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Скринінг — це тестування всіх жінок із гру-
пи ризику, у більшості з яких симптоми не 
проявляються. З його допомогою виявля-
ють передракові зміни, які за відсутності 
лікування можуть призводити до розвитку 
раку. Під час скринінгу раку шийки матки 
можна використовувати ПАП-тест. Його ще 
називають цитологічним скринінгом. Він 
допомагає своєчасно виявити передракові 
стани шийки матки.

Раннє виявлення цього захворювання є 
критично важливим, оскільки жінки, у 
яких він виявляється на ранніх стадіях, 
мають суттєво вищі шанси на одужання. 

Якщо щепитися від ВПЛ

Щеплення проти ВПЛ ― доведена та ефек-
тивна профілактика раку шийки матки. 
Вона на 90% зменшує ймовірність розвитку 
новоутворень. Щеплення дівчатам реко-
мендують робити у віці 9–14 років ще до 
початку статевого життя. Проте вакцинува-
ти можна і хлопців, адже вони можуть бути 
носіями інфекції. Щеплення захищає від 
розвитку таких видів раку як рак шийки 
матки, порожнини рота й горла, статевих 
органів і ануса.

Вакцина від папіломавірусу не внесена до 
Національного календаря профілактичних 
щеплень, проте батькам варто самостій-
но потурбуватися про імунопрофілактику 
своїх дітей. 

Рак шийки матки може довго не проявляти 
ознак і симптомів або ж вони можуть бути 
не очевидними. Найбільш поширені з них:

 • зміни вагінальних виділень;

 • нетипова вагінальна кровотеча після 
статевого акту або між регулярними 
менструаціями, у тому числі після ме-
нопаузи;

 • біль або дискомфорт під час статевого 
акту;

 • незрозумілий біль у попереку або між 
тазостегновими кістками.

Важливо пам’ятати, що ці симптоми не оз-
начають, що у вас рак. Вони можуть тра-
плятися і з інших причин. Єдиний спосіб 
пересвідчитися — звернутися до лікаря.

За матеріалом МОЗ

Всесвітній тиждень 
обізнаності про рак 

шийки матки
Рак шийки матки є одним із най-
більш поширеніших видів раку серед 
жінок: у 2020 році більше 342 тисяч 
жінок у всьому світі померли від раку 
шийки матки, а в Україні — понад 2 
тисячі.

 Кожна жінка має ризик розвитку раку 
шийки матки. Проте є ефективні способи 
профілактики цього захворювання, і в разі 
раннього виявлення воно добре піддається 
лікуванню. 

99% випадків цього захворювання пов’я-
зані із зараженням вірусом папіломи лю-
дини (ВПЛ), який є надзвичайно поши-
реним. Найчастіше він передається під 

час статевого контакту. Більшість людей 
інфікуються вірусом папіломи людини не-
вдовзі після початку статевого життя. ВПЛ 
може не виявляти себе, однак зумовлює 
зміни в клітинах слизової оболонки ший-
ки матки, що може призвести до розвитку 
раку. Водночас інфікування ВПЛ не завжди 
є початком онкозахворювання.

Запобігти розвитку раку шийки матки 
можна у кілька способів:

Якщо регулярно проходити скринінг

Усі жінки мають раз на рік проходити обсте-
ження у сімейного лікаря та гінеколога. Саме 
ці спеціалісти визначають, які види діагнос-
тики варто пройти жінці для підтримання 
здоров’я та раннього виявлення можливих 
онкологічних захворювань.  Наприклад, 
жінкам віком 30–49 років варто регулярно 
робити скринінг. Інтервали між такими об-
стеженнями повинні бути не менше 5 років, 
рекомендовано робити його раз на 3 роки. 
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COVID-19 у цифрах: 
вакцинованих бустером 

українців вже понад 
680 тисяч

Повний курс вакцинації від коро-
навірусної хвороби COVID-19 в 
Україні з кінця лютого отримали по-
над 15,1 мільйона осіб, бустерну дозу 
вакцини – понад 683 тисячі осіб. 

При цьому загалом зробили 31,5 мільйона 
щеплень, за останню добу з яких – близько 
57 тисяч. Про це повідомляє МОЗ України.

Тільки за добу 21 лютого в Україні 56726 осіб 
вакциновано проти COVID-19. Першу дозу 
отримали 15 443 особи, другу дозу – 26 027 
людей, додаткову дозу отримали 350 осіб, 
бустерну дозу – 14 906 людей.

Від початку вакцинальної кампанії отри-
мали першу дозу – 15 695 804 особи, отри-
мали дві дози – 15 148 026 осіб, отримали 
додаткову дозу – 26 860 осіб, бустерну дозу 
– 683 414 людей. Усього проведено 31 554 104 
щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вак-
цинації проти COVID-19, на якому можуть 
щепитись усі бажаючі українці віком від 
18 років. Діти віком від 12 років можуть 
щепитися від COVID-19 із середини жовт-
ня 2021 року.

13 грудня в Україні було запроваджено до-
даткову дозу вакцини для людей із тяжки-
ми супутніми хворобами. Щеплювати нею 
почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревак-
цинацію – бустерну дозу вакцини проти 
COVID-19 для медичних працівників та 
працівників будинків інтернатного типу. 
Щеплювати нею почали 24 грудня.

На всіх щеплених поширили бустерну вак-
цинацію 6 січня.
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Дитяча психологічна 
травма та допомога у 

її подоланні
Діти з психологічною травмою дуже 
вразливі та чутливі. Їх дуже легко по-
ранити. Дитині потрібна допомога, 
щоби адаптуватися до нової реаль-
ності. У матеріалі Public Health ми 
розповімо, як створити сприятливі 
умови для дитини та як дорослим 
адаптуватися до цього нового жит-
тя поряд із дитиною, яка потрапила 
у травматичну ситуацію.

Сьогодні в часи змін, воєн, криз, тривалого 
стресу, людська психіка сильно схильна до 

психологічних травм. У людини порушу-
ється безпека та ідентичність, з’являєть-
ся страх, біль, безсилля та безпорадність, 
зникає інтерес до життя. Щоб подолати та 
зцілитися від психологічної травми, психі-
ці для якісної адаптації потрібна зовнішня 
допомога.

У момент стресової події мозок людини 
запам’ятовує всі деталі, що стосуються цієї 
події. У стресовій травматичній ситуації 
пам’ять людини неорганізована. І їй не 
просто зібрати деталі події в одну картину. 
Спогади з’являються частинами, завдаючи 
хворобливі переживання людині. Травма-
тична подія блокує процеси саморегуляції 
психіки: образи, звуки, запахи чи тілесні 
відчуття, пов’язані з хворобливим пережи-
ванням. Вони ніби «застряють» у ній, так 
що людина знову і знову відчуває жах, біль, 
страх, розпач і безпорадність.

Важливо говорити про те, що сталося

Уважна та довірча розмова допомагає ви-
явити всі проблеми. Спробуйте зробити 
таке:

Переконайте вашу дитину, що все вже поза-
ду і вона у безпеці (але якщо це дійсно так). 
Можливо, вам доведеться говорити про це 
знову і знову.

Прислухайтеся до своєї дитини. Поставтеся 
серйозно до її тривог і почуттів. Нехай ваша 
дитина знає, що вам важливо з’ясувати, що 
вона сама думає про те, що трапилося, тому 
що її думка вам дуже дорога.

Розкажіть дитині про те, що сталося, але 
так, щоб це було доступно її рівню розу-
міння, не вдаючись у страшні подробиці. 
Використовуйте зрозумілу для дитини 
мову. Якщо ви спробуєте приховати від 
неї точну інформацію, дитина заповню-
ватиме прогалини в розумінні на основі 
свого досвіду, наявної інформації та за до-
помогою своєї уяви, а це може посилити її 
важкий стан.

Переконайтеся, що ваша дитина не зробила 
жодних неправильних висновків. Напри-
клад, діти молодшого віку можуть думати, 
що трагедії – це їхня провина, бо вони були 
неслухняними або погано думали про ко-
гось.

Поговоріть про подію у родинному колі. 
Дозвольте висловитися всім, навіть дітям. 
Це допоможе кожному члену сім’ї подолати 
ізоляцію, зрозуміти та почути одне одного, 
а також відчути підтримку.

Поговоріть із дитиною про те, як люди 
можуть реагувати на трагічні події. Роз-
кажіть про різні прояви таких станів. 

Скажіть дитині, що в таких обставинах її 
почуття абсолютно природні та нормальні, 
переконайте в тому, що згодом вона почу-
ватиметься краще.

Ваша реакція дуже важлива

Те, як криза впливає на вас, а ваші реакції 
на почуття та поведінку вашої дитини, ві-
діграватиме величезну роль і надаватиме 
сильний вплив на здатність дитини впо-
ратися зі трапленим і вийти зі стресового 
стану. Що при цьому слід мати на увазі?

Будьте розуміючим. Прийміть той факт, 
що зміни у поведінці вашої дитини, такі 
як істерики або нічне нетримання сечі, 
можуть бути її реакцією на горе або ляка-
ючі події.

Приділіть дитині додаткову увагу, особли-
во перед сном, а також в інших випадках, 
коли вона знаходиться не з вами і це дуже 
хвилює.

Діти дивляться на своїх батьків, щоб зрозу-
міти те, що сталося, і знайти способи відре-
агувати і подолати це. Щоб зрозуміти свої 
страхи та стрес, а також щоб втішитися та 
отримати підтримку, їм необхідно, щоб до-
рослі були поруч. Якщо ви страждаєте і не 
можете впоратися зі своїми почуттями, 
реакціями чи стосунками, важливо, щоб 
ви таки знайшли підтримку та допомогу 
для себе.  Якщо ви цього не зробите, страх 
і душевні страждання дитини лише поси-
люватимуться.

Делікатно та обережно поговоріть з вашою 
дитиною про свої почуття та дозвольте їй 
розповісти про свої. Пам’ятайте, всі люди 
різні і можуть мати різні емоційні реакції. 
Не чекайте, що ваша дитина відчує те саме, 
що й ви.
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Дайте дитині відчуття контролю за своїм 
життям. Навіть незначні рішення, такі як 
вибір між двома начинками для бутер-
броду, дозволяють дитині набути почут-
тя контролю над ситуацією. Це особли-
во важливо після душевного хаосу, який 
слідує за кризою. Діти, які почуваються 
безпорадними (і відчувають контроль), 
зазвичай, мають  більш виражені симп-
томи стресу.

Намагайтеся не дуже оберігати вашу ди-
тину. Бажання, щоб після пережитого всі 
члени сім’ї були поруч, – це нормально, але 
важливо також, щоб вони відчували, що 
їхній (власний) світ є цілком безпечним 
місцем для життя.

Дуже важливим є порядок життя сім’ї

Намагайтеся якнайбільше дотримуватися 
вашого звичайного порядку дня. Щоденна 
передбачуваність звичного графіка діє на 
дітей заспокійливо.

Запевніть вашу дитину в тому, що неза-
баром її звичайний розпорядок дня по-
вернеться на круги своя. Якийсь час вона 

може бути не в змозі справлятися зі своїми 
щоденними справами, наприклад, відвіду-
вати школу або виконувати роботу по дому. 
Не тисніть на неї. Просто дайте час.

Не вводьте жодних змін, наприклад, таких 
як нові правила або більш суворі стандарти 
поведінки. 

Збережіть ролі в сім’ї такими, якими вони 
були раніше. Наприклад, не наполягай-
те, щоб ваша дитина взяла на себе більше 
обов’язків по дому, і не чекайте, що вона 
задовольнятиме емоційні потреби засму-
чених батьків.

Практичні стратегії для батьків

Дозвольте вашій дитині проводити багато 
часу, граючи або займаючись рекреаційною 
діяльністю, наприклад, спортом, зокрема 
улюбленими іграми з найкращими чи ста-
рими друзями.

Залиште час для веселощів. Сміх, гарний 
час та заняття для спільного задоволення 
можуть допомогти всім членам сім’ї відчу-
ти себе краще.

Якщо апетит вашої дитини зменшився, не 
наполягайте на тому, щоб вона їла під час 
трьох основних прийомів їжі. Якщо в цей 
час вона не хоче їсти, просто запропонуйте 
регулярні перекушування.

Переконайтеся, що ваша дитина достатньо 
відпочиває та спить.

Залучайте дитину до якихось фізичних 
занять – це допоможе їй спалити хімічні 
речовини, що виділяються організмом під 
час стресу, а також зміцнить сон.

Обмежте стимулятори, такі як цукор та шо-
колад.

Допоможіть вашій дитині розслабитися 
фізично – теплі ванни, масаж, розповідь 
хороших історій та часті обійми чудово до-
поможуть зняти м’язову напругу.

Втрутиться, якщо будь-яка діяльність за-
смучує або турбує вашу дитину – напри-
клад, телевізійне шоу, яке нагадує дитині 
про пережиту травму або сприяє збільшен-
ню занепокоєння, тривоги чи страху. Не 
бійтеся вимкнути телевізор, якщо зміст 
програми не сприяє відновленню дитини.

Про що треба пам’ятати батькам

До того, поки діти та дорослі оговтаються від 
горя або важких переживань, необхідні час 
та підтримка. Те, як ви самі справляєтеся 
з кризою і як ви реагуєте на почуття та по-
ведінку вашої дитини, матиме величезний 
вплив на її здатність пережити тяжкі події. 
Розповідайте дитині про факти події доступ-
ною для її розуміння мовою. Але якщо ви 
стурбовані станом вашої дитини або відчу-
ваєте, що не справляєтеся самостійно, звер-
тайтеся за професійною порадою. Хорошим 
початком у цій справі може стати відвіду-
вання вашого сімейного лікаря.
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Як запобігти 
зараженню вірусом 

грипу
Щорічна вакцинація — найкращий 
спосіб знизити ризик зараження се-
зонним грипом та серйозних усклад-
нень захворювання. 

Вакцинуватися від грипу можуть дорослі і 
діти віком від 6 місяців, які не мають про-
типоказань до щеплень. Дітям до 9 років, 
які раніше не були вакциновані від грипу і 
не мали підтверджених випадків захворю-
вання на грип, потрібні дві дози вакцини 
з інтервалом в один місяць. Всім іншим – 
одна на сезон.

Вакцинуватися від грипу можна впро-
довж усього епідемічного сезону. За дани-
ми Центру громадського здоров’я, станом 
на 7.02.2022 року з початку епідсезону в 
Україні проти грипу вакциновано 155 570 
осіб. 

Разом із тим, існують ефективні способи 
створення бар’єрів для потрапляння вірусу 
до нашого організму. Вони не можуть за-
мінити щеплення, проте знижують ризик 
інфікуватися. 

Грип передається від хворої людини, яка 
знаходиться поблизу, чхає або кашляє. Ві-
рус грипу може до 8 годин залишатися на 
поверхнях різних предметів (наприклад, 
столах, прилавках, дверних ручках, змішу-
вачах та ін.). Тож, торкнувшись їх, також 
можна захворіти. 

Ці дії допоможуть уникнути зараження:

Мийте руки

Ретельне миття рук допоможе захистити 
вас від вірусів і бактерій. Якщо у вас немає 
доступу до води й мила, використовуйте 
антисептик. 

Дотримуйтеся дистанції та уникайте хворих

Коли хворієте, тримайтеся на відстані від 
інших, щоб захистити їх від хвороби.

Прикривайте рот і ніс, коли кашляєте або 
чхаєте
Цим можна запобігти зараженню тих, хто 
поруч. Віруси грипу поширюються пере-
важно повітряно-крапельним шляхом, 
коли люди з грипом кашляють, чхають або 
розмовляють.

Залишайтеся вдома, якщо захворіли

Якщо можливо, залишайтеся вдома, коли 
ви хворі. Це допоможе запобігти поширен-
ню вірусу.

Уникайте контакту рук із ротом, носом і 
очима. 
Не забувайте дезінфікувати поверхні, до 
яких часто торкаєтеся, вдома, на роботі 
чи в школі, особливо коли хтось поруч 
хворіє. 

Ведіть здоровий спосіб життя

Достатньо спіть, будьте фізично активни-
ми, уникайте стресу, пийте багато рідини та 
вживайте поживну їжу.

За матеріалом МОЗ України
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Жири: корисні та не 
дуже

Здорове харчування значно знижує 
ризик виникнення багатьох неінфек-
ційних захворювань, у т.ч. цукрового 
діабету, інфаркту, інсульту тощо. 
Водночас зростання обсягів виробни-
цтва перероблених продуктів разом 
із зміною темпу й способу життя 
призводять і до модифікацій моделей 
харчування. 

Зараз люди споживають більше продуктів 
із високим вмістом калорій, жирів, віль-
них цукрів та солі. Разом з тим все більше 
людей не вживають достатньої кількості 
злаків, фруктів, овочів та інших продуктів, 
що містять клітковину.

Чому важливо вживати жири?

Жири – така ж важлива складова раціону, 
як білки й вуглеводи. Від них не варто від-
мовлятися, навіть якщо вам дуже потрібно 
позбавитися зайвої ваги. Помірна кількість 
жирів у щоденному меню підтримує роботу 
нервової та ендокринної систем, покращує 
кровообіг. Крім того, жири сприяють збере-
женню краси та пружності шкіри.

Проте обсяг жирів у денному раціоні не 
повинен перевищувати 30% загальної спо-
живаної енергії. При цьому насичені жири 
повинні становити не більше ніж 10% цьо-
го показника, а трансжири — менше за 1%. 
Отже, жири треба споживати усвідомлено, 
відрізняючи шкідливі від корисних.

Які жири є корисними, а які – ні?

До корисних належать моно- і полінена-
сичені жири. Мононенасичені жири міс-
тяться в рослинних оліях (оливковій, ара-
хісовій, кунжутній, лляній); горіхах (кеш’ю, 
мигдалі, пекані, фісташках); авокадо. На 
поліненасичені жири багаті певні види 
риби (лосось, тунець, оселедець, сардини); 
волоські горіхи; різне насіння (соняшни-
кове, гарбузове, лляне, кунжут).

Некорисними є насичені жири (незби-
ране коров’яче молоко, жирні види м’яса 
та птиці, сало, вершкове масло, твердий 
сир тощо) та трансжири (містяться пе-
реважно у випічці, смажених стравах, 
як-то картопля фрі, маргарині та інших 
продуктах). Ці жири є причиною надмір-
ної ваги, підвищення рівня «поганого» 
холестерину в крові, а також є факторами 
ризику  виникнення серцево-судинних 
захворювань та діабету ІІ типу. Тому ре-
комендовано повністю виключити з раці-
ону трансжири, а споживання насичених 
жирів обмежити.

Найкраще для здоров’я буде замінити на-
сичені жири ненасиченими.

Кілька порад щодо вживання жирів:

 • Їжте менше жирного м’яса, особливо 
червоного.  Коли готуєте страви з м’яса, 
зрізайте з нього жир, а з птиці знімайте 
шкіру.

 • Спробуйте не смажити страви, а запікати, 
варити, тушкувати або готувати на пару.

 • Додавайте в салати насіння — соняшни-
кове, гарбузове, кунжут, льон.

 • Намагайтеся обмежити споживання сала 
й вершкового масла. Натомість обирай-
те для приготування їжі соняшникову, 
оливкову чи кунжутну олію, але невели-
ку кількість і необроблену, тобто холод-
ного віджиму.

 • Відмовтеся від вживання трансжирів. 
Для цього уникайте обробленої та сма-
женої їжі: пончиків, бісквітів, пиріжків, 
замороженої піци, крекерів, цукерок 
тощо. Зважайте на склад продуктів. Якщо 
знайшли серед інгредієнтів  гідрогенізо-
вану олію, а саме вона містить трансжи-
ри, то таких продуктів варто уникати.

 • За можливості додайте у раціон авокадо, 
горіхи, морську рибу.

Ці прості рекомендації дозволять збалансу-
вати свій раціон. Дотримуйтеся цих порад 
— і зможете укріпити здоров’я, зменши-
ти ризик виникнення серцево-судинних 
хвороб, продовжити тривалість життя та 
покращити його якість.
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МОЗ: Чи допомагає 
алкоголь зігрітись 

на морозі?

Щороку десятки людей помирають 
від переохолодження через низькі 
температури, а сотні потрапляють 
до лікарень з переохолодженням та 
сильними обмороженнями. Нерідко 
причиною таких фатальних випад-
ків стає вживання алкогольних на-
поїв. Серед українців є переконання, 
що саме міцні напої можуть допомог-
ти зігрітися. І багато хто практи-
кує саме цей спосіб зігрітися взимку.

Хоча такий народний метод є досить по-
пулярним, «зігріватися» спиртними на-
поями вкрай небезпечно. Як відомо, ал-
коголь впливає на нервову систему. Він 

притуплює відчуття та процеси в організ-
мі. Може здаватись, що вам стає тепліше. 
Але насправді таке відчуття оманливе. 
Під впливом алкоголю нервові реакції, які 
сигналізують, що тіло починає охолоджу-
ватись, сповільнюються. Через це людина 
поступово втрачає контроль над відчуттям 
холоду, що може призвести до переохоло-
дження.  

Коли людина вживає спиртні напої на хо-
лоді, то вона тимчасово відчуває тепло. Це 
так впливає алкоголь: він на деякий час 
розширює судини на поверхні тіла. Вну-
трішня ж температура організму не під-
вищується і продовжує знижуватись на 
холоді. Пори на шкірі, які розширюються 
під цим впливом, змушені скидати назо-
вні надмірне тепло. Людині може ставати 
спекотно, тому вона розстібає або знімає 
частину верхнього одягу. Усе це вкупі веде 
до стрімкого охолодження тіла.

Коли твереза людина відчуває холод, вона 
починає рухатись, щоб зігрітися. А алко-
голь робить людину малорухливою. Нетве-
реза людина може просто заснути на холоді 
і не прокинутись, тому що смерть при низь-
ких температурах настає дуже швидко. У 
кращому випадку вдасться обійтися обмо-
роженням кінцівок.

Алкогольні напої справді можуть зняти 
спазми судин та посилити кровообіг після 
перебування на холоді, але лише тоді, коли 
людина знаходиться в теплому приміщен-
ні. Втім, все ж закликаємо мінімізувати 
споживання спиртного загалом. Пам’ятай-
те, що безпечної дози алкоголю не існує. 
Значне споживання алкогольних напоїв 
провокує розвиток серцево-судинних хво-
роб, психічних захворювань, цукрового 
діабету, а також веде до набору зайвих кі-
лограмів. 
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10 способів 
зберігати спокій у 

будь – якій ситуації 
Складні, емоційно виснажливі дні бува-
ють у кожного. Важливим завданням у 
такі моменти є тримання емоційної 
рівноваги. Більш того, люди, які здатні 
керувати своїми емоціями, є більш про-
дуктивними. Ми ж всі хочемо встига-
ти більше за той самий час, правда?

Тривалий стрес може бути дуже небезпеч-
ним. Крім очевидних психічних розладів, 
може статися деградація ділянок мозку, які 
відповідають за самоконтроль, — впевне-
на психотерапевтка з Одеси Олена Локова. 
Проте спеціалістка запевняє, що стрес необ-
хідний нашому організму. Його важливість 
полягає в тому, що мозку важко почати будь-
яку дію, поки він знаходиться під низьким 
рівнем тиску. Найбільшої продуктивності 
ми досягаємо тоді, коли рівень стресу є по-
мірним. І поки що він змушує нас діяти і не 
переходить у хронічний — це вкрай корисно.

І все ж таки не варто ризикувати. Public 
Health разом з Оленою Локовою підготува-
ли вам поради, які навчать віртуозно керу-
вати своїми емоціями.

Намагайтеся не драматизувати. Всі ми 
схильні робити з мухи слона, коли пробле-
ма стосується вас. Чи не піддавайтеся по-
риву перебільшувати негатив. Уникайте 
слів «завжди» і «коли ж».

Подумайте, перш ніж ділитися пробле-
мою. Не розповідайте та не обговорюйте у 
Facebook вашу проблему. Не намагайтеся її 
одразу ж обговорити з друзями. Спочатку 
обміркуйте ситуацію самі. Це дасть вам час 
трохи заспокоїтись. Іноді друзі з кращих 
спонукань занадто співчувають вам. Цим 
вони тільки підливають олії у вогонь, і ви 
ще більше турбуєтеся.

Використовуйте візуалізацію як спосіб 
залишатися спокійним. Допомагає, якщо 
ви уявите себе стриманим та зосередже-
ним. Перестаньте кричати і рухайтеся як 
найповільніше. Говоріть повільно та тихо. 
Стати спокійною і незворушною людиною, 
яку ви бачите у своїй уяві. Ще один при-
йом: згадайте про якусь публічну людину, 

яка завжди тактовна і стримана. Подумай-
те, як би вчинила ця людина на вашому 
місці.

Визначте фактори, які виводять вас із себе. 
Чи є якісь певні ситуації, які змушують вас 
втрачати контроль? Визначте конкретні 
фактори — від часу доби до ступеня заван-
таженості (або ступеня нудьги) до рівня 
цукру в крові. Втрачаєте ви самовладання, 
коли занадто шумно чи занадто тихо? Знан-
ня своїх особистих подразників допоможе 
вам зберігати спокій протягом дня та уни-
кати тривожних середовищ.

Зрозумійте, що ви можете контролюва-
ти свої емоції. Згадайте моменти, коли ви 
успішно залишатиметеся спокійними у 
складній ситуації. Пам’ятайте, що ви мо-
жете повторити це, знаючи, що вас дратує 
та може допомогти вам зберігати душев-
ний спокій.

Створіть спокійну обстановку за допо-
могою ритуалів. Якщо спокійна музика 
втішає вас, скористайтеся цим. Якщо тиша 
заспокоює вас, користуйтесь цим. Коли 
ви приходите з роботи додому, знайдіть 
кілька хвилин, щоб ваш розум міг заспо-
коїтись перед тим, як поринути у сімейні 
справи. Посидіть кілька хвилин у машині 
і зробіть кілька глибоких вдихів. Скиньте 
туфлі та випийте кілька ковтків води. Такі 
ритуали надзвичайно заспокоюють під 
час переходу від одного виду діяльності 
до іншого.

Подбайте про свої нагальні проблеми. 
Переконайтеся, що ви висипаєтеся та от-
римуєте достатньо протеїнів, клітковини, 
вітамінів та мінералів. Найчастіше люди 
починають дратуватися при зниженому 
цукру в крові. Проте досить з’їсти щось по-
живне і стає (відносно) легше. 

Також постарайтеся займатися фізкуль-
турою. Щоденні тренування допомагають 
зняти фізичну напругу, а це допомагає вам 
контролювати свої переживання. Уникайте 
надмірного вживання цукру та кофеїну, 
це зневоднює організм. Випийте велику 
склянку води і подивіться, чи стане вам 
краще, чи будете ви спокійнішими і уваж-
нішими.

Відволікайтесь. Замість того, щоб дума-
ти про те саме, займіться чимось цікавим, 
захоплюючим або творчим. Намагайтеся 
сміятися (або сміятися з себе). Подивіться 
комедію або почитайте блог, який завжди 
вас смішить, згадайте кумедний випадок із 
життя. Коли ви живі, набагато легше збері-
гати спокій.

Не забувайте дихати. Дихання діафрагмою 
допомагає негайно полегшити напругу, і це 
дає вам кілька хвилин, щоб заспокоїтися. 
Часто цього часу достатньо, щоб оцінити 
ситуацію та відновити почуття контролю. 
Під час правильного дихання животом, 
ваш живіт буквально підніматиметься і 
опадатиме. Щоб потренуватися, покладіть 
руку на живіт. Вдихайте через ніс і дивіть-
ся, чи піднімається ваша рука на вдиху. 
Затримайте подих на кілька рахунків і по-
вільно видихніть.

Подумайте над цитатами, які можуть до-
помогти вам заспокоїти ваш розум. Для 
кожного вони є унікальними. А ще краще 
записувати такі цитати у щоденник чи те-
лефон.

Ось ми й познайомили вас зі способами 
повернути контроль над емоціями навіть у 
складних ситуаціях. Користуйтесь у нагоді!

Підготувала Аліна Манасова
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Вперше в 
Україні: лікарі 
прооперували 

стравохід за 
допомогою робота – 

хірурга

Львівські лікарі вперше в Україні про-
оперували стравохід за допомогою 
робота Da Vinci. Про це повідомило 
перше територіальне медичне об’єд-
нання Львова.

Деталі операції

Пацієнткою була 34-річна Мирослава зі 
Львівської області, яка протягом остан-
ніх двох місяців не могла навіть ковтнути 
води, щоби не спровокувати блювання. Че-
рез хворобу жінка схудла на 10 кг.

Причиною лікарі називали ахалазію стра-
воходу — тобто порушення його функції під 
час вживання їжі. За статистикою, цей діа-
гноз є лише 0,001% людей на планеті.

Раніше єдиним методом лікування була 
операція з розрізом грудної клітки та че-
ревної порожнини. Проте завдяки роботич-
ній системі Da Vinci лікарі змогли прове-
сти операцію лише через чотири маленькі 
проколи. Це зменшило як травматизм під 
час операції, а й ризик повторного захво-
рювання.

«Руки робота розсікли м’язову оболонку 
стравоходу, яка і провокувала спазм. Далі 
сформували антирефлюксну манжетку, 
щоб вміст зі шлунка не потрапляв у стра-
вохід», — йдеться у повідомленні.

Такий спосіб втручання значно скоротив і 
час реабілітації. Вже через день після втру-
чання Мирослава поїхала додому до двох 
своїх дітей. Нині вона почувається добре і 
знову може їсти і пити. 

Про робота Da Vinci

Робот-асистована хірургічна система Da 
Vinci (англ. Da Vinci Surgical System) — апа-
рат для проведення хірургічних операцій.

Виробляється серійно компанією Intuitive 
Surgical та використовується у кількох сот-
нях клінік у всьому світі. Складається з 
двох блоків, перший з яких призначений 
для хірурга-оператора, а другий — чотири-
рукий робот-маніпулятор — є виконавчим 
пристроєм.

Одна з «рук» робота тримає відеокамеру, 
що передає зображення дільниці, що опе-
рується, дві інші в режимі реального часу 
відтворюють здійснювані хірургом рухи, а 
четверта «рука» виконує функції помічника 
хірурга.

Маса апарату — півтони. Лікар-хірург сідає 
за пульт, який дає можливість бачити ді-
лянку, що оперується, в 3D з багаторазовим 
збільшенням і використовує спеціальні 
джойстики для управління інструментами.

Одним із перших автоматичних апаратів 
у хірургії був саме Da Vinci. Робочий зразок 
був розроблений наприкінці 1980-х років 
у рамках договору з армією США. Вартість 
системи Da Vinci — 2 млн доларів.

Які хвороби можна вилікувати завдяки Da 
Vinci

Хірургічний робот Da Vinci з успіхом за-
стосовується:

 • Хірургія – робот-хірург використовуєть-
ся для проведення операцій на органах 
черевної порожнини та тазу;

 • Урологія – у цій галузі комплекс з успі-
хом застосовується для хірургічного лі-
кування нирок, сечового міхура, а також 
чоловічої статевої системи;

 • Гінекологія – використовується при 
операціях на матці, яєчниках та ткани-
нах ендометрію;

 • Ендокринологія – використовується 
для мінімізації збитків при операціях 
на ендокринних залозах;

 • Отоларингологія – застосовується при 
лікуванні онкологічних захворювань 
ротової порожнини, викривленні носо-
вих перегородок та ін;

 • Кардіохірургія – використовується для 
втручань на серці та судинах;

 • Пластична хірургія – використовується 
для проведення відновлювальних плас-
тичних операцій.

 • Нейрохірургія – наприклад, DBS опе-
рація глибинної стимуляції головного 
мозку при епілепсії.

Підготувала Аліна Манасова
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Кожен п’ятий 
випадок раку 

в Україні 
діагностується на 

запущеній стадії – 
експерти

Кожен п’ятий випадок злоякісних но-
воутворень в Україні діагностуєть-
ся на запущеній (4-ій) стадії. Про це 
свідчать дані бюлетеня Національ-
ного канцер-реєстру № 22 – «Рак в 
Україні, 2019-2020».

«У 2020 році кожен п’ятий випадок ДТ (зло-
якісних новоутворень – ред.) в Україні вияв-
лено у занедбаній 4-й стадії, а у Вінницькій, 
Волинській, Закарпатській, Івано-Фран-
ківській, Полтавській, Тернопільській, Хер-
сонській, Черкаській, Чернівецькій та Чер-
нігівській областях захворювання на рак 
виявляли на 4-й стадії у кожного четвер-
того хворого», — йдеться у повідомленні.

Експерти зробили висновок, що рівень за-
хворюваності на злоякісні новоутворення 
в Україні зростає з року в рік. Натомість 
смертність від раку залишається на висо-
кому рівні, а співвідношення кількості по-
мерлих та первинних хворих становить 1:2.

«Можна констатувати, що повністю іг-
норується вимога профілактичного огляду 
з метою виявлення злоякісних новоутво-
рень кожного хворого, який звернувся за 
медичною допомогою до будь-якого лікаря в 
поліклініці чи стаціонарі, що могло б спри-
яти ранньому виявленню злоякісних ново-
утворень, особливо візуальних локалізацій 
(шкіри, грудної залози, шийки матки, а та-
кож передміхурової залози як лідируючої за 
темпами приросту патології у чоловічого 

населення), або такі огляди проводяться 
формально, без належного рівня онколо-
гічної грамотності та настороженості», 
— резюмували фахівці.

До теми

Лікарі Клініки ізраїльської онкології LISOD 
наголошують на проведенні своєчасного 
онкоскринінгу організму, бо чим раніше 
виявлено рак, тим більше шансів на успіш-
не лікування. Більш того, онкоскринінг по-
винні проходити навіть ті люди, які вва-
жають себе цілком здоровими, тому що 
на перших стадіях рак може себе ніяк не 
проявляти.
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Вакцина від 
поліомієліту. 

ІПВ чи ОПВ – що 
обрати?

Вакцинація від поліомієліту є обов’яз-
ковою і внесена до Національного ка-
лендаря профілактичних щеплень 
(стаття 12 Закону України «Про за-
хист населення від інфекційних хво-
роб»).

Щеплення від поліо здійснюють двома 
типами вакцин:

 • інактивована поліомієлітна вакцина 
(ІПВ) – внутрішньом’язові ін’єкції;

 • оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) – 
рожеві оральні краплі.

Обидві вакцини формують імунітет до по-
ліомієліту. Проте вони мають різний ме-
ханізм дії, а тому про вибір однієї з них, 
як правило, не йдеться. Тип вакцини має 
визначати лікар відповідно до норматив-
но-правових актів.

ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів 
інфекції у разі потрапляння поліовірусу до 
центральної нервової системи і захищає від 

невиліковного паралічу. ОПВ формує імуні-
тет у кишківнику й у такий спосіб захищає 
від зараження і запобігає передачі вірусу.

Відповідно до наказу МОЗ  №595 від 
16.09.2011, щеплення дітей для профілак-
тики поліомієліту проводиться у 2 місяці, 
4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 
років. ІПВ застосовується для перших двох 
щеплень. ОПВ (за відсутності протипока-
зань) – для чотирьох наступних. 

Шести доз вакцини достатньо, щоби сфор-
мувався імунітет до поліомієліту на все 
життя.

Якщо дитина має протипоказання до ОПВ, 
вакцина ІПВ може бути застосована для 
третього – шостого щеплень як окремо, так 
і в складі комбінованих вакцин. Рішення 
про допуск до щеплення ухвалює педіатр 
або сімейний лікар, який вивчає стан ди-
тини. При цьому необхідно дотримуватися 
вимог наказу МОЗ № 2070 від 11.10.2019.

Основні факти

Поліомієліт вражає переважно дітей віком 
до 5 років.

В одному з 200 випадків інфікування розви-
вається необоротний параліч. 5-10% з числа 
таких паралізованих людей помирають че-
рез параліч дихальних м’язів.

З 1988 року кількість випадків захворюван-
ня на дикий поліовірус зменшилася більш 
ніж на 99%: за оцінками, з 350 000 випадків 
до 33 (1) випадків, зареєстрованих у 2018 
році.

Доки у світі залишається хоч одна інфіко-
вана дитина, на ризик зараження поліо-
мієлітом піддаються діти у всіх країнах. 
Нездатність ліквідувати поліомієліт у цих 
стійких вогнищах може призвести до того, 
що через 10 років у світі щорічно відбува-
тиметься до 200 000 нових випадків захво-
рювання.
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У більшості країн завдяки глобальним зу-
силлям розширено потенційні можливо-
сті для боротьби з іншими інфекційними 
хворобами шляхом створення ефективних 
систем епіднагляду та імунізації.

Симптоми

Поліомієліт є високоінфекційним захво-
рюванням, яке викликається вірусом. Він 
уражає нервову систему і за лічені години 
може призвести до загального паралічу. 
Вірус передається від людини людині, в 
основному, фекально-оральним шляхом 
або, рідше, через якийсь звичайний носій 
інфекції (наприклад, забруднену воду або 
продукти харчування) і розмножується в 
кишечнику. Першими симптомами є ли-
хоманка, втома, головний біль, блювання, 
ригідність шиї та біль у кінцівках. В одному 

з 200 випадків інфікування розвивається 
необоротний параліч (зазвичай ніг). 5-10% 
з числа таких паралізованих людей по-
мирають через параліч дихальних м’язів.

Люди, які наражаються на найбільший 
ризик

Поліомієліт вражає переважно дітей віком 
до 5 років.

Профілактика

Поліомієліт невиліковний, його можна 
лише запобігати. Поліомієлітна вакцина, 
що надається, неодноразово може захисти-
ти дитину на все життя.
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Головний науковий 
співробітник 

ВООЗ: пандемія не 
закінчилася, очікується 
більше нових варіантів

Головний науковий співробітник Всес-
вітньої організації охорони здоров’я 
Сум’я Свамінатан заявила, що світ 
ще не досяг кінця пандемії COVID-19, 
оскільки варіантів коронавірусу буде 
більше.

«Ми бачили, як вірус розвивається, мутує... 
Тому ми знаємо, що буде більше варіантів, 
що спричиняють занепокоєння, тому ми ще 
не досягли кінця пандемії», — сказала Свамі-
натан журналістам, перебуваючи з візитом 
у Південній Африці.

Голова Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я Тедрос Аданом Гебрейєсус висловлю-
вав надію, що пандемія коронавірусу має 
завершитися у 2022 році.

Тим часом, з появою штаму «Омікрон», 
який є високозаразним, але викликає 
більш м’які симптоми, країни почали 
пом’якшувати COVID-обмеження, а деякі і 
скасовувати майже всі, і починають роз-
глядати можливість лікування COVID-19 як 
інших ендемічних захворювань.

Нагадаємо, що коронавірусна інфекція 
COVID-19 була вперше зареєстрована 31 груд-
ня 2019 року у місті Ухань у Китаї. 11 березня 
2020 року ВООЗ оголосила пандемію COVID-19.

В Одеській області з початку пандемії ви-
явлено 325 тисяч випадків захворювання 
COVID-19, з них 5917 летальних випадків.

Підготувала Аліна Манасова

Кардіолог розповів про 
постковідний синдром 
при «омікрон» – штамі

Багато українців, які перенесли 
COVID-19, скаржаться на нездужан-
ня після одужання. Це так званий по-
стковідний синдром.

Кардіолог Борис Голобородько припустив, 
що ті, хто заразився новим штамом коро-
навірусу («омікрон»), також будуть якийсь 
час почуватися погано.

За словами лікаря, насамперед стражда-
ють судини. «Особливо критичні перші три 
тижні після одужання, у цей час можливі 
тромбози, відповідно великий ризик інфарк-
тів, інсультів», — пояснив Голобородько.

Порушення в роботі серцево-судинної сис-
теми – не єдиний неприємний наслідок 
COVID-19. Підвищена втомлюваність, біль 
у суглобах, біль голови можуть зберігатися 

ще довше. Не слід забувати, що коронаві-
рус вражає нервову систему людини. «І, на 
жаль, здатний жити у ній довгі місяці», — 
розповів лікар нашому виданню.

У той же час кардіолог не виключив, що 
викликане «омікроном» захворювання 
протікатиме легше. «Відповідно, і постко-
видних ускладнень буде менше», — уточнив 
Голобородько.

Всесвітня організація охорони здоров’я 
опублікувала офіційний опис постковід-
ного синдрому (long covid). У документі за-
значається, що зазвичай симптоми цього 
стану «тримаються близько трьох місяців 
з початку захворювання на COVID-19 і не 
можуть бути пояснені іншими діагнозами».

«Загальні ознаки такого стану полягають у 
підвищеній втомлюваності, нестачі дихан-
ня, когнітивному розладі та деяких інших 
симптомах, які також впливають на по-
всякденне функціонування», — також зазна-
чено у ВООЗ. Експерти наголошують, що час 
від часу симптоми можуть змінюватися 
– у бік ослаблення чи загострення.
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Директор КНП «Дитяча 
міська поліклініка 

№6» Сергій Горіщак: 
Програма медичних 
гарантій дозволила 

вдесятеро збільшити 
фінансування 

профільних напрямів

Комунальне неприбуткове підпри-
ємство «Дитяча міська поліклініка 
№6» ще називають «Компас» — лі-
карі одеського медичного закладу від-
дають перевагу короткій назві, адже 
її простіше запам’ятати і вона по-
добається дітям. Поліклініка була 
заснована у 2006, а з квітня 2019 На-
ціональна служба здоров’я України за-
куповує медичні послуги для українців 
за Програмою медичних гарантій у 
цьому закладі. Що це за Програма 
та як вона впливає на роботу полі-
клініки, читайте у матеріалі Public 
Health.

Що таке Програма медичних гарантій

Програма медичних гарантій — нова 
модель фінансування через договір із 
НСЗУ. Вона передбачає, що медзаклади, 
які створили високоякісні умови для 
лікування пацієнтів і комфортні умови 
для роботи лікарів, отримують більше 
фінансування від Національної служби 
здоров’я України (НСЗУ), ніж отримували 
раніше за субвенцією, іноді — більше в 
декілька разів.

Це дозволило поліклініці значно збільши-
ти зарплати працівників. Якщо у 2018 році 
зарплата медичних сестер складала 2,5-3 
тисячі гривень, а лікарів – від 4 до 7 тисяч, 
тепер ситуація змінилась докорінно, ствер-
джує директор КНП Сергій Горіщак.

«Сьогодні середня зарплата медичного пра-
цівника у нашій поліклініці – близько 23 
тисяч гривень. Зокрема, медична сестра 
отримує від 9 до 13 тисяч. Це зростання 
стало можливим саме завдяки «Програ-
мі медичних гарантій». Ми прописали ко-
лективний договір, згідно із яким є чіткі 
градації, 12 індикаторів, що визначають 
зарплатню — це і кількість декларацій, 
і активна участь в житті поліклініки 
тощо», — пояснює Горіщак. До речі, є у по-
ліклініці і лікар-«рекордсмен» — отримує 
32 тисячі гривень, вшестеро більше, аніж 
до реформи.

Які послуги для населення надає полікліні-
ка у рамках Програми

За Програмою медичних гарантій «Дитяча 
міська поліклініка №6» надає безоплатні 
медичні послуги по таких пакетах: пер-
винна і амбулаторна допомога, реабілі-
тація дітей передчасно народжених від 0 
до 3 років, реабілітація нервової системи, 

мобільна паліативна допомога, лікуван-
ня туберкульозу та інші. Директор окре-
мо зазначає, що обов’язковою умовою був 
належний інфекційний контроль. Вкрай 
актуальним він став під час епідемії 
COVID-19.

«Коли ми обирали, на які пакети медичних 
послуг контрактуватись з НСЗУ, то розу-
міли, що деякі напрямки будемо розвива-
ти, що це дуже потрібні людям напрямки 
медицини. Наприклад, мобільна паліатив-
на допомога чи реабілітація дітей від 0 до 
3 років», — уточнює директор закладу. В 
2020 році «вторинні» пакети утримували за 
рахунок «первинної» медицини, говорить 
Горіщак, але вже у наступному році ця стра-
тегія себе виправдала.

Діяльність «Компасу» у цифрах

Сьогодні у двох філіалах «Компасу» працює 
272 людини, з них 94 лікаря та 11 медичних 
сестер. Кількість задекларованого населен-
ня станом на кінець грудня 2021 становить 
майже 52 тисячі осіб порівняно із приблиз-
но 48 тисячами у 2020 та 44 тисячами у 
2019.

Планова потужність поліклініки 500 відві-
дувань у зміну, фактична – 1052. За рік лі-
карі провели 520 тисяч відвідувань. Також 
впродовж 2021 року заклад надав послугу 
85 родинам в рамках мобільної паліативної 
допомоги.

Детально про нові умови фінансування 
поліклініки

З часу роботи за Програмою медичних га-
рантій фінансування медичного закладу 
збільшилось з 22 до 92 мільйонів гривень 
на рік. Директор медичного закладу зазна-
чає, що для успішного функціонування за 
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новими умовами фінансування, лікарня 
оцінила свій потенціал і підписала контр-
акт з НСЗУ саме на ті пакети медичних 
послуг, згідно яких могла б надавати 
ефективну, якісну та безоплатну медич-
ну допомогу пацієнтам. Це і було ціллю 
трансформації системи охорони здоров’я 
– покращення доступу українців до ме-
дичних послуг.

НСЗУ підвищила тарифи за надання по-
слуг і колишні «збиткові» напрями стали 
приносити значно більші гроші. Так на 
«мобільну паліативну допомогу» полі-
клініка за 9 місяців 2021 року отримала 
близько 5 мільйонів гривень, а на реабі-
літацію дітей від нуля до трьох років – 
близько 10 мільйонів – фінансування по 
обох пакетах було збільшено приблизно 
в 10 разів.

Оскільки пацієнти сприймають полікліні-
ку перш за все як сервіс, а конкурувати КНП 
«Дитяча міська поліклініка №6» доводить-
ся принаймні з тринадцятьма іншими ме-
дичними закладам, адміністрація значно 
покращила доступ українців до медичних 
послуг.

Наприклад, у червні 2021 року у полікліні-
ці запрацював контакт-центр – за перші 
п’ять місяців роботи він опрацював більше 
164 тисяч звернень. Записатись на прийом 
можна також через Telegram-бот — за сло-
вами директора закладу, ця послуга стає 
все більш популярною. Також, розвиваючи 
власний бренд, поліклініка активно веде 
соціальні мережі — пацієнти можуть отри-
мувати інформацію швидко та не виходячи 
з дому.

Контрактування з НСЗУ, і, як наслідок, кра-
ще фінансування, дозволило придбати 
сучасне додаткове обладнання, зокрема 
лабораторні комплекси для корекції слуху 
малюків та аналізатори, а також автівки 
для надання паліативної допомоги на дому 
у пацієнтів.

В 2022 році у поліклініці хочуть покращити 
сервісний підхід до пацієнтів та розвива-
ти систему безпеки внутрішніх процесів, 
протоколів лікування та дослідження, щоб 
практика інтернів чи робота лікарів у «Ком-
пасі» були гарантією професіоналізму, до-
дає Горіщак.

Для виявлення слабких місць і зон ризику 
поліклініка одразу після контрактування із 
НСЗУ провела зовнішній аудит. Деякі сфери 
довелось «підтягнути» — управління закла-
дом, безпечні умови для пацієнтів, якість 
лікувально-профілактичної допомоги та 
інші.

До речі, рахунки за комунальні послуги по-
ліклініки сплачує місцева влада — балан-
соутримувач закладу. При цьому завдяки 
проєктам з енергоефективності, що вико-
нуються за рахунок Програми медичних 
гарантій, поліклініка заощаджує одеському 
бюджету до декількох сотень тисяч гри-
вень на рік.

Розвиток «Компасу» сьогодні

Трансформація системи фінансування 
забезпечила медичному закладу можли-
вість активно розвиватись і покращувати 
послуги для пацієнтів. Кошти, які заклад 
отримає за програмою медичних гарантій, 
вносяться до фінансового плану і після ви-
плати зарплат можуть використовуватися 
для розвитку.

Зокрема поліклініка вкладає гроші у без-
пеку пацієнтів, підвищення кваліфікації 
медичного персоналу та навчання лікарів, 
сучасну протипожежну безпеку, систему за-
хисту персональних даних. У холах будівлі 
встановлені автоматичні дефібрилятори 
та системи автоматичного температурного 
скринінгу, всі працівники проходять ре-
гулярні тренінги з надання домедичної і 
першої медичної допомоги.
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Доброславська 
лікарня: підвищення 
зарплат та розвиток 

«Хірургії одного дня»

У Доброславській лікарні допома-
гають людям з 1963 року. Колишня 
центральна районна, а з лютого 
2021 — багатопрофільна лікарня ін-
тенсивного лікування, що розрахо-
вана на 185 ліжок. Медичний заклад 

приймає людей на стаціонарне та 
амбулаторне лікування, тут про-
водять традиційні, малоінвазивні 
операції та клінічні дослідження. 

Діяльність лікарні у цифрах

Сьогодні в Доброславській лікарні працює 
268 спеціалістів, з них 55 лікарів. Деклара-
ції із сімейними лікарями з жовтня 2021 
підписало понад 12 тисяч громадян. На 
вторинну медичну допомогу тут прийма-
ють усіх із електронним направленням від 
«сімейника», приїжджають навіть з Одеси. 
За минулий рік медики пролікували понад 
три тисячі людей. 

Лікарня однією з перших виконала по-
станову Кабміну про підвищення зарпла-
ти медичним працівникам. Вже з 1 січня 
2022 року лікарі та медичні сестри КНП 
«Доброславська багатопрофільна лікар-
ня інтенсивного лікування» отримують 
зарплату не менше 20 та 13,5 тисяч гривень 
відповідно, говорить директорка закладу 
Тетяна Таран. За її словами, це рішення ста-
ло можливим завдяки фінансовому плану-
ванню та ефективній роботі із Національ-
ною службою здоров’я України (НСЗУ).

Про роботу лікарні за Програмою медичних 
гарантій

Лікарня працює за Програмою медичних 
гарантій і надає безкоштовні послуги паці-
єнтам, а місцева влада, зокрема, допомага-
ла медичному закладу придбати потрібне 
обладнання.

Завдяки новій моделі фінансування через 
договір з НСЗУ медзаклади, які створили 
високоякісні умови для лікування пацієн-
тів і комфортні для роботи лікарів, отриму-
ють значне більше фінансування від НСЗУ, 
ніж отримували раніше за субвенцією. Лі-
карні у Доброславі ці кошти зокрема дали 
можливість виплачувати заробітну плату 
без боргів та затримок.

«17 пакетів НСЗУ, на які ми законтракту-
вались у 2021 році, дали нам можливість 
додатково заробити понад 12 мільйонів 
гривень. Також заклад заробив на медичних 
обстеженнях для підприємств та інших 
платних поліклінічних послугах понад 2,5 
мільйонів гривень», – розповіла директорка.

НСЗУ почала закуповувати у лікарні медич-
ні послуги для українців у квітні 2020 року. 
Спочатку заклад законтрактувався на 13 
пакетів — переліків безоплатних медичних 

послуг, а наступного року вже на 17. У 2019 
лікарня отримала по субвенції близько 28 
мільйонів гривень, у 2020 за Програмою 
медичних гарантій – 38, а у 2021 – понад 49 
мільйонів.

Нові можливості та послуги

Лікарня закупила функціональні ліжка, мо-
нітори нагляду та спостереження за паці-
єнтами, новий операційний стіл та лампу, 
аудіометр в пологове відділення та інше об-
ладнання. В лікарні відремонтували вхідну 
групу поліклінічного відділення – були 
прокладені пандуси з тактильною плиткою 
для маломобільних груп населення. В 2022 
році навігація буде також продубльована 
шрифтом Брайля.

З 2022 року медичний заклад у Доброславі 
контрактується на новий пакет допомоги 
від НСЗУ «Хірургія одного дня». Хірургічне 
відділення повністю відповідає вимогам 
НСЗУ для цього нового пакета безоплатних 
послуг.

«Пацієнт може прийти вранці, а вже вве-
чері піти додому, отримавши професійну 
хірургічну допомогу, таку ж ефективну як 
при великих оперативних втручаннях. Але 
це буде малоінвазивна операція – із міні-
мальним надрізом та мінімальним травма-
тичним ефектом. Цей пакет дуже вигідний 
для лікарні – послуга оплачуються НСЗУ 
за підвищеним тарифом, а заклад не буде 
витрачати додаткові кошти на годування 
хворих і на цілодобовий нагляд», – пояснює 
заступник директорки з медичної частини 
Віктор Старикович.

За кожну лапароскопічну холецистектомію 
лікарня буде отримувати за тарифами 2022 
року понад 20 тисяч гривень, а таких опера-
цій тут можуть проводити понад 150 на рік. 
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У хірургічному відділенні вже встановили 
дві лапароскопічні стойки — одну для пла-
нових операцій, одну для ургентних. Також 
у 2022 році клініка планує почати робити 
ендопротезування суглобів.

Один для вкрай важливих і для пацієн-
тів, і для лікарні пакетів, так званий «ін-
сультний», лікарня отримала завдяки 
державно-приватному партнерству. За 
лікування кожного такого пацієнта НСЗУ 
сплачує 63 тисячі гривень, але є обов’яз-
кова умова – комп’ютерний томограф. Ме-
дичний заклад здав в оренду одне зі сво-
їх приміщень приватному підприємцю, 

якому відшкодовують витрати за рахунок 
Програми медичних гарантій. З квітня 2021 
року заклад пролікував понад 90 пацієнтів 
із інсультами, заробив близько 1,7 мільйо-
нів гривень.

Важливим джерелом прибутку лікарні ста-
ло амбулаторне лікування. Завдяки ретель-
ному веденню документації, фінансування 
від НСЗУ по цьому напрямку зросло зі 104 
тисяч до близько півмільйона гривень на 
місяць. Сьогодні лікарі вносять всі наданні 
послуги в системи медичного звітування. 
Це принесло лікарні додаткові 1,9 мільйона 
гривень за останні чотири місяці 2021 року

Співпраця з місцевою владою та оптиміза-
ція у 2022

Комунальні видатки лікарні оплачує До-
брославська селищна рада. Вони ж виділя-
ють гроші на безкоштовні ліки для соціаль-
но незахищених груп населення, страхують 
працівників лікарні та допомагають із 
ремонтом та закупівлею обладнання. Не-
щодавно за ініціативою сільради та за 
рахунок одеського обласного бюджету в 
лікарню придбали УЗД-апарат. Також ме-
дичний заклад співпрацює із Визирською 
та Красносільською громадами.

В 2022 році лікарня планує продовжувати 
оптимізацію із урахуванням рекомендацій 
НСЗУ, зокрема щодо стаціонарного лікуван-
ня та постійно аналізувати ефективність 
надання послуг по медичних пакетах і по-
пит на ті чи інші медичні послуги. «Головне 
– це фінансувати не стіни лікарні, а послуги 
для пацієнтів», – стверджує директорка 
Тетяна Таран.
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Моніторинг з 
питань вакцинації 

від COVID-19 у 
Роздільнянському 

районі
Шостий у цьому році моніторинго-
вий візит з питань організації та 
проведення вакцинації від COVID-19 
відбувся до закладів охорони здоров’я 
Роздільнянського району. 

Делегація візиту відвідала:

 • КНП «Роздільнянський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги»;

 • Степанівську амбулаторію загальної 
практики-сімейної медицини ;

 • пункт вакцинації населення на заліз-
ничному вокзалі в м.Роздільна центр 
масової вакцинації м.Роздільна.

Також у ході візиту було проведено зустрі-
чі з керівництвом Роздільнянської РДА, 
представниками штабу з ліквідації на-
слідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації на території Роздільнянського 
району та працівниками КНП «Розділь-
нянська багатопрофільна лікарня».

Нагадуємо, що моніторингові візити про-
водяться з консультативною метою та 
націлені на допомогу медикам та пред-
ставникам влади в районах у налагоджен-
ні вакцинальної кампанії.
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Перша жінка 
«вилікувалась» 
від ВІЛ завдяки 

стовбуровим 
клітинам — вчені

Вчені вважають, що їм вперше вда-
лося вилікувати ВІЛ у жінки за до-
помогою методу трансплантації 
стовбурових клітин для лікування її 
лейкемії.

Процес лікування та одужання

Метод трансплантації дав дослідникам 
нову інформацію в їхній роботі з пошуку 
«невловимих» ліків від ВІЛ після десяти-
літь роботи — і є надія, що це лікування 
може бути доступним для інших пацієнтів.

Результати показали, що ВІЛ — стан, при яко-
му спостерігається прогресуючий збій імун-
ної системи — не виявляється в організмі 

жінки, хоча вона, як і раніше, перебуватиме 
під пильним наглядом, оскільки вірус все 
ще може з’явитися знову.

Лікування, яке пов’язане з високим ризи-
ком і зараз може застосовуватися тільки 
для пацієнтів з лейкемією, є першим лі-
куванням з використанням пуповинної 
крові.

У пацієнтки з Нью-Йорка, жінки середніх 
років змішаної раси, у 2013 році було діа-
гностовано ВІЛ, а через чотири роки їй ска-
зали, що має гострий мієлоїдний лейкоз 
— рак, який починається в кровотворних 
клітинах кісткового мозку.

У 2017 році їй зробили трансплантацію 
стовбурових клітин від донора, який був 
природно стійкий до ВІЛ, перебував у стані 
ремісії та був вільний від вірусу протягом 
14 місяців без необхідності в будь-яких ін-
ших сильнодіючих методах лікування.

Пацієнтка також перебувала у стадії ремісії 
від лейкемії понад чотири роки.

Доповнення

Два попередні випадки лікування фіксу-
вали у чоловіків – одного білого та одного 
латиноамериканця – які отримали дорослі 
стовбурові клітини, які найчастіше вико-
ристовуються при трансплантації кістко-
вого мозку.

Випадок був представлений на конференції 
з ретровірусів та опортуністичних інфекцій 
у Денвері. Цей випадок є частиною більшо-
го дослідження, проведеного за підтримки 
США вченими з Університету Каліфорнії 
та Університету Джона Хопкінса в Балті-
морі. Він спрямований на спостереження 
за 25 ВІЛ-інфікованими, яким пересадили 
стовбурові клітини з пуповинної крові на 
лікування раку та інших серйозних захво-
рювань.



ДОСЛІДЖЕННЯ

PUBLIC HEALTH січень-лютий		 202244 45  

Відмова від 
червоного м’яса 

продовжує життя 
на 13 років - 

дослідження
Американські вчені з’ясували, що від-
мова від червоного м’яса може про-
довжити життя до 13 років, передає 
PLOS Medicine.

Як проходило дослідження

Вчені з’ясували, що може статися з організ-
мом людини, якщо він замінить «типову 
західну дієту», орієнтовану на червоне м’ясо 

та оброблені продукти, на «оптимізовану 
дієту», орієнтовану на вживання меншої 
кількості червоного та обробленого м’яса та 
більшої кількості фруктів та овочів.

Так, згідно з дослідженням, якби жінки 
почали правильно харчуватися у віці 20 
років, вони могли б збільшити свою три-
валість життя трохи більше ніж на 10 ро-
ків. Чоловіки, які дотримуються здоровішої 
дієти з 20 років, можуть «додати до свого 
життя» 13 років.

Дослідження також показало, що здорове 
харчування може продовжити життя лю-
дей похилого віку. Починаючи з 60 років 
жінки все ще можуть збільшити тривалість 
свого життя на вісім років. Чоловіки, що 
переходять на здоровішу дієту у віці 60 ро-
ків, можуть додати до свого життя майже 
дев’ять років.

Здорове харчування може принести ко-
ристь навіть 80-річним: чоловіки та жінки 
можуть отримати близько 3,5 років додат-
кового життя завдяки зміні раціону.

«Уявлення про те, що поліпшення якості 
харчування знизить ризик хронічних захво-
рювань і передчасної смерті, давно утвер-
дилося, і зрозуміло, що менша кількість 
хронічних захворювань і передчасної смер-
ті означає велику тривалість життя», — 
прокоментував результати дослідження 
доктор Девід Кац.

Червоне м’ясо та хвороба

Нещодавно оновлена політика ЄС щодо про-
сування продуктів харчування пов’язує 
споживання червоного м’яса із підвище-
ним ризиком розвитку раку.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової 
тканини) ссавців, включаючи яловичину, 
телятину, свинину, ягнятину, баранину, ко-
нину та козлятину.

Фахівці радять заміняти червоне м’ясо на 
біле (курятина, індичата тощо).

Переклад та адаптація тексту: 
Аліна Манасова

Джерела:

https://journals.plos.org/plosmedicine/
ht t p s : // w w w. me d i c a l ne w s to d ay. c o m /
articles/326156
https://www.nih.gov/news-events/nih-
research-matters/risk-red-meat
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Вчені розробили 
новий метод 

діагностики раку 
за допомогою 

штучного 
інтелекту

Китайські вчені розробили нову ме-
тодику для діагностування раку ле-
гень на ранній стадії. Про це пише 
інформаційне агентство Xinhua.

Деталі

Розробка, зроблена за допомогою штучного 
інтелекту, належить вченим із Пекінського 
університету. Фахівці досліджували 311 осіб, 
включаючи 171 пацієнта з раком легень на 
ранній стадії та 140 здорових людей. Для 
тестування використовувалися зразки 
плазми.

Використовуючи алгоритм машинного 
обчислення, вчені виявили дев’ять ліпі-
дів, які вважаються найважливішими для 

раннього діагностування раку, та вибуду-
вали модель діагностування із застосуван-
ням технологій штучного інтелекту.

У результаті вчені виявили, що нова мо-
дель діагностування досягла точності 
понад 90%, як у групі з 1036 учасників, що 
пройшли скринінг раку легенів за допо-
могою звичайної комп’ютерної томографії 
в лікарні в Пекіні, так і в клінічній групі зі 
109 хворих на рак легенів.

Рак легенів – хто у групі ризику

Клінічний онколог Максим Єрмаков розпо-
вів, що куріння підвищує ризик розвитку 
раку легенів. Хвороба також може спрово-
кувати забруднене повітря та навколишнє 
середовище, зокрема – радон (газ без запа-
ху та кольору, що виділяється внаслідок 

розпаду урану в грунті) та азбест (група 
мінералів, які використовують для вироб-
ництва вогнетривких, ізоляційних та кис-
лототривких матеріалів – ред.).

Рак легенів – одне з найпоширеніших онко-
захворювань у світі.

Тільки у 2020 році через рак легенів помер-
ло понад 2,2 млн людей.

На думку лікарів, головна проблема по-
лягає в тому, що пацієнти звертаються 
за допомогою вже на пізніх стадіях, коли 
показник виживання становить 20%, тоді 
як на першій та другій – 80% та 60% від-
повідно.
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