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Ëóãàíñüêà îáëàñíà ë³êàðíÿ ¹ 2
ÄÂÍÇ «Òåðíîï³ëüñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò

³ìåí³ ². ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî ÌÎÇ Óêðà¿íè»
ÍÍ² ìåäñåñòðèíñòâà

Á³ëü, çà âèçíà÷åííÿì Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ ç âèâ÷åííÿ áîëþ (IASP), öå íåïðèºìíå ñåíñîðíå ³
åìîö³éíå ïåðåæèâàííÿ, ïîâ�ÿçàíå ç ä³éñíèì àáî ïîòåíö³éíèì ïîøêîäæåííÿì òêàíèíè. Á³ëü º îäí³ºþ
ç íàéïîøèðåí³øèõ ñêàðã, ïðîòå ÿâëÿº ñîáîþ ôåíîìåí, íàéòÿæ÷èé äëÿ óòî÷íåííÿ. Òðèâàëèé ÷àñ â³í
ðîçãëÿäàâñÿ âèêëþ÷íî ÿê ïðîáëåìà ë³êàðÿ ³ ïàö³ºíòà, ïðîòå ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó â áîðîòüá³ ç
íèì çíà÷íå ì³ñöå ñòàëè çàéìàòè  ìåäè÷í³ ñåñòðè. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîçèòèâíîãî åôåêòó íåîáõ³äíî
êîðèñòóâàòèñü îáãðóíòîâàíèìè ñòàíäàðòàìè òà ñõåìàìè ä³àãíîñòèêè ³ ë³êóâàííÿ.

MODERN VIEWS ON THE PARTICIPATION OF NURSES IN ADRESSING THE
TREATMENT OF VICTIMS FROM THE CONSEQUENCES OF THE CHÎRNOBYL

NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT AND METHODOLOGY OF PAIN
EVALUATION AND TREATMENT IN THESE PATIENTS

O. Ye. Shevchenko, S. O. Yastremska

Luhanck Regional Hospital ¹ 2
SHEI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine»

Educational and Scientific Institute of Nursing

International Association for the Study of Pain (IASP) gives the following definition of pain: it is an
unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. Pain is
a common complaint, but this is a phenomenon most difficult to clarify. For a long time it was
considered only as a problem of a doctor and a patient, but in the latest times nurses began to occupy
an important place in fighting with it. However, the positive effect in that can be achieved only by using
reasonable standards and schemes for pain evaluation and treatment.

Вступ. Актуальність обраної теми дослідження
пов’язана з такими причинами: значним розпов-
сюдженням захворюваності серед постраждалих
від наслідків аварії на Чорнобильській атомній
електростанції (ЧАЕС), переосмисленням участі
медпрацівників, зокрема медичних сестер та са-

мих пацієнтів у вирішенні їх лікування, у тому числі
больового синдрому.

Вивчення наслідків, пов’язаних із Чорнобиль-
ською аварією, показали, що вплив на організм
постраждалих різних за інтенсивністю й тривалістю
так званих малих доз іонізуючого випромінюван-
ня призвели до дуже своєрідних захворювань, які
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відрізняються широким спектром клінічних про-
явів  соматогенного і психогенного характеру
різних ступенів тяжкості.

Особливу увагу привертає до себе значне
збільшення числа цереброваскулярної патології
серед постраждалих, зокрема дисциркуляторних
енцефалопатій через чутливість до різних додат-
кових екзогенних подразнювальних чинників,
виснаження адаптивних резервів нервової систе-
ми, що майже завжди супроводжується цефал-
гічним синдромом, лікування якого стало значною
проблемою.

За роки після аварії на ЧАЕС стало помітно, що
пацієнти з числа постраждалих почали вимагати до
себе посиленої уваги медичного персоналу і більш
високого рівня комфорту, ніж хворі інших кате-
горій. Причини такої вимогливості зумовлені,
перш за все особливим статутом постраждалих,
визначений у законі про їх соціальний захист, пільга-
ми відповідно до цього закону, що у повному обсязі
ніколи не виконувала держава, високою, порівня-
но з іншим населенням, соціальною активністю
даної категорії громадян щодо забезпечення чи
відновлення наданих законом пільг, що призвело
до їх постійного емоційного напруження, а це,
у свою чергу, до розладів психогенного та іншо-
го характеру. Цьому посприяли і такі негативні
фактори, як ігнорування постраждалими здоро-
вого способу життя, шкідливі звички тощо [1–4].

Звісно, що усе це сприяло виникненню у по-
страждалих постійного душевного дискомфор-
ту, тривоги, страху, болю найрізноманітнішого
характеру. Проте згідно з висновками літератур-
них джерел [5], добре підготовлений пацієнт на-
багато легше  переносить вказані симптоми, особ-
ливо біль.

За даними ВООЗ, за масштабами поширення
біль можна порівняти  з пандемією. Для вирішен-
ня проблеми болю виділено величезні кошти, й
тільки в США створено понад дві тисячі клінік та
центрів з його вивчення. Набув поширення термін
«медицина болю». Конгрес США оголосив 2001–
2010 рр. Декадою контролю над болем і науки
про біль. Усвідомлення даної проблеми у
суспільстві привело до створення спеціалізованих
громадських організацій. Нині функціонують
Міжнародна асоціація з вивчення болю (IASP),
Європейська федерація (EFIC), Українська асоціа-
ція з вивчення болю (UASP), головний осередок
якої розміщений на базі Луганської обласної
лікарні № 2.

Тривалий час біль розглядався виключно як про-
блема лікаря і пацієнта. Проте протягом останньо-
го часу у боротьбі з ним значне місце стали по-
сідати медичні сестри. Нині середній медичний
персонал став оволодівати все більш складними
медичними, психологічними, технічними знання-
ми та навичками, йому добре знайоме поняття
сестринського діагнозу, яке вперше було офіцій-
но визнано і законодавчо закріплено в 1973 р. у
США [6].

Основна частина. Біль, за визначенням Міжна-
родної асоціації з вивчення болю (IASP), це не-
приємне сенсорне і емоційне переживання, по-
в’язане з дійсним або потенційним пошкоджен-
ням тканини. Є й інше визначення: біль – це
психічний стан, що виникає в результаті надсиль-
них або руйнівних впливів на організм при загрозі
його існуванню або цілісності. Разом з тим, біль,
це найцінніше набуття еволюції усього живого, у
тому числі людини, який охороняє її з моменту
народження. Відчуття болю можуть варіювати від
легкого до тяжкого, від тимчасового до постійного,
класифікованого як гострий або хронічний і т. д.

 Біль є однією з найпоширеніших скарг, проте
являє собою феномен, найтяжчий для уточнення.

Розглядаючи характеристики болю необхідно
зазначити таке:

– біль може мати суб’єктивний характер і вини-
кати без реального пошкодження чи порушення
функції органа або системи;

– доки не існує методів для абсолютно об’єктив-
ного оцінювання болю.

Зрозуміло, що через це виникають труднощі
при діагностиці та лікуванні больового синдрому
медичними сестрами [7], особливо у пацієнтів з
числа постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС.

Звісно, що в процесі лікування позитивного
ефекту можна досягнути лише користуючись
обґрунтованими стандартами та схемами діагнос-
тики і лікування [8].

Отже, зупинимось на визначенні стандарту – це
хворі, які страждають від хронічного чи гострого
болю, що повинні отримати сестринську допомо-
гу, спрямовану на усунення або полегшення цьо-
го симптому, щоб поліпшити якість життя кожно-
го хворого.

Обґрунтування лікування. Як було зазначено
вище, за масштабами поширення біль можна по-
рівняти з пандемією. Дослідження ж показують, що
полегшення болю може бути досягнуто у 85 %
хворих, бо досить часто хронічний біль – це комп-
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лекс переживань і відчуттів хворого, викликаний
низкою причин, при цьому чуттєвий компонент
(страх, занепокоєння, депресія) може мати знач-
ний вплив на стан і настрій хворого. Як відомо,
принципи лікування болю визначаються механіз-
мом захворювання, індивідуалізацією терапії,
прагненням уніфікувати тактику лікування. Під час
оцінки болю у пацієнта збирається необхідна
інформація, яка дозволяє планувати лікування. Біль –
симптом непостійний, а тому оцінка його повин-
на бути постійною. Сестринське співчуття і пора-
да, поряд з фармакологічною дією медпрепа-
ратів, часто полегшують біль, а роль медичної се-
стри може бути ключовою при переконанні
хворого в можливості лікування болю. Контроль
болю – обов’язок не тільки медичної сестри, у
цьому потрібна тісна співпраця з колегами, інши-
ми членами колективу, їх знання та досвід.

Які ж основні ресурси медсестри у боротьбі з
болем?

Вона повинна:
– володіти  базовими знаннями;
– оцінювати біль (з урахуванням фізичного та

емоційного компонентів);
– використовувати карту обстеження за пізнан-

ням болю;
– використовувати протибольові засоби, дос-

тупні у даному закладі;
– знати дозування аналгетиків;
– знати особливості болю у хворих із числа по-

страждалих від наслідків аварії на ЧАЕС;
– знати чинники, що позитивно чи негативно впли-

вають на біль (занепокоєння, самотність, побу-
тові чи соціальні негаразди, безсоння інше);

– знати, чи  впливають  фізичні та психологічні
чинники на біль у конкретного хворого;

– знати, чи впливає біль на працездатність і соці-
альну активність постраждалого;

– бути обізнаною в сучасній медичній літературі
з лікування болю;

– спілкуватися з хворим, членами його сім’ї, інши-
ми медичними працівниками для ефективного
лікування болю;

– проводити навчання хворого і членів його сім’ї,
що стосуються причин і способів терапії болю та
їх використання;

– володіти навичками мануальної терапії, маса-
жу тощо;

– організовувати спостереження за хворими,
проводити навчання з медсестрами відділень, де
лікуються хворі з больовими синдромами;

– володіти детальними знаннями з проблеми
болю, бути готовою консультувати персонал зі
складних питань болю;

– у процесі лікування болю контактувати з інши-
ми  членами колективу, включно з фізіотерапев-
тами, голкорефлексотерапевтами тощо;

– впливати на створення нормального охорон-
ного режиму у відділеннях;

– мати сприятливі умови для роботи як медична
сестра.

Схема проведення протибольової допомоги:
– виявлення факторів, що впливають на біль,

усунення їх за допомогою психологічних
прийомів, зниження рівня занепокоєння, забез-
печення адекватного сну, відволікання хворого
іншими формами діяльності тощо;

– разом з лікуючим лікарем уточнювати призна-
чення аналгетиків;

– надавати хворому необхідну інформацію про
хід лікування.

Результат лікування болю:
– отримання достовірної інформації про те, що

біль став слабшим,  зник або залишився таким же
чи став ще сильнішим;

– здійснення медичною сестрою відповідного
запису в карті обстеження про результат лікування
болю та інформування про це лікуючого лікаря.

Висновки. Оскільки має місце значне розпов-
сюдження захворюваності серед постраждалих
від наслідків аварії на Чорнобильській атомній елек-
тростанції, готовність медичних сестер вирішува-
ти проблеми лікування, у тому числі больового
синдрому, робить цю тему надзвичайно актуаль-
ною та вимагає усвідомлення важливих фактів, а
саме:

– тривалий час біль розглядався виключно як про-
блема лікаря і пацієнта, проте протягом останньо-
го часу в боротьбі з ним значне місце стали зай-
мати медичні сестри;

– біль залишається однією з найпоширеніших
скарг, проте і найтяжчою для уточнення;

– у процесі лікування болю позитивного ефек-
ту можна досягнути, користуючись обґрунто-
ваними стандартами та схемами діагностики і  ліку-
вання;

– біль є симптомом непостійним, що вимагає
проведення його постійного та повторного оці-
нювання у пацієнта;

– сестринське співчуття і порада, поряд з фар-
макологічною дією медпрепаратів, сприяють по-
легшенню болю, роль медичної сестри може
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бути ключовою у переконанні хворого в можли-
вості його лікування;
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Íàâåäåíî ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü òà ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëü-
òàò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü çá³ëüøåííÿ îá�ºìó âîëîñèñòî¿ ÷àñòèíè ãîëîâè íà 29,1 % ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
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RESEARCH OF INFLUENCE OF THERAPEUTIC MASSAGE THE SCALP WITH
ESSENTIAL OILS ON HAIR GROWTH

O. Ye. Kachanov, Î. M. Oleshchuk
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The experimental results and comparative analysis of the results, that confirm increase in volume of
the scalp by 29.1 % after a therapeutic massage the scalp without the use of essential oils and 40.5 %
� with essential oils.

Вступ. В останні десятиліття лікарі-дерматологи
нашої країни відмічають значне зростання кількості
пацієнтів на таке захворювання волосистої части-
ни голови, як алопеція [1]. До сьогодні немає чітко-
го розуміння механізмів виникнення та розвитку
цієї патології. Протягом останніх двадцяти років
проводять наукові дослідження механізмів, що
лежать в основі розладів росту волосся. Вважаєть-
ся, що, окрім гормональних розладів, основни-
ми факторами, що призводять до втрати волос-
ся, є спадковість і стреси. Облисіння може також
виникати внаслідок опромінення, як результат
побічної дії лікарських засобів, у тому числі й при
хіміотерапії [2].

Враховуючи вищезазначене, пошук методів сти-
муляції появи нового та покращення стану існую-
чого волосся із застосуванням фізіотерапевтич-

них методів впливу є актуальним у трибології та
косметології. Тому актуальність проведених нами
досліджень є очевидною.

Основна частина. Метою даного дослідження
було вивчення впливу лікувального масажу воло-
систої частини голови з ефірними оліями та без них
на ріст волосся. Лікувальний масаж проводився
за методикою, наведеною в попередній нашій
роботі [3].

У даному дослідженні проаналізовано резуль-
тати опитування, обстеження та лабораторного
дослідження (трихоскопії) 18 пацієнтів із дифуз-
ною алопецією. Усі пацієнти звернулися до лікаря
зі скаргами на недостатній об’єм волосся, його
випадання, або значну втрату волосся. Усі пацієн-
ти – жіночої статі, що свідчить про те, що пробле-
ма облисіння має виражену статеву схильність.
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У всіх пацієнтів, які брали участь в дослідженні,
було встановлено основний діагноз – дифузна
алопеція. Деякі пацієнти страждали від таких су-
путніх захворювань, як остеохондроз шийного
відділу хребта (ОШВ) (28 %), вегетосудинна ди-
стонія (ВСД) (59,5 %), артеріальна гіпертензія
(АГ) (12,5 %).  Перенесені захворювання, такі,
як гастрит, дискінезія жовчовивідних шляхів
(ДЖВШ), цистит та інші, мали  55 % пацієнтів.

Усіх пацієнтів було поділено на три групи по
6 чоловік у кожній:

–  група А – особи, яким не проводився ліку-
вальний масаж;

–  група Б – особи, яким проводився лікуваль-
ний масаж волосистої частини голови;

–  група В – особи, яким проводився лікуваль-
ний масаж волосистої частини голови з ефірними
оліями.

Пацієнти усіх трьох груп як базисну терапію прий-
мали лікарський засіб «Пантагар» фірми Мерц
Фарма ГмбХ, Німеччина.

Отримані результати піддавали статистичній об-
робці загальноприйнятими методами за програ-
мою Microsoft Excell та з використанням t-крите-
рію Стьюдента при p£0,05.

Пацієнти, які брали участь у дослідженні, за ко-
льором шкіри належали до чотирьох основних
типів, найпоширеніших у нашій країні [4], а саме:

Тип 1 – особи зі світлою, веснянкуватою
шкірою, зазвичай рудоволосі або блондини.
Шкіра типова для англосаксів. Ніколи не засмагає,
миттєво обгорає.

Тип 2  – особи з блідим кольором шкіри. Звичай-
на шкіра середнього європейця зі світлим волос-
сям. Засмагає погано, легко обгорає.

Тип 3 – особи зі шкірою нейтрального кольору.
Північноєвропейський тип з темно-русявим волос-
сям, добре засмагає, обгорає рідко.

Тип 4 – особи зі шкірою маслинового кольору.
Середземноморський тип з темно-русявим во-
лоссям. Легко засмагає та лише зрідка обгорає.

Результати опитувань та статистичний аналіз дея-
ких показників наведено у трьох таблицях, відпо-
відно до груп пацієнтів.

У ході опитування було виявлено такі спільні відо-
мості про усіх 18 пацієнтів, які брали участь в до-
слідженні.

1. Щодо анамнезу життя:
– розвиток у дитинстві в межах норми;
– належні умови праці та побуту;
– ендокринологічні захворювання відсутні;

– алергологічний анамнез – не обтяжений;
– акушерський анамнез – не обтяжений.
2. Щодо анамнезу захворювання – всі пацієнти

пов’язують початок хвороби та її загострення зі
стресами на роботі чи у сімейному житті.

3. Попереднє лікування дифузної алопеції не
проводилося.

4. Об’єктивне обстеження:
– загальний стан хворого – задовільний;
– потовиділення та саловиділення в межах норми;
– стан волосся та нігтів – задовільний;
– слизові оболонки та підшкірна жирова клітко-

вина в межах норми.
Опитування пацієнтів, у яких супутній діагноз був

вегетосудинна дистонія чи остеохондроз шийно-
го відділу хребта та які страждали від частого го-
ловного болю показало, що застосування ліку-
вального масажу привело до зменшення випадків
появи головного болю, а у деяких випадках аж до
повного його зникнення після проходження кур-
су масажу волосистої частини голови (табл. 1–3).

Наявність шкідливих звичок, а саме куріння, ви-
явлено у 2 пацієнтів кожної групи, що становить
33,3 % від загальної кількості хворих. Оскільки
розподіл пацієнтів зі шкідливими звичками був одна-
ковим у кожній з досліджуваних груп пацієнтів,
можна вважати, що цей показник не мав суттєво-
го впливу на результати лікування.

Проведений нами порівняльний аналіз отрима-
них результатів (табл. 4) показав, що розподіл
пацієнтів у межах груп щодо віку, маси, зросту,
тривалості захворювання достовірно не відрізняв-
ся. Так, вік пацієнтів (у роках) групи А становив
(34,2±5,4), групи Б – (34,2±5,4), групи В –
(32,8±7,4). Середня маса пацієнтів (в кг) другої
групи була найменшою і становила (60,2±6,0),
найбільшою  (68,8±6,0) у першій групі, а в третій
– (63,7±5,0), разом із тим різниця між показни-
ками досліджуваних груп не була достовірною
(р>0,1). Щодо тривалості захворювання, яка та-
кож може впливати на ефективність проведеної
терапії, то, в середньому пацієнти усіх груп страж-
дали від алопеції дещо більше 2 років. Таким чи-
ном, можна вважати, що такі показники, як вік,
маса та тривалість хвороби були однаковими в усіх
досліджуваних групах. Зріст пацієнтів (у см) коли-
вався від (159,8±4,8) в пацієнтів групи Б до
(164,5±2,6) – у групі А.

Нами було встановлено (табл. 5), що кількість
волосин, за результатами трихоскопії при засто-
суванні масажу  в потиличній ділянці, зросла на
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30,6 %, а у тім’яній на 36,0 %, а із застосуванням
ефірних олій – 35,2 та 39,2 %, відповідно, порівня-
но з групою А, та спостерігалася виражена тен-
денція до зростання порівняно з групою Б. Таким
чином, приріст волосин в тім’яній та потиличній
ділянках у групі А становив 5,7 та 5,7 %, у групі Б  –
34,1 та 35,5 %, у групі В – 46,2 та 46,1 %. Отже,
загальне середнє значення приросту волосся,

склало 5,7; 34,7 та 46,15 %, відповідно, до до-
сліджуваних груп.

Таким чином, результати наших досліджень
показали, збільшення об’єму волосистої части-
ни голови на 29,1 % після проведення лікуваль-
ного масажу волосистої частини голови без ви-
користання ефірних олій та на 40,5 % – з ефірни-
ми оліями.

Таблиця 1. Результати обстеження  пацієнтів, які пройшли курс лікування без масажу
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Таблиця 2.  Результати обстеження пацієнтів, які пройшли курс базової терапії у поєднанні
 з лікувальним масажем
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Таблиця 3.  Результати обстеження пацієнтів, які пройшли базову терапію у поєднанні з лікувальним
масажем ефірними оліями
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Таблиця 4.  Результати розрахунків за показниками віку, маси, зросту і  тривалості захворювання
для трьох груп  пацієнтів
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Примітка.  У цій і наступній таблицях р
1 
– вірогідність відмінностей відносно групи А, р

2 
– вірогідність відміннос-

тей відносно групи Б.

Таблиця 5. Показники трихоскопії до та після проведення лікування
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Висновки. В даній статті досліджено вплив ліку-
вального масажу волосистої частини голови з
ефірними оліями та без них на ріст волосся у
пацієнтів з алопецією. Було відібрано три групи
пацієнтів, двом групам з яких проводився лікуваль-
ний масаж волосистої частини голови та одній групі –
масаж волосистої частини голови з ефірними олія-
ми. За результатами проведених експеримен-
тальних досліджень та їх порівняльного аналізу
встановлено, що лікувальний масаж волосистої
частини голови дає стійкий лікувальний ефект, який

можна оцінити в прирості волосин на 29,1 %  і
підвищенні до 40,5 %, за умови використання
ефірних олій, що стимулюють ріст волосся по-
рівняно  з базовою терапією. Встановлено, що у
пацієнтів, у яких алопеція поєднувалася із супутні-
ми захворюваннями, що супроводжуються го-
ловним болем, застосування лікувального маса-
жу приводило до зменшення випадків появи го-
ловного болю, а у деяких  пацієнтів і до повного
його зникнення після проходження курсу маса-
жу волосистої частини голови.
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Ðèòì ñó÷àñíîãî æèòòÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè âèñóâàº âñå á³ëüøå âèìîã ó çâ�ÿçêó ç ïîñò³éíèì çá³ëüøåí-
íÿì ³íòåíñèâíîñò³ ïîâñÿêäåííèõ íàâàíòàæåíü, çðîñòàííÿì îáñÿãó âèêîðèñòîâóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿,
íåîáõ³äí³ñòþ øâèäêî¿ àäàïòàö³¿ â óìîâàõ õðîí³÷íîãî ñòðåñîâîãî ñòàíó (íàâ÷àííÿ, ïîøóê ðîáîòè
òîùî). Íà ñüîãîäí³ ÿê³ñòü õàð÷óâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ çà ì³ñöåì íàâ÷àííÿ ÷àñòî íå â³äïîâ³äàº
íàâ³òü òèì íîðìàòèâíèì îð³ºíòèðàì, ÿê³ âèçíà÷åí³ ó ÷èííèõ â Óêðà¿í³ íîðìàòèâíî-çàêîíîäàâ÷èõ
àêòàõ. Ïîçèòèâíî íà ÿê³ñòü õàð÷óâàííÿ ñòóäåíò³â âïëèâàº â³äíîâëåííÿ ó ¿äàëüíÿõ Óêðà¿íè ïðàêòèêè
ðåàë³çàö³¿ ä³ºòè÷íèõ îá³ä³â, ÿê³ çà ÿê³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñóòòºâî ïåðåâàæàþòü çâè÷àéí³ îá³äè
³ ñïðèÿþòü ðîçøèðåííþ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ôóíêö³¿ ¿æ³.

OPTIMIZATION OF STUDENTS� NUTRITION

S. ². Chernetska

Kirovohrad Medical College

The rhythm of the modern life of a young person presents more demands to individual nutrition due to
the constant increase in the intensity of daily stress, increased amounts of information used, the need to
quickly adapt to a chronic stress conditions (studying, job search, etc.). At present, the quality of
nutrition among Ukrainian youth attending college often do not meet even the minimum requirements
that are defined in the current regulatory and legislative acts of Ukraine. The recovery of practices to
offer dietary meals, which significantly dominate the usual lunch in qualitative characteristics, in cafeterias
of Ukraine has positive impact on the quality of students� nutrition and contributes to increased
therapeutic and preventive functions of food.

Вступ. Ритм сучасного життя молодої людини
висуває все більше вимог у зв’язку з постійним
збільшенням інтенсивності повсякденних наванта-
жень, зростанням обсягу використовуваної
інформації, необхідністю швидкої адаптації в умо-
вах хронічного стресового стану (навчання, по-
шук роботи тощо). Розумове напруження й
активність студентів під час навчання супрово-
джується енерговитратами. Серед умов, які впли-
вають на активну діяльність студентської молоді,
важливе місце займає правильна організація хар-
чування [4].

Деякі аспекти, пов’язані з харчуванням у навчаль-
них закладах, вже досліджувались вітчизняними та
іноземними науковцями, такими, як: Г. Н. Рудо-
мяткіна, А. В. Скальний, А. П. Авцин, Ю. А. Єршов,
В. І. Смоляр, В. А.Тутельян, І. Н. Захарова,
В. Б. Спиричев, Г. Г. Онищенко, І. А. Рудаков,
А. Б. Петухов тощо [1, 2, 3]. Водночас невирі-
шеність ряду проблем і донині зумовлює акту-
альність досліджень, спрямованих на вдоскона-
лення харчування студентів [3, 4].

У зв’язку з цим метою цього дослідження була
розробка рекомендацій, що сприятимуть опти-
мізації якості харчування українських студентів на
прикладі медичного коледжу.
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Основна частина. З метою виявлення дійсного
стану організації обслуговування і харчування сту-
дентів медичних коледжів при проведенні дослі-
дження була вивчена думка студентів щодо
організації обслуговування та харчування в на-
вчальних закладах. Оцінку здійснювали за 5-баль-
ною шкалою. У даному випадку оцінювали такі
показники: ціни, асортимент, режим роботи,
якість  продукції, кількість порції, швидкість обслу-
говування, ставлення персоналу до споживачів,
охайність та професіоналізм персоналу, санітар-
ний стан посуду та приборів, чистоту приміщень,
забезпеченість посудом та приборами. Із 12 по-
казників, які, на нашу думку, комплексно харак-
теризують організацію обслуговування, лише 58 %
оцінено на «задовільно» (ціни на страви,  асорти-
мент, якість продукції, маса порції, швидкість
обслуговування, гігієнічний стан та забезпеченість
посудом і приборами), решта на «незадовільно»,
що свідчить про достатньо низький рівень надан-
ня послуг у закладах ресторанного господарства
при вищих навчальних закладах України.

Отримані дані свідчать, що вищезгадані показ-
ники, які характеризують організацію харчування
в навчальних закладах потребують істотного по-
ліпшення. Вирішення цього значною мірою зале-
жить від адміністрацій навчальних закладів.

На сьогодні у сфері організації харчування сту-
дентів у вищих навчальних закладах існує ряд про-
блем, що потребують невідкладних рішень і ма-
ють безпосереднє ставлення до здоров’я сту-
дентів [5].

До них належать такі:
– незбалансованість раціонів харчування як ре-

зультат недостатнього вживання найбільш цінних
у біологічному відношенні харчових продуктів,
перевага вуглеводно-жирового компонента, що
призводить до появи надмірної маси тіла, до роз-
витку порушень вуглеводного обміну;

– наявність випадків порушення санітарно-
епідеміологічного режиму, технології приготу-
вання і терміну реалізації готових страв;

– недостатньо розвинена інфраструктура та
матеріально-технічна база;

– повільне впровадження новітніх форм органі-
зації харчування;

– недостатній виробничий контроль на об’єктах
харчування;

– відсутність відповідних знань щодо здорово-
го харчування у студентів.

Резюмуючи вищевикладене, пріоритетними на-
прямами оптимізації харчування студентів є такі:

– формування раціонів з використанням продук-
тів підвищеної харчової і біологічної цінності та ку-
лінарної продукції функціонального призначення;

– індустріалізація системи харчування студентів;
– використання новітніх форм обслуговування

в закладах харчування при вищих навчальних за-
кладах;

– валеологічні заходи у вищих навчальних закладах.
Визначальним у досягненні згаданих вище пріо-

ритетів має стати науковий підхід до формування
раціонів харчування студентів у поєднанні з соці-
альним чинником його доступності [6].

Найбільш перспективним і універсальним є прин-
цип організації харчування студентів на основі
індустріалізації виробництва напівфабрикатів висо-
кого ступеня готовності [7].

Даний принцип має наступні переваги:
– гарантована якість, безпека і висока харчова

цінність кулінарної продукції;
– можливість складання раціону харчування з

врахуванням усіх гігієнічних вимог і рекомендацій;
– централізований відбір, завіз, контроль якості

та безпечності продуктів, закупівля сировини без-
посередньо у виробника через об’яву тендера;

– відсутність необхідності первинної обробки
продуктів у їдальнях вищих навчальних закладів;

– щоденне забезпечення навчальних закладів
свіжими харчовими продуктами, виходячи з по-
треби на один день;

– організація виробничого контролю (зокрема,
лабораторно-інструментального)  в необхідних
об’ємах;

– участь в організації харчування кваліфікованих
спеціалістів;

– можливість в договорі на організацію харчу-
вання регламентувати усі вимоги до раціону хар-
чування, його якості та безпечності;

– особливі вимоги до режиму транспортуван-
ня та збереження напівфабрикатів;

– зменшення накладних витрат на організацію
харчування.

Отже, оптимізація харчування студентів медич-
ного коледжу на  основі розроблення новітніх
технологій харчових продуктів і раціонів оздоров-
чого призначення з урахуванням принципів нутри-
ціології і сучасних наукових досягнень дозволить
забезпечити відповідний якісний рівень здоров’я
нації.
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Висновки. 1. Якість харчування української мо-
лоді за місцем навчання на сьогодні часто не відпо-
відає навіть тим нормативним орієнтирам, які ви-
значені у чинних в Україні нормативно-законодав-
чих актах як мінімально допустимі з точки зору
розвитку дитячого організму та відтворення його
життєвої активності під час навчання.

2. Позитивно на якість харчування студентів впли-
ває відновлення у їдальнях України практики реалі-
зації дієтичних обідів, які за якісними характерис-
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Ó ñòàòò³ âèêëàäåíî îñíîâí³ ïðèíöèïè ñåñòðèíñüêîãî äîãëÿäó çà ïàö³ºíòàìè ³ç çàõâîðþâàííÿìè ñåðöå-
âî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ç ÿêèìè ìåäè÷í³ ñåñòðè ìîæóòü çóñòð³÷àòèñü ó ñâî¿é ïîâñÿêäåíí³é ïðàêòè÷í³é
ðîáîò³, à òàêîæ îñîáëèâîñò³ ä³ºòîòåðàï³¿ íà âñ³õ åòàïàõ ïåðåá³ãó ¿õ çàõâîðþâàííÿ òà â ïåð³îä ðåì³ñ³¿.

CARE AND DIET THERAPY IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM

P. I. Buchko, P. B. Fundytus, A. L. Orlenko

Chortkiv State Medical College

The article presents the basic principles of nursing and diet therapy at all stages of the disease and in
remission for patients with diseases of the cardiovascular system, which nurses may face in their daily
practice, and the peculiarities of diet therapy.

Вступ. Догляд за хворими – це сукупність за-
ходів, що забезпечують всебічне обслуговуван-
ня хворого, створення оптимальних умов і обста-
новки, які сприяють сприятливому перебігу хво-
роби, якнайшвидшому одужанню, полегшенню
страждань хворого та запобіганню ускладнень, а
також виконанню лікарських призначень [1].

    Загальний догляд включає гігієнічне утриман-
ня приміщення, в якому перебуває хворий,
підтримання належного гігієнічного стану само-
го хворого, турботу про зручне ліжко, чистоту
одягу хворого, організацію харчування хворого,
надання допомоги при прийманні їжі, фізіологіч-
них відправленнях, чітке і своєчасне виконання всіх
приписаних медичних процедур і лікарських при-
значень, а також безперервне спостереження за
динамікою, самопочуттям і станом хворого [3].

Основна частина. Правильний догляд передба-
чає створення сприятливої побутової та психоло-
гічної обстановки на всіх етапах лікування. Він бу-
дується на принципах охоронного режиму,

оберігаючи психіку хворого. Успішне виконання
численних заходів по догляду вимагає не тільки
відповідних навиків, але й турботливого ставлення
до хворого, душевної щедрості.

Хвороби породжують підвищену дратівливість,
відчуття тривоги, незадоволення, іноді навіть без-
виході, негативізму до медперсоналу чи близьких.
Протиставити цьому можна співчуття, чуйність,
тактовність, уміння підбадьорити та підтримати
хворого.

Важливо також захистити хворого від негатив-
них чинників та від надмірної уваги до свого стану.
Організація догляду і виконання його в лікарняних
умовах – обов’язковий і дуже відповідальний
розділ діяльності медперсоналу. Провідна роль
у цьому належить медичній сестрі [4].

Для кожного хворого потрібні індивідуальний
підхід та індивідуальні заходи впливу. Одні потре-
бують ласкаве і м’яке звернення та особливо пе-
реконливі висновки, щоб змусити їх повірити в
можливість лікування, іншим достатньо двох-
трьох авторитетно вимовлених слів, суворість,
категоричність.



ÌÅÄÑÅÑÒÐÈÍÑÒÂÎ 2, 2014 19

    Медичній сестрі доводиться зустрічатися з де-
сятками хворих, різних за своїм культурним
рівнем і особливістю психіки. Тому треба мати
терпіння, щоб вислухати хворого і потім йому
вміло допомогти.

Медична сестра, яка працює в стаціонарі, по-
винна дуже пильно стежити не тільки за динамі-
кою хвороби, а й за настроєм хворого, за його
моральним станом. Ретельна і тривала робота над
створенням сприятливої лікувальної обстановки
може бути порушена якоюсь подією, наприклад,
смертю іншого хворого. І знову медичній сестрі
потрібно провести клопітку роботу з відновлен-
ня належної обстановки в палаті та настрою кож-
ного хворого.

При догляді за хворими із серцево-судинними
захворюваннями увагу приділяють забезпеченню
рекомендованого режиму (ліжковий, обмежено
активний чи тренувальний), що особливо важливо в
гострій стадії хвороби, коли необхідне зменшення
навантажень на серце, що досягається повним
фізичним і психологічним спокоєм. Для більшості
хворих найзручнішим є фізіологічне положення з
припіднятою верхньою половиною тіла.

При виникненні у хворого страху смерті – од-
ного з частих і вельми обтяжливих відчуттів при
захворюваннях серця – необхідний певний психо-
логічний вплив з боку оточуючих. Впевненість,
відсутність метушливості, вірний тон у зверненні
до хворого (вміння розсіяти страх, підбадьорити і
не бути нав’язливим) створюють сприятливу пси-
хоемоційну обстановку.

Дієтотерапія при захворюваннях серцево-судинної
системи визначається ступенем порушення крово-
обігу. У випадках декомпенсації кровообігу I і IIА сту-
пенів рекомендується дієтичний стіл  № 10.

Дієту призначаємо для створення найсприятливіших
умов для кровообігу при повному забезпеченні
потреби організму в харчових речовинах і енергії.

Хімічний склад та енергетична цінність: білки –
80 г (з них тваринного походження – 50 г), жири –
70 г (з них рослинних 25 г) , вуглеводи – 350–400 г;
вітаміни: ретинол – 0,3 мг, каротин – 20,5 мг,
тіамін – 1,7 мг, рибофлавін – 2,5 мг, нікотинова
кислота – 22 мг, аскорбінова кислота – 250 мг;
мінеральні речовини: натрій – 2,3 г, калій – 4,2  г,
кальцій – 1 г, магній – 0,5 г, фосфор – 1,8 г, залізо
– 30 мг, енергетична цінність – 2500–2600 ккал.

Вводяться продукти, які багаті на калій і мають
послаблювальну дію (чорнослив, буряковий сік).
Виключаються екстрактивні речовини, які довго

затримуються в шлунку і викликають бродіння (ка-
пуста, виноград, квасоля). У разі недостатності
кровообігу IIА ступеня обмежують споживання
рідини (на 1/3 від вікової норми) і кухонної солі.

При недостатності кровообігу IIБ–III ступенів при-
значається стіл № 10А. Призначення і характерис-
тика дієти та ж, що і дієти № 10. Всі страви готують-
ся без солі, їжа подається в протертому вигляді.
Хімічний склад: білки – 60 г , жири – 50 г, вуглеводи
– 30 г, вміст вітамінів і мінеральних речовин таке ж,
як у дієті № 10; енергетична цінність – 1900 ккал.

Рідина обмежується на 1/2 від норми (500–
600 мл). Кількість прийомів їжі – 5–6 разів. Для
поліпшення смакових якостей їжі рекомендується
використання спецій (тмину, петрушки, лаврового
листа, ванілі, лимона). Застосовується високо-
білковий хліб.

Рекомендуються: сирно-яблучні або сирно-
яблучно-картопляні розвантажувальні дні; каліє-
ва дієта (молоко, відвар шипшини, фруктовий та
овочевий соки, рисова каша, масло вершкове,
картопля).

При виражених змінах із боку серця у гострій
фазі захворювання на 1,5–2 тижні призначається
протизапальна дієта з обмеженням вуглеводів за
рахунок хліба і солодощів, а також кухонної солі
(до 1/3 від норми). Повністю виключаються екст-
рактивні речовини. Їжа готується на пару.

Дієта в перші години і дні після перенесеного
гострого інфаркту міокарда, коли апетит хворо-
го різко знижується, обмежується фруктовими
соками, мінеральною водою, легкозасвоювани-
ми і висококалорійними продуктами. З 3–4 дня
дієту поступово розширюють стравами із протер-
того м’яса, сиру та інших молочнокислих про-
дуктів, для того щоб до 7–10 дня захворювання
хворий був переведений на дієту № 10 .

Оптимальним є 4–5-кратне харчування. Великі
проміжки часу між прийманням їжі сприяють про-
гресуванню ожиріння і пов’язаним із ним змінам
у судинах – атеросклерозу. Адже при багато-
годинних інтервалах між прийманням їжі організм
починає «запасати» жир на випадок можливого
голодування, до того ж, велика кількість їжі пере-
повнює і розтягує шлунок, ускладнює роботу
серця і всієї серцево-судинної системи.

Недарма дієтологи з тривогою говорять про так
звану тріаду, до якої входять нечасте за кількістю
прийомів, але велике за об’ємом їжі, тривалий сон
після їди і вечеря безпосередньо перед сном, які
є особливо шкідливі при хворобах серця.
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Негативна тріада завдає неприємностей навіть
людям із малозміненою серцево-судинною си-
стемою. А при гіпертонії, ішемічній хворобі серця,
атеросклерозі вона може бути причиною низки
ускладнень: порушення серцевого ритму, напа-
ду стенокардії, задишки та ін.

Розподіл харчових продуктів і кількість прийомів
їжі може коливатися залежно від характеру і часу
роботи, звичок та іншого, але вечеряти треба не
багато і не пізніше ніж за 2–3 год до сну. Перед
сном можна випити склянку кефіру.

З точки зору енергетичної та біологічної цінності
харчування має відповідати витратам організму:
бути збільшеним при значній м’язовій роботі і,
навпаки, зменшеним для людей, які мало рухають-
ся,або тих, які страждають від ожиріння. Зрозу-
міло, якщо стан серця дозволяє, не менш важли-
вим шляхом боротьби зі збільшенням маси є
збільшення фізичного навантаження. В іншому
випадку рекомендується зменшити в раціоні кількість
жирів і вуглеводів як основних постачальників енергії.
Надмірне приймання вуглеводів може сприяти
утворенню жирових запасів. Розумно потрібно
підходити до вживання тваринних жирів.

Раціональна дієта для людей похилого та старе-
чого віку із патологією серцево-судинної системи
повинна включати близько 20–25 г вершкового
масла і 25 г рослинної олії, переважно нерафіно-
ваної. Особливі жирні кислоти в цих продуктах за-
побігають прогресуванню атеросклерозу, ожи-
рінню печінки та інших органів.

Абсолютно невиправдане виключення з раціо-
ну хворих на серцево-судинні захворювання м’яс-
них продуктів – основного «постачальника»
білків, у тому числі незамінних амінокислот. Важ-
ливо лише уникати жирних сортів м’яса і  м’ясних
бульйонів. Нежирне  м’ясо, зокрема, куряче і
кроляче, залишається істотною складовою части-
ною харчування в будь-якому віці. Не менш важ-
ливі й інші продукти, що містять необхідні для
організму білки: рибу, яйця, молочні продукти,

ЛІТЕРАТУРА
1. Ослопов В. Н. Общий уход за больными в терапев-

тической клинике : учеб. пособ. / В. Н. Ослопов,
О. В. Богоявленская. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. –
400 с.

2. Островская И. В. Основы сестринского дела : учеб. /
И. В. Островская, Н. В. Широкова. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008. – 320 с.

3. Аронсон Ф. Наглядная кардиология = The
Cardiovascular System at a Glance / Ф. Аронсон, Вард
Дж., Г. Винер ; пер. с англ. ; под ред. С. Л. Дземешке-
вича. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 120 с.

4. Касевич Н. М. Загальний догляд за хворими і медич-
на маніпуляційна техніка / Н. М. Касевич. – Видавниц-
тво «Медицина», 2008. – 421 с.

                                                                  Отримано 08.04.14

водночас доцільно комбінувати тваринні та рос-
линні білки.

Фрукти і овочі, багаті вітамінами і мінеральними
солями, клітковиною сприяють виведенню з
організму холестерину і покращують роботу
травної системи.

Вживання кухонної солі рекомендується обме-
жити, оскільки вона впливає на стан стінок судин,
підвищує схильність до підвищення артеріально-
го тиску, сприяє затримці в організмі зайвої ріди-
ни, прогресуванню атеросклерозу, виведенню
іншої солі – хлористого калію, що відіграє важли-
ву роль в діяльності серця.

Помірність у їжі та різноманітне харчування в
поєднанні з посильним фізичним навантаженням
багато в чому сприяють запобіганню та лікуван-
ню багатьох серцево-судинних захворювань.

Багато рекомендованих дієт мають насправді
лише одну перевагу – знижену калорійність і тому
можуть приносити тимчасове поліпшення при за-
хворюваннях,  пов’язаних із порушенням обміну,
зокрема при атеросклерозі. Однак ці дієти, як
правило, незбалансовані й завдають в кінцевому
результаті більше шкоди, ніж користі. Адже один
з їх головних недоліків – це споживання одно-
манітних продуктів харчування, що вже саме по
собі призводить до їх неповноцінності.

Висновок. Захворювання серцево-судинної си-
стеми є найпоширенішою патологією внутрішніх
органів і займають перше місце серед усіх причин
смертності населення. Постійно продовжується
зростання захворюваності на гіпертонічну хворо-
бу, ішемічну хворобу серця та інші захворювання
серцево-судинної системи, що призводять нерідко
до передчасної інвалідизації пацієнтів, причому
контингент хворих помітно «омолоджується».
Все це ставить перед медициною надзвичайно
важливе завдання – пошук нових методів діагнос-
тики, догляду, розробки дієвих способів їх ліку-
вання, ведення правильного способу життя та
профілактики.
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CHARACTERISTICS OF TYPES OF BEHAVIORAL ACTIVITY DETECTED IN
PATIENTS WITH DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM

O. M. Rudnytska

Ivano-Frankivsk Basic Medical College

The article contains a description of the behavioral characteristics of patients with diseases of the
cardiovascular system. In the patients revealed three types of behavioral activity, all of which are
important factors in the formation of internal picture of disease. Patients with cardiovascular disease
have psychological problems and need comprehensive care using the client centered approach in
nursing and therapy care of medical psychologist.

Вступ. Сучасні умови діяльності медичної сест-
ри вимагають від неї високого рівня підготовки в
галузі медицини, психології, етики та деонтології,
щоб забезпечити її ефективну роботу за умов
сучасної високотехнологічної медицини і приско-
рення темпів життя. Розвиток  реабілітаційного
напрямку в сучасній медицині ставить особливі ви-
моги до вивчення ролі особистості хворого, його
позиції відносно свого захворювання, до лікуван-
ня, до порушених через захворювання систем
соціальних зв’язків, до прогнозу. Важливим зав-
данням сучасної медичної сестри є засвоєння на-
вичок роботи у системі сімейної медицини [1]. За
даними літератури, в Україні сьогодні зростає
кількість хворих із хронічними захворюваннями,
збільшується кількість громадян, які мають невро-
тичні розлади, захворювання серцево-судинної

системи, органів травлення, ендокринних залоз.
Ефективна організація догляду за хворими, обіз-
наність медичних сестер у психологічних пробле-
мах хворої людини, вміння медсестри морально
підтримати хвору людину, привернути її довіру до
спільних зусиль медичних працівників у лікуванні
хвороби – це важливі умови досягнення успіху у
становленні сімейної медицини і реформування
медичної галузі в нашій державі. Вміння співчува-
ти хворому, розуміння його психологічних про-
блем, переживань і сподівань – це найперший і
необхідний крок, з якого має починатись успішне
лікування у будь-якій галузі медицини.

Ставлення до хвороби виявляється у поведінці
хворого, його взаємостосунках із медичним пер-
соналом та рідними, ставленні до лікування й
майбутнього [2]. Допомогою хворому можуть
стати психофармакологічні й психотерапевтичні
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методи впливу, особливо у соматичній клініці, де
психолог (психотерапевт), торкаючись головним
чином вторинних порушень значущих відносин
особистості, може сприяти корекції неадекватних
реакцій особистості на хворобу, створенню у хво-
рих реалістичніших установок на лікування, віднов-
ленню сімейних та ширших соціальних зв’язків
тощо [3].

Основна частина. Виходячи з вищенаведеного,
метою дослідження є вивчення особливостей ре-
агування хворих на соматичне захворювання у
кардіологічному відділенні.

У дослідженні взяли участь 76 хворих, віком від
40 до 63 років, чоловічої статі, у 8 міській лікарні
м. Львова та у кардіологічному відділенні клінічної
лікарні Львівської залізниці. Тривалість перебуван-
ня пацієнтів на лікуванні склала від 3 до 18 днів. За
період лікування покращення свого стану відчули
30 осіб (40 %), 30 осіб (40 %) стали почувати себе
дещо краще, 16 осіб (20 %) не відчули змін; по-
гіршення стану здоров’я у пацієнтів не виявлено.
Група захворювань, від яких страждають особи
обстежуваної вибірки – серцево-судинні захво-
рювання, з них на гіпертонічну хворобу серця
хворіє 35 осіб (45 %), ішемічну хворобу серця
діагностовано у 19 осіб (25 %), інфаркт міокарда
– у 10 осіб (13 %), 8 осіб (10 %) із стенокардією та
4 особи (5 %) з вадою серця.

За допомогою методики Л. І. Вассермана і
Н. В. Гуменюка «Тип поведінкової активності»
(ТПА) можливе дослідження типів поведінки лю-
дини, рівня її загальної активності і особливостей
особистості [4].

Нами у обстежених виявлено три типи поведін-
кової активності, які становили інтерес як чинники
формування внутрішньої картини хвороби. Тому
проведено порівняльні аналізи між усіма цими
групами, хоча й за алгоритмом методики ТПА вва-
жається, що тип АБ є проміжним між А1 та Б1.
Методика виявляє й типи А та Б, але їх не виявлено
ні в одного з пацієнтів.

Для осіб, у яких діагностується тенденція до
поведінкової активності типу А1, характерні:
підвищена ділова активність, наполегливість, за-
хопленість роботою, цілеспрямованість. Неста-
ча часу для відпочинку компенсується розрахун-
ком та умінням вибрати головний напрямок діяль-
ності, швидким прийняттям рішень. Енергійна,
виразна мова та міміка, емоційно насичене жит-
тя, честолюбність, прагнення до успіху та лідер-
ства, неповне задоволення досягнутим, бажання

покращити результати виконаної роботи, чут-
ливість до схвалення та критики; нестійкість на-
строю та поведінки у стресонасичених ситуаціях.
Прагнення до змагальності, однак без амбіцій-
ності та агресивності; за обставин, які заважають
виконанню намічених планів, легко виникає три-
вога, знижується рівень контролю особистості,
але долається вольовим зусиллям.

Для осіб, у яких діагностується проміжний
(перехідний тип поведінкової активності – АБ),
характерна активна та цілеспрямована діловитість,
різносторонність інтересів, уміння збалансувати
ділову активність, напружену працю зі зміною
занять та вміло організованим відпочинком; мо-
торика та мовленнєва експресія помірно виражені.
Особи типу АБ не виявляють яскравої схильності
до домінування, але у певних ситуаціях упевнено
беруть на себе роль лідера; для них характерна
емоційна стабільність та передбачуваність у по-
ведінці, відносна стійкість до дії стресогенних фак-
торів, хороша пристосовуваність до різних видів
діяльності.

Для осіб, у яких діагностується певна тенденція
до поведінкової активності типу Б1, характерні:
раціональність та неспішність у справах та спілку-
ванні, поєднання інтенсивної роботи з відпочин-
ком, розслабленням; природна зміна видів діяль-
ності, коли цього вимагають обставини; тривале,
часом, обмірковування планів поєднується з ре-
тельним й відповідальним їх виконанням. Зовніш-
ня стриманість у рухах та мовленні поєднується з
витримкою та незворушністю при невдачах,
спілкуванні з неприємним або незручним співроз-
мовником; стійкість до дії фруструючих ситуацій
та обставин, внутрішня емоційна стабільність та
стриманість у виявленні афектів та почуттів до
інших людей.

З літератури відоме поняття «внутрішня карти-
на хвороби» [5]. Формування оптимальної внут-
рішньої картини хвороби, яка сприяє соціальній
адаптації хворого, значною мірою залежить не
тільки від особистості хворого (внутрішні умови),
а й від особистості, поведінки лікаря, медичного
персоналу, умов госпіталізації (зовнішні умови).
Будь-яка хвороба навіть якщо вона не супрово-
джується руйнівними змінами мозкової діяль-
ності, обов’язково змінює психіку хворого вна-
слідок появи нових, відсутніх до хвороби форм
реагування на хворобу. У подальших дослідженнях
потрібно дослідити і систематизувати особливості
внутрішньої картини хвороби у пацієнтів із захво-



ÌÅÄÑÅÑÒÐÈÍÑÒÂÎ 2, 2014 23

рюваннями серцево-судинної системи, щоб ство-
рити найкращі умови співпраці і порозуміння мед-
сестри та пацієнта протягом надання медичної
допомоги і організації догляду за хворими.

Висновки. 1. Хворі групи А1 не відчувають вна-
слідок госпіталізації істотного зниження психічної
активації та інтересу, проте значно «страждає» їх
емоційний тонус, підвищується напруження та
зростає відчуття дискомфорту. Особи групи А1
схильні до серцевих захворювань, пов’язаних із
значним підвищенням артеріального тиску.
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The article is devoted to the importance and opportunities of the global «Internet» in the process of
education of nurses to master definite skills, as well as problems and factors contributing to the use of
this type of technology

Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства ха-
рактеризується переходом до всеохоплюючої
інформатизації усіх соціальних інституцій і про-
цесів, пов’язаних із формуванням інформаційних
ресурсів і передачею знань. На сьогодні Інтер-
нет – це практично нескінченний інформаційний
ресурс, він є всесвітнім джерелом знань, глобаль-
ним і загальнодоступним за своєю суттю. Про-
цес інтенсивного розвитку Інтернет-технологій
привів до широкого використання глобальної ме-
режі як ефективного інструменту навчання, який
здобуває все більшу популярність у багатьох краї-
нах світу [1, 2].

Метою роботи було дослідження значення і
процесу використання Інтернет-технологій в сис-
темі вищої сестринської освіти.

Основна частина. Людство неминуче вступає в
інформаційну епоху. У глобальному розумінні в
процесі формування самодостатнього суспіль-
ства значна роль належить інформації, освіті та
формуванню практичних навичок. Адже саме
вони є дієвими засобами поширення коректної

інформації про кращі технології та досвід, що
сприяють досягненню ефективності в масштабах
суспільства. Серед основних задач освіти виділя-
ють забезпечення становлення і розвиток інфор-
маційної культури особистості та підвищення її
інформаційної свободи, тобто можливість дослід-
нику отримувати необхідну для навчання інфор-
мацію, професійну діяльність, а також виражати
свою точку зору з приводу тих чи інших явищ жит-
тя. Дослідником називають того, хто здійснює
пошук нової інформації заради пізнання навко-
лишнього світу: розв’язує нетипову проблемну
ситуацію, вивчає об’єкти, проводить експеримен-
ти, отримує рішення, обговорює результати з
іншими та оцінює власну діяльність.

Саме Інтернет-технології  відповідають таким
вимогам сьогодення. У жодній традиційній бібліо-
теці неможливо знайти такої кількості інформації,
як у глобальній мережі, а тому навчальна і пошу-
ково-дослідна діяльність не може повноцінно
здійснюватись без використання мережі «Інтер-
нет». Завдяки Інтернету все більше стає джерел
інформації доступної тільки в електронній формі
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(бібліографічні, реферативні, повнотекстові та
фактографічні бази даних, електронні журнали,
Інтернет-конференції тощо), причому їхня пито-
ма вага у світовому інформаційному потоці
стрімко зростає. І ці джерела постійно поповню-
ються все новими і новими знаннями, поєднуючи
їх, що дає можливість використовувати необхід-
ну інформацію при самостійній роботі студентів,
реалізації індивідуального підходу до навчання та
пошуково-творчої діяльності.

Інтернет-технології – це технології створення і
підтримки різних інформаційних ресурсів у ком-
п’ютерній мережі «Інтернет»: сайтів, блогів, фо-
румів, чатів, електронних бібліотек та енцикло-
педій. Сучасні Інтернет-технології – це й електрон-
на пошта, теле- і відеоконференції. В основі
Інтернету та Інтернет-технологій лежать гіпертек-
сти і сайти, що розміщуються в глобальній мережі
«Інтернет» або в локальних мережах електрон-
них обчислювальних машин (ЕОМ).

Гіпертексти – це тексти з гіперпосиланнями на
інші тексти, розміщені в Інтернеті або локальній
мережі ЕОМ. Для запису гіпертекстів використо-
вується мова розмітки гіпертекстів HTML, що
сприймається всіма браузерами (Web-оглядача-
ми) на всіх персональних комп’ютерах. Мова
HTML є міжнародним стандартом, тому всі
гіпертексти однаково сприймаються і відобража-
ються на всіх персональних комп’ютерах в усьо-
му світі. Для підготовки гіпертекстів зазвичай ви-
користовуються візуальні гіпертекстові редакто-
ри, у яких відразу видно як буде виглядати
гіпертекст на ЕОМ і можлива вставка гіперпоси-
лань на сайти в Інтернеті. Одним з найкращих візу-
альних гіпертекстових редакторів є вільний офіс-
ний редактор Writer у вільному офісному пакеті
Open Office.

Інтерактивні сайти – це сайти, в яких використо-
вуються інтерактивні гіпертекстові підпрограми,
що дозволяють вести діалог з користувачами
ЕОМ, підключених до мережі ЕОМ. Гіпертекстові
підпрограми включаються до гіпертексту разом
із гіпертекстовими формами і підпрограмами, які
називаються скриптами. Для запису гіпертексто-
вих підпрограм (гіпертекстових скриптів) часто
використовується мова JavaScript, що є розши-
ренням мови розмітки гіпертекстів HTML.

Мова JavaScript є розширенням розмітки гіпер-
текстів HTML і з цих причин інтерпретатор мови
JavaScript вбудований у всі браузери  і всі гіпер-
текстові редактори. Мова JavaScript є міжнарод-

ним стандартом. З цієї причини інтерактивні про-
грами на мові JavaScript однаково виконуються
на всіх комп’ютерах у світі. Більше 60 % програм
у світі написано на мові гіпертекстових скриптів
JavaScript. Програми на JavaScript – найкращий
приклад відкритого доступу в Інтернет – їх можна
читати, виконувати і модифікувати будь-який до-
слідник, знайомий з мовою програмування на
JavaScript.

Локальна мережа ЕОМ – це спільне приєднання
декількох окремих комп’ютерів (робочих станцій)
до одного каналу передачі даних. Мережеві техно-
логії є тією ланкою, яка дозволила об’єднати
результати роботи багатьох автономних корис-
тувачів та надати доступ до цих результатів всім,
хто в них зацікавлений. Тому напрями розвитку
мережевих технологій без сумніву визначатимуть
напрями розвитку інформаційних технологій в
цілому. Саме розвиток мережевих технологій
диктуватиме основні напрями розвитку апаратно-
го і програмного забезпечення.

Зараз можна виділити такі основні напрями ви-
користання мережевих технологій: технологія
сховищ даних; WAP-технології (способи вийти до
ресурсів Інтернет через мобільний телефон) [4];
комп’ютерна телефонія; дата-центри.

Комп’ютерна телефонія – це дисципліна засто-
сування можливостей комп’ютера для генерації і
прийому телефонних викликів та інших повідом-
лень, зразок факсимільного зв’язку, а також
транзакцій в мережах загального користування,
в тому числі й мережі «Інтернет». Даний термін
охоплює широкий спектр технологій: інтеграцію
через локальну мережу комп’ютер-телефон,
інтерактивну обробку мови, операторські Call-
центри, мовну пошту, ідентифікацію мови, ре-
формування текст-мови, одночасну передачу
мови та іншої інформації [6].

Дата-центр являє собою сукупність спланованих
певним чином територій, зовнішніх майданчиків
(анклавів), будівель, приміщень зі встановленими
інженерними системами забезпечення та обслу-
говуючим персоналом, що утворюють загальний
фізичний простір і технологічне середовище для
розміщення комп’ютерів, електронних та інших
засобів прийому, передачі, обробки, зберігання
інформації і забезпечують задану ступінь доступ-
ності (готовності), розміщеного обладнання в
заданому режимі функціонування [3].

У зв’язку з активним впровадженням у навчаль-
ний процес Інтернет-технологій змінилися освітні
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цілі, які значною мірою тепер спрямовані на фор-
мування і розвиток здібностей студентів до само-
стійного пошуку, збору, аналізу та подання
інформації. Сучасні вищий навчальний заклад і
навчальний процес припускають впровадження
нових форм роботи і передбачають нові ролі:
викладача як консультанта і студента – як активно-
го мотивованого дослідника, творчо і самостійно
працюючого над вирішенням навчальної задачі,
що широко використовує Інтернет-технології для
отримання необхідної інформації.

Системне впровадження комп’ютерних техно-
логій – потреба, яка вже давно назріла в медичній
освіті й в сестринській зокрема. Застосування су-
часних Інтернет-технологій у навчанні є безпре-
цедентним для активізації пізнавальної діяльності
та ефективним у викладанні і впровадженні в дис-
ципліни сестринського профілю елементів пошу-
кової роботи. Це дозволяє залучити студентів до
самостійної діяльності, неодноразово посилюю-
чи можливості аналізу та синтезу явищ і процесів.
Використання Інтернету в пошуково-дослідній
роботі дозволяє виконати цю задачу [5].

Впровадження елементів пошукової роботи на
таких дисциплінах, як медична хімія, медична біо-
логія, фармакологія, сестринська справа, мед-
сестринство в терапії, хірургії, акушерстві і гінеко-
логії та інших дозволяє вирішити не лише прагма-
тичні ситуаційні задачі, але й створити умови
мотиваційних факторів, необхідних для подальшої
професійної підготовки, розвивати клінічне мис-
лення. Можливість впровадження пошукової
роботи різного рівня складності з урахуванням
індивідуальних особливостей сприйняття студентів
дозволяє зняти напруження, що позитивно впли-
ває на їх емоційний стан. Також у процесі пошу-
кової роботи студенти проходять через стадію
вільного та свідомого відтворення матеріалу, що
сприяє створенню відповідних внутрішніх мотивів,
а це, у свою чергу, допомагає виявити ступінь
мезальянсу між інформацією, яку необхідно зас-
воїти, та фактично засвоєною.

Мотивація студентів у процесі пошукової роботи
при впровадженні Інтернет-технологій постійно
зростає. Методика створення активної мотивації
з боку викладача формує уявлення у студентів
про роль цих дисциплін у майбутній діяльності та
допомагає у розв’язанні конкретних професій-
них задач, вона є найрезультативнішою.

Відомо, що пошук інформації в мережі «Інтер-
нет» неможливий без спеціальних механізмів, які

допомагають студенту знайти в цьому безмеж-
ному просторі потрібну інформацію. У середині
70 років з’явились так звані інформаційно-пошу-
кові системи, які й досі постійно удосконалюють-
ся. Найбільш популярними й ефективними на сьо-
годні є такі інформаційно-пошукові системи, як:
Rambler, Meta-Ukraine, Yahoo, Lycos, AltaVista,
Infoseek, WAIS та ін.

Варто згадати і про такі пошукові системи, що
мають своє поле для введення запиту, але не оброб-
ляють його, а розсилають по всіх пошукових ма-
шинах, з якими користувач хотів би працювати.
Дочекавшись відповіді від усіх пошукових систем,
ці програми надають користувачу можливість ско-
ристатися заданою кількістю посилань, отриманих
від кожного пошукового сервера. Такі програ-
ми з’явилися недавно й отримали назву позначок-
систем. Їхнє число зовсім невелике, і на сьогодні
відомі лише такі системи, як: Metacrawler, Savvy,
Metasearch і Dogpile.

Також існують пошукові каталоги, які організо-
вані за тим самим принципом, що й тематичні ка-
талоги бібліотек. На основній сторінці пошуково-
го каталогу подано скорочений список великих
тематичних категорій, наприклад таких, як освіта
(Education), наука (Science) та ін. Кожний запис у
списку категорій – це гіперпосилання, яке відкри-
ває наступну сторінку пошукового каталогу, де
ця тема представлена докладніше. Елементами
найнижчого рівня є посилання на окремі Web-сто-
рінки і сервери разом із стислим описом їх змісту.
Продовжуючи занурення в тему, можна дійти до
цього списку Web-сторінок і вибрати той ресурс,
який краще придатний для розв’язання конкрет-
ної інформаційно-пошукової задачі.

Проблемою залишається те, що активне вико-
ристання комп’ютерних технологій вигідно виріз-
няє європейського студента від нашого, євро-
пейську медсестру від вітчизняної. І це насправді
так – за кордоном вже тривалий час здобуття ме-
дичної освіти та виконання професійних обов’язків
в охороні здоров’я немислиме без комп’ютера.
Саме тому в Україні розпочато реалізацію широ-
комасштабної і планової політики з формування
медичного  освітянського інформаційного про-
стору, ядром якого є Web-портали вищих медич-
них навчальних закладів України.  Впродовж по-
переднього часу сформовано головні елементи
структури Web-сайтів, на яких, окрім загальної
інформації про навчальний заклад, ведеться знач-
на робота з формування та розміщення виклада-
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чами електронних навчально-методичних матері-
алів й з медсестринства зокрема. Це надзвичайно
актуально, оскільки підручник у паперовому
вигляді в момент свого виходу вже застаріває на
5 років, тоді як електронні матеріали для підго-
товки до занять, розміщені викладачами на Web-
порталі містять найсвіжіші дані медичної (сест-
ринської) науки та практики.

Висновок. Успішність використання Інтернет-
технологій в навчальному процесі має досягатися
шляхом підвищення кваліфікації викладацького
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складу на спеціальних курсах і семінарах, розв’я-
зання проблеми мотивації студентів, розширен-
ня світогляду та інтелектуальних можливостей сту-
дентів, а також при відповідному матеріально-
технічному забезпеченні навчального закладу.
При цьому очікується підвищення інтенсивності
роботи, її організованості, якості знань, само-
стійності, предметної новизни, синтетичних і аналі-
тичних здібностей майбутніх медичних сестер
тощо.
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REASONS OF DEPRESSIVE DISORDERS IN MIGRANTS AND REMIGRANTS

O. P. Savitskyi

Ternopil Regional Municipal Clinical Psychoneurological Hospital

The article deals with the concept of depressive disorder and causes of depressive disorders in
migrants and remigrants.

Вступ. Депресія – це афективний стан, що ха-
рактеризується негативним емоційним фоном,
змінами мотиваційної сфери, когнітивних уявлень
і загальною пасивністю поведінки [1].

Ознаки депресивного стану включають поведін-
кові (пасивність, байдужість), емоційні (три-
вожність, тужливість), розумові (песимістичний
настрій, думки про суїцид) та фізіологічні (фізична
слабкість, безсоння) розлади.

Депресивні розлади призводять до тяжких
наслідків: втрати працездатності, порушення соці-
альної активності (Е. Л. Школьнік, 2004; Т. В. Дов-
женко, 2005), суїцидів (В. Ф. Войцех, 2006). Ви-
щезазначені розлади традиційно пов’язуються з
особистісними дисфункціями (Е. Kraepelin,
Е. Кречмер, S. Freud).

Вимушена трудова міграція є сильним психо-
травмуючим фактором для психічного здоров’я
особистості, здатним викликати різноманітні
психічні порушення, провідним серед яких є деп-
ресія.

Актуальність статті пов’язана зі значною поши-
реністю депресивних розладів серед мігрантів та
ремігрантів.

Основна частина. Психічні розлади у мігрантів
давно привертали увагу психіатрів. Однак, якщо в

XVIII–XIX століттях Ескіроль, Байаржс, Фальрс та
ін. описували «божевілля іноземців» в основно-
му як дромоманію, міграцію під впливом маяч-
них ідей, меланхолію зі схильністю до бродяжниц-
тва, амбулаторний автоматизм із тривалими ман-
дрівками, то в ХХ столітті глибше почали вивчатися
психогенні, невротичні, посттравматичні стресові
розлади, зумовлені соціальними стресовими фак-
торами, які спричиняються внаслідок міграції [4].

Метою статті є аналіз причин виникнення депре-
сивних порушень у мігрантів та ремігрантів.

Основною психологічною проблемою, з якою
стикаються трудові мігранти є адаптація до ново-
го соціального, політичного, кліматичного, куль-
турного, релігійного пристосування в новому
суспільстві.

Навіть за сприятливих умов  соціальна адаптація
мігрантів розглядається як переживання ними
змін, культуральних відмінностей, ізоляції і деп-
ривації, саме тому міграція вважається тяжким
стресогенним, психотравмуючим фактором [5].

Культуризація є тим динамічним процесом, че-
рез який проходить мігрант у процесі свого при-
стосування до нової життєвої ситуації. Нове сере-
довище з нетиповими обставинами та ситуаціями
стає причиною виникнення так званого культур-
ного шоку [2].

Сутність культурного шоку – конфлікт старих і
нових культурних норм і орієнтацій, старих – що
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властиві індивіду як представнику того суспільства,
до якого він прибув.

Довготривале перебування в цілком новому для
мігранта культурному середовищі цілісно змінює
його особистість, виражаючись у формах відчу-
ження, асиміляції, сепарації або інтеграції.

Більшість мігрантів, відчуваючи недостатність
ресурсів для самостійного та ефективного подо-
лання стресу, пов’язаного з різкою зміною куль-
турного середовища, гостро це переживають.
Таким чином, зміна культурного життєвого про-
стору стає базовою причиною виникнення пос-
тійного нервового і психологічного напруження.

Факт повернення мігранта додому також є до-
статньо стресовим. Це  шок повернення, або зво-
ротний культурний шок. До ознак шоку повернен-
ня належать такі, як: проблеми з розумінням та
висловленням своїх почуттів, смуток, непристо-
сованість, тривога, зворотна ностальгія, невпев-
неність щодо того, де жити, депресія, соціальна
ізоляція, зміна стосунків з людьми, дезорієнтація,

почуття полишеності, усвідомлення плинності
часу.

Оксана Іванкова-Стецюк [3] виокремлює такі
соціально-психологічні виклики, що постають пе-
ред ремігрантами:

– суспільне відчуження;
– труднощі у реформуванні рольової структу-

ри сім’ї, налагодження взаємодії та відновлення
емоційних стосунків з рідними;

– безробіття, професійна незатребуваність,
дискримінація;

– нереалізована потреба у спілкуванні та
підтримці людей з подібним соціальним досвідом.

Висновки. Аналіз причин депресивних пору-
шень у мігрантів та ремігрантів вказує на комп-
лексний характер, оскільки торкаються усіх сфер
особистості: емоційної, когнітивної, мотивацій-
ної, комунікативної. Порушення психічного здо-
ров’я мігрантів та ремігрантів, накладаючись одне
на одне, може призвести до депресивних роз-
ладів особистості.

ЛІТЕРАТУРА
1. Морозов П. В. Депрессия / П. В. Морозов //

Валеология. – 2003. – № 9–10.
2. Суліван Андрій Відчуваючи серцебиття мігранта /

Андрій Суліван. – Львів : Видавництво «АРТОС», 2009.
– 112 с.

3. Іванкова-Стецюк Оксана Спільнота як дім / Окса-
на Іванкова-Стецюк. – Львів : Видавництво Тараса Со-
роки, 2010. – 67 с.

4. Некоторые особенности психологической адапта-
ции мигрантов / В. Б. Колянов, В. П. Боряк, Н. В. Бар-
наш, Л. В. Михайленко. –  http://migrocenter.ru/publ/
konfer/kavkaz/m_kavkaz030.php

5. Блейхер В. М. Толковый словарь психиатрических
терминов / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – 1995. – 397 с.

                                                                  Отримано 26.03.14



ÌÅÄÑÅÑÒÐÈÍÑÒÂÎ 2, 201430

Ó Т. Я. Тимощук, 2014

ÓÄÊ 616-002.5-084
 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÒÓÁÅÐÊÓËÜÎÇÓ 

Ò. ß. Òèìîùóê
 

Êîìóíàëüíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
«Áåðäè÷³âñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ» Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè

 
Ó ñòàòò³ âèñâ³òëåíî îñíîâí³ àñïåêòè ïðîô³ëàêòèêè òóáåðêóëüîçó: ñîö³àëüíèé, ñàí³òàðíèé ³ ñïåöè-

ô³÷íèé. Ïðîô³ëàêòèêà òóáåðêóëüîçó ïîñ³äàº âàæëèâå ì³ñöå â êîìïëåêñ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
áîðîòüáó ç òóáåðêóëüîçîì.

 
PREVENTION OF THE TUBERCULOSIS 

T. Ya. Tymoshchuk

Municipal  Higher Educational Establishment
«Berdychiv Medical College» of Zhytomyr Regional Council

 
This article contains the main aspects of the TB prevention: social, sanitary and specific. The prevention

of tuberculosis plays an important role in the complex of measures, directed on the struggle with
tuberculosis.

Вступ. Розвиток світової фтизіатричної науки дав
змогу розробити низку заходів і програм конт-
ролю за туберкульозом. Своєчасне виявлення
туберкульозу є вирішальним фактором для ефек-
тивного лікування та попередження поширення
його серед людей. Чим раніше виявлено захво-
рювання, тим більше шансів на повне одужання
при умові ефективного лікування. Через те профі-
лактику туберкульозу потрібно здійснювати
комплексно, у тому числі разом з іншими проти-
туберкульозними заходами [1, 2].

Основна частина. Профілактика туберкульо-
зу – це комплекс заходів, спрямованих на попе-
редження інфікованості й виникнення захворю-
вання. Ними передбачено ліквідацію джерела,
шляхів поширення та збільшення опірності організ-
му до інфекції. Профілактика туберкульозу є
пріоритетною в системі державної охорони здо-
ров’я і проводиться в таких напрямках [3, 4]:

– заходи серед усього населення України з ме-
тою створення надійного прошарку людей, опір-
ного до туберкульозу. Це досягається шляхом

зростання соціально-економічного та санітарно-
гігієнічного рівня життя, підвищенням санітарної
грамотності населення і щепленням вакциною
БЦЖ;

– визначення груп ризику і їх диспансеризація з
метою попередження інфікування та захворю-
вання;

– оздоровлення вогнищ туберкульозної інфек-
ції, дезінфекція, ізоляція бактеріовиділювачів і ліку-
вання всіх хворих на активний туберкульоз;

– ефективний ветеринарний нагляд за станом
захворюваності на туберкульоз свійських тварин
в громадському та індивідуальному сільсько-
господарському секторі.

Усі зазначені профілактичні заходи взаємопо-
в’язані й повинні здійснюватися з урахуванням
поширеності туберкульозної інфекції [5].

Профілактика туберкульозу включає:
– санітарну профілактику;
– соціальну профілактику;
– специфічну профілактику;
– хіміопрофілактику.

Метою санітарної профілактики є попере-
дження інфікування МБТ здорових людей і ство-
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рення умов, при яких їх контакт із джерелом ту-
беркульозної інфекції в побуті й на роботі стає
найменш небезпечним. Санітарна профілактика
спрямована насамперед на джерело бактеріови-
ділення та шляхи передачі збудника туберкульо-
зу. Важливою складовою частиною санітарної
профілактики є проведення соціальних, проти-
епідемічних та лікувальних заходів у вогнищі ту-
беркульозної інфекції (в сім’ї й оселі хворого на
туберкульоз, який виділяє МБТ) [5, 6].

Критеріями епідемічної безпеки вогнища тубер-
кульозної інфекції є:

– масивне й постійне виділення хворим МБТ;
– сімейно-побутові умови проживання хворого;
– поведінка хворого;
– загальна культура й санітарна грамотність хво-

рого й оточуючих його людей.
На основі цих критеріїв вогнища туберкульоз-

ної інфекції за ступенем епідемічної безпеки роз-
поділяють на три групи. Відповідно до групи ви-
значають об’єм і характер профілактичних заходів
у вогнищі [4, 7].

I група – найбільш несприятливі вогнища: 1) хво-
рий з наявним бактеріовиділенням, який мешкає в
комунальній квартирі або гуртожитку; 2) у родині
хворого є діти, підлітки, вагітні; 3) родина має по-
гані умови життя, хворий та оточуючі його не до-
тримуються гігієнічних правил поведінки.

II група – відносно несприятливі вогнища:
1) у хворого мізерне бактеріовиділення, стійкий
туберкульозний процес; 2) у родині хворого до-
рослі люди, відсутні обтяжуючі чинники; 3) хво-
рий є умовним бактеріовиділювачем, але в його
родині є діти й в наявності обтяжуючі чинники.

III група – потенційно небезпечні вогнища:
1) хворий умовний бактеріовиділювач (бактеріо-
виділення припинилось, але ще не минуло 2 років);
2) в родині хворого лише дорослі; 3) хворий і ото-
чуючі його виконують усі необхідні санітарно-
гігієнічні заходи профілактики туберкульозу.

В осередку туберкульозної інфекції потрібно
розповідати хворому і членам його сім’ї про шля-
хи зараження туберкульозом і методи його по-
передження, навчити правил гігієни, методики
поточної дезінфекції. При кашлі та чханні хворий
повинен прикривати рот і ніс новим платком,
відвертатися при цьому від оточуючих. Необхід-
но мати дві кишенькові плювальниці. Вона повин-
на бути заповнена на 2/3 5 % розчином хлорамі-
ну. Після спорожнення її необхідно прокип’ятити
в 2 % розчині гідрокарбонату натрію. Посуд хво-

рого потрібно зберігати окремо і кип’ятити після
його використання протягом 15 хв. Необхідно
також кип’ятити натільну і постільну білизну хво-
рого. Прибирання приміщень проводять вологим
способом. Підлогу і меблі кожного дня протира-
ють 5 % розчином хлораміну, хворому виділя-
ють окрему кімнату або відділяють її ширмою.
Медпрацівники, які контактують з хворими, по-
винні ретельно мити руки з милом, одягати хала-
ти, маски, рукавички. Особам, які проживають
разом із хворим, пояснюють важливість регуляр-
них обстежень у тубдиспансері, при необхідності
– профілактичного лікування. Всі люди, які були у
вогнищі туберкульозу, повинні бути на диспан-
серному обліку протягом 2 років [3, 5].

Для активного виявлення хворих на туберкульоз
на ранніх стадіях проводять флюорографічне
обстеження населення. Флюорографія –
найбільш надійний метод виявлення приховано
перебігаючого туберкульозу та інших захворю-
вань легень. Обов’язкове флюорографічне обсте-
ження проводять населенню старше 15 років не
менше 1 разу на 2 роки. Кожна свідома людина
повинна розцінювати флюорографічне обсте-
ження як свій громадянський обов’язок [1, 4].

Важливим методом виявлення туберкульозу є
обстеження харкотиння на наявність мікобактерій
в осіб, які тривалий час кашляють [1, 5].

У профілактиці туберкульозу відіграють важли-
ве значення загальнооздоровчі заходи, спрямо-
вані на підвищення імунної реактивності організ-
му. Провідна роль належить організації правиль-
ного режиму дня і харчування, проведенню
загартовувальних процедур, заняттю фізкульту-
рою і спортом, веденню здорового способу
життя [2, 5].

Провідним розділом санітарної профілактики є
попередження зараження людини від хворих тва-
рин. Захворювання на туберкульоз зустрічаєть-
ся у 55 видів ссавців і 80 видів птахів. Проте епіде-
мічну небезпеку для людини становить, здебіль-
шого, велика рогата худоба, значно менше –
кози, вівці, свині, верблюди, кішки, собаки, кури.
Особливе значення мають корови, які можуть
інфікуватися не лише бичачим, але й людським ти-
пом МБТ. Отже, можливе зараження людини від
худоби і навпаки – корів від людини. Людина може
заразитися через молоко, м’ясо, субпродукти від
хворих тварин, а також безпосередньо при до-
гляді за ними. За виявлення і попередження ту-
беркульозу в тварин відповідає ветеринарна служ-
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ба. Здійснюється систематичне обстеження тва-
рин за допомогою туберкулінодіагностики, зара-
жена худоба знищується. Для ранньої діагности-
ки туберкульозу працівники ферм, де виявлена
заражена туберкульозом худоба, повинні щоріч-
но проходити флюорографічне обстеження.
Щоб попередити інфікування здорових корів, до
роботи на фермах не допускаються люди, хворі
на туберкульоз.

Отже, метою санітарної профілактики є запобі-
гання інфікуванню здорових людей шляхом про-
ведення санітарно-освітніх, протиепідемічних і
лікувальних заходів у осередках туберкульозної
інфекції.

Соціальна профілактика включає державні за-
ходи, спрямовані на підвищення життєвого рівня
населення, захист довкілля, розвиток фізкульту-
ри і спорту, санаторної мережі, будинків відпо-
чинку. Забезпечення житлом, задовільними умо-
вами праці, повноцінним харчуванням – важливі
умови зміцнення здоров’я народу і підвищення
опірності до різних захворювань, в тому числі  до
туберкульозу. Для профілактики розповсюджен-
ня туберкульозу, попередження захворювання
здорових членів сім’ї важливе значення має пра-
во хворих із туберкульозом, що виділяють МБТ,
на позачергове отримання житла, в якому хворо-
му забезпечується окрема кімната. Таким чином,
туберкульоз як соціальна хвороба здебільшого
залежить від соціальних умов, поліпшення яких
сприятиме ліквідації епідемії туберкульозу, а в
подальшому й зниженню епідеміологічних показ-
ників цього захворювання.

Найдієвішим методом специфічної профілакти-
ки туберкульозу є вакцинація й ревакцинація вак-
циною БЦЖ, або специфічна імунопрофілактика.

В Україні для активної специфічної профілактики
туберкульозу застосовують вакцину туберкульоз-
ну (БЦЖ) суху для внутрішньошкірного введен-
ня. Це живі мікобактерії туберкульозу вакцинно-
го штаму БЦЖ-1, ліофільно висушені в 1,5 % роз-
чині натрію глютамінату. Вакцинування БЦЖ
проводиться всім здоровим доношеним новона-
родженим дітям на 3–5 день життя, а також дітям
віком 7 та 14 років, які мають негативну туберку-
лінову пробу. Для своєчасного виявлення інфіко-
ваних мікобактеріями та хворих на туберкульоз
дітей віком до 14 років їм щороку проводять про-
бу Манту з 2 ТО туберкуліну. Позитивна проба
Манту ще не означає, що дитина хвора на тубер-
кульоз. Проте це є підставою для диспансерного

спостереження у дитячого фтизіатра. Ефек-
тивність протитуберкульозних щеплень БЦЖ
проявляється у тому, що серед вакцинованих і
ревакцинованих дітей і підлітків захворюваність на
туберкульоз нижча, ніж серед невакцинованих.
На жаль, багато наших громадян відмовляються
проводити пробу Манту своїм дітям. На тлі загроз-
ливої епідемічної ситуації щодо захворюваності на
туберкульоз у нашій країні таке рішення є, м’яко
кажучи, нерозважливим. Адже туберкульоз на
початковій стадії добре піддається лікуванню, у ви-
падку ж задавнення хвороби може статися непо-
правне. Підступність туберкульозу і в тому, що ча-
сто він перебігає безсимптомно, ніяк не проявля-
ючи себе. Тому проба Манту на сьогодні – єдиний
спосіб оцінити, у яких «стосунках» перебуває
імунітет дитини з туберкульозною бактерією.

 Другим методом специфічної профілактики
туберкульозу є хіміопрофілактика – застосуван-
ня протитуберкульозних препаратів із метою по-
передження туберкульозу в осіб, які зазнають
найбільшої небезпеки зараження та захворюван-
ня на туберкульоз. Виділяють первинну та вторин-
ну хіміопрофілактику.

Первинна профілактика проводиться для запо-
бігання захворюванню на туберкульоз неінфіко-
ваних осіб, які не реагують на туберкулін, але пе-
ребували в контакті з хворими на туберкульоз і
виділяють МБТ.

Вторинна профілактика проводиться інфікова-
ним особам, які позитивно реагують на тубер-
кулін і не мають клініко-рентгенологічних проявів
туберкульозу.

Хіміопрофілактику протитуберкульозними пре-
паратами проводять для попередження захворю-
вання на туберкульоз таким групам населення:

– особам, які перебувають в постійному контакті
з хворими на туберкульоз із бактеріовиділенням;

– особам, які мають неактивні туберкульозні
зміни, при наявності несприятливих чинників (гострі
захворювання, операції, травми, лікування іншо-
го захворювання, що супроводжується прийман-
ням кортикостероїдів та ін.), які можуть визвати
реактивацію туберкульозу;

– особам, які раніше лікувались від туберкульо-
зу, з великими залишковими змінами в легенях і
перебувають в небезпечному оточенні;

– особам, у яких визначено віраж туберкуліно-
вих реакцій;

– ВІЛ-інфікованим з гіперергічними реакціями
на туберкулін.
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 Серед осіб, які отримували хіміопрофілакти-
ку, захворюваність у 2–5 разів нижча, порівняно
з відповідними групами, які її не отримували. 

Висновки. 1. Серед населення необхідно про-
пагувати здоровий спосіб життя, роз’яснювати
шкідливість алкоголю, куріння, важливість щеп-
лень БЦЖ для попередження туберкульозу,
флюорографічних обстежень і туберкулінодіаг-
ностики як методів раннього виявлення захворю-
вання. Разом з тим необхідно пояснити, що при
появі навіть мінімальних симптомів хвороби по-
трібно звертатися за медичною допомогою,
тому що лише при ранній діагностиці захворюван-
ня виліковується повністю.

  2. В осередку туберкульозної інфекції необхід-
но розповідати хворому і членам його сім’ї про
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шляхи зараження туберкульозом і методи його
попередження, навчити правил гігієни, методики
поточної дезінфекції. Особам, які проживають
разом із хворим, пояснюють важливість регуляр-
них обстежень у тубдиспансері, при необхідності
– профілактичного лікування.

3. Тваринникам, які працюють у господар-
ствах, де є заражена туберкульозом худоба,
потрібно розповідати про зв’язок між туберку-
льозом людей і тварин, способи попередження
зараження, необхідність регулярних флюоро-
графічних обстежень, хіміопрофілактики.

4. Піклуйтеся про своє здоров’я, адже тубер-
кульоз – це одна з тих хвороб, які легше попере-
дити, аніж потім тривалий час лікувати!

5. Савула М. М. Туберкульоз / М. М. Савула,
О. Я. Ладний. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999.

6. Федищенко Ю. І. Сучасні методи діагностики, ліку-
вання і профілактики туберкульозу / Ю. І. Федищен-
ко, В. М. Мельник. – Київ : Здоров’я, 2002.

7. Пименчук М. С. Фтизіатрія / М. С. Пименчук,
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ÌÅÄÑÅÑÒÐÈÍÑÒÂÎ 2, 201434

Ó І. М. Мельничук, М. І. Сапіжак, 2014

ÓÄÊ 613-053.81(477)

ÌÎÒÈÂÀÖ²ß ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÑÏÎÑÎÁÓ ÆÈÒÒß ÑÅÐÅÄ Ð²ÇÍÈÕ
ÊÀÒÅÃÎÐ²É ÍÀÑÅËÅÍÍß

². Ì. Ìåëüíè÷óê, Ì. ². Ñàï³æàê

ÄÂÍÇ «Òåðíîï³ëüñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ². ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî
ÌÎÇ Óêðà¿íè»

Ó ñòàòò³ óçàãàëüíåíî, ùî ñòàí çäîðîâ�ÿ ëþäèíè çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä á³îëîã³÷íèõ ôàêòîð³â,
íàâêîëèøíüîãî òà ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, à é â³ä ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî âëàñíîãî çäîðî-
â�ÿ. Ìîòèâàö³þ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä ð³çíèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ îö³íåíî çà
ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ «Ñòàâëåííÿ ìîëîä³ Óêðà¿íè äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ».

MOTIVATION OF HEALTHY LIFESTYLE FORMING AMONG DIFFERENT
POPPULATION CATEGORIES

I. M. Melnychuk, M. I. Sapizhak

SHEI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine»

The article summarizes that human health depends not only on biological factors, social environmental,
but also on the value of human�s attitude to health. Motivation of healthy lifestyle forming among
different population categories is estimated at the conclusion of research «Attitude of youth in Ukraine to
a healthy lifestyle».

Вступ. Протягом останніх десятиріч в Україні
фіксується істотне погіршення стану здоров’я
населення, що відображається у зростанні рівня
захворюваності, смертності та скороченні трива-
лості життя. Не сприяє збереженню здоров’я
молоді й високий рівень вживання спиртних напоїв,
тютюнокуріння, вживання наркотичних речовин,
проблема здорового харчування. Сповідування
ідеології здорового способу життя передбачає
зміну ставлення індивідуума та суспільства до ста-
ну  особистого (а також і суспільного) здоров’я.
Стан здоров’я людини залежить не тільки від біо-
логічних факторів [1], навколишнього та соціаль-
ного середовища, а й від того, чи становить власне
здоров’я людини для неї цінність [3]. Саме це ви-
значає, якою мірою людина готова дотримувати-
ся здорового способу життя [2, 4], значною
мірою, обізнаності щодо чинників, які визначають
стан здоров’я [5].

Основна частина. Мотивацію формування здо-
рового способу життя серед різних категорій на-
селення нами оцінено за результатами дослі-
дження «Ставлення молоді України до здорово-
го способу життя», проведеного Державним
інститутом розвитку сім’ї та молоді за підтримки
ЮНІСЕФ, 2010 р. Отримані результати свідчать:
40 % респондентів вважають здоров’я найважли-
вішим у своєму житті; п’ята частина респондентів
за найважливіше вважає матеріальний добробут;
кожен дев’ятий – створення сім’ї.

Здоров’я як життєва цінність домінує в усіх віко-
вих групах молоді, причому зі збільшенням віку
його важливість для респондента лише зростає.
Так, якщо у 14–17 років його обрали 38,9 %,
18–24 роки – 36,4 %.

Здоров’я складає відносно більшу цінність для
жінок, аніж для чоловіків (42,8 % проти 39,6 %),
для мешканців районних центрів (45,6 %), сільської
місцевості (40,1 %), аніж мешканців обласних
центрів (35 %).
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Отже, попри певну ймовірну декларативність
отриманих відповідей, сучасна українська молодь
незалежно від віку, статі та місця проживання вва-
жає здоров’я важливою цінністю свого життя.

На думку української молоді, стан здоров’я
значною мірою залежить від таких загальних фак-
торів, як шкідливі звички: токсикоманія (91,4 %),
вживання наркотиків (91,1 %), вживання алкого-
лю (87,8 %), куріння (85,7 %); екологічна ситуа-
ція (80,3 %); особистого ставлення до свого здо-
ров’я (75,7 %); правильного харчування (73,6 %);
умов на роботі та вдома: умов праці (68 %), психо-
логічної атмосфери вдома (67,7 %); наявності
хронічних захворювань (62,7 %); матеріального
благополуччя (59,3 %); заняття фізкультурою та
спортом (62,2 %); режиму дня (51,5 %).

Проте на запитання, які чинники негативно впли-
вають на їх власне здоров’я, більшість респон-
дентів віддали перевагу стану навколишнього се-
редовища (66,4 %). Це можна пояснити недостат-
ньою поінформованістю про інші необхідні
складові здоров’я, регулярним публічним обгово-
ренням наслідків Чорнобильської аварії та інших
екологічних негараздів.

Водночас такі відповіді можуть свідчити про
прагнення молодих людей перенести власну
відповідальність за підтримання власного здоро-
в’я на зовнішні чинники, які мало залежать від кон-
кретної людини. До найпоширеніших також нале-
жать психологічне напруження (31,4 %) та шкідливі
звички (30,4 %).

Відповідаючи на питання «Що, на Вашу думку,
негативно впливає на стан Вашого здоров’я?» (рес-
понденти могли обрати не більше трьох варіантів
відповідей), опитані визначили як найшкідливіший
для себе чинник:

· у чоловіків: стан навколишнього середовища
(64 %), шкідливі звички (37,6 %), психологічне на-
пруження – 27,9 %;

· у жінок: стан навколишнього середовища
(69,1 %), психологічне напруження (35 %), не-
правильне харчування (30,9 %);

· підлітки 14–17 років найчастіше обирали: стан
навколишнього середовища (69 %), шкідливі звич-
ки (32,8 %), психологічне напруження (24,5 %);

· молодь віком 18–24 роки: стан навколиш-
нього середовища (64,8 %), психологічне напру-
ження (31,4 %), неправильне харчування (31,2 %)
(саме в цій віковій групі поширені шкідливі звички,
що згубно впливають на здоров’я).

Отримані дані свідчать про амбівалентність (не-
узгодженість, суперечливість у ставленні; прий-
няття двох взаємовиключних тверджень, конфлікт
яких або не помічається, або ж свідомо чи несвідо-
мо ігнорується) уявлень молоді щодо чинників
здоров’я: у цілому вони слушно вважають, що
головну роль відіграють як шкідливі звички, так і
екологічна ситуація, умови праці та відпочинку, але
разом із тим, заявляють, що на їх здоров’я, основ-
ний вплив має стан навколишнього середовища.
Для підтримання здорового способу життя мо-
лодь пропонує проводити більше часу на природі,
активно відпочивати. Рівень та стиль життя, його
соціальна якість виявились другорядними віднос-
но навколишнього середовища, що може
свідчити про недостатнє розуміння молоддю
основ підтримання здоров’я.

Хоча значна частина молоді вважає здоров’я
цінністю, проте піклуватися про нього вона не
зовсім готова. Так, на запитання щодо міри піклу-
вання про власне здоров’я більше половини рес-
пондентів (57,8 %) обрали стриману відповідь –
«посередньо піклуюся». Лише третина (32,2 %)
опитаних були більш впевнені стосовно власних дій
та відповіли «добре піклуюся». Проте була й част-
ка таких, що оцінили увагу до власного здоров’я
дуже критично: 8,4 % зупинилися на варіанті «по-
гано піклуюся».

Варто зазначити, що із віком піклування про влас-
не здоров’я слабшає. Так, у 14–17 років кількість
тих, хто дбає про власне здоров’я «посередньо»
та тих, хто дбає про власне здоров’я «добре»  є
приблизно рівною – 48,7 % та 44,4 % відповідно.
Проте уже в групі 18–24 роки респондентів, які
піклуються про здоров’я «посередньо», помітно
збільшується – 57,4 %, тоді як тих, хто дбає про
свій стан на рівні «добре», зменшується – 33,3 %.
І вже зовсім очевидний дисбаланс у віковій кате-
горії 25–35 років. Частка опитаних, що визначили
своє ставлення до здоров’я як «посереднє» домі-
нує – 61,2 %. Тих же, хто «добре» піклується про
власне здоров’я, виявляється навіть менше поло-
вини від попередніх – 27,1 %. Такі вікові відмінності
можна вважати застережливими, адже серед
25–35-річних чимало людей сімейних і таких, що
мають дітей, для яких вони слугують взірцем по-
ведінки, прищеплюючи їм певні навички та
цінності життя.

Отримані результати демонструють досить ви-
сокий рівень активності української молоді. Так,
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лише біля 17 % опитаних вважає, що життя зале-
жить більше від них, аніж від зовнішніх обставин,
22 % – більше покладаються на себе, аніж на
зовнішні обставини, третина схиляється до думки,
що їхнє життя однаково залежить і від них самих,
і від зовнішніх обставин – 39 %, пасивність демон-
струє п’ята частина опитаних. При цьому суттєвих
вікових відмінностей у відповіді на питання «Як Ви
вважаєте, від чого головним чином залежить
Ваше життя?» помічено не було, це стосується
відмінностей між чоловіками та жінками або меш-
канцями різних типів населених пунктів.

Молодь називає здоров’я своєю цінністю, про-
те тільки третина молоді вважає, що вона добре
піклується про своє здоров’я і до найефективні-
ших заходів для підтримання здорового способу
життя відносить активний відпочинок на природі,
оптимальний режим праці та відпочинку та відмо-
ву від вживання міцного алкоголю. Молодь по-
різному реагує на проблеми зі здоров’ям і ста-
виться до їх вирішення, тобто рівень усвідомлен-
ня цінності здоров’я, відповідальності за його
збереження та ступінь життєзбережувальної
активності істотно відрізняються.

Методологічною основою формування пози-
тивної мотивації на здоровий спосіб життя у мо-
лоді є гуманістичний підхід, сутність якого полягає
у створенні сприятливої ситуації для їх готовності
до сприйняття й адекватного реагування на виховні
дії соціального середовища.

Рівень цієї готовності характеризується здатніс-
тю молоді перетворювати зовнішні вимоги на
внутрішню мотивацію, поведінку з пробуджен-
ням їх самосвідомості і відповідальності за власну
культуру.

Поняття «здоровий спосіб життя» розглядаєть-
ся у співвідношеннях тріади: здоров’я – здоро-
вий спосіб життя – культура здоров’я.

Результатом сформованості здорового спосо-
бу життя є культура здоров’я як інтегративна якість
особистості та показник вихованості, що забез-
печує певний рівень знань, умінь і навичок фор-
мування, відтворення та зміцнення здоров’я і ха-
рактеризується високим рівнем культури поведін-
ки стосовно власного здоров’я та здоров’я
оточуючих. Методологічним підґрунтям є діяль-
нісний і системний підходи до формування здо-
рового способу життя.

Критеріями формування позитивної мотивації на
здоровий спосіб життя у молоді можна вважати:

· на рівні фізичного здоров’я: прагнення до
фізичної досконалості, ставлення до власного здо-
ров’я як до найвищої соціальної цінності, фізична
розвиненість, загальна фізична працездатність,
загартованість організму, дотримання раціональ-
ного режиму дня, виконання вимог особистої
гігієни, правильне харчування;

· на рівні психічного здоров’я (психологічного
комфорту): відповідність пізнавальної діяльності
календарному віку, розвиненість довільних психіч-
них процесів, наявність саморегуляції, адекватна
самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та
шкідливих поведінкових звичок;

· на рівні духовного здоров’я: узгодженість
загальнолюдських та національних морально-
духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу,
працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в
природі, у мистецтві;

· на рівні соціального здоров’я (соціального благо-
получчя): сформована громадянська відпові-
дальність за наслідки нездорового способу жит-
тя, позитивно спрямована комунікативність, доб-
розичливість у ставленні до людини, здатність до
самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання.

Формування здорового способу життя, куль-
тури здоров’я, підвищення їх виховних можливос-
тей потребує максимальної ваги до мотиваційної
сфери молоді у прагненні бути здоровими.

Мотивація до здорового способу життя – це
система ціннісних орієнтацій, внутрішніх спону-
кань  до збереження, відновлення і зміцнення
здоров’я.

Серед форм і методів процесу формування
здорового способу життя пріоритетна роль на-
лежить активним методам, що ґрунтуються на
демократичному стилі взаємодії, спрямовані на
самостійний пошук істини і сприяють формуван-
ню критичного мислення, ініціативи й творчості.
До них також належать соціальне проектування,
метод відкритої трибуни, ситуаційно-рольова гра,
соціально-психологічний тренінг, інтелектуальний
аукціон, «мозкова атака», метод аналізу соціаль-
них ситуацій з морально-етичним характером,
гра-драматизація тощо.

Доцільно застосовувати такі традиційні методи,
як: бесіда, диспут, лекція, семінар, роз’яснення,
переконання, позитивний і негативний приклади,
методи вироблення звичок, методи вправ, конт-
ролю і самоконтролю, створення громадської
думки тощо.
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Застосування цих методів сприяє розвитку в
молоді адекватної моральної самооцінки, дає
можливість організувати дієву роботу з форму-
вання позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя, знецінити і зруйнувати негативні мотиви,
перебудувати і змінити негативні форми у по-
ведінці дітей та молоді на позитивні; підтримати,
посилити позитивні моральні спонукання, активі-
зувати їх прояви чи загальмувати негативні моти-
ви, знизити їх силу, утримати учня від прояву нега-
тивної мотивації на здоровий спосіб життя.
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DEVELOPMENT OF MEDICINE IN KHARKIV
IN XVIII�XIX CENTURIES: HISTORIOGRAPHICAL ASPECT

L. M. Nechehlod

Cherkasy Medical College

The author describes the main trends in the historical literature that examines the development of the
history of medicine in the city of Kharkiv. Chronologically, the study covers the pre-revolutionary,
Soviet and modern historiography.

Вступ. Актуальною проблемою сьогодення
постає питання про організацію охорони здоро-
в’я, особливо в містах, з розвинутою соціальною
інфраструктурою. Не менш важливими ці питан-
ня були й два століття тому, коли від організації
охорони здоров’я залежало життя цілих населе-
них пунктів. Адже через те, що колись неможли-
во було лікувати багато епідеміологічних захво-
рювань, дотримання чистоти та особистої гігієни
часом були чи не єдиним порятунком від епідемій.

Тема розвитку медицини в Харкові неоднора-
зово ставала предметом студіювання істориків і
не тільки. Зазначимо, що останнім часом помітно
зріс інтерес до згаданої теми,  інколи вона навіть
ставала предметом спеціальних досліджень, що,
безумовно, призвело до накопичення достатньої
кількості літератури з історії розвитку сфери
охорони здоров’я в м. Харкові. Це вимагає від
дослідників її теоретичного осмислення та прове-
дення окремого історіографічного дослідження.
Автор ставить за мету розібратися в магістраль-
них напрямках історіографії з вказаної теми.

Основна частина. ХХІ століття розпочинає добу,
в якій людська особистість стає головною суспіль-
ною цінністю.

Сучасна історіографічна наука активізує такий
підхід, який ставить людину в центр історичного
дослідження. Так, і вивчення історії боротьби за
здоров’я людини набуває дедалі більшої актуаль-
ності. Історія української охорони здоров’я скла-
дається з історії охорони здоров’я регіонів та міст
у різні історичні періоди. Без вивчення історії
організації охорони здоров’я та специфіки місце-
вих умов розвитку цієї діяльності неможливе ви-
роблення сучасної теорії охорони здоров’я та
створення її нової української моделі.

Зміст статті охоплює великий проміжок часу –
від початку XVIII сторіччя і закінчуючи ХІХ сто-
літтям. Історію харківської охорони здоров’я
подано на фоні політичної та соціально-економіч-
ної історії країни. Під охороною здоров’я ми
розуміємо сферу суспільної діяльності, яка
складається з державних і громадських заходів,
спрямованих на збереження та поліпшення
здоров’я населення.
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Дуже багато досліджень з даної теми, але вони
мають фрагментарний характер, тому не дають
змоги повністю уявити собі процес становлення
охорони здоров’я в місті.

До того ж, охорона здоров’я – це, взагалі, така
сфера діяльності людей, яка досить мало цікавить
істориків. До історії охорони здоров’я в Харкові
раніше зверталися переважно медики (за винятком
відомого дослідження Д. І. Багалія та Д. П. Міллера
з історії Харкова [1] та ще кількох праць).

Проблеми історії охорони здоров’я в Харкові
приваблювали їх з вузькопрофесійних міркувань,
без урахування загальноісторичного фону, без
пов’язаності проблем охорони здоров’я в той чи
інший історичний період з іншими проблемами
суспільного розвитку.

Щодо згаданої фундаментальної монографії
Д. І. Багалія і Д. П. Міллера, то вона висвітлила
головні етапи, через які проходила харківська
охорона здоров’я на шляху свого становлення.
Цінність цієї праці полягає у тому, що автори спи-
ралися лише на джерела, які вже безнадійно
втрачені. Але охорона здоров’я посіла досить
скромне місце в історичній енциклопедії нашого
міста, якою стала «История города Харькова за
250 лет его существования». На жаль, автори
мали змогу лише виділяти окремі найважливіші
аспекти із життя в місті.

Про значний внесок у розвиток охорони здо-
ров’я губернського міста писали Д. І. Багалій,
М. В. Сумцов, В. П. Бузескул, К. Фойгт та інші ав-
тори у працях, присвячених ювілеям навчального
закладу [2, 3].

У дорадянський період суто медичні аспекти са-
нітарно-протиепідемічної діяльності в Харкові
досліджував М. В. Томашевський [4].

Варто відзначити працю професора С. А. Верх-
рацького, який звертався до історії діяльності пер-
ших лікарів і перших лікарень в Україні, зокрема й
у Харкові [5]. Д. Ф. Каракаш намагався досліджу-
вати історію охорони здоров’я в Харківській гу-
бернії, але робив це дуже тенденційно, ігнорую-
чи будь-які досягнення і наголошуючи на негатив-
них явищах дожовтневої історії [6].

На схилі радянської епохи вийшла невелика за
обсягом книжка О. О. Грандо, під назвою «Ме-
дицина в зеркале истории» [7]. У ній автор дав ко-
роткі біографічні довідки про видатних українських
медиків (зокрема й організаторів харківської
охорони здоров’я) за всю вітчизняну історію.

Книжка написана медиком для медиків з історико-
медичної точки зору.

Персоналії пострадянського періоду побудо-
вані приблизно в такий же спосіб. Але, порівняно
з більш ніж семидесятьма роками радянської вла-
ди, їх стало відчутно більше. Крім того, за часів
незалежності України в цьому напрямку вже
зроблено якісний крок уперед. У 1997–2005 рр.
Державна наукова медична бібліотека Міністер-
ства охорони здоров’я України опублікувала три
випуски біобібліографічного словника  видатних
українських лікарів кінця XVII – початку ХХ ст. [8].
Цим виданням практично була започаткована ме-
дична україніка. Вона містить ґрунтовний історико-
медичний матеріал, але, на жаль, останній випуск
доведений  тільки до літери «К» за алфавітом
прізвищ.  В усіх трьох випусках чільне місце посів
Харків, представлений досить великою кількістю
імен, у тому числі й видатних організаторів охо-
рони здоров’я.

Особливої уваги заслуговує монографія
І. Ю. Робака «Організація охорони здоров’я в
Харкові за імперської доби (початок XVІІІ ст. –
1916 р.)» [9], яка є комплексним та на даний час
найповнішим дослідженням з даної проблемати-
ки. Вищевказана робота стала результатом його
дисертаційного дослідження і достатньо різнобіч-
но розкриває проблему охорони здоров’я і роз-
витку медицини в Харкові. Її поява, безумовно, є
початком  нового етапу в дослідженні історії роз-
витку медицини міста.

Висновки. Питання історії розвитку медицини
неодноразово привертало увагу дослідників,
щоправда, зазвичай, це були медики. Історики тор-
калися цього питання лише побічно в контексті
дослідження історії міста чи розвитку медицини в
загальнодержавному масштабі. Перші публікації
з’явилися вже в ХІХ ст., головним їх недоліком є
некритичність в оцінці процесів, сучасниками яких
вони були. Здобутки радянської історіографії не
дуже значні, адже тема охорони здоров’я в до-
революційний період  висвітлювалася лише нега-
тивно. Сучасна історична наука, яка стоїть на прин-
ципах антропоцентризму, зумовила пожвавлен-
ня інтересу істориків до проблеми історії розвитку
медицини, в тому числі й Харкова. Прикладом
такої активізації цього процесу є поява монографії
І. Ю. Робака «Організація охорони здоров’я в
Харкові за імперської доби (початок XVІІІ ст. –
1916 р.)».
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USAGE OF  MINERAL WATER FOR TREATMENT OF THE DISEASES OF
GASTROINTESTINAL TRACT

O. V. Buhrymenko

Lebedynsk Medical College, Sumy Region

The article is devoted to the importance and opportunities for usage of mineral water for treatment of
the diseases of gastrointestinal tract.

Вступ. Водолікування відоме з найдавніших часів.
Перші відомості містяться в індуїстських Ведах
(1500 років до н. е.). Прісну і мінеральну воду
використовували для гігієнічних і лікувальних цілей
древні ассирійці, вавілонці, єгиптяни. У Древній
Греції техніку водолікування удосконалив Гіппо-
крат, а пізніше її запозичили в Древньому Римі і
поступово поширилося по усьому світі. Принцип
водолікування ґрунтується на тому, що вода, во-
лодіючи високою теплоємністю, великою тепло-
провідністю і конвекцією, добре розчиняючи різні
солі та гази, при впливі на організм через нервові
рецептори шкіри та слизову ШКТ викликає пози-
тивні хімічні й біохімічні зміни в організмі.

Кожна мінеральна вода складається зі звичайної
води, газів і розчинених у ній твердих мінеральних
і органічних речовин.

Вода – не простий розчинник, а особливе сере-
довище, без якого не можуть перебігати життєві
процеси організму. Голодуючий може втратити
весь жир, глікоген і половину білків і все-таки про-
довжувати жити, а втрата 10 % води призводить
до загибелі організму. В організмі людини най-
більшою за масою складовою частиною є вода.

Кількість її в тілі зародка на початку утробного пе-
ріоду близько 90 % загальної маси, у немовлят
знижується до 70–75 % і поступово до 60 % – у
дорослих. Вода міститься в клітинах тіла й у
міжклітинних проміжках.

Основна частина. В результаті вживання міне-
ральної води відбувається сумарна дія солей, що
містяться в ній, та інших речовин, які проникають
через слизову оболонку в кров. Хімічний склад
клітин різний. У їх ядрі є фосфор, в еритроцитах –
залізо, калій і фосфор, у міжклітинній рідині –
натрій і хлор [1]. Білок щитоподібної залози харак-
теризується своїм з’єднанням з йодом. Усі ці ре-
човини, надходячи в організм із мінеральною во-
дою, можуть диференціювати, проникати у
відповідні тканини. Необхідно поповнювати запас
даних речовин у тих клітинах, тканинах і органах,
які їх найбільше потребують і в яких мають місце
порушення обміну саме цих речовин.

Бальнеотерапія (від лат. balneum – купання і те-
рапія) – це лікування мінеральними водами, прий-
мання внутрішньо та зовнішні процедури (душі
ванни, примочки тощо) [3]. Іноді в структурі баль-
неотерапії помилково розглядають грязелікуван-
ня, морські ванни, купання в лиманах, у ропі со-
лоних озер (ропні ванни).
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Мінеральні води діють на організм температу-
рою, хімічним складом, гідростатичним тиском.
Крім того, нервові рецептори піддаються роз-
дратуванню газами (CO

2
, H

2
S, NO

2
 і радіоактив-

ними речовинами (радон), що проникають через
шкіру, слизові оболонки і дихальні шляхи в кров.
Мінеральні води при бальнеотерапії застосовують
при різних захворюваннях.

Протипоказання: порушення кровообігу вище
I–II ступеня, інфекційні захворювання в гострій
стадії, злоякісні пухлини, туберкульоз в активній
фазі, цироз печінки, хронічні захворювання ни-
рок, системні хвороби крові в гострій стадії, різке
загальне виснаження [2]. Застосування мінераль-
них вод протипоказано при звуженні стравоходу
і воротаря шлунка, різкому опущенні шлунка,
серцево-судинних захворюваннях, що супро-
воджуються набряками, порушеннями видільної
здатності нирок.

Характеристика і класифікація мінеральних вод
проводиться за їх хімічним складом і фізичними
властивостями. При цьому враховується загальна
мінералізація, іонний і газовий склад, радіо-
активність, температура, реакція середовища. За
кількістю компонентів у грамах на один літр роз-
різняють мінеральні води: слабкої мінералізації
(1–2 г/л), малої мінералізації (2–5 г/л), серед-
ньої (5–15 г/л) і високої мінералізації (15–30 г/л).

Ступінь мінералізації води визначає можливості
її лікувального застосування [4]. Зміст мінераль-
них речовин більше 10–12 г/л у хлоридних водах
є максимальним для використання їх у натураль-
ному вигляді при внутрішньому вживанні. Води
високої мінералізації застосовують для ванн. Ефек-
тивність лікування слабомінералізованими вода-
ми зумовлена не їх іонним складом, а змістом
органічних біологічно активних речовин, кремніє-
вої кислоти, радіоактивністю, підвищеною темпе-
ратурою. Іонний склад мінеральних вод може
бути найрізноманітнішим, але основне значення
мають іони хлору, натрію, кальцію, магнію. Газо-
вий склад вод залежить від кількості вільного чи
розчиненого газу, однак для лікувального засто-
сування важлива наявність вуглекислого газу,
сірководню, азоту, метану [5]. Мінеральні води
використовують на курортах для пиття, ванн, ку-
пань у лікувальних басейнах, усіляких душів, а та-
кож для інгаляцій і полоскань при захворюваннях
горла і верхніх дихальних шляхів, для зрошення при
гінекологічних захворюваннях. Мінеральні води
приймають внутрішньо і поза межами курорту,

коли користуються привізними водами, розлити-
ми в пляшки. Налита в пляшки вода насичується
двоокисом вуглецю для збереження її хімічних
властивостей і смакових якостей; вона повинна
бути безбарвною, абсолютно чистою; пляшки з
мінеральною водою зберігають у горизонталь-
ному положенні в прохолодному місці. Лікуван-
ня пляшковими мінеральними водами повинно
поєднуватися з дотриманням визначеного режи-
му, дієти і використанням додаткових лікувальних
факторів (фізіотерапії, медикаментозного ліку-
вання, гормональної терапії і под.). Мінеральні
води, переважно невисокої мінералізації й утри-
муючі іони кальцію, володіють вираженою діуре-
тичною (сечогінною) дією і сприяють виведенню
з нирок та сечового міхура бактерій, слизу, піску,
і навіть дрібних конкрементів [6]. Лікування міне-
ральними водами повинно проводитися за призна-
ченням лікаря і під лікарським контролем. Деякі
мінеральні води застосовують як освіжаючий,
добре тонізуючий столовий напій, що сприяє
підвищенню апетиту, і вживають замість прісної
води, без яких-небудь медичних показань. У ряді
районів нашої країни звичайна питна вода досить
сильно мінералізована і цілком обґрунтоване
вживання її як столового напою. Можна використо-
вувати столові мінеральні води хлоридно-натрієво-
го типу з мінералізацією не вище 4–4,5 г/л (для
гідрокарбонатних вод – близько 6 г/л). Столові
води малої мінералізації (менше грама на літр) є
екологічно чистим продуктом. Їхнє безсумнівне
достоїнство – можливість застосування як для при-
готування їжі, так і для вживання чистого про-
холодного напою. Це особливо актуально в наші
дні: сучасні мегаполіси характеризуються значним
забрудненням навколишнього середовища і
підвищеною концентрацією шкідливих речовин у
водопровідній воді навіть після її очищення. У цих
умовах столові мінеральні води є єдиною можли-
вою альтернативою. Дія мінеральних питних вод
на організм зумовлена хімічним, механічним і тер-
мічним факторами. Провідним є хімічний фактор,
зумовлений іонним складом прийнятих вод. Іони,
що містяться в мінеральній воді, потрапляючи в
травний тракт, стимулюють виділення слини, а
потім і секрецію шлунка. Іони входять до складу
шлункового соку, тому відбувається посилення
(чи ослаблення) його секреції і зміна складу. Далі в
кишечнику відбувається всмоктування іонів міне-
ральної води в кров і регулюється діяльність ки-
шечнику, печінки і нирок. Гідрокарбонатні іони
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стимулюють шлункову секрецію, а при переході
в дванадцятипалу кишку гальмують її. При нор-
мальній чи зниженій секреції частина гідрокарбо-
натних іонів активує процеси утворення соляної
кислоти в шлунку, а  вуглекислий газ сприяє роз-
рідженню і видаленню слизу зі шлунка і нейтралі-
зації шлункового вмісту. Зниження кислотності
вмісту кишечнику гальмує утворення сечової кис-
лоти і прискорює її виділення, перешкоджаючи
утворенню каменів у нирках. Такі води розріджу-
ють мокротиння, зменшують її в’язкість і підви-
щують виділення з трахеї і бронхів [7]. Сульфатні
іони, подразнюючи рецептори шлунка, помітно
знижують шлункову секрецію, прискорюють ева-
куацію їжі зі шлунка в кишечник. Надходячи з їжею
в кишечник, вони підвищують його рухову функ-
цію. Крім того, сульфати викликають скорочення
жовчного міхура, прискорюють утворення і ви-
ведення жовчі з печінки в дванадцятипалу кишку.
У поєднанні з іонами кальцію сульфати сприяють
виведенню шкідливих речовин з організму. Іони
кальцію стимулюють ріст кісток і зубів, у яких зна-
ходиться до 99 % усього кальцію в організмі. При
прийманні кальцієвих вод внутрішньо відновлюєть-
ся збудливість головного мозку і скелетних м’язів
та моторна діяльність кишечнику, підсилюється
скорочувальна функція серця, підвищується згор-
тання крові. Іони магнію стимулюють утворення
речовин, що регулюють транспорт іонів у ткани-
нах. При прийманні магнієвих мінеральних вод
відновлюється дефіцит іонів магнію, що розви-
вається при захворюваннях і супроводжується
зниженою секрецією шлунка, обміном цукрів і
білків. Приймання залізистої води відновлює дефі-
цит заліза, що розвивається при анеміях різного
походження, а також стимулює утворення гемо-
глобіну. Залізо (разом з марганцем і міддю) та-
кож входить до складу ферментів, що відіграють
ключову роль в окисненні жирів і цукрів. Гідро-
карбонатно-сульфатні лікувально-столові міне-
ральні води з незначним вмістом чи відсутністю
вуглекислого газу і розчинених органічних речо-
вин показані хворим із хронічними гастритами з
підвищеною секреторною функцією, неусклад-
неною виразковою хворобою, хронічними за-
хворюваннями верхніх дихальних шляхів. Їх прий-
мають підігрітими до 38–45 оС три рази на день за
60–90 хв до приймання їжі або через годину після
неї. Мінеральну воду починають пити з половини
склянки, доводячи до кінця курсу лікування разо-
ву дозу до півтори склянки. Гідрокарбонатно-хло-

ридно-сульфатні лікувально-столові та лікувальні
мінеральні води призначають звичайно хворим із
хронічним гастритом зі зниженою секрецією
шлунка. Мінеральні води підігріті до 18–26 оС
приймають три рази на день за 15–30 хв до їди. Їх
п’ють у тих же дозах, що і попередні. Гідрокар-
бонатно-сульфатні кальцієві лікувально-столові
води вживають також і при хронічних захворю-
ваннях кишечнику з підвищеною моторикою.
Підігріту до 40–45 оС мінеральну воду п’ють три
рази на день за 30–50 хв до приймання їжі по по-
ловині склянки або склянці. З появою болю і про-
носу питне лікування тимчасово припиняють.

Хлоридно-сульфатні лікувальні мінеральні води
показані людям із хронічними захворюваннями
кишечнику, що супроводжуються зниженою ру-
ховою функцією (запорами), а також із захворю-
ваннями жовчовивідних шляхів, цукровим діабетом,
ожирінням та подагрою. Воду 18–24 оС прийма-
ють по одній склянці три рази на  день за 30–50 хв
до їди і на ніч. Гідрокарбонатно-хлоридно-сульфат-
ні лікувально-столові води вживають також при
хронічних захворюваннях печінки і підшлункової
залози. Їх приймають підігрітими до 42–45 оС три
рази на день за 60–90 хв до їди. За одне прийман-
ня випивають одну–дві склянки води.

Найкращий спосіб приймання мінеральної води
внутрішньо – безпосередньо з джерела. Не ре-
комендується приносити воду наперед на добу.
Основною умовою ефективності питного ліку-
вання є встановлення величини разової дози, чис-
ла приймань на день, тривалість курсу лікування.
Дозування мінеральної води виробляється з ура-
хуванням фізичного стану хворого, його віку, ха-
рактеру і стадії захворювання.

Загальновизнаним є метод розрахунку дози за
масою тіла хворого: 3–5 мл води на 1 кг маси
при захворюваннях шлунково-кишкового трак-
ту і до 10 мл при захворюваннях сечостатевої
системи. Істотне значення має час приймання
води. Найбільша активність секреторної і фер-
ментативної діяльності шлунка спостерігається
через 15–20 хв після приймання води, тому міне-
ральну воду призначають у визначений термін
залежно від приймання їжі з урахуванням кис-
лотності шлункового соку. При зниженій кислот-
ності мінеральну воду приймають за 30–45 хв до
їди, при підвищеній – за 45–60 хв.

Основні показання до приймання мінеральної
води:

1) хронічні гастрити;
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2) виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої
кишки з підвищеною, зниженою і нормальною
секрецією поза фазою загострення чи у фазі зга-
саючого загострення при відсутності порушення
моторно-евакуаторної функції шлунка і схильності
до кровотечі;

3) захворювання товстого і тонкого кишечнику
поза загостренням;

4) дискінезії кишечнику;
5) хронічні гепатити, холецистити в стадії ремісії і

згасаючого загострення без явища жовтяниці;
6) стан після хвороби Боткіна – не раніше

4–5 місяців;
7) жовчнокам’яна хвороба;
8) хронічні панкреатити;
9) ожиріння;
10) захворювання сечовивідних шляхів – пієло-

нефрити, хронічні цистити, сечокам’яна хвороба.
Висновки. Вода сама по собі необхідна для

життєдіяльності організму. Але є вода з особли-
вими цілющими властивостями. На місці джерел
цілющої води зараз розміщені світові курорти.
Увесь цей час властивості мінеральних вод із різних
джерел вивчали і застосовували на практиці при
багатьох хворобах. Сучасна медицина дає повний
опис мінеральних вод і показання для їх застосу-

вання. З лікувальними цілями (як зовнішньо, так і
внутрішньо) застосовують найрізноманітніші
мінеральні води. Їх властивості, класифікація, кри-
терії оцінки терапевтичного впливу на організм при
різних захворюваннях вивчає і розробляє бальнео-
логія. До лікувального відносять тільки ті міне-
ральні води, вміст хімічних компонентів і фізичні
властивості яких відповідають прийнятим нормам,
розробленим на основі багаторічного досвіду
лікувального застосування і спеціальних до-
сліджень. В результаті вживання мінеральної води
відбувається сумарна дія солей, що містяться в ній,
та інших речовин, які проникають через слизову
оболонку в кров. Варто пам’ятати, що мінеральні
питні води показані далеко не всім. Вони проти-
показані при загостреннях хронічних захворювань
шлунково-кишкового тракту з блюванням, про-
носом, кровотечею і різким болючим синдро-
мом, при жовчнокам’яній хворобі, гострому
холециститі, звуженні стравоходу і воротаря, не-
достатності кровообігу і гострій затримці сечі.
Ефективність внутрішнього застосування міне-
ральних вод тим вища, чим правильніше підібра-
ний клас мінеральних вод і суворе дотримування
пацієнтами запропонованої лікарем методики
лікування.
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The given article deals with the work of volunteer team under the drigade of Berdyansk Medical
College and covers the necessity of development of volunteer movement among medical students.

Вступ. Нинішні соціально-економічні умови
роблять дітей та підлітків прагматичними. Далеко
не кожна молода людина здатна стати волонте-
ром. Волонтерство має бути добровільним вибо-
ром, який би відображав особисті погляди й по-
зиції людини. Головними принципами волонтер-
ської діяльності повинні бути: добровільність,
рівність, моральність, добросовісність, само-
вдосконалення, законність, безвідплатність.
В Україні поняття «волонтерські організації», «во-
лонтерство», «волонтерський рух» для позначен-
ня важливого значення соціально-політичного
життя суспільства дедалі стрімко набуває масо-
вого поширення. У нашій країні волонтерський
рух, детермінований гуманізацією суспільного
життя, є відповіддю на суспільні потреби.

Основна частина. Волонтерський рух існує вже
багато сторіч. І хоча в різних країнах це явище має
різні назви, воно є універсальним людським фе-
номеном, який зустрічається в усіх культурах, на
всіх рівнях економічного розвитку, серед пред-
ставників обох статей і людей різного віку. Він є

однією з найефективніших форм роботи з молод-
дю, невичерпним джерелом набуття громадян-
ської освіти, дає можливість реалізувати себе у
служінні суспільству.

Відповідно до Закону України «Про волонтер-
ську діяльність», прийнятого Верховною Радою
19 квітня 2011 року, «волонтерська діяльність –
добровільна, безкорислива, соціально спрямована,
неприбуткова діяльність, що здійснюється волонте-
рами та волонтерськими організаціями шляхом на-
дання волонтерської допомоги. Волонтерська
допомога – роботи та послуги, що безоплатно
виконуються та надаються волонтерами та волон-
терськими організаціями. Волонтерська діяльність
є формою благодійництва» [2].

Волонтерська діяльність здійснюється за такими
напрямами:

– надання волонтерської допомоги з метою
підтримки малозабезпечених, безробітних, ба-
гатодітних, безпритульних осіб, які потребують
соціальної реабілітації;

– здійснення догляду за хворими, інвалідами,
одинокими, людьми похилого віку та іншими осо-
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бами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші
особливості потребують підтримки та допомоги;

– надання допомоги громадянам, які по-
страждали внаслідок стихійного лиха, екологічних,
техногенних та інших катастроф, у результаті соці-
альних конфліктів, нещасних випадків, а також
жертвам злочинів, біженцям;

– надання допомоги особам, які через свої
фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх
прав і законних інтересів;

– проведення заходів, пов’язаних з охороною
навколишнього природного середовища, збере-
женням культурної спадщини, історико-культур-
ного середовища, пам’яток історії та культури,
місць поховання;

– сприяння проведенню заходів національного
та міжнародного значення, пов’язаних із органі-
зацією масових спортивних, культурних та інших
видовищних і громадських заходів;

– надання волонтерської допомоги для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або
природного характеру;

– надання волонтерської допомоги за іншими на-
прямами, не забороненими законодавством [2].

Велика кількість громадських організацій по-
єднує молодих людей, які на добровільних заса-
дах беруть участь у соціальних програмах.
Однією з таких програм є створення волонтерської
мультидисциплінарної бригади в Бердянському
медичному коледжі, яка працює вже понад п’ять
років. Викладачами циклу професійної та практич-
ної підготовки було створено волонтерську муль-
тидистанційну бригаду «Милосердя». До складу цієї
бригади входять викладачі клінічних дисциплін –
лікарі, студенти випускних курсів спеціальності «Се-
стринська справа», «Лікувальна справа» та психо-
лог коледжу. Усі члени бригади «Милосердя»
пройшли спеціальну підготовку: прослухали курс
лекцій стосовно психологічної підтримки людей
похилого віку, особливості догляду за пацієнтами
похилого віку з різними захворюваннями.

Члени волонтерської бригади «Милосердя»
співпрацюють із міським Товариством Червоно-
го Хреста та допомагають мешканцям геронто-
логічного пансіонату. Вони вважають, що про-
блема старіння людини завжди була актуальною,
старіння населення (тобто збільшення частки осіб
пенсійного віку в загальній чисельності населен-
ня) нині набуває великого значення, дуже багато
людей доживають до похилого віку й залишають-

ся самотніми [6]. Такі люди потребують паліатив-
ної допомоги, яку в першу чергу можуть надати
медичні працівники, а саме студенти-медики.

На даний момент в Україні вже здійснені певні
кроки в напрямку розвитку цієї сфери, зокрема,
створено Інститут паліативної допомоги, поступо-
во розробляється необхідна нормативна база, та
водночас, існує чимало проблем. Аналітичного
підґрунтя досі не вистачає, не проведена оцінка
того, який підхід до надання паліативної допомоги
є найефективнішим для України й наскільки готове
суспільство до активного впровадження паліатив-
них програм [4].

У той же час старіння нації, прогрес невиліков-
них хвороб і зменшення частки працездатного
населення приводить до того, що власне медич-
ний, соціальний догляд і психологічний супровід
хворих, які перебувають на межі смерті, стають
все більш і більш необхідними. Тому посильна
допомога волонтерів завжди стає в пригоді.

Паліативна допомога студентів-медиків – це
комплексний підхід, мета якого забезпечити
максимально можливу якість життя паліативних
хворих, шляхом запобігання та полегшення
страждань завдяки ранньому виявленню й точно-
му діагностуванню симптомів болю та розладів
життєдіяльності, проведення адекватних лікуваль-
них заходів, симптоматичної терапії та догляду,
надання психологічної, соціальної, духовної та
моральної підтримки, незалежно від захворювання,
віку, соціального статусу, національності, релігій-
них та політичних переконань, місця проживання
хворого тощо [9].

Паліативна допомога не є альтернативою інтен-
сивного лікування, спочатку вона виступає як до-
лікарський вид допомоги, роль якої все більше
зростає у міру прогресування захворювання або
старіння людини, що викликає обмеження мож-
ливостей та інше сприйняття світу людиною. Тому
саме в цей час людині необхідна моральна і пси-
хологічна підтримка.

Під час відвідування геронтологічного пансіона-
ту члени волонтерської бригади під керівництвом
викладача-лікаря виконують медичні маніпуляції
(вимірюють артеріальний тиск, накладають ком-
преси, роблять ін’єкції, змінюють постільну та на-
тільну білизну, годують та доглядають тяжкохво-
рих, студенти, які пройшли курси масажу та ма-
ють посвідчення, роблять масаж), здійснюють
необхідні покупки, допомагають у прибиранні
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кімнат, а найголовніше – дарують їм увагу, тепло
та душевне спілкування.

Волонтери бригади «Милосердя» влаштовують
мешканцям геронтологічного пансіонату вечори
відпочинку до таких свят, як: 9 травня, Новий рік та
Різдво, 8 березня, оскільки саме уваги та душев-
ного тепла не вистачає самотнім дідусям та бабу-
сям. Вони живуть у постійному очікуванні нової
зустрічі, чергової теплої розмови. Для багатьох із
них – це сенс життя, усвідомлення того, що вони
все ж таки комусь потрібні.
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Висновок. Волонтерський мультидисциплінар-
ний підхід до комплексного забезпечення потреб
пацієнтів при наданні паліативної допомоги має
велике значення. Волонтерська діяльність сту-
дентів-медиків як прояв милосердя й доброзич-
ливості буде існувати доти, доки існує потреба
людей у тій чи іншій допомозі та обмежена дер-
жавна участь у задоволенні потреб своїх грома-
дян, їхній соціальній підтримці.
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The article presents the main clinical manifestations of listeriosis, their polymorphism and measures
that are directed on the treatment and prevention of disease.

Вступ. Лістеріоз – це інфекційне захворювання,
яке є серйозною проблемою в патології людини.
Лістеріоз характеризується різноманітною
клінічною картиною, домінуючим ураженням
осіб, які мають ослаблену резистентність організ-
му. В першу чергу на лістеріоз хворіють вагітні,
новонароджені, діти раннього віку, особи з імуно-
дефіцитними станами, люди похилого віку.

Збудник лістеріозу – грампозитивні бактерії
роду Listerіa monocytogenes, широко розпов-
сюджені в зовнішньому середовищі. Вони стійкі
до впливу багатьох факторів навколишнього се-
редовища, здатні тривалий час зберігатися в
ґрунті, воді та інших об’єктах. В останні роки спо-
стерігається підвищення уваги до проблеми лісте-
ріозу в зв’язку з тим, що ці мікроорганізми за су-
часними даними здатні викликати захворювання у
багатьох видів тварин і людини. У звіті Всесвітньої
організації охорони здоров’я на XI міжнародному
симпозіумі, що відбувся в Копенгагені в 1992 році,
було затверджено положення, що лістеріоз, як
харчова інфекція, має всесвітнє поширення, ви-
магає розробки системи індикації лістерій у про-
дуктах харчування і адекватних профілактичних
заходів. У даний час в Україні відсутні нормативні
законодавчі акти про обов’язкову реєстрацію
захворювань на лістеріоз, що не дозволяє об’єк-

тивно оцінити його поширеність, епідеміологічні
та клінічні особливості, рівень соціального й еко-
номічного збитків, що завдаються лістеріозною
інфекцією. У нашій країні не проводиться плано-
вий бактеріологічний контроль харчових про-
дуктів і сировини, тому невідомий рівень контамі-
нації їх лістеріями, потребують вдосконалення
методи лабораторних досліджень, недостатньо
вивчена циркуляція лістерій у зовнішньому сере-
довищі. З огляду на вищевикладене, вирішення
ряду актуальних проблем, пов’язаних із даною
інфекцією, можливо лише на базі подальшого
вивчення шляхів поширення, патогенного потен-
ціалу збудника, епідеміологічної та мікробіо-
логічної характеристики лістеріозу.

Основна частина. Лістеріоз –  це інфекційне  захво-
рювання, що викликається Listeria monocytogenes;
характеризується ураженням лімфатичних вузлів,
часто септицемією. Зв’язок інфекції з урогеніталь-
ною патологією був встановлений лише недавно.

Етіологія. Лістерії є аеробами, це дрібні короткі
(кокоподібні) грампозитивні неспороутворю-
вальні рухомі палички з тенденцією до утворення
ланцюжків із трьох, п’яти і більше клітин, а в шор-
стких колоніях – подовжених або ниткоподібних
форм. У старих культурах лістерії можуть бути
грамнегативні. Рухомі, з перитрихіальними
джгутиками (при вирощуванні при 20–25 оС).
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При 37 оС зустрічаються лише нечисленні джгути-
ки, зазвичай один полярний джгутик, рідше два–
чотири, іноді жодного. З глюкози і деяких інших
вуглеводів лістерії утворюють кислоту (але не газ!).

 Можна встановити ряд антигенних типів, ви-
значаючи О- і Н-антигени. Існує щонайменше сім
антигенних типів лістерії. Спонтанні інфекції спо-
стерігаються і у тварин, як домашніх, так і диких, і у
людей. При появі захворювання можуть розви-
ватися септицемія і осередкові абсцеси у
внутрішніх органах.

Епідеміологія. Резервуаром і джерелом лісте-
ріозу є тварини і об’єкти навколишнього середо-
вища (вода, ґрунт та ін). Хворіють на лістеріоз ба-
гато домашніх тварин і птахи, трапляються випад-
ки інфекції у диких ссавців (гризуни, лисиці, норки,
єноти, копитні) і птахів (голуби). Можливе засіван-
ня бактеріями риб і морепродуктів. Виділення
збудника відбувається з слиною, молоком, спер-
мою. Людина може стати джерелом інфекції при
реалізації вертикального шляху зараження (від
матері до дитини перинатальної і при лактації).
Породіллі виділяють збудник через 10–12 днів
після розродження.

Лістеріоз передається за допомогою різнома-
нітних механізмів (фекально-оральний, транспла-
центарний, аерозольний) переважно аліментар-
ним шляхом. Тварини заражаються при спожи-
ванні обсіменіння бактеріями води і їжі.
Епідеміологічне значення у підтриманні вогнище-
вої інфекції відіграють кровосисні комахи (особ-
ливо кліщі), які отримують збудника від гризунів і
поширюють його в середовищі здорових особин.

Людина зазвичай заражається при споживанні в
їжу інфікованих продуктів тваринного походжен-
ня або при споживанні зараженої води, свіжих
овочів. Можлива передача інфекції при відпрацю-
ванні тваринної сировини (вовна, пух, шкури та ін.),
при цьому реалізується контактний шлях передачі
через пошкодження шкірних покривів.

У рідкісних випадках відзначено зараження ста-
тевим шляхом від людини до людини, а також вер-
тикальна передача від матері до дитини.

Люди мають досить невисоку природну сприй-
нятливість до лістеріозу. Захворювання розви-
вається переважно в осіб з ослабленим імуніте-
том, літнього або раннього дитячого віку.

Клініка. Інкубаційний період при лістеріозі ста-
новить у середньому 2–4 тижні. Захворювання
має різноманітні клінічні форми, що залежать від
шляху проникнення збудника в організм людини,

реакції імунної системи та низки інших чинників
(віку, статі, супутніх захворювань та ін.). Найчасті-
ше в літературі описують такі форми:

•залозисту;
•нервову;
•септичну.
Окрім того, деякі автори зазначають ще гастро-

ентеричну форму та бактеріоносійство.
Залежно від тривалості перебігу захворюван-

ня виділяють:
•гострий;
•підгострий;
•хронічний лістеріоз.
Окремо класифікують лістеріоз вагітних і ново-

народжених. Серед рідкісних проявів захворюван-
ня виділяють ендокардит, дерматит, остеомієліт,
абсцеси різних органів, паротит, простатит та ін.

Залозиста форма (15–20 %) має два типи пере-
бігу: ангінозно- й очнозалозистий. Перший з них
характеризується мононуклеозоподібним синд-
ромом, який супроводжується гарячкою, інток-
сикацією, тонзилітом (виразково-некротичним чи
плівчастим), збільшенням і болючістю підщелепних,
рідше – шийних і пахвинних лімфатичних вузлів. Час-
то спостерігають збільшення печінки та селезінки.
В гемограмі таких хворих виявляють моноцитоз.

Для очнозалозистого типу є однобічний гнійний
кон’юнктивіт, за якого виникає виражений набряк
повік, звуження очної щілини, вузликові висипан-
ня на перехідній складці кон’юнктиви та знижуєть-
ся гострота зору. На боці ураження збільшують-
ся і стають болючими навколовушні та підщелепні
лімфатичні вузли.

Деякі автори виділяють ще ангінозно-септичну
форму лістеріозу, що характеризується поєднан-
ням вираженої інтоксикації, тонзиліту, тривалої
гектичної гарячки, генералізованої лімфаденопатії
й екзантеми.

Найпоширенішою формою лістеріозу, на дум-
ку більшості вчених, є нервова. Найчастіше її реє-
струють у дітей до 3 років і дорослих, старших 50
років. Зазвичай вона проявляється у вигляді менін-
гіту чи менінгоенцефаліту. Лістеріозний менінгіт
становить близько 1 % від усіх бактеріальних
менінгітів, проте серед деяких категорій пацієнтів,
особливо з онкологічними захворюваннями, ця
форма менінгіту трапляється найчастіше. На
відміну від бактеріального менінгіту іншої етіо-
логії, лістеріозний має такі особливості:  темпера-
тура тіла часто буває субфебрильною або зовсім
не підвищується, значно рідше реєструють вира-
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жені менінгеальні знаки. У низці випадків перева-
жає симптоматика вогнищевих уражень черепних
нервів: птоз, анізокорія, стробізм, патологічні
рефлекси, інколи параліч і психічні розлади. Спинно-
мозкова рідина досить часто має лімфоцитарний
склад за незначного вмісту білка. Інколи спостеріга-
ють змішаний (нейтрофільно-лімфоцитарний) ци-
тоз. Показники глюкози та хлоридів не змінюються.

Серед інших проявів нервової форми лістеріо-
зу описано такі ураження мозку, як інтрамеду-
лярні абсцеси, кісти, арахноїдити. Лістеріозні абс-
цеси мозку, що розвинулися після менінгіту, при-
зводять до смерті пацієнта частіше, ніж абсцеси
іншої етіології. Це пояснюють наявністю інших
інтеркурентних захворювань та імунодефіцитним
станом таких пацієнтів. Окрім того, вважають, що
хірургічне втручання за ефективністю не посту-
пається адекватній антибактеріальній терапії.

Перебіг нервової форми зазвичай тяжкий. Ле-
тальність становить 30 % і більше. У 7 % хворих
спостерігають рецидиви. Можливі тяжкі усклад-
нення у вигляді гідроцефалії, деменції.

Лістеріозний менінгіт (менінгоенцефаліт), тон-
зиліт, кон’юнктивіт можуть бути як самостійними
проявами захворювання, так і симптомами сеп-
тичної форми.

Септична форма характеризується повторни-
ми ознобами, гектичною гарячкою, вираженою
інтоксикацією, гепатолієнальним синдромом.
Можлива поява великомакульозної чи еритема-
тозної екзантеми, переважно навколо великих
суглобів. На обличчі висипка може бути у вигляді
«метелика». Часто розвивається гепатит із жовтя-
ницею, можуть виникнути полісерозит, пневмо-
нія, пієліт, гастроентерит. На гемограмі відзнача-
ють анемію, тромбоцитопенію. Порушується
згортання крові, внаслідок чого можуть розви-
нутися масивні кровотечі.

Летальність при септичній формі лістеріозу
становить 60 %.

Гастроентерична форма характеризується го-
стрим початком, підвищенням температури тіла
до високих цифр, вираженою інтоксикацією. Че-
рез кілька годин починається нудота, блювання,
переймоподібний біль у животі, діарея. Калові
маси можуть мати домішки слизу та крові. Значно-
го зневоднення зазвичай не виникає, домінують
симптоми інтоксикації.

У разі розвитку інфекційно-токсичного шоку
летальність становить 25 %. Можлива трансфор-

мація гастроентеричного варіанта в інші, тяжчі
форми захворювання.

Деякі автори виділяють вісцеральну та змішану
форми лістеріозу. Вісцеральна форма характе-
ризується постійною чи септичною гарячкою,
збільшенням і болючістю лімфатичних вузлів, пе-
чінки, селезінки, здуттям живота, затримкою ви-
порожнень, катаральним тонзилітом. За даними
Н. І. Морозкіної (1962), таку форму лістеріозу
спостерігають у 50–65 % випадків. При змішаних
формах відзначають явища інтоксикації, гарячку,
тонзиліт, збільшення лімфатичних вузлів, печінки,
селезінки, нечітку неврологічну симптоматику.
В гемограмі таких хворих виявляють лейкопенію
та моноцитоз. У працівників ветеринарної служ-
би й осіб, які постійно контактують з тваринами,
описано випадки лістеріозу шкіри, що характери-
зуються доброякісним перебігом. Захворюван-
ня перебігає у вигляді пустульозної екзантеми. З
гною пустул можна виділити збудника.

Зниження рівня клітинного імунітету під час вагіт-
ності зумовлює підвищену сприйнятливість до
лістеріозної інфекції. Лістеріоз вагітних становить
більше чверті від загальної кількості захворювань
цією інфекцією.

Гострий лістеріоз у вагітних зазвичай перебігає
безсимптомно або в нетяжкій формі зі стертими
поліморфними проявами. Однак ризик транспла-
центарної передачі інфекції існує в усіх випадках:
як при маніфестній формі, так і при бактеріо-
носійстві. Діагноз нерідко встановлюють ретро-
спективно, після загибелі плода чи новонародже-
ного. За кілька тижнів до пологів можливий грипо-
подібний варіант перебігу з короткочасною
гарячкою, міалгіями, катаральними явищами з
боку дихальних шляхів і кон’юнктивітом. У таких
випадках встановлюють діагноз грипу чи ГРВІ.
У частини хворих виявляють симптоми гастроен-
териту, в решти – запалення сечових шляхів. У ва-
гітних із вираженим імунодефіцитом лістеріоз пе-
ребігає тяжко (діарея зі спазмами м’язів живота,
рецидивний біль) і частіше призводить до загибелі
плода. Ураження нервової системи у вагітних спо-
стерігають дуже рідко. Лістеріоз матері призво-
дить до трансплацентарного зараження плода,
причому розвиток внутрішньоутробної інфекції
набуває інтенсивного характеру. Хвора мати та
плід ніби обмінюються інфекцією: спочатку вона
інфікує плід, який згодом повторно заражає
матір, спричиняючи у неї вторинну хвилю захво-
рювання у вигляді гарячки нез’ясованої етіології.
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Через цю особливість лістеріоз інколи називають
«пінг-понговою» інфекцією.

Характерною клінічною особливістю лістеріо-
зу у вагітних є критичне зниження температури
тіла після переривання вагітності. В подальшому
гарячка не відновлюється.

Трансплацентарне зараження можливе у будь-
який термін вагітності. Зараження в І триместрі
гестації призводить до мимовільного аборту або
формування вад розвитку плода. У разі заражен-
ня в другій половині вагітності внутрішньоутроб-
но розвивається специфічний інфекційно-запаль-
ний процес. Гострий і хронічний лістеріоз у вагіт-
ної може бути причиною тяжкої акушерської
патології: передчасного переривання вагітності в
різні терміни, звичайного невиношування вагіт-
ності, вад розвитку плода, його внутрішньоутроб-
ної загибелі. Інтранатальна передача інфекції
відбувається під час проходження дитини зараже-
ними лістеріями пологовими шляхами жінки. Про-
те в разі інтранатального зараження можлива
транзиторна колонізація лістеріями дитини, що не
зумовлює розвиток захворювання.

Лістерії можуть досить довго зберігатися в
організмі жінки, а саме в нирках, і активізуватися
під час вагітності та на тлі зниженого імунітету.
Скринінговими дослідженнями встановлено, що
16–17 % жінок з урогенітальними захворюваннями
інфіковано лістеріями (за даними інших авторів –
близько 44 %). Практично всі жінки, які хворіли на
лістеріоз, мали обтяжений акушерсько-гінеколо-
гічний анамнез: ерозія шийки матки, аднексит,
пієлонефрит, штучні або мимовільні аборти.

На відміну від вагітних, у яких лістеріоз перебігає
зазвичай доброякісно і навіть без лікування настає
одужання, лістеріоз у новонароджених (септико-
гранулематозна форма) – тяжке генералізова-
не захворювання з високою (понад 20 %) леталь-
ністю, що перебігає за типом сепсису. Питома вага
лістеріозу в структурі перинатальної смертності
становить 25 %. Терміни виникнення та клінічні
прояви лістеріозу у новонароджених залежать від
термінів і шляху інфікування (антенатальне чи
інтранатальне, трансплацентарне чи аспіраційне
зараження). У разі трансплацентарного заражен-
ня плода, якщо не відбулося його внутрішньоут-
робної загибелі, дитина з вродженим лістеріозом
народжується зазвичай недоношеною, зі зниже-
ною масою тіла. Через кілька годин, інколи через
1–2 доби, стан дитини різко погіршується, з’яв-
ляється папульозне чи папульозно-геморагічне

висипання. Частіше такі діти помирають. Причиною
смерті можуть бути пневмонія, гнійний плеврит,
гепатит, менінгоенцефаліт, ураження інших
органів, внутрішньоутробний сепсис.

За інтранатального зараження дитина відразу
після пологів виглядає здоровою, клінічні ознаки
лістеріозу у вигляді сепсису з’являються після
7 доби життя. Основними симптомами є гарячка
(38–39 °С), задишка, утруднене носове дихання,
ціаноз, розвиваються бронхопневмонія, гнійний
плеврит, збільшуються печінка та селезінка, з’яв-
ляються жовтяниця, екзантема. Інколи спостері-
гають фарингіт, риніт, кон’юнктивіт, діарею.
Більша частина таких дітей помирає. У 15–20 %
дітей, які вижили, зберігаються резидуальні яви-
ща з боку нервової системи. Аспірація інфікова-
ною амніотичною рідиною призводить до тяжко-
го ураження легень. При такій формі лістеріозу
летальність становить 50 %.

У частини новонароджених лістеріоз розвива-
ється через 10–12 днів після народження і пере-
бігає у вигляді менінгіту. Ця форма найхарактер-
ніша для внутрішньолікарняних спалахів лістеріозу
в пологових будинках із летальністю до 25 %.

Лабораторна діагностика. Встановити діагноз
лістеріозу за клініко-епідеміологічними проявами
надзвичайно складно, зважаючи на поліморфізм
захворювання. Саме тому вирішальною у вста-
новленні діагнозу є специфічна лабораторна діаг-
ностика. Попередні висновки можна зробити за
результатами бактеріоскопії мазків спинномоз-
кової або амніотичної рідини. Однак це дослі-
дження має проводити досвідчений лікар-лабо-
рант у зв’язку з можливістю помилки через морфо-
логічну подібність лістерій до інших бактерій.
Кінцевий діагноз можна встановити лише за ре-
зультатами бактеріологічного дослідження, ма-
теріалом для якого може бути кров, спинно-
мозкова та синовіальна рідини, вміст мигдаликів,
пунктат з лімфатичних вузлів, гнійний секрет з очей.
У новонароджених досліджують меконій, у
жінки, яка народила мертву дитину, – навко-
лоплідні води, плаценту.

Виявлення лістерій у мазках із ротоглотки та з
калу в клінічно здорових людей вважають носій-
ством.

Виділення збудників зі стерильних біологічних
субстратів не потребує особливих середовищ і
умов для культивування, вони добре ростуть на
кров’яному та шоколадному агарах. Інший біо-
логічний матеріал (секрет ротоглотки, піхви, очей)
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контамінований різноманітною флорою, саме
тому для виділення лістерій потрібно використо-
вувати селективні середовища (Оксфорд-агар,
PALCAM-агар).

Для діагностики також використовують імуно-
хімічні (ІФА, РІФ) та молекулярні методи (ПЛР).
Під час визначення специфічних антитіл доступни-
ми сучасними методами можливі як хибнопози-
тивні, так і хибнонегативні результати, які не мож-
на вважати критерієм діагнозу.

Лікування. Амбулаторно можна лікувати лише
хворих із залозистою формою лістеріозу, за всіх
інших форм лікування проводять в стаціонарних
умовах. Вагітних і декретованих осіб обов’язко-
во потрібно госпіталізувати.

Якомога раннє призначення антибактеріальної
терапії вважають запорукою ефективного ліку-
вання.

У разі залозистої та гастроентеричної форм
рекомендують призначати ампіцилін, ко-тримок-
сазол, еритроміцин, доксициклін у середньо-
терапевтичних дозах. За генералізованих форм
використовують комбінацію двох антибактеріаль-
них препаратів (ампіцилін/амоксицилін+клавула-
нова кислота та гентаміцин або амікацин). При цьо-
му бажано враховувати чутливість виділеного
штаму. Препаратами другого ряду вважають
ванкоміцин, антибіотики групи фторхінолонів
ІІІ покоління та меропенем. Цефалоспорини не
ефективні. Вагітним, хворим на лістеріоз, призна-
чають ампіцилін. Жінкам, які народили хвору на
лістеріоз дитину, показано проведення курсу
антибактеріальної терапії ампіциліном або докси-
цикліном (А. Л. Заплатников, Н. В. Садова, 2008;
Г. Н. Кареткина, 2008; Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венге-
ров, 2009; A. Safdar, D. Armstrong, 2003).

Специфічної профілактики лістеріозу досі не
розроблено, неспецифічна – передбачає прове-
дення санітарно-просвітницької роботи, дотри-
мання відповідних санітарних норм і правил конт-
ролю за якістю продуктів харчування.

 Профілактика лістеріозу. Загальна профілак-
тика лістеріозу включає заходи санітарно-
гігієнічного та ветеринарного контролю над тва-
ринницькими господарствами, підприємствами
харчової промисловості та громадського харчу-
вання, водними джерелами. В якості профілактич-
ного заходу поширення інфекції гризунами про-
водиться дератизація.

Вагітним з метою індивідуальної профілактики
рекомендується відмовитися від продуктів тварин-
ного походження, що не пройшли належну кулі-
нарну обробку (тривале готування при високих
температурних режимах), або не мають
гігієнічного сертифікату.

Висновки. Унаслідок поліморфізму клінічних
проявів лістеріозу, багатоваріантності перебігу від
носійства до генералізованих септичних форм,
низького рівня знань лікарями цієї патології діаг-
ностика випадків спорадичного захворювання
майже неможлива. Однак через зростаюче по-
ширення лістеріозу в світі, переважну роль хар-
чового способу зараження потрібно з підвище-
ною увагою підходити до проведення диферен-
ційної діагностики з іншими кишковими інфекціями.
Вагітним з грипоподібним синдромом, тонзилітом
і кишковими розладами, а також імунокомпро-
метованим особам (особливо хворим онкологіч-
ного профілю) в разі розвитку гнійного менінгіту
для своєчасної діагностики та призначення адек-
ватного лікування потрібно проводити обов’яз-
кове обстеження на лістеріоз.
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USING THE RESULTS OF MODERN RESEARCH FROM THE HISTORY OF
MEDICINE TO EFFECTIVE REFORM HEALTH CARE IN UKRAINE

L. M. Nechehlod

Cherkasy Medical College

The article contains the analysis of the latest surveys in health care. The author shows practical
suggestions of scientists and explains their necessity in medical sphere�s reform.

Вступ. Сучасне українське суспільство продов-
жує всеохоплюючий процес ринкових трансфор-
мацій та децентралізації державного управління.
Це багато в чому пояснює наростаючу кризу
функціонування в різних  сферах життя  суспіль-
ства, до яких можна віднести й медицину. Систе-
ма медичного обслуговування, що формувалась
протягом радянського періоду, була пристосо-
вана до існуючої командно-адміністративної сис-
теми управління державою, яка існувала в СРСР.
Однак після здобуття Україною незалежності,
вона виявила свої недоліки в умовах ринкового
суспільства. Оскільки охорона здоров’я  є однією
з найважливіших сфер життя суспільства, оптимі-
зація діяльності медичних установ є актуальною
проблемою сучасного українського суспільства.

В останні роки історики почали активно студію-
вати проблеми охорони здоров’я України в різні
періоди історичного розвитку. Особливий інтерес
для нас складає період другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст., адже в той час медицина отримала

якісно новий рівень розвитку в існуючих умовах
ринкового суспільства.

Основна частина. Важливим під час проведення
реформ з управління, структуризації та визначенні
джерел фінансування сучасної галузі охорони
здоров’я в Україні є врахування досвіду  функціо-
нування подібних закладів у післяреформений
період Російської імперії. Автор ставить за мету
проаналізувати праці істориків початку ХІХ ст. для
виявлення ефективних шляхів розвитку медицини
в ринкових умовах та з’ясувати можливість їх прак-
тичного застосування в сучасних умовах.

Дослідник історії харківської медицини Ігор Ро-
бак, підводячи підсумки свого дисертаційного
дослідження, дає конкретні пропозиції щодо його
використання:

· створення опікунських рад у міських лікуваль-
них закладах, склад яких призначався би відповід-
ними радами (міськими і районними в містах) з чис-
ла найбільш впливових і шанованих у місті (районі)
громадян для оперативного вирішення проблем
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цих закладів, а також створення відповідної мо-
ральної атмосфери, в якій посада члена (голови)
опікунської ради лікувального закладу вважалася
б одним з найпочесніших громадських доручень
у місті;

· вироблення муніципальними органами різних
форм господарської і фінансової співпраці та
взаємодопомоги з громадськими і приватними
установами, що надають медичну допомогу на-
селенню, створення в умовах хронічного дефі-
циту коштів спільних із міським самоврядуванням
організаційно-господарських форм підприємств
медичного профілю на кшталт «Общества ноч-
ных дежурств врачей» або «Общества скорой
медицинской помощи в г. Харькове»;

· відновлення прямих дотацій з місцевого бю
джету для громадських лікувальних закладів з ме-
тою заохочення їх створення, як це було в до-
революційному Харкові;

· формування муніципальними органами спеці-
альних фінансових фондів, кошти яких витрачалися
б виключно на конкретні цілі охорони здоров’я,
і забезпечення неможливості їх нецільового ви-
користання;

· підпорядкування окремих підрозділів муніци-
пальної міліції (коли вона буде створена) органам
санітарного нагляду з метою рішучого припинен-
ня порушень санітарного законодавства, тобто
створення так званої санітарної міліції на зразок
міліції податкової;

· створення міським самоврядуванням гро-
мадських органів на кшталт «санитарных попечи-
тельств» задля вивчення санітарних проблем,
здійснення санітарно-просвітницької роботи се-
ред населення, залучення спонсорських коштів на
санітарне впорядкування міста;

·  введення державного медичного страхуван-
ня, здійснення його на місцевому рівні (у розви-
ток ідеї «лікарняного збору») [1, с. 33–34].

Цікавим видається і досвід діяльності земств, як
органів місцевого самоврядування, для забезпе-
чення охорони здоров’я населення. Адже в наш
час роль місцевого самоврядування стає вагомі-
шим з кожним роком.

На думку Ольги Майстренко, саме активна ро-
бота земств сприяла розвитку галузі медицини, що
дозволило досягти  в Херсонській губернії вищого
в Російській імперії рівня обслуговування населен-
ня і не відставати від загальносвітового [2, с. 18].
Водночас Надія Рубан відзначає, що земства, як

інститут місцевого самоврядування, нерідко ви-
правляли хиби загальнодержавних установ у га-
лузі медицини, забезпечуючи ті її сфери, що ви-
являлися поза увагою центральної влади. Таким
чином, досвід діяльності земств з організації охо-
рони здоров’я необхідно використовувати й су-
часним органам місцевого самоврядування та
громадським організаціям. Останні є особливо
актуальними з огляду на розбудову громадянсько-
го суспільства, станом на 2009 р. зареєстровано в
Україні 166 громадських лікарських організацій.

Василина Лещенко пропонує такі шляхи оптимі-
зації діяльності громадських лікарських організацій
щодо формування та реалізації державної полі-
тики України в галузі охорони здоров’я: сьогодні
в Україні доцільною є спільна робота таких органі-
зацій у форматі національної ради з питань охо-
рони здоров’я при Президентові України, дорад-
чої ради при комітеті Верховної Ради України з
охорони здоров’я та громадської ради при
Міністерстві охорони здоров’я (всеукраїнський
рівень); одночасно на місцевому рівні необхідно
активізувати створення громадських рад у галузі
охорони здоров’я, основою яких можуть стати
члени різних громадських лікарських організацій;
необхідно прискорити роботу з перегляду та
удосконалення нормативно-правової бази,
зокрема прийняти закон України «Про лікарське
самоврядування» [4, с. 17].

Висновки. Аналізуючи останні дослідження з
історії медицини, до яких віднесено дисертації до-
слідників: Ігоря  Робака, Ольги Майстренко, Надії
Рубан та Василини Лещенко. Роботи яких були за-
хищені на початку ХХІ ст. Ми дійшли висновку, що
сучасне студіювання різних аспектів історії меди-
цини є більш методологічно виваженим. Не став-
лячи під сумнів авторитет радянських вчених, за-
жатих у тісних методологічних та цензурних рам-
ках. Відзначимо, що їх дослідження не могли
почасти мати практичного значення для реалізації
реформ медицини, оскільки тенденційно давали
негативну оцінку дореволюційному досвіду
організації охорони здоров’я населення. Сучасні
дослідники використовуючи нові методологічні
прийоми вийшли на якісно новий рівень в дослі-
дженні історії медицини. Тому отримані резуль-
тати, а особливо практичні рекомендації дослід-
ників, які є фахівцями з певних аспектів історії ме-
дицини необхідно обов’язково залучати до
підготовки реформ у галузі охорони здоров’я.
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Корисними є й використання досвіду земств су-
часними органами самоврядування та громад-
ськими організаціями. Зростаючу роль останніх
засвідчує дослідження  Василини Лещенко.
Відзначимо, що в організаційному аспекті
ціннішим видається досвід дореволюційної, а не

радянської організації охорони здоров’я. Адже
вона розвивалась в ринкових умовах, характер-
них і для сучасної України. В той час радянська сис-
тема охорони здоров’я будувалась на зовсім
інших принципах та засадах із домінуючою роллю
держави.
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ESSENTIALS OF STUDENTS� BALANCED NUTRITION

S. I. Chernetska

Kirovohrad Medical College

An important part of a healthy lifestyle is a balanced diet that helps to maintain a high level of personal
activity. The article analyzes the main nutrients needed for normal body functioning.

Вступ. Підтримання високого рівня працездат-
ності, успішна адаптація до умов навчання у вузі
залежать від стану здоров’я людини. Найголовні-
ший шлях – це формування здорового способу
життя, який передбачає дотримання певних пра-
вил, спрямованих на підтримку і розвиток високо-
го рівня життєдіяльності й ґрунтується на опти-
мальному поєднанні праці та відпочинку, раціо-
нальному харчуванні, утриманні від шкідливих
звичок, руховому режимі, вмінні застосовувати
засоби відновлення [1, 2].

Особливу увагу привертає стан здоров’я та
умови харчування молоді, оскільки є умовою
створення міцного суспільства.

Науковим обґрунтуванням ефективного вико-
ристання харчування як фактора збереження здо-
ров’я людини і профілактики захворювань є тео-
ретичний розгляд взаємозв’язку харчування та
життєдіяльності організму [3].

Сучасні наукові теорії харчування розробляють
численні вітчизняні (М. П. Гуліч, О. М. Григорен-
ко, А. Ф. Доронін, А. І. Жаринов, Л. В. Капрель-
янц, А. Г. Кльонова, А. А. Покровський, В. І. Смо-
ляр, А. М. Угольов, Л. Ф. Щелкунов) і закордонні
(Д. С. Джарвис, К. Монастирський, А. Робертсон,
Г. Шелтон) науковці [2, 3, 4, 6].

Одним з найважливіших факторів зовнішнього
середовища є їжа, яка бере участь у всіх життєвих
процесах. Харчування – це засіб підтримки жит-
тя, росту, розвитку і працездатності людини.
А раціональним є таке харчування, яке відповідає
потребам організму і виробленим ним енерге-
тичним витратам. Основним принципом раціо-
нального харчування є його збалансованість і пра-
вильний режим. Для правильної організації харчу-
вання необхідно визначити значення для людини
окремих харчових речовин і виразно уявляти собі
потребу в них залежно від віку, професії, клімату
і соціально-побутових умов [2, 5].

Основна частина. Для нормального функціону-
вання організму необхідно сім основних еле-
ментів харчування. Тривала відсутність навіть
одного з них може призвести до негативних по-
рушень у здоров’ї [1, 6]. Розташуємо їх за важли-
вістю для організму:

Вода. За різними теоріями, на добу організм
потребує від 1,5 до 3 літрів води. Не забувайте,
ми в основному складаємося з води, тому для
нормальної життєдіяльності нам необхідно спо-
живати багато води.

Білок – основний «будівельний матеріал»  на-
шого організму. Риба, курятина або індичка без
шкіри, сухі боби та горох містять найбільше білка і
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не багато жиру. Корисними для споживання є такі
продукти: яловичина, свинина, баранина.

Вуглеводи – основне «паливо» для нормальної
життєдіяльності. Організм не накопичує вуглево-
ди. Хліб, каші та макаронні вироби містять цілий
комплекс вуглеводів (а це важливе джерело
енергії), вітамінів, мінералів і рослинних волокон.
Вважають, що крохмалевмісні продукти сприя-
ють збільшенню маси тіла людини. Проте небез-
пека не в них, а в звичайних для цих страв добав-
ках, що містять велику кількість жиру: вершково-
му маслі на бутерброді, підливі до макаронів. Не
споживайте їжу, яка містить багато вершкового
масла і цукру, а значить, і надлишок легкозасвою-
ваних вуглеводів – булочок і тістечок. У раціоні
має бути хліб з висівками, який містить корисні
рослинні волокна.

Жири – дуже важливий елемент у нашому хар-
чуванні. Вони виконують функцію акумуляції
енергії. Харчування не буде здоровим без пев-
ної кількості жиру. Водночас всі жири в їжі – це
суміш трьох типів жирних кислот: насичених, моно-
ненасичених і поліненасичених. Насичені жири є в
м’ясі та молочних продуктах, кокосі, пальмовій
олії. Його потрібно обмежити до 10 % калорій (що
складає приблизно третину споживаного жиру)
або менше. Перевищення цієї межі сприяє підви-
щенню холестерину в крові та збільшує ризик ви-
никнення серцевих захворювань. Мононенасичені

жири (в оливковій і арахісовій олії) і поліненасичені
жири (головним чином в овочах, кукурудзі, сої та в
деяких сортах риби) є значно кориснішими.

Клітковину безпосередньо організм не за-
своює і в обмінних процесах не бере участь, але
виконує життєво важливі функції в організмі,
зокрема покращує травлення, нормалізує випо-
рожнення. Рекомендується споживати 30–
40 грамів клітковини на день.

Вітаміни. Мікроелементи. Вітаміни і мікроеле-
менти – це низькомолекулярні органічні сполуки
різної хімічної природи, які необхідні для життєді-
яльності живого організму в малих дозах, і не утво-
рюються в самому організмі в достатній кількості,
через що повинні надходити із їжею. Вони не ви-
конують в організмі ані енергетичної, ні структур-
ної функції, але є необхідними для використання
тих сполук, які ці функції виконують, зокрема
білків, ліпідів та вуглеводів.

Світова статистика стверджує, що 70 % смертей
відбуваються з трьох основних причин: серцево-
судинні захворювання, ракові захворювання,
інсульти. 50 % причин, що викликають ці захворю-
вання, безпосередньо пов’язані з харчуванням.
У нашому звичайному харчуванні є надлишок ре-
човин, шкідливих для нашого організму, а з іншого
боку, нам не вистачає багатьох необхідних пожив-
них речовин (табл. 1).

Таблиця 1. Надлишкові та дефіцитні елементи харчування сучасних людей
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Багаторічною практикою вироблено такі прави-

ла раціонального харчування.
1. Свіжоїдіння. Здавна вважали, що в сирих рос-

линних продуктах міститься найбільша цілюща
сила, а продукти, які вже пролежали довго і підсох-
ли є менш цінними. Не можна залишати приготов-
лену їжу навіть на кілька годин. У ній починаються

процеси бродіння і гниття. Тому з’їдати необхід-
но відразу ж.

2. Різноманітність їжі: чим більше різних про-
дуктів включено в раціон, тим більше фізіологіч-
но активних речовин надходить в організм. При
розумовому навантаженні потреба в них
збільшується, а апетит часто знижений.
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3. Певне чергування продуктів. Воно випливає з
попереднього і вказує на те, що не можна довго
вживати один продукт.

4. Сезонність харчування. Навесні та влітку по-
трібно збільшити кількість рослинної їжі. У холод-
ну пору необхідно додати в раціон продукти, ба-
гаті на білки і жири.

5. Максимум задоволення від їжі. Для цього,
перш за все, потрібно відмовитися від поспіху,
хоча б на час вживання їжі. Необхідно, крім того,
назавжди відмовитися від звички з’ясовувати сто-
сунки під час споживання їжі, а також читати.

6. Певне поєднання продуктів. Є несумісні стра-
ви, і це обов’язково потрібно враховувати. При не-
правильному харчовому поєднанні у кишечнику ви-
никають процеси бродіння і гниття їжі, відбувається
отруєння утвореними шкідливими речовинами.

ЛІТЕРАТУРА
1. Конышев В. Критерий правильного питания [Текст] /

В. Конышев // Физкультура и спорт. – 2013. – № 1. –
С. 10–11.

2. Горчаков В. Харчування, що гармонізує, – міф чи
реальність? / В. Горчаков, Л. Горчакова // Науковий
світ. – 2008. – № 9. – С. 12–13.

3. Маркова А. Принцип рационального питания [Текст] :
он позволяет сохранить здоровье / А. Маркова //
Спортивная жизнь России. – 2002. – № 8. – С. 21–22.

4. Мороз Т. Правда о рациональном питании /
Т. Мороз // Секретарь-референт. – 2008. – № 11. –
С. 80–84.

5. Рациональное питание [Текст] : тест источников
бесперебойного питания // CHIP. – 2006. – № 8. –
С. 54–57.

6. Шам А. Л. Раціональне харчування – запорука здо-
ров’я. Дидактичний матеріал / А. Л. Шам // Біологія.
– 2008. – № 16–18. – С. 33–34.

                                                                 Отримано 12.05.14

7. Уникання дієтичних стресів (різких змін режиму
харчування, що викликають значне напруження
адаптаційних механізмів), тобто не рекомендуєть-
ся один день нічого не їсти, а в інший переїдати.

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна
стверджувати, що рацiональне харчування  це
фiзiологiчно повноцiнне харчування здорових
людей iз врахуванням їх вiку, статi, характеру
працi та iнших чинників. Рацiональне харчування
студентів сприяє збереженню здоров’я,
опiрностi шкiдливим факторам навколишнього
середовища, високiй фiзичнiй й розумовiй
працездатностi, а також активному довголiттю.
При рацiональному харчуванні потрібно дотри-
муватись: 1) харчового рацiону;  2) режиму хар-
чування;  3) умов вживання їжi.
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PARTICIPATION OF NURSES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF MALIGNANT
TUMORS AND CARE OF CANCER PATIENTS IN THE HOSPITAL AND AT HOME
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The article deals with the role of nurses in the early diagnosis of malignant tumors, their actions and
the basic principles of caring for patients with cancer in health care facilities and at home.

Вступ. Кожна професійна медсестра має певну
відповідальність у боротьбі з раком. Вона має
брати активну участь у пропаганді здорового спо-
собу життя та навчанні основ догляду за онколо-
гічними хворими в закладах охорони здоров’я,
підприємствах і приватних структурах. Дані з 1934
року вказують на постійне збільшення смертності
населення від злоякісних новоутворень, і на сьо-
годні рак займає друге місце серед причин смерт-
ності в Україні. Згідно із сучасними статистичними
даними кожна четверта людина незалежно від віку
чи статі хворіє на рак. Онкологічні захворювання
є провідною причиною смертності дітей віком до
15 років і жінок віком від 35 до 55 років. Чоловіки
частіше помирають від цієї недуги, ніж жінки. Двад-
цять п’ять років тому, виживання складало 35 %,
з більш ранньою діагностикою і лікуванням
смертність зменшилась до 20 %. У 2013 році
більшість чоловіків, які померли через рак, мали
ураження травного тракту, в тому числі шлунка,
37,5 % – дихальної системи, в тому числі 20 % –

легень і гортані, та 10,7 % – передміхурової зало-
зи. У жінок, які померли від раку, реєстрували
пухлини такої локалізації: травного тракту, в тому
числі шлунка – 33,7 %, статевих шляхів – 20,1 %
і грудей – 19,0 % [1, 3].

 Основна частина.  Якими повинні бути дії мед-
сестри? Працюючи із людьми своєї дільниці, ме-
дична сестра розпізнає потенційного хворого на
рак,  людину з підозрілими ознаками чи симпто-
мами злоякісних захворювань,  пацієнта, якого
лікують або завершили лікування, і хворого на рак
у запущеній стадії. Кожна група становить інте-
рес для медсестри. Освітні зусилля спрямовані на
раннє виявлення потенційної групи та проведен-
ня профілактичних заходів (медичних оглядів).
Надзвичайно важливим є мотивувати громадян
прислухатися до небезпечних сигналів і заохочу-
вати їх щорічно проходити профілактичні медичні
огляди!

Медсестра може пояснити та допомогти
жінкам у подоланні страху перед оглядом та ви-
конанням деяких діагностичних процедур. На-

«Хто інформований – той озброєний»
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приклад: інформувати, що цитологічне дослі-
дження – метод отримання вагінального мазка,
який використовується для раннього виявлення
раку шийки матки – є процедурою безболісною,
і що гінекологічний огляд важливий для ранньої діаг-
ностики раку. Якщо медичне товариство схвалює
– медична сестра може використовувати, як ме-
тоди для переконання пацієнтів, медичні фільми,
покази слайдів із різними клінічними випадками, які
закінчились трагічно для пацієнтів завдяки їхньому
нехтуванні профілактичними оглядами і само-
обстеженням. Деякі люди можуть не знати про
підозрілі ознаки і симптоми раку, тож такі лекції та
бесіди є достатньо ефективними. Іноді недостатнє
або незадовільне медичне обслуговування може
бути причиною страху перед діагнозом рак.

Медсестра повинна розпізнавати симптоми,
застосовуючи її базові знання з онкології. Нала-
годжуючи хороші відносини з пацієнтом і будучи
хорошим слухачем, медична сестра може вияви-
ти інформацію про ознаки і симптоми, які можуть
здатися неважливими для пацієнта. Цими, здава-
лося б незначними симптомами  або ознаками
можуть бути: пухлина в груді, яка не викликає
болю; кровотеча або кров’янисті виділення між
менструаціями тощо.

Догляд за онкохворими в лікарні. Операційні
втручання, що виконуються з приводу пухлин,
досить травматичні. Пацієнти похилого і старечо-
го віку, як правило, мають ряд супутніх захворю-
вань. Тому велике значення надається догляду за
хворими в післяопераційному періоді.

Залежно від загального стану хворого, виду
знеболювання, особливостей операції і спеціаль-
них вказівок лікаря, медична сестра забезпечує
певне положення хворого в ліжку.

У перші години після наркозу,  до появи чітких
ковтальних рефлексів і відновлення тонусу мус-
кулатури, не потрібно піднімати голову хворого
(для запобігання западанню язика). У разі необхід-
ності доцільно ввести повітровід. Пробудження
хворих може супроводжуватись блюванням. Для
профілактики аспірації блювотних мас потрібно
повернути голову набік, очистити рот серветкою
або відсмоктувачем. Медична сестра повинна
спостерігати за зовнішнім виглядом хворого, за
пульсом, вимірювати артеріальний тиск, стежити
за диханням, сечовипусканням, а також за станом
пов’язки. Різке зниження артеріального тиску, що
супроводжується пришвидшенням пульсу, хо-
лодним потом, блідістю, частим поверхневим

диханням, може бути проявом післяопераційно-
го шоку, кровотечі, гострої серцево-судинної
недостатності та недостатності надниркових за-
лоз. Помітивши такі симптоми, медична сестра
зобов’язана викликати лікаря, який призначить
відповідне лікування.

Якщо під час наркозу застосовувались міоре-
лаксанти, то можлива пізня зупинка дихання
(рекураризація). Хворий стає в’ялим, не може
підняти руку, дихання стає поверхневим. У таких
випадках необхідна штучна вентиляція легень.

Для зменшення болю після операції застосовують
наркотичні аналгетики, дія яких триває протягом
4–5 годин. Якщо вводити їх чітко по годинах, то паці-
єнта можна захистити від болю майже повністю.

У першу добу після операції необхідний по-
стійний контроль за станом пов’язки, кількістю і
характером виділень з рани. Якщо в рані залишені
дренажі, тампони і очікується просякання пов’яз-
ки, необхідно попередити про це хворого і вжити
заходів для попередження забруднення білизни
виділеннями з дренажів. При значному прося-
канні пов’язки, особливо кров’ю, медична сест-
ра зобов’язана повідомити про це лікаря.

Особлива увага надається дихальній і лікувальній
гімнастиці. Хворому пропонують періодично
відкашлюватись, притримуючи ділянку рани ру-
кою, здійснювати щогодини по 8–10 глибоких ди-
хальних рухів, надувати повітряні кульки тощо.
Застосування лікувальної гімнастики сприяє відкаш-
люванню харкотиння, посилює кровообіг у леге-
нях, а також значно покращує їх вентиляцію.

Онкологічним хворим категорично протипоказані
теплові процедури (гірчичники, компреси), оскіль-
ки це призводить до посилення росту пухлини.

Для розрідження харкотиння і швидшого вида-
лення його під час кашлю застосовують лужні інга-
ляції з трипсином, хімотрипсином. Це сприяє знят-
тю больового синдрому і доброму відкашлюван-
ню. За можливості, якомога раніше хворого
піднімають з ліжка.

Онкологічні хворі мають схильність до тромбо-
утворення. Активний спосіб життя пацієнта покра-
щує кровообіг, зменшує можливість утворення
тромбів. Для профілактики цих ускладнень в день
операції вводять антикоагулянти прямої дії (гепа-
рин – по 5000 ОД 4 рази на добу; фраксипарин –
1 доза на добу).

 Тромбофлебіт може уражати глибокі та
поверхневі вени. Хворі скаржаться на біль у
кінцівці, набряк, появу щільних болючих тяжів по
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ходу вен. Особливо небезпечний тромбоз гли-
боких вен. Тромб, який утворився у вені, відірвав-
шись, з течією крові може потрапити в легеневу
артерію і спричинити емболію її основного стов-
бура. Дрібніші тромби стають причиною інфарк-
ту легень. Скарги на біль і швидко зростаючий на-
бряк кінцівки повинні насторожити медичну сест-
ру. Хворому призначають суворий ліжковий
режим. Лікування тромбофлебіту зводиться до
надання кінцівці підвищеного положення, накла-
дання компресів з маззю Вишневського або ге-
париновою маззю. Застосовуються також анти-
коагулянти, антибіотики, антиагреганти (аспірин,
курантил) та постійний контроль за показниками
згортальної системи крові.

Догляд за пацієнтами вдома. Небезпечним
ускладненням яке може очікувати пацієнта вдо-
ма є поява пролежнів. Частіше вони утворюють-
ся в ділянках крижів, лопаток, кутів ребер,
відростків хребців. Сприяє їх утворенню тиск на
шкіру, вологість і забруднення шкіри. Ранні озна-
ки пролежнів – почервоніння і болючість шкіри,
потім – мацерація ураженої ділянки, утворення
виразок. Пролежні нерідко стають причиною
різкого погіршення стану хворого, а іноді призво-
дять до смерті від сепсису. Для попередження
пролежнів медична сестра повинна розповісти і
навчити рідних пацієнта: своєчасно розгладжува-

ти складки білизни, змінювати положення хворого
в ліжку, протирати шкіру камфорним спиртом,
підкладати під крижі та лопатки гумові та ватно-
марлеві круги і акцентувати на тому, що пролежні
значно легше попередити, ніж лікувати.

Тяжкохворим необхідно двічі на день проводи-
ти туалет порожнини рота і зубів антисептичним
розчином (2 % розчин гідрокарбонату натрію,
розчин фурациліну), після чого рот прополіс-
кують теплою водою.

У похилому і старечому віці після операцій на
органах черевної і грудної порожнин при трива-
лому ліжковому режимі важливу роль відіграють
активна поведінка хворого, часта зміна поло-
ження, загальний масаж тіла, призначення
бронхолітичних, серцево-судинних засобів та ін.

    Висновки.  Медична сестра має брати активну
участь у навчанні, санітарно-просвітницькій ро-
боті, пропаганді в суспільстві  здорового спосо-
бу життя та догляду за онкологічними хворими.
Медсестра має бути сумлінною і уважною при
виконанні своїх обов’язків, адже помилки при ви-
конанні процедур, введенні ліків можуть призве-
сти до тяжких ускладнень, а недостатній догляд
навіть до смерті хворого. Від того, як медсестра
оглядає пацієнта, робить ту або іншу процедуру,
у багатьох випадках залежить успіх ранньої діаг-
ностики та вчасного лікування онкохворого.
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