
ТРАВЕНЬ 2022



ЗДОРОВ`Я

 • СЛІД ПАМ’ЯТАТИ: ДЕНЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОМЕРЛИ ВІД СНІДУ ...................................................................... 2

 • РОЗПОВІДАЄ ЕКСПЕРТ: ЩО ТАКЕ ПРАВЕЦЬ ТА ЯК ВІД НЬОГО ВБЕРЕГТИСЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ . 4

 • ПТСР У ДІТЕЙ: ПРОЯВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРАДИ БАТЬКАМ ............................................................... 8

 • 12 ТИПІВ ДЕПРЕСІЙ І ЩО ВАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО КОЖЕН ................................................................10

МЕДИЦИНА

 • МОЗ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО ВІРУС МАВПЯЧОЇ ВІСПИ? .....................................................................16

 • МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ОКУПАЦІЇ: ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА 

ТИМЧАСОВО НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ ........................................................................................ 20

 • ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД ВІЙСЬКОВИХ ЗСУ ТА ТРО ................. 24

 • ПОРЯДОК ДІЙ МЕДПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОКИНУТОЇ ДИТИНИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ ............................................................................................................................................. 26 

ПОДІЇ ЦЕНТРУ

 • РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СИБІРКИ НА ОДЕЩИНІ ПРЕДСТАВИЛИ НА 

КОНФЕРЕНЦІЇ В ПАРИЖІ............................................................................................................................................30

 • ВИСОКОЯКІСНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ: ЯК 

ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ......................................................................................................................................................... 32

ДОСЛІДЖЕННЯ

 • РОЗЛУКА З ДИТИНОЮ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПОРАДИ БАТЬКАМ ...............................................................34

 • 5 НАЙГІРШИХ ФРАЗ, ЩОБ ВТІШИТИ ЛЮДИНУ, І 5 ГАРНИХ ВАРІАНТІВ НАТОМІСТЬ ................36

 • НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЯК ТАБАК ВПЛИВАЄ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ  ............................................38



ЗДОРОВ’Я

PUBLIC HEALTH травень	 20222 3

Слід пам’ятати: день 
людей, які померли від 

СНІДу

Зазначимо, що у січні 2022 року в Укра-
їні офіційно зареєстровано 987 нових 
випадків ВІЛ-інфекції, у 295 пацієнтів 
діагностовано СНІД, а 126 людей помер-
ли саме від СНІДу.

До ВІЛ-інфекції схильні люди будь-яко-
го віку та усіх національностей. Жод-
ний соціальний статус не дає гарантії 
залишитися незараженим без дотри-
мання певних правил поведінки.

Профілактика захворювання
Визначити на вигляд, інфікована лю-
дина чи ні, неможливо. Дізнатися, чи 
має людина ВІЛ, можна лише одним 
способом — пройти тестування на ВІЛ. 
Зазвичай антитіла в крові з’являються 
в період від 1,5 до 3-х місяців (в окремих 
випадках до шести місяців) після зара-
ження. Важливо пам’ятати, що аналіз 
у цей проміжок часу може бути нега-
тивним, хоча людина вже інфікована і 
здатна заразити інших людей. Пройти 
добровільне тестування на ВІЛ-інфек-
цію, у тому числі анонімне, можна в 
будь-якій організації охорони здоров’я, 
яка має процедурний кабінет, а також 
пройти перевірку можна самостійно, 
якщо придбати тест на ВІЛ із слини в 
аптеці.

Своєчасне встановлення діагнозу 
ВІЛ-інфекції дозволяє вчасно розпоча-
ти необхідне лікування та вжити інших 

заходів для зменшення негативних на-
слідків зараження ВІЛ, наприклад, за-
побігти передачу ВІЛ близьким людям.

Лікування
Нині повністю видалити ВІЛ із організ-
му неможливо. Однак можна зупинити 
прогресування ВІЛ-інфекції та не допу-
стити розвитку термінальної стадії за-
хворювання. Лікування при ВІЛ-інфек-
ції – «антиретровірусна терапія» – це 
постійний та довічний прийом анти-
ретровірусних препаратів. Вчасно роз-
почавши лікування та дотримуючись 
усіх вказівок лікаря, люди, які живуть 
з ВІЛ, можуть прожити довге та повно-
цінне життя. Якість життя ВІЛ-пози-
тивних людей завдяки цим лікарським 
препаратам майже не відрізняється від 
якості життя людей без ВІЛ.

Сьогодні профілактика ВІЛ-інфекції но-
сить комплексний характер і спрямо-
вана на формування відповідального 
ставлення до свого здоров’я та при-
хильності до здорового способу життя 
в цілому.

Кожен повинен розуміти, що тільки 
сама людина — головна ланка у збере-
женні свого здоров’я та несе відпові-
дальність за захист від зараження ВІЛ/
СНІДу, як самої себе, так і інших.

Підготувала Аліна Манасова
15 травня 2022 року — Всесвітній день 
пам’яті людей, які померли від СНІДу. 
У цьому році цей день світ відзначає 
у 39 раз.

Історія та визначення хвороби
ВІЛ-інфекція — хронічне медикаментоз-
не кероване інфекційне захворювання, 
яке викликається вірусом імунодефі-
циту людини. СНІД (синдром набутого 
імунодефіциту) — остання стадія ВІЛ-ін-
фекції, що розвивається в середньому 
через 10-12 років після зараження.

У 1987 році активіст Клів Джонс запро-
понував створити ковдру на згадку 
про всіх людей, що померли від СНІ-
Ду - квілт. Символом руху щодо попе-
редження цієї хвороби стала червона 
стрічка, приколота до одягу. Цей атри-
бут вигадав у 1991 році художник Франк 
Мур, якого також торкнулася пробле-
ма ВІЛ/СНІДу. І на цей час активісти та 
просто небайдужі люди прикріплюють 
до свого одягу червоні стрічки.

Статистика в світі та Україні
Згідно зі світовою статистикою, на 
планеті живе 37,7 млн. людей, інфіко-
ваних вірусом імунодефіциту (ВІЛ). За 
період спостереження від пов’язаних 
зі СНІДом хвороб померло 36,3 млн. 
людей.
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Що таке правець та як від 
нього вберегтися під час 

війни
«Війна і правець завжди йшли рука об 
руку», — стверджує директор Півден-
ного міжрегіонального департаменту 
Національної служби здоров’я України, 
к.мед.н. Дмитро Самофалов. Експерт 
додає, що кожна доросла людина по-
винна обов’язково робити вакцину від 
правця один раз на десять років.

Правець під час війни
Правець — це гостре інфекційне за-
хворювання, викликане бактерією 
Clostridium tetani. Воно характеризу-
ється ураженням нервової системи і 
нерідко становить небезпеку для жит-
тя. Найчастіше на правець хворіють у 
весняно-осінній період, коли під час 
сільськогосподарських і будівельних 
робіт збільшується вірогідність травми 
шкірних покривів і забруднення рано-
вих поверхонь землею.

«Сто років тому єдине, що міг зроби-
ти військовий хірург, щоб запобігти 
розвитку правця - молитись Богові. 
Сьогодні, на щастя, ми маємо вакцину, 
яка може захистити від правця», — по-
яснює Самофалов. До речі, як раз майже 
сто років тому, у 1923 році, французький 
імунолог Г. Рамон отримав правцевий 
анатоксин, який став застосовуватися 
для профілактики захворювання.

Зазначимо, що спори правця дуже стій-
кі і розвиваються в умовах відсутності 
кисню. Вони витримують нагрівання 
до 80 (!) градусів протягом години, у ви-
сушеному вигляді без доступу світла 
зберігаються до 10 років, а спори навіть 
при кип’ятінні протягом 30-60 хвилин 
гинуть не в 100% випадків.

Шляхи інфікування
 • при пошкодженні шкіри та слизових 

оболонок;

 • внаслідок травмування гострими 
предметами, уламками деревини.

Захворюваність на правець безпосеред-
ньо залежить від ступеня обсіменіння 
ґрунту спорами збудників, а також від 
рівня травматизму. Найнебезпечніший 
– сільськогосподарський та побутовий 
травматизм, які пов’язані з забруднен-
ням рани ґрунтом. Сприйнятливість 
людей до захворювання висока, і ризик 
зростає, якщо в рані створюються ана-
еробні умови.

Симптоматика
Симптоми захворювання можуть 
з’явитися у строк від 3-го до 21-го дня 
після зараження. Це зокрема: голов-
ний біль, спазми м’язів обличчя, під-
вищення температури та надмірне 
потовиділення, м’язові спазми (часто 
в шлунку), болісна напруга у всьому 
тілі, проблеми з ковтанням, зміна 
артеріального тиску та прискорене 

серцебиття, неконтрольоване/мимо-
вільне скорочення мускулатури голо-
сових зв’язок (ларингоспазм), ламкість 
кісток, ускладнення дихання.

За появи перших симптомів правця 
слід негайно звернутися до лікаря, адже 
ця хвороба може призвести до смерті.

Захист від захворювання
Єдиний спосіб захиститися від прав-
ця — це вакцинація. Наприклад, у 2020 
в Україні було зареєстровано цілих 12 
випадків захворювання на правець. З 
них 5 випадків серед дітей 10–14 років, 
1 — 15–17 років та у 6 дорослих. Якщо 
ви пропустили необхідні щеплення за 
Календарем в цьому році, поспішіть їх 
надолужити! Вакцина від дифтерії та 
правця в Україні безоплатна.

Не дивлячись на те, що у Дмитра Са-
мофалова ще не пройшло десять років 
з попередньої вакцинації, але врахо-
вуючи не передбачуваність та ризики 
воєнного часу, він отримав вакцину від 
правцю. На його погляд, доцільно про-
вести ревакцинацію всього складу ЗСУ, 
а комбати і начмеди повинні в наказо-
вому порядку зібрати особовий склад і 
вакцинувати всіх.

«Ми багато говоримо про броніки, ка-
ски, аптечки, але чомусь вакцина від 
правцю залишається поза фокусом 
нашої уваги. Вакцинація від правцю — 
такий самий захист бійця як аптечка, 
бронік та каска», — додав Самофалов.

Календар щеплень визначає оптималь-
ний вік і проміжки часу для введення 
вакцин. Тому для найкращого захисту 
варто робити щеплення вчасно. Вак-
цинація необхідна, навіть якщо ви 
хворіли, оскільки імунітет після за-
хворювання не триває все життя, і є 
ймовірність повторного зараження.

Підготувала Аліна Манасова
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ПТСР у дітей: прояви, 
особливості та поради 

батькам
Війна в Україні травмує не лише фі-
зично, економічно, а й психологічно, 
особливо дітей. Пережитий травму-
ючий досвід може стати причиною 
розвитку посттравматичного стре-
сового розладу (ПТСР). Це порушення 
психічного стану, як правило, починає 
проявлятися приблизно через шість 
місяців після травмуючої події. Проте, 
якщо стресор має потужну тривалу 
у часі дію (наприклад, перебування в 
окупації, постійні ситуації обстрілів 
та повітряних тривог тощо), вірогід-
ність швидкого розвитку ПТСР підви-
щується.

Ознаки ПТСР у дітей та підлітків:
 • дитина постійно повертається дум-

ками до травмуючої події;не робіть 
те, що реально заважає всім: гучна 
музика, паління в приміщенні тощо;

 • емоційна нестабільність: прояви 
агресії, роздратування, депресії, 
апатії, імпульсивності, емоційної 
відстороненості;

 • порушення сну: нічні жахи, безсон-
ня або постійна сонливість;

 • підвищення рівня тривожності, очі-
кування повторення подій;

 • увага та пам’ять не стійкі, дитині 
важко сконцентруватися на вико-
нанні завдань;

 • саморуйнівна поведінка: нанесення 
самоушкоджень, алкоголізація, нар-
котизація (часто – серед підлітків).

Що послаблює ризики виникнення ПТСР 
у дітей?
Батьки мають знати, що перш за все 
необхідно психологічно стабілізувати-
ся самим, щоб мати змогу підтримати 
дітей. Щоб профілактувати дитячий 
ПТСР, слід:

 • забезпечити (відновити) почуття 
безпеки дитини;

 • залучати дитину до фізичної актив-
ності (фізкультура, танці, регуляр-
ні прогулянки на свіжому повітрі 
тощо);

 • відновити режим дня, наскільки це 
можливо;

 • якісно проводити з дитиною час: 
разом готувати, розмовляти, гуляти 
тощо;

 • вислуховувати дитину, коли вона 
хоче поговорити, і відповідати, коли 
вона ставить запитання;

 • дозволити дитині висловлювати 
свої емоції та почуття;

 • пояснювати дитині те, що сталося, 
правдиво і доступними для її віку 
словами. Розуміння ситуації в ці-
лому та причин того, що відбулося, 
є важливим і допомагає зціленню;

 • сприяти соціальній активності ди-
тини;

 • заручитися підтримкою психолога.

У випадку будь-яких раптових ви-
ражених змін у поведінці дитини, її 
емоційному стані, спілкуванні, грі та 
шкільній успішності важливо пам’я-
тати про можливість прихованих 
психотравмуючих подій, про які ди-
тина може боятися чи соромитися 
говорити. Тому завжди слід шукати 
довірливого спілкування з дитиною. 
Душевні рани не такі видимі, як тілес-
ні. Вони потребують нашої уважності, 
чутливості до того, що відбувається в 
дитячій душі.

Бережіть себе та свій психічний стан.
Все буде добре!

Психологиня Лейла Гасанова
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12 типів депресій 
і що вам потрібно 

знати про кожен
Під «великим наметом» депресії існує 
багато “відтінків сірого”. У цьому ма-
теріалі експерти пояснюють важливі 
факти про клінічну депресію, сезон-
ні афективні розлади, післяпологову 
депресію тощо. А ще про те, що де-
пресія може бути легкою чи важкою. 
Вона може бути короткочасною або 
хронічною. Особливі обставини, такі 
як народження дитини або зміна пір 
року, також можуть викликати сим-
птоми депресії.

Розуміння типу депресії, яку пережи-
ває людина, допомагає лікарям визна-
чити лікування. А для людини, у якої 
діагностовано депресію, може бути 

«клінічний депресивний розлад». Ці 
симптоми можуть включати почуття 
смутку, порожнечі, нікчемності, безна-
дійності та провини; втрату енергії, 
апетиту або інтересу до приємних 
занять; зміну звичок сну; думки про 
смерть і самогубство. Проте більшість 
випадків добре піддаються лікуванню.

Клінічний депресивний розлад має два 
підтипи: «атипову депресію» і «мелан-
холійну депресію». Люди, які належать 
до першої категорії, як правило, багато 
сплять і їдять. Вони емоційно реак-
тивні і дуже тривожні, пояснює доктор 
Ноубл. Люди з останньої категорії ма-
ють проблеми зі сном і схильні розмір-
ковувати над думками, пов’язаними з 
почуттям провини, каже вона. Молоді 
люди, як правило, мають атипову де-
пресію, а меланхолічний тип частіше 
спостерігається у літніх людей.

Стійка до лікування депресія
Іноді люди з великим депресивним 
розладом не реагують на лікування. 
Навіть після того, як спробували один 
антидепресант, а потім інший – і, мож-
ливо, третій чи четвертий – їх депре-
сія вперто тримається. «Можливо, це 
генетично, а може, екологічно», – каже 
доктор Ноубл. «Їхня депресія просто 
стійка».

Допомога людям подолати резистент-
ну до лікування депресію починається 
з ретельного обстеження, щоб забезпе-
чити правильний діагноз і виявити 
інші психіатричні та медичні причи-
ни їх симптомів. Пацієнтів консуль-
тують щодо правильного дозування 
та тривалості лікування. Якщо ліки не 
працюють, лікарі спробують перейти 
на подібний препарат або препарат ін-
шого класу. Пацієнти можуть отримати 
користь від додавання другого анти-
депресанту з іншого класу і, можливо, 
іншого типу ліків, наприклад, антипси-
хотика.

Субсиндромальна депресія
Людину, яка має депресивні симптоми, 
але не повністю відмічає всі “прапорці” 
для діагнозу глибокої депресії, можна 
вважати «субсиндромною». Можливо, 
у неї три-чотири симптоми, а не п’ять, 
або, можливо, вона перебуває в депре-
сії тиждень, а не два, пояснює доктор 
Ноубл.

«Замість того, щоб дивитися на симп-
томи, я зазвичай дивлюся на функ-
ціональність», — каже вона. Чи може 
пацієнт ходити на роботу і виконувати 
повсякденні обов’язки? Якщо людина 
відчуває труднощі, вона все одно може 
отримати користь від лікування, у тому 
числі за допомогою ліків, підкреслює 
фахівець.

Стійкий депресивний розлад
Люди з персистуючим депресивним 
розладом (PDD) мають поганий, похму-
рий або сумний настрій у більшість 
днів і принаймні два додаткові симпто-
ми депресії, які тривають два роки або 
більше. У дітей та підлітків PDD (також 
звана дистимія) може бути діагносто-
вана, якщо симптоми дратівливості або 
депресії зберігаються протягом року 
або більше. «Це може зростати та змен-
шуватися в інтенсивності, але загалом 
це низький рівень депресії», – пояснює 
доктор Ноубл.

Щоб діагностувати цей тип депресії, 
люди також повинні мати дві з наступ-
них ознак: проблеми зі сном (занадто 
багато або занадто мало); низький рі-
вень енергії або втома; низька самоо-
цінка; поганий апетит або переїдання; 
погана концентрація або труднощі з 
прийняттям рішень; відчуття безна-
дійності.

Зазвичай PDD вимагає лікування з 
комбінацією медикаментів та психо-
терапії.

корисною інформація про їхній специ-
фічний розлад. «Люди, здається, втіша-
ються, знаючи, що з ними відбувається 
насправді», — каже Сара Нобл, психіатр 
з Центру охорони здоров’я імені А. Ей-
нштейна у США. «У них принаймні є 
відповідь на те, чому вони відчувають 
те, що переживають».

Ось що ви повинні знати про різні типи 
депресії. Якщо ви підозрюєте, що у вас 
чи у ваших близьких є щось із них, про-
йдіть обстеження у фахівця з психіч-
ного здоров’я. Він може допомогти вам 
визначити діагноз і підібрати найкра-
щий курс лікування.

Клінічний депресивний розлад
Згідно з діагностичними критеріями, 
опублікованими Американською психі-
атричною асоціацією, людина повинна 
мати принаймні п’ять симптомів, які 
зберігаються протягом двох тижнів 
або довше, аби їй поставили діагноз 
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Передменструальний дисфоричний 
розлад
До 10% жінок дітородного віку відчува-
ють передменструальний дисфорич-
ний розлад (ПМРР). Ця важка форма 
ПМС може спровокувати депресію, сму-
ток, тривожність або дратівливість, а 
також інші екстремальні симптоми за 
тиждень до менструації.

«Це може бути дуже незручним, заважа-
ти та заважати повсякденному житті 
жінки», — каже Дороті Сіт, доктор ме-
дичних наук, доцент психіатрії та пове-
дінкових наук у Школі медицини Фейн-
берга Північно-Західного університету 
в Чикаго (США).

Вчені вважають, що такі жінки можуть 
мати аномальну чутливість до гормо-
нальних змін під час менструального 
циклу. Прийом антидепресантів, зокре-
ма селективних інгібіторів зворотного 

захоплення серотоніну, за два тижні до 
менструації або протягом місяця може 
бути дуже ефективним, каже доктор 
Сіт. Деякі види контрацепції також 
можуть допомогти. Вчені  з Каліфор-
нійського університету досліджують 
використання світлової терапії для 
покращення якості сну та настрою у 
жінок із ПМДР.

Біполярна депресія
Різкі перепади настрою та енергії, від 
піднесення до безнадійності, є озна-
кою біполярної депресії, яку також 
називають біполярним розладом або 
маніакально-депресивною хворобою. 
Щоб діагностувати цю форму депресії, 
людина повинна мати принаймні один 
напад манії. Біполярний розлад зазви-
чай проявляється в молодому віці. 
Хоча жінок і чоловіків діагностують в 
однаковій кількості, дослідження вка-
зують на можливі гендерні відмінності: 

у чоловіків, схоже, більше маніакальної 
поведінки; жінки схильні до симптомів 
депресії. Біполярний розлад зазвичай 
погіршується без лікування, але його 
можна лікувати за допомогою стабі-
лізаторів настрою, антипсихотичних 
препаратів і розмовної терапії.

Хоча необхідні подальші дослідження, 
нещодавнє дослідження доктора Сіт 
та його колег свідчить про те, що світ-
лотерапія також може бути потенцій-
ним лікуванням біполярної депресії. У 
порівнянні з тьмяним світлом плаце-
бо, щоденний вплив яскравого світла 
опівдні може зменшити симптоми де-
пресії та покращити функціонування 
людей з біполярним розладом, показа-
ло дослідження.

Порушення регуляції настрою
Крик і істерика можуть бути ознака-
ми розладів депресії, що розривають 
настрій (DMDD) — типу депресії, діа-
гностованої у дітей, які не можуть ре-
гулювати свої емоції. Інші симптоми 
включають дратівливість або злий 
настрій майже кожен день і проблеми 
в спілкуванні в школі, вдома або з од-
нолітками.

«Це діти з сильними емоційними спа-
лахами, — каже доктор Ноубл. «Вони 
просто не в змозі стримати свої емоції», 
тому вони «виконують і діють відповід-
но до» своїх почуттів.

Наразі DMDD лікують за допомогою лі-
ків, психотерапії та навчання батьків 
щодо того, як ефективно боротися з дра-
тівливою поведінкою дитини.

Післяпологова (або перинатальна) 
депресія
Народження дитини приносить вели-
чезну радість, але іноді може призве-
сти до післяпологової депресії (ППД), 
якої вражає кожна четверта жінка і 

кожен восьмий чоловік. У жінок піс-
ляпологова депресія, ймовірно, спро-
вокована гормональними порушен-
нями, втомою та іншими факторами. У 
чоловіків це навколишнє середовище, 
викликане зміною ролей і змінами 
способу життя, які приходять з бать-
ківством.

Післяпологова депресія може почати-
ся в будь-який час протягом першого 
року після народження дитини, хоча 
зазвичай вона з’являється незабаром 
після появи нової дитини. Інтенсив-
ні почуття смутку, тривоги та втоми 
стають переважаючими і можуть зава-
жати повсякденному життю. Це може 
спровокувати думки про заподіяння 
шкоди собі або дитині.

У порівнянні з «дитячим блюзом», який 
є легким, нетривалим і надзвичайно 
поширеним станом, що викликає три-
вожність і депресивні симптоми без-
посередньо після народження дитини, 
PPD зазвичай вимагає лікування анти-
депресантами та/або розмовної терапії. 

Сезонний афективний розлад
Сезонний афективний розлад (САР) – 
це повторюваний тип депресії (також 
відомий як сезонна депресія), який 
зазвичай виникає восени або взимку. 
Поряд зі зміною настрою у хворих на 
САР, як правило, низька енергія. Вони 
можуть переїдати, спати, прагнути вуг-
леводів, набирати вагу або відмовитися 
від соціальної взаємодії.

Жінки та молоді дорослі мають більш 
високий ризик розвитку САР. Він діа-
гностується після принаймні двох ро-
ків повторюваних сезонних симптомів. 
Хоча точна причина неясна, досліджен-
ня показують, що це може бути пов’яза-
но з дисбалансом хімічного серотоніну 
в мозку. Надлишок гормону сну мела-
тоніну та недостатній рівень вітаміну D 
також можуть зіграти певну роль.
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САР зазвичай лікують щоденною дозою 
світлової терапії, а іноді й медикамен-
тами.

Розлад настрою, спричинений прийомом 
хімічних препаратів/речовин
Використання або зловживання седа-
тивними препаратами може змінити 
ваш настрій. Такі симптоми, як тривога 
та втрата інтересу до приємних занять 
з’являються незабаром після прийому 
або зловживанням препарату чи під 
час відміни.

Речовини, які можуть призвести до 
такого типу депресії, включають ал-
коголь (якщо ви п’єте занадто багато), 
опіоїдні знеболюючі та бензодіазепі-
ни (які діють на центральну нервову 
систему).

Щоб діагностувати розлад настрою, 
спричинений речовинами/препарата-
ми, лікарі повинні виключити інші по-
тенційні причини депресії, а депресія 
має бути достатньо важкою, щоб зава-
жати повсякденній діяльності.

Психотична депресія
Люди з психотичною депресією мають 
важку депресію, що супроводжується 
психозом, який визначається як втрата 
зв’язку з реальністю. Симптоми психо-
зу зазвичай включають галюцинації 
(бачити чи чути речі, яких насправді 
немає) і марення (помилкові переко-
нання про те, що відбувається)

Одна з пацієнток доктора Ноубл че-
рез два роки після початку лікування 
зізналася, що у неї був рік, протягом 

якого вона не їла нічого, що приготував 
її батько, оскільки думала, що він її от-
руює. В іншому випадку жінка просто 
страждала від психотичної депресії, 
яка не була повністю вилікована.

Лікарі зазвичай призначають разом 
антидепресанти та антипсихотичні 
препарати для лікування психотичної 
депресії.

Депресія через хворобу
Боротьба з серйозними хронічними за-
хворюваннями, такими як хвороби сер-
ця, рак, розсіяний склероз та ВІЛ/СНІД, 
сама по собі може бути депресивною.

Додаючи образу до травми, тепер є 
докази того, що запалення, пов’язане 
з хворобою, також може відігравати 
певну роль у виникненні депресії. Запа-
лення викликає вивільнення імунною 
системою певних хімічних речовин, які 

проникають в мозок, що призводить до 
змін мозку, які можуть викликати або 
погіршити депресію у певних людей, 
пояснює доктор Ноубл. За її словами, 
антидепресанти можуть допомогти 
продовжити життя та покращити здат-
ність функціонувати, а терапія може 
допомогти багатьом пацієнтам впора-
тися з психічними та фізичними захво-
рюваннями.

Переклад та адаптація текстів:  
Аліна Манасова

Джерела: 
 • https ://onlinelibrary.wiley.com/

journal/15206394
 • https://www.peertechzpublications.

com/index.php/journals/archives-of-
depression-and-anxiety

 • https://www.webmd.com/depression/
guide/depression-types
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МОЗ: що варто знати 
про вірус мавпячої 

віспи?
Віспа мавп — віспоподібне захворю-
вання, що спричинюють віруси ро-
дини поксвірусів. За клінічними озна-
ками воно дуже схоже на натуральну 
віспу.

Віспу мавп характеризують як зооноз-
не захворювання. Тобто те, яке переда-
ється від тварини до людини. 

Важливо, що віспа мавп у більшості 
випадків протікає значно легше, ніж 
натуральна віспа. Проте іноді вона все 
ж таки може призвести до летальних 
наслідків.

Хоча у назві цього захворювання згаду-
ються примати, проте до людини вона 
може передаватись і від гризунів. 

За наявною наразі інформацією, пере-
дача цієї віспи від людини до людини 
носить дуже обмежений характер. 

Також важливо, що попередня вакци-
нація від натуральної віспи є високое-
фективною профілактикою віспи мавп. 

Варто також зазначити, що специфічно-
го лікування або вакцини проти віспи 
мавп у широкому доступі немає.

Які зафіксовані шляхи передачі?
 • Інфікування відбувається в резуль-

таті прямого контакту з кров’ю, бі-
ологічними рідинами, ураженою 
шкірою або слизовою інфікованих 
осіб чи тварин. 

 • Можливим фактором інфікування 
також є вживання в їжу м’яса інфі-
кованих тварин, яке не було належ-
но термічно оброблене. 

Чи можливо інфікуватись людині від 
людини?

 • Так, на жаль, можливо, але за пев-
них умов. Передача вірусу від лю-
дини до людини може відбуватися 
в результаті тісного контакту з ін-
фікованими виділеннями з дихаль-
них шляхів, ушкодженими ділянка-
ми шкіри інфікованої людини або 

з предметами, біологічними ріди-
нами або матеріалами з осередків 
ураження хворої людини.

 • Найбільший ризик інфікування ма-
ють члени однієї родини, якщо вони 
мають тривалий особистий контакт 
з інфікованим членом сім’ї, а також 
медичні працівники у випадках 
недостатнього дотримання правил 
контакту з пацієнтом. 

 • Інфікування також може відбува-
тись через плаценту. 

Скільки триває інкубаційний період?
Інкубаційний період (від часу інфіку-
вання до появи симптомів), зазвичай, 
становить від 6 до 16 днів, але може 
коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Які бувають ознаки та симптоми?
 • У період інвазії (тобто проникнен-

ня до організму) віспа мавп супро-
воджується гарячкою, сильним 
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головним болем, збільшенням лім-
фатичних вузлів, болем в спині, у 
м’язах і сильною астенією (слабкі-
стю). Такі симптоми можуть трива-
ти до 5 днів. 

 • Потім, через кілька днів після ін-
вазії, починається період висипки. 

 • У 95% випадків висипка виникає на 
обличчі, а потім поширюється на 
інші частини тіла. У 75% випадків – 
це долоні та ступні.

 • Останні виявлені випадки у Велико-
британії також показали, що первин-
ним місцем появи висипу можуть 
бути статеві органи, якщо передача 
відбулася під час статевого акту 

 • До повного зникнення кірочок, які 
виникають внаслідок висипання, 
може пройти до трьох тижнів. 

 • У деяких пацієнтів може спостері-
гатись збільшення лімфатичних 
вузлів, що є характерною ознакою 
віспи мавп в порівнянні з іншими 
схожими захворюваннями. 

Як діагностують віспу мавп?
Рекомендованим методом діагностики 
залишається ПЛР-тестування. Для цьо-
го досліджуються вміст або покриви 
висипань.

Яка буває профілактика?

 • Основним способом запобігання 
поширенню інфекції залишається 
підвищення рівня знань про цю 
недугу та про фактори ризику. Важ-
ливо, щоб люди знали шляхи пере-
дачі та уникали тісних контактів з 
інфікованими. 

 • Важливим способом профілактики 
не лише цього захворювання зали-
шається миття рук. 

 • Важливу роль також відіграють за-
ходи епідемічного нагляду та опе-
ративне виявлення нових випадків. 

Чи зареєстровані випадки вірусу мавпя-
чої віспи в Україні?

 • В Україні випадків захворювання 
на такий різновид віспи не зафік-
совано. Водночас такі випадки вже 
зафіксовані у країнах Європи.

 • В Україні вірус мавпячої віспи вне-
сений до Переліку біологічних па-
тогенних агентів, що підлягають 
епідеміологічному нагляду (спо-
стереженню). 

 • У зв’язку із виявленням випадків 
захворювання у світі, в Україні було 
проведене екстрене засідання Опе-
ративного центру реагування на 
надзвичайні ситуації у галузі гро-
мадського здоров’я.

 • Наразі відбувається оцінка рівня 
ризику спалаху цього захворюван-
ня для України

Матеріал підготовлено МОЗ України
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Медична допомога в 
окупації: як працює 

система охорони 
здоров’я на тимчасово 

непідконтрольних 
територіях

ВЧерез війну частина українських 
територій потерпає від окупації ро-
сійськими терористами. Та попри це 
українські лікарі продовжують нада-
вати медичну допомогу населенню, яке 
її потребує, відповідно до українського 
законодавства та міжнародних кон-
венцій.  

Надання медичної допомоги цивільному 
населенню: 
Україна ніколи не залишає своїх гро-
мадян, які знаходяться на тимчасо-
во окупованих територіях. Тому ще 
в перші дні війни уряд вніс зміни до 
Програми медичних гарантій. Вони пе-
редбачають, що Нацслужба здоров’я і 
надалі покриває надання меддопомоги 
пацієнтам на тимчасово окупованих 
територіях, відповідно до українського 
законодавства. 

Зокрема, відповідно до норм Конвен-
ції про захист цивільного населен-
ня під час війни, держава-окупант у 
співробітництві з органами місцевої 
влади (які були обрані відповідно до 
українського законодавства) зобов’я-
зана забезпечувати необхідну медичну 
допомогу населенню. Це означає, що 

на окупованих територіях медичні за-
клади мають працювати та надавати 
необхідні послуги пацієнтам, а також 
повинні проводитися профілактичні 
заходи для запобігання поширенню 
інфекційних захворювань. Окрім того, 
повинні працювати аптеки, аби ци-
вільне населення мало безперебійний 
доступ до необхідних ліків та медич-
них виробів. 

Країна-окупант, своєю чергою, зобов’я-
зана забезпечувати подальше задо-
волення медичних потреб цивільних 
громадян. 

На жаль, змушені констатувати, що кра-
їна-агресор, вже не перший тиждень 
блокує постачання ліків, зокрема й 
життєво необхідних, з підконтрольних 
Україні територій  на тимчасово оку-
повані. 

Відповідно до вищесказаного, кож-
ному медику дозволено виконувати 
свої обов’язки задля порятунку жит-
тя та здоров’я громадян. Також лікарі 

можуть використовувати ресурси, які 
передані окупаційною владою, однак 
лише відповідно до українського за-
конодавства та в межах, передбачених 
Конвенцією. Разом із тим медики зо-
бов’язані продовжувати виконувати 
свої зобов’язання за договорами про 
медичне обслуговування населення.

Надання медичної допомоги представни-
кам країни-окупанта:
Україна вже має численні підтверджен-
ня примусу наших лікарів до надання 
медичної допомоги окупантам. 

Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій передбачає, що держава-о-
купант в першу чергу зобов’язана за-
безпечити подальші медичні потреби 
цивільних громадян. Тому всі медичні 
працівники, ресурси, обладнання, ма-
теріали  та ліки першочергово спрямо-
вуються для забезпечення належного 
медичного обслуговування цивільного 
населення та безперервного догляду за 
пораненими і хворими. 
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Лише у разі, якщо вищезгадані умови до-
тримані, окупаційна влада може рекві-
зувати медиків, обладнання, матеріали 
та решту необхідних ресурсів для на-
дання невідкладної меддопомоги по-
раненим та хворим зі складу збройних 
сил держави-окупанта  або військово-
полоненим. 

Однак така реквізиція можлива лише за 
наступних умов:

 • Реквізиція триває тільки доти, доки 
існує така необхідність.

 • Негайно мають бути вжиті захо-
ди для подальшого задоволення 
медичних потреб цивільного на-
селення, поранених і хворих, які 
перебувають на лікуванні та яких 
стосується така реквізиція.

 • Якщо представники країни-окупан-
та примушують медзаклад долу-
читися до надання меддопомоги, 
необхідно виконати наступне:

 • зафіксувати факт примусу окупа-
ційної влади до надання медичної 
допомоги представникам країни-а-
гресора (добровільна співпраця 
містить ознаки пособництва, кола-
бораціонізму);

 • зафіксувати, як у цей час забезпе-
чується медичною допомогою на-
селення на окупованій території 
(адже, якщо залучення медзакладів 
до надання допомоги окупантам 
призводить до погіршення задово-
лення потреб цивільних громадян, 
це є порушенням Женевської кон-
венції країною-агресором). 

Відповідальність за співпрацю з окупан-
тами:
МОЗ звертає увагу, що лише добровіль-
на співпраця з окупантами та підтрим-
ка окупаційного режиму  тягнуть за 
собою кримінальну відповідальність. 

Зокрема, Кримінальним кодексом Укра-
їни (частина 4 статті 111-1) передбачено 
відповідальність за передачу матері-
альних ресурсів незаконним збройним 
чи воєнізованим формуванням, створе-
ним на тимчасово окупованій терито-
рії, та/або збройним чи воєнізованим 
формуванням держави-агресора, та/або 
провадження господарської діяльності 
у взаємодії з державою-агресором, не-
законними органами влади, створени-
ми на тимчасово окупованій території, 
у тому числі окупаційною адміністра-
цією держави-агресора. 

Також у Кримінальному кодексі (ча-
стина 1 статті 111-1)  передбачається 
відповідальність за умисні дії, спря-
мовані на допомогу державі-агресору 
(пособництво), збройним формуванням 

та/або окупаційній адміністрації дер-
жави-агресора, вчинені громадяни-
ном України, іноземцем чи особою без 
громадянства, за винятком громадян 
держави-агресора, з метою завдання 
шкоди Україні шляхом: реалізації чи 
підтримки рішень та/або дій держа-
ви-агресора, збройних формувань та/
або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора; добровільного збору, під-
готовки та/або передачі матеріальних 
ресурсів чи інших активів представ-
никам держави-агресора, її збройним 
формуванням та/або окупаційній ад-
міністрації держави-агресора. 

Довідка: Питання надання медичної 
допомоги в умовах окупації врегу-
льовано Конвенцією про захист ци-
вільного населення під час війни, До-
датковим протоколом до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що 
стосується захисту жертв міжнарод-
них збройних конфліктів, від 8 черв-
ня 1977 року, Кримінальним кодексом 
України та законодавством у сфері дер-
жавних гарантій з медичного обслуго-
вування населення.
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Інфекційний контроль 
щодо туберкульозу 

серед військових ЗСУ 
та ТРО

Туберкульоз (ТБ) – це інфекційне за-
хворювання, що викликається міко-
бактерією туберкульозу (паличкою 
Коха) і посідає особливе місце серед со-
ціальних і медичних проблем людства.

Епідемічна ситуація щодо туберкульо-
зу напружена як серед цивільного насе-
лення, так і серед військовослужбовців 
ЗСУ, оскільки особовий склад комплек-
тується з населення країни і тісним 
чином пов’язаний з епідеміологічною 
та соціально-економічною ситуацією в 
Україні загалом. У зв’язку з цим у вій-
ськових частинах відтворюється та ж 
сама або ще гірша динаміка епідеміо-
логічних показників з ТБ, що й серед 
цивільного населення. Захворюваність 
на туберкульоз  серед військовослуж-
бовців невпинно зростає у зв’язку з вій-
ною. Також на захворюваність вплива-
ють наступні чинники:

 • погіршення умов побуту;

 • нерегулярне харчування;

 • порушення режиму сну та відпо-
чинку;

 • перебування в постійних умовах 
стресу.

Ці проблеми згубно впливають на 
імунну систему та збільшують сприй-
нятливість до мікобактерій. Основне 
джерело туберкульозу – хворий бакте-
ріовиділювач. Мікобактерії з організму 
хворого можуть виділятися з харко-
тинням, повітрям при диханні, сечею, 
калом, слиною, спермою, сльозами, а 
також з виразок та нориць. Особливо 
небезпечним для оточуючих є невилі-
куваний хворий, який кашляє. Відомо, 
що хворий з активною відкритою фор-
мою туберкульозу виділяє у зовнішнє 
середовище від 20 млн до 6 млрд міко-
бактерій туберкульозу.

Щоб не допустити зростання випадків 
хвороби та задля своєчасного виявлен-
ня недуги, до лікаря варто звертатись 
при появі таких симптомів або обста-
вин:

Які ж профілактичні заходи слід упро-
вадити з метою профілактики туберку-
льозу? Зважаючи на те, що це інфекція 
з аерогенним шляхом передачі, яка 
зберігає заразність при переміщенні 
повітряними потоками на великі від-
стані, основними компонентами захо-
дів захисту будуть:

1.  Навчання етикету кашля та респі-
раторної гігієни;

2.  Навчання використанню засобів 
індивідуального захисту, а саме 
респіраторів – показання до носін-
ня, проведення якісного тесту на 
прилягання до обличчя (фіт тесту-
вання), відпрацювання практичних 
навичок з надягання, знімання, збе-
рігання та утилізації респіратора.

Зазначимо, що неправильне викори-
стання респіратора підвищує ризик 
зараження повітряними інфекція-
ми, сприяє повторному зараженню 
та виникненню нових випадків інфі-
кування. Важливо також знати, що в 
контексті профілактики туберкульозу 
медичні маски не є ефективними, бо 
можуть захищати лише від велико-
дисперсних аерозолів. Для запобігання 
зараженню туберкульозом слід засто-
совувати лише респіратори, які щіль-
ніше прилягають до обличчя, філь-
трують інфіковані часточки з повітря 
та захищають від дрібнодисперсних 
аерозолів.

3.  Визначення алгоритму та дотри-
мання правил транспортування 
особи з підозрою на аерогенну ін-
фекцію;

4.  Організація та дотримання протие-
підемічного режиму в ізоляторі або 
іншому заздалегідь передбаченому 
приміщенні, де планується тимча-
сове розміщення особи з підозрою 
на інфекцію з аерогенним шляхом 
передачі.

 • кашель або покашлювання більше 
двох тижнів,

 • підвищена втомлюваність та слаб-
кість,

 • підвищена пітливість,

 • втрата ваги з невизначених при-
чин,

 • підвищена температура тіла, має зна-
чення навіть незначна до 37-37.2 °С,

 • задишка при незначному фізично-
му навантаженні,

 • контакт із хворим на туберкульоз 
протягом минулих пів року,

 • наявність хронічного захворювання 
шлунково-кишкового тракту, цукро-
вий діабет або інше захворювання, що 
призводить до зниження імунітету,

 • стрес,

 • прийом препаратів, які можуть зни-
жувати імунітет.

Повністю захиститись від туберкульоз-
ної інфекції неможливо, але можна за-
побігти розвитку хвороби та виявити її 
на ранній стадії.

Особливості організації військових 
колективів, специфіка військово-про-
фесійної діяльності та певні побутові 
умови – спільне водопостачання, не-
регулярне харчування, скупчене розмі-
щення – є сприятливими чинниками, 
які можуть привести до занесення та 
швидкого розповсюдження туберку-
льозу на території військової частини. 
Разом з тим, високий рівень дисциплі-
нованості та організованості військо-
вих колективів сприяють впроваджен-
ню заходів з інфекційного контролю за 
туберкульозом та забезпечують їхню 
високу ефективність.
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Порядок дій 
медпрацівників у разі 
виявлення покинутої 

дитини в умовах 
воєнного стану

Міністерство охорони здоров’я за 
підтримки Дитячого Фонду ООН 
ЮНІСЕФ розробило алгоритм реа-
гування медичних працівників у разі 
виявлення дитини без супроводу в 
умовах воєнного стану.

Алгоритм передбачає послідовність 
дій, які слід виконати у разі вияв-
лення дитини без батьків /опікунів, 
а також визначає відповідальних за 
безпеку та здоров‘я дитини у такій 
ситуації. Цим визначається кінцевий 
результат, який мусить бути досяг-
нутий після послідовного виконання 
кожного етапу.

 • Надання дитині медичної допо-
моги в умовах стаціонару у разі 
потреби.

Ознайомитися із детальним алгоритмом 
можна за посиланням.
Алгоритм розроблено відповідно до 
чинного спільного наказу МОЗ та МВС 
17.12.2013  № 1095/1239 «Про затвер-
дження форм документів про дити-
ну, покинуту в пологовому будинку, 
іншому закладі охорони здоров’я або 
яку відмовилися забрати батьки чи 
інші родичі, про підкинуту чи знайде-
ну дитину та Інструкцій про порядок їх 
заповнення».

Зокрема, в алгоритмі передбачені такі 
етапи роботи з дитиною:

 • Виявлення дитини без супроводу.

 • Повідомлення Національної поліції 
та у разі необхідності служби екс-
треної меддопомоги.

 • Інформування служби у справах 
дітей територіальної громади 
(якщо це неможливо – службу у 
справах дітей обласної військової 
адміністрації, Національну соці-
альну сервісну службу, медзаклад).

 • Ідентифікація знайденої дитини.

 • Медичний огляд дитини.

 • Інформування батьків чи служби 
у справах дітей про стан здоров’я 
дитини.
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Результати 
епіддослідження 
щодо сибірки на 

Одещині представили 
на конференції в 

Парижі

У 2018 та 2020 роках у Саратському 
районі Одеської області було офіційно 
зареєстровано випадки шкірної фор-
ми сибірки серед людей. І досі епіде-
мічна ситуація щодо сибірки в регі-
оні залишається напруженою. Адже 
місце, де колись був спалах сибірки, 
вважається стаціонарно-неблагопо-
лучним, тому що спори збудника мо-
жуть зберігатися в ґрунті впродовж 
багатьох років. 

Пошкодження ґрунтового покриву, за-
раженого спорами сибірки, при прове-
денні земельних робіт або внаслідок 
ракетних ударів може спричинити 
розповсюдження спор та призвести до 

негативних наслідків у сфері громад-
ського здоров’я. Додаткову небезпеку 
ця інфекція становить і через те, що 
може застосовуватися як біологічна 
зброя. Ось чому профілактика спалахів 
сибірки залишається вкрай актуаль-
ною, в тому числі в Одеському регіоні.

Значну роль в питанні недопущення бі-
ологічної катастрофи в Україні відіграє 
Інтервенційна Епідеміологічна Служба 
(ІЕС–УКР), польових епідеміологів якої 
називають «детективами хвороб», адже 
вони досліджують та підтверджують 
спалахи, виявляють випадки, контакти 
та фактори ризику захворювань.

Польові епідеміологи володіють ши-
роким спектром знань та застосову-
ють міждисциплінарні підходи, що 
допомагають швидко і якісно реагу-
вати на велику кількість проблем у 
сфері охорони здоров’я. Основна їхня 
мета – зменшення захворюваності та 
смертності серед населення, а сфера 
їхньої діяльності охоплює охорону 
здоров’я, гігієну навколишнього сере-
довища, медицину (зокрема і ветери-
нарну), мікробіологію та вірусологію, 
лабораторну сферу, комунікації. Саме 

польові епідеміологи команди ІЕС–
УКР були залучені до розслідування 
випадків сибірки в Саратському райо-
ні Одеської області у 2018 та 2020 роках. 
І один з епідеміологів – лікарка-інфек-
ціоністка Одеського обласного центру 
громадського здоров’я, резидентка ІІІ 
когорти ІЕС Олена Станкевич – пред-
ставила результати проведеної роботи 
на міжнародній конференції Bacillus 
ACT 2022, яка проходила в Парижі 24–
28 квітня.

Конференція  BACT 2022 зібрала у сто-
лиці Франції провідних світових спеці-
алістів, що виконують фундаментальні 
та прикладні дослідження у сфері біо-
логії, генетики та епідеміології задля 
обміну досвідом та об’єднання зусиль 
у боротьбі з біологічною загрозою. На 
зустрічі було не тільки представлено 
результати дослідження, що проводи-
лося на території Одеської області, але 
й намічено подальший план дій задля 
зміцнення спроможності України у 
сфері виявлення спалахів, виклика-
них небезпечними патогенами, а та-
кож повідомлення про них, перш ніж 
вони становитимуть загрозу безпеці 
та стабільності.
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Високоякісна 
медична допомога 
для переселенців 

у Подільському 
районі: як її 

забезпечують
26 травня під керівництвом Облас-
ного Департаменту охорони здоров’я 
відбувся спільний моніторинговий ві-
зит до Подільського району.

Візит до Подільського району від-
бувся у складі регіонального коор-
динатора з вакцинації від COVID-19 в 
Одеськiй області Оксани Денисенко, 
експертів Одеського обласного цен-
тру громадського здоров’я, керівників 
медичних закладів області, фахівців 

Держпродспоживслужби Одеської об-
ласті та Обласного центру контролю та 
профілактики хвороб. 

Мета візиту — забезпечення надання 
якісної медичної допомоги переселен-
цям, які розселилися у Подільському 
районі, та моніторинг дотримання сані-
тарних норм на території району задля 
епідемічного благополуччя місцевого 
населення.

В рамках візиту представники моніто-
рингової групи провели робочу зустріч 
з керівництвом району та територіаль-
них громад, а також медиками закла-
дів охорони здоров’я району.  Усім були 
надані практичні рекомендації щодо 
налагодження роботи в нових умовах 
і недопущення епідемій та погіршення 
здоров’я людей. Також представники 
делегації відвідали внутрішньо пере-
міщених осіб, розміщених на території 
Подільського району та пересвідчили-
ся у якісному наданні медичної допо-
моги кожному з переселенців.
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Розлука з дитиною 
під час війни: 

поради батькам

Війна розлучила велику кількість 
українських сімей, але найважче 
тим, хто був вимушений розлучи-
тися зі своєю дитиною: залишити 
її з родичами у безпечному місці, щоб 
мати змогу працювати та волонте-
рити, або відправити в евакуацію 
лише з мамою, поки батько захи-
щає країну. У кожного своя історія 
розлуки, але всі, хто пережив та-
кий досвід, мають одну потребу – 
навчитися не опускати руки, коли 
думки – лише про дитину, яка зараз 
не поруч.

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть 
батькам не втратити зв’язок та впоратися 
з вимушеною розлукою.

1.  Навіть на відстані дитина відчу-
ває ваш емоційний стан. Тому по-
турбуйтеся про себе та сприяйте 
стабілізації свого емоційного стану, 
будьте сильним та авторитетним 
прикладом для дитини.

2.  Говоріть з дитиною про ситуації в 
рідному місті, враховуючи її вік. 
Не потрібно обіцяти скору зустріч, 
приїзд додому, якщо ви самі в цьо-
му не впевнені. Такі обіцянки лише 
травмують дитину. Краще бути 
чесним.

3.  Дозволяйте дитині виражати свої 
емоції та проговорюйте психоло-
гічний стан дитини. Не варто зне-
цінювати її переживання.

4.  Продовжуйте робити щось разом з 
дитиною, наприклад, переглядай-
те мультфільм разом на відстані 
та обговорюйте сюжет, персонажів 
тощо.

Важливо, попри обставини, не втрача-
ти зв’язок із дитиною – спілкуватися, 
проговорювати події дня, надавати 
підтримку, навіть якщо вона віртуаль-
на. Пам’ятайте, що кожен день набли-
жає нас до перемоги, а тому вже скоро 
ми зможемо обійняти близьких і бути 
в безпеці.

Якщо відчуваєте, що самостійно вам 
важко справлятися з життєвими об-
ставинами, не нехтуйте професійною 
допомогою та звертайтеся до психо-
логів.

Бережіть себе та близьких. 
Все буде добре!

Лейла Гасанова, психолог
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5 найгірших фраз, 
щоб втішити людину, 

і 5 гарних варіантів 
натомість

У нашому оточенні є люди, які зараз 
пригнічені. І ми хочемо допомогти 
нашим близьким, та не завжди зна-
ємо, як почати розмову, що сказати 
і як підбадьорити. Є фрази, які не 
підтримують, а ранять людину. 

1.  Кожен має свою унікальну історію 
та досвід, тому казати «Я тебе ро-
зумію» буде недоречно. Це може 
викликати роздратування. Нато-
мість слід використовувати фрази 
на кшталт: «Я хочу зрозуміти твої 

почуття», «Те, що тобі довелось 
пережити, – це жахливо», «Я можу 
тобі чимось допомогти?».

2.  Фраза «Не переймайся, все буде 
добре!» лише травмує людину. Чи 
розумно давати надію на ілюзію 
абсолютного щастя, коли відомо, 
що в реальному житті «все» добре 
не буває. У житті завжди є місце 
і радості, і болю. Таке запевнення 
– це обман, відхід від реальності 
в ілюзії. Натомість краще сказати: 
«Твої почуття – це нормально». 
Якщо ви бачите, що людина явно 
чимось засмучена, але намагається 
приховати це, спробуйте поясни-
ти, що її емоції нормальні, що ви не 
будете соромити або висміювати 
її. Можливо, ці слова допоможуть 
людині розкритися перед вами і 
полегшити свої переживання.

3.  Перестаньте знецінювати почуття 
людини та не порівнюйте її ситуа-
цію з іншими. Так ви можете тільки 
відштовхнути її від себе та залиши-
ти сам на сам зі своїми почуттями. 
Уникайте таких фраз: «Дурниці, не 
хвилюйся», «Добре, що живий, а 
іншим ще гірше» тощо. Краще під-
тримати людину прийнявши її горе: 
«Те, що з тобою сталося, – дійсно 
жахливо», «Я можу тобі чимось до-
помогти?».

Визнайте, що у людини зараз непрості 
часи. Скажіть, що вам важко бачити 
її біль. Якщо вважаєте це доречним, 
обійміть людину, адже обійми – наш 
унікальний спосіб боротьби з трудно-
щами, що дарує розраду і заспокоєння 
не гірше за розмови.

4.  Головне у прийнятті страждань лю-
дини – не впадати в жалість до неї. 
Фрази на кшталт «Ой, бідненька», 
«Мені так жаль тебе» ще більше за-
ганяють людину в позицію жертви. 
У цьому випадку найкраще – ак-
тивно слухати. Просто вислухайте 

людину спокійно, не перебиваючи 
та не підганяючи. Акцентуйте ува-
гу на сильних сторонах особистості.

5.  Якщо людина не хоче ділитися з 
вами певною інформацією, не тис-
ніть на неї. Можливо, вона не готова 
розділити пережите з кимось, тому 
зачекайте. Не оцінюйте вчинки осо-
би фразами: «А якби мене послуха-
ла», «А чого одразу не виїхала» тощо.

Пам’ятайте, що підтримка – це потуж-
ний метод допомоги та психологічного 
зцілення постраждалої людини. Не вар-
то в цей момент знецінювати ситуацію, 
говорити про свій досвід, заперечуючи 
жах ситуації іншої людини. У жодному 
разі не звинувачуйте і також не варто 
жаліти. Просто будьте поруч, вислу-
хайте, обійміть та допоможіть почати 
жити близькій людині в нових реаліях.

Бережіть себе та близьких.

Лейла Гасанова, психолог



PUBLIC HEALTH

ДОСЛІДЖЕННЯ

травень	 202238 39

Нове дослідження: 
кількість курців 
у світі становить 

понад мільярд 
людей

Всесвітній день без тютюну (World 
No Tobacco Day) – це міжнародна 
акція боротьби з курінням, яка що-
річно проводиться у всьому світі 31 
травня. День було встановлено у 
1987 році Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я (ВООЗ) для при-
вернення глобальної уваги до тю-
тюнової епідемії та її смертельних 
наслідків.

ВООЗ: до чого призводить вживання 
тютюну
За даними ВООЗ, вживання тютюну є 
однією із значних загроз для здоров’я. 
Тютюн вбиває майже половину лю-
дей, які його вживають. Щорічно вжи-
вання тютюну призводить до смерті 
понад 8 мільйонів людей, з них понад 
сім мільйонів людей, які були спожи-
вачами або колишніми споживачами 
тютюну, і більше 1,2 мільйона людей, 
що не курили, які піддавалися дії вто-
ринного тютюнового диму.

Вживання тютюну негативно впли-
ває майже на всі органи людського 
тіла. Куріння сприяє розвитку таких 
захворювань, як інфаркт, інсульт, рак 
ротової порожнини, горла, легенів, 
астми, туберкульозу, деменції та ба-
гато інших захврювань.

У ВООЗ зазначають, що всі форми 
вживання тютюну шкодять здоров’ю 
і нешкідливої дози тютюну не існує. 
Найбільш поширеною формою вживан-
ня тютюну у світі є куріння цигарок. До 
інших видів тютюнових виробів відно-
сяться кальянний тютюн, сигари, сига-
рили, самокрутний тютюн, трубочний 
тютюн, біді та креток.

Майже 80% з одного мільярда курців 
у світі живуть у країнах із низьким 
та середнім рівнем доходу. У деяких 
із них діти з бідних сімей часто пра-
цюють на тютюнових плантаціях, щоб 
забезпечувати дохід для сім’ї. Ці діти 
особливо вразливі до «хвороби зеленого 
тютюну», що викликається нікотином, 
який вбирається через шкіру при об-
робці вологого тютюнового листя.
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«Економіка» тютюну та комплекс мір 
MPOWER 
Вживання тютюну завдає істотних 
економічних збитків, які, зокрема, ви-
ражаються у вигляді значних витрат 
на охорону здоров’я, а також у вигляді 
втрати людського капіталу внаслідок 
зумовлених вживанням тютюну за-
хворюваності та смертності.

Уряди країн вживають заходів бороть-
би проти тютюну, сформульованих у 
Рамковій конвенції ВООЗ з боротьби 
проти тютюну (РКБТ ВООЗ), яка набу-
ла чинності у лютому 2005 року.

В даний час учасниками конвенції є 
182 країни та території.

Цей договір, що базується на фактич-
них даних, підтверджує право людей 
на високий рівень здоров’я, забезпе-
чує юридичні основи для міжнарод-
ного співробітництва в галузі охорони 
здоров’я та встановлює високі стан-
дарти для дотримання цього догово-
ру.

У 2008 році ВООЗ запровадила комп-
лекс практичних заходів MPOWER. 
Кожна міра MPOWER відповідає що-
найменше одному положенню Рам-
кової конвенції ВООЗ щодо боротьби 
проти тютюну.

Комплекс заходів MPOWER передбачає 
здійснення країнами таких стратегій: 
Monitor – моніторинг споживання тю-
тюну та стратегій профілактики; Protect 
– захист людей від тютюнового диму; 
Offer – пропозиція допомоги з метою 
припинення вживання тютюну; Warn 
– попередження про небезпеку, пов’я-
зану з тютюном; Enforce – забезпечення 
дотримання заборон на рекламу, сти-
мулювання продажу та спонсорство 
тютюнових виробів; Raise – підвищен-
ня податків на тютюнові вироби.

Нове дослідження щодо вживання 
тютюну: світова та українська стати-
стика

У 2021 році журнал The Lancet опублі-
кував глобальний огляд із вживання 

тютюну за період з 1990 по 2019 рік. В 
огляді детально аналізується статис-
тика куріння та вживання тютюну в 
204 країнах світу, зібрана в ході 3625 за-
гальнонаціональних репрезентатив-
них опитувань, що проводяться в рам-
ках проекту Глобального дослідження 
тяжкості хвороб (GBD – Global Burden of 
Disease Study). Статистика показує, що 
кількість курців досягла понад 1 мі-
льярда людей. Особливе занепокоєн-
ня вченим викликає високий рівень 
куріння серед молоді у віці 15–24 ро-
ків, при цьому більше половини кра-
їн світу не демонструють прогресу у 
скороченні куріння серед молоді. За 
даними огляду, сьогодні кожен п’ятий 
молодий чоловік та кожна двадцята 
молода жінка у світі курять, а дев’ять із 
десяти нинішніх курців почали курити 
у віці до 25 років.

До десятки країн, де курять найбіль-
ше у світі, увійшли Китай, Індія, Індо-
незія, США, Росія, Бангладеш, Японія, 

Туреччина, В’єтнам і Філіппіни, а кожен 
третій курець тютюну у світі живе в 
Китаї.

В Україні щоденно курить 45% дорос-
лих чоловіків і 9% дорослих жінок, а 
серед молоді - 45% юнаків і 35% дівчат. 
Україна посідає 17 місце в списку кра-
їн-лідерів за кількістю курців. Всьо-
го в країні нараховується близько 9 
мільйонів активних курців, що скла-
дають третину всього працездатно-
го населення країни. Україна займає 
друге місце за кількістю викурених 
цигарок на одного громадянина.

Розрахунки Всесвітнього банку свід-
чать про те, що економічні збит-
ки України від тютюну складають 
близько 2 мільярдів доларів щорічно. 
За офіційною статистикою в Україні 
щороку від хвороб, пов’язаних з курін-
ням, помирає 120 тисяч людей.

Підготувала Аліна Манасова






