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Дворакевич М.
медичний факультет
«Здоровий сон-здорове старіння». Дорослі мають спати щонайменше сім
годин на добу. Але декому може бути цього замалою Молодь і люди з хронічними
недугами потребують дев’яти годин сну. А незначній групі щасливців достатньо
спати до шести годин на добу - це зумовлено генетичними факторами.
Окрім зовнішніх наслідків, таких як, сіре обличчя, синці під очима,
недосипання - спричиняє загальну млявість, уповільнення реакції, погіршує
здатність приймати рішення, а це може призвести до аварії на дорозі життя,
критичних помилок у роботі.
Якщо регулярно недосипати, збільшується

ризик появи хронічних

захворювань — діабету, серцево-судинних недуг, гіпертонії, а також ожиріння,
порушень імунної системи,а зокрема, що дуже важливо, психічного здоров’я.
Нові дослідження свідчать про зв’язок між передчасним старінням клітин і
поганим сном. Теломери — кінцеві ділянки хромосом, що виконують захисну
функцію. Мала довжина теломер пов’язана з передчасним клітинним старінням і,
як правило, підвищеним ризиком раку. Цікаво, що люди з обструктивним апное
сну також мають коротші теломери, а отже їхні проблеми зі сном є ще одним
чинником передчасного старіння клітин.
Більшість порушень сну можна попередити або лікувати, проте менше
третини людей із такими проблемами звертається по фахову допомогу. На думку
експертів, проблеми зі сном є глобальною епідемією, яка загрожує здоров’ю та
якості життя до 45% населення світу.
Науковці називають три складові якісного сну:
•тривалість — має бути достатньою, щоб організм встиг відпочити й
підготуватися до наступного дня;
4
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•безперервність — періоди сну мають безупинно переходити один в один;
•глибина — сон має бути достатньо глибоким, щоб відновлювати життєві
сили, тому спати потрібно щонайменше сім годин.
Наша поведінка, події впродовж дня, а особливо перед сном, впливають на
якість сну. Отож, Центр громадського здоров’я наводить рекомендації
Міжнародного товариства сну, що допоможуть вам добре почуватися у будьякому віці:😉
Отже , дорогі колеги -медики і всі люди, давайте будемо дотримуватися цих
правил , щоб отримувати хороші результати і довголіття!

Адже, здоровий сон-запорука щасливого, радісного, успішного життя!
Любіть його і будьте власниками свого буття , тому що все у наших руках і їх
ніколи не можна опускати! Позитиву нам і гарних снів!✨
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Мельник А.
медичний факультет

14 жовтня, в Україні відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Здавна люди вірили, що Покрова приносить щастя, кохання і достаток.
Покрова Пресвятої Богородиці – одне із найважливіших християнських
свят. Його повна назва – Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії.
За переказами, у 910 році Богородиця, осяяна небесним світлом й оточена
ангелами та святими, з’явилася людям, які молилися у Влахернському храмі в
Константинополі за визволення від ворогів, які оточили місто. Пресвята Діва
Марія зі сльозами стала молити Бога за християн. Потім Божа Матір на знак того,
що бере народ під свою опіку, покрила людей у храмі чесним своїм омофором
(грецьке омофор – наплічник, тобто довга широка тканина з хрестом, яку носять
священики на богослужіннях). Пресвята Владичиця сяяла небесною славою, а
покрив у руках її блищав «краще за промені сонячні». Дивовижний покрив
захистив місто.
Свято Покрови Божої Матері та ікона Покрови – символ невпинного
заступництва Владичиці за рід людський. Воно є одним із найвеличніших свят,
тому на честь нього досить часто освячують новозбудовані храми. Це свято – знак
любові та участі, які Матір Божа відчуває до людей. Його благодать незримо
осіняє й захищає кожну людину, оберігаючи від гріха і допомагаючи в нелегкий
час.
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Лані С.
медичний факультет
Здорове харчування — один із фундаментальних факторів, що
підтримують здоров’я і настрій людини протягом усього життя. За даними
вітчизняних фізіологів (Зубар Н.М., Руль Ю.В.) здоров’я на 40–45% залежить
від харчування*. Правильне здорове харчування сприяє росту і розвитку
організму, забезпечує нормальний фізичний і психічний розвиток дітей,
підвищує імунітет і захищає від несприятливої екологічної ситуації, що
оточує нас сьогодні.
На теперішній час загальний рівень знань про здорове харчування не такий
високий. Додає масла у вогонь реклама і пропаганда з усіх боків харчових
7
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продуктів і закладів швидкого обслуговування (так званих фаст-фудів), які не
мають нічого спільного з раціональним харчуванням.
Режим здорового харчування вимагає дотримуватися:
• певного часу, тривалості та кратності прийому їжі, рекомендованих
інтервалів між прийомами їжі;
• послідовності вживання блюд і прийомів їжі;
• розподілу добового раціону протягом дня (маси, енергетичної цінності,
якісного складу страв за прийомами їжі);
• інтервалів між прийомами їжі, роботою, сном.
Прийом їжі в певний час виробляє умовні рефлекси, забезпечує ритмічність
процесів секреції і оптимальне виділення травних соків. Здорове харчування
віддає

перевагу

тривалому

пережовуванню

—

це

сприяє

ефективному

переварюванню і засвоєнню їжі.

Здорове харчування або фаст-фуди?
Для підтримки здорового апетиту та оптимальної секреції доцільним є 3–4
разове харчування з інтервалами між прийомами в 4–6 годин і за 2 години до
роботи, що пов’язане з тривалістю розщеплення і засвоєнням харчових речовин.
Вечеряти рекомендується за 2–3 години до сну.
Їжа повинна розподілятися за прийомами відповідно до біоритмів людини,
режиму і характеру трудової та іншої діяльності. До дітей і школярів потрібно
підходити

індивідуально.

Для

забезпечення
8
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рекомендується 4-х разовий прийом їжі: сніданок 25% всього добового раціону, 2й сніданок 15%, обід — 35%, вечеря — 25%.
Для дорослих рекомендуються три режими здорового харчування:
•

переважно ранкове харчове навантаження — 50% раціону і по 25% на

обід і вечерю;
•

рівномірне харчове навантаження протягом дня — по 33% на сніданок,

обід і вечерю;
•

переважно вечірнє харчове навантаження — 50% всього добового

раціону і по 25% на сніданок і обід (але не пізніше 18–19 години).
Для тих, хто не схильний до повноти, найкращим режимом вважається
третій варіант, для всіх інших — перший.
Тривалість споживання страв у здоровому харчуванні:
• сніданок, вечеря — 20–30 хв;
• обід 40–50 хв;
• 2-й сніданок, полудень — 15–20 хв.
Здорове харчування передбачає гармонійне споживання білків, жирів,
вуглеводів, вітамінів, макро- і мікроелементів — основних речовин, які містяться
в харчових продуктах. Довідкові таблиці фізіологічних норм харчування містять
рекомендації для людей різного віку та видів діяльності, в якій кількості слід
споживати кожну з цих речовин. Тепер розглянемо, які функції вони виконують.
Білки
Білки являють собою головний пластичний матеріал для росту і розвитку
організму. Білки є структурними елементами всіх тканин, входять також до
складу рідкого середовища організму. З цих речовин тіло виробляє еритроцити
крові, гемоглобін, ферменти і гормони, які беруть активну участь у виробництві
захисних факторів — антитіл. Здорове харчування передбачає, що в раціоні
присутні як тваринні білки (м’ясо, риба, яйця, молоко), так і рослинні (бобові,
картопля, насіння, горіхи, зернові та ін.) Згідно з фізіологічними нормами,
9
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частина тваринних білків повина складати 55% від загальної кількості
споживаних білків.
Жири
Жири також важливі й несуть відповідальність за накопичення енергії,
збереження тепла, захист від травм, обмін та створення потрібних гормонів,
вітамінів та інших біоактивних речовин. Жири разом із білками й вуглеводами
становлять основу пластичного матеріалу для побудови всіх клітин і тканин
організму. Вони сприяють більш якісному використанню організмом білків,
вітамінів і мінеральних речовин.
Зауважимо, що транс-жири, які часто зустрічаються у стравах закладів
швидкого харчування (фаст-фудах), є канцерогенами і можуть сприяти серцевосудинним захворюванням. Найкращим варіантом при здоровому харчуванні є
ненасичені жири, зокрема оливкова олія. Остання, навпаки, зміцнює стінки
артерій. Дієтологи рекомендують використовувати її замість маргарину,
вершкового масла та інших масел, щоб знизити кількість калорій у своїй дієті й
збагатити раціон корисними речовинами.
Вуглеводи
Вуглеводи — основне джерело енергії. Вони солодкуваті на смак, легко
розчиняються у воді, швидко всмоктуються і легко засвоюються організмом.
Використовуються для утворення глікогену, забезпечують енергією життєво
важливі органи.

Овочі та фрукти — суттєві
компоненти у здоровому харчуванні. Фото: photos.com
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Здорове харчування вимагає овочів і фруктів
Зі збільшенням інтенсивності й важкості фізичної праці зростає і потреба у
вуглеводах. Середня норма вуглеводів в добовому раціоні становить близько 400
г для людей, які не займаються спортом. Для спортсменів це число більше. Для
забезпечення здорового харчування рекомендується, щоб 64% вуглеводів
надходили в організм у вигляді крохмалю (хліб, крупи, макаронні вироби), а 36%
— у вигляді простих цукрів (сахароза, фруктоза, мед, пектинові речовини та ін.)
Вітаміни
Вітаміни — незамінні складові раціону здорового харчування, які беруть
участь у всіх біопроцесах організму. Якщо в організм надходить дуже мало
вітамінів, це може негативно позначитися на здоров’ї, фізичному розвитку і
сприяти обмінним порушенням та хронічним захворюванням.
Найбільш багаті джерела вітамінів — це, безумовно, овочі й фрукти.
Останні є невіддільною складовою здорового харчування. Кожна здорова дієта
включає багато овочів. Овочі та фрукти містять мало калорій і багато
антиоксидантів. Готуйте грецькі вегетаріанські страви кілька разів кожного
тижня.
Слід також пам’ятати, що необхідно споживати таку кількість їжі, що
відповідає вашим витратам енергії протягом дня. Обжерливість і ненажерливість
можуть призвести до зайвої ваги і різних нездужань.
Здорове харчування захищає людину від маси хвороб, зміцнює імунітет до
деяких хвороботворних факторів, підтримує на стабільному рівні масу тіла.
Іншими словами, дозволяє множити і примножувати здоров’я.
У зв’язку з цим бажаємо: правильно харчуйтеся і будьте здорові!
Принципи здорового харчування
Здорове харчування – це основа здоров’я людини. Їжа, яку ми вживаємо є
джерелом енергії, яку організм витрачає у процесі своєї життєдіяльності. Саме
вона дозволяє нашим клітинам і тканинам оновлюватися.
11
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І чим більш здорове харчування ви собі забезпечуєте, тим швидше
оновлюється ваш організм і тим він стає молодшим. Здорове харчування – це
здорове життя і молодість. Ось чому здорове харчування є таким важливим для
кожної людини!

17 принципів здорового харчування
До здорового харчування всі приходять по різному. Мало хто вже
народжуються з прагненням правильно і раціонально харчуватися, але більшість
на такий подвиг йде тільки завдяки різним обставинам. Похитнулося здоров’я,
з’явилася зайва вага – ці факти стають потужними стимулами до зміни харчових
звичок

і

пристрастей.

Пропонуємо

вам

попередити

різноманітні

розлади організму, які змусять вас турбуватися про своє харчування і перейти на
здорове харучування вже зараз. Пропонуємо вам ознайомитися із принципами
такого харчування.
1.

Людину живить не те, що вона з’їла, а те, що засвоїлося.
12
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Травлення – це процес, який пов’язаний зі значними енерговитратами, і
організм повинен бути готовий до прийому їжі. Природою встановлений сигнал
готовності –почуття голоду. Їжа без почуття голоду не про запас іде. Вона лише
перевантажує і засмічує організм. Критерій здорового апетиту – сильне бажання
що-небудь з’їсти, навіть найбільш неапетитні речі (шкірка черствого чорного
хліба). При думці навіть про таку їжу починається процес виділення слини.
Такого голоду не буває відразу після напруженої роботи, після охолодження або
перегрівання, після бурхливих емоцій. У цих випадках не варто і сідати за стіл
(знавці здорового харчування рекомендують спочатку 20-40 хвилин відпочити).
Не хочеться їсти і при різних захворюваннях. І не треба насильно годувати
хворих! Організм спеціально економить сили, енергетика перебудовується на
боротьбу з хворобою. Як тільки тілу знадобиться їжа, відразу виникне голод.
Щоправда, при деяких хронічних захворюваннях справді здорового почуття
голоду не виникає, або воно проявляється спотворено. Наприклад, при сильно
зниженій кислотності шлункового соку або при великій зашлакованості, коли вже
через

кілька

годин

після

пропущеного

обіду

починає

боліти

голова,

з’являється хвороблива слабкість та інші неприємні симптоми, хоча посправжньому ми ще не зголодніли. У цих випадках найдієвіший спосіб лікування
та очищення – голодування.
2.

Один з найважливіших принципів – ретельне пережовування.

Пам’ятайте, що в грудці їжа не засвоюється! Жувати слід до тих пір, поки
шматочок не стане рідким. Тоді навіть найбільш важка їжа засвоїться відносно
легко. Адже при жуванні відбувається не тільки механічне подрібнення, але і
зміна консистенції і початкове розщеплення крохмалів та частково білків
ферментами, які містяться у слині.
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3.

Їжа повинна бути смачною!

Несмачна їжа погано засвоюється, адже синтезом багатьох травних
ферментів керує язик. Зрештою, при справжньому голоді позбавленою смаку
здається тільки погана їжа. Натуральна незіпсована їжа, навіть найпростіша, посправжньому голодними людьми сприймається з радістю. Не варто себе особливо
мучити, але не варто і потурати своїм слабкостям.
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4.

Снідайте фруктами.

Найкраще взагалі не снідати або ж обмежуватися фруктами, соками,
кисляком, чаєм з трав. З полудня і до вечора можна влаштовувати 2 або 3
грунтовних прийоми їжі. Одні як слід підкріплюються під час обіду та вечері і
вживають легку їжу у полудень. Інші обходяться без полудня або без обіду. Деякі
люди взагалі їдять раз на день. Головне – не перекушувати в проміжках між їжею.
Нехай людина снідає, обідає чи вечеряє, але між цими прийомами їжі шлунок
повинен відпочивати. Припустимо, за півгодини-години до істотної трапези
з’їдати що-небудь з фруктів або пити соки, але в інший час бажано нічого, крім
води, не вживати.
5. Вживайте їжу не пізніше як 2 години до сну.
Вечеряйте не пізніше, як за 2 години до сну. Саме цього часу потребує
організм, що закінчити шлункове травлення і щоб їжа в основному перейшла у
кишечник.
6.

Не вживайте шкідливих продуктів.

Існують особливо шкідливі продукти. Це консерви, особливо м’ясні і рибні,
ковбаси, копченості, майонез, кава, какао, чорний чай, Кока-Кола, Фанта і майже
всі газовані напої, кондитерські вироби. Бажано уникати також всього солоного,
рафінованих рослинних олій, цукру і всіх продуктів, що його містять, столового
оцту, спецій, раніше приготовленої їжі. Нарешті, радять обмежити вживання
білого хліба з очищеного борошна і шліфованого рису (особливо хворим
і малорухливим людям).
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7.

Їжте фрукти, овочі, злаки, зелень.

Найкращою їжею для здорового харчування визнані фрукти, свіжі та варені
овочі, злаки, зелень. Сюди ж можна віднести і горіхи. Найкраща їжа для дітей –
молоко і кисломолочні продукти. Але з віком їх споживання звичайно
знижується, хоча деякі люди продовжують вживати цю їжу до глибокої старості.
Молоко і продукти з нього протипоказані при таких захворюваннях як
хронічний риніт, фарингіт, бронхіт, трахеїт і ін. Непогана білкова їжа –
зернобобові, але перетравлюються вони іноді важко, що часто обмежує їх
застосування. М’ясо, риба, сир – концентровані білкові продукти. Без них цілком
можна обійтися, а якщо і вживати, то хоча б не кожен день. Емпірично виведена
норма споживання сиру – до 100 – 150 гр за один раз. З жирів найбільше
міститься у вершковому і топленому маслі. Сметана у великій кількості порушує
жировий обмін, від цього страждає печінка і з’являються вугрі.
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8.

Харчуйтеся різноманітно.

Здорове харчування передбачає вживання широкого спектру продуктів.
Бажано харчуватися різноманітно протягом дня і протягом тижня. Скажімо, на
обід каша, на вечерю – картопля. Сьогодні – пшоно, завтра – рис і т.д. Деякі люди
без жодної шкоди для організму (а, можливо, і з користю) харчуються досить
одноманітно, але це вимагає спеціального тренування або спадкової схильності.
Монодієти ж зазвичай застосовуються лише на обмежений термін для лікування
або схуднення. Втім, після того, як організм звикне до натуральної їжі, він сам
буде підказувати, що йому потрібно.
9.

Готуйте їжу з любов’ю.

Якщо готувати їжу у гніві, страху, роздратуванні, негативні емоції,
накладаючись на їжу, будуть псувати її. Їжа вийде неприємною і шкідливою. І
навпаки, якщо готувати в хорошому настрої та з любов’ю, їжа стане цілющою і
смачнішою.
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10.

Їжа повинна бути свіжою.

Якщо ви стали на шлях здорового харчування, то намагайтеся готувати на
один раз. Повторно розігріте блюдо, навіть з холодильника, в кращому випадку
несе одні калорії.
11.

Уникайте смаженого.

Смажені

продукти

найгірше

засвоюються,

подразнюють

шлунок

і

кишечник, б’ють по печінці та нирках, а отже є ворогами здорового харчування.
Якщо ж доводиться смажити, краще це робити на топленому маслі. Найбільш
прийнятні способи термообробки – відварювання (особливо на пару) і запікання.
Причому, як правило, чим простіше приготоване блюдо, тим більше в
ньому зберігається цілюща енергія і цінні речовини і тим воно корисніше.
12.

Уникайте контрастних температур за один прийом їжі.

Турбуючись про здорове харчування, рекомендується уникати контрастних
температур за один прийом їжі (холодний суп і гаряча каша, гаряча кава з
морозивом і т.п.). Шкідлива також, як дуже холодна (з холодильника) їжа, так і
дуже гаряча. Вважається, що холодні страви повинні мати температуру не нижче
кімнатної, а гарячі – не обпалювати губи і рот, щоб не виникала необхідність дути
на ложку.
13.

Вживайте рослинні продукти відповідно до сезону.

Багато дієтологів рекомендують вживати рослинні продукти зі своєї
місцевості та в свій сезон. Правда, з нашою довгою зимою це правило працює не
завжди.
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14.

Не переїдайтеся.

Шлунок після їжі має бути заповнений не більше, ніж на половину. Щоб не
переїдати, можна питати самого себе, чи хочеться з’їсти шматочок черствого
хліба, і коли таке бажання пропадає, вставати з-за столу.
15.

Не беріться одразу після їжі за роботу.

Не приступайте до важкої роботи одразу після їжі. Відпочиньте 20-30
хвилин. Ми маєм на увазі не лежати і не спати, а займатися активним
відпочинком.
16.

Вживайте менше супів.

Майже повсюдно поширений міф про користь, навіть про необхідність
супів. Це не так. Перша страва, можливо, потрібна, коли за нею слідує неоковирне
друге – що-небудь на зразок картоплі з гуляшем або біляшів. При здоровому
харчуванні супи, навіть вегетаріанські, зайві. Каші, овочі та інша нормальна їжа
не потребує у шлунка попереднього розгойдування.
17.

Не пийте під час вживання їжі.

Не зловживайте напоями перед, під час або після прийому їжі. Запивати їжу,
в принципі, допускається, але краще за все обходитися власною слиною. Виняток
– дуже суха їжа. Вода або трав’яний чай можуть бути складовою частиною
трапези, але після їжі хоча б близько години бажано утримуватися від пиття. У
цілому за день радять випивати не менше 2-3 літрів (включаючи воду, що
міститься у фруктах, овочах та іншій їжі). Обов’язковими вважаються прийоми
води вранці, після пробудження, ввечері, перед сном і за півгодини перед кожним
прийомом їжі. Ви самі є найкращим суддею щодо їжі та напоїв, які споживаєте.
Якщо ви боретеся за здорове харчування, то потрібно знати особливості свого
організму і кліматичних умов у яких живете та бачити, які види їжі і напоїв
влаштовують вас найбільше і підтримують ваше розумове та фізичне здоров’я в
нормальному стані. Уникайте їжі та напоїв, які викликають ненормальний жар
чи холод в організмі і не можуть бути легко і належним чином перетравлені.
Уникайте такої їжі, яка викликає чуттєве збудження або сонливість. У дуже
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холодному кліматі їжа і напої, що виробляють тепло необхідні, але в дуже
жаркому кліматі тільки охолоджуюча їжа і напої сприятливі. Природа сама
забезпечила різні країни різної флорою і фауною в різні сезони року.

Мельник А.
медичний факультет
Святкування Дня українського козацтва збігається зі святом Покрови. З
давніх-давен Богоматір вважалася покровителькою всього українського козацтва.
Саме 14 жовтня козаки збирали Велику раду, на якій обирали гетьмана і
визначалися з подальшими військовими планами.
В Україні козацтво з'явилося ще в чотирнадцятому столітті. Козаками
ставали вільні люди, які вирішили повністю присвятити себе служінню своїй
батьківщині і захисту українських земель від ворогів.
Запорізька

Січ

вважається

першим

демократичним

незалежним

об'єднанням, яке мало ознаки республіканського ладу. Основними принципами
були свобода і рівність. Не було ні панів, ні слуг, ні бідних, ні багатих. Всі мали
рівні права і обов'язки. Але така свобода не мала на увазі вседозволеність.
Жорстка дисципліна і відповідальність були запорукою успіхів під час військових
походів.
Козаки володіли безліччю унікальних умінь і знань. Наприклад, у них були
човни – чайки, прототипи підводних човнів. Вони дозволяли підпливати до
ворожих суден непоміченими і потім раптово виринати. Заставши противника
зненацька, козаки мали перевагу в бою.
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Українська повстанська армія – це озброєне крило ОУН (Організація
українських націоналістів. – Ред.), яке діяло на території України протягом 19421953 років.
Бійці УПА воювали одразу проти двох режимів – гітлерівського
(нацистського) та сталінського (радянського).
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Головною метою для ОУН УПА була незалежність України.
УПА - це єдине військове формування, що вели збройну боротьбу з Третім
Райхом, СРСР та польською Армією Крайовою за незалежність Української
дежавності, яку було відноволено Актом відновлення Української держави, що
було проголошено 30 червня 1941 року Українськими Національними Зборами, з
ініціативи Організації українських націоналістів революціонерів під проводом
Степана Бандери.
Згодом, після розгрому УПА, свято Покрови стало один з головних
"табірних свят" в сталінському ГУЛАГі. Більшість повстанців, які відбували
покарання в більшовицьких концтаборах святкували три свята - Різдво, Покрову
та Великдень. Таким чином, Покрова стала не лише свято українського воїнства, а
й символом незламності його духу.
Неоднозначна постать, український націоналіст Степан Бандера є одним з
провідних членів ОУН УПА.
Чому ставлення до УПА – неоднозначне?
Деякі історики звинувачують Українську повстанську армію та Степана
Бандеру у співпраці з гітлерівською Німеччиною для ефективної боротьби з
радянським режимом на території України.
Зокрема, є твердження, що бійці УПА були антисемітами та ксенофобами –
дозволяли собі так звану “ліквідацію небажаних поляків, росіян та євреїв”. Мета
для виправдання – вільна та незалежна Україна.
Окремої уваги заслуговує Польща, у якій є до сих пір багато негативу до
Степана Бандери та ОУН УПА через Волинську різню – зачистку поляків на
українських територіях.
До 1943 року командиром УПА був Дмитро Грицай, з 1943 року до 1950
року

його

замінив

на

посаді

головнокомандуючого

УПА

Роман

Шухевич (псевдонім Тарас Чупринка), з 1950 до 1954 року УПА очолював Василь
Кук.
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Василю Куку вдалося вивести непоміченими значні сили УПА з території
СРСР через територію прорадянської Чехословаччини на кордон із Австрією, де
вони здалися австрійським прикордонникам. Таким чином, значна частина бійців
УПА отримали змогу легалізуватися. Проте план був повернутися за кілька років
та перемогти СРСР. На жаль, багато учасників переходу до незалежності України
не дожили. (Портрети Степана Бандери, Романа Шухевича та Василя Кука).



Степан Бандера 1 січня 1909 – 15 жовтня 1959 рр.



Роман Шухевич 30 червня 1907 – 5 березня 1950 рр.



Василь Кук 11січня 1913 – 9 вересня 2007 рр.
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Чуврін А.
медичний факультет
Говерла - унікальна географічна локація для України, адже це не лише
найвища точка Українських Карпат, але і красиве місце для туристичного
відпочинку і для жителів України. Карпати - це чудове місце для прогулянки з
сім’єю і друзями. Говерла - це не лише місце для прогулянки з друзями, а і як для
багатьох це ціль, яку вони ставлять перед собою. Вона є дуже примхливою, як і
звісно українська дівчина. Погода там може змінюватись 3-5 разів на день, що
робить її небезпечною як під час підйому, так і спуску. І зрозуміло, що там не
обходится без травм і на жаль без смертей. Але зрештою, не зважаючи на всі
небезпеки і трудності, це незабутній досвід для кожного.
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Більшість українців ніколи не підкорювали гірські вершини, та що там, вони
навіть в нашим рідних Карпатах ніколи не були. Та нашим студентам поталанило
побувати в Карпатах і піднятись на вершину нашої України. І що одне з
головного, це все було абсолютно безкоштовно, що для студентів стало дуже
приємною

новиною.

найулюбленішого

Це

все

організатора,

стало

можливо

помічника

при

ректора

з

підтримці

нашого

виховної

роботи

Гороховської О.М , не тільки фінансовій, а і моральній.
Автобус був сучасним і комфортним, що тішило всіх присутніх, а це були
як студенти так і викладачі Грицан В. І і Вантух О. В. Ще з самого ранку автобус
був заряджений позитивною енергією. Пісні, жарти, сміх в цей момент це все
можна було знайти в ньому. Але зрештою, сон над студентами медичного
інституту взяв верх, що зовсім не дивно. В цей момент автобус поринув в тихий
сон, що навіть Олена Михайлівна, жартівливо спитала: “А чому Х-Фактор
закінчився?”
Зрештою, після 5-годинної поїздки, ми прибули на навчально-спортивну
базу “Заросляк” звідки і почався наш шлях “До зірок”. Хочеться відмітити
організованість наших студентів і те, як викладацький колектив вміло керував
ними. Кожен знав, що вони йдуть з групою, кожен при необхідності допомагав.
При першій годині підйому бойовий дух у нас було не відняти. Але з кожним
пройденим метром ми розуміли, що все ближче до своєї мети і це надавало нам
сил. Не всім, але ми зрештою йшли групою і всі підтримували один одного.
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Першою вершиною була Мала Говерла, але попереду був набагато більший
шлях. Зрештою, ми важко піднімалися, але кожен з групи допомагав один одному.
На саму Говерлу ми піднімалися як правило по двоє, хлопець і дівчина. Ви б
бачили скільки було радості, коли всі піднялися на вершину України. Ніхто не
зважав на витрачені сили і переживання.
Коли ми піднімалися то думали, що це була важка дорога, але насправді
найважчим був спуск, адже ти кожну хвилини думав лише про одне, щоб не
впасти вниз. Та незважаючи ні на що, всі спустилися і всі залишилися задоволені,
хоч і змучені і обезсилені.
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Зрештою всі, абсолютно всі залишилися задоволені і я, як учасниця цього
бажаю всім пережити ці чудові моменти!
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Мельник А.
медичний факультет
В Україні святкування Дня захисника України почалось відносно недавно з 2014 року. Свято встановлене указо президента України Петра Порошенка 14
жовтня 2014 року. Про бажання створити нове свято відзначення українського
війська Порошенко заявив під час першого після заборони Януковича, параду на
День незалежності - 24 серпня 2014 року.
У багатій подвигами літопису українського воїнства безліч битв і дат,
гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я підкреслюю, Україна ніколи більше не
буде святкувати це свято по військово-історичного календаря сусідньої країни.
Ми будемо вшановувати захисників своєї Вітчизни, а не чужої!" – заявив тоді
глава держави.
Вже 8 жовтня того ж року Український інститут національної пам'яті
підтримав

ініціативу

Президента

відзначати

День

захисника

України,

обґрунтовуючи це традицією почитати українське військо саме в цей день.
Затвердивши 14 жовтня Днем захисника України, Петро Порошенко провів
чіткий зв`язок між різними покоління українських воїнів. Окрім того, своїм
указом Петро Порошенко скасував радянську традицію, яку продовжив Кучма,
святкувати День захисника Вітчизни 23 лютого. Найбільш цікавим було те, що
по-перше це свято мало абстрактну назву, ховаючи за високопафосним словом
"Вітчизна" конкретику - кого мали захищати ті, хто так радісно святкував 23
лютого, яку Вітчизну.
Окрім того, сама по собі дата 23 лютого була одним з ідеологічних
наративів радянських та російських пропагандистів. Одним з пояснень було, що
саме цього дня у 1918 році нібито було створено першу червоноармійську
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частину, яка брала участь у боях на північному заході Росії. Потім радянські
пропагандисти почали казати, що ця частина не просто була створена, а
перемогла підрозділи німецької армії під Псковом та Нарвою. Водночас, за
даними істориків жодних боїв під Псковом і Нарвою 23 лютого 1918 року не
було.
Пізніше Порошенко запропонував зробити День захисника неробочим днем.
5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала це рішення. Отже з 2015 року День
захисника України є святковим вихідним днем.
До

початку

святкування

колишній

голова

Українського

інституту

національної памяті Володимир Вятрович також нагадав, що День захисника
України - це "не день вітання всіх хлопчиків", як це було в радянській традиції
святкування Дня захисника Вітчизни.
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11 жовтня 2019 р., студенти всіх факультетів Львівського медичного
інституту відвідали 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Ми ознайомились з
життєдіяльністю та бойовою підготовкою бригади як в мирний час, так і за участі
в бойових діях на сході України. Побачили бойову зброю воїнів – десантників,
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зокрема стрілецьку зброю, САУ. Мабуть, 80-а окрема десантно-штурмова
бригада, яка зараз базується у Львові, за свою історію чи не найчастіше серед
українських підрозділів змінювала свою назву, місце розташування, і навіть
розміри. Так, 80-й полк було створено 1954 році в Гайжунаї (Литва) у складі 7-ої
повітряно-десантної дивізії. У складі дивізії у 1956 році полк брав участь в
сумнозвісних угорських подіях. У жовтні - листопаді 1956 року об'єднання у
складі радянських військ увійшло на територію Угорщини, зайнявши спершу
Дебрецен, Ясберень та Сольнок, а потім штурмувала Будапешт і зайняла західну
частину столиці Угорщини. У 1958 році полк було нагороджено орденом
Червоної Зірки. Вже в 1960 році полк було передислоковано в Баку та включено
до складу іншої - 104-ої повітряно-десантної дивізії.
Лише у 1979 році після початку війни в Афганістані полк було
розформовано, і на базі його кадрів створено 39-у окрему десантно-штурмову
бригаду. Місце дислокації в решті решт опинилося у Львівській області у
містечку Хирів Старосамбірського району.
У 1990 році при передачі до складу повітряно-десантних військ бригада
була знову переформована. Цього разу на її базі було створено 224-й навчальний
центр повітряно-десантних військ.
За три роки, у вересні 1993 року вже за незалежної України центр знову
переформатували на 39-у окрему аеромобільну бригаду. Згодом вона була
перейменована на 6-у окрему аеромобільну бригаду і переведена до Львова, там її
скоротили до полку. І лише у листопаді 2013 року, буквально за півроку до
початку повномасштабної війни з Росією на Донбасі 80-ка в решті-решт отримала
нинішню назву - 80-а аеромобільна бригада. Бійці бригади брали участь у
миротворчих операціях в Іраку, Сьєрра-Леоне та Косово.
80-а бригада в АТО
Варто зазначити, що 80-а аеромобільна бригада почала брати участь у
бойових діях на Донбасі мало не з першого дня. Зокрема, бійці цього підрозділу
"тримали зубами" Луганський аеропорт з квітня по серпень 2014-го. Як
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розповідають волонтери з групи "Повернись живим", багато з них при цьому
значилися на полігонах. Крім бойових заслуг відзначилися тим, що активно
перешкоджали мародерству.
Після того як 12 квітня, російські диверсанти на чолі з Ігорем Гіркіним
(Стрєлковим) захопили будівлю міського відділу міліції в місті Слов’янськ,
командування відразу прийняло рішення відправити деякі підрозділи 80 ОАЕМБр
туди. І вже 13 квітня розвідувальний взвод та 1 рота здійснили марш від
Луганська до захопленого терористами міста. Там їх зустріли два автомобілі
місцевої міліції, які завели їх на майданчик біля лісу, де вони разом з підрозділом
СБУ "Альфа" потрапили в засідку, прийнявши перший бій.
Дякуємо нашим військовим та командуванню частини за зустріч з
захисниками нашої держави. Також дякуємо Палюху С. Д. та Гороховській О.М.
за організацію.
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Бригарди Е.
медичний факультет
Звичайно ж, сонячні промені є необхідним джерелом протягом усього
життєвого циклу, тому не можна не відзначити їх позитивний вплив на людський
організм. УФ є для кожної людини життєво необхідним, проте при надмірній
кількості витягує з організму і без того невеликі запаси вологи. Додатково до
цього ультрафіолетові промені сприяють руйнуванню колагену, який відповідає
за молодість і стан поверхні шкіри.
У холодну пору року шкіра піддається серйозним випробуванням. Вона стає
більш чутливою. Перепади температури згубно впливають на судинну сітку.
Може з’являтися як рум’янець, так і серйозні судинні проблеми. Шкіра може
червоніти, лущитися, стати більш грубою та нерівною. Навіть жирна шкіра у
зимовий період схильна до сухості, а суха може перетворитися в дуже суху.
Сонячні промені в зимовий період є дуже корисними для шкіри людини, проте не
потрібно забувати про ряд заходів для захисту і пам’ятати, що сонячні промені,
які відбиваються від снігу, ще більш активні, ніж улітку на морі.
-

Обов’язково перед виходом на вулицю потрібно на шкіру наносити

зволожуючі креми, як живитимуть шкіру;
-

Сонячні промені синтезують вітамін D. Він потрібен для зміцнення

імунітету, позитивно впливає на нервову систему, згортання крові і роботу серця.
-

Сонячні промені борються з депресією, адже дефіцит сонця, особливо

восени та взимку, викликає депресію. А під дією ультрафіолетових променів
починається вироблення ендорфінів — гормонів задоволення.
Якщо ви плануєте поїздку на гірськолижний курорт, то беріть зі собою
фотозахисні засоби для шкіри з урахуванням висоти вершин, які плануєте
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підкорювати. Адже зі збільшенням висоти на кожні 1000 метрів рівень УФ
зростає на 10–12%. Окрім того, УФ-промені, відбиваючись від снігу, подвоюють
вплив ультрафіолету. Такий інтенсивний вплив сонячних променів може завдати
значної шкоди відкритій шкірі та очам.
Обов’язково потрібно подбати про захист шкіри взимку під час поїздок в
теплі країни. Якщо ви перебуваєте у країнах, де цієї пори року УФ-індекс
становить 3 і більше. УФ-індекс – це показник, який характеризує рівень
ультрафіолетового випромінювання (від 0 і вище). Рівень УФ залежить не лише
від пори року, але й від низки факторів, зокрема: час доби, хмарність, смог
мегаполісів, висота над рівнем моря, близькість до екватора, розсіювання та
відбиття світла. В Україні середній показник УФ-індексу починає зменшуватися з
другої половини жовтня і протягом зими, майже до середини березня, не
перевищує 2 (за даними 2019 року). При таких показниках УФ-індексу немає
потреби в обов’язковому щоденному застосуванні фотозахисних засобів, зокрема
навіть людям з дуже світлою чутливою шкірою.
Слід пам’ятати, що кожній людини життєво необхідним є вітамін D,
головним джерелом якого є сонячне світло. Тому холодну пору року частіше
виходьте на відкрите повітря, гуляйте під прямими сонячними променями,
підставляючи їм відкриті ділянки шкіри (обличчя, руки).

Шперик Н.
медичний факультет
Біль - це важке і неприємне відчуття , але в той же час одна з
найважливіших реакцій організму людини на загрозу життя.

37

Випуск 14 (2020 )
Життя без таких страждань, здавалося б, просто мрія. Куди комфортніше б
було людині , якби у неї ніколи не боліли голова або живіт, а в разі отримання
будь-якої травми людина з легкістю переносила б операцію без наркозу. Але на
жаль чи на щастя, подібні фантазії хороші лише теоретично, адже на практиці
біль- це наш особистий індикатор небезпеки, сигнальна лампочка, яка вказує на
виникнення порушень в організмі. Без цієї системи оповіщення людина ризикує
завдати собі серйозні пошкодження, навіть не помітивши цього.
Кожного дня ми відчуваємо біль. Він допомагає нам вижити, формує наші
звички та контролює нашу поведінку, попереджує нас коли з організмом щось не
так. Завдяки болю людина розуміє, що знаходиться в небезпеці, і робить все
можливе, щоб припинити вплив на організм руйнівних факторів.
В світі налічується більше сотні людей, які ні разу в житті не відчували на
собі біль. Це захворювання носить назву- вроджена нечутливість до болю(СІР з
англ.)
Мозок людей з вродженою нечутливістю до болю не отримує сигналу про
небезпечну ситуацію, через, що люди з цим синдромом завдають собі шкоди куди
частіше тих, хто відчуває біль. Цим людям приходиться кілька разів на день
перевіряти себе на предмет зламаних кісток, внутрішньої кровотечі та інших
травм, які можуть бути смертельними, якщо їх не виявити вчасно.
Вроджена аналгезія або синдром Бельмондо – це небезпечна хвороба, яка
проявляється зменшенням больової чутливості аж до повної її відсутності.
Хвороба не впливає на зовнішність або розумові здібності людини, але при
цьому вона приховує в собі багато небезпек. Люди, які страждають цим недугом,
практично здорові, вони можуть відчувати дотики до шкіри, а деякі з них —
відчувають навіть температуру.
Синдром Бельмондо проявляється відсутністю чутливості до холоду,
фізичного болю, а також інших неприємних відчуттів. На думку британських
вчених, основною причиною розвитку цього рідкісного захворювання є мутація
генів SCN9A та PRDM12, яка блокує передачу больових сигналів від нервової
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системи в головний мозок. В ході досліджень також встановлено, що у пацієнтів,
які страждають вродженою аналгезією, не розвиваються сенсорні і моторні
нейрони.
У здорової людини мієлінові нервові волокна надсилають в мозок
інформацію про біль та температуру, але в пацієнтів з цією мутацією генів нервові
волокна сформулювалися не повністю. Патологічний стан виникає на генному
рівні, тому однією з причин його розвитку вчені називають генетичну схильність.
Так як люди з даним захворюванням несприйнятливі до болю, нерідко
виникають ситуації, коли вони завдають собі біль абсолютно випадково.
Найпоширенішою проблемою є опіки, коли людина береться за гарячий чайник
або каструлю або виливає собі на руки воду, навіть не розуміючи, що вона
занадто гаряча. В першу чергу страждають діти, які ще не можуть контролювати
своє тіло. Вони можуть навіть випадково відкусити шматочок язика і не помітити
цього. Люди з CIP частіше за інших ламають кістки. Найнебезпечнішим є те, що
вони не можуть вчасно звернутися за медичною допомогою, в результаті чого
можливий розвиток летальнихускладнень.
В додаток до нездатності відчувати біль, цей стан може вплинути на роботу
потових залози, а також на регулювання температури тіла, що викликає не тільки
дискомфорт, але і може стати причиною виникнення деяких захворювань.
В медичній літературі описано лише кілька десятків таких випадків, а в
світі, ймовірно, живе всього кілька сотень таких людей.
Захворювання вивчено добре, причини його в деякій мірі зрозумілі. Однак
сучасна медицина не може ні вилікувати цей синдром, ні полегшити стан хворих.
Нездатність відчувати біль-і дар і захворювання водночас. Все залежить від
того, як до цього ставитися. Дотримуючись ряд правил по обережності можна
повністю убезпечитися від травм. Навіть якщо ви зовсім не відчуваєте болю.
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Коцюмбас Ю.
стоматологічний факультет
На сьогоднішній день провідним напрямком в стоматології є профілактика.
Від стану ротової порожнини залежить здоров’я всього організму. Крім того,
здорові ясна і зуби позитивно впливають на престиж, успіх та настрій людини.
Зберегти зуби і ясна здоровими – справа реальна. Для цього потрібно проводити
регулярну санацію ротової порожнини та професійну гігієну. Зараз майже немає
людей із здоровими зубами. Кава, перекуси протягом дня приводять до того, що
зуби не встигають відновити свій природний захист від шкідливих речовин.
Як часто потрібно проводити профілактичні процедури?
Одним із найважливіших методів профілактики захворювань зубів та ясен є
ретельна і регулярна гігієна ротової порожнини. Найкраща профілактика для зубів
– це комплексний догляд за ними:
1. Гігієна вдома – потрібно чистити зуби мінімум 2 рази на день. Якщо у вас
немає можливості скористатись зубною щіткою та пастою, застосовуйте
ополіскувачі, зубну нитку, жувальну гумку без цукру.
2. Правильне харчування. Дуже любите солодощі? Спробуйте замінити
цукерки, печиво, шоколадки на натуральні природні солодощі: овочі, сухофрукти,
яблука та моркву. Вам подякують не лише зуби, а й увесь організм!
3. Два рази на рік візит до стоматолога для огляду та професійних процедур
очищення зубів, які направлені на повне видалення всіх видів зубного нальоту без
шкоди для емалі зуба.
Професійна гігієна ротової порожнини в клініці
1. Зняття зубного каменю (над'ясенного і під’ясенного) із застосуванням
ультразвукового скелера. Ультразвукова чистка зубів - це сучасний і безпечний
метод професійної гігієни
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2. Зняття пігментованого зубного нальоту , що з'являється від чаю, кави,
вина та цигарок за допомогою содоструйного апарату Prophy Flex (Air Flow). Цей
метод на сьогодні вважається найбільш популярним та ефективним серед інших
способів відбілювання зубів. Ця система була розроблена в США і прекрасно
зарекомендувала себе на цьому ринку.
3. Зняття м'якого зубного нальоту , що утворюється від залишків їжі за
допомогою спеціальної щіточки та пасти DETARTRINE різної абразивності.
4. Полірування зубної емалі після чистки за допомогою полірувальних
гумок.

Юр І.
стоматологічний факультет
Не так давно у нашому місті Лева відбулась 17-та міжнародна
стоматологічна виставка «Дентал-Україна», на яку приїжджають науковці,
представники відомих фірм-виробників та практикуючі стоматологи з усіх
куточків України та з-за кордону.
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У рамках міжнародного стоматологічного форуму відбулась серія науковопрактичних конференцій, лекцій, майстер-класів та ін.
Студенти нашого навчального закладу також відвідали виставку, а ще мали
змогу взяти участь у конференції: «Сьогодення та майбутнє стоматології з точки
зору фахівців лідерів» яку організувала «Національна спілка стоматологів
України» під керівництвом Угрина Мирона Мироновича.
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У конференції взяли участь:


М.Угрин, президент ГО «Національна спілка стоматологів України»



Бариляк А.Я., к.м.н., асистент кафедри терапевтичної стоматології

ЛНМУ, завідувач лазерним відділенням ЦСІП ММ, президент Асоціації лазерної
стоматології України


Студент Володимир, лікар-рентгенолог Центру Медичної 3D

Діагностики, асистент кафедри нормальної фізіології ЛНМУ ім. Данила
Галицького


Пайкуш

Володимир,

лікар-анестезіолог,

паст-президент

ВГО

«Української асоціації седації та анестезії України»


Городецький

Т.М.,

інструктор-викладач,

сертифікований

Українським науковопрактичним центром екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф МОЗ України


Гринишин О.Б., к.м.н., асистент кафедри стоматології дитячого віку

ЛНМУ, завідувач ендодонтичним відділенням ЦСІП ММ


Глушко Роман, приватна практика, м.Львів, «Клініка стоматології

Глушко», опініон лідер Geistlich, опініон лідер Megagen
Конференція в свою чергу була дуже
цікавою та пізнавальною не лише для
студентів, але й для практикуючих
лікарів-стоматологів.
Хочу також зазначити, що наші
студенти

відвідали

безкоштовно,
студентів

тому
хочу

конференцію
від

імені

подякувати

«Національній спілці стоматологів
України» за таку чудову можливість
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Лешко Ю.
фармацевтичний факультет
Один із найважливіших для здоров’я людини вітамін – аскорбінова кислота,
або ж вітамін С. В організмі людини його вироблення неможливе, тому дуже
важливо вживати продукти, багаті вітаміном С, а також приймати вітамінні
комплекси. Особливо – у період весняного авітамінозу і виснаження організму
після зими. З вітаміном С ми знайомі з дитинства. Багато хто пам'ятає солодкі, з
кислинкою, таблетки - «аскорбінки», що містять вітамін С, або драже «Ревіт», які
вільно продавалися в аптеках. Сьогодні ж вітамін С, крім його звичної
таблетованої форми є наявний у складі спеціальних лікарських препаратів,
рекомендованих для усунення симптомів застуди.
Одже для чого потрібна аскорбінова кислота людині ?
Насампред варто зазначити що цей вітамін впливає на швидкість імунної
реакції організму

стимулює утворення імунних клітин, інтерферону та

антитіл.Також вітамін С бере участь у синтезі білка колагену який наявний у нас в
кістках, хрящах, шкірі і судинах. Аскорбінова кислота бере участь в утворенні
еритроцитів і являється антиоксидантом тобто запобігає руйнуванню клітин
організму вільними радикалами. Захищає організм від шкідливого впливу
екології: посилює детоксикаційну функцію печінки та сприяє очищенню від
токсичних речовин, радіонуклідів, важких металів, нітратів. Теж валивим є те що
цей вітамін полегшує засвоєння заліза організмом, тому є необхідним в раціоні
людей

із

залізодефіцитними

анеміями,

молодих

жінок

з

надмірними

менструаціями.Аскорбінова кислота також Знижує ризик ракових захворювань, в
першу чергу, раку шлунка у людей із атрофічним гастритом та раку кишечника, а
також – за рахунок нейтралізації нітратів – речовин, яких багато у ковбасних
виробах, сосисках (надають рожевого кольору і є консервантами), овочах та
фруктах, вирощених на ґрунтах з великою кількістю аміачних добрив.
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Де міститься вітамін С ? Він міститься в таких продуктах як: петрушка,
білокачанна, брюссельська, цвітна й квашена капуста, ківі й усі цитрусові,
чорноплідна горобина і чорна смородина, шипшина і болгарський перець. Крім
цього, вітамін С містять зелена і ріпчаста цибуля, щавель, томати, огірки,
картопля і гарбуз, зелений горошок, ягоди обліпихи.
Недостача його в організмі може призвести до різних негативних наслідків:
при нестачі аскорбінової кислоти в організмі
погіршується

загальний

стан

здоров’я,

відчувається слабкість,

знижується

імунітет,

виникає

кровоточивість ясен, передчасне старіння, можливе загострення наявних
хронічних хвороб. Особливо помітний дефіцит вітаміну восени й навесні, коли
спостерігається підвищення рівня захворюваності. Вітамін С відповідальний за
стан імунітету. Якщо аскорбінової кислоти недостатньо в організмі, людина буде
часто хворіти. Відповідно, під час недуги ми потребуємо збільшеної дози цього
вітаміну. Нестача аскорбінової кислоти призводить до зниження захисних сил
організму.
Проте і надлишок аскорбінової кислоти негативно впливає на організм
людини Самим небезпечним впливом надлишків вітаміну С на організм є його
властивість згущувати кров. Це, при систематичному надлишку вітаміну, може
призвести до утворення тромбів в судинах. Крім того надмірне захоплення
аскорбінової кислотою може пригнічувати передачу нервово-м'язових імпульсів і
знижувати рівень координації зорової і рухової реакцій, що за певних обставин
може представляти загрозу для життя людини.
Отож можна зробити висновок що вітамін С є дуже важливим в організмі
людині і від нього залежить перебіг багатьох важливих процесів від утворення
еритроцитів до захисту від онкозахворювань. Але потрібно памятати що все в
людському організмі потребує рівноваги саме тому потрібно дотримуватися і
певної норми споживання аскорбінової яка становить 75 мг для жінок і 90 мг для
чоловіків на добу.
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Демченко Р.
фармацевтичний факультет
Що відбувається, коли алкоголь потрапляє до організму?
Відбуваються глибокі зміни особистості людини. Вони відбуваються у
людей які зловживають алкоголем, і розвиваються ці зміни поступово.
У їх основі — безпосередня дія етанолу на процеси обміну, що протікають у
клітинах організму. Тому шкідливий вплив алкоголю поширюється не лише на
нервову систему, а й практично на усі органи та тканини людини.
Алкоголь із шлунка потрапляє в кров через дві хвилини після вжитку. Кров
розносить його по всім клітинам організму. У першу чергу страждають клітини
великих півкуль головного мозку. Погіршується умовно-рефлекторна діяльність
людини, сповільнюється формування складних дій, змінюється співвідношення
процесів порушення і гальмування в центральній нервовій системі. Під впливом
алкоголю порушуються довільні дії, людина втрачає спроможність управляти
собою.
Слідом за порушенням, що посилюється, у корі великих півкуль мозку
виникає різке ослаблення процесів гальмування. Кора перестає контролювати
роботу

нижчих

відділів

головного мозку.

Людина

втрачає

стриманість,

соромливість, вона говорить і робить те, чого ніколи не сказала і не зробила б
будучи тверезою. Кожна нова порція спиртного усе більше паралізує вищі нервові
центри, немов зв'язуючи їх і не дозволяючи втручатися в діяльність нижчих
відділів

мозку:

порушується

координація

рухів, наприклад

рух очей

,

з'являється незграбна хитка хода.
Не зважаючи на те, яка б не була доза алкоголю, шкідливий вплив на органи
є постійно.
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Коли доза алкоголю досягає 0,04-0,05 %, то кора головного мозку перестає
працювати , людина втрачає контроль над собою,втрачає спроможність розумно
думати. Рухи людини стають невпевненими і некоординовані.
Концентрація алкоголю в крові 0,4 % веде до втрати свідомості. Людина
може

заснути,

подих

її

стає

нерівномірним, відбувається

мимовільне

звільнення сечового міхура.
При концентрації алкоголю в крові 0,6-0,7% може наступити смерть. У
результаті «постійного» прийому алкоголю може

розвиватися хвороблива

пристрасть, невтримний потяг до алкоголю - алкоголізм.
Алкоголізм - важка хронічна хвороба, у більшості випадків важко
виліковується.

Мудра Л.
фармацевтичний факультет
Фальсифікація медичної продукції – вкрай актуальна і дуже незручна для
обговорення тема, яка вже критично загрожує системі охорони здоров’я України.
Фальсифікат призводить до втрати довіри до ліків, постачальників медичних
послуг і системи охорони здоров’я загалом.
Підробки на ринку призводять до втрати довіри до ліків, виробникам та до
галузі охорони здоров’я загалом.
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Підробляють абсолютно усі види медичної продукції: ліки, вакцину,
медичні вироби, навіть харчові добавки. Підробляють як дуже дорогі препарати
для лікування раку, так і дешеві знеболювальні. Будь-яка медична продукція може
бути підроблена або просто мати неналежну якість. Шахраї розуміють, що
пацієнти шукатимуть пропозицій зі знижкою, тому, що дорожчі ліки — то більше
шансів появи дешевшої підробки. Фальсифікатом може бути як підробки, так і
контрабанда. Навіть, якщо медична продукція вироблена за всіма стандартами, то
під час контрабанди немає гарантій, що вона зберігалася та перевозилася
належним чином. У підсумку ефект від такої продукції може бути відсутнім чи
навіть зворотнім.
В Україні, за різними оцінками, від 10% до 15% ліків (а також до 40%
медичних виробів) мають неналежну якість. Крім підпільних виробництв у самій
Україні, велика кількість фальсифікату йде з окупованих територій Донецької та
Луганської областей. Там раніше діяли близько 20 виробників, і деякі досі
працюють, приміром ООО «Стіролбіофарм» або ж ООО «АУП СарентаМедіпласт». У цих виробників немає доступу до АФІ (активних фармацевтичних
інгредієнтів, діючих речовин лікарських засобів), що просто унеможливлює
виробництво якісної продукції.
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Як захистити себе від фальсифікату?
1. Низька у порівнянні з іншими аналогічними препаратами вартість —
перший сигнал замислитися, чи це не підробка. Купувати ліки варто тільки в
ліцензованих аптеках, де має бути куточок споживача з копією ліцензії.
2. Ніколи не замовляйте ліки через інтернет із доставкою поштою. Можна
замовляти лише на спеціальних веб-сайтах на власне ім’я, а потім заїхати в аптеку
і забрати особисто.
3. Не купуйте препарати, яких не можна придбати в аптеці, а доступні лише
на сайтах, у знайомих чи в каталогах. Не довіряйте гучним заявам про
унікальність препарату й відсутність побічних дій.
4. Перевезення та зберігання ліків — ліцензований вид діяльності. Якщо
продавець пропонує відправити препарат поштою — це майже гарантія, що вам
продають підробку.
5. Якщо препарат дорожчий за 200-300 гривень, просіть продемонструвати
копію сертифіката якості виробника. Саме він має супроводжувати препарат від
виробництва чи імпортера до аптеки, де здійснюється реалізація. Сертифікат
може бути англійською чи іншою мовою, при цьому обов’язково має
супроводжуватися перекладом.
6. Не купуйте препарат, якщо упаковка відсутня або пошкоджена. Аптека не
має права реалізовувати такий товар. В іншому разі тут або порушено умови
зберігання, або серія розбавлена фальсифікатом.
7. Для врахування потреб людей з вадами зору, на упаковці назва
лікарського засобу зазначається шрифтом Брайля
З 2010 року законом України передбачено нанесення назви лікарських
засобів на зовнішню (вторинну) упаковку шрифтом Брайля. Шрифт Брайля - це
рельєфний шрифт, який можна відчути на дотик. МОЗ України визначає ліки,
упаковка

яких

не

маркується

шрифтом

Брайля.

законодавчо: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1044-10.
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На упаковках може бути зазначена додаткова інформація, зокрема різні
товарні,

попереджувальні,

екологічні

та інші

знаки, що

рекомендовані

міжнародними організаціями. Будьте уважні, порушення маркування упаковок
або зовнішнього вигляду препарату може бути свідченням фальсифікації.
8. Змінені звичні характеристики препарату — зовнішній вигляд, колір,
смак, запах — можуть бути ознакою фальсифікату. Виробники досить рідко
міняють ці ознаки в препараті.
9. Медикаменти завжди супроводжується інструкцією, яка повинна бути
українською мовою. Під час реєстрації така інструкція багато разів перевіряється
та редагується. Відсутність інструкції вашою мовою або інструкція з
граматичними помилками — з великою імовірністю є сигналом про фальсифікат.
10. Завжди вимагайте чек. Назва компанії на чеку має збігатися з
ліцензією. Якщо після перевірки у вас залишились сумніви, ви також можете
попросити провізора надати сертифікат якості препарату та переглянути ліцензію
аптечного закладу та звернутись до територіального відділення Державної служби
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Інформація про яку має
бути зазначена в куточку споживача.
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