолога?
Поява вираженого запалення, набряку є 
ознаками периорального дерматиту. Це 
свідчить про те, що приєдналася вторин-
на інфекція. Також у теплому й вологому 
середовищі під маскою часто створюються 
сприятливі умови для розвитку кандидоз-
ної грибкової мікрофлори. 

В усіх цих випадках звичайні косметичні 
засоби по догляду за шкірою вже не допо-
можуть впоратися з проблемою. Спроби 
самолікування часто призводять до не-
обдуманого використання гормональних 
препаратів, які навіть при місцевому засто-
суванні можуть призводити до подальшого 
погіршення ситуації та виникнення нових 
ускладнень. Тому, в таких випадках необ-
хідно звернутися до лікаря і використо-
вувати лікувальні засоби для місцевого 
застосування лише за його призначенням.

Чи можна користуватися косметикою під 
маску?
Використання тонального крему збільшує 
ризик виникнення ускладнень у вигляді 
маскне. На час носіння маски краще від-
мовитися від щільного тонального крему, 
або хоча б не наносити його на ділянку під 
маскою. 

Користуйтеся нашими порадами та не за-
бувайте носити маски. Адже, вони запобі-
гають поширенню коронавірусної хвороби, 
захищають вас та ваших близьких.

Джерело: МОЗ України

Тепер маска в списку тих речей, які 
потрібно не забути взяти з собою 
перед виходом з дому. Вона захищає 
нас від COVID-19 в транспорті, по 
дорозі на роботу, під час покупок чи 
на масових заходах. На думку фахів-
ців, відмовитися від масок під час 
пандемії неможливо. Маски носити 
необхідно. Адже це ефективний спо-
сіб захистити себе й оточуючих від 
ковіду. Та для чутливої шкіри чи для 
людей, які носять її на постійній ос-
нові, вона може створювати диском-
форт у вигляді маскне. 

Маскне – акне, спричинене довгостро-
ковим носінням маски або респіратора.
Про те, які саме виникають проблеми зі 
шкірою обличчя у людей, які тривалий 

час перебувають у масках відповідає 
Олександр Літус – завідувач кафедри дер-
матовенерології, алергології, клінічної та 
лабораторної імунології Національного уні-
верситету охорони здоров’я України ім. П.Л. 
Шупика, заслужений лікар України.

Піт і волога, які утворюються під маскою, 
осідають на шкірі, закупорюючи пори. З 
кожним видихом вологість під маскою 
збільшується, створюючи ефект парника. 
Підвищена вологість впливає на pH шкіри, 
а це може призвести до активнішого роз-
множення бактерій і сприяти появі запа-
лення. Зазвичай запалення з’являються в 
області підборіддя, носа і щік. 

Як доглядати за шкірою обличчя? 

 • Коли ви знімаєте маску, необхідно вмити 
обличчя теплою водою. Нову маску слід 
надягати лише на сухе обличчя – впев-
ніться, що шкіра обличчя висохла після 
вмивання.

 • Не забувайте своєчасно їх міняти. Одну 
маску не носіть більш як 3-4 години.
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Всесвітній день 
сексуального 

здоров’я: МОЗ 
України та 

ВООЗ надали 
рекомендації 

щодо статевого 
життя

У вересні відзначається Всесвітній 
день сексуального здоров’я. У МОЗ 
України акцентували, що заняття 
сексом - корисно для здоров’я людини. 
В першу чергу тому, що він покращує 
імунну систему, підвищує кровопо-
стачання і забезпечує нас позитив-
ними емоціями.

Про це повідомили в прес-службі Міністер-
ства охорони здоров’я.

«Люди, у яких є регулярне статеве життя, 
мають більш високий рівень опірності ор-
ганізму до неінфекційних захворювань. 
Завдяки зміні біохімічних процесів під час 
збудження і статевого акту зміцнюється 
імунна система. Регулярний секс підвищує 
сексуальну енергію і сприяє збільшенню 

статевого потягу. У жінок під час сексу по-
ліпшується вагінальне кровопостачання, 
еластичність піхви. Секс сприяє поліпшен-
ню самопочуття, припливу енергії і пози-
тивних емоцій», – розповіли в прес-службі 
МОЗ.

Крім того, секс сприяє зниженню артері-
ального тиску і виникненню серцево-су-
динних захворювань. Під час сексуальних 
активностей людина в хвилину втрачає 
близько п’яти калорій. «Важливо пам’ята-
ти головне правило безпечного сексу – він 
повинен проходити за добровільною і усві-

домленою згодою партнерів і бути захище-
ним», – підкреслили в МОЗ.

Відзначимо, що повна картина сексуаль-
ного здоров’я включає не тільки фізичне 
здоров’я, але також психічне і соціальне 
благополуччя по відношенню до сексуаль-
ності. Всесвітня організація охорони здоров’я 
йде далі, заявляючи, що сексуальне здо-
ров’я «вимагає позитивного і шанобливого 
підходу до сексуальності і сексуальних від-
носин, а також можливості мати приємний 
і безпечний сексуальний досвід, вільний 
від примусу, дискримінації та насильства».
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Як зупинити 
випадіння волосся 

після коронавірусу: 
5 правил

Випадіння волосся часто зустріча-
ється після COVID-19, але можна 
зупинити цей процес за допомогою 
доступних способів.

В організмі людини з COVID-19 відбува-
ються різні метаболічні порушення, що 
безпосередньо впливають на клітини 

Стрес. Зниження рівня кортизолу через пе-
реживання може уповільнити роботу во-
лосяних фолікулів, дефіцит цього гормону 
викликає випадіння волосся.

Погане харчування. Втрата апетиту через ко-
ронавірус може викликати дефіцит пожив-
них речовин. А розвиток волосся вимагає 
багато енергії. Для створення одного грама 
волосся потрібно близько 650 кДж енергії! 
Це приблизно стільки ж, скільки витрача-
ється під час 10-хвилинної пробіжки.

Висока температура. Температура при ко-
ронавірусі може триматися кілька тижнів, 
і виникає так звана телогенова алопеція, 
що провокує надмірне випадання волосся.

Поганий кровообіг. Через коронавірус в су-
динах можуть утворюватися згустки крові. 
Якщо до волосяних фолікулів приплив кро-
ві знижується, це призводить до виснажен-
ня волосся.

Безсоння. Проблеми через пандемію мо-
жуть призвести до проблем зі сном, що 
може погано вплинути на здоров’я волосся.

5 правил, які допоможуть вам зупинити 
випадіння волосся після COVID-19:
 • Бережіть шкіру голови. Відмовтеся від хі-
мічних речовин, уникайте інструментів 
для гарячого укладання, дайте волоссю і 
шкірі на голові відпочити.

 • Уникайте тугих зачісок. Різні коси і хвости 
на голові можуть призвести до тракційної 
алопеції, яка посилить втрату волосся.

 • Добре харчуйтеся. Багаті білком продук-
ти сприяють росту волосся. Піде все, від 
яєць і арахісового масла до риби, авокадо 
і горіхів.

 • Частіше гуляйте. Дефіцит вітаміну D може 
призвести до випадіння волосся. Експер-
ти рекомендують перебувати на сонці від 
10 до 30 хвилин кілька днів в тиждень.

 • Контролюйте стрес. Медитація, прогулян-
ки, йога – це те, що поліпшить настрій і 
психічне здоров’я, а значить, допоможе 
зупинити випадіння волосся.

Підготувала Аліна Манасова

волосяних фолікулів. «На цей процес не-
можливо вплинути, але зазвичай він є обо-
ротним», – наголошують трихологи. Вони 
радять пройти курс зміцнювальних про-
цедур, щоб допомогти організму швидко 
впоратися з наслідками коронавірусної 
інфекції. Більшість людей страждають від 
випадіння волосся навіть через два-три 
місяці після перенесеного коронавірусу. 
Хороша новина в тому, що це тимчасова 
втрата, і є заходи, які допоможуть пережи-
ти цей період з мінімальними втратами.

Основні причини випадіння волосся 
після коронавірусу:
Генетика. Якщо людина схильна до втрати 
волосся, вона з більшою ймовірністю втра-
тить їх після COVID.
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Інноваційні ліки 
прямої дії на 

коронавірус вже в 
регіонах

Доставлені в Україну інноваційні 
ліки, а саме 20 тис. флаконів Бамла-
нівімабу (Bamlanivimab) та 40 тис. 
флаконів Етесевімабу (Etesevimab) 
вже розвезені в регіони. Про це пові-
домив заступник міністра охорони 
здоров’я з європейської інтеграції 
Олександр Комаріда.

«В червні робоча прийняла рішення щодо 
готовності включити до протоколу ліку-
вання препарати Бамланівімаб та Етесе-
вімаб у разі їх наявності в Україні. Сьогодні 
ліки вже в регіонах – відповідно оновлений 
протокол регулюватиме їхнє застосуван-
ня. Ми вдячні американським партнерам 
та логістам з благодійного фонду за пере-
дачу та розвезення препаратів», – заявив 
Олександр Комаріда.

Ліки були доставлені в Україну 4 вересня 
за сприяння Посольства України в США 
як гуманітарний вантаж, наданий амери-
канською благодійною організацією Direct 
Relief. Останні домовленості щодо отриман-
ня цієї допомоги були узгоджені під час 

візиту Президента України Володимира 
Зеленського та міністра охорони здоров’я 
Віктора Ляшка до США.

Також Наказом МОЗ від 20.09.2021 № 1979 
оновлено протокол «Надання медичної 
допомоги для лікування коронавірусної 
хвороби (COVID-19)», яким передбачено 
можливість використання лікарських за-
собів Bamlanivimab та Etesevimab. Тепер 
лікарі, які надають допомогу хворим на 
COVID-19, матимуть чітку інструкцію щодо 
того, в яких саме випадках захворювання 
і як правильно застосовувати ці лікарські 
засоби.

Механізм їх дії полягає у блокуванні при-
кріплення вірусу до мембрани клітини, що 
унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в 
клітини людини, що нейтралізує дію вірусу 
та сприяє запобіганню розвитку та лікуван-
ню COVID-19. Діють ці ліки безпосередньо на 

вірус – препарати зв’язуються зі спайко-
вими білками вірусу, запобігаючи проник-
ненню у клітину та подальшому розмно-
женню, прискорюють одужання хворих з 
коронавірусною хворобою і запобігають 
виникненню ускладнень та потраплянню 
в лікарню.

Нагадаємо, що МОЗ також вже закупив 
2784 флаконів препарату Тоцилізумаб та 
14 346 упаковок Ремдесевіру. 

Довідково: Direct Relief (Каліфорнія, США) 
– громадська неприбуткова, неконфесій-
на та неполітична організація, діяльність 
якої спрямована на надання медичних то-
варів та послуг для покращення медичної 
допомоги, якості життя та відновлення 
людської гідності у Сполучених Штатах та 
за їх межами.

За матеріалом МОЗ України
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Календар 
профілактичних 

щеплень: як 
правильно 

організувати 
вакцинацію 

школяра
Діти дошкільного та молодшого 
шкільного віку більш сприйнятли-
ві до вірусних інфекцій та частіше 
хворіють на гострі респіраторні 
захворювання. Якщо дитина вак-
цинована відповідно до календаря 
профілактичних щеплень і навіть 
має додаткові щеплення, вона все 
одно може інфікуватися вірусами, 

що спричиняють нежить, біль у 
горлі, кашель, блювоту та діарею. 
Адже вакцинація не є 100% гаран-
тією захисту  від усіх можливих за-
хворювань, проте значно полегшує їх 
перебіг та запобігає ускладненням.

Американська академія педіатрії зазна-
чає, що якщо йдеться про малюків у до-
шкільному навчальному закладі, то вони 
хворіють набагато частіше ніж ті, які не 
відвідують садочок і не мають контактів з 
іншими дітьми, у т.ч. братами чи сестрами. 
Упродовж другого року відвідування дитя-
чого колективу кількість захворювань на 
респіраторні захворювання  зменшується, 
оскільки вплив великої кількості мікробів 
та вірусів формує імунітет.

Тому перегляньте медичну картку своєї ди-
тини або зверніться до сімейного лікаря чи 
педіатра, щоб уточнити, чи всі щеплення за 
віком має ваш школяр. І якщо щеплень не 
вистачає, сплануйте вакцинацію на най-
ближчий час.

До речі, в установах ООН впевнені, що діти 
повинні ходити в школу, але для цього 
необхідно вакцинувати педагогів і «дітей 
старше 12 років з проблемами зі здоров’ям, 
що створюють високий ризик важкого пе-
ребігу COVID-19». До того ж у всіх школах, 
на думку експертів, необхідно забезпечити 
хорошу вентиляцію в класах, скорочувати у 
міру можливості число дітей в класі, нама-
гатися дотримуватися фізичну дистанцію 
і регулярно тестувати дітей та персонал 
навчальних закладів.

«Пандемія привела до катастрофічних на-
слідків для навчального процесу в історії, 
і тому зараз важливо не допустити пере-
боїв у очному шкільному навчанні. Це має 
величезне значення для освіти, психічного 
здоров’я та розвитку соціальних навичок 
наших дітей, для того, щоб школи допо-
магали нашим дітям стати щасливими і 
повноцінними членами суспільства», – за-
явив глава Європейського бюро ВООЗ д-р 
Ханс Клюге.

За його словами, пандемія ще не перемо-
жена, але відкладати очну освіту не можна, 
а тому необхідно зробити все для забезпе-
чення безпечних умов в школах.

З метою забезпечення безперебійної роботи 
шкіл ВООЗ, ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО затвердили 
вісім рекомендацій:

 • Закривати школи в останню чергу і від-
кривати в першу чергу

 • Забезпечити реалізацію стратегій щодо 
тестування

 • Забезпечити ефективні заходи щодо 
зниження ризику

 • Забезпечити захист психічного і соці-
ального благополуччя дітей

 • Забезпечити захист для дітей в уразли-
вих ситуаціях

 • Забезпечити зміни в шкільному середо-
вищі в плані санітарії та вентиляції

 • Забезпечити участь дітей і підлітків в 
процесі прийняття рішень

 • Забезпечити реалізацію стратегій щодо 
вакцинації, покликаних не допустити 
закриття шкіл

Нагадуємо, що Календар профілактичних 
щеплень передбачає обов’язкову вакци-
націю проти десяти захворювань: тубер-
кульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, 
правця, кору, гепатиту В, гемофільної ін-
фекції, краснухи, епідемічного паротиту. 
Вакцини за Календарем безпечні, ефектив-
ні та безоплатні для українців.
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«Чистий мозок» 
— дайджест 
спростувань 

медичних міфів №1
МОЗ спільно з освітньою платфор-
мою StopFake розпочинає інформацій-
ний проєкт «Чистий мозок», у якому  
буде знайомити вас з найпопулярні-
шими фейками на тему здоров’я та 
медицини. Тож представляємо вам 
топ найпоширеніших медичних міфів 
останніх тижнів. 

МІФ №1: У МОЗ назвали міста, де студенти 
і школярі перейдуть на дистанційне нав-
чання

ФАКТ: Списку міст, у яких навчальні за-
клади перейдуть на дистанційне навчан-
ня, не існує! Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про 
встановлення карантину і введення обме-
жувальних протиепідемічних заходів з ме-
тою запобігання поширенню на території 
України гострого респіраторного захворю-
вання COVID-19, викликаного коронавіру-
сом SARS-CoV-2”, в Україні діє «адаптивний 
карантин». Залежно від епідемічної ситу-
ації, в регіоні, районі або місті обласного 

значення може бути встановлено рівень 
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 
– «зелений», «жовтий», «помаранчевий» і 
«червоний».
У МОН також спростували неправдиву ін-
формацію про те, що дистанційне навчання 
буде запроваджено на всій території України. 

У Міністерстві охорони здоров’я повідом-
ляють, що в разі встановлення «жовтого» 
або «помаранчевого» рівня епідемічної не-
безпеки очне навчання триватиме в тих 
навчальних закладах, де понад 80% співро-
бітників у колективі вакциновані.

При впровадженні «червоного» рівня епі-
демічної небезпеки забороняється робота 
всіх навчальних закладів. 

МІФ №2: В Україні епідемія інсультів через 
захисні маски і вакцинацію від COVID-19

ФАКТ: В Україні - епідемія інсультів через 
«носіння захисних масок і через вакцина-
цію від коронавірусу», – таку конспіроло-
гічну теорію про COVID-19 запустив відомий 
український антивакцинатор. Він запевняє, 
що «справжня» причина інсультів серед 
українців – це «вигадана пандемія» і те, що 
«люди вже півтора року живуть у стресі, 
носять намордники і коляться».
COVID-19 дійсно підвищує ризик розвитку 
інсульту, проте не через «носіння масок», 
як запевняють антивакцинатори, а через 
інфікування організму збудником SARS-
CoV-2. Дослідження показали, що у людей 
із SARS-CoV-2 розвивається аномальне 
згортання крові як запальна реакція на ві-
рус. Це збільшує ризик утворення тромбів. 
Якщо згусток крові блокує артерію, що веде 
до мозку, це й викликає інсульт.  

МІФ №3: Часникова вода є природною 
вакциною від коронавірусу

ФАКТ: Часникова вода не є природною 
вакциною проти коронавірусу. За дани-
ми ВООЗ, немає ніяких доказів того, що 
вживання часнику в будь-якому вигляді 
захищає від SARS-CoV-2. Здатність цього 
продукту запобігати застудним захворю-
ванням і лікувати їх також не доведено. 

МІФ №4: Наслідки мРНК-вакцинації буде 
неможливо вилікувати – вона змінює гене-
тичний код людини

ФАКТ: У соціальних мережах поширю-
ють інформацію про те, що наслідки мР-
НК-вакцинації буде неможливо вилікувати, 
оскільки така вакцина нібито модифікує 
гени людини. У публікаціях схожого змісту 
цитують німецького лікарку-натуропатку 
Анетте Лілінгер.Однак цей тип вакцини 
містить тільки мРНК, необхідну для ство-
рення певного білка, ідентичного білку ві-
русу, і не зачіпає при цьому гени людини. 

МІФ №5: в Україні з літаків скидають штам 
«Дельта»

ФАКТ: У соціальних мережах поширюється 
дезінформація про те, що в Україні нібито 
почали скидати з літаків на міста штами 
COVID-19. Повідомляється також, що інвер-
сійний слід від літаків – це «хімтраса», а 
доказом служить той «факт», що слід від 
звичайного повітряного судна нібито «має 
зникнути через 15-30 секунд». Більш того, 
у конспіративних постах і відео прихиль-
ники антивакцинації повідомляють, що 
літаками «завозять нову партію корона-
вірусу» в Україну і готують «парад хвороб» 
для населення. Ніякого «завезення штамів 
COVID-19» не існує. Те, що антивакцинатори 
називають «розкиданням із літаків нової 
партії коронавірусу», – не більше ніж що-
річна кампанія з вакцинації диких тварин 
від сказу.
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МОЗ України надав 
дозвіл комбінувати 

мРНК-вакцини

Головний санітарний 
лікар України: 98% 
ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ 

ІЗ COVID-19 В УКРАЇНІ 
— НЕВАКЦИНОВАНІ

Міністерство охорони здоров’я Укра-
їни дозволяє комбінувати мРНК-вак-
цини, якщо вакцина, якою робили 
перше щеплення, недоступна.

МОЗ ще в липні схвалив рекомендації 
Національної технічної групи експертів 
з питань імунопрофілактики дозволити 
комбінувати мРНК-вакцини. “Якщо мР-
НК-вакцина того ж виробника недоступна, 
для другого щеплення можна використо-
вувати вакцину на платформі мРНК іншо-
го виробника», - повідомило відомство в 
Facebook. У міністерстві також додали, що 
комбінування вакцин Moderna і Comirnaty 
/ Pfizer-BioNTech безпечно і ефективно.

За останні три місяці 98.1% госпіта-
лізованих із COVID-19 в Україні — не-
вакциновані. Про це повідомив заступ-
ник міністра — головний державний 
санітарний лікар країни Ігор Кузін.

«За даними Електронної системи охорони 
здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже 
всі, хто потрапляє в лікарню через важ-
кий перебіг або ускладнення від COVID-19 в 
Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете 
вберегти себе від важкого перебігу, госпіта-
лізації та смерті — зробіть щеплення вже 
сьогодні», — заявив Ігор Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршен-
ня епідситуації, кількість нових випадків 
COVID-19 за добу збільшилась у 2 рази за 
минулий тиждень: з 3,3 тис. за понеділок, 
13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 
вересня.

Згідно з повідомленням, першу дозу вак-
цини Moderna можна комбінувати з другої 
дозою Comirnaty / Pfizer-BioNTech і навпаки.

Інтервал між першою і другою дозами скла-
де 28 днів.

Контекст. Ряд інститутів по всьому світу за-
явили про те, що, згідно з їхніми досліджен-
нями, змішування вакцин є безпечним і 
може підвищити захист від коронавірусу. 
Крім того, Європейське агентство лікар-
ських засобів (EMA) заявляло, що змішу-
вання вакцин проти коронавірусу є безпеч-
ним і ефективним.

У той же час ВООЗ виступила проти змішу-
вання вакцин і щеплення третьою, «бустер-
ною» дозою.

Підготувала Аліна Манасова

У зоні найвищого ризику важкого перебігу 
та смерті від COVID-19 люди старші 60 років, 
люди із супутніми захворюваннями, як-от 
цукровий діабет, серцево-судинні, онко-
логічні захворювання та ті, хто щоденно 
контактує з великою кількістю людей, на-
приклад, медики, освітяни, соцпрацівники, 
працівники державних органів.

В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, 
CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. 
Кожна з цих вакцин ефективно запобігає 
тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, 
але вони працюють лише тоді, коли потра-
пляють до вашого організму. Усього доступ-
но 11 млн доз різних вакцин. МОЗ рекомен-
дує записуватися на щеплення вже сьогодні, 
щоби вберегти своє життя і здоров’я, а та-
кож — людей поруч.

Усього з початку кампанії з вакцинації про-
ведено 11 456 848 щеплень. Вакциновано 6 
304 016 осіб, з них отримали першу дозу — 6 
304 014 людей, завершили вакцинацію (от-
римали дві дози) — 5 152 834 особи (із них 2 
людини отримали першу дозу за кордоном).

Перелік центрів масової вакцинації та 
пунктів щеплень шукайте за посиланням: 
list.covid19.gov.ua. Більше інформації про 
вакцинацію проти COVID-19 на vaccination.
covid19.gov.ua.
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В Одеському 
ЦГЗ стартував 

курс підвищення 
кваліфікації для 
медстатистиків. 

Фотозвіт
В Одеському обласному ЦГЗ старту-
вав курс підвищення кваліфікації для 
медстатистиків установ охорони 
здоров’я.

Перше заняття для слухачів провели ке-
рівник відділу медстатистики Одеського 
обласного ЦГЗ Валерій Гром, керівник ци-
клу «Медична статистика», медстатистик 
Одеського обласного ЦГЗ Ольга Станєва, 
начальник відділу підвищення кваліфі-
кації Одеського обласного ЦГЗ Анжеліка 
Гузова та експерт з громадського здоров’я 
Святослав Лінніков.

Одеські медстатистики дізнавалися про 
роботу обласного центру громадського здо-
ров’я, форми звітності у лікувальних закла-
дах, а також знайомилися з Барометром 
показників здоров’я Одещини.

Курс триватиме до 7 жовтня 2021 року.
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Вакцинація на 
Одещині триває: 

мобільні бригади 
щеплюють 

організовані 
колективи

Дуже зручним форматом вакцинації 
є вакцинація організованого колекти-
ву мобільною бригадою. Адже в та-
кому випадку ви можете отримати 
щеплення безпосередньо на робочому 
місці і не матимете потреби запи-
суватися до медзакладу чи чекати в 
черзі в пункті вакцинації.

Усе, що потрібно зробити - зібрати 50 охо-
чих вакцинуватися та подати заявку до 
контакт-центру МОЗ України за номером 
0 800 60 20 19. Мобільна бригада зв’яжеть-
ся з відповідальним за вакцинацію в ва-
шому колективі, узгодить дату приїзду та 

щепить ваш колектив спочатку першою 
дозою, а через 24 тижні, в залежності від 
обраної вакцини, приїде, щоб провакцину-
вати другою.

За такою схемою були вакциновані 33 370 
людей як на державних підприємствах, так 
і в приватних компаніях. Це, наприклад, 
колективи Театру опери та балету, Одеської 
філармонії, «Нової пошти», «АТБ», «Сільпо», 
порту «Южний», «Київстар», «ПриватБанк» 
тощо – всього близько 200 організованих 
колективів по всій області. 

Спільно з медиками мобільних бригад з 
вакцинації даємо можливість також всім 
педагогам, які ще не отримали щеплен-
ня проти COVID-19, отримати його у мак-
симально комфортних умовах - прямо на 
робочому місці. У вересні таким чином 
вакцинувалися освітяни у Приморському 
ліцеї, школі №13 в Одесі та Овідіопольській 
школі імені Тараса Шевченка.

Зазначимо, що мобільні бригади наразі 
працюють в усіх районах області, забез-
печуючи вакцинацію працівників шкіл, 
садочків та вишів. І це також чудова мож-
ливість для мешканців невеликих сіл, де 
немає власних пунктів щеплень, все ж вак-
цинуватися.

Тож якщо ви або ваші близькі проживаєте 
в селі, де стаціонарного пункту щеплень 
немає, поцікавтеся в найближчому закла-
ді освіти, коли на місці працюватиме мо-
більна бригада, і приходьте на вакцинацію 
разом з педагогами. Також можна тримати 
зв’язок з місцевим ФАПом чи амбулаторі-
єю - мобільна бригада напередодні виїзду 
комунікує з місцевими медиками, щоб ті 
повідомляли своїм пацієнтам про можли-
вість вакцинуватися.
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«Високий рівень 
деталізації»: вчені 

створили 3D-моделі 
білків коронавірусу

Австралійські вчені створили більше 
2 тисяч тривимірних моделей, які 
так чи інакше пов’язані з 27 білками 
коронавірусу, і розмістили їх на сай-
ті Aquaria-COVID. Завдяки 3D-мо-
делям дослідники з’ясували, що деякі 
білки допомагають вірусу обходити 
імунну систему людини і розмножува-
тися. За словами фахівців, створені 
ними тривимірні моделі допоможуть 
в подальшому вивченні коронавірусу і 
його штамів.

Про це повідомляється в журналі Molecular 
Systems Biology.

У створенні 3D-моделей білків коронаві-
русу вченим допоміг підрозділ по обробці 
даних Державного об’єднання наукових і 
прикладних досліджень Австралії Data61. 
Моделі розміщені на сайті Aquaria-COVID, де 
з ними можуть ознайомитися всі бажаючі.

«Настільки високого рівня деталізації 
структури SARS-CoV-2, як на нашому ре-
сурсі, більше не знайти ніде в світі, і це доз-
волило нам отримати безпрецедентно гли-
боке уявлення про те, як поводиться вірус», 
- зазначив перший автор статті, професор 
Інституту медичних досліджень імені Гар-
вана Шон О’Донохью.

Дослідники вивчали білки, з яких скла-
дається коронавірус. Вони виявили три 
білка SARS-CoV-2, які імітують людські. На 
думку дослідників, ці білки дозволяють 
вірусу ховатися від імунної системи. Вчені 
також зафіксували білки, які вбудовуються 
в процеси в клітинах організму людини або 
порушують їх, тим самим допомагаючи 

вірусу почати домінувати, завершити свій 
життєвий цикл і поширюватися на інші 
клітини.

За словами вчених, тривимірні моделі, а 
також вивчені ними білки допоможуть в 
подальшому дослідженні COVID-19 і його 
штамів.

«Чим довше вірус циркулює в природі, тим 
більше у нього шансів мутувати, що при-
зводить до появи нових варіантів, таких 
як дельта-штам. Наш ресурс допоможе 
дослідникам зрозуміти відмінність між 
новими штаммами вірусу», – заявив Шон 
О’Донохью.

Джерела:

https://www.embopress.org/journal/17444292
https://aquaria.ws/covid#info

Переклад та адаптація тексту: 
Аліна Манасова
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Виявлено новий 
доказ природного 

походження 
коронавірусу

Вчені з Університету Пастера в 
Парижі і Лаоського національного 
університету знайшли нові докази 
природного походження коронавірусу 
SARS-CoV-2. Препринт досліджен-
ня опубліковано на сайті журналу 
Nature.

Протягом декількох місяців вони вивчили 
645 кажанів 46 видів в Південно-Східній 
Азії. В результаті у тварин, що мешкають 
в вапнякових печерах Лаосу, виявили три 
віруси, рецептор-зв’язуючий домен (RBD, 

В кінці серпня американська розвідка оп-
рилюднила витяги зі своєї доповіді Джо Ба-
йдена про витоки походження SARS-CoV-2. 
За її підсумком представники національ-
ної розвідки допустили, що коронавірус 
не створювали в якості біологічної зброї і 
влада Китаю не знала про нього до спала-
ху захворювання. Однак до єдиного і оста-
точного висновку учасники розслідування 
прийти не змогли.

Пекін, у свою чергу, неодноразово підкрес-
лював, що дотримується відкритої і відпо-
відальної позиції по публікаціям на тему 
COVID-19. Як відзначали в Міністерстві 

закордонних справ КНР, з самого початку 
пандемії країна приступила до розсліду-
вання, виявила патоген і опублікувала всі 
ключові дані.

Джерела:

https://www.nature.com/articles/d41586-021-
02533-3
https://economictimes.indiatimes.com/news/
science/recent-evidence-points-to-natural-
origin-of-covid-19-scientists-write-in-lancet/
articleshow/84171519.cms

Переклад та адаптація текстів:
Аліна Манасова

частина білка «шпильки», необхідного для 
зв’язування з людськими клітинами) який 
виявився близьким до домену «Уханьско-
го» варіанту патогена.

На думку вчених, ці віруси - BANAL-52, 
BANAL-103 і BANAL-236 - можна назвати 
«найближчими предками SARS-CoV-2, відо-
мими на сьогодні». Ймовірно, вони і сприя-
ли його виникненню. Однак, на відміну від 
SARS-CoV-2, жоден з виявлених патогенів 
не володіє так званим сайтом розщеплення 
- фуріном в S-білку, що полегшує проник-
нення до організму людини.

Автори роботи вважають, що їхнє дослі-
дження стало ще одним доказом природної 
появи збудника COVID-19. У майбутньому 
вони планують вивчити можливість за-
раження людини вірусом при контакті з 
кажанами, а також особливості вироблення 
антитіл.
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