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інсультів на 10% порівняно з 2019 роком та 
забезпечити лікування 90% пацієнтів у спе-
ціалізованих відділеннях.

Держава гарантує фінансування допомоги 
хворим на інсульт у лікарнях, які підписа-
ли договори з НСЗУ.

«У разі базового лікування фінансування на 
одного хворого складає 14,6 тис. грн., у разі 
проведення тромболізису – 54 тис. грн., при 
виконанні внутрішньосудинного хірургічно-
го втручання – 97,8 тис. грн.», – наголосив 
Андрій Віленський, керівник Національної 
служби здоров’я України.

Про муніципальну програму «Здоров’я» в 
Одесі
Відзначимо, що в Одесі за рахунок місько-
го бюджету в рамках муніципальної про-
грами «Здоров’я» пацієнтів з інсультом 
безкоштовно забезпечують високотехно-
логічною діагностикою — комп’ютерною то-
мографією (КТ). КТ є «золотим стандартом» 
обстеження для диференціальної діагнос-
тики геморагічних та ішемічних інсультів 
та дозволяє своєчасно призначити пацієн-
там необхідне лікування.

Госпіталізацію пацієнтів із підозрою на ін-
сульт проводять три міські багатопрофільні 
лікарні інтенсивного лікування — ДКЛ №1, 
№10 та №11. Ці медустанови підписали до-
говори з Національною службою здоров’я та 
надають пацієнтам з інсультом усі необхідні 
діагностичні та лікувальні можливості. 

Реабілітація пацієнтів після інсульту в 
Одесі проводиться у відділенні відновного 
лікування та реабілітації при міській лі-
карні №8. Фахівці допомагають пацієнтам 
не лише у відновленні моторної функції 
з використанням сучасного обладнання, 

а й адаптації до соціального середовища 
за допомогою спеціальних тренувальних 
майданчиків.

Одесити з гіпертонічною хворобою можуть 
отримувати за державною програмою «До-
ступні ліки» безкоштовно або з невеликою 
доплатою гіпотензивні препарати, що спри-
яють зниженню ризику інсульту та інших 
ускладнень. Для отримання рецепту слід 
звернутися до сімейного лікаря.

Як розпізнати інсульт?

Три провідні фактори інсульту — високий 
артеріальний тиск, атеросклероз та цукро-
вий діабет. Погіршують ризик інсульту: 
надмірна вага, малорухливий спосіб життя, 
куріння, зловживання алкоголем.

Якщо ви помітили, що в людини раптово 
з’явилася асиметрія обличчя, порушення 
мови, вона скаржиться на раптову слаб-
кість кінцівок, попросіть її зробити три речі:

 • посміхнутися – посмішка буде асиме-
тричною;

 • сказати виразно «тридцять три» – мова 
буде невиразною, порушеною;

 • попросити витягнути руки – на уражено-
му боці рука опуститься.

З появою цих симптомів необхідно негай-
но викликати швидку допомогу «103». Від 
своєчасності надання медичної допомоги 
залежить життя та здоров’я пацієнта з ін-
сультом.

До приїзду швидкої не намагайтеся дати 
людині ліки, воду чи їжу, щоб уникнути 
аспірації дихальних шляхів. Заспокойте 
хворого, покладіть його, щоб голову підня-
ли на 30 градусів, і виміряйте рівень арте-
ріального тиску.

29 жовтня — 
Всесвітній 

день боротьби 
з інсультом. Як 

запобігти хворобі та 
чи може у боротьбі 

з нею фінансово 
допомогти 
держава?

Про епідемію інсульту Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я заявила 
2004 року. У 2006 році Всесвітня орга-
нізація боротьби з інсультом (World 
Stroke Organization, WSO) оголосила 
29 жовтня Всесвітнім днем боротьби 
з інсультом (World Stroke Day).

Статистика «українського» інсульту та 
фінансова допомога хворим
За даними офіційної статистики МОЗ, що-
року в Україні трапляється близько 130 ти-
сяч випадків інсульту, і до 40% пацієнтів 
помирають протягом першого місяця від 
початку захворювання. Близько 35% паці-
єнтів – люди працездатного віку. 

Проте саме Україна першою в Європі ухва-
лила на державному рівні Декларацію 
щодо реалізації європейського плану дій 
щодо боротьби з наслідками інсульту. Її 
мета — зменшити до 2030 року кількість 
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Вплив 
інформаційного 
середовища на 

психічне здоров’я 
та благополуччя

Медіанасильство — це візуальне 
зображення агресивних дій із боку од-
нієї людини (або схожого на неї персо-
нажа) щодо іншої. З основних можли-
вих наслідків впливу медіа, кіно та 
відеоігор — підвищення рівня агресії, 
тривожності, страху за власне жит-
тя, нормалізація насильства. 

 Що відчувають люди, які зазнають медіа-
насильства?

Інтенсивні інформаційні потоки можуть 
спричиняти стрес та підвищення рівня 
тривожності. Психологи навіть виділяють 
окремий його вид — інформаційний — дже-
релом розвитку якого є зовнішні повідом-
лення.

Серед основних ознак того, що ви перебува-
єте в стані інформаційного стресу, можуть 
бути:

 • головний біль, 
 • невмотивована агресія,
 • втрата зосередженості,
 • упадок загальних сил, 
 • постійна потреба слідкувати за інформа-
ційними подіями,

 • страх перед майбутнім, 
 • невпевненість у собі, 
 • роздратування.

До чого може призвести постійний негатив-
ний вплив інформаційного середовища?

Постійна інформаційна напруга спричиняє 
порушення психологічного благополуччя, 
безсоння, підвищений артеріальний тиск, 
пригнічений стан, депресивні та тривож-
ні розлади. Фахівці з психічного здоров’я 
рекомендують мінімізувати споживання 
новин, які заповнені повідомленнями про 
теракти, погіршення економічного стано-
вища, безробіття, фінансову нестабільність 
тощо.  Рекомендовано черпати об’єктивні 
дані з різних джерел та інформаційних ре-
сурсів.  

Інформаційна гігієна – передумова психо-
логічного благополуччя.
Спробуйте дотримуватися простих правил: 

Лише довірені джерела

Через схильність беззаперечно довіряти 
рідним і друзям ми часто послаблюємо кри-
тичне мислення й можемо ставати жертва-
ми дезінформації.  Не втрачайте пильності 
тільки тому, що новина надійшла від друга. 
Намагайтеся перевіряти першоджерела.

Будьте критичними до новин, які швидко 
розлітаються
Дезінформація поширюється значно швид-
ше ніж правда і охоплює більшу аудито-
рію. Це не означає, що швидко поширювана 
новина є дезінформацією лише тому, що 

вона стрімко розповсюджується, проте це, 
безумовно, привід двічі подумати перш ніж 
ділитися нею та беззаперечно повірити.

Зважайте на стилістику, написання новини

Гучні заголовки і слова, які викликають 
сильні емоції (такі як гнів та тривога), до-
помагають новинам поширюватися швид-
ше і краще, ніж поміркований, нейтраль-
ний текст. В повідомленнях, що містять 
дезінформацію, часто використовуються 
саме такі слова, які можуть змінювати ваші 
емоції. Не варто емоційно сприймати та 
реагувати на інформаційні події

Утримайтеся від поширення інформації, 
якщо прочитали тільки заголовок
Одного прочитання хибного твердження 
достатньо, щоб пізніше сприйняти його 
як правдиве (ефект ілюзії правди). Ста-
райтесь вивчити новину чи подію, що вас 
зацікавила з різних джерел. Поширюйте  
лише достовірну та доведену інформацію. 
Варто пам’ятати: ми не можемо повністю 
відгородитися від негативних  новин чи 
спотвореної інформації, однак попередити 
медіанасильство, можна – споживаючи до-
стовірну, доказову та реальну інформацію. 
Дбаймо разом про психологічне благопо-
луччя та емоційний комфорт.

За матеріалом МОЗ України
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Лікар-офтальмолог: 
скільки часу 

можна проводити 
зі смартфоном без 

шкоди для очей
При використанні будь-якого гадже-
та з яскравим екраном людина по-
чинає в 2–3 рази рідше моргати, що 
призводить до зменшення виділення, 
порушення розподілу та підвищен-
ня випаровування слізної рідини. Від 
цього виникає дискомфорт у власних 
очах і навіть тимчасове помутніння 

зору. Про те, скільки часу можна про-
водити перед екранами гаджетів без 
шкоди зору, розповів Тарас Кустрін, 
лікар-офтальмолог відділення лазер-
ної мікрохірургії захворювань ока ДУ 
«Інститут очних хвороб і тканин-
ної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 
України». 

«Сьогодні практично кожна людина по-
чинає свій день з того, що бере в руки 
смартфон, з ним же вона контактує 
протягом усього дня. І це крім роботи за 
комп’ютером, читання з планшета та 
іншого. Навантаження на очі дуже велике. 
Але є і хороше новина: чим «просунутіши-
ми» стають екрани гаджетів, тим вони 
безпечніші для зору», — зазначає доктор 
Кустрін.

«Оптимальне сфокусоване зорове наван-
таження для дорослої людини має бути не 
більше 6 годин на день, — зазначає Тарас 
Кустрін. — Крім того, протягом дня необ-
хідно робити перерви: очі не повинні кон-
центруватися на близько розташованих 
предметах. 40 хвилин активної роботи – 15 
хвилин очам потрібно відпочивати». 

Лікар пояснив, що тривала безперервна 
робота за екраном монітора призводить 
до астенопії — стану зорової втоми.
«Робота за комп’ютером — це не тільки на-
вантаження на очі, а й на мозок, на всю си-
стему статики тіла. Відповідно, тривала 
робота за комп’ютером може призводити 
до хронічного інформаційного стресу, до го-
ловних болів, проблем з поставою та інших 
неприємностей», — попереджає експерт.

А ось що корисно для очей за словами 
офтальмолога: фізичні навантаження 
збільшують працездатність м’язів очей і 

зміцнюють склеру. Легка атлетика і пла-
вання допоможуть не тільки очам, але і 
організму в цілому. Правильне харчування 
і вітаміни — для очей найбільше корисні 
чорниця, горіхи, пивні дріжджі, бобові. «Не 
варто забувати і про гігієну очей», — нага-
дує Тарас Кустрін.

Екрани сучасних гаджетів за якістю ство-
рюваного на них зображення не мають 
принципових відмінностей. Відмінності 
є у кутових розмірах гаджета, відстані до 
очей та часі безперервного використання. 
Цікаво, що занадто великий екран не завж-
ди потрібен — він може викликати більшу 
втому під час роботи внаслідок того, що 
будуть задіяні ділянки мозку, що обробля-
ють зображення, які отримують з парацен-
тральних відділів сітківки. Оптимальна ро-
бота з гаджетом, який має кутові розміри, 
близько 5–20 (до 30) градусів», – зазначив 
лікар.

Спілкувалась Аліна Манасова
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Всесвітній 
день боротьби 
з артритом: що 

потрібно знати та 
як вберегтися

12 жовтня відзначається Всесвітній 
день боротьби з артритом (World 
Arthritis Day). За даними ВООЗ, при-
близно 1,71 мільярда людей у світі 
страждають від порушень та хвороб 
кістково-м’язової системи та кожен 
десятий житель планети хворіє на 

артрит. І за останнє десятиліття 
тенденція до зростання кількості за-
хворювань кістково-м’язової системи 
та сполучної тканини, у тому числі 
артритом, не знижується.

Артрит — серйозне запальне захворювання 
суглоба або кількох суглобів, яке за відсут-
ності лікування призводить не тільки до 
больових відчуттів та обмеження руху, але 
й до інвалідності та втрати працездатності. 
Причини появи хвороби різні — нерідко 
артрит виникає при легких травмах, від-
критих чи закритих ушкодженнях суглобів, 
при частій фізичній перенапрузі або при 
генетичній схильності. Крім того, розвитку 
артриту провокують вірусні та бактеріаль-
ні інфекції, переохолодження, фізичне та 
психічне навантаження і навіть надмірне 
куріння. У ряді випадків фактори виник-
нення та механізми розвитку хвороби з’я-
совані не до кінця.

Запальний процес викликає порушення 
структури та функції суглобів, що веде до 
виникнення болю, тугорухливості, набря-
клості, що зрештою тягне за собою незворот-
ну деструкцію та інвалідизацію пацієнта.

Найнебезпечніше, що в групу ризику роз-
витку цього захворювання може потрапи-
ти будь-яка людина — від немовляти до 
похилого віку. Але найчастіше тяжкі рев-
матичні захворювання суглобів, пов’язані 
із швидким розвитком артриту, вражають 
працездатних жителів планети – віком від 
30 до 50 років. До речі, жінки страждають на 
це захворювання в 5 разів частіше за чоло-
віків. Причому не завжди хвороби суглобів 
можна розпізнати відразу через їхню «при-
хованість» і «маскування», а надалі вони по-
требують тривалого і постійного медичного 
спостереження та лікування, а пацієнти – 
реабілітації та соціальної адаптації.

Тому недооцінка важливості проблеми, 
пов’язаної з болем у суглобах та хребті, при-
зводить до пізнього звертання пацієнтів до 
лікарів та, як наслідок, знижує шанси паці-
єнтів на одужання чи досягнення ремісії, 
підвищує ризик розвитку інвалідності.

Важливо пам’ятати, що тільки рання діа-
гностика та своєчасне лікування зможуть 
запобігти важким наслідкам для хворого 
на артрит. На думку лікарів, при ранній 
діагностиці та індивідуально підібраному 
лікуванні артрит можна вилікувати. Тому 
діагностика артриту — дуже важливий 
крок до одужання, а сучасні методи тера-
пії дозволяють суттєво покращити якість 
життя пацієнтів.

Підготувала Аліна Манасова
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Як обрати «свого» 
психолога, – 

поради спеціаліста
Давайте відразу поставимо всі кра-
пки на «і». Психолог — не чарівник, і 
чекати від нього дива не варто. Ро-
бота з психологом – це, перш за все, 
робота над собою. І якщо ви хочете 
поліпшити якість свого життя, то 
ви обрали правильний шлях, звернув-
шись до психолога. Як обрати фахів-
ця, консультації якого вам допомо-
жуть?

Визначіться з вашими бажаннями

 • Із сімейними проблемами допомагає 
сімейний психолог. Якщо у вас складні 
стосунки з чоловіком або дружиною, то 
це ваш варіант.

 • Проблеми з дітьми та підлітками – це 
до підліткового або дитячого психолога. 
Психотерапевт зможе виявити проблеми, 
допомогти пройти через перехідний пе-
ріод дорослішання, налагодити ваші сто-
сунки з дітьми. І тут вам теж доведеться 
працювати над собою.

 • Страхи, хвилювання, агресія, втрата 
сенсу життя – цим займається особи-
стісний психолог. На питання «коли 
мені очікувати результату?», ви відповіді 

не отримаєте. Якщо, звичайно, не потра-
пили до рук шарлатанів.

Обирайте за алгоритмом

1.  Рекомендації людей, яким довіряєте.

2.  Сайти, відкриті сторінки спеціалістів у 
Facebook: почитайте, що вони пишуть 
у статтях та професійних замітках, 
поставте запитання.

3.  Особиста зустріч із спеціалістом: роз-
питайте, перевірте наявність у нього 
терапевтичної практики, особистої 
терапії і супервізії*.

Відсіюйте сумнівні варіанти

Вибір психолога – це завжди ризик. Зараз 
свої послуги пропонують багато людей, які 
профанують психологічну допомогу. Ось 
кілька ознак такої псевдодопомоги:

 • Вам обіцяють вирішити ваші проблеми 
швидко та безболісно.

 • Психолог покладає відповідальність за 
ваші вчинки та рішення на якісь не під-
владні вам сили.

 • Відсутність беззастережного прийняття 
ваших почуттів, поваги до них, намаган-
ня нав’язати вам «правильні» почуття.

 • Намагання вмовити вас «змінитися» так, 
як це видається потрібним психологу.

Як знайти «свого» спеціаліста?

Це дуже складне запитання. Поради успіху 
не гарантують, проте допоможуть вам зорі-
єнтуватися в ситуації і знайти спеціаліста, 
із яким працюватиметься комфортно.

1.  Запитайте психотерапевта про його 
освіту та метод, за яким він проходив 
навчання (або ще навчається).

2.  Під час терапії важливо спостерігати 
за своїми емоціями під час контакту з 
психотерапевтом. Якщо після 1–2 сеан-
сів ви відчуваєте себе переляканим чи 
присоромленим, краще розповісти про 
ці почуття терапевту і подивитися, як 
він буде з цим працювати.

3.  Запитуйте свого психолога про його 
цінності. Це ставлення до релігії, інсти-
туту сім’ї, наукового мислення тощо.

4.  Звертайте увагу на етичну сторону 
професії. Психотерапевт не може знахо-
дитися з вами в «подвійних» відноси-
нах – він не може бути вашим другом, 
родичем, начальником, клієнтом або 
постачальником послуг з інших галу-
зей (наприклад, якщо він одночасно 
ваш викладач/студент та психотерапе-
вт).

5.  Психотерапевт не повинен нав’язувати 
вам свою систему цінностей, апелю-
вати категоріями магічного мислення 
(релігія, езотерика) як догматами.

У будь-якому разі, не варто сприймати 
роботу з психологом як панацею від усіх 
проблем. Консультації не вчать вас бути 
щасливими на 100%. Проте за результата-
ми таких консультацій з’являється більше 
усвідомленості про те, що відбувається у 
вашому житті. Вони допомагають знайти 
ресурс, хоча і не дають чарівної пігулки. 
Це в принципі неможливо, адже здорова 
психіка має переживати всю гаму емоцій 
– і позитивних, і негативних.

Лейла Гасанова, психолог
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У світі за 2 роки 
від ускладнень 

COVID-19 офіційно 
померли 5 млн 

людей

У світі за два роки пандемії під-
твердили 5 мільйонів смертей від 
ускладнень коронавірусної хвороби 
— це приблизно як населення Нової 
Зеландії. Ймовірно, офіційна кіль-
кість померлих занижена, зокрема 
через обмеження в тестуваннях.

Про це свідчать дані з карти Університету 
Джонса Гопкінса.

На Європейський Союз, Велику Британію, 
Сполучені Штати та інші країни з високим 
доходом припадає майже половина всіх 
зареєстрованих смертей. Лідерами за за-
гальною кількістю підтверджених хворих 
є Сполучені Штати та Індія.

За останній місяць захворювання най-
більше виявляють у США, Україні, Великій 
Британії, Росії та Туреччині — за 4 тижні у 
нас підтвердили майже 500 тисяч нових 
випадків COVID-19.

Як пише Associated Press, зараз коронаві-
русне захворювання є третьою за поши-
реністю причиною смерті у світі – після 
серцево-судинних захворювань та інсульту.

Ймовірно, кількість померлих від COVID-19 
більша, ніж зафіксували офіційно. На це 
впливає обмежений доступ до тестування. 
Крім того, у деяких країнах, особливо бід-
них, люди помирають вдома без медичної 
допомоги.

Ситуація в Україні

За два роки пандемії у нас виявили 2,9 
мільйона випадків COVID-19. Від усклад-
нень померли 68 027 людей, а одужали 
— 2 442 098.

Останніми тижнями у нас спостерігаєть-
ся погіршення ситуації з захворюваністю 
на тлі низького рівня вакцинації. Щодоби 
фіксують не менш ніж 10 тисяч нових ви-
падків. А 29 жовтня виявили 26 198 хворих 
— найбільше за весь час пандемії.

Джерела:

https://apnews.com/article/coronavirus-
pandemic-africa-health-pandemics-infectious-
diseases-838421260675827b7e735729b90ff95f

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/
dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9
ecf6
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Захист на 78 %: 
ВООЗ схвалила 
восьму вакцину 

проти коронавірусу
Всесвітня організація охорони здо-
ров’я схвалила для екстреного вико-
ристання індійську вакцину проти 
коронавірусу під назвою Covaxin. Це 
вже восьма вакцина, яка отримала 
такий статус.

На думку Крішни Мохана Вадреву, голови 
індійського підрозділу компанії–розробни-
ка Bharat Biotech, який керував групою вче-
них, вакцина Covaxin дещо поступається 

РНК-вакцинам у рівні ефективності, але 
при цьому вона здатна захистити значну 
частку населення від зараження COVID-19 
та близько 93% пацієнтів від тяжких форм 
інфекції. Це дозволяє застосовувати її для 
стримування поширення коронавірусу на 
рівні великих людських популяцій.

Поки що препарат схвалили лише для до-
рослих. Також у ВООЗ визнають, що поки 
недостатньо даних, аби оцінити ефектив-
ність та безпечність цієї вакцини для ва-
гітних.

Під час випробувань встановили, що 
Covaxin ефективний проти коронавіру-
су на 78% через 14 або більше днів після 
другої дози. Однією з його переваг є неви-
багливість до умов зберігання, тому цей 
препарат добре підходить для бідніших 
країн.

Ключові атрибути COVAXIN®:

1.  До COVAXIN® входять імунопотенціато-
ри, також відомі як ад’юванти вакцини, 
які додають для підвищення її імуно-
генності.

2.  Це 2–дозовий режим вакцинації з інтер-
валом у 28 днів.

3.  Це вакцина, яка не зберігається при мі-
нусовій температурі, не вимагає розве-
дення, готова до використання у вигляді 
рідини у багатодозових флаконах, ста-
більна при 2–8o C.

4.  Доклінічні дослідження: продемонстро-
вано сильну імуногенність і захисну 
ефективність у дослідженнях на твари-
нах, проведених на хом’яках і приматах.

5.  Вакцина отримала схвалення DCGI для 
фази I та II клінічних випробувань на 
людях у липні 2020 року.

В Індії Covaxin схвалили ще на початку 
січня 2021 року. А в жовтні Індія першою у 
світі дозволила використовувати вакцину 
проти коронавірусу для дітей від 2 років. 
Схвалення отримав саме Covaxin.

За даними Bloomberg, у світі вже ввели 
7,12 мільярда доз вакцини проти корона-
вірусу. Лідером є Китай, де вже зробили 2,2 
мільярда щеплень. Далі йде Індія (понад 1 
мільярд) та США (423 мільйони).

Підготувала Аліна Манасова
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Чи варто робити 
комп’ютерну 

томографію при 
COVID-19?

Комп’ютерна томографія (КТ) — 
метод рентгенівського скануван-
ня, за якого пучок рентгенівського 
променю проходить через тканини 
людського тіла в різних напрямках. 
Фактично КТ дає змогу визначити 
стан будь-якого органу людини. У 

випадку із коронавірусною хворобою 
COVID-19 йдеться про КТ органів 
грудної клітини. 

Цей метод діагностики став ще більш попу-
лярним серед українців з початку пандемії. 
Проте, ефективність його використання 
для хворих на COVID-19 є сумнівною. У пер-
шу чергу, тому що відсутність змін на КТ не 
означає відсутність захворювання. 

Коли варто призначати КТ? 

 • При неможливості забезпечити ПЛР-ді-
агностику коронавірусної хвороби 
COVID-19;

 • При наявності таких симптомів як ди-
хальна недостатність чи існуванням су-
путніх патологій;

 • У випадку негативного ПЛР-тесту у паці-
єнтів із вираженими ознаками захворю-
вання при їх важкому загальному стані. 

Позитивний тест на коронавірусну хворобу 
COVID-19 за умови задовільного стану паці-
єнта не є підставою для призначення КТ. 

У питанні направлення на комп’ютерну 
томографію лікарі мають спиратися на за-
гальний стан пацієнта, наявність дихаль-
ної недостатності, показник сатурації (на-
сиченості крові киснем), температуру тіла. 

Якщо існує підозра на інфікування COVID-19, 
то спочатку лікар має направити пацієн-
та на тестування. Якщо провести його не-
можливо, а стан хворого погіршується, тоді 
призначають КТ органів грудної клітини. 

Фахова спільнота не рекомендує вико-
ристовувати КТ як масовий метод для всіх, 
хто має ознаки коронавірусної хвороби. 
Водночас, спеціалісти радять послуговува-
тись методом ультразвукової діагностики 
для відслідковування захворювання. Його 
перевага в тому, що він не дає додаткову 
дозу опромінення, як у випадку із КТ.

Повторення КТ пацієнтам із важким та се-
реднім перебігом захворювання рекомен-
дують робити на 21–й день з початку за-
хворювання та через півроку. Проте кожен 
випадок індивідуальний, тому рішення має 
ухвалювати лікар. 

За матеріалом МОЗ
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Остеопороз: 
ознаки, фактори 
ризику, способи 

профілактики
Щорічно 20 жовтня відзначається 
Всесвітній день боротьби з остео-
порозом (World Osteoporosis Day). 
Всесвітня Організація Охорони Здо-
ров’я встановила цю дату ще у 1997 
році, з метою підвищення глобальної 
поінформованості суспільства про 
профілактику, діагностику та ліку-
вання остеопорозу та метаболічних 
захворювань кісток.

Остеопороз — це захворювання, що прогре-
сує й характеризується втратою кісткової 
маси та вмісту кальцію в кістковій тканині. 
Люди з остеопорозом частіше страждають 
від переломів. Для цієї хвороби характерні 
переломи шийки стегна, травмування пе-
редпліччя, зап’ястя та навіть хребта. Хоча 
найчастіше кістки ушкоджуються в резуль-
таті падіння, остеопороз може послабити їх 
настільки, що навіть кашель, підняття важ-
ких предметів, падіння з висоти власно-
го зросту чи удар об тверді поверхні може 
спричинити перелом.

Ознаки остеопорозу

Хоча першою ознакою остеопорозу є зла-
мана кістка, дуже часто перші симптоми 
невідчутні та безболісні. Проте переломи 
кісток можуть мати довгі наслідки, зокрема, 

біль, який не проходить, порушення рухли-
вості або втрату можливості вести звичний 
спосіб життя.

Фактори ризику

Втрата міцності кісток — це нормальний 
процес, проте в деяких людей цей процес 
відбувається швидше, ніж зазвичай. У групі 
ризику — жінки в перші кілька років після 
менопаузи. Однак остеопороз може також 
вражати чоловіків, молодших жінок та дітей.

Якщо в когось із ваших батьків остеопороз, 
ви також можете бути в групі ризику. На ге-
нетичний чинник захворювання, на жаль, 
вплинути неможливо, проте, є фактори ри-
зику, які можна усунути:

 • недостатня фізична активність;

 • низький індекс маси тіла (менше 20 кг/м2);

 • недостатнє споживання вітаміну D і 
кальцію;

 • куріння, вживання алкоголю;

 • часті падіння та травмування.

Профілактика остеопорозу

Найкращою профілактикою остеопорозу 
та запорукою збереження здоров’я кісток 
є збалансоване харчування й підтримка 
достатньої фізичної активності. Регулярна 
фізична активність допомагає нашому тілу 
формувати нову кісткову тканину, робить 
м’язи сильнішими, а вони додатково під-
тримують скелет людини.

Обов’язково потрібно слідкувати, щоби ваш 
раціон містив продукти з високим вмістом 
кальцію та вітаміну D. Цей важливий віта-
мін сприяє засвоєнню кальцію, отриманого 
з продуктами харчування. Тож потрібно 
регулярно вживати морську рибу, молочні 
продукти, овочі.

Діагностика та лікування остеопорозу

Якщо ви належите до групи ризику виник-
нення остеопорозу або підозрюєте його в 
себе, зверніться до свого сімейного лікаря. 
Зазвичай лікування цього захворювання 
передбачає мінімізацію ризиків травму-
вання та медикаментозні способи зміц-
нення кісток. Проте тільки кваліфікований 
спеціаліст може комплексно оцінити ваш 
стан та призначити адекватне лікування.
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МОЗ: Чи необхідні 
антибіотики при 

лікуванні COVID-19
Перед багатьма, хто вже хворів рані-
ше, незалежно від тяжкості  перебігу 
хвороби, поставало питання: чи не-
обхідні антибіотики для лікування 
COVID-19? Міністерство охорони 
здоров’я України надає роз’яснення.

Коронавірусна хвороба COVID-19 має вірусне 
походження, власне про це говорить сама 
назва захворювання. Тому лікувати його 
антибіотиками  недоцільно, адже антибіо-
тики НЕ діють на віруси, лише на бактерії. 

«Профілактичний» прийом антибіотиків 
теж абсолютно виключений з тієї ж самої 
причини: антибіотики не лікують корона-
вірус.

Натомість неконтрольований прийом ан-
тибіотиків може наносити значну шкоду 
здоров’ю, починаючи від побічних реак-
цій у конкретного пацієнта і закінчуючи 
збільшенням кількості антибіотикорезис-
тентних бактерій (стійких до антибіотиків 
внаслідок змін або мутацій в їхніх ДНК). 
Якщо лікарі стикаються з антибіотикоре-
зистентними бактеріями, для хворого це 
означає, що лікування може бути більш 
тривалим, менш ефективним, і, як наслі-
док, дороговартіснішим.

Тому рішення про застосування антибіо-
тиків може ухвалити виключно лікар, в 

залежності від тяжкості перебігу хвороби, 
ступеня ураженості внутрішніх органів і, 
головне, наявності показань для їхнього 
застосування. 

Проте і лікар не робить таких призначень 
на власний розсуд. Лікування відбувається 
згідно зі Стандартом надання медичної 
допомоги «Коронавірусна інфекція», який 
постійно актуалізується з урахуванням 
оновлених рекомендацій ВООЗ, СDC, ЕCDC. 
Відповідним Наказом МОЗ визначений 
протокол «Надання медичної допомоги 
для лікування коронавірусної хвороби 
(COVID-19)».

Згідно з протоколом лікування дорослих 
пацієнтів, можуть визначатися наступні 
ступені тяжкості хвороби: 

 • Легкий ступінь тяжкості (відсутність 
утруднень дихання)

 • Підтверджений COVID-19: середній ступінь 
тяжкості

 • Підтверджений COVID-19: тяжкий перебіг 
захворювання 

 • Підтверджений COVID-19: критичний пе-
ребіг захворювання  

Лікування при легкому ступені, коли  па-
цієнт лікується амбулаторно, передбачає 
повноцінне харчування, достатню кіль-
кість рідини, симптоматичне лікування 
із застосуванням жарознижуючих засобів 
(парацетамол, ібупрофен тощо) при лихо-
манці та болю. І жодних антибіотиків.

При середньому ступені тяжкості анти-
бактеріальні засоби також  протипоказа-
ні, вони можуть призначатися виключно 
за наявності лабораторно підтвердженої 
супутньої бактеріальної інфекції або при 
обґрунтованій підозрі на неї.

При тяжкому та критичному стані викори-
стання антибіотиків розглядається також 
за умови приєднання бактеріальної флори.

Тож звертаємо увагу: призначати антибіо-
тики при коронавірусній хворобі COVID-19 
може виключно лікар за наявності супут-
ньої бактеріальної інфекції. Вірусна інфек-
ція не лікується антибіотиками. Прийом 
антибактеріальних препаратів без призна-
чення фахівця може нанести значну шкоду 
вашому здоров’ю.
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Як підвищити 
кваліфікацію 

медстатистикам? 
В Одеському ЦГЗ 

стартували курси для 
«цифрових» фахівців

За останнє десятиріччя в Україні 
значно скоротилися статистичні 
підрозділи та відділи будь-яких на-
прямків діяльності, проте попит 
на таких фахівців зростає з кож-
ним роком. Наприклад, на Одещині 
курси підвищення кваліфікації для 
медстатистиків не проводились 
понад п’ять років, і саме Одеський 
обласний центр громадського здо-
ров’я став першою організацією, 
яка розробила освітню програму для 

цієї категорії фахівців — курси під-
вищення кваліфікації для медичних 
статистиків.

«Статистика має дуже важливе значення, 
особливо у часи пандемії. Адже всі цифри 
збираються фахівцями, на підставі чого і 
роблять висновки, підводять статистичні 
дані, що дають загальну картину перебігу 
хвороби в регіонах тощо», — ділиться на-
чальник відділу підвищення кваліфікації 
та перепідготовки лікарів, молодших ме-
дичних і фармацевтичних спеціалістів та 
інших слухачів Одеського обласного ЦГЗ 
Анжеліка Гузова.

У рамках пілотного проекту відділ Ан-
желіки зібрав групу з 27 медстатистиків 
установ охорони здоров’я Одеської області. 
Кожні п’ять років спеціалісти будуть про-
ходити курси для підтвердження та під-
вищення своєї професійної кваліфікації, 
як, наприклад, це системно роблять лікарі. 
Медстатистики, що пройшли фахові курси, 

складали іспит за пройденим упродовж 
курсу матеріалом.

Дякуємо слухачам за плідну роботу та ба-
жання розвиватись у складній та важливій 
професії, а також лекторам та організато-
рам курсів за актуальні матеріали та знан-
ня, які так необхідні в роботі сьогодні.

Про всі можливості фахового вдоскона-
лення медпрацівників можна дізнатися 
на сайті Одеського обласного ЦГЗ за по-
силанням: https://healthcenter.od.ua або за 
номером телефону: +38 (073) 425-30-13.

Аліна Манасова  
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Усвідомлена 
вакцинація: 

колектив 
Одеського ЦГЗ 

отримав щеплення 
від сезонного грипу

Сезонна вакцина проти грипу вико-
ристовується понад 50 років. Вак-
цину одержують мільйони людей, 
і її безпека була перевірена часом. 
Щороку національні органи регулю-
вання лікарських засобів проводять 
ретельне вивчення нової вакцини, 
перш ніж видати на неї ліцензію. 

За даними ВООЗ, вакцина проти грипу – 
найкращий з наявних інструментів для 
профілактики грипу та зниження ризику 
виникнення серйозних ускладнень і навіть 
летальних наслідків. Ефективність вакци-
ни в різні роки може бути різною — це за-
лежить від видів циркулюючого вірусу та 
їх відповідності до компонентів вакцини. 
Крім того, ефективність залежить від стану 
здоров’я і віку людини, що вакцинується, 
а також від часу, що минув з моменту вак-
цинації. У середньому вакцина запобігає 
близько 60% випадків інфікування у здоро-
вих дорослих людей віком 18–64 років. Вак-
цина проти грипу стає ефективною через 14 
днів після вакцинації.

Нагадуємо, що вакцинація проти грипу 
не входить до Національного календаря 
обов’язкових щеплень, тож щоб отримати 
щеплення, вакцину слід придбати в аптеці 
самостійно або сплатити за неї вже у ме-
дичному закладі, якщо ваша сімейна амбу-
латорія чи поліклініка закуповує вакцини 
централізовано для своїх пацієнтів.

За даними МОЗ України, цього сезону краї-
на очікує 1,25 млн доз різних вакцин проти 
грипу, які ефективні проти найбільш не-
безпечних штамів, що циркулюватимуть 
цього року. Це вакцини:

Джісі Флю Квадривалент;
Ваксігрип Тетра;
Інфлувак Тетра.

Тож обирайте вакцину, моніторте її наяв-
ність в аптечній мережі та вакцинуйтеся 
якнайшвидше.

ВАЖЛИВО! Діючі рекомендації дозволяють 
отримувати щеплення проти COVID-19 та 
грипу одночасно, зважаючи на важку епі-
демічну ситуацію.

Також у країнах діють системи 
моніторингу та дослідження всіх 
випадків виникнення негативних 
явищ після імунізації проти грипу.

На грип може захворіти кожен, проте деякі 
групи людей мають більш високий ризик 
розвитку серйозного захворювання. ВООЗ 
рекомендує вакцинацію людей похилого 
віку, маленьких дітей, вагітних жінок та лю-
дей з певними проблемами зі здоров’ям. Ці 
групи найбільш схильні до ризику важких 
ускладнень грипу, тому в більшості країн 
вони входять до пріоритетних для вакцина-
ції. Також вакцинуватись повинні медичні 
працівники — як для свого захисту, так і 
для зниження ризику інфікування вразли-
вих до вірусу пацієнтів. Колектив Одеського 
обласного центру громадського здоров’я 
отримав щеплення від сезонного грипу як 
для власного захисту, так і для співпраці з 
медичними працівниками, з якими спеціа-
лісти центру комунікують день у день.
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«Ефективність 
вражає»: Pfizer 

створив препарат, 
який лікує 

коронавірус
Після розробки та випуску вакци-
ни від коронавірусу серед фармаце-
втичних гігантів розпочалася нова 
гонка – за створення лікарського 
препарату від хвороби COVID-19. 
Першою про створення таких ліків 
оголосила транснаціональна компа-
нія Merck. Наразі про це повідомив 
американський фармаконцерн Pfizer. 
Дослідження показало, що прийом 
паксловида від Pfizer знижує ризик 
госпіталізації та смерті від корона-
вірусної інфекції на 89 відсотків.

На підставі цього дослідники вирахува-
ли, що прийом паксловида знижує ризик 
госпіталізації та смерті від коронавірусної 
інфекції на 89 відсотків. Тобто засіб зможе 
виключити до дев’яти із десяти госпіталі-
зацій.

Ефект препарату Pfizer виявився настіль-
ки сильним, що вже в середині досліджен-
ня незалежний комітет, який спостерігає 
клінічне випробування, рекомендував 
припинити його якомога раніше. Експерти 
вважали, що компанія-виробник уже може 
звертатися до регулятора.

Розробники мають намір невідкладно пе-
редати дані Управлінням із санітарного 
нагляду за якістю харчових продуктів 
та медикаментів США. Pfizer у своєму по-
відомленні про результати випробуван-
ня особливо виділив «вражаючу ефек-
тивність» нового препарату в лікуванні 
COVID-19.

«Сьогоднішні новини кардинально зміню-
ють правила гри у глобальних зусиллях 
із припинення руйнівних наслідків цієї 
пандемії», — каже головний виконавчий 
директор Pfizer Альберт Бурла.

Фармкомпанія підписує контракти на по-
стачання з низкою країн, з’ясувала газета 
Financial Times. Австралія вже домовилася 
про придбання 500 тисяч доз, Великобри-
танія – чверті мільйона, а Південна Корея 
– 70 тисяч.

Уряд США знаходиться в процесі закупівлі 
таблеток для 1,7 мільйона курсів лікуван-
ня у Pfizer, пише газета Washington Post з 
посиланням на анонімне джерело. Додат-
кова можливість придбати ще 3,3 мільйона 
упаковок, кожна з яких забезпечує повний 
курс лікування.

Усього перебувають у переговорах про по-
стачання коштів ще 90 держав. Їхній список 
не розкривається.

Pfizer обіцяє, що проведе 180 тисяч п’яти-
денних курсів лікування (по 30 капсул) до 
кінця року і не менше 50 мільйонів у 2022 
році. Merck розраховує на десять мільйо-
нів п’ятиденних курсів (по 40 таблеток) до 
кінця року та не менше 20 мільйонів у 2022 
році.

Агентство Reuters повідомляє, що для країн 
із високим рівнем доходів на душу насе-
лення ціна препаратів від COVID-19 стано-
витиме близько 700 доларів за курс. Для 
країн з низьким рівнем доходів дані поки 
що невідомі, але виробник хоче, щоб «і вони 
мали безперешкодний доступ до ліків».

Зазначимо, що у релізах Merck та Pfizer не-
має повних даних: суворі наукові публікації 
ще не вийшли. Тому результати, хоч і дуже 
обнадійливі, варто вважати попередніми.

Якщо дані про ефективність препаратів 
підтвердяться, світ отримає прості у за-
стосуванні специфічні ліки проти COVID-19, 
крім дорогих і обмежено доступних мо-
ноклональних антитіл, якими зараз ліку-
ють. Також вони знизять навантаження 
на систему охорони здоров’я, скоротивши 
кількість випадків, що вимагають госпіта-
лізації, і смертей.

«Просто приголомшливі результати. Ефек-
тивна терапія дуже важлива для того, щоб 
покласти край пандемії», — прокоментував 
підсумки випробувань Pfizer декан Універ-
ситету Брауна, доктор Ашиш Джа у своєму 
мікроблозі на Twitter.

Підготовлено за матеріалами Washington 
Post та Reuters 

Ліки містять речовину з назвою PF-07321332, 
яка інгібує вірусну протеазу, так що корона-
вірус більше не може збирати капсид.

Крім цього, таблетки містять ритонавір – ан-
тиретровірусний препарат, який використо-
вують для лікування ВІЛ-інфекції. Ритонавір 
уповільнює метаболізм PF-07321332 в орга-
нізмі і таким чином продовжує його дію.

Препарат досліджували на 774 пацієнтах з 
підтвердженою коронавірусною інфекцією. 
Лікування розпочали протягом трьох днів 
з моменту появи симптомів. Усі пацієнти 
належали до групи ризику за тяжким пе-
ребігом COVID-19. Половині давали плацебо.

Протягом чотирьох тижнів із учасників, 
які приймали препарат, госпіталізували 
троє осіб (0,8 відсотка), а з групи із плацебо 
до лікарні потрапили 27 осіб (сім відсотків). 
При цьому серед тих, хто лікувався паксло-
видом, не було смертей, а в групі плацебо 
померло семеро людей (1,6 відсотка).
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Вакцина проти 
вірусу папіломи 
людини на 90% 

захищає від раку 
шийки матки

Вакцинація дівчат проти вірусу па-
піломи людини (ВПЛ) надалі майже 
на 90% скорочує кількість випадків 
розвитку раку шийки матки.

Рак шийки матки є четвертим за поши-
реністю раком у жінок у всьому світі, що-
річно вбиваючи понад 300 000 людей. Досі 
основним заходом профілактики, особли-
во у країнах, де не проводиться вакци-
нація від ВПЛ, є регулярні скринінгові 
дослідження — візуальний огляд жінки 
та проведення спеціальних тестів із забо-
ром біоматеріалу (епітеліальних клітин) з 
шийки матки.

Наразі вже понад 100 країн почали вико-
ристовувати вакцину в рамках програми 
ВООЗ з боротьби з раком шийки матки, до 
того ж багато країн вже включили її до На-
ціональних календарів щеплень. 

Наприклад, у Великій Британії вакци-
ну пропонують дівчаткам віком від 11 до 
13 років. З 2019 року вакцинацію почали 
пропонувати і хлопчикам — як можли-
вим переносникам вірусу. Крім того, вчені 
припускають, що ВПЛ шкідливий як для 
жіночого, так і для чоловічого репродук-
тивного здоров’я.

Оскільки вакцина проти ВПЛ може лише 
запобігти інфікуванню, але не може позба-
вити організм вірусу, щеплення рекомен-
дується підліткам у досить ранньому віці, 
до настання сексуальної активності.

Результати аналізу, проведеного Cancer 
Research UK, показали, що щеплення, 
зроблене в дитинстві, запобігає розвитку 
раку у молодих жінок у 90% випадків.

Британські експерти охарактеризували ці 
результати як історичні.

Дослідники заявили, що успішний ре-
зультат багаторічних спостережень також 
означає, що тим, хто був вакцинований, 
надалі можна змінити тактику скринінгу 
раку шийки матки: їм може знадобитися 
набагато менше оглядів та тестування із 
забором мазка із шийки матки.

Раніше аналогічні дослідження були про-
ведені в Австралії приблизно з тим самим 
результатом.

Джерела:

https://www.cancerresearchuk.org/about-
cancer/causes-of-cancer/infections-eg-hpv-
and-cancer/does-hpv-cause-cancer
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Сонце зайде: 
як зменшення 

світлового дня 
впливає на біоритми 

та імунітет
Для більшості українців зміна часу 
«зимовий» — звичне переведення го-
динників та можливість додаткової 
години ранкового сну. Це, звісно ж, не 
такий стрес для організму, як перехід 
на літній час, проте у МОЗ України 
стверджують, що іноді такі переходи 
негативно впливають на наші біорит-
ми. Адже кожна клітина організму має 
внутрішній біологічний годинник, який 
спирається на 24–годинну тривалість 
доби та чергування світла й темряви. 

Переведення годинників означатиме, 
що світловий день стане коротшим, 
а брак сонячного світла позначається 
на загальному самопочутті.

 • Цикл «сон-неспання» та інші повсякденні 
схеми — це частина наших циркадних 
(циркадіанних) ритмів (circadian, circum 
– «навколо», dies – «день»), які управля-
ються внутрішнім, або біологічним го-
динником організму. Залежно від спів-
відношення світлового дня та темної 
пори доби в організмі виробляється 
гормон мелатонін, який допомагає нам 
краще спати і уповільнює старіння. Пік 
вироблення цього гормону припадає на 
північ, проте ми зазвичай починаємо від-
чувати сонливість за кілька годин після 
заходу сонця. Мелатонін сприяє адаптації 
до зміни часових поясів,  а також допома-
гає знижувати рівень стресу. Тож зміна 
світлового дня може спричиняти дратів-
ливість і відчуття стомленості.

 • Перебування на вулиці в денну пору доби 
— це один із способів отримання вітаміну 
D. У час, коли ніч стає довшою, а день — 
коротшим, ми ризикуємо мати дефіциту 
цього вітаміну. Тож варто проконсульту-
ватися з лікарем щодо приймання профі-
лактичної дози вітаміну D.

 • Сонячне світло підвищує рівень «гормону 
радості» — серотоніну в організмі. Цей 
гормон покращує настрій і допомагає 
залишатися спокійним і зосередженим. 
Тож зменшення довжини світлового дня 
може бути причиною змін настрою, під-
вищення рівня тривожності.

 • Ось кілька порад від МОЗ України, які бу-
дуть корисними для здоров’я:

 • Слідкуйте за якістю сну. Він має бути 
регулярним і мати приблизно однакову 
тривалість. Підготуйте організм до рап-
тової зміни графіку. За кілька днів до пе-
реведення годинників спробуйте лягати 
спати на 15–20 хвилин пізніше.

 • Дотримуйтеся гігієни сну. Уникайте вжи-
вання алкоголю. Відкладіть телефон що-
найменше за годину до сну! Світло екранів 
стимулює мозок, перешкоджає вироблен-
ню мелатоніну, гормону, який спричиняє 
сонливість. Замість перегляду телевізора 
оберіть читання книги, прийміть теплий 
душ та приглушіть світло.

 • Додайте активності у своє життя. Навіть 
легка руханка покращить ваш сон. Проте 
тренуйтеся не пізніше ніж за чотири го-
дини до відпочинку, оскільки підвищен-
ня температури тіла може ускладнити 
процес засинання.

 • Вечеряйте в один і той самий час. Їжте 
більше білків та корисної клітковини, 
менше вуглеводів. Наші цикли сну і спо-
сіб харчування пов’язані між собою. На-
магайтеся не переїдати.

 • Ці поради корисні не лише в період корот-
кого світлового дня. Тож дотримуйтеся їх 
завжди й будьте здорові!



ДОСЛІДЖЕННЯ

PUBLIC HEALTH жовтень	 202140 41  





Всі номери 
журналу можна 

читати онлайн

т.(073)–425–30–13
e-mail:czk2018.od@gmail.com
м. Одеса вул. Люстдорфська дорога, 1


