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підвищувати ступінь інформованості, об-
міну інформацією, науковими знаннями 
та передовим досвідом, якісної освіти та 
просвітницьких програм з проблем, що 
стосуються епідемій та заходів щодо їх за-
побігання та реагування.

Наприклад, Організація Об’єднаних Націй 
здійснює стратегію реагування, що скла-
дається з трьох компонентів. По-перше, 
йдеться про заходи реагування в галузі 
охорони здоров’я, які вживаються під ке-
рівництвом ВООЗ відповідно до Стратегіч-
ного плану забезпечення готовності та ре-
агування. По-друге, робляться всеосяжні 
зусилля, спрямовані на збереження життя 
людей та джерел засобів для життя, подо-
лання руйнівних гуманітарних та соціаль-
но-економічних наслідків кризи. По-третє, 
ООН надає підтримку країнам, поклика-
ну забезпечити, щоб процес відновлення 

після COVID-19 сприяв побудові кращого 
світу, усуненню фундаментальних факторів 
уразливості та створенню рівноправніших 
і стійкіших економік, а також формуванню 
міжнародної системи, здатної забезпечити 
захист і реалізацію нагальних глобальних 
суспільних благ.

ВООЗ та ООН закликають всі країни світу 
відзначати 27 грудня Міжнародний день 
протиепідемічної готовності. Всі заходи, 
приурочені до цієї дати, мають бути спря-
мовані на просвітництво населення з пи-
тань профілактики епідемічних захворю-
вань, роз’яснення людям важливості та 
необхідності щеплення, вироблення спіль-
них міждержавних заходів щодо боротьби 
з пандемією.

Підготувала Аліна Манасова

Міжнародний день 
протиепідемічної 
готовності-2021: 

нові епідемії?
27 грудня відзначається Міжнарод-
ний день протиепідемічної готовно-
сті.

Пандемія COVID-19 є прикладом можливих 
катастрофічних наслідків основних інфек-
ційних захворювань та епідемій для життя 

людей. Поширення цього вірусу сприяло 
розвитку кризової ситуації не тільки у сфе-
рі охорони здоров’я, а й у сфері економіки, 
гуманітарної допомоги, безпеки та захисту 
прав людини.

Директор Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус 
вважає, що пандемія COVID-19 не буде ос-
танньою, до цього треба бути готовим.

За відсутності уваги з боку міжнародно-
го співтовариства майбутні епідемії мо-
жуть перевершити за своєю інтенсивніс-
тю та серйозністю попередні. У зв’язку з 
цим важливо на місцевому, національно-
му, регіональному та глобальному рівнях 
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Про користь заборони

Щодня практикуючі лікарі чують від паці-
єнтів різні тайні та не дуже теорії та змови 
щодо вакцинації проти коронавірусу. Проте 
кожен з лікарів має різну тактику ведення 
таких пацієнтів. Сімейний лікар «Амбула-
торії сімейного лікаря» Зоя Чорна нікого не 
вмовляє вакцинуватися, а просто каже: «Не 
хочете вакцинуватися? Чудово! Звільніть 
місце, бо черга стоїть на декларації. Я візь-
му тих, хто вакцинується». 

Щодо міфів про вакцини, то лідером серед 
них у практиці Чорної є міф про формуван-
ня тромбів після вакцинації. Друге місце 
— негативний вплив вакцини на репродук-
тивну систему — сім’я переживає, що по-
томства не станеться. «Решта — вся несу-
світиця, яка є в інтернеті, у всіх кутах, і, як 
кажуть, у всіх маршрутках. Усі страхи щодо 
вакцинації — одні й ті самі», — із розпачем 
каже Чорна.

«Поступово лікарі перестають «шкодува-
ти» пацієнтів, які захворіли на COVID-19, 
тому що за весь минулий час можна було 
прийняти рішення і вакцинуватися. Вкрай 
дивують натовпи тих, що дзвонять і за-
питують: ну підкажіть, де ж це можна 

зробити? Де вони були раніше і як самостійно 
моніторять інформацію про вакцинацію у 
регіоні — питання», — дивується сімейний 
лікар.

Зоя Чорна зазначає, що заборона відвіду-
вання різних локацій/установ без вакци-
нації спрацювала на користь вакцинації. 
«Потрібно було цю заборону ввести наба-
гато раніше, тому що зараз з’явився чер-
говий міф, що термін придатності вакцин 
закінчується та їх «потрібно терміново 
кудись впихнути», — сміється лікар. До 
речі, думку щодо введення більш «ранньої 
заборони» висловили й інші лікарі, з якими 
спілкувалася наша редакція. 

Anti-age міфи та Всесвітній заговор

Лікар-інфекціоніст КНП «Міська клінічна 
лікарня 8» ОМР Анастасія Неклюдова каже, 
що люди похилого віку часто відмовляють-
ся від вакцинації через страх, що вакцина 
спровокує їхні хронічні хвороби. «Я пояс-
нюю, що супутні захворювання є показан-
ням до вакцинації, але пацієнти бояться, 
що стане ще гірше. А коли одужують від 
ковіда і виходять з лікарні, основний аргу-
мент: ‘‘Я вже перехворів, навіщо мені від 
цього вакцинуватися!’’».

«Не зможу завагітнити, 
з’являться тромби, мені 

не потрібен чіп в тілі». 
Практикуючі лікарі 

розповідають про міфи 
щодо вакцинації від 

COVID-19

Антищеплювальні настрої досить 
часто засновані на неправильному 
тлумаченні медичної інформації, 
різних анонімних «дослідженнях» 
або навіть розповідях друзів, у яких 
близький родич працює в «секретно-
му науково-дослідному інституті», 
який не можна називати, але його 
дані при цьому ніяк не можна стави-
ти під сумнів. Ну чи ось усі ці історії 
— «знайомий сестри мого дальнього 
родича». 

Журнал «Public Health» разом із практи-
куючими лікарями розбирає найпопуляр-
ніші міфи про вакцинацію.
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А от молодь, продовжує Неклюдова, в ос-
новному наголошує на тому, що «вакцина 
недостатньо вивчена». 

Сімейний лікар «Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 2 міста Одеси» 
Олена Лазор стверджує, що навіть про чі-
пування пацієнти говорять ще досить ча-
сто. «Вакцинація — це Всесвітня змова! На 
мені хочуть протестувати препарат! Хо-
чуть мене чіпувати, а мені не потрібен чіп 
в тілі!» Лазор пояснює кожному пацієнто-
ві, що лікарі спільно з фармкомпаніями 
працюють для того, аби люди були здоро-
вими, що змови щодо вакцинації немає. 
«Під час вакцинації організм «знайомиться 
з вірусом», вчиться виробляти антитіла 
для того, щоб вчасно розпізнати і знищи-
ти вірус під час наступної зустрічі. Важко 
зрозуміти, чому це так важко зрозуміти» 
(сміється, - авт.).

«Люди настільки звикли довіряти Інтер-
нету та телебаченню, що коли у новинах 
стверджують, що людина померла від 
вакцинації, вони щиро цьому вірять!», — 

дивується інший спікер, — сімейний лікар 
загальної практики «Ізмаїльського місь-
кого центру первинної медико-санітарної 
допомоги» Тетяна Меньковська. При зборі 
анамнезу Меньковська завжди враховує 
хронічні захворювання і зізнається, що при 
їх виявленні часто рекомендує китайську 
вакцину Coronavac, «тому що люди похи-
лого віку вважають її безпечнішою». «А в 
моїй лікарській практиці частіше вакци-
нуються люди похилого віку, які або пере-
несли коронавірус, або дуже бояться ним 
захворіти, тому намагаюся таких людей не 
переконувати, що всі зареєстровані вакци-
ни в Україні є безпечними, а «йду на поводу». 
Вакцинуються — вже молодці!», — підсумо-
вує Меньковська.

Про медичне відведення та природний 
імунітет
Сімейний лікар Олена Лазор підкреслює, 
що 70% пацієнтів на прийомі — це хворі з 
підозрою на коронавірусну інфекцію. І жод-
ного пацієнта з такими симптомами немає 
у списках вакцинованих.

«Ще одна помилка: якщо людина молода і 
здорова, то вона легко перенесе коронавірус. 
Це далеко не завжди так. А якщо хвороба 
і протікатиме безсимптомно або в легкій 
формі, зовсім не факт, що в результаті на-
бутий імунітет працюватиме краще, ніж 
імунітет, отриманий після уколу противі-
русною вакциною», — запевняє лікар.

А от серед «коронавірусних прохань» в 
практиці Олени Лазор є, наприклад, таке: 
«Сімейний лікар моїх колег написав ме-
дичне відведення від вакцинації, напишіть 
мені теж, щоб начальство не чіпало». 

«Насправді, протипоказань до вакцинації 
дуже мало», — ділиться лікар. Це висока ли-
хоманка в день вакцинації, важка алергічна 
реакція, прийом імуносупресивної терапії 
(не є абсолютним протипоказанням, адже 
на тлі прийом препаратів імунна відповідь 
може не розвиватися). «Якщо пацієнт в день 
вакцинації здоровий, обов’язково треба вак-
цинуватися, таким кроком убезпечити себе 
та оточуючих», — рекомендує Лазор.

Також абсолютно всі лікарі, які поділилися 
з нами своїм досвідом міфічних «коронаві-
русних думок та історій», впевнені, що один 
з найкращих способів захисту від нових ва-
ріантів вірусу — продовжувати дотримува-
тись перевірених профілактичних заходів 
та розширювати охоплення вакцинацією. 
Усі вакцини проти COVID-19, схвалені ВООЗ 
для застосування в умовах надзвичайної 
ситуації, пройшли ретельні випробуван-
ня, під час яких було доведено їхню здат-
ність формувати високий рівень захисту 
від важких форм захворювання чи смерті. 
В умовах появи більш небезпечних варіан-
тів вірусу дуже важливо при першій нагоді 
зробити щеплення. 

Тож будьте обережнішими з COVID-19, але 
й з міфами — не менш. 

Підготувала Аліна Манасова
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Свята наближаються: 
психологи пояснили 
причину імпульсних 

покупок
Ви помічаєте, що багато людей жи-
вуть не по кишені? Статистика 
каже, що близько третини людей 
віком від 30 до 50 років мають біль-
ше заборгованостей за кредитни-
ми картками, ніж заощаджень. Що 
змушує витрачати надто багато і 
як приборкати свій імпульс до мар-
нотратства? психологи пояснюють, 
чому так відбувається і що з цим ро-
бити.

Такі різні емоції, такі великі витрати

Негативні емоції та почуття викликають 
поведінкове зрушення у бік негайного 
поліпшення настрою. І коли ми відчуває-
мо себе пригніченим, ми схильні до мар-
нотратства. Спонтанні покупки дозволя-
ють людям візуалізувати себе у «кращому» 
житті, де вони одягнені в дорогий одяг або 
оточені гарними речами. Шопінг робить ці 
візуалізації реальністю.

«В кожному з нас живе внутрішня дити-
на, потреба якої задовольняти поняття «я 
хочу». Саме тому багато людей полюбляє 
скуповувати різні дрібнички або розбира-
ти акційний товар, і  тут не настільки 
важлива сама покупка, важливі емоції», — 
пояснює психолог Одеського ЦГЗ Лейла 
Гасанова.

Вийти за рамки бюджету

Ще більше ми схильні багато витрачати на 
так звані «особливі випадки» (дні народ-
ження, свята), отже, ми зрештою виходимо 
за межі бюджету. Невміння «вписувати» ве-
ликі покупки до статей витрат призводить 
до перевитрати коштів. Ви можете вийти зі 
становища, створивши, наприклад, спеці-
альний рахунок, призначений, скажімо, ви-
ключно на дні народження або Нового року.

У період свят соціальні психологи часто 
спостерігають у людей «ефект снігової 
грудки», — коли ми не можемо зупинитися 
і просто махаємо рукою: «А гори воно все 
синім полум’ям!» Ми щось дуже хочемо, 
посилено переконуємо себе, що поки що 
дозволити собі цього не можемо — а потім у 
нас «відмовляють гальма», і настає повний 
колапс самоконтролю. Стан посилюється, 
якщо ми ще й розплачуємось кредитною 
карткою.

Гасанова вважає, що спонтанні покупки 
схильні робити люди більш емоційні, в так 
званій «зоні ризику», — віком 18-30 років. 
«Чому? Все просто: саме в цієї вікової межі 
найбільше потреб: потреба модно одягати-
ся, потреба заявити свій статус через новий 
гаджет».

«Також слід зазначити, що багато людей 
спонтанними покупками намагається за-
повнити пустоту: нещасливий шлюб, від-
сутність дітей, роботи, друзів тощо», — 
пояснює психолог.

А от професор психології з Університету 
Сан-Франциско Раян Говелл каже, що в ос-
нові імпульсивної покупки — наш інстинкт 
самозбереження. У далекі часи мислив-
ців-збирачів, коли люди бачили щось, що 
їм подобалось, вони миттєво схоплювали 
це, навіть, якщо ця річ була їм не дуже по-
трібна. Вони розуміли, що другого шансу 
отримати її вже не буде.



ЗДОРОВ’Я

PUBLIC HEALTH листОпаД-гРуДень	 202110 11

«Якщо ви бачите річ, яка здається дефіцит-
ною, ви, звичайно, бажаєте її придбати», 
– пояснює Говелл.

Трохи про споживання

Як в Україні складалося суспільство спо-
живання? СРСР, залізна завіса не дозволя-
ли людям мати велику кількість речей. 
За незалежності України люди побачили 
споживчу західну культуру у всій красі. 
Тільки грошей купувати дорогі західні 
товари, а тим паче розкіш у населення 
не було. У нульові ситуація змінилася, 
позбавлені можливості купувати в СРСР 
люди купували більше, але це нагадувало 

швидше за хаотичні сплески, ніж стабіль-
не суспільство споживання. До того ж 
офіційні мінімальні доходи одного члена 
української сім’ї були, наприклад, у 2002 
році у 16 разів менші, ніж зараз — 245-300 
грн. замість 4000-5000 грн. Тобто нара-
зі імпульсивні покупки українців стали 
більш «показовими», і робити їх стали ча-
стіше у рази.

Проте за Індексом задоволеності життям 
(World Happiness Report), який складається 
на замовлення ООН, у 2020 році українці 
називали шопінг джерелом радості лише у 
35% випадків. Лідер цього списку – сім’я – 
займає 69%, а діти – 64%.

Як уникнути імпульсивних покупок 

Лейла Гасанова пропонує деякі правила, 
які допоможуть уникнути імпульсивні по-
купки:

 • Скласти список необхідних покупок і чіт-
ко слідуйте йому;

 • Розставити пріоритети (одяг купуйте за 
необхідності, а в продуктовий відділ не 
слід йти на голодний шлунок);

 • Йти за покупками з конкретною сумою і 
втрачати тільки її;

 • Якщо ви сумніваєтеся у покупці речі, яка 
коштує 50 гривень або менше, не витра-
чайте на обмірковування більше 10 хви-
лин. Якщо товар дорожчий за 50 гривень 
і через 10 хвилин ви все ще не вирішили, 

потрібен він вам чи ні, сміливо покла-
діть його на полицю. Природно, у цьому 
випадку ви також можете вибрати суму 
на власний розсуд;

 • Розділіть витрати на дві категорії: те, що 
вам подобається, та те, що ви любите. 
Наприклад, вам подобається витрачати 
гроші на одяг, але любите ви витрачати 
їх на подорожі. Відмовтеся від витрат з 
першої категорії. Це допоможе скоротити 
кількість імпульсних покупок.

У нас більше сили волі, аніж ми звикли ду-
мати, просто її потрібно зміцнювати. А це 
особливо складно, коли справа стосується 
фінансів. Щоб застосовувати ці поради в 
житті, доведеться попрацювати, але згодом 
вони обов’язково окупляться — в букваль-
ному сенсі.

Підготувала Аліна Манасова
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Як захищати шкіру 
взимку? Способи 
профілактики та 

косметичний догляд
В осінньо-зимовий сезон шкіра змі-
нюється не на краще — стає сухою, 
запалюється і набуває неоднорідного 
кольору. Розбираємось, чому так від-
бувається і як це виправити.

Для того, щоб сухість, відчуття стягну-
тості та свербіння не турбували в сезон 
похолодання, необхідно дотримуватися 
деяких правил догляду за шкірою. Насам-
перед, слід скоригувати вологість повітря 

у приміщенні. Її показник не повинен бути 
нижчим за 50%. З цією метою є сенс придба-
ти зволожувач повітря.

Також слід відмовитися від купання у 
гарячій воді. Справа в тому, що занадто 
висока температура води сприяє появі 
сверблячки та пересушування шкіри. При 
цьому краще віддавати перевагу коротко-
часному душу — він більш делікатний для 
шкіри, ніж тривале прийняття ванни.

Після водних процедур важливо не терти 
шкіру рушником, краще дбайливо її промо-
кати. А потім наносити якісні зволожуючі 
засоби.

Крім того, важливо не нехтувати носіння 
рукавичок.

Які засоби потрібні для догляду взимку

У холодну погоду шкірі потрібний додат-
ковий догляд. Ось основні засоби для зи-
мового сезону.

Тонік — незамінний інгредієнт при догляді 
за шкірою взимку. Для регуляції надлишко-
вого виробництва шкірного сала більшість 
тоніків містять в’яжучі засоби в якості одно-
го з основних компонентів. Оскільки взим-
ку шкіра стає сухою і лущиться, цього не 
потрібно. Однак це не означає, що вам слід 
повністю відмовитися від використання то-
нера в холодну пору року. Вибирайте тонік, 
що підходить вашій шкірі.

Відлущуючий засіб — відлущування має 
бути регулярною частиною догляду за шкі-
рою. Додати в косметичку скраб. Він допома-
гає шкірі сяяти, видаляючи всі сухі та мертві 
клітини шкіри. Хоча взимку дуже важливо 
відлущувати шкіру для видалення відмер-
лих клітин, влітку в цьому немає потреби.

Зволожуючий крем — якщо шкіра здаєть-
ся сухою та неоднорідною, треба купува-
ти зволожуючий крем. Але не можна ви-
користовувати той самий крем, який ви 
застосовуєте влітку. Перейдіть на крем із 
більш кремовою структурою, який допомо-
же зберегти шкіру зволоженою в зимовий 

період. Використовуйте формули, що міс-
тять кислоти та інші зволожуючі поживні 
речовини, щоб шкіра залишалася м’якою 
та еластичною протягом тривалого часу.

Зволожуючі сироватки – один із найваж-
ливіших інгредієнтів догляду за шкірою у 
зимовий період. Багаті потужними інгреді-
єнтами сироватки можуть швидко зволожи-
ти шкіру та позбавити від зимової сухості.

Очищуючий бальзам — допоможе губам у 
суху погоду взимку. Через неї губи тріска-
ються, що може бути надзвичайно болю-
чим. Кожному доводиться стикатися з су-
хістю губ, тому що шкіра на них схильніша 
до сухості через відсутність сальних залоз. 
Оскільки губи не можуть заповнити вологу 
власними силами, знадобиться хороший 
бальзам для губ. Щоб захистити губи від 
сухого повітря, треба акуратно відлущува-
ти їх, а потім наносити поживний бальзам.

Не забудемо і про захист від сонця: важливо, 
щоб SPF був невід’ємною частиною догляду 
за шкірою взимку, оскільки ультрафіолетові 
промені активні і в цю пору року. Крім того, 
сонячне випромінювання може проникати 
через вікна. Слід щодня наносити сонцеза-
хисний крем на обличчя та інші відкриті 
ділянки шкіри — шию, вуха та руки.
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Їсти усвідомлено: 
що таке тарілка 

здорового 
харчування?

Тарілка здорового харчування — це сучас-
на модель здорового харчування, яка відо-
бражає збалансоване щоденне меню. Вклю-
чення основних груп корисних харчових 
продуктів забезпечує добову потребу лю-
дей різних вікових груп у ключових харчо-
вих речовинах – білках, жирах, вуглеводах, 
харчових волокнах, вітамінах, мінералах, 
мікроелементах, біофлавоноїдах тощо. При-
хильність моделі здорового харчування 
дозволяє мати високу фізичну і розумову 
працездатність та низький ризик небезпеч-
них захворювань. 

Овочі, фрукти та ягоди обов’язково мають 
бути у вашій тарілці. З’їдайте не менше 300 
г овочів та 200 г фруктів і ягід на день. Най-
краще додавати овочі до кожного прийому 
їжі — цілий овоч чи кілька ложок салату до 
страви. Бажано, щоби вони становили при-
близно від чверті до третини вашого раці-
ону. Це не стосується картоплі, адже вона 
крохмалиста, містить мало клітковини й 
багато калорій. Їжте капусту, огірки, листя 
салату та іншу зелень, цибулю, гарбуз, мор-
кву та інші овочі. Стигле яблуко — чудовий 
варіант перекусу й майже половина міні-
мальної норми. Також корисні груші, апе-
льсини, банани, виноград, абрикоси тощо.

Здорове харчування передбачає споживан-
ня м’яса птиці, телятини тощо. Також 2–3 
рази на тиждень бажано їсти рибні страви, 
хоч одну з них — з морської жирної риби. 
Хороший вибір — це судак, короп, минтай, 
хек, лосось, несолоний оселедець та інші. 
Щодня варто з’їдати 1–2 яйця.

Намагайтеся вживати одну порцію (75 г) 
бобових і горіхів на добу — квасолю, горох, 
червону сочевицю та нут. Споживайте що-
дня дві столові ложки різноманітних не-
солоних та несолодких горіхів. Найбільша 
харчова цінність у волоських горіхах.

Надавайте перевагу цільнозерновим про-
дуктам. Це вівсяна, гречана та пшенична 
каші, нешліфований рис, а також макарони 
з твердих сортів пшениці, цільнозерновий 
хліб та хлібці. Випічки з білого борошна 
краще споживати менше, особливо якщо в 
ній багато солі та цукру.

Намагайтесь їсти нежирні і несолодкі мо-
лочні та кисломолочні продукти 2-3 рази 
на день. Наприклад, молоко, йогурт, кефір, 
твердий та кисломолочний сир, сметану. 

Кальцій, який міститься в них, засвоюєть-
ся організмом найкраще. Бажано обирати 
продукти без цукру та з невисокою жирні-
стю. Споживання вершкового масла слід 
обмежити.

Стежте за тим, що написано на етикетках 
продуктів та обирайте продукти, що міс-
тять менше солі та вільних цукрів. Вживай-
те достатню кількість води, пийте, коли від-
чуваєте спрагу, адже зневоднення – також 
небезпечний стан для здоров’я. Пам’ятайте, 
воду можна отримати не лише з рідин, але 
й із їжею (наприклад, з кавуна та шпината). 
Обмежте споживання калорійних, солодких 
напоїв, не вживайте алкогольні напої.
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Гарно, але 
шкідливо для 

зубів? Міфи про 
вініри

Мрієте про гарні зуби, адже свої від 
природи не тішать білизною та рів-
ністю? Напевно, ви замислювалися 
над тим, щоб зробити вініри. Ця 
процедура дуже популярна у зірок, 
які завжди мають виглядати чудово. 
Однак також напевно побоюєтеся їх 
установки з різних причин. І, ймовірно, 

це тісно пов’язане з популярними мі-
фами про встановлення вінірів. Яки-
ми саме? Відповідає лікар-стомато-
лог Валерій Попов.

Міф №1: Вініри надто шкодять рідним 
зубам
Немає жодної шкоди в установці вінірів. 
Інакше ця процедура не мала б популярнос-
ті і взагалі була б під забороною і її навіть 
не проводили б. У п роцесі установки дійс-
но злегка обточують передні зуби, але це 
робиться для надійності кріплення вінірів 
і не шкодить здоров’ю.

Міф №2: Вініри можуть відвалитися в 
самий невідповідний момент

Ніколи такого не відбувається з тими 
людьми, які роблять встановлення вінірів 
у кваліфікованого стоматолога. Це не нова 
процедура, техніка вже вивчена більшістю 
спеціалістів. Якщо лікар діє відповідно до 
всіх стандартів, то несподіваного відпа-
дання вінірів не станеться. До того ж на 
вініри дається гарантія — не зайвим буде 
дізнатися у лікаря, на який термін.

Міф №3: Вініри роблять посмішку штучною

Такий ризик є, якщо вибирати вініри не 
такі, що підходять саме вам. Жоден пова-
жаючий свою репутацію професіонал не ро-
битиме вініри без попереднього підбору. Це 
проводиться за допомогою комп’ютера, де 
вставки на зуби підбираються відповідно 
до овалу та кольору обличчя, форми зубів, 
уявлення пацієнта про гарну усмішку. Так 
що ви завжди знатимете, як виглядатимете 
після установки вінірів, а у разі незадово-
лення на етапі підбору —потрібно висло-
вити свої побажання доти, поки майбутня 
посмішка вас повністю не влаштує.

Міф №4: Вінірами можна замінити нездо-
рові зуби
Ні в якому разі! Вініри ніколи не будуть ста-
вити, якщо не вирішено проблем із зубами. 
Карієс, пульпіт та інші захворювання зубів 
необхідно вилікувати до встановлення ві-
нірів. Тільки після цього можна присту-
пити до процедури, яка надасть посмішці 
естетичного вигляду.

Міф №5: Вініри призведуть до обмежень у 
догляді за зубами та харчуванні
Вініри не примхливі діти, яким потрібне 
щось незвичайне для того, щоб догодити 
їхньому існуванню. Жодних особливих ви-
мог до догляду немає, так само як і немає 
підстав для зміни режиму харчування.

Спілкувалася зі лікарем: Аліна Манасова
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Дослідження: 
«Омікрон» 

розмножується 
в бронхах у 70 

разів швидше, ніж 
«Дельта»

Люди з ослабленим імунітетом мо-
жуть заразитися відразу двома 
штамами коронавірусу — «Омікрон» 
та «Дельта». Про це заявив головний 
медичний спеціаліст фармацевтич-
ної компанії Moderna Пол Бертон.

«Наукові дослідження в Південній Африці 
показують, що люди, особливо з ослабленою 
імунною системою, можуть заражатися 
одразу двома штамами. Це можливо і зараз 
з огляду на кількість випадків інфікування, 
яке ми спостерігаємо», — пояснив він.

Експерт додав, що одночасне інфікування 
двома штамами може призвести до появи 
ще більш заразного варіанта.

Незважаючи на появу нових штамів ко-
ронавірусу, українські та ізраїльські вче-
ні розробили найновіший препарат, який 
допомагає у лікуванні всіх штамів коро-
навірусу.

Розробкою протипатогенного засобу 
Sterisent «Санація+ Антиковід» та проти-
патогенного засобу Sterisent «Санація+ Для 
дихальних шляхів» займалася вітчизняна 
компанія «Стерісент Ізраїль Україна «Інсти-
тут комплексних систем безпеки» — науко-
во-дослідницьке підприємство з розробки 
інноваційних препаратів.

Директор компанії Анастасія Калініна роз-
повіла, що препарати вже доступні в апте-
ках та на сайті виробника.

«Після сертифікації класу II-a наші медичні 
вироби введені в обіг, тому їх легко можна 
придбати на сайті компанії http://sterisent.
info/ та в аптеках. Разом із командою ми за 
допомогою одного з перевізників вирішили 
зробити безкоштовну доставку до дверей за-
мовника. Це не лише зручно, а й швидко. Тому 
що лікування треба розпочинати з перших 
симптомів інфекції. Більш того, якщо наші 
медичні вироби не допоможуть, ми готові 
повернути вам гроші», — заявила вона.

Зазначимо, що генеральний директор Всес-
вітньої організації охорони здоров’я Тедрос 
Гебреїсус заявив, що штам коронавірусу 
«Омікрон» виявили вже у 77 країнах. У ВООЗ 
зазначають, що штам «Омікрон» є вже у 
більшості країн світу.

Підготувала Аліна Манасова

Джерела:

 • ht t p s : // w w w. d a i l y m a i l . c o . u k / ne w s /
article-10309153/Risk-DUAL-infection-
Omicron-Delta-create-new-super-mutant-
variant.html

 • https://www.who.int/director-general/
speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19---14-december-2021
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Спільне та відмінне 
між грипом та 

коронавірусною 
хворобою COVID-19

Грип та COVID-19 – респіраторні 
захворювання, які викликаються різ-
ними вірусами. Причиною першого є 
віруси грипу, другого – коронавірус, 
вперше виявлений у 2019 році. 

За останньою інформацією, ймовірніше 
COVID-19 поширюється легше, ніж грип. 

Як грип, так і COVID-19 можуть передава-
тись від людини до людини, які перебу-
вають поруч, не дотримуючись дистанції. 

У порівнянні із грипом, COVID-19 може ви-
кликати більш серйозні наслідки для здо-
ров’я. Проте обидва захворювання можуть 
мати важкий перебіг та летальні наслідки. 

Окрім того, людина, інфікована COVID-19 
може мати довший безсимптомний період і 
може бути заразною для інших також довше.  

Водночас, визначити, чим саме хворіє лю-
дина лише на основі симптомів немож-
ливо. Особливо, якщо враховувати те, що 
COVID-19 може мати широкий спектр симп-
томів. Для підтвердження точного діагнозу 
необхідне тестування. 

Важливо, що людина може бути інфікована 
двома вірусами одночасно і мати симптоми 
як грипу, так і COVID-19. Також обидва захво-
рювання можуть проходити безсимптомно. 

Спільними симптоми є: 

 • Підвищена температура або лихоманка/
відчуття ознобу

 • Кашель

 • Втома

 • Задишка та утруднене дихання

 • Біль у горлі

 • Нежить та закладеність носу

 • Біль у м’язах 

 • Головний біль

 • Рвота та діарея

 • Втрата смаку та запаху (хоча частіше це 
зустрічається при COVID-19). 

Від моменту інфікування та появи симп-
томів може пройти один та більше днів. У 
обох випадках інфікована особа може виді-
ляти та поширювати вірус до того, як з’яв-
ляться видимі симптоми. 

Проте симптоми COVID-19 можуть проявля-
тись довше, ніж симптоми грипу. У випад-
ку із COVID-19, людина може бути заразною 
довше, ніж хворіючи на грип. 

До груп, які мають ризик важкого перебігу  
грипу та COVID-19, зокрема, входять люди 
літнього віку, особи із супутніми захворю-
ваннями, вагітні. 

Єдиним захистом від вказаних захворювань 
є вакцинація. Водночас, щеплення від грипу 
не включено до Національного календаря 
профілактичних щеплень, вона є рекомен-
дованою. Проте вакцину можна придбати в 
аптеках, а щеплення безоплатно зробити в 
медзакладі, де укладена декларація із сімей-
ним лікарем. Всі доступні в Україні вакцини 
проти грипу є безпечними та ефективними 
проти штамів вірусу грипу, які за прогнозом 
ВООЗ будуть циркулювати на території Пів-
нічної півкулі у сезоні 2021-2022 років. 

Вакцинація проти COVID-19 в Україні відбу-
вається силами мобільних бригад з імуні-
зації, пунктів щеплень та центрів масової 
вакцинації. 

Джерела:

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-
covid19.htm
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Як підготувати 
дитину до 

вакцинації
Рутинні щеплення – це ефективний 
спосіб захисту від інфекційних хво-
роб. Зниження кількості вакцинова-
них може призвести до спалаху так 
званих вакцинокерованих захворю-
вань, які можна попередити завдяки 
вакцинації населення. Після отри-
мання щеплення імунна система ре-
агує на введену вакцину, виробляючи 
імунітет проти інфекції, і формує 
захист проти хвороби.

До Національного календаря внесені ще-
плення від 10 інфекційних хвороб. Більшість 

із них проводяться у ранньому дитячому 
віці. Якщо ви чи ваша дитина з певних при-
чин пропустили планове щеплення, варто 
якнайшвидше наздогнати графік імунізації. 
Це може врятувати життя. 

Перед проведенням щеплення лікар здійс-
нює огляд дитини та оцінює загальний 
стан її здоров’я. Важливо розуміти, що ди-
тина може хвилюватись і тривожитись 
щодо процедури вакцинації, потребувати 
психологічної підтримки. Вона може не ро-
зуміти навіщо робити щеплення, якщо вона 
здорова. Щеплення захищає здоров’я вашої 
дитини, тому ваше завдання – підготувати 
сина чи доньку до процедури, в ігровій фор-
мі пояснити особливості вакцинації. 

Розпочати психологічну підготовку дити-
ни до щеплення варто одразу, як ви при-
ймете рішення про вакцинацію. Як саме це 
зробити?

 • Обговоріть із дитиною процедуру, яку 
вона проходитиме, завчасно. Дайте від-
повіді на всі запитання, які можуть її ці-
кавити. 

 • Опишіть дитині кожну дію медпраців-
ника, поясніть навіщо обробляти місце 
уколу, як працює шприц тощо. Можна 
разом переглянути мультфільм чи спе-
ціальні відео про вакцинацію дітей. 

 • У жодному разі не наголошуйте на тому, 
що укол безболісний – це буде брехнею. 
Краще розкажіть, що лише так вакцина 
зможе потрапити у її організм і допомог-
ти йому протистояти захворюванню. 

 • Говоріть у позитивному ключі, ставте себе, 
вакцинованих маму або тата, у приклад. 

 • Візьміть із собою до медзакладу улюбле-
ну іграшку чи річ дитини, яка може дати 
їй відчуття комфорту та відвернути увагу.

Якщо перед процедурою дитина почуваєть-
ся стривоженою та переляканою, спробуйте 
такі техніки: 

 • Техніка стискання. Запропонуйте дитині 
стискати м’ячик або власні долоні. Необ-
хідно сильно стиснути щось долонями та 

затриматися на 5 секунд у такому стані. 
Наступний етап: розслаблення і повто-
рення циклу. 

 • Послухайте разом музику або поспівай-
те. Це допоможе дитині відволіктися від 
процедури, а відтак вона буде більш роз-
слабленою. 

 • Спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть 
разом із дитиною місце, яке їй приємне. 
Попросіть сина/дочку описати те, що він/
вона бачить, які запахи та звуки чує, що 
відчуває. 

Важливо пам’ятати, що іноді щеплення, які 
захищають вашу дитину від інфекційних 
захворювань, можуть викликати тимча-
совий дискомфорт, наприклад, незначний 
біль у місці ін’єкції, підвищення темпера-
тури. З цієї причини дитина може нерву-
вати і плакати, відповідно, після щеплення 
вона потребує більшої уваги. Зверніться 
до лікаря у разі підвищення температури 
чи іншого погіршення стану дитини. Захи-
стіть свою дитину від вакцинокерованих 
інфекційних хвороб – не нехтуйте рутин-
ними щепленнями!

За матеріалом МОЗ України
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Всесвітній день 
пневмонії-2021: 

вакцинація, групи 
ризику і блакитні 

джинси
12 листопада – Всесвітній день 
боротьби з пневмонією (World 
Pneumonia Day). За даними ВООЗ, 
пневмонія входить до списку 10 най-
більш поширених причин смерті. За 
статистикою МОЗ України, протя-
гом осені та зими 2020-2021 років від 
грипу та пневмонії в Україні помер-
ло 9948 осіб – утричі більше, ніж за 
осінь-зиму 2019-2020.

Пневмонія та COVID-19

Пневмонія – це запалення легеневої тка-
нини частіше інфекційного походження. 
Легені складаються з дрібних мішечків, 
альвеол, які при диханні у здорової людини 
наповнюються повітрям. “Під час пнев-
монії альвеоли заповнюються гноєм або 
рідиною, що робить дихання болісним і 
обмежує надходження кисню в організм”, 
– пояснює сімейний лікар Центру первин-
ної медико-санітарної допомоги № 2 міста 
Одеси Олена Лазор.

Будь-яка інфекція, що викликає запальну 
реакцію в легенях, називається пневмоні-
єю. Хоча більшість пневмоній викликано 
бактеріальними інфекціями, вірусні інфек-
ції, такі як грип або вірус COVID-19, також 
можуть вражати легені і можуть спричи-
нити їхнє серйозне запальне ураження.

Сприйнятливість до пневмонії збільшуєть-
ся під впливом факторів ризику:

 • вік (дитячий і старше 60 років);

 • наявність хронічних захворювань;

 • ВІЛ-інфекція; 

 • ослаблений імунітет;

 • несприятливі житлові умови та ін.

Під час пандемії COVID-19 лікарі почали 
розділяти коронавірусну та бактеріальну 
пневмонії.

– Те, що ми зараз спостерігаємо у хворих на 
коронавірус, це не пневмонія, а скоріше під-
вищена реакція легеневої тканини на вплив 
вірусу. Саме тому коронавірусну пневмонію 
можна розпізнати тільки при проведенні 
комп’ютерної томографії, – пояснює лікар 
Олена Лазор.

На початку розвитку пневмонії деякі люди 
не звертають увагу на симптоми хвороби, 
адже вони можуть бути слабко виражені. 
Але якщо не почати лікування вчасно, стан 
хворого погіршиться. 

Лікар наголошує, що для коронавірусної 
пневмонії характерно дуже швидке прогре-
сування, аж до розвитку гострого респіра-
торного дистрес-синдрому. На відміну від 
бактеріальної пневмонії, це частіше дво-
бічне ураження легень, яке спочатку має 
вигляд матового скла при комп’ютерній 
томографії легенів. На жаль, під час про-
ведення рентгенографії легенів початкові 
прояви коронавірусної пневмонії розпіз-
нати неможливо. 

– Коронавірусна пневмонія підступна 
тим, що може протікати абсолютно без-
симптомно, на відміну від бактеріальної, 
– додає лікар.

Сприяти розвитку пневмонії можуть також 
такі фактори:
 • Погане харчування, особливо у дітей.

 • Недостатня вентиляція вдома або на ро-
бочому місці.

 • Наявність основних імунодефіцитних 
станів, таких як ВІЛ.

 • Прийом стероїдів або інших імунодепре-
сантів.

 • Неконтрольований цукровий діабет в 
анамнезі. 

Перші симптоми та лікування пневмонії

Про бактеріальну пневмонію може говори-
ти температура вище 38ºC або нижче 36ºC, 
якщо вона тримається довше п’яти днів. 
А також задишка в стані спокою, болісний 
сухий кашель, біль в грудній клітці, сильні 
головні болі, дистонія (стрибки артеріаль-
ного тиску) та аритмія.

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас 
чи ваших близьких спостерігаються: голов-
ний біль, болі в м’язах, слабкість, надмірна 
пітливість, сильний жар, тремтіння і озноб, 
біль у грудях при диханні або кашлі, кашель, 
який не припиняється або посилюється. 
При підозрі на пневмонію в осіб старше 65 
років, у людей з хронічними захворюван-
нями або з ослабленим імунітетом, дітей 
і вагітних слід негайно викликати лікаря 
і не відмовлятися від госпіталізації, якщо 
медик її запропонує. Якщо пневмонія вияв-
лена на ранній стадії, то ускладнень після 
лікування уникнути легше.

Зазначимо, що для встановлення діагнозу 
лікарю може знадобитися флюорографія 
або рентгенографія. Важливо, що рентген 
можна проходити до шести-восьми разів 
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на рік. У той же час випромінювання при 
проведенні звичайної комп’ютерної томо-
графії прирівнюється до 50 рентгенівських 
знімків, зроблених поспіль.

Якщо у пацієнта виявляють пневмонію, 
йому можуть призначити антибіотики, 
оскільки найчастіше запалення має бактері-
ально-вірусний характер. Це визначає лікар 
за клінічними симптомами та аналізами.

Ускладнення та наслідки хвороби

Найчастіше пневмонія проходить без на-
слідків для організму. Але у важких випад-
ках є ймовірність, що після одужання у па-
цієнтів залишаться проблеми з дихальною 

системою. Наприклад, можуть з’явитися 
плевральні спайки, які заважають легеням 
змінювати форму під час вдихів і видихів. 

– Інтерстиціальні ураження легень (інтер-
стиціальна тканина – сполучна тканина, 
яка є основним структурним елементом 
печінки, нирок, легенів, підшлункової та 
щитовидної залоз, – авт.) призводять до 
пневмофіброзу (рубцювання/заміщення спо-
лучною тканиною), що залежить від обсягу 
ураження легеневої тканини, стану імунної 
системи, своєчасності звернення за медич-
ною допомогою, – каже лікар Олена Лазор, 
уточнюючи, що, на жаль, коронавірусна ін-
фекція занадто мало вивчена, щоб говори-
ти про віддалені наслідки. 

Профілактика пневмонії

Що може зробити кожен, щоб зміцнити свій 
організм та знизити власні ризики захво-
рювання та ускладнень:  

1.  Вести здоровий спосіб життя: викону-
вати фізичні вправи, гуляти на свіжому 
повітрі, не курити і не дихати сигарет-
ним димом. 

2.  Повноцінно харчуватися: їсти продукти 
з достатнім вмістом білків, мікроеле-
ментів і вітамінів (в раціоні повинні 
бути свіжі овочі, фрукти, м’ясо, риба, 
молоко і молочні продукти).

3.  Зробити щеплення проти грипу, оскіль-
ки пневмонія часто є ускладненням цьо-
го захворювання. Щеплені люди можуть 
хворіти на пневмонію, проте у них вона 
протікає легше. Щеплення проти гемо-
фільної і пневмококової інфекцій також 
є профілактикою пневмонії.

4.  У холодну пору року одягатися по пого-
ді, уникати переохолоджень і протягів.

5.  Слід дотримуватися режиму провітрю-
вання та робити вологі прибирання в 
приміщеннях.

6.  Якомога частіше мити руки протягом 
15-30 секунд.

7.  У період росту захворюваності на грип 
уникати контакту з хворими людьми, ви-
користовувати маску для захисту органів 
дихання, утриматися від відвідування 
місць з великим скупченням людей.

8.  Уникати стресових факторів для легень, 
наприклад, вдихання пилу, парів бензолу 
або інших сильнодіючих хімічних сполук.

9.  Стежити за чистотою кондиціонерів у 
приміщеннях, де ви перебуваєте трива-
лий час.

***

Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома, не 
наражайте на небезпеку своїх колег та дру-
зів, також залиште вдома хвору дитину. Не 
займайтеся самолікуванням, а звертайтеся 
до свого сімейного лікаря. Від пневмонії 
не застрахований ніхто, тому краще бути 
обізнаним і остерігатися ризиків. 

2021 року тема дня боротьби з хворобою – 
«Зупинити пневмонію/Кожен подих має 
значення». Вона спрямована на збільшення 
кількості доступних ліків і кисневих бало-
нів у країнах з низьким рівнем доходу.

Якщо ви хочете приєднатися до Всесвітнього 
дня пневмонії та підтримати тих, хто хворіє, 
ви також можете одягнути… блакитні джин-
си. Цей одяг став символом Всесвітнього дня 
боротьби з пневмонією. Адже блакитний 
колір – це колір неба, чистоти та надії на те, 
що захворюваність на пневмонію загальни-
ми зусиллями вдасться звести до мінімуму.

Підготувала Аліна Манасова

Джерела:

 • https://www.healthshots.com/preventive-
care/self-care/world-pneumonia-day-2021-
know-everything-about-pneumonia/

 • https://moz.gov.ua/
 • https://www.apsresp.org/archive/world-

days/2021-pneumonia.html
 • https://www.firstpost.com/world/world-

pneumonia-day-2021-history-significance-and-
all-you-need-to-know-disease-10131181.html

 • https ://www.sepsis .org/news/world-
pneumonia-day-2021-focus-on-air-pollution/
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Як запитати партнера 
про медобстеження 

на хвороби, що 
передаються статевим 

шляхом

Щороку в Україні реєструють май-
же 400 000 нових випадків інфекцій, 
що передаються статевим шляхом 
(ІПСШ). Щоб потурбуватися про 
власне здоров’я, варто запитати 
свого статевого партнера, чи прохо-
див він/вона тестування на ІПСШ, і 
коли це було востаннє. Це запитання 
може здатися незручним, проте воно 
дуже важливе. Такі розмови є ознакою 
того, що ви піклуєтеся не лише про 
себе, а й про свого партнера.

Найкраще говорити з партнером про відпо-
відне медостеження ДО початку будь-яких 
статевих відносин, у тому числі й орального 
сексу. Пройти тестування перед близькі-
стю є надзвичайно важливим кроком, і це — 
один із найкращих способів запобігти ІПСШ.

Як пройти медичне обстеження?

Якщо ви маєте бажання пройти тестування 
на ІПСШ, обговоріть це зі своїм сімейним лі-
карем. Він скерує вас до гінеколога/уролога, 
й за їхнім направленням ви зможете зда-
ти додаткові аналізи. Подібні дослідження 
треба проходити щонайменше раз на рік.

Мова йде про тестування на ВІЛ-інфекцію, 
вірусні гепатити В і С, які, до речі, можна бе-
зоплатно зробити в сімейного лікаря, центрі 
профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом або 
в мобільній амбулаторії. Також рекомендує-
мо щороку проходити комплексну діагнос-
тику, зокрема на гонореї та хламідіоз.

Як попросити свого партнера пройти медич-
не обстеження?

Питання про проходження тестування на 
ІПСШ жодним чином не свідчить про вашу 
недовіру до свого партнера. Люди можуть 
бути носіями  інфекції багато років і навіть 
не здогадуватися про це, адже можливий 
варіант коли інфекції не мають симптомів 
упродовж місяців і навіть років. Тому регу-
лярне тестування має сенс елементарно з 
точки зору турботи про власне сексуальне 
здоров’я.

 • Будьте чесними: якщо вам ніяково, зіз-
найтеся в цьому: «Мені непросто про це 
говорити, проте я дбаю про тебе і вважаю, 
що це важливо».

 • Зберігайте нейтральність: фраза на 
кшталт «Я не хочу тебе образити, але да-
вай подбаємо один про одного» допоможе 
уникнути неправильних суджень із боку 
партнера. Зрештою, перевірка на ІПСШ — 
це звичайна медична процедура, яка є 
важливою для підтримки здоров’я.

 • Діліться досвідом: «Я постійно проходжу 
тестування й таке прохання для мене 
звичне — я прошу всіх своїх партнерів 
зробити це».

 • Говоріть про проблему ІПСШ. Поінформу-
йте партнера про поширеність інфекцій, 
що передаються статевим шляхом, по-
кажіть, що це стосується не лише його/її, 
але і вас. 

Для того, щоб підтримати один одного, 
можна пройти тестування разом за спіль-
ною згодою. Якщо ваш партнер категорично 
відмовляється від тестування, — це привід 
замислитися та оцінити всі можливі ри-
зики.

Як обговорювати результати медичних 
досліджень?

Результати тестів на ІПСШ оцінює лікар. 
Якщо дослідження показали наявність ін-
фекції, потрібно розпочати лікування за 
призначенням та рекомендаціями спеці-
аліста.

Дуже важливо розповісти про результат до-
сліджень партнерові. Доречно також попе-
редити й колишніх сексуальних партнерів, 
щоби вони могли перевіритися.

Зберігайте спокій. У багатьох людей у світі 
в той чи інший період життя було діагнос-
товано ІПСШ, багато з них успішно про-
йшли лікування. Це проблема зі здоров’ям, 
яку в більшості випадків можна розв’язати.

Захистити здоров’я ваше та вашого партне-
ра також може допомогти безпечний секс. 

Турбота про сексуальне здоров’я – запору-
ка щасливого довголіття. Тож кохаймося 
безпечно!

Джерела:

https://moz.gov.ua/article/health/jak-zapitati-
partnera-pro-medobstezhennja-na-hvorobi-
scho-peredajutsja-statevim-shljahom
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«Я залучаю всіх до 
діалогу». 5 питань 

про роботу і не 
лише Генеральному 

директору Одеського 
ЦГЗ Оксані Денисенко
Оксано Вадимівно, які складнощі 
були з першою вакцинальною кам-
панією і як йдуть справи зараз?

На початку вакцинальної кампанії полі-
тичні партії, релігійні організації, медичні 

установи — дуже багато хто з їхніх пред-
ставників були проти вакцинації. Колектив 
нашого Центру 24 години робив і робить 
неможливе, щоб міфи та стереотипи щодо 
вакцинації були “розкриті”, щоб населенню 
було зрозуміло — вакцинація від COVID-19 
вкрай потрібна, і, що дуже важливо, без-
печна.

Як керівник Одеського ЦГЗ, як ви 
знаходите спільну мову з командою 
у  вирішенні питань?

Ключове: я залучаю всіх до діалогу. А саме 
— пояснюю, доводжу, переконую. При цьо-
му допомагають абсолютно усі, з ким всту-
паю у діалог.

Які у вас стосунки із представни-
ками ЗМІ?

Нашій організації ще ніхто не відмовив 
виступити на телеканалах та приймати 
участь у радіоефірах, ТВ-шоу, бути героя-
ми публікацій в діджитал-виданнях тощо. 
Наразі швидше навпаки: ЗМІ самі активно 
запрошують та інформаційно підтримують 
бути спікерами та експертами саме спеціа-
лістів Одеського ЦГЗ.

Як ви справляєтеся з негативом в 
інформаційному просторі та при 
прийнятті важливих рішень?

Мені допомагають сон, спілкування з му-
дрими людьми (їх мало, але вони є) — му-
дрість вчить сприймати дурість смиренно 
і ще винести користь зі складної ситуації.

А ще спілкування з підлітками: їхнє креа-
тивне мислення допомагає приймати не-
ординарні управлінські рішення. Звичайно, 
я приймаю цей вік — підліткове самоствер-
дження, самореалізацію, — в рамках мож-
ливостей. Тому й дії приймаю як безпосе-
реднє вирішення проблеми.

Яку важливу зміну/доповнення у 
сфері громадського здоров’я ви ба-
чите у Новому 2022 році?

Зберегти регіональні центри такими, яки-
ми вони мають бути: регіональними адмі-
ністраторами, які забезпечують міжсекто-
ральні, здорові, профілактичні процеси у 
профілі здоров’я області.

Розмовляла Аліна Манасова
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Як проходило тестування 
на ВІЛ та гепатити на 

Залізничному вокзалі 
Одеси

На початку грудня на Залізничному 
вокзалі в Одесі відбулось безоплатне 
анонімне тестування всіх бажаючих 
на ВІЛ, гепатити В та С і сифіліс. 
Загалом за 2 години акції з тесту-
вання було протестовано 49 людей. 
Виявлено: ВІЛ - 1, Гепатит В - 1, Ге-
патит С - 5, Сифіліс - 1. Усіх бажаю-
чих тестували медичні працівники 
КНП «Одеський міський центр про-
філактики та боротьби з ВІЛ-інф/
СНІДом» ОМР та Одеської міської 
інфекційної клінічної лікарні.

Зазначимо, що наразі більше мільйона 
українців не знають, що інфіковані віру-
сним гепатитом С. І ще майже 60 тисяч 

людей не знають, що мають ВІЛ. У той же 
час, вчасне виявлення вірусів в організмі 
гарантує зменшення шкоди здоров’ю та 
збільшення ефективності лікування.

Тестуватися на ВІЛ та гепатити треба ро-
бити регулярно у свого сімейного лікаря 
в кабінетах «Довіра» або в офісах громад-
ських організацій. Це безоплатно, швидко і 
безболісно. У разі виявлення інфекції ви от-
римаєте фахову консультацію, пройдете до-
даткові обстеження та почнете отримувати 
сучасну терапію, яка дозволить вам зберег-
ти здоров’я та жити звичайним життям, 
не становлячи загрози для своїх близьких.

Щиро вдячні нашим партнерам з профіль-
них громадських організацій БО «100 від-
сотків життя. Одеса», ГО «Альтернатива», 
Центр реабилитації «Лидер», Всеукраїнське 
об’єднання “ВОЛНА”, а також медикам КНП 
«Одеський міський центр профілактики 
та боротьби з ВІЛ-інф/СНІДом» ОМР, які і 
проводили тестування.
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«Онкохворим пацієнтам 
можна робити 

щеплення будь-якої 
вакциною, яка наразі 

є в Україні». Експерт з 
громадського здоров’я 

Святослав Лінніков 
виступив з лекцією в 

Одеському обласному 
онкодиспансері

Експерт з громадського здоров’я Свя-
тослав Лінніков виступив з лекцією 
для лікарів Одеського обласного онко-
логічного диспансеру щодо вакцинації 
пацієнтів з онкопатологією.

Знаємо, що пацієнти онкодиспансеру осо-
бливо насторожені щодо будь-яких медич-
них втручань. Проте вони мають пам’ята-
ти, що вакцинація — це захист. І лікар, який 
вболіває за благополуччя свого пацієнта і 
володіє сучасними знаннями в галузі іму-
нопрофілактики, цим захистом не нехтує. 

«Національна група експертів з питань 
імунопрофілактики однозначна в тому, що 
таким пацієнтам можна робити щеплення 
будь-якої вакциною, яка наразі є в Україні», 

— стверджує експерт з громадського здо-
ров’я Святослав Лінніков. Спеціаліст додає, 
що разом з онкохворими рекомендується 
вакцинувати найближче оточення і близь-
ких людей (вони можуть бути джерелами 
інфекції). 

Терапія, яку проходять онкохворі, може 
вплинути на ефективність вакцинації, 
тому Національна комісія розробила ре-
комендації для них. Наприклад, у межах 
хірургічного лікування вакцинацію мож-
на зробити або за 48 годин до хірургічного 
втручання, або через 2 тижні. 

Якщо це токсична хіміотерапія, необхідно 
проводити вакцинацію після відновлення 
абсолютної кількості нейтрофілів (нейтро-
філи є частиною вродженого імунітету, їх 
основна функція — фагоцитоз патогенних 
мікроорганізмів (бактерій, грибків, най-
простіших) і продуктів розпаду тканин ор-
ганізму — авт.). 

У разі трансплантації гемопоетичних стов-
бурових клітин (найраніші попередники 

клітин крові, які дають початок решті клі-
тин крові і походять від гемангіобластів і 
прегемангіобластів — авт.) вакцинацію слід 
проводити через 3 місяці. 

Якщо мова про імунотерапію, променеву 
терапію або терапію таргетними препара-
тами, — вакцинацію можна робити у будь-
який час. Тим не менш, комісія закликає 
лікарів спрямовувати пацієнтів з онколо-
гічними захворюваннями, тому що у разі 
захворювання у онкохворих підвищений 
ризик розвитку ускладнень та загострення 
патологій.

Нагадуємо, що вакцинація для людей з 
онкопатологією в анамнезі показана у 
більшості випадків (Докладніше читайте 
за посиланням: https://cutt.ly/2Y2OXw9). 
Більше того, таким людям рекомендова-
на додаткова (третя) доза протиковідної 
вакцини (Докладніше тут: https://cutt.ly/
JY2PRun). А за умов, коли вакцинація 
дійсно неможлива з об’єктивних причин, 
щепитися обов’язково має все оточення 
такого пацієнта.
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Вчені: 10 хвилин 
бігу творять дива

Дослідження показало, що лише 10 
хвилин бігу середньої інтенсивнос-
ті підвищують настрій та зміц-
нюють інтелект. Такого висновку 
дійшли вчені з Університету Цуку-
ба в Японії.

Дослідників зацікавило функціонування 
префронтальної кори мозку, яка пов’язана 
з виконавчими функціями та контролем 
настрою. Було встановлено, що біг поси-
лює приплив крові до цієї області. Займа-
тися бігом для багатьох людей комфортно 
та приємно, він не потребує спеціального 
обладнання чи підготовки. 

Біг задіяє цілу низку скоординованих ру-
хів, які змушують мозок більше думати. З 
урахуванням ступеня виконавчого контр-
олю, який необхідний для координації та 
балансу, рухів та поштовхів під час бігу, 
логічно припустити, що у префронталь-
ній корі активація нейронів підвищува-
тиметься. Інші функції в цій області ви-
грають від зростання ресурсів мозку, як 
припустили дослідники. Науці вже відомо 
про те, що фізичні навантаження покращу-
ють психічне та фізичне здоров’я багатьма 
способами, але щодо психічного благопо-
луччя проводилося мало досліджень, у 
яких здійснювався б аналіз конкретних 
переваг бігу в порівнянні з іншими впра-
вами на кшталт їзди на велосипеді. 

26 добровольців брали участь саме у тако-
му дослідженні. Воно показало, що після 
10-хвилинного бігу та відпочинку час ре-
акції при обробці мозком різних процесів 

скорочувався. Учасники швидше реагу-
вали на тести та повідомляли про підви-
щення настрою. Вчені використали також 
метод функціональної ближньої інфрачер-
воної спектроскопії з метою оцінки поси-
лення кровотоку в префронтальній корі.

   Переклад та адаптація тексту:
Аліна Манасова

Джерела:

https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-
news/20211125140000.html

https://www.tsukuba.ac.jp/en/

https://www.taiiku.tsukuba.ac.jp/en/index.
html
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Чому ви не можете 
заснути? Причини та 

усунення проблеми
Безсоння жалюгідне, а втрата сну 
може зашкодити нашому здоров’ю. 
Дослідники бачать вирішення про-
блеми у наших генах.

Недолік сну є вбивцею для імунної систе-
ми: у досить “жорсткому”, але переконли-
вому дослідженні, яке включало передачу 
живого вірусу застуди випробуваним, а по-
тім вимірювання слизу та закладеності се-
ред тих, хто заразився, експерт із сну UCSF 
(Каліфорнійський університет у Сан-Фран-
циско, США) Арік Пратер остаточно показав, 
що чим менше люди сплять, тим більше 
шансів захворіти. Крім того, вчений наго-

лосив, що нестача сну до вакцинації може 
зменшити її захисний ефект: зараз він ви-
вчає цей зв’язок серед одержувачів вакци-
ни від COVID.

Позбавлення сну шкодить і в інших аспек-
тах. Керування автомобілем у сонливому 
стані майже так само смертельне, як во-
діння в нетверезому стані. Без сну наші 
розуми плутаються, і ми гірші працівники, 
гірші студенти, гірші друзі, гірші партне-
ри. Скільки шлюбів розпалося, принаймні 
частково, через те, наскільки ми жахливо 
ставимося до людей, яких любимо, коли 
постійно виснажені?

Провідні співробітники UCSF з дослідження 
сну бачать сон як кінцеву ціль для здоров’я 
людини. «Якщо ми зрозуміємо, як регулю-
ється наш сон – що змушує нас або зава-
жає нам міцно спати, – ми зможемо мати 
найкращу терапію для таких розладів сну, 

як безсоння», – каже П. Птачек, професор 
нейродегенеративних захворювань універ-
ситету Коулмана.

Інший вчений-дослідник сну з UCSF пояс-
нив простіше: «Сон необхідний для нашого 
виживання. Це дозволяє нам бути щасливі-
шими, здоровішими та розумнішими. Тож 
настав час надати нашому сну повагу та 
увагу, яких він заслуговує».

Таємниця сну

Немає сумніву, що мозок виконує вража-
ючу та важливу роботу, поки ми щовечо-
ра перебуваємо без свідомості. Це обробка 
спогадів, емоцій та нових знань; підзаряд-
ка імунної системи; виведення токсинів; 
відновлення нашої психічної та фізичної 
енергії. Але нікому не зрозуміло, як це все 
працює.

Багато людей уявляють, що в клініці сну 
лікарі можуть прикріпити електроди до 
мозку сплячих суб’єктів і вдивлятися у 
внутрішню роботу їхнього безсоння. Але 
правда, пояснює Пратер, доцент психіатрії, 
полягає в тому, що коли сон вимірюється 
за допомогою полісомнографії (досліджен-
ня з цими електродами), «вони лише дають 
проксі для того, що відбувається в мозку. 
Ми намагаємося зробити висновок про те, 
що відбувається в мозку, але, швидше за все, 
ми робимо лише поверхню істини».

Як сон забезпечує фізичне відновлення? 
Яку роль він відіграє в енергетиці? Яка різ-
ниця в мозковій активності для тих, хто 
повідомляє, що отримує «хороший» сон, а 
не «поганий»?

Дослідники сну та клініцисти з Інститу-
ту нейронаук імені Вайля також шукають 
відповіді. «Наша команда детально вивчає 

питання про те, скільки сну потрібно лю-
дям у способах, які висувають рамки і ви-
переджають більшість інших місць», — го-
ворить Ендрю Крістал, доктор медичних 
наук, професор психіатрії Долбі та лідер 
міжвідомчої ініціативи з нейронауки сну.

Ось деякі з того, що ми знаємо:

 • Процес засинання керується двома ок-
ремими біологічними механізмами: 
тиском сну і циркадними ритмами. 
Вони працюють узгоджено, значно від-
різняються у людей і їх надзвичайно 
легко вивести з ладу.

 • Тиск сну — це неминуче накопичення 
сонливості щодня, викликане поступо-
вим накопиченням молекули аденози-
ну у нашому мозку. (Аденозин є побіч-
ним продуктом витрачання енергії; він 
звільняється від молекули АТФ, що пе-
реносить енергію, або аденозинтрифос-
фату, який живить всі живі клітини.) 
Найпоширеніший у світі препарат, кофе-
їн, може подолати тиск сну, тимчасово 
блокуючи рецептори аденозину мозку. 
Але кофеїн не зупиняє накопичення 
аденозину, тому, як тільки кофеїн очи-
щає нашу систему, підвищений тиск сну 
може вразити нас, як цунамі.

 • Наші циркадні ритми набагато більш 
тонкі. 24-годинний біологічний годин-
ник відстежує час для кожної вашої 
клітинної функції, дозволяючи вашому 
тілу надійно передбачати і реагувати 
на свої фізіологічні потреби, включаю-
чи сон. Внутрішня робота цього елегант-
ного годинника — це білки, які накопи-
чуються щоночі та руйнуються щодня, 
і вся система залежить від сигналів на-
вколишнього середовища, зокрема при-
родного світла.
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Отже, що не дає нам спати?

З огляду на всю цю складність, не дивно, 
що на це питання немає однозначної від-
повіді.

Але — ми буквально не можемо дихати.

Першою можливою причиною, яку слід 
розглянути, є апное (зупинка дихальних 
рухів - авт.) сну: ми задихаємось, прокида-
ємось знову і знову, аби вдихати повітря, 
іноді майже кожну хвилину. Хоча апное 
сну вражає чи не сотні мільйонів людей у 
світі, більшість з нас самі по собі цього не 
усвідомлюють і звертаються за лікуванням 
лише за ультиматумом свого жалюгідного 
партнера з ліжка, чия витривалість нічного 
хропіння та задихання забезпечує власний 

різновид позбавлення сну. (Немає партнера 
в ліжку? Інші тривожні ознаки включають 
надмірну сонливість вдень і ранкові го-
ловні болі.)

Хороші новини: після того, як діагностова-
но апное уві сні, лікування від нього – змі-
на способу життя, використання оральних 
пристосувань та пристроїв для тиску в ди-
хальних шляхах – дуже ефективні.

Майже кожен принаймні час від часу від-
чував шалене виснаження від бажання, 
потреби, благання заснути, але натомість 
застрягав неспання, бігаючи розумом. Це 
безсоння, яке може проявлятися як нездат-
ність заснути або не заснути, або і те, і інше, 
і воно часто викликається тривогою або 
психологічним розладом.

Що відбувається? По суті, нервова систе-
ма застрягла в режимі «бийся або тікай», 
а кортизол, адреналін і норадреналін три-
мають мозок напоготові та роздумують. 
Близько 25% американців страждають від 
короткочасного нападу безсоння в будь-
який рік, але зазвичай він проходить са-
мостійно. Приблизно для чверті цієї групи 
проблема стає хронічною, що триває три 
місяці або довше. У цей момент, безумовно, 
настав час звернутися до фахівця зі сну. 
(Найкраще лікування безсоння зазвичай 
не таблетки.)

Годинник тіла несинхронізований

Існує незліченна кількість способів сплу-
тати свої циркадні ритми. Зробіть політ 
на півсвіту, і ви прокинетеся до сходу сон-
ця і станете приголомшливим зомбі до 
півдня. Не спати вночі, прокручуючи дум-
ки або граючи в електронній пошті, і ви 
побачите, що вам важко повернутися до 
свого звичайного часу сну. Перемикайтеся 
між денною і нічною зміною, і ви може-
те помітити, що чіпляєтеся за близьких 
людей, заглушаєтеся за кермом або пере-
читуєте речення кілька разів, не в змозі 
зосередитися.

Багато пацієнтів з розладом сну, яких до-
сліджують в UCSF, мають несинхронізова-
ний ритм, який називається синдромом 
затримки фази сну; вони мають тенденцію 
не засинати пізно вночі, а потім спати до 
обіду. Немає нічого поганого в тому, щоб 
довго спати вдень, але ця закономірність, 
як правило, призводить до жахливих на-
слідків, пов’язаних із недостатнім сном. 
«Мета в цих випадках — вирішити про-
блему циркадного ритму, — каже Ендрю 
Крістал, — тому що ви не можете затягну-
ти людину спати в той час, коли її біологія 
цьому не відповідає».

Безсоння: лікування

Лікуючий фахівець проведе повне обстежен-
ня, виявить фактори, що провокують стан. 
Як короткочасний захід пацієнту можуть 
бути рекомендовані спеціальні лікарські 
препарати, які допомагають керувати сном. 
Однак для того, щоб вас остаточно залишило 
безсоння, лікування повинно мати систе-
матичний характер і орієнтуватися на усу-
нення психічних та фізіологічних факторів.

Лікар, як правило, рекомендує зміну спо-
собу життя, дотримання гігієни сну та від-
починку. Часто пацієнту призначається 
когнітивно-поведінкова терапія. Запусти-
ти нову програму сну та неспання може 
допомогти примусове неспання або певне 
фізнавантаження.

Профілактика

Допомогти не допустити критичного стану 
здатні певні заходи профілактики:

 • Визначити чіткий час догляду і суворо 
його дотримуватися. Оптимальним ча-
сом для засинання вважається період із 
22-00 до 23-00;

 • Відмовитись від вживання кофеїну та 
інших енергетиків після 8 вечора;

 • Створити комфорт у зоні сну та відпо-
чинку;

 • Обов’язково робити ранкову зарядку та 
вести активний спосіб життя протягом 
світлового дня;

 • Чи не переїдати в другій половині дня.

Переклад та адаптація текстів досліджень: 
Аліна Манасова
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Дієтологи 
назвали напій, 
що прискорює 

старіння

Солодкі газовані напої можуть ви-
кликати передчасне старіння на 
клітинному рівні, зазначається 
у дослідженні, яке провели вчені 
Каліфорнійського університету у 
Сан-Франциско (UCSF). Вони вивчи-
ли дані 5309 дорослих американців 
віком від 20 до 65 років, які мали в 
анамнезі серцево-судинні захворю-
вання, одна частина яких регуляр-
но приймала такі напої протягом 
трьох років, а інша - відмовилася 
від них.

Вчені назвали продукти, що уповільнюють 
старіння 
Дослідники виявили, що люди, які пили 
більше цукровмісних напоїв, мали більш 
короткі теломери – ділянки ДНК на кінцях 
хромосом – у лейкоцитах. Укорочені тело-
мери у лейкоцитах, зазначається у допо-
віді, пов’язані зі скороченням тривалості 
життя та підвищеним ризиком хронічних 
захворювань. «Регулярне вживання підсоло-
джених цукром газованих напоїв може впли-
нути на розвиток хвороби не тільки через 
напруження метаболічного контролю цукру 
в організмі, але й через прискорене клітинне 
старіння тканин», — пояснила професор 
UCSF і керівник дослідження Елісса Епель, 
додавши, що скорочення тіла починається 
задовго до початку хвороби і можна по-
рівняти з курінням сигарет. За її словами, 
незважаючи на те, що дослідження про-
водилося виключно на дорослих, це може 
стосуватися дітей.

Однак це не єдине дослідження, яке пов’язує 
цукромісткі напої з процесом швидшого ста-
ріння. У нещодавній доповіді, опублікованій 
у виданні Current Nutrition Reports («Поточні 
звіти про харчування»), йдеться, що вживан-
ня підсолоджених цукром напоїв, таких як 
газування, пов’язане зі змінами кишкових 
бактерій, запаленнями та окислювальним 
стресом, які пов’язані з передчасним старін-
ням. Автори цього дослідження дали просту 
рекомендацію, яка допоможе пом’якшити 
подібний ефект: пити щось здоровіше і нату-
ральне, чи то мінеральна вода або свіжі соки.

Переклад та адаптація тексту:  
Аліна Манасова

Джерела:

https://magazine.ucsf.edu/

https://www.springer.com/journal/13668
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Нова технологія може 
передбачити, чи буде 

людина хворіти на 
хворобу Альцгеймера 

або деменцію

Штучний інтелект точно прогнозує, 
у кого через два роки розвинеться де-
менція. Нове масштабне дослідження 
показало, що нова технологія може 
передбачити, у яких людей протягом 
наступних двох років розвинеться 
деменція чи хвороба Альцгеймера з 
92-відсотковою точністю.

Система Altoida використовує як штучний 
інтелект (AI), так і технологію доповненої 
реальності (AR), щоб робити свої прогнози. 
Це технологія, якої здебільшого не було на-
віть п’ять років тому —принаймні, не в її 
нинішньому вигляді.

Оцінка складається з трьох простих тестів. 
На їх виконання потрібно близько 10 хви-
лин. І, що цікаво, тести можна самостійно 
проводити за допомогою будь-якого смарт-
фона або планшета, здатного працювати 
з додатками на основі AR. Це означає, що 
будь-який останній iPhone або iPad буде 
працювати.

Кожен тест використовує технологію AR, 
щоб визначити кімнату, в якій знаходиться 
людина. Це включає всі меблі та предмети 
в кімнаті.

 • У першому тесті користувачеві пропо-
нується приховати кілька віртуальних 
предметів по кімнаті. Наприклад, ко-
ристувача можуть попросити перетяг-
нути віртуальний предмет за диван. 
Після того, як елементи будуть при-
ховані, користувачу пропонується пе-
ремістити їх у кімнаті у випадковому 
порядку.

 • Другий тест розробляє план евакуації 
від пожежі для приміщення та навчає 
користувача виконувати його. Корис-
тувач повинен вивчити конкретний 
порядок завдань і ходів, які необхідно 
виконати для завершення евакуації.

 • Нарешті, третій тест вимагає від корис-
тувачів знайти віртуальні об’єкти або 
інструменти в кімнаті з гучними зву-
ками. Це вимагає від людини чіткого 
мислення під тиском.

І це вся оцінка. Досить просто, правда?

Вірте чи ні, але на розробку цих трьох 
тестів пішло 20 років досліджень. Вони за-
діюють близько 800 біомаркерів у мозку, 
що включають 11 різних нейрокогнітивних 
доменів. І ось тут на допомогу приходить 
ШІ (штучний інтелект).

Altoida передає дані біомаркерів із цих 
тестів своєму штучному інтелекту для ана-
лізу. Потім ШІ може діагностувати хворобу 
Альцгеймера або деменцію на місці. І це 
може передбачити, чи може людина отри-
мати хворобу Альцгеймера або деменцію 
протягом наступних двох років з точністю 
до 92 %. Неймовірно подумати, що штучний 
інтелект може зробити це на основі трьох 
простих тестів на iPad. Але результати ви-
явилися неймовірними. 

Це настільки багатообіцяюче, що Управ-
ління з контролю за продуктами і ліками 
США (FDA) назвало програмне забезпечен-
ня Altoida проривним пристроєм.

Професор Девід Ллевеллін, співробітник 
Алана Тьюринга з Ексетерського універ-
ситету, який курував дослідження, сказав, 
що технологія може зменшити кількість 
припущень у клінічній практиці та значно 
покращити шлях діагностики.

«Ми також раді дізнатися, що наш підхід 
машинного навчання зміг ідентифікувати 
пацієнтів, яким, можливо, було поставлено 
неправильний діагноз», — додав вчений.

Кінцева мета полягає в тому, щоб поверну-
ти хворобу назад і повністю вилікувати її. 
Тож якщо можна визначити початок хво-
роби Альцгеймера та деменції на ранніх 
стадіях, лікарі зможуть швидше лікувати 
пацієнтів і потенційно також розробити 
профілактичні методи лікування. Це була 
б велика перемога для всіх.

Переклад та адаптація тексту: Аліна 
Манасова

Джерела: 

https://m.ufhealth.org/news/2021/uf-study-
shows-artificial-intelligence-s-potential-
predict-dementia

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-10317707/AI-accurately-predict-develop-
dementia-two-years-study-suggests.html

https : //news.sky.c om/stor y/ar t i f ic ial-
intelligence-ai-technology-can-accurately-
predict-who-will-develop-dementia-within-
two-years-says-study-12497539
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Дослідження 
показало, що світ 

не готовий до 
наступної пандемії

Дослідники повідомили, що весь світ 
залишається непідготовленим до на-
ступної пандемії, і більшість країн 
недостатньо підготовлені навіть 
до невеликих спалахів хвороб, пише 
CNN.

Жодна країна не досягла високих результа-
тів щодо індексу глобальної безпеки в га-
лузі охорони здоров’я Global Health Security 
— показнику готовності до різних надзви-
чайних ситуацій та проблем у галузі охо-
рони здоров’я, складеного Ініціативою з 
ядерної загрози та Центром безпеки охо-
рони здоров’я Джонса Хопкінса при Школі 
громадської охорони здоров’я.

«Індекс GHS 2021 року продовжує показувати, 
що всі країни, як і раніше, відчувають неста-
чу в деяких критично важливих сферах, що 
перешкоджає їхній здатності ефективно ре-
агувати на COVID-19 і знижує їхню готовність 
до майбутніх загроз епідемії та пандемії. 
Середній бал країни у 2021 році склав 38,9 зі 
100, які практично не змінилися порівняно з 
2019 роком», — йдеться у повідомленні.

Найвищий загальний бал був трохи меншим 
за 76 - досягнутий США. Україна - на 83-му 
місці із загальним балом у 38,9 (+2,0 порів-
няно з попереднім показником). Загалом у 
рейтингу – 195 місць.

Найгірша область готовності — запобігти 
появі нових патогенів, таких як вірус, що 
спричинив нинішню пандемію. «Глобальний 
середній показник запобігання появі або 
викиду патогенів становить 28,4 зі 100, що 
робить цю категорію найнижчою в рейтингу 
GHS», — йдеться у звіті.

Було виявлено, що 113 країн «майже не вияв-
ляють уваги» до хвороб, що передаються від 
тварин людині.

Дослідники науково-консультативної групи 
з надзвичайних ситуацій Великобританії 
дійшли висновку, що COVID-19,  через який 
пандемію оголосили в березні 2020 року, ста-
новитиме небезпеку для світу ще щонай-
менше протягом п’яти років — до 2026 року. 
Нагадаємо, що у жовтні 2021 року у ВООЗ за-
явили, що невдовзі людство здолає майже 
60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19.

Джерела:

https://www.ghsindex.org/wp-content/
uploads/2021/12/2021_GHSindexFullReport_
Final.pdf

https://www.unn.com.ua/uk/news/1955098-
britanski-vcheni-sprognozuvali-termin-
zakinchennya-covid-pandemiyi



ДОСЛІДЖЕННЯ

PUBLIC HEALTH листопад-грудень	 202160 61  





Всі номери 
журналу можна 

читати онлайн

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


