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Медики та педагоги 
– на варті звичного 

життя. Де брати сили 
нашим супергероям?

1.  Пам’ятайте, для чого ви це робите. 
Своєю працею та не байдужістю ви 
допомагаєте іншим впоратися з 
власними страхами та хвилюван-
нями.

2.  Ви є прикладом для наслідування. 
Під час війни та масової паніки, ви 
демонструєте спокій та впевненість 
у завтрашньому дні. Медики та пе-
дагоги, ви спонукаєте інших вірити 
в перемогу.

1.  Коли працюють школи та лікарні, 
люди підсвідомо відчувають безпе-
ку та турботу про їхнє життя. Зда-
ється, що життя протікає у звично-
му ритмі, і така ілюзія сприйняття 
стабілізує психічний стан як самих 
працівників, так і їхніх пацієнтів 
та учнів.

3.  Зберігайте спокій під час роботи. 
Звичайно, кожного з вас чекають 
вдома рідні, тому під час своєї роби-
ти забезпечте контроль та безпеку 
життя близьких, завжди тримайте 

з ними зв’язок – це допоможе зосе-
редитися на виконанні службових 
обов’язків.

4.  Дозволяйте собі відпочивати. Не 
варто працювати 24/7, робіть собі 
вихідні та перерви. Кожен, а осо-
бливо сьогодні, має турбуватися 
про власний психологічний стан. 
Тому звертайте увагу на свої дум-
ки та переживання, діліться ними 
з близькими.

Пам’ятайте, що супергерой ви – на ро-
боті, а вдома дозволяйте собі слабкості 
та не намагайтеся «врятувати світ» у 
стінах рідної оселі.

Ми пишаємося нашими медиками та 
педагогами і дякуємо їм за віддану 
працю у таких складних умовах.

Бережіть себе та своїх близьких.

Все буде добре!

Психолог Лейла Гасанова

Навіть у ситуації воєнних дій біль-
шість українських лікарів та педагогів 
залишаються на своїх робочим міс-
цях, не змінюючи звичний ритм. І ми 
дійсно розуміємо, що без закоханості 
в свою професію це неможливо. Адже 
кожен медик та вчитель, так само як 
і всі інші, хвилюється та за своє жит-
тя та життя рідних, але обов’язок 
кличе бути поряд з пацієнтами та 
учнями.

Оскільки людям цих професій слід 
бути мужніми та надавати підтримку 
іншим, слід акцентувати увагу на ре-
сурсах, які допоможуть нашим меди-
кам та вчителям не опускати руки та 
не втратити силу духу.
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Як не стати жертвою 
фейкової інформації. 

Поради психолога

У ситуації постійної наруги та хви-
лювання людина хоче знати, що відб-
увається в країні тут і тепер, тому 
майже 24/7 ми моніторимо новини, 
читаємо публікації в соціальних ме-
режах, підписуємося на нові канали 
тощо. Та слід пам’ятати, що автори 
фейкового контенту все більш успіш-
но та витончено обманюють людей. 
А соціальні медіа швидко поширюють 
дезінформацію. В такому об’ємі новин 
досить легко стати жертвою фейків, 
які маніпулюють людьми, сіють воро-
жнечу та розпалюють війну.

Тому кожному, хто слідкує за новина-
ми, варто знати основи медіаграмот-
ності.

Чому люди взагалі вірять фейкам?
 • у ситуації виживання людина схиль-

на вірити негативу, тому що психіка 
в цей час орієнтується на все най-
гірше;

 • люди вірять в інформацію, що під-
тверджує їхній світогляд. За цим 
принципом діє пропаганда;

 • фейкова інформація побудована 
таким чином, щоб людина відчула 
яскраві емоції перш ніж ввімкнути 
розум. Саме емоції найбільше за-
пам’ятовуються, тим паче якщо ін-
формація вагома та актуальна;

 • на нас впливають рідні та близькі 
люди. Спілкуючись, ми переживаємо 

емоції один одного, тому у тривож-
них батьків – тривожні діти і навпа-
ки;

 • ефект «теорії змови» спонукає відхи-
ляють думки авторитетних експер-
тів, а аргументи, які спростовують 
змову, розглядати як додатковий 
доказ цієї змови;

 • брак часу та виснаженість психіки. 
Людина настільки психологічно вис-
нажена, що може навіть не читати 
статті, а задовольнятися лише заго-
ловками.

Як захиститися від фейків?
 • Завжди перевіряйте час, місце та ав-

тора статті.

 • Довіряйте лише офіційним джере-
лам.

 • Перевіряйте інформацію.

 • Будьте критичні та пильні до гучних 
заголовків.

 • Обмежте кількість каналів, із яких 
ви споживаєте інформацію.

Пам’ятайте, що брехня розповсюджу-
ється швидше, ніж правдива інфор-
мація. Тож будьте критичними, кори-
стуйтеся порадами, не поширюйте та 
не вірте неперевіреній інформації.

Бережіть себе та близьких
Все буде добре!

Психолог Лейла Гасанова
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Правила вимушеного 
співмешкання зі 

сторонніми людьми 
під час війни

В умовах війни та небезпеки багато 
будинків та квартир перетвори-
лися на справжню рукавичку, в якій 
живе дві і більше сім’ї. Звичайно, таке 
співмешкання не легко прийняти, але 
в сьогоднішніх реаліях іншого вибору 
може не бути, тому варто навчитися 
співіснувати та жити в так званій 
рукавичці.

Ось кілька рекомендацій для створен-
ня психологічно комфортних умов під 
час спільного проживання.

2.  Поважайте своїх співмешканців та 
пам’ятайте про основні правила по-
ведінки:

 • контролюйте свої емоції та ви-
словлювання під час спілкування;

 • не робіть те, що реально заважає 
всім: гучна музика, паління в при-
міщенні тощо;

 • доглядайте та слідкуйте за своєю 
сім’єю самі: готуйте їжу, мийте по-
суд, прибирайте речі.

3.  Починайте із себе. Не варто лише 
приймати допомогу та чекати на 
підтримку інших. Вимагати та очі-
кувати ви маєте в першу чергу від 
себе, а потім від інших.

4.  Робіть те, що найкраще виходить. 
Якщо ви любите готувати їсти, за-
пропонуйте свою допомогу на кухні, 
якщо любите прибирати, робіть це. 
Домовляйтеся про обов’язки кожно-
го та виконуйте поставлені завдан-
ня чітко та злагоджено.

5.  Знайдіть куточок для усамітнен-
ня. Кожній людині потрібне місце, 
де вона може побути на самоті зі 
своїми думками – організуйте собі 
такий куточок. Попросіть своїх 
співмешканців за потреби зали-
шити вас на самоті, подивитися 
якийсь час за дітьми.

6.  Дотримуйтеся режиму дня. У си-
туації «рукавички» необхідно вста-
новити чіткий режим дня для всіх, 
особливо, якщо в будинку є діти. Це 
одразу мінімізує подальші непоро-
зуміння та конфлікти.

7.  Пробачайте іншим. Всі ми маємо 
недоліки, а коли нервова система 
виснажена, схильні проявляти не 
найкращі свої якості, тому слід вра-
ховувати це під час співмешкання. 
Будьте терплячі та не ідіть на кон-
флікти. Говоріть лише коли емоції 
вщухли, а розум готовий правильно 
вийти з ситуації.

Бережіть себе та свій психічний стан.
Все буде добре!

Психологиня Лейла Гасанова
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Повернення до 
школи під час 

війни. Правила 
організації 

навчання від 
психолога

З понеділка 14 березня одеські школярі 
повернулись до навчання у дистанцій-
ному форматі. Думки батьків розді-
лилися: одні вважають, що ніякого 
навчання під час війни бути не може, 
інші – що діти мають навчатися не-
зважаючи ні на що. Психологи ж під-
тримують відновлення навчального 
процесу, але мають деякі зауваження 
та рекомендації до його організації.

Головна мета дистанційного навчан-
ня під час війни – не засвоєння нових 
знать, а психологічна підтримка, спіл-
кування, переключення уваги дітей.

Жодних негативних оцінок, обліку від-
відування, об’ємних домашніх завдань 
тощо – навчання повинно стати допо-
могою дитині, а не черговим стресом та 
хвилюваннями.

Зараз не час планувати уроки на ви-
вчення нового матеріалу. Заняття ма-
ють бути орієнтованими на повторю-
вання – це буде ефективніше.

Не забувайте про загальні правила дис-
танційного навчання та гігієну корис-
тування гаджетами.

Ставтеся з розумінням до дитячої роз-
сіяності, неуважності та інертності під 
час онлайн уроків.

Вчителі мають підбадьорювати дітей, 
а не залякувати негативом під час уро-
ків. А відволікатися варто лише на під-
тримку та турботу, а не на актуальні 
новини.

Навчання у такий складний час – це 
новий виклик для педагогів, але знай-
те, що ваша безумовна любов до дітей 

та підтримка допоможе їм стабілізу-
вати психологічний стан. Пам’ятайте, 
педагог – не психолог, тому якщо ви 
побачили, що ваш учень надто тривож-
ний, плаксивий або агресивний, одразу 
зверніться до психолога закладу для 
подальшої психологічної підтримки 
дитини.

Бережіть себе та близьких.
Все буде добре!

Психолог Лейла Гасанова
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Що треба знати про 
роботу мозку під час 

стресу? Розповідає 
лікар невролог 

Олена Ульянова

Всесвітній тиждень мозку (Brain 
Awareness Week) традиційно прово-
диться у березні. Його завдання поля-
гає у розповсюдженні корисних знань 
про мозок, демонстрації аспектів 
функціонування центральної нерво-
вої системи.

– гормону стресу. «Його художня наз-
ва — гормон «бий або біжи», — жартує 
Ульянова. При цьому невролог підкрес-
лює, що при короткочасному впливі 
стресу цього гормону на мозок людина 
може перемогти в Олімпіаді, може ви-
ступати публічно, швидко вирішити 
проблему. А ось при тривалому впливі 
стресу — мозок у зоні так званого гіпо-
кампа починає зменшуватися в обсязі і 
через це починаються виявлятися про-
блеми з пам’яттю (запам’ятовування, 
відтворення інформації) аж до серйоз-
них незворотних змін у головному моз-
ку (хвороба Альцгеймера, деменція).

Що робити?
Навіть під час критичних ситуацій 
з мозком можна «домовитись»: для 
цього використовуються методики, 
що діють на цей блукаючий нерв — 
глибоке повільне дихання, деякі впра-
ви-практики з йоги/гімнастиці. «Єди-
не — не використовується медитація 
у гострій стресовій ситуації. У такому 
разі кортизол, гормон з діями «бий або 
біжи», вимагає будь-якої дії, — ствер-
джує Олена Ульянова. — Наприклад, 
обійняти себе або ближню до себе лю-
дину чи навіть постукати ногами об 
землю».

Один із найпростіших способів отри-
мати дозу позитивних емоцій – це їжа. 
Процес харчування активізує відразу 
безліч зон головного мозку: смако-
ві центри довгастого мозку та мосту, 
смакові центри гіпоталамуса (емоційне 
сприйняття їжі, харчові уподобання, 
центр голоду) та таламуса (смакова 
увага); кіркові центри смаку (острівце-
ва кора, об’єднання смакових, тактиль-
них та нюхових сигналів). Але пробле-
ма в тому, що надмірне пристрасть до 
їжі у поєднанні з гіподинамією швидко 
призводить до набору ваги. Тому в ст-
ресових умовах рекомендується їсти 
менше, але різноманітніше (хоча б на-
магатися).

До речі, деякі вчені, що спеціалізу-
ються на роботі мозку, бачать прямий 
зв’язок між роботою мозку та кишеч-
ником. Наприклад, якщо у вас мігрень 
чи важке протікання епілепсії, тим 
більш, під час важкої стресової ситуації, 
є прилади для стимуляції так званого 
блукаючого нерва для зменшення тяж-
кого перебігу цих захворювань (але тут 
головне, аби до них був доступ під час 
військових дій в Україні). «Цей блукаю-
чий нерв бере участь у роботі кишечни-
ка. Є ряд робіт, що доводять зв’язок де-
пресії та тривоги з роботою кишечника, 
а також деяких аспектів переїдання, а 
потім і ожиріння», — пояснює Ульянова. 
Тому, за словами лікаря, поки що роз-
глядаються принципи стимуляції блу-
каючого нерва для покращення роботи 
кишечника та стресостійкості людини.

Ще одна ефективна програма з видобут-
ку швидких позитивних емоцій — лінь. 
Справа в тому, що програма економії 
сил належить до базових потреб люди-
ни. Під час відпочинку виділяється осо-
бливий медіатор — ацетилхолін, який 
викликає приємне почуття розслабле-
ності. Однак надмірна лінь, звичайно, 
чревата негативними наслідками.

Найцікавіші факти про роботу мозку
1.  Обсяг пам’яті мозку необмежений
У мозку, на відміну від комп’ютерів і те-
лефонів, місце ніколи не закінчується. 
Неможливо дізнатися настільки багато 
інформації, щоб не було куди її розмі-
стити. Важливо пам’ятати, що мозку 
необхідно висипатися, щоб краще за-
пам’ятовувати нову інформацію. 

2.  Мозок не втомлюється від інтелекту-
альної роботи
Почуття втоми та апатії з’являються 
лише через емоції та переживання. При 
розумовій роботі склад крові, що прохо-
дить через мозок, змінюється.

Що відбувається?
Зазвичай організатори цього заходу 
проводять науково-популярні демон-
страції, лекції, воркшопи, кінопокази 
тощо. Проте, враховуючи ситуацію, що 
склалася в Україні, доречно проведен-
ня вказаних заходів в режимі онлайн, 
а завдання цієї статті полягає у роз-
повсюдженні найцікавіших відкриттів 
щодо функціонування мозку та факти 
про роботу мозку під час стресу — у 
період військових дій в нашій країні 
непогано дізнатися, як можна «домови-
тись» із власним мозком більш-менш 
витримувати велике напруження.

Лікар загальної практики та сімейної 
медицини, лікар невролог Олена Улья-
нова (Одеса) каже, що мозок у період 
стресу отримує дуже багато кортизолу 
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3.  Закоханість можна побачити на фМРТ
Хтось вважає, що закоханість — це стан 
душі людини. Але насправді, коли лю-
дина закохана, у мозку відбуваються 
зміни. Якщо зробити фМРТ, то на знім-
ках буде помітно як «загоряються» міс-
ця, в яких є дофамін — нейромедіатор, 
що викликає приємні відчуття.

4.  Мозок не відчуває біль
У мозку немає больових рецепторів. 
Вони присутні лише у мозкових обо-
лонках та кровоносних судинах. Напри-
клад, коли людина відчуває головний 
біль, болить зовсім не сам мозок, а його 
тканини.

5.  Мозок складається на 60% відсотків 
із жирів
Мозок — орган, в якому міститься най-
більше жирів. Тому для його здоров’я так 
потрібна дієта, багата на корисні жири 
(омега-3 і омега-6). Вони зміцнюють стін-
ки мозкових клітин, а також переносять 
та зберігають жиророзчинні вітаміни.

6.  Мозок не може існувати ні без кисню, 
ні без глюкози
Нервовим клітинам необхідні ці дві 
речовини для функціонування та ви-
живання. Якщо протягом 3-5 хвилин 
мозок не отримує достатньо кисню або 
глюкози, у ньому відбуваються незво-
ротні порушення. Доведено, що смерть 
практично ніколи не буває миттєвою. 
Поки що в клітинах мозку ще є кисень 
і глюкоза, він не гине ще протягом де-
кількох хвилин.

7.  Мозок генерує від 25 000 до 50 000 
думок на день
Підраховано, що у більшості людей 70% 
цих думок — негативні. Крім того, понад 
100 000 хімічних реакцій відбуваються 
в мозку щомиті.

8.  Різні частини мозку відповідають за 
різні функції
Чи замислювалися ви коли-небудь, 
що станеться у людини зі свідомістю, 
якщо видалити частину мозку? Резек-
ція тих чи інших відділів супроводжу-
ватиметься втратою однієї з функцій 
мозку, адже різні його частини, на-
справді, відповідають за різні функції, 
починаючи від рухів у руках, закінчу-
ючи промовою.

9.  У мозку є німі зони
Справді, звані «німі” зони мозку, які 
відповідають за важливі функції, іс-
нують. Тільки на перший погляд зда-
ється, що після резекції цих зон ми не 
побачимо втрати функцій людини. 
Насправді вільних зон немає, різною 
мірою всі відділи головного мозку ак-
тивні. 

10.  Ми використовуємо мозок не на 
100%?
Чи правда, що мозок людини при всіх 
цих фактах працює всього на 9%? Де-
які люди та вчені, включаючи навіть 
Альберта Ейнштейна, вважають, що ми 
використовуємо мозок на 9%. Невролог 
Олена Ульянова стверджує, що це міф, 
бо мозок працює на всі 100% цілодобово 
та перебуває у функціональній актив-
ності протягом усього життя, навіть 
коли ми спимо. Але, якщо ми говоримо 
про інтелектуально-мнестичні особли-
вості (розумні) — тоді це індивідуаль-
но і залежить від розвиненості полів 
головного мозку. Чим більше людина 
працює над розвитком своїх інтелек-
туальних здібностей, тим більше об-
сяг головного мозку може включати 
в роботу.

Підготувала Аліна Манасова
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Профілактика 
передчасних пологів 
та інших ускладнень 

вагітності під час 
війни

Війна – це надзвичайний стан, який 
значним чином впливає на всіх людей. 
І на тих, хто перебуває у зоні воєн-
них дій, і на тих, хто перебуває в оку-
пації, і на людей, які знаходяться у 
безпеці. А  вагітні жінки, роділлі та 
породіллі є саме тією групою людей, 
які надзвичайно уразливі під час війни. 
Тож ризики різноманітних ускладнень 
вагітності і, насамперед, передчасних 
пологів, під час війни зростають. 

 • Відсутність доступу до нормальних 
гігієнічних умов.

 • Проблеми з повноцінним харчуван-
ням.

 • Відсутність або обмежений доступ 
до фахової медичної допомоги.

У кожній конкретній ситуації убезпе-
чення від ускладнень вагітності ґрун-
тується на можливостях, які доступні 
жінці. До таких, насамперед, можна від-
нести наступні: 

СУПРОВІД ВАГІТНОСТІ. Кожна вагітна 
жінка має бути на зв‘язку з лікарем 
акушером-гінекологом. Нині це мож-
ливо і безпосередньо, і дистанційно. На 
контрольованих Україною територіях 
амбулаторне консультування і огляди 
вагітних доступні. Більшість полого-
вих відділень працюють цілодобово, 
навіть у зоні воєнних дій.  

Інший варіант – телефонне консуль-
тування, у тому числі в месенджерах. 

Якщо жінка не має контакту з обра-
ним нею лікарем, інструкцію щодо 
подальших дій можуть надати у кон-
такт-центрі МОЗ України за номером: 

0 800 60 20 19. Крім того, Українська ме-
дична спільнота сформувала перелік 
спеціалістів, які наразі можуть нада-
вати консультації телефоном, поштою 
чи у соцмережах. Знайти контакти 
акушерів-гінекологів можна у відпо-
відній вкладці за посиланням: https://
bit.ly/342LYZC. 

Навіть дистанційно лікар може дати 
пораду, яка дозволить зменшити ймо-
вірність ускладнень. 

Якщо вагітна перебуває у зоні воєнних 
дій, раціонально виїхати у більш без-
печне місце. Якщо це неможливо, до-
ступність до консультування, бодай по 
телефону, має бути забезпечена. 

До якої групи ризику відноситься кож-
на конкретна вагітна і як зменшити 
цей ризик – важлива допомога, яку 
може надати виключно лікар аку-
шер-гінеколог або навчена акушерка. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ. Є сенс ва-
гітній жінці отримувати дозовану 
інформацію про стан воєнних подій. 
Насамперед, відволікатися від звички 
постійного отримання інформації.  По-
просити близьких людей переказувати 
виключно гарні новини. 

Звичайно, жіночий організм має багато 
генетично обумовлених захисних меха-
нізмів, які зменшують вплив будь-яких 
негативних чинників. До таких відно-
ситься, насамперед притаманний вагіт-
ності високий рівень власного «гормону 
вагітності» – Прогестерону. Зазвичай під 
час вагітності активуються ще низка за-
хисних механізмів. Тож сприятливе ви-
ношування вагітності під час війни мож-
ливе і саме цього ми маємо прагнути. 

Розглянемо основні чинники ймовірних 
проблем:

 • Надзвичайно висока тривожність, 
страх, побоювання за власне життя 
і життя дитини.

 • Навала негативної інформації про 
стан воєнних дій.

 • Перебування у небезпечних умо-
вах: бомбування, постріли, окупа-
ція тощо.
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ВІДСТЕЖЕННЯ СИГНАЛІВ ТІЛА. Орга-
нізм вагітної жінки вміє сам себе за-
хистити. Треба вміти його слухати. Це 
не значить, що треба сидіти і прислу-
хатися чи десь, щось не потягнуло, чи 
не кольнуло, а розуміти і своєчасно 
відчути небезпечні симптоми. Саме 
за їх наявності необхідно звертатися 
до акушерського або будь-якого до-
ступного стаціонару. До таких відно-
сяться: 

 • Кров‘яні яскраві виділення із піхви;

 • Вилиття навколоплідних вод (про-
зорих або зелених);

 • Підвищення артеріального тиску 
вище від 140/90 мм рт ст.;

 • Виразні головні болі, миготіння 
«мушок» перед очима;

 • Нудота, блювота після 20 тижня ва-
гітності або важка блювота (більше 
5 разів на добу) у ранніх термінах 
вагітності;

 • Виразні болі будь-якої локалізації;

 • Температура тіла вище від 37,5°C;

 • Перейми (регулярні скорочення 
матки кожні 10 хвилин і менше).

Нерідко вагітну жінку хвилює питання 
чи не підвищений у неї тонус матки. 
Достеменно про це може сказати лікар 
під час огляду. А от перевірити можна 
і самій. Треба зручно лягти на спину 
чи на лівий бік, полежати спокійно 
хвилин 5-10, а потім помістити власну 
долоню на живіт у проекції збільшеної 
матки. Порівняйте щільність матки з 
власним біцепсом. Якщо вона має таку 

саму щільність як не напружений роз-
слаблений біцепс – все добре, матка в 
нормальному тонусі. Якщо вона щіль-
на як біцепс, який скоротився, коли 
ви зігнули руку у лікті, – це може бути 
ознакою підвищеного тонусу матки. 
Тоді ви маєте звернутися до пологового 
відділення або до лікаря. 

ЗМЕНШЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ. Під час 
війни цього досягнути важко, навіть 
коли вагітна знаходиться у безпеці. Ще 
важче, коли вона перебуває в умовах 
окупації чи під бомбуванням. Однак 
до цього слід прагнути. Важливою 
засадою є доступ до цілодобової кон-
сультативної допомоги лікаря акуше-
ра-гінеколога, а за необхідності – про-
фесійного психолога. 

Із протитривожних лікарських засобів, 
які можуть допомогти у такій ситуації, 
слід звернути увагу на таблетовані пре-
парати магнію у поєднанні з вітаміном 
В6 (Магне В6, Магвіт тощо). Ці засоби 
не діють відразу, а потребують трива-
лішого застосування. Звичайно, засто-
совувати їх слід згідно з інструкцією. 

Вони добре зарекомендували себе у клі-
нічному акушерстві як анксіолітики 
(протитривожні засоби), які додатково 
сприяють нормалізації тонусу матки. 
Тож якщо вагітна не має можливості 
проконсультуватися з лікарем у ситуа-
ції стривоженості, вона може приймати 
таку терапію до моменту отримання 
фахової консультації.

! Важливо НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ жодні 
ліки БЕЗ ПРИЗНАЧЕННЯ лікаря. Наведе-
на вище порада з препаратами магнію 
стосується виключно ситуацій, коли 
консультація лікаря недоступна. В ці-
лому головна стратегія убезпечення 
при вагітності – ДОСТУПНІСТЬ ДО КОН-
СУЛЬТАЦІЇ ТА ПОРАД лікаря АКУШЕ-
РА-ГІНЕКОЛОГА.

Світлана Галич, 
доктор медичних наук, професор, 
завідувачка кафедри акушерства, 

гінекології та педіатрії Міжнародного 
гуманітарного університету
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Факти про 
нефрологію, які ми 

повинні знати
Нирки – унікальний фільтр люд-
ського  органі зму.  Вони беру ть 
участь у сечовиділенні, формуванні 
гормонів, кровотворенні. У людини 
можуть виникати недуги, які пору-
шують ці процеси. Вони вимагають 
негайного втручання спеціаліста 
та терапії. Для вшанування лікарів, 
які займаються подібними хворо-
бами, створено професійне свято, 
яке у світі щорічно відзначають 27 
березня.

Про історію галузі
Нефрологія — галузь медицини (nefros 
- др.-греч. «нирка»), основоположником 
якої вважають персонального лікаря 
королеви Вікторії Річарда Брайта (1789 - 
1859), є вузькою спеціалізацією урології. 
Вона займається лікуванням патологій, 
до яких належать:

Чого чекати від візиту до нефролога
Лікар розпитає вас про симптоми, спо-
сіб життя, наявні захворювання. Потім 
проведе огляд. І, швидше за все, запро-
понує зробити деякі аналізи. Вони не-
обхідні, щоб уточнити діагноз. Це мо-
жуть бути:

 • аналізи крові - загальний та біохі-
мічний. Вони допоможуть визна-
чити запалення та уточнити рівень 
електролітів та інших речовин, 
пов’язаних зі станом нирок;

 • аналіз сечі. Він допомагає виявити 
кров, білок, глюкозу, бактерії та інші 
елементи, які можуть говорити про 
порушення функції нирок;

 • УЗД, комп’ютерна томографія чи 
рентген нирок;

 • біопсія нирок.

Коли діагноз буде поставлено, лікар 
призначить лікування. Воно залежить 
від того, в якому стані знаходяться ни-
рки та що за захворювання виявили. 
Наприклад, під час пієлонефриту вам 
пропишуть антибіотики. При камені 
зазвичай рекомендують ліки або про-
цедури, які можуть їх зруйнувати і ви-
вести.

створено спеціалізовані центри, осна-
щені сучасною апаратурою. До речі, 
понад 50% усіх трансплантацій стосу-
ються пересадки нирки.

Коли треба йти до нефролога
Нефролог — вузький фахівець, тому на-
правлення до нього зазвичай видає те-
рапевт (наприклад, якщо йому не вда-
лося вилікувати вас від пієлонефриту) 
або медики, які займаються хронічни-
ми захворюваннями. Так, вас можуть 
надіслати на консультацію до нефро-
лога, якщо ви спостерігаєте з приводу:

 • гіпертонії;

 • цукрового діабету;

 • захворювань серцево-судинної сис-
теми;

 • аутоімунних захворювань - того ж 
системного червоного вовчаку.

Також показаннями для візиту до 
нефролога є підвищений рівень білка в 
сечі, кров при сечовипусканні, прийом 
деяких ліків, які можуть мати токсич-
ну дію на нирки. І погана спадковість 
— якщо хтось із ваших близьких страж-
дав на хвороби нирок і ви припускаєте, 
що це може торкнутися і вас.

 • пієлонефрит (ураження ниркової 
паренхіми та чашково-мисливської 
системи);

 • гломерулонефрит (ушкодження ни-
ркових клубочків);

 • нефроптоз (опущення нирки);

 • нефрит (запалення нефронів, ос-
новних структурних одиниць);

 • ниркова колька як результат пору-
шення відтоку сечі;

 • амілоїдоз (накопичення в нирковій 
тканині специфічної крохмалистої 
речовини амілоїду, що веде до дис-
трофії органа); 

 • пухлини;

 • нефролітіаз (відкладення солей у 
нирках);

 • ниркова гіпертензія.

Інститут нефрології має 2 відділення: 
доросле і дитяче. Щоб надавати якіс-
ну допомогу маленьким пацієнтам, 
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Якщо йдеться про ниркову недостат-
ність, нефролог призначить і проведе 
діаліз. Це процедура, коли кров пацієн-
та очищають від токсинів і надлишко-
вої рідини з допомогою спеціального 
апарату (штучної нирки).

Коли ви знову станете здоровими, 
нефролог розповість, що треба робити, 
щоб нирки більше не завдавали вам 
неприємностей.

Факти про нефрологію та нирки людини
Нирки виконують не тільки функцію 
виділення (очищення крові від непо-
трібних сполук і виведення їх із се-
чею), а й:

 • регулюють баланс рідини в орга-
нізмі;

 • виробляють гормони, що прийма-
ють участь у регуляції артеріаль-
ного тиску;

 • підтримують здоров’я кісток шля-
хом активації вітаміну Д;

 • беруть участь в утворенні гемог-
лобіну (білок, який переносить ки-
сень органам та тканинам)

 • підтримують баланс електролітів 
та мінералів крові (натрій, фосфор, 
калій, кальцій та ін.)

 • регулюють кислотно-лужну рівно-
вагу

 • глюконеогенез (вироблення глюко-
зи)

1.  Кожна нирка містить близько 1 
млн. нефронів, кожен з яких здат-
ний виробляти сечу. Регенерації 
(самовосновлення) нефронів не 
відбувається, тому при пошкоджен-
ні нирок, захворюваннях, старінні 
відзначається постійне зниження 
числа нефронів.

2.  Кожна нирка дорослої людини ва-
жить близько 150 грамів і приблизно 
відповідає стислому кулаку.

3.  Кровопостачання нирок становить 
22% серцевого викиду або 1100 мл/хв. 
При цьому обсяг кровотоку в нирках 
майже в 7 разів вищий, ніж у голов-
ному мозку!

4.  Нирки виводять різні речовини з 
організму шляхом наступних про-
цесів: 

 • клубочкової фільтрації,

 • канальцевої реабсорбції та каналь-
цевої секреції.

5.  Чим токсичніший продукт, тим 
швидше нирки його виділять. На-
приклад: креатинін, сечовина, сечова 
кислота, медикаменти та ін. токсич-
ні продукти виділяються шляхом 
тільки клубочкової фільтрації, ми-
наючи реабсорбцію та секрецію. І, 
навпаки, при нестачі електролітів і 
мінералів, більша частина реабсор-
бується (повертається) назад у кров 
чи, при надлишку, секретується з 
крові на просвіт.

6.  Саме тому за рівнем креатиніну 
(токсичної речовини) та його кліренсу 
(швидкості виведення) визначається 

фільтраційна (очисна) функція ни-
рок. У середньому швидкість клу-
бочкової фільтрації становить 125 
мл/хв.

7.  За добу у дорослої людини утворю-
ється приблизно 180 літрів сечі. Од-
нак внаслідок процесів, зазначених 
у пункті 6, виділяється близько 1.5 
літрів вторинної сечі.

8.  Нирки самостійно пристосовують 
виділення води та електролітів у су-
ворій відповідності з їх надходжен-
ням, а також компенсують надмірні 
втрати, що виникають при патоло-
гічних станах. Наприклад, при збіль-
шенні артеріального тиску нирки ви-
водять надлишок рідини з організму, 
і тиск повертається до нормального 
рівня. Підвищення тиску лише на 
кілька міліметрів ртутного стовпа 
здатне збільшити виділення води в 
2 рази (гіпертензивний діурез) та ви-
ділення солі вдвічі (гіпертензивний 
натрійурез).

9.  Людина може жити і бути здоровою 
з однією ниркою. Бувають вроджені 
аномалії розвитку: гіпоплазія/апла-
зія/агенезія нирки. При цьому друга 
нирка повністю компенсує її функ-
цію, трохи збільшуючись у розмірах. 
Або донорство нирки – шанс на жит-
тя для іншої людини.

Отже, нирки є одночасно органом-філь-
тром, органом виведення, органом се-
креції та органом регуляції. Щоправда, 
вони, нирки, заслуговують на особливе 
ставлення до них?

Бережіть себе та будьте здорові!
Дякуємо за підготовку матеріалу ліка-
рям-нефрологам Ользі Чуб та Сергію 
П’янковському.

Підготувала Аліна Манасова
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«Спадщина» Коха 
та Бартельса: світ 

відзначає день 
боротьби 

із туберкульозом

Щорічно 24 березня з ініціативи Всес-
вітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) відзначається Всесвітній день 
боротьби із туберкульозом.

24 березня 2022 року особлива дата – 
виповнюється 140 років від дня від-
криття німецьким лікарем Робертом 
Кохом збудника туберкульозу. Незва-
жаючи на багато десятиліть, які поді-
ляють наше покоління з вченими-пер-
шовідкривачами у питаннях етіології, 

епідеміології, діагностики та профі-
лактики туберкульозу, біла ромашка 
як символ боротьби з туберкульозом 
(символ «природного антибіотика», що 
входила до складу засобів народної 
медицини, які використовувалися для 
лікування туберкульозу), буде відома 
ще й нашим нащадкам. Пов’язано це з 
актуальністю боротьби з туберкульо-
зом, яку не можна перебільшити.

Історія хвороби
Туберкульоз (від лат. Tuberculum – гор-
бок) — широко поширене у світі інфек-
ційне захворювання людини і тварин, 
що викликається паличками Коха 
(різними видами мікобактерій із гру-
пи Mycobacterium tuberculosis complex).

В 1882 році доктор Роберт Кох відкрив 
збудника туберкульозу — туберкульоз-
ну бацилу. Це стало першим кроком 
на шляху діагностування та лікування 
туберкульозу.

А от у тварин туберкульоз існував 
ще 245 мільйонів років тому. Числен-
ні історичні документи та матеріали 
медичних досліджень свідчать про 

поширення туберкульозу в далекому 
минулому. Найдавніша знахідка, пов’я-
зана з проявом туберкульозу у людини, 
належала Паулю Бартельсу. Ним у 1907 
році було описано туберкульозне ура-
ження грудних хребців з утворенням 
горба біля скелета, який був знайдений 
поблизу Гейдельберга і належав люди-
ні, яка жила за 5000 років до н. е.

Джерела зараження та симптоматика
Туберкульоз зазвичай вражає легені, 
рідше торкаючись інших органів та 
систем. Найчастіше після інфікування 
мікобактеріями захворювання проті-
кає у безсимптомній, прихованій формі 
(інфікованість туберкульозом), але при-
близно один із десяти випадків прихо-
ваної інфекції переходить у активну 
форму. 

Заразитися туберкульозом може ко-
жен, але найвищий ризик мають люди, 
які перебувають у тісному контакті 
з хворим на активну форму туберку-
льозу. Джерелами туберкульозної ін-
фекції є хворі люди або тварини, що 
виділяють у довкілля мікобактерії 
туберкульозу.
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Провідні шляхи передачі туберкульоз-
ної інфекції – повітряно-краплинний 
та повітряно-пиловий. Збудники за-
хворювання передаються від хворих 
до здорових з крапельками мокро-
тиння при кашлі, чханні, розмові. У 
зовнішньому середовищі збудники 
туберкульозу зберігаються тривалий 
час у висохлих частинках мокротин-
ня, яким можуть бути забруднені різні 
предмети (вони зберігають життєздат-
ність протягом кількох місяців, легко 
переносять низькі та високі темпера-
тури, висушування).

Існує кілька факторів, що викликають 
підвищену сприйнятливість людини 
до туберкульозу, найбільш значущи-
ми у світі стали: ВІЛ, куріння (особли-
во більше 20 сигарет на день), діабет, 

ув’язнення. Все це збільшує ймовір-
ність захворювання на туберкульоз у 
2 - 4 рази.

Профілактика
З метою попередження поширення ту-
беркульозу серед населення є досить 
надійні та доступні методи діагнос-
тики. Щоб виявити захворювання, до-
статньо пройти флюорографію. Згідно 
з чинними нормативами, всі дорослі 
громадяни України підлягають флюо-
рографічному обстеженню 1 раз на 2 
роки. Якщо ж у людини знижений іму-
нітет або є якісь хронічні захворюван-
ня (хронічний бронхіт, бронхіальна аст-
ма, цукровий діабет, виразкова хвороба 
шлунка або дванадцятипалої кишки 
тощо), то такі люди мають підвищений 

ризик захворювання на туберкульоз. 
Подібним пацієнтам рекомендується 
проходження профілактичного огляду 
(флюорографії) 1 раз на рік.

Кожен повинен знати основні симп-
томи захворювання: кашель, що три-
ває понад два-три тижні, втрата ваги, 
підвищення температури тіла, нічна 
пітливість. За їх наявності обов’язково 
необхідно звернутися до лікаря.

До речі, причиною будь-яких трива-
лих хронічних захворювань (кісток і 
суглобів, сечостатевої системи, очей, 
шкіри, органів черевної порожнини) 
також може бути туберкульоз. 

У зоні особливої уваги перебуває своє-
часність та повнота проходження про-
філактичних оглядів на туберкульоз 
працівниками дитячих установ, сфери 
харчування, комунального обслугову-
вання, працівників медичних органі-
зацій та ін.

Лікування
Лікування туберкульозу складне та 
тривале і залежить від форми туберку-
льозу та ступеня занедбаності хвороби. 
Сьогодні фтизіатри мають потужні су-
часні препарати, які в більшості випад-
ків призводять до повного лікування. 
Але для того, аби хвороба гарантовано 
закінчилася, необхідно знати, що будь-
яке захворювання, у тому числі тубер-
кульоз, легше вилікувати на ранніх ста-
діях. Початкові форми туберкульозу 
піддаються повному лікуванню у 100% 
випадків.

Проте туберкульоз, як і раніше, є про-
відною причиною смертності від ін-
фекційних хвороб у світі. Щодня від 
цієї попереджувальної та виліковної 
хвороби помирає майже 4 500 осіб, а 
майже 30 000 людей хворіють на неї. 
Своєчасне виявлення та лікування хво-
рих на туберкульоз - головне завдання 
у попередженні цієї інфекції.

Підготувала Аліна Манасова
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«Якщо людина 
жива, вона не 

безпорадна». Розмова 
з психотерапевтом 

Андрієм 
Старовойтовим про 

кризи, війну в Україні 
та збереження самого 

себе
Що відбувається з психікою сучасної 
людини, яка дізнається, що у її країні 
почалася війна? Які існують ефектив-
ні способи боротьби зі стресом? Як 
побудувати стосунки та межі з близь-
кими, не порушивши особисті? Про це 
та не тільки поговорили із психоте-
рапевтом Андрієм Старовойтовим.

Війна не є «класичним» джерелом 
стресу, оскільки до неї ніхто не го-
тується і в сучасному світі це все 
ж таки досить рідкісне явище. Як 
українцю впоратися із психічним 
навантаженням від несподіваного, 
нового джерела стресу?

А.С.: Незважаючи на те, що війна справ-
ді не є «класичним» джерелом стресу, 
тим не менш, її стресогенний потенці-
ал, що травмує психіку, вкрай високий. 
Війну можна розглядати як джерело 
екстремального стресу — воно неспо-
діване та гранично інтенсивне. Саме 
з цим пов’язаний її психотравмуючий 
потенціал. Зрештою людина реагує на 
таку екстремальність мобілізацією сво-
їх ресурсів, навіть у тому випадку, коли 
перша реакція набуває характеру апатії, 
заперечення та неможливості повірити 
в те, що відбувається.

Для сучасної людини, яка живе в Євро-
пі, масовані воєнні дії, що захоплюють 
велику кількість людей, великі тери-
торії та значний військовий ресурс 
країн — явище парадоксальне, швид-
ше неможливе, ніж передбачуване. 
Очевидно, що є інші, «гуманніші» засо-
би відстоювання своїх політичних та 
економічних інтересів. Але ідеологічна 
заангажованість, пригнічена агресив-
ність і недалекоглядність здатні під-
штовхнути до абсолютно безрозсудних 
дій, що тягнуть за собою гуманітарну 
кризу. 

В доцільність війни складно повіри-
ти. Навіть якщо про ймовірність «най-
ближчим часом» силового придушення 
тієї чи іншої держави повідомляють 
ЗМІ, реальність виникнення такої руй-
нівної війни неприйнятна для здоро-
вого глузду. Складно припустити, що 
будь-яка держава здатна так безрозсуд-
но кинутись у військову авантюру, яка 
нічого не гарантує, з катастрофічними 
гуманітарними наслідками. Проте фак-
ти кажуть самі за себе.

Ситуацію в Україні я позначив би як 
«передбачену неможливість», і через 
те, що ми не можемо допустити у своє 
життя соціальний хаос і політичне 
безумство, їх наступ сприймається 
нами як катастрофа, як екстремаль-
ний стрес.

Величезна кількість загиблих, вели-
чезна кількість людей втратила своє 
майно та передбачуване життя. Багато 
хто змушений був залишити свої бу-
динки і переїхати в більш безпечніші 
регіони країни або в сусідні країни. 
Зіткнення зі смертю, лихоліття від 
втрат, невизначеність майбутнього — 
все це фактори екстремального стресу, 
реакція на який наростає лавинопо-
дібно.

Хоча рівень напруги вкрай високий, це 
не означає нашої безпорадності.
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Будь-яка криза — соціальна, політична, 
економічна, має парадоксальний виво-
рот: вона відсікає минуле, прихильно-
сті до старого, але вказує на майбутнє, 
яке може бути будь-яким, таким, яким 
ми самі здатні його зробити. Якщо лю-
дина жива, вона не безпорадна. Вона 
має власний внутрішній потенціал, 
адже у неї є щонайменше вона сама. 
Звичайно, не у всіх нас є стійка звичка 
спиратися на себе. У нинішній ситуації 
така потреба загострюється. Людина 
повинна почати приймати власні рі-
шення, керуючись доцільністю, почут-
тям безпеки, власною волею та інту-
їцією.

Найголовніше, що необхідно робити у 
нинішній ситуації – розпочати активно 
планувати своє майбутнє. Можливо, це 
прозвучить дивно, але треба активно 
мріяти, планувати, фантазувати про 
майбутнє. Наша свідомість, наш мозок 
не можуть довго і адекватно функціо-
нувати в «порожнечі» та безглуздості. 
Свідомість має бути заповнена не стра-
хом та сумнівами, а планами та мрія-
ми. Нові сенси та цілі — те, що знижує 
потенціал тривожної напруги, пов’я-
заний із невизначеністю майбутнього. 
Мрії — це своєрідний заспокійливий 
«компрес» для нашого мозку.

Тому план дій приблизно такий:
 • забезпечення та підтримання влас-

ної безпеки, безпеки дітей, близьких 
та свійських тварин;

 • підтримання контактів та зв’язків 
із родичами, знайомими, сусідами, 
друзями та колегами;

 • довіра тим людям, які готові допо-
могти;

 • забезпечення повсякденного побу-
ту з урахуванням умов, в яких ви 
опинилися;

 • усвідомлення власних можливо-
стей та ресурсів;

 • усвідомлення можливостей, що на-
дають нові умови життя;

 • планування майбутнього.

Щоб підвищити опірність стресу, необ-
хідно:

 • не боятися власного страху;

 • не «провалитися» в пасивність та 
апатію;

 • подумки відмовитися від стану 
власної безпорадності;

 • знаходити способи активно діяти 
(забезпечувати власний побут, до-
помагати іншим, піклуватися про 
близьких, займатися соціальною 
діяльністю, займатися творчістю);

 • усвідомлювати власні думки, що 
виникають і натомість стресу – аб-
страгуватися від нього, усвідомлю-
вати, що вони є результатом стресу;

 • знати симптоми психологічної 
травми та гострого психічного ста-
ну, та звертати увагу на те, чи не 
з’являються вони;

 • використовувати способи відвер-
нути увагу від тривожних думок 
згадувати та відновлювати звички;

 • чітко планувати кожен день і мати 
приблизний план дій на тиждень 
з огляду на варіанти розвитку си-
туації там, де ви зараз перебуваєте;

 • підтримувати та допомагати ін-
шим;

 • приймати смерть як неминучий ре-
зультат війни, не стримувати своє 

горе, говорити про нього, писати у 
соціальних мережах, ділитися з ін-
шими;

 • вчитися радіти дрібницям;

 • шукати нові сенси, вірити у май-
бутнє;

 • цінувати життя щодня.

Чи є стадії такого типу стресу? Які?

А.С.: Стресова реакція зазвичай буває 
розтягнута у часі. Вона має свої стадії 
та тривалість. Але тривалість реакції 
завжди індивідуальна. Це залежить від 
характеру людини, від попереднього 
життєвого досвіду, від цінностей, яких 
дотримується людина, від її оточення 
та здатності розділити психологічне 
навантаження з близькими, і від того, 
що називається життєстійкістю.

Життєстійкість – це здатність витри-
мувати кризове навантаження, вірити 
у свої сили та у майбутнє.

Розвиток та перебіг стресу має кілька 
стадій.
Перша стадія та початок стресової ре-
акції характеризується станом тривоги 
та почуттям невизначеності. Як прави-
ло, це генералізоване почуття, конкрет-
ний об’єкт якого не завжди очевидний, 
але очікуваний та прогнозуємий. На 
цій стадії відбувається екстрена мобілі-
зація всіх накопичених з урахуванням 
раніше набутого досвіду функціональ-
них резервів організму. Підвищується 
рівень рухового занепокоєння з потре-
бою вживати якихось термінових дій 
– ховатися, бігти, рятувати близьких, 
врятуватися самому. 

Нерідко із почуттям тривоги народ-
жується гнів, спрямований у сторони 
потенційного чи реального агресора. 

В даному випадку гнів набуває пози-
тивного значення, оскільки підвищує 
рівень активності людини та сприяє 
адаптації до екстремальних стресових 
умов життя та виживання. У цілому 
нині, перша стадія стресової реакції — 
це мобілізація ресурсів. Наростання 
стресової ситуації може призвести до 
двох можливих поведінкових реакцій. 
Перша проявляється в тому, що люди-
на звертається в панічну втечу фізично 
чи психологічно. Друга реакція пов’яза-
на з так званим поведінковим відгуком 
у вигляді нападу та боротьби – за влас-
не існування та власний сенс життя.

Друга стадія реагування на стрес 
пов’язана з переходом на більш ста-
більний стан. Це стадія резистентності, 
коли наш організм демонструє можли-
вості відновлення початкового рівня 
психологічної стійкості. На даній ста-
дії відбувається відновлення поруше-
ної стресом вихідної рівноваги, тобто 
здійснюється спроба повернення орга-
нізму до вихідного стану. Відбувається 
поступове звикання до загроз, прийня-
ті перші рішення, організм і психіка мо-
білізовані, є готовність до дій і виникає 
певна стійкість до стресорів, небезпека 
якої — нехтування потенційними не-
безпеками та «зливання» в байдужість 
та апатію. Тому на цьому етапі важливо 
діяти і не провалюватися в пасивність.

За часом це досить тривала фаза, яка 
може тривати від кількох тижнів за 
кілька місяців. Її основні риси – стій-
кість та адаптація до дії стресорів, 
стабілізація стану на вищому рівні ак-
тивності порівняно з повсякденним, 
звичним життям у мирний час.

Мобілізація організму, що спостерігаєть-
ся на стадії резистентності, пов’язана з 
витратою накопичених раніше внутріш-
ніх ресурсів — фізичних і психологічних. 
Перебуваючи у цій стадії, людина збері-
гає здатність переносити негативну дію 
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стресорів. Відбувається набуття досвіду, 
у процесі якого підвищується стійкість 
до різноманітних загроз. Таким чином, 
основна характеристика даного періоду 
– мобілізація та поступове витрачання 
ресурсів організму.

Третя стадія реагування на стрес — це 
виснаження функціональних резервів 
психіки і тіла. Організм та психіка пе-
рестають справлятися з діями стре-
сових факторів. Відбувається психо-
логічний надлом і поступово настає 
виснаження.

Очевидно, що чим сильніший стрес, 
тим значніші втрати зазнає людина не 
лише на психологічному, а й на тілес-
ному рівні. Ці втрати якраз і зумовлю-
ють зниження здатності чинити опір 
негативному впливу стресорів.

Реакція на стрес може приймати пато-
логічні форми. На початкових етапах 
це — гостра стресова реакція. Вона су-
проводжується сильним занепокоєн-
ням, сплутаністю думок, порушенням 
координації руху, дезорієнтацією у про-
сторі, панікою, крайньою емоційною 
нестабільністю, порушенням розумо-
вих функцій. Гостра реакція на стрес 
може тривати від кількох днів до кіль-
кох тижнів.

Наступна фаза патологічної динамі-
ки — розвиток симптомів посттрав-
матичного стресового розладу (ПТСР). 
ПТСР має складнішу клінічну картину, 
що включає порушену динаміку пове-
дінки; спотворюється система міжо-
собистісних відносин, порушуються 
ментальні функції та емоційні реакції. 
Посттравматичний стан розвивається 
протягом приблизно півроку.

Якщо симптоми ПТСР не опрацьовува-
ти психотерапевтичними засобами, то 
поступово вони «йдуть» у глибину осо-
бистості і трансформуються у клінічну 

ситуацію, що позначається як розлад 
адаптації. Це найбільш стійкі стани, 
пов’язані зі спотвореннями особистості 
та характеру під впливом колись пере-
житого травматичного досвіду.

Динаміка наслідків пережитого стресу 
може привести до глибоких патологіч-
них трансформацій особистості, тому 
дуже важливо якомога раніше нада-
вати людині екстрену психологічну 
допомогу. Чим інтенсивніше буде від-
реагування внутрішнього жаху, горя, 
втрат, страждання в перші години і дні 
після катастрофи, тим простіше буде 
боротися людині з наслідками стресу 
в майбутньому.

Деякі фахівці рекомендують меди-
тувати або читати книги, щоб 
відволіктися від стресу. Наскільки 
це вірна рекомендація, враховуючи, 
що під виття сирен та обстрілів 
це робити складно?

А.С.: Багато засобів самодопомоги спря-
мовані на те, аби стабілізувати свій 
стан і відвернути увагу від турбуючих 
обставин та думок. Медитація виконує 
приблизно схожу функцію — вона кон-
центрує увагу людини на диханні, на 
власних почуттях, думках, слідуючи 
за якими можна поступово заглибити-
ся в самих себе. Таке самозаглиблення 
дозволяє на якийсь час переключити 
увагу із зовнішніх обставин на вну-
трішні процеси. Але, хоч як глибоко ми 
б не занурювалися в медитацію, слід 
зберігати критичність і дбати про влас-
ну безпеку. Тому медитація корисна, 
коли немає очевидних чи можливих 
загроз. До медитації слід вдаватися 
для контролю над своїми думками 
тоді, коли ви перебуваєте у відносній 
безпеці, коли немає звуків сирен і тим 
більше, коли немає обстрілів. В інших 
випадках потрібно не «відлітати» в 
транс, але мати дуже чіткий план дії у 
разі наростання небезпеки.

Те саме стосується і читання книг. 
Звички, пов’язані з мирним часом, 
слід зберігати. Вони підтримують віру 
в майбутнє і дають почуття надії на 
відновлення миру та звичного життя. 
Читання дозволяє відволіктися. Багато 
творів описують схожий досвід з тим, 
що переживає людина, опиняючись в 
умовах війни або в ситуації вимуше-
ної втечі. У книгах ми знаходимо під-
тримку, нові сенси, ідеї, які можуть нас 
плекати. Але це можливо, коли забез-
печені наші базові потреби — безпека, 
їжа, тепло, сон.

Як взаємодіяти з близькими та 
зберігати з ними здорові стосунки, 
якщо ви разом вимушено опинили-
ся під одним дахом на невідомий 
проміжок часу?

А.С.: Близькі нам люди — одне з ос-
новних джерел нашої підтримки. Хоч 
би якими не були стосунки раніше, 
спільне проживання критичного дос-
віду здатне згуртувати сім’ю. Але три-
вале перебування разом може також 
стати джерелом напруги і конфліктів. 
Через обставини близькі можуть при-
їхати на невизначений час і умови 
життя для всіх зміняться, з’явиться 
більше емоцій, претензій, образ, стане 
менше місця в квартирі, стане більш 
шумно, з’являться інші думки. До цьо-
го потрібно адаптуватися і на якийсь 
час встановлювати нові правила 
спільного проживання. У цій ситуації 
важливо зберегти здорові відносини, 
оскільки війна та соціальна криза 
рано чи пізно завершуватимуться, а 
образи можуть тривати невизначено 
довго, руйнуючи сімейні зв’язки та 
стосунки.

Тому кілька правил спільного існування 
з близькими людьми:

 • перше і найважливіше – це взаємна 
повага;

 • познайомте родичів зі своєю квар-
тирою, розкажіть, як і чим потріб-
но користуватися, розкажіть про 
ваші правила та ваші рекоменда-
ції;

 • постарайтеся зібратися усі разом і 
встановіть загальні правила життя 
на одній території, якщо сім’я вели-
ка, а площа проживання маленька, 
складіть графік користування кух-
нею та санвузлом;

 • якщо в сім’ї діти і люди різного по-
коління – визначте та регламен-
туйте ієрархію, хто глава сім’ї, хто 
приймає рішення і як відбувається 
їх узгодження, як поводяться діти в 
ситуації, визначте для дітей розум-
ну систему заборон;

 • складіть режим життя, обов’язки та 
заняття для дітей;

 • намагайтеся зберігати і підтриму-
вати свої особисті межі, не пору-
шуйте особисті межі іншої людини, 
уникайте порад, якщо не запитують, 
не нав’язуйте своєї думки;

 • своєчасно промовляйте побутові 
питання, що виникають, не відкла-
дайте їх на потім, намагайтеся, щоб 
непорозуміння і невдоволення не 
накопичувались;

 • обговорюйте спільно сформова-
ну ситуацію і небезпеки, ділиться 
своїми тривогами і вислуховуйте 
тривоги близьких, намагайтеся не 
замовчувати напругу, якщо є втра-
ти та загиблі — оплакуйте їх разом, 
знаходьте сили для прийняття та 
горя;

 • обговорюйте стратегії дій у критич-
них ситуаціях;

 • обговорюйте плани на майбутнє;
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 • уникайте політичних суперечок та 
з’ясування пріоритетів – зазвичай 
це привід для тривалих образ та за-
тяжних конфліктів.

Схоже питання про тих, з ким 
доводиться ховатися в бомбосхо-
вищах. Як правильно поводитися 
з незнайомцями у темному та тіс-
ному приміщенні, аби не виникало 
конфліктів?

А.С.: Бомбосховище — це особливий ви-
падок травмування особи. Опинившись 
у бомбосховищі, людина позбавляєть-
ся звичного середовища та звичного 
почуття безпеки. Можуть актуалізу-
ватися приховані страхи, пов’язані з 
почуттям замкнутого простору, не-
стачі повітря, можуть виникнути па-
нічні реакції та посилитися тривога. У 
бомбосховищі накопичується значна 
кількість незнайомих людей, що може 
спровокувати різноманітні соціальні 
страхи, пов’язані з втратою відчуття 
своїх психологічних кордонів.

Опинившись у бомбосховищі, перш за 
все слід озирнутися і вибрати для себе 
максимально зручне місце. Коли ви 
розташуєтесь, слід звернути увагу на 
те, які люди опинилися поруч із вами. І 
треба з усіма, хто поруч, познайомиться 
та почати спілкуватися, розповісти про 
себе та вислухати інших. Спілкування 
дає почуття солідарності з тривогами 
та занепокоєннями інших людей. По-
ступово прийде розуміння, що всі, хто 
тут опинився, у тій самій ситуації за-
непокоєння та напруження, що й ви. 
Але тут важливо пам’ятати про те, що 
не всі готові до спілкування. Не варто 
нав’язувати іншим себе, якщо вони не 
схильні до спілкування. Слід зберігати 
розумну дистанцію, оскільки інша лю-
дина може бути у стані гострого стресу 
чи горя у зв’язку зі своїми втратами чи 
обставинами життя.

Як уникнути почуття провини 
у разі від’їзду до безпечного місця? 
Дуже багато біженців нарікають, 
що совість їх «з’їдає»: «я в безпеці, 
а мої друзі та родичі у зоні військо-
вих дій».

А.С.: На жаль, реальність така, що багато 
хто змушений був виїхати з зон бойо-
вих дій або рятуючись від потенційних 
загроз у безпечніші місця. При цьому 
не рідко страждає цілісність сім’ї — 
хтось їде, а хтось із близьких змушений 
був через різні причини залишитися в 
зонах конфлікту. У цих випадках від-
чуття провини уникнути дуже складно. 
Переживання провини тією чи іншою 
мірою все одно випробовуватиметься. 
Але собі слід зрозуміти, заради чого ми 
їдемо. Почуття провини – це та психо-
логічна плата, яку ми робимо за влас-
ну безпеку та безпеку своїх дітей.

Прагнення убезпечити себе пов’язане 
з бажанням нормалізації життя та за-
безпечення можливості власного май-
бутнього. Частина суспільства змушена 
виїхати для того, щоб зберегти свій гро-
мадянський потенціал та забезпечити 
можливість відновлення країни після 
припинення воєнних дій. Люди повин-
ні елементарно вижити і це виправдо-
вує від’їзд у безпечніше місце, незва-
жаючи на докори совісті та думки про 
те, що ми когось кидаємо. Вимушений 
від’їзд виключає фізичні загрози, але не 
виключає психологічні загрози, пов’я-
зані з необхідністю адаптації до нових 
умов життя. Тому вимушена втеча має 
свої труднощі і не завжди це простіше 
та легше, ніж залишитися.

Якоїсь миті варто сказати собі, що це 
було вимушене рішення, але це не те, 
про що ви мріяли. Це порушило ваші 
плани, але настане час, коли ви повер-
нетеся додому і почнете відновлювати 
своє звичне життя.

Почуття провини можна мінімізува-
ти збереженням постійного зв’язку з 
близькими, що залишилися у місцях 
постійного проживання. Візьміть собі 
за правило списуватися і по можли-
вості телефонувати близьким людям 
щодня, підтримувати їх і цим підтри-
мувати себе в вимушених обставинах.

Є певний тип людей, які під час 
війни зберігають абсолютну «хо-
лодність» під час читання тра-
гічних новин або дізнавшись про 
смерть чи поранення родича. Чи це 
захисна реакція?

А.С.: Є дві причини, чому люди збері-
гають «холодність» під час читання 
трагічних новин та повідомлення про 
загибель близьких їм людей.

Перша причина — особистісна, пов’яза-
на з особливостями характеру людини. 
Справді, у людини може спостерігатися 
психологічна стійкість до шокуючої ін-
формації, особливо якщо її діяльність 
так чи інакше передбачає контакт із 
різними загрозами — це можуть бути 
військові, лікарі або співробітники 
МНС.

Але якщо йдеться про простих людей, 
то зіткнення з трагічними новинами, 
як правило, не залишає байдужих. Щоб 
впоратися з цими обставинами, у нас 
«запускаються» різноманітні види пси-
хологічного захисту. Вони захищають 
нашу психіку від надмірних наванта-
жень та шокової інформації. Так звана 
«холоднокровність» забезпечується 
тим, що називається психологічною 
анестезією. Це один з базових захисних 
механізмів, що підвищують стійкість 
психіки в інформації, що травмує.

Виявляється цей захист у зниженні 
чутливості та блокуванні емоційних 
реакцій на трагічні повідомлення. Лю-
дина тимчасово перестає відчувати 

почуття щодо того, що відбувається, 
повідомлення нібито не викликають у 
неї жодних емоцій. Але слід пам’ятати, 
що блокування почуттів не означає їх 
відсутність. Рано чи пізно, коли інтен-
сивність загроз знизиться, приховані, 
невідреаговані почуття актуалізують-
ся та їх треба буде пережити наново. 
Таке перепроживання поверне людину 
до повноцінного контакту з реальністю.

Про спікера: 
Андрій Старовойтов (Одеса, Україна)
Кандидат психологічних наук, психо-
лог, психотерапевт, супервізор
Східно-Європейська Асоціація Арт-те-
рапії
Інститут психодрами, сучасної психо-
логії та психотерапії

Спілкувалась Аліна Манасова
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Одеський ЦГЗ 
запрошує на 

курси підвищення 
кваліфікації 

До уваги медичних сестер та інструк-
торів з лікувальної фізкультури! КНП 
«Центр громадського здоров’я» з 4 
квітня 2022 року планує навчання на 
курсах підвищення кваліфікації для:

 • Медсестер загальної практики – сі-
мейної медицини (спеціалізації) з 
04.04 по 27.05.2022 р. – контрактна 
форма

 • Медсестер дитячих відділень (удо-
сконалення) з 04.04 по 29.04.2022 р. 
– бюджетна/контрактна форма

 • Інструкторів з лікувальної фізкуль-
тури (удосконалення) з 04.04 по 
29.04.2022 р. – контрактна форма

Оголошуємо набір в групу та проси-
мо переглянути підготовку кадрів. 
Реєстрація  за посиланням: https://
healthcenter.od.ua/kursy-reestracziya/

За додатковою інформацією просимо 
звертатися за телефоном 096-509-07-08
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Дитина переживає 
втрату близької 

людини. Як їй 
допомогти?

Смерть близької людини завжди є 
стресом для дитини, а переживан-
ня втрати під час війни ще більш 
важке, оскільки смерть у такій 
ситуації, як правило, жорстока, 
очевидна і призводить до того, що 
дитина перестає відчувати себе в 
безпеці.

 • стають агресивними, тривожни-
ми, байдужими чи надто актив-
ними;

 • проявляють песимізм щодо май-
бутнього або заглиблюються в по-
шук сенсу життя

2.  Безпосередні реакції
Найперше, що відчувають діти – шок і 
зневіра. Дитина відмовляється вірити 
у втрату. Таким чином спрацьовує ме-
ханізм захисту психіки – заперечення 
заважає дітям емоційно перевантажи-
тися. Деякі діти одразу гостро реагують 
на втрату близької людини, стають за-
журеними та можуть плакати протя-
гом декількох днів. А певний відсоток 
взагалі не проявляє реакцію і продов-
жує жити звичними життям, ніби вони 
увімкнули автопілот. Така, на перший 
погляд, байдужа поведінка є також ро-
ботою механізму захисту психіки. І це 
нормально.

3.  Подальші реакції
Коли минають перших 2-3 кризові дні, 
дитина починає проявляти свої пере-
живання у вигляді:

 • поганого сну (через страх не проки-
нутись тощо);

 • енурез;

 • плаксивість, замкнутість, апатич-
ність;

 • відмови від їжі або переїдання;

 • гніву.

Як допомогти дитині пережити втрату
Дорослі повинні зрозуміти, що дитина 
має пережити і прийняти факт смер-
ті емоційно та когнітивно (розумово), 
тому наголошуємо на наступному:

 • відкрите і чесне спілкування: не да-
вайте абстрактних понять, не порів-
нюйте смерть зі сном або подорож-
жю – це підвищує ризик розвитку 
фобій та страхів;

 • дайте час для пізнання та при-
йняття: дозвольте дитині ставити 
запитання, ведіть короткі бесіди, 
дозвольте відвідати місце похован-
ня, якщо це безпечно;

 • зробіть втрату реальною: дитина 
має попрощатися з померлим та 
бути присутньою на похоронах і 
поминках. Але підготуйте дитину 
до процедури поховання – поясніть, 
що буде відбуватися на кладовищі. 
Не приховуйте свої почуття та зга-
дуйте померлого;

 • сприяйте емоційному подоланню 
горя: переключайте увагу дитини, 
заохочуйте до спілкування з рідни-
ми та друзями.

Раптова  і насильницька смерть – це 
травматична подія для всіх, а особли-
во для дітей. Тому саме ми, дорослі, 
повинні допомогти нашим малюкам 
без посттравми вийти з цього стану. 
Пам’ятайте, що спочатку кисневу ма-
ску одягаємо собі, а потім дітям, отже 
спочатку стабілізуйте та потурбуйте-
ся про свій емоційний стан. Якщо ви 
не знаєте, як впоратися самостійно, 
звертайтеся до кризових психологів 
за допомогою.

Бережіть себе та рідних.
Частіше обіймайте та цілуйте дітей.
Все буде добре!

Психолог Лейла Гасанова

Дорослі мають розуміти, що саме від-
чувають діти і як їм зарадити. Для по-
чатку розглянемо етапи реакцій дити-
на на втрату близької людини.

1.  Реакція горя
Немає правильної або неправильної 
реакції горя у дітей, тому не слід нав’я-
зувати дітям свої шаблони. Кожна ди-
тина переживає скорботу, як відчуває. 
Необхідно просто бути поруч і жодному 
разі не забороняти дитині горювати.

В цей період діти можуть проявляти 
регресивну поведінку:

 • відмовляються робити самостійно 
ті дії, що вже добре вміли (ходити, 
одягатися, їсти, митися тощо);

 • ізолюються, замикається в собі та 
не бажають спілкуватися;
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Байдужість до 
небезпеки. Чому 

люди почали 
ігнорувати сирену

Воєнні дії на території України 
тривають уже три тижні, і бага-
то хто помічає, що байдуже ста-
виться до звуку сирени, не поспі-
шає вранці продивлятися новини, 
не ховається в укриття тощо.

Така поведінка є незрозумілою для са-
мої людини і питання «Чому мені бай-
дуже на небезпеку?» лунає все частіше. 
І цьому є кілька пояснень.

1.  Звикання. Так, людина звикає до 
небезпеки, і те, що раніше лякало, 
вже не так гостро впливає на емо-
ційний стан.

2.  Знецінення. Досвід показав, що не 
завжди після звуку сирени відбува-
ються бомбардування або стріляни-
на, тому людина може знецінювати 

сигнал небезпеки та не реагувати 
на нього належним чином.

3.  Виснаження. Коли людина відчуває 
втому, організм підсвідомо блокує 
будь-яку активність, тому бігти в 
укриття після звуку сирени просто 
немає сил.

4.  Апатія. Ейфорія та страх перейшли 
в депресивний стан, а він небезпеч-
ний саме інертністю, зневірою та 
байдужістю. Під час апатії люди-
на може навіть відмовлятися від 
харчування, гігієнічних процедур 
тощо. Це важкий стан, який потре-
бує негайної психологічної допо-
моги.

5.  Втрата сенсу життя. Найчастіше 
проявляють байдужість самотні 
люди, які не несуть відповідаль-
ність за інших. Вони можуть вва-
жати, що не обов’язково рятувати 
власне життя, і вирішують поклас-
тися на випадок та долю.

6.  Негативний приклад. Коли людина 
живе не сама, а її близькі не вважа-
ють за доцільне бігти в укриття під 
час сигналу сирени, то вона вирішує 
не виділятися та не здаватися «над-
то тривожною».

Проте пам’ятайте, що пильність та реа-
гування на небезпеку потрібні для того, 
щоб:

 • вижити самому та допомогти вря-
туватися іншим.

 • зберегти сили, щоб бути корисним 
під час війни та після перемоги.

 • бути прикладом відповідальної по-
ведінки для інших.

Бережіть себе та близьких.
Все буде добре!

Психолог Лейла Гасанова
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Вибухонебезпечні 
предмети: ризик, 

який може 
коштувати життя. 
Поради з безпеки 

від МОЗ України
Вибухонебезпечні предмети ста-
новлять смертельну загрозу. 
Найбільш розповсюджені з них: 
різні види протипіхотних мін, 
мінометні та протитанкові 

У містах ворог зазвичай мінує пред-
мети, які можуть становити хоч якусь 
цінність: мобільні телефони, зброя або 
її деталі, аптечки, продукти, дитячі 
іграшки та ін.

У містах та селах окупанти вико-
ристовують так звані «розтяжки», які 
одразу непомітні для ока людини. Їх 
можуть застосовувати біля вхідних 
дверей у багатоповерховий будинок 
тощо.

Крім того, «розтяжки» та інші вибухоне-
безпечні предмети активно використо-
вують біля місць ведення бойових дій 
та знаходження військових позицій, 
поблизу тимчасових польових складів 
окупантів. Вони ретельно маскують за-
міновані місця гілками дерев вздовж 
доріг та стежок.

ДСНС фіксує також випадки мінування 
тіл загиблих людей.

Відступаючи з військових позицій, 
окупанти все частіше залишають по 
собі заміновану бойову техніку та свої 
речі.

Тому без необхідності не намагайте-
ся проникнути до покинутої ворожої 
техніки та не торкайтеся залишених 
окупантом речей! 

Якщо ви виявили підозрілий предмет, 
схожий на ви бухонебезпечний:

 • У жодному разі не торкатися зна-
хідок власноруч і не доз воляйте це 
робити іншим. 

 • Категорично забороняється пере-
міщувати вибухонебезпечні пред-
мети, намагатися розібрати їх, вно-
сити у приміщення, закопувати у 
землю, кидати у водойми тощо.

 • Відійдіть від підозрілого предмета 
якомога далі.

 • Якось позначте місце знахідки.

 • Негайно повідомте про небезпечну 
знахідку підрозділи ДСНС (за номе-
ром 101) або поліції (102).

 • Дочекайтеся приїзду фахівців із 
знешкодження вибухонебезпечних 
предметів і вкажіть місце розташу-
вання підозрілої знахідки.

Невиконання цих вимог може призве-
сти до тяжких наслідків та коштувати 
вам життя.

Будьте уважними та не ризикуйте жит-
тям. Бережіть себе!

міни, артилерійські та танкові 
снаряди, різні види ручних гра-
нат тощо. 

Усі вони містять вибухові речовини та 
можуть спрацювати від тертя, удару 
чи інших механічних дій. Навіть після 
тривалого перебування у воді або землі 
ці речовини не втрачають здатності 
вибухати. Окупанти мінують україн-
ські міста та села, щоб заподіяти макси-
мальну шкоду цивільному населенню.

Де можна потрапити на небезпечну 
знахідку?
Всюди: на вулицях, дитячих майдан-
чиках, у покинутих будинках, зруйно-
ваних будівлях, на заміському відкри-
тому просторі (у водоймах, лісах, полях, 
на узбіччях доріг) та ін.
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Згідно з наукою: 
6 способів бути 

щасливим цього 
року

Бувають дні, коли світ може зда-
ватися надзвичайно хаотичним 
і приголомшливим у складнос-
ті — чи то політика, економіка, 
глобальні проблеми чи… просто 
стрес, з яким ви стикаєтесь на ро-
боті чи вдома. При всьому цьому 
щастя є ключовим пріоритетом. 
Люди хочуть радості та задово-
лення від роботи та життя. Хоча 

Не гониться за щастям
Парадокс щастя говорить про те, що 
якщо ви прагнете бути щасливими, у 
вас буде менше шансів досягти цього. 
Натомість ви повинні прагнути ство-
рити умови, пов’язані зі щастям, а не 
шукати щастя заради нього самого.

Це вірно, тому що гонитва за щастям 
нагадує вам про те, чого у вас немає 
(оскільки ви, врешті-решт, прагнете 
його), і це зосереджує вас на ваших 
власних потребах, а не на потребах ін-
ших — і навпаки, пов’язано зі щастям. 
Ви, швидше за все, відчуєте щастя, 
якщо зробили свій внесок у потреби 
інших, а не у власні потреби.

Розумно проводьте час
Якщо ви хочете бути щасливими, вам 
також добре буде витрачати час на за-
няття, які одночасно розслаблюють і 
«омолоджують». Дослідження в Універ-
ситеті Ноттінгема показали, що коли ви 
витрачаєте час на хобі, яке вам подоба-
ється, або витрачаєте години на ігри, 
це співвідноситься зі щастям. Дрімати 
— це також чудовий спосіб підвищити 
своє щастя.

І що цікаво, дослідження в Універси-
теті Колорадо виявили, що якщо ви 
встановлюєте будильник так, щоб 
прокидатися на годину раніше що-
дня (якщо ви в цілому спите достат-
ньо), це також корелює зі щастям — 
ймовірно, тому, що ви маєте більше 
контролю над своїм часом. і тому, що 
ви можете наповнити свій день тим, 
що ви любите робити.

Інвестуйте в досвід
Створюючи умови для щастя, розумно 
також шукати значущий досвід. Хоча 
ви можете витрачати гроші на речі, 
досвід набагато швидше окупиться 
вашим почуттям радості або задово-
ленням. Це пов’язано з тим, що покуп-
ка речей, як правило, приносить лише 
швидкоплинне задоволення, тоді як 
досвід, як правило, залучає вас з часом 
і в багатьох частинах вашого сенсор-
ного мозку. Вам сподобалося оглядати 
визначні пам’ятки Венеції, куштувати 
чудові страви та відчувати розгойду-
вання поїздки на гондолі та бруківку 
під ногами, прогулюючись по місту? 
Ці переживання створюють спогади, 
які триваліші, ніж об’єкти/речі. Крім 
того, люди зазвичай насолоджуються 

щастя може здатися швидкоплин-
ним, є шляхи, якими ви можете 
піти (деякі, які можуть здатися 
вам дивовижними), щоб знайти 
власне щастя.

У дослідженні американського соці-
олога та доктора філософії Трейсі Ба-
уера (є автором двох книг: «Секрети 
щастя на роботі» та «Оживіть роботу, 
притягнувши життя до роботи»), у ща-
стя є кілька важливих джерел, які ма-
ють найбільше значення. Відчувати 
значущість цілей у своєму житті; під-
тримувати значущі зв’язки з іншими; 
можливість розвиватися, навчатися 
та рости; і вдячність — все це співвід-
носиться зі щастям.

Але у Бауер є також певні шляхи до від-
чуття щастя, які можуть вас здивувати.
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переживаннями з іншими людьми, що 
також робить їх більшими джерелами 
щастя. Стрибки з парашутом, які ви ро-
били разом із сином, будуть завжди з 
вами, фактично даруючи дозу радості 
кожного разу, коли ви згадуєте ці мо-
менти.

Їжте свіжі овочі та фрукти
Якщо ви вибагливі в їжі, ви можете пе-
рейти до наступного джерела щастя, 
але для всіх тих, хто їсть здорову їжу 
(або тих, хто хоче бути здоровим), це 
також шанс: дослідження Університету 
Уорвіка виявили постійне споживан-
ня фруктів і овочів засобом бути більш 
щасливим. У дослідженні, проведено-
му в Університеті Лідса, була висунута 
гіпотеза, що більша присутність каро-
тиноїдів в крові сприяє підвищенню 
суб’єктивного самопочуття, коли люди 
харчуються більш здоровою їжею.

Зробіть внесок у вашу спільноту
Ще один вірний шлях до щастя — міцні 
зв’язки з вашою спільнотою. Це може 
бути спілкування з дітьми: як показа-
ло дослідження, опубліковане в Social 
Psychological and Personality Science — ті, 
хто ставить потреби дітей вище влас-
них, відчули більше щастя. Звичайно, 
ви все одно повинні встановити здо-
рові межі для дітей, але безкорисливе 
інвестування в благополуччя дітей, 
проведення часу із ними і демонстру-
вання беззастережної любові було тісно 
пов’язане з більшим щастям.

Ви також можете стати волонтером 
у своїй громаді і відчути більше ща-
стя. Усі люди мають потребу бути 
корисним і прагнуть розділити свої 
таланти зі своєю спільнотою. Це під-
твердило дослідження в Університеті 
Іллінойсу, яке показало, що коли люди 

бачать інших, чиї потреби задоволені, 
вони самі відчувають себе щасливими. 
Коротше кажучи: підбадьорюючі інших, 
ви покращуєте і власне життя!

Слідкуй за грошима
Це помилкове твердження, що за гро-
ші можна купити щастя. Звичайно, 
кожному потрібен пороговий рівень 
доходу, щоб забезпечити безпеку, до-
статнє харчування та притулок, але це 
призводить лише до базового задово-
лення. Якщо ви вийдете за цей «поріг» 
гроші «не куплять» вам додаткове ща-
стя. Справжня радість, як правило, є 
результатом усіх інших факторів, про 
які йшлося вище — від мети та здоров’я 
до внесення значущих внесків у спіль-
ноту.

Зрештою, вам не потрібно просто че-
кати, поки навколо вас «розквітне» 
щастя. Натомість ви можете створити 

умови для власного щастя — і вжиття 
позитивних дій також може бути його 
джерелом. 
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