
поширився серед лікарів, а потім до нього стали приєднуватися і пред-
ставники інших суспільних груп. 

Складність проблеми смерті мозку полягає в тому, що одночасно в сус-
пільстві залишалося чимало прихильників традиційного погляду на смерть, 
що вважають таких хворих живими. Філософське питання тут аналогічне 
тому питанню, із яким ми зустрічалися, досліджуючи проблему абор-
ту — із якої стадії розвитку ембріон є вже людиною (тут же: втрата яких 
функцій означає, що людина вже померла). Таким чином, смерть мозку, 
як і проблема аборту, як і проблема штучного запліднення і т.д., є однією 
з морально-етичних дилем, які досліджуються біомедичною етикою. 

Всесвітня медична асоціація визнала ще в 1968 p., що "незворотне 
припинення всієї діяльності головного мозку, включаючи мозковий стов-
бур", є смертю людини. Проте, з природно-наукових позицій, смерть — 
це поступовий процес на клітинному рівні, і тканини мають різноманітну 
здатність чинити опір кисневій недостатності. Мета клінічної діяльності — 
не в збереженні окремих клітин, а в збереженні життя людини, якої після 
втрати цілісності функціонування її організму, по суті справи, уже немає. 

У колишньому Радянському Союзі перший варіант "Інструкції з конс-
татації смерті на підставі смерті мозку" одержав законну силу в 1985 р. По-
перше, Інструкція давала законне право припиняти реанімацію таких хво-
рих. Цікавий момент відзначає А. Е. Уолкер (1988): у США медичні сестри 
висловили протест, чому відключення апарата штучної вентиляції легень 
у таких хворих лікарі доручають їм, а не роблять це самі. По-друге, 
Інструкція дозволила використовувати життєздатні органи таких хворих 
(серце, печінку, нирки) для трансплантації. Відповідно до міжнародної 
практики, в Інструкції підкреслюється, що лікарі-трансплантологи не 
повинні брати участь у комісії, що ставить діагноз смерті мозку.  

Евтаназія (від грецького еи — добре і thanatos — смерть) — легка 
смерть. У сучасній медицині під евтаназією розуміють навмисне пере-
ривання життя невиліковно хворого пацієнта із метою припинення його 
страждань. Це може бути "смертельна ін'єкція", і тоді говорять про 
активну евтаназію. У інших випадках це може бути припинення життє-
во підтримуючого лікування, наприклад, штучного харчування або 
штучного дихання (відключення штучної вентиляції легень), і тоді го-
ворять про пасивну евтаназію. Тобто, у першому випадку мова йде про 
дію, а в другому — про відмову від дії. 

Також розрізняють добровільну (на основі "поінформованої згоди") і 
недобровільну (наприклад, щодо новонароджених із важкими каліцтва-
ми) евтаназію, а також насильницьку, примусову евтаназію, якою вона 
була у фашистській Німеччині. 

Інтерес до проблеми евтаназії у суспільстві посилився наприкінці 
XX ст. Відбулося це, принаймні, з двох причин. По-перше, завдяки 

336 



успіхам сучасної медицини в цілому й інтенсивної терапії і реаніматоло-
гії, в суспільстві усе актуальнішими ставали проблеми термінальних, 
помираючих хворих (раніше ми не зустрічалися, наприклад, із ситуа-
цією, коли хворий у хронічному вегетативному стані, у якого загинула 
кора головного мозку, при відповідному лікуванні і догляді може жити 
багато років). По-друге, у ці ж роки усе більше визнання одержує ідео-
логія прав пацієнта, у контексті якого почали говорити, що людина має 
не тільки право на життя, але і повинна мати право на  смерть. 

У багатьох країнах є чимало прихильників евтаназії. Наприклад, у 
США існує організація Hemlock Society, мета якої — легалізація доброві-
льної евтаназії і самогубства за допомогою лікаря. Ця організація нарахо-
вує більше ЗО тисяч активних членів. Доречно пригадати, юрист А.Ф. Коні 
теж був прихильником активної добровільної евтаназії (зрозуміло, при 
суворо визначених у законодавстві умовах).. У Голландії медичні праців-
ники у випадку здійснення евтаназії не переслідуються законом із 1984 р. 
якщо мають місце такі умови", психічні і фізичні страждання хворого 
дуже важкі, без перспективи усунення; хворий дійсно хоче померти і 
просив про евтаназію недвозначно, неодноразово; рішення хворого неза-
лежне і прийнято на основі доброї поінформованості; усі види альтерна-
тивної допомоги вичерпані або заперечені; лікар, що приймає таке рі-
шення, консультується з колегою. На межі 90-х років евтаназія в Голлан-
дії застосовувалася приблизно в 1900 осіб на рік. 

І все-таки, в сучасному світі все ще значно більше противників 
евтаназії. Всесвітня медична асоціація прийняла "Декларацію про евта-
назії" у 1987 p.: "Евтаназія, тобто акт навмисного переривання життя 
пацієнта, навіть зроблена на прохання самого пацієнта або на прохання 
його близьких родичів, є неетичною...". 

Безсумнівно, дискусія про евтаназії, принаймні, у доступному для 
огляду майбутньому буде продовжуватися і, можливо, посилюватися. її 
прихильники наголошують на пошуку гуманного виходу з тих конкретних 
ситуацій, коли біль і страждання вмираючої людини не вдається зменши-
ти і коли хворий добровільно й усвідомлено просить допомогти йому померти. 
Противники ж евтаназії роблять акцент на соціальному боці проблеми: дозвіл 
убивати хворих медичним працівникам підірве моральну основу медици-
ни; може виникнути ще одна форма ятрогенії — хворі будуть боятися 
лікарів; твердження про гуманність евтаназії можуть маскувати недостат-
ні зусилля суспільства щодо розвитку паліативної медичної допомоги і 
можливі помилки в діагнозі; нарешті, можливі зловживання. 

Підтримуване медичним працівником самогубство. 
У сучасній медицині є прихильники позиції, відповідно до якої було 

б гуманним, щоб медичні працівники сприяли самогубству умираючого 
хворого, який прийняв усвідомлене добровільне рішення піти з життя  
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(наприклад, надаючи медикаменти, інформацію про смертельне дозу-
вання тощо). При цьому вони вважають, що такий шлях реалізації пра-
ва людини на смерть етично більш гуманний, ніж евтаназія.  

Головним пропагандистом практики медичного співробітництва при 
самогубстві безнадійно хворого є американський лікар (у минулому па-
тологоанатом) Джек Кеворкян, прозваний "доктор-смерть". Він створив 
"Готель Танатос" — мікроавтобус, усередині якого знаходиться "апа-
рат для самогубства". Це дві крапельниці (одна з ліками, а інша зі смер-
тельним засобом) і перемикач. Залишаючись один на один із цим апара-
том, хворий може сам собі зробити "смертельну ін'єкцію". З червня 
1990 р. Дж. Кеворкян сприяв смерті декількох невиліковних хворих. Де-
кілька разів він притягувався до судової відповідальності і кожного разу 
був виправданий. Його рятували юридичні тонкощі: він хворого не вби-
вав, а що надав свій апарат, так ножі і мотузки теж продаються вільно. 
У 1995 р. в одному із штатів Австралії (Північні Території) було прийня-
то "Закон про евтаназії". По суті справи, це теж медичне сприяння 
самогубству невиліковного хворого. Тут доктором Філіпом Нейцше 
розроблений більш складний прилад: після остаточного рішення хворо-
го піти з життя він натискує кнопку "Enter", і через ЗО секунд 
комп'ютеризована машина вводить спочатку знеболювальне, а потім 
швидкодіючу отруту. 

У "Заяві про самогубство за допомогою лікаря" Всесвітня медична 
асоціація (Марабелла; Іспанія, 1992) спочатку звертає увагу на важливий 
клінічний аспект проблеми, яка обговорюється: для стану пацієнтів, які 
мають намір здійснити самогубство, нерідко характерною є депресія (яку 
слід брати до уваги, розглядаючи питання про добровільність прийняття 
ними такого рішення). У кінцевому ж підсумку позиція Всесвітньої медичної 
асоціації тут така: "Самогубство за допомогою лікаря, так як і евтаназія, 
є неетичним і повинно бути засуджене медиками". 

Трансплантація органів і тканин.  
Про важливість і своєрідність етичних питань у трансплантологи 

свідчить такий факт: коли знаменитий російський хірург С.С. Юдін у 
1930 р. в Московському інституті швидкої допомоги ім. Н.В. Скліфосовсь-
кого вперше провів переливання трупної крові (експеримент був успіш-
ним), не тільки від реципієнта, але і від персоналу втаїли (як лікарську 
таємницю), хто в даному випадку був донором. 

Донорство крові — найбільш масова медична практика, пов'язана з 
трансплантацією (переливанням крові). Донором крові може бути кожний 
дієздатний здоровий громадянин у віці від 18 до 60 років. Донорство — 
це добровільний акт, воно може бути як безкоштовним, так і платним, 
неприпустиме заподіяння шкоди донору при взятті в нього крові. Донор 
підлягає обов'язковому страхуванню за рахунок державних коштів на  
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випадок нанесення збитків його здоров'ю при виконанні ним донорської 

функції. Законом передбачено різноманітні пільги донорам. 
Серед численних етичних питань, що супроводжують транспланта-

цію життєво важливих органів від трупів (серця, печінки, легенів), го-
ловним є вже розглянуте нами питання про смерть мозку. Тому що 

"Інструкція з констатації смерті" на підставі діагнозу "смерті мозку" 

була прийнята в СРСР тільки в 1985 p., пересадка серця в нас почалася 

(якщо не вважати більш ранніх спроб) у 1986 p., а печінки — в 1990 р. 

(такі операції в клінічних умовах за кордоном почалися відповідно в 

1967 і 1968 pp.). Південноафриканський хірург Крістіан Бернард першим 

провів клінічну пересадку серця. 
Питання про згоду на вилучення в трупів донорів, які знаходяться в 

стані смерті мозку, органів для наступної трансплантації вирішується так 

само, як і аналогічне питання у випадках автопсії ("презумпція згоди"). 
Зовсім інший підхід, що припускає обов'язковість згоди, існує в США. 

Проте тут є чимало супротивників такого підходу, які посилаються на 

такі дані: у 1987 р. тільки 12 % пацієнтів, що є потенційними донорами 

органів, дали згоду на їхню наступну трансплантацію, а близько 59-100 
тисяч людських життів було б врятовано в країні, якби лікарі мали у 

своєму розпорядженні достатню кількість донорських органів. У зв'язку з 

дефіцитом донорських органів існує дуже болюча етична проблема крите-
ріїв добору реципієнтів, яку можна назвати проблемою "права на орган". 

У деяких країнах подібні питання вирішують лікарняні етичні комітети. 
Інші етичні проблеми клінічної трансплантологи ми тільки назвемо: 

недопустимість купівлі-продажу донорських органів; етичні і соціальні 

аспекти компенсації живому донору, який пожертвував свій орган, ви-
сока вартість операцій з трансплантації органів, проблема соціальної 

справедливості в охороні здоров'я і т.д. 
Проблеми справедливості в охороні здоров'я.  
Основний зміст морально-етичних проблем медицини, розглянутих 

вище, відображає відносини "медичний працівник - пацієнт". Проте 

моральний вибір, який роблять у різноманітних ситуаціях клінічної і 

дослідницької практики як медичні працівники, так і пацієнти, багато в 

чому залежить від навколишніх умов і, насамперед, від системи охоро-
ни здоров'я, елементами якої кожен раз стає і пацієнт, і лікар, і меди -
чна сестра. Тому в біомедичній етиці є ще один розділ, у якому дослі-
джуються відносини "медичний працівник - суспільство (організація 

охорони здоров'я) - пацієнт". Найбільше актуальних досліджень щодо 

цього — в аспекті етичної категорії "справедливість"  
На батьківщині біоетики, у США, активний суспільний інтерес до 

цієї проблеми виник у середині 60-х років у зв'язку з дефіцитом такого 

виду медичної допомоги, як нирковий діаліз ("штучна нирка"). Лікарі  
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відмовилися самі вирішувати, кому з пацієнтів лікування повинно бути 
надано, а кому відстрочено (що означало майже стовідсоткове прире-
чення на смерть). Такий вибір був покладений на спеціально створену 
громадську комісію. Після того, як ці хворі звернулися в конгрес США, 
було прийняте законодавче рішення про гарантійне забезпечення нир-
ковим діалізом кожного громадянина США, який потребує його. Проте 
в цього рішення були і є противники: чому дана група важких хворих 
користується такою перевагою (витрати на нирковий діаліз у США що-
річно складають декілька мільярдів доларів). 

Пізніше ще більш гострі дискусії такого ж змісту виникли в зв'язку 
з розмірами медичної допомоги, яка надається пристарілим. У 1978 р. 
були опубліковані дані, відповідно до яких ЗО % усіх коштів державної 
програми медичної допомоги американцям похилого віку (яка в цілому 
складає понад 100 мільярдів доларів) були витрачені на лікування тих 
пацієнтів, життя яких було продовжено приблизно на ЗО днів. Автори-
тетні представники біомедичної етики в США стверджують, що це 
несправедливо хоча б тому, що в суспільстві не вистачає коштів для 
вирішення таких важливих завдань, як лікування раку, діабету і СНІДу, 
імунізація дітей малозабезпечених прошарків населення, виходжування 
недоношених, забезпечення вагітних якісним харчуванням і т.д. 

У загальному вигляді етична проблема справедливості в охороні здо-
ров'я — це проблема об'єму доступної всім пацієнтам медичної допомо-
ги. Вузькоринковий підхід в охороні здоров'я цілком непридатний. Пра-
во на охорону здоров'я — одне з найважливіших соціальних прав лю-
дини, яке повинно бути гарантоване суспільством. Право на охорону 
здоров'я, як і право на життя, на свободу, особисту недоторканість, 
належить до основних передумов громадського життя в цілому. Це зна-
чить, що в кожному цивілізованому суспільстві його громадянам пови-
нні бути гарантовані обов'язкові (базові) медичні послуги. З позиції та-
кого підходу, наприклад, за штучне запліднення або сучасну пластич-
ну хірургію пацієнти повинні сплачувати самі (ці медичні послуги не є 
"базовими"), і мало хто при цьому скаже, що це несправедливо.  

У нашій країні проблема справедливості в охороні здоров'я обгово-
рювалася в основному у зв'язку з подвійним стандартом при наданні 
медичної допомоги правлячій еліті й іншій частині населення. Різке со-
ціальне розшарування суспільства, яке відбулось в останні роки, ще 
більше поглибило це протиріччя. Соціально-економічна нестабільність 
суспільства робить останнє найчастіше фактично нездатним забезпе-
чити громадянам (пацієнтам) надання багатьох із цих "базових" послуг 
охорони здоров'я (у всякому разі, як безкоштовних). 

Таким чином, проблеми справедливості в охороні здоров'я нашої 
країни є навряд чи не найбільш гострими з усіх соціально-етичних про- 
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блем, що ми розглядали. Кваліфіковане обговорення проблем справед-
ливості в охороні здоров'я потребує наведення аргументів не тільки з 
галузі моральної філософії, але і з галузі соціальної  філософії, полі-
тичної філософії. Виходить, у діалог поряд із самими спеціалістами-
медиками, філософами, юристами, духовними особами і т.д. повинні 
вступити також економісти, соціологи і політики. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Інфекційний процес, визначення. 
2. Шляхи передачі інфекції. 
3. Внутрішньолікарняна інфекція: визначення, чинники.  
4. Групи підвищеного ризику для розвитку внутрішньолікарняної інфекції.  
5. Поняття про "госпітальні штами". 
6. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ: його 

мета, завдання, засоби забезпечення.  
7. Дезінфекція. її види, методи. 
8. Стерилізація, очистка інструментів, що передує стерилізації. її значення,  

контроль якості очистки. 
9. Стерилізація в повітряному і паровому стерилізаторах, методи кип'ятіння.  
 

10. Асептика й антисептика. їх мета, засоби, методи. 
11. Лікувально-охоронний резким лікарні. Режим активності пацієнта. 
12. Медична деонтологія. її мета, завдання, принципи, проблеми. Принципи  

деонтології в роботі медсестри. 
13. Етика, медична етика, етичні категорії професійної діяльності медсестри. 
14. Типи лікувально-профілактичних закладів. 
15. Обладнання і основні функції приймального і лікувального відділень, про  

цедурного кабінету. 
16. Зміст діяльності сестринського персоналу в приймальному і лікувальному  

відділеннях стаціонару. 
17. Санітарна обробка при педикульозі. 
18. Основні вимоги до гігієни тіла пацієнта. 
19. Види транспортування і перекладання пацієнтів.  
20. Заміна постільної і натільної білизни тяжкохворому пацієнту. Правила збері  

гання чистої і брудної білизни в стаціонарі. 
21. Догляд за очима, вухами, носовими ходами, порожниною рота лежачих пацієнтів. 
22. Профілактика пролежнів. Догляд за шкірою в разі наявності пролежнів.  
23. Лікувальне харчування: основні принципи і завдання.  
24. Харчування пацієнтів в стаціонарі. Контроль за передачами з дому, збері  

гання продуктів харчування. 
25. Дієти, складання порційної вимоги. 
26. Годування тяжкохворих із напувалки. Штучне годування: через зонд, гаст - 

ростому, за допомогою живильної клізми, парентерально.  
27. Термометр: будова, правила зберігання і користування, дезінфекція.  
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28. Вимірювання температури тіла, реєстрація (цифрова, графічна), оцінка результатів. 
29. Стадії гарячки, основні симптоми. Догляд за пацієнтами в гарячці.  
30. Спостереження за диханням (частотою, глибиною, ритмом). Цифрове і гра  

фічне записування частоти дихання.  
31. Основні симптоми хвороб органів дихання. Правила користування індивіду  

альною плювальницею, її дезінфекція.  
 

32. Оксигенотерапія: техніка користування кисневою подушкою, носовими ка  
тетерами. 

33. Пульс: техніка визначення, властивості, реєстрація (цифрова, графічна).  
34. Артеріальний тиск: техніка вимірювання, оцінка і записування результатів.  
35. Основні симптоми порушення функції серцево -судинної системи.  
36. Основні симптоми порушення функції травного каналу. Допомога пацієнту  

під час блювання. 
37. Показання, протипоказання, техніка промивання шлунка.  
38. Показання, протипоказання, техніка очисної клізми.  
39. Показання, протипоказання, техніка сифонної клізми.  
40. Показання, протипоказання, техніка краплинної клізми.  
41. Показання, протипоказання, техніка лікувальної клізми (мікроклізма).  
42. Показання, протипоказання, техніка олійної клізми.  
43. Метеоризм, застосування газовідвідної трубки.  
44. Основні симптоми порушення функцій сечової системи. Визначення добового  

діурезу, водного балансу.  
45. Заходи під час затримки сечі. Кететеризація сечового міхура.  
46. Механізм дії грілки:  показання, протипоказання, техніка застосування.  
47. Механізм дії, показання до призначення, техніка застосування міхура з льодом.  
48. Показання, протипоказання, техніка ставлення банок.  
49. Показання, протипоказання, місце, техніка накладання гірчичників.  
50. Показання, протипоказання, техніка інгаляцій.  
51. Компреси: можливі ускладнення, види, показання, протипоказання.  
52. Водолікування. Загальні і місцеві ванни. Надання першої допомоги хворому у  

разі погіршення стану під час приймання ванни.  
53. Гірудотерапія. 
54. Шляхи введення лікарських засобів. 
55. Організація роздавання, зберігання лікарських засобів у стаціонарі.  
56. Правила виписування і отримування лікарських засобів із аптеки в стаціонарі.  

Правила зберігання, розміщення і обліку лікарських засобів у відділенні.  
57. Види шприців і голок. 
58. Внутрішньошкірні ін'єкції: інструментарій, місця ін'єкцій, призначення,  

техніка, можливі ускладнення.  
59. Проба Манту. 
60. Інсуліновий шприц. Розрахунок дози та правила введення інсуліну.  
61. Техніка підшкірних ін'єкцій. Інструментарій, вибір місця для ін'єкцій, особ  

ливості введення олійних розчинів, можливі ускладнення, профілактика.  
62. Техніка внутрішньом'язових ін'єкцій. Інструментарій, вибір місця для ін'єк  

цій. Розрахунок дози антибіотика. Можливі ускладнення, профілактика.  
63. Техніка венопункції.  
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64. Техніка внутрішньовенного струминного введення лікарських засобів. Мож  
ливі ускладнення, профілактика.  

65. Техніка взяття крові з вени для лабораторного дослідження.  
66. Показання, протипоказання, техніка, можливі ускладнення кровопускання.  
67. Будова і складання системи для внутрішньовенного краплинного введення  

лікарських засобів. 
68. Техніка внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів, мож  

ливі ускладнення, профілактика.  
69. Зондування шлунка: показання, протипоказання, підготовка пацієнта, осна  

щення, техніка. 
70. Дуоденальне зондування: показання, протипоказання, підготовка пацієнта,  

оснащення, техніка. 
71. Лабораторне дослідження калу: підготовка пацієнта, оснащення, направ  

лення матеріалу в лабораторію.  
72. Лабораторне дослідження сечі: підготовка пацієнта, оснащення, направлен  

ня матеріалу в лабораторію. 
73. Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження травного каналу,  

іригоскопії. 
74. Підготовка пацієнта та участь медсестри в рентгенологічному дослідженні  

сечової системи. 
75. Участь медсестри в проведенні ендоскопічного дослідження. 
76. Участь медсестри в плевральній пункції: підготовка пацієнта, оснащення, допо  

мога лікарю під час пункції, спостереження і догляд за пацієнтами після пункції. 
77. Участь медсестри в абдомінальній пункції: підготовка пацієнта, оснащення,  

допомога лікарю під час пункції, спостереження і догляд за пацієнтами під  
час і після пункції. 

78. Люмбальна пункція: підготовка пацієнта, оснащення, допомога лікарю, спо  
стереження за пацієнтами під час і після пункції.  

79. Етико-деонтологічні особливості спілкування з безнадійним пацієнтом, сі 
м'єю і близькими. 

80. Потреби сім'ї близьких безнадійно хворого.  
81. Стадії термінального стану, їх клінічні прояви.- 
82. Догляд за тяжкохворими в стаціонарі і вдома.  
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Розділ III. ОСНОВИ САНОЛОГІЇ 

3.1. ЗДОРОВ'Я, ЧИННИКИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Формулювання ВООЗ. "Здоров'я — це не тільки відсутність хво-
роб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного і 
соціального добробуту". 

"Суспільне здоров'я" — це суспільна, соціально-політична й еконо-
мічна категорія, а також об'єкт соціальної політики. 

При вивченні оцінки "суспільного здоров'я" медичні працівники 
повинні враховувати соціальні, природні і біологічні чинники, що зумо-
влюють його, висловлюючи результат їхнього впливу через систему 
медико-статистичних і демографічних показників. Медична сестра при 
проведенні профілактичної роботи для характеристики "здоров'я" насе-
лення може використовувати три групи показників:  

— демографічні; 
— фізичного розвитку населення; 
— захворюваності, травматизму, інвалідності. 
Для характеристики суспільного здоров'я можуть використовува-

тись такі демографічні показники — народжуваність, смертність, дитя-
ча смертність, середня тривалість життя та інші.  

Коефіцієнт народжуваності характеризує частоту народжень за рік 
на одну тисячу населення, яке проживає на певній території. 

У зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні народжува-
ність в останні роки суттєво знизилась і складала в 1997 році 8,7 %с ■ 

Коефіцієнт смертності характеризує частоту смертельних випадків 
за рік на 1000 населення, яке проживає на даній території. 

Річний показник смертності в Україні в 1997 році складав 15,2 %о. 
Показник природного приросту населення — це різниця між показ-

никами народжуваності та смертності, який в Україні в 1997 році скла-
дав 6,5 %. Низький приріст населення при високій його смертності хара-
ктеризує тривожну тенденцію з відтворенням населенням.  

Пересічна тривалість імовірного життя — це кількість років, 
яку в середньому проживе дане покоління, що народилося в цьому 
році. В Україні для жінок цей показник становить 73 роки, у чолові-
ків — 62. Для порівняння: в Японії пересічна тривалість імовірного 
життя більша, відповідно, на 10 років для обох статей, у Франції — 
на 7 років. 
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До показників суспільного здоров'я належать також показники за-
хворюваності, поширеності захворювань, непрацездатності через хво-
роби і нещасні випадки. 

Захворюваність — це сукупність нових, ніде раніше не врахованих 
і вперше в цьому році виявлених серед населення захворювань.  

Захворюваність по смертності та інвалідності у світі розподіляється 
таким чином: на першому місці серед причин захворюваності — серцево-
судинні захворювання, на другому — злоякісні новоутворення, на 
третьому — нещасні випадки, отруєння та суїциди. 

"Суспільне здоров'я" зумовлене соціальними чинниками, які зале-
жать від соціальних умов, соціально-економічного і політичного розвит-
ку, а також від природних умов — зовнішнього середовища, яке оточує 
людину. На показники "суспільного здоров'я" впливають також стан охо-
рони здоров'я й охорона навколишнього середовища. До біологічних чин-
ників, які здійснюють вплив на "суспільне здоров'я", відносяться гене-
тичні характеристики популяції, вікова і статева структура населення.  

Багато зусиль на попередження захворювань були направлені на 
усунення визначених фізіологічних факторів ризику, як от діабет, ни-
зька вага новонароджених, недостатній рівень імунізацій, раннє вияв-
лення раку, високого тиску крові, високого рівня холестеролу (зовсім 
недавно). Незважаючи на те, де надавалась основна допомога — в ка-
бінеті лікаря, госпіталі чи центрі громадського здоров'я, основна увага 
приділялась попередженню захворювань, спричинених проблемами, які 
б могли призвести до розладу функцій організму.  

Підхід з огляду на поведінку. 
На початку 70-х років думки, міркування про здоров'я змінились: крім 

медичного (фізіологічного) підходу почали визнавати й підхід з огляду на 
поведінку (стиль, спосіб життя) (Лалонд, 1974). Існувало багато причин 
такої переміни, в тому числі й підвищення ролі хронічних захворювань 
(хвороб серця, ракових захворювань) як основної причини захворюваності 
й смертності. Причиною виникнення більшості цих захворювань був одно-
часний прояв багатьох факторів (детермінантів), в тому числі й тих, які 
відносять тепер до категорії факторів ризику з огляду на поведінку. Па-
ління цигарок, правильне харчування, заняття фізкультурою, безпечне 
статеве життя є одними з найважливіших. Фактори ризику з огляду на 
поведінку людини завжди пов'язують з кількома різними захворюваннями. 

Підхід з огляду на соціальне оточення (середовище).  
На початку 80-х років погляди на здоров'я зазнали змін, поєднавши 

на цей раз аналіз здоров'я та захворювання з точки зору соціології та 
навколишнього середовища, оточення. 

Причина таких змін полягала в усвідомленні того, що більшість по-
ліпшень, вдосконалень в питаннях стилю, способу життя здійснювали 
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краще освічені, більш привілейовані члени суспільства. Для людей, які 
жили в оточенні факторів соціального ризику та ризику з боку середо-
вища, як от бідність, безробіття, низький рівень статків, робота, яка 
не вимагала від них приймати рішення, здоровіший стиль, спосіб жит-
тя не був (і не є) пріоритетом. 

В літературі подаються різноманітні визначення термінів, що сто-
суються здоров'я. Важливо дослідити такі поняття, як здоров'я, благо-
получчя, сприяння здоров'ю, попередження захворювань (початкові, 
первинні, основні заходи; вторинні, другорядні заходи; третинні, тре-
тьорядні заходи) та захист здоров'я. Поступово з часом до людини при-
ходить усвідомлення того, наскільки важливим для вмілого управління 
своїм здоров'ям, володіння ситуацією є сприяння здоров'ю. Визнання 
прав пацієнта, ріст особистої відповідальності, участь пацієнта в піклу-
ванні про своє власне здоров'я, свідоме розуміння розподілу коштів, 
що виділяються на охорону здоров'я, — ось які фактори стимулюють, 
обумовлюють це усвідомлення. 

Більшість людей за своєю природою намагаються підтримувати своє 
здоров'я та благополуччя в нормі. Але, разом з тим, всі їхні намагання 
мають пасивний характер; активно люди починають діяти лише у ви-
падку хвороби, або ж коли постає загроза виникнення захворювання. 
Як правило, до таких своїх надбань, як будинок чи автомобіль, людина 
з готовністю застосовує заходи, щоб регулярно підтримувати їх в нале-
жному стані, але значно рідше вона виконує такі ж дії відносно до 
самої себе, до свого здоров'я. 

Медсестринська практика, медсестринська діяльність передбачає 
холістичний, тобто всесторонній, всеохоплюючий підхід до проблем 
пацієнта, існуючих чи потенційних, але, разом з тим, повинна включа-
ти концепції, цілі та діяльність, метою яких є сприяння здоров'ю. Мед-
сестри повинні бути готові до праці не лише в закладах, де пацієнту 
надається невідкладна допомога, нагальна допомога, а й до діяльності 
на інших ділянках охорони здоров'я. 

Здоров'я. 
Існують складні та різноманітні визначення здоров'я. 

♦ Всесвітня організація охорони здоров'я (1984) вважає, що здоро 
в'я — це, з одного боку, стан, міра, до якої індивідуум чи група  
спроможні реалізувати свої устремління і задовольнити свої потре  
би, а з іншого боку, змінюватись і пристосовуватись до умов зовніш 
нього середовища, оточення. В такому ракурсі здоров'я розглядаєть  
ся як джерело повсякденного життя, а не як ціль життя.  

♦ Джейк Епп (1986) запропонував нову точку зору на здоров'я, пояс 
нюючи концепцію здоров'я, як джерела, що надає людям спромож 
ність, здатність справлятись з умовами зовнішнього оточення, свого  
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середовища і навіть змінювати їх. Такий підхід до поняття здоров'я 
закріплює за людиною свободу вибору та підвищує роль особи й гро-
мади у з'ясуванні ними значення здоров'я. Здоров'я виступає основ-
ною динамічною силою нашого повсякденного життя; на нього чи-
нять вплив обставини нашого життя, наші вірування, рівень наглої 
культури, а також наше соціальне, економічне, фізичне оточення. 
Хвороба. 
Хвороба — це порушення нормальної життєдіяльності організму 

внаслідок впливу на нього шкідливих агентів, що спричинює зниження 
його пристосувальних можливостей, працездатності й збільшує мож-
ливість смерті. 

Це визначення випливає з того положення, що нормальне життя є 
результатом постійного пристосування організму до умов середовища, 
які безперервно змінюються. У разі зниження цих можливостей хворо-
ботворний фактор (надзвичайний подразник) може спричинитись до 
таких змін, які призводять до порушення головної функції людини — 
здатності працювати. 

У хворобі завжди відбуваються два протилежних процеси. Один із 
них І.П. Павлов назвав фізіологічним заходом проти хвороби, другий — 
власне патологічним, або зламом.  

Фактори^ікі визначають стан здоров'я.  
♦ Економічні фактори. 

Фінансовий стан будь-якої людини може вплинути на її доступ до 
послуг, що їх пропонує система охорони здоров'я, а також і до тих 
видів діяльності, які мають відношення до здоров'я і впливають на 
нього. Втрата джерела прибутків може теж мати різне значення для 
різних людей. 

♦ Політичні фактори. 
Розподіл ресурсів та законодавство про потенційні чинники, шкід-
ливі, ризикові для здоров'я, представляють дві сфери діяльності по-
літиків в питаннях, пов'язаних з охороною здоров'я. Постають питан-
ня про право людей на медичну допомогу, на якісну, доступну, ма-
теріально виправдану систему охорони здоров'я. Взаємовідносини між 
культурою, економікою та політикою часто визначають не лише те, 
якого виду чи якого рівня послуги охорони здоров'я доступні, але й 
те, які з них люди можуть собі дозволити.  

♦ Соціальні фактори. 
Відносини між людьми та їхні дії відносно до інших також значно 
впливають на здоров'я всіх суспільних груп, суспільства в цілому. 
Іншими соціальними факторами, що впливають на здоров'я, є спів-
робітництво і співпраця, суспільна цінність здоров'я порівняно з ін-
шими суспільними цінностями та людська природа. 
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♦ Фактори особистості. 
Свобода особистого вибору, рішення про вироблення здорових нави-
чок та здорової поведінки, рішення про використання доступних лю-
дині ресурсів є вирішальними для досягнення цією особою здоров'я. 

♦ Культура. 
Культура в широкому значенні є середовищем, яке людина створює 

для себе. Те, як людина живе, безпосередньо впливає на її здоров'я, 
впливає на усвідомлення нею самою таких понять, як здоров'я та хво-
роба. 

Умовно розрізняють дві групи факторів ризику: а) зовнішні — за-
бруднення шкідливими для організму хімічними речовинами довкілля 
(екологічні фактори), несприятливі погодні умови, сонячна радіація, 
нераціональне і незбалансоване харчування, забруднення харчових 
продуктів і води шкідливими хімічними домішками і радіоактивними 
нуклідами, метеорологічні фактори; б) внутрішні — генетична спадко-
вість, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички (куріння, алкоголь, 
наркоманія), перенесені травми, операції (табл. 3.1). 

Здебільшого виникнення захворювання спричиняється дією на орга-
нізм не одного, а одночасно кількох факторів ризику. Наприклад, під-
вищений артеріальний тиск у поєднанні з гіперхолестеринемією (підви-
щена концентрація у крові холестерину) і малорухливим способом життя 
істотно збільшують ризик виникнення інфаркту міокарда. Постійне 
психоемоційне напруження (стрес) одночасно із зловживанням хлори-
дом натрію збільшує ймовірність виникнення гіпертонічної хвороби у 
п'ять разів, порівняно з дією одного із цих факторів. 

Вивчення факторів ризику необхідне не лише для оцінки їх впливу 
на виникнення захворювань, але й для вироблення профілактичних за-
ходів, спрямованих на попередження їх негативного впливу на організм. 

Смертельні випадки в результаті дорожньо-транспортних пригод 
можна було б знизити, якби вдалось знизити фактори ризику, пов'яза-
ні з ними: 
1. Ніколи не сідати за кермо автомобіля після вживання алкоголю (це  

означає, що сам водій і пасажир повинні не сідати в автомобіль з  
водієм під впливом алкоголю). 

2. Водити автомобіль повільніше, щоб мати більше часу для реагування. 
 

3. Триматись на безпечній відстані від автомобіля, який рухається  
попереду. 

4. Не сідати за кермо, якщо почуваєте себе надто втомленим.  
5. Одягати ремінь безпеки в салоні автомобіля.  
6. Пройти курс безпечного водіння автомобіля. 
7. Підтримувати свій автомобіль і шини в доброму стані.  
8. По можливості частіше користуватись громадським транспортом. 
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Таблиця 3.1. Вплив стилю, способу життя на здоров'я 
 

ФАКТОРИ РИЗИКУ ПОВ'ЯЗАНІ 3 НИМИ ПРОБЛЕМИ 

ЗДОРОВ'Я 
А. Наркотичні засоби 
1. Пристрасність до алкоголю й 

зловживання ним 
2. Паління цигарок 
3. Зловживання медикаментозними 

засобами 

цироз печінки енцефалопатія погане 
харчування дорожньо-транспортні пригоди 
хронічний бронхіт емфізема легень рак легень 
коронарна хвороба серця 
наркотична      залежність      і      відповідні 
соціальні наслідки: потенційність самогубства 
вбивство погане харчування нещасні випадки 
соціальна відчуженість гострі напади неврозів 

Б. Дієта та вправи 1. Переїдання 
2. Недостатнє виконання вправ 
3. Недостатній відпочинок/ 
розслаблення після роботи 

ожиріння можливий атеросклероз 
можлива коронарна хвороба серця 
можлива коронарна хвороба серця 
ожиріння 
гіпертонія коронарна хвороба серця 
виразки органів травлення 

В. Інше 
1. Неуважне водіння автомобіля і 

невикористання  ременя  безпеки  в 
салоні 
2. Безладне та безтурботне статеве 
життя 

можливі нещасні випадки можливі 
травми / смертні випадки 
можливі венеричні захворювання 

Ніколи не можна гарантувати абсолютну відсутність ризику, але 

пам'ятаючи про все, викладене вище, і дотримуючись правил безпеч-
ного водіння, можна знизити ризик виникнення дорожньо -транспорт-
них пригод і смертельних випадків.  
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Згрупування факторів ризику у виникненні захворювань.  
1. Спосіб життя становить 49-53 % факторів, які визначають ризик ви 

никнення захворювань. Шкідливі чинники, які погано впливають на  
здоров'я і визначаються способом життя: 

— куріння; 
— незбалансоване харчування; 
— вживання алкоголю; 
— шкідливі умови праці; 
— стресові ситуації; 
— адинамія, гіподинамія; 
— погані матеріально-побутові умови; 
— вживання наркотиків; 
— зловживання ліками; 
— одинокість; 
— неміцність сімей; 
— низький загальноосвітній і культурний рівень; 
— надзвичайно високий рівень урбанізації. 

 

2. Генетична схильність становить 18-22 % ризику виникнення захворю 
вання. 

3. Навколишнє середовище, природно-кліматичні умови становлять 17- 
20 % ризику виникнення захворювання. 

4. Система охорони здоров'я становить лише 8-10 % ризику виникнення 
захворювання: 

 

— несвоєчасна медична допомога; 
— низька якість медичної допомоги; 
— неефективність профілактичних заходів. 
Навколишнє середовище, яке шкідливо впливає на здоров'я.  
Численні шкідливі фактори навколишнього середовища, які існу-

ють в даний час, з'явились в результаті впливу на нього людини. Нав-
колишнє середовище не є нейтральним, воно може зміцнювати здоро-
в'я або наносити шкоду.  

Фактори навколишнього середовища, які негативно впливають на 
здоров'я: 
— стихійні лиха, катастрофи, які спричинила сама людина;  
— забруднення атмосферного повітря, наприклад, свинцем, особливо  

в районах промислових центрів, таких, як плавильні та переробні  
заводи; домашні алергени і тютюновий дим; 

— вплив шуму, наприклад, від промислових підприємств, транспорт  
них систем і вуличного руху; 

— незадоволення потреб постачання питною водою, санітарії, утиліза  
ції відходів; 

— хімічні і мікробіологічні забруднення харчових продуктів; 
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— вплив токсичних відходів від промислової переробки; 
— вплив іонізуючої радіації, наприклад, радон від урановмісних гірсь  

ких порід, шкідливі фактори на виробництві, ядерні катастрофи і  
використання ядерної зброї, аварії на атомних електростанціях; 

 

— вплив неіонізуючої радіації сонця, джерел штучного освітлення, а  
також природних і штучних електромагнітних полів; 

— вплив потенційно канцерогенних хімікатів, наприклад, продуктів  
неповного згорання органічного палива, пестицидів; 

 

— створене навколишнє середовище, де існують перенаселення і пога 
ні життєві умови; 

— відсутність достатніх коштів для безпечного відпочинку.  
Особа й благополуччя. 
Благополуччя — це стиль життя, який змушує особу прийти до 

самоактуалізації свого потенціалу в умовах середовища, яке постійно 

змінюється. Це — щоденне функціонування, яке передбачає необхідне 

пристосування до змін. 
І індивідуум, і ті, хто займається вивченням питань благополуччя й 

сприяння здоров'ю, часто виокремлюють певні групи звичок і типів по-
ведінки, на які спрямовують свою діяльність. Ці групи можна предста-
вити таким чином (Едельмен і Мендл, 1990): 

1. Паління цигарок. 
2. Харчування. 
3. Вживання алкоголю. 
4. Узвичаєне вживання наркотичних засобів. 
5. Водіння. 
6. Вправи (фізкультура). 
7. Сексуальність і вживання контрацептивів. 
8. Взаємовідносини і сім'ї. 
9. Менеджмент факторів ризику. 
10. Вміння справлятись з труднощами (долати труднощі) і здатність  

адаптуватись. 
Другу сферу становить те, якою мірою особа використовує засоби, 

направлені на захист здоров'я і попередження захворювань: 
— імунізація; 
— дотримання правил пожежної безпеки. 
Третьою, можливо, найважливішою, проте найменш зрозумілою 

сферою є діяльність особи, направлена на те, щоб підвищити почуття 

власного благополуччя й доброго самопочуття. 
— свідоме розуміння розвитку людського організму, вікових змін, 

що відбуваються в ньому; 
— свідома участь в збереженні навколишнього середовища; 
— свідоме поглиблення знань; 
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— активний відпочинок; 
— особистий догляд: відпочинок, масажна терапія, особистий час. 

3.2. РУХ І ЗДОРОВ'Я 

Спосіб життя людини відображає комплекс біологічних, соціальних, 
економічних, сімейних, побутових, екологічних, психічних впливів на 
життєдіяльність людського організму, а також вивчення можливостей 
їх використання з метою збереження, охорони і відтворення здоров'я.  

Принципи формування способу життя залежать від рівня розвитку 
цивілізації і можливостей їх індивідуальної реалізації у формі фізіологі-
чно обґрунтованих біологічних, духовних і соціальних потреб людини. 

Спосіб життя людини — це інтегральне, багатофакторне поняття, 
яке об'єднує різноманітні фактори, умови і форми життєдіяльності лю-
дини, завдяки яким забезпечується формування певного рівня її здоро-
в'я, виконання фізичних, духовних і соціальних функцій. Здоровий спо-
сіб життя — такий раціональний варіант формування життєдіяльності 
людини, завдяки якому вона здатна оптимально реалізувати свої біоло-
гічні і соціальні функції, максимально використати генетичні резерви 
здоров'я і тривалості життя, фізичної і розумової працездатності. Тобто 
здоровий спосіб життя кожної людини спрямований на зміцнення і збе-
реження не лише індивідуального, але й суспільного здоров'я як суку-
пності здоров'я численних індивідуумів — основної запоруки біологічно-
го існування людства на Землі. В цьому вбачається винятково важлива 
соціальна роль і біологічна функція здорового способу життя.  

Здоровий спосіб життя має провідне значення у формуванні і від-
творенні здоров'я людини, забезпеченні високої якості її життя і актив-
ного довголіття. Для ведення здорового способу життя людині необхідні 
мотиваційні стимули, які засновані на усвідомленні кожним потреби охо-
рони і зміцнення власного здоров'я. 

В процесі еволюційного відбору природа виробила у людини інстинкт 
самозбереження і самовідновлення здоров'я. Завдяки складним адапта-
ційно-захисним механізмам, людський організм здатний боротися зі 
шкідливими зовнішніми (екзогенними) і внутрішніми (ендогенними) впли-
вами. Дія цих механізмів надто складна і проявляється на гуморально-
му, нервово-рефлекторному, клітинному рівнях. Наприклад, при інтен-
сивному впливі на організм активного нервового подразнення — стрес, 
травма, страх тощо, у відповідь надниркові залози викидають у кров 
велику кількість глюкокортикоїдних гормонів, а нервова система реагує 
посиленням активності свого симпатичного відділу, який продукує ад- 
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реналін. Завдяки цій адаптаційній реакції організм протидіє стресовому 

впливу. В умовах дії на організм патогенних мікробів і вірусів у крові та 

клітинах активуються імунні захисні системи, спрямовані на знешко-
дження хвороботворних чинників і продуктів їх життєдіяльності.  

Але ці та інші генетичні адаптаційні системи людського організму 

далеко не завжди і не у всіх людей здатні ефективно виконувати свої 

функції, що призводить до руйнування здоров'я і виникнення захво-
рювань, їх функціональна недостатність часто викликає схильність окре-
мих людей до простудних, інфекційних захворювань, злоякісних ново-
утворень. Натомість, надмірна активність систем адаптації, зокрема, 

імунітету, може проявлятись спотвореними реакціями організму на хво-
роботворні чинники у формі алергії, ангіоневротичного набряку, брон-
хіальної астми та численних інших захворювань. Люди, які ведуть ма-
лорухливий спосіб життя, частіше хворіють на гіпертонічну хворобу, 

атеросклероз, цукровий діабет, схильні до ожиріння.  
У формуванні звичок і факторів здорового способу життя викорис-

товують 4 основні групи заходів: 
1) фізичні, до яких належать фізична активність, загартування організ  

му, режим дня, праці та відпочинку, раціональне і збалансов ане 
харчування; 

2) індивідуально-психологічні, які включають методи психічної саморе 
гуляції (автотренінг), формування установки на довголіття і високу  
якість життя; 

3) медико-організаційні, до яких відносять санітарно-гігієнічну освіту, 
виховання і засвоєння правил особистої та загальної гігієни, санітар 
но-гігієнічних норм і звичок життя, диспансерні обстеження, опра  
цювання методів визначення якості й кількості здоров'я і прогнозу  
вання тривалості життя; 

4) суспільно-громадські, які спрямовані на виховання у людини мораль 
но-естетичних і суспільно корисних якостей життя; до них належать  
естетичне, етичне і екологічне виховання, формування духовних  
якостей особистості з установкою на здоровий спосіб життя.  

До найважливіших факторів формування здорового способу  життя 

належать фізична активність і загартування організму.  
Режим руху, усвідомлення потреби в активній діяльності, ритми 

активності, відпочинку і сну є обов'язковими компонентами здорового 

способу життя, мають біологічну, а не тільки соціальну природу і від-
працьовувалися в процесі адаптації, еволюції і природного добору про-
тягом мільйонів років. Вони генетично закріплені в регуляторних систе-
мах організму як інстинкти, біологічні ритми, тісно пов'язані із ритмі -
кою природних процесів у геокосмічній сфері. Філософські принципи — 
рух як засіб існування матерії, а життя — це рух мають реальне вті- 
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лення в біологічному світі у житті людини. М'язи опорно-рухового апа-
рату і внутрішніх органів забезпечують цю механічну форму руху, а 
саме рух обґрунтовує необхідність існування м'язів і систем їх забезпе-
чення, тобто вісцеральних систем.  

Японські дослідники розрахували, що для нормального активного 
стану організму і підтримки здоров'я людина повинна робити щодоби до 
10000 кроків, тобто при середній ширині кроку 70-80 см проходити за 
день 7-8 км. 

Рекомендуючи рух, медична сестра повинна орієнтуватися насам-
перед на об'єм і характер рухової активності людини, яка великою мі-
рою залежить від специфіки виконуваної роботи. Тисячоліттями життя 
людей було пов'язане переважно з фізичною працею, на яку припада-
ло до 90 % зусиль. За роки останнього століття склалися інші співвід-
ношення, виник дефіцит рухової активності. А без визначеного обсягу 
постійної рухової активності людина не може дожити до старості, не 
може бути здоровою. 

Медичні сестри повинні знати і вести пропаганду необхідності рухо-
вої активності, особливо для людей середнього віку, для яких руховий 
режим набуває дуже важливого значення. Справа в тому, що в цей 
період накопичуються знання і практичний досвід людини. Але, у той 
же час, у цьому віці (40-60 років) знижуються резервні можливості й 
опірність організму багатьом факторам зовнішнього середовища, збіль-
шуючи захворюваність. У своїй пропаганді медична сестра повинна вка-
зувати на те, що доведено багатьма дослідженнями: здоровий спосіб 
життя допомагає зберегти цілком задовільну працездатність до 70-75 
років, але для цього постійно необхідно працювати м'язами, щоб ком-
пенсувати дефіцит рухової активності. 

Сформульовано сім принципів методики й організації занять фізку-
льтурою людей у віці 40-60 років: 

— принцип задоволення конкретних потреб організму; 
— принцип відповідності можливостям організму; 
— напруженість тренувальних впливів; 
— якісна своєрідність використовуваних засобів і методів фізичної  

культури; 
— комплексність впливів; 
— принцип широкого використання активного відпочинку;  
— принцип "щодня і все життя". 
Пропагуючи рухову активність, необхідно підкреслювати, що м'я-

зова діяльність є неодмінною умовою здійснення рухових і вегетативних 
функцій людського організму на всіх етапах його розвитку. Значення 
м'язової діяльності в біології і фізіології людини настільки велике, що її 
справедливо розцінюють як вирішальну ознаку життя. У той же час не  
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можна забувати про негативне значення для людини такого чинника, 
як гіподинамія. Гіподинамія — це знижена фізична активність і одна з 
найважливіших проблем виникнення і розвитку більшості захворювань 
серцево-судинної, дихальної, нервової, ендокринної систем, шлунково-
кишкового тракту й опорно-рухового апарату, що призводять до 
передчасної інвалідності і смерті десятків і сотень тисяч людей, що не 
досягли 50-літнього віку. 

В умовах автоматизації і комп'ютеризації всіх сфер діяльності лю-
дини, включаючи побут, людям, як це не парадоксально, ще більшою 
мірою потрібні міцні, добре треновані м'язи. Доведено, що в людей із 
недостатньо розвиненими м'язами, фізично слабких у п'ять разів час-
тіше, ніж в осіб тренованих, які мають розвинуті м'язи тіла, зустріча-
лися випадки психічних зривів, тяжких неврозів, різкого зниження пра-
цездатності. От чому медичні сестри повинні неодмінно пропагувати ре-
гулярні заняття фізичною культурою, що є універсальним засобом 
протистояння напруженому ритму життя, нервово-психічним переван-
таженням, у тому числі і при розумовій праці.  

Медичні працівники повинні добре знати види фізичної активності і 
вміти їх рекомендувати. 

Однією із найпоширеніших форм фізичних рухів є гігієнічна гімнасти-
ка. Вона повинна стати необхідною формою щоденної фізичної активності 
кожної людини, зокрема, осіб з обмеженим фізичним навантаженням на 
роботі і в побуті. Завдяки широким можливостям індивідуального вибо-
ру, дозуванням вправ, їх різноманітності і ступеня складності, гімнастика 
вважається універсальною формою реалізації фізичної активності лю-
дини. У зв'язку з широким залученням різних ділянок організму до фізи-
чних рухів, гімнастика здійснює активний вплив на весь організм, 
насамперед, на м'язову систему, органи дихання і кровообігу.  

Найсприятливіший вплив на здоров'я має біг. Він справляє різнобіч-
ний фізіологічний вплив на всі системи організму. Біг є природним рухо-
вим актом, що супроводжує людину протягом усього її розвитку. Він з 
усіх видів спорту має найбільший сприятливий вплив на серцево-судин-
ну систему в цілому, при цьому зростає життєва ємність легень, покра-
щується обмін речовин, вдосконалюється робота м'язової системи, ак-
тивізується діяльність нервової системи й ендокринного апарату. В ре-
зультаті підвищується працездатність організму, його опірність до 
несприятливого впливу зовнішнього середовища. Біг є добрим засобом 
психологічної саморегуляції, використовується для боротьби з нерво-
вою перенапругою і шкідливими звичками. 

Під час повільного бігу протягом 10 хв частота серцевих скорочень 
збільшується до 130-160 за 1 хв, максимальний артеріальний тиск до-
сягає 140-160 мм рт.ст. 
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Медична сестра, пропагуючи і рекомендуючи заняття бігом, особли-
во людям старшого віку, повинна підкреслити три основних правила:  

— не бігти швидко без розминки; 
— не бігти швидко, будучи стомленим; 
— припинити тренування при першому ж тривожному сигналі. 
Найпоширенішим і найдоступнішим видом рухової діяльності люди-

ни є ходьба, її можна використовувати у щоденному житті людини будь-
якого віку, з різним рівнем фізичної підготовки і стану здоров'я, її не 
застосовують лише для хворих з ліжковим режимом, але на реабіліта-
ційному етапі ходьба відіграє важливу роль у процесі видужання і при-
стосування організму до звичного об'єму фізичної діяльності.  

Ходьба — один із ефективних і універсальних засобів формування 
здорового способу життя. У нетренованих осіб середнього віку ходьбу 
слід розпочинати з подолання відстані до 2 км. Тривалість ходьби споча-
тку 20-30 хвилин з поступовим збільшенням до 1 години. Темп повинен 
бути повільним і плавним. Ходити бажано щоденно або, принаймні, три-
чі на тиждень. Доцільніше і корисніше проводити її у формі пішохідних 
прогулянок на свіжому чистому повітрі в ранкові або вечірні години, се-
ред приємних, заспокійливих ландшафтів, наприклад, в парках, садах, 
скверах, на лісових галявинах, луках. Ходьбою слід займатися постійно 
в будь-яку погоду. Кожного разу ходьбу слід розпочинати (5-7 хвилин) з 
неспішного, прогулянкового кроку, щоб м'язи змогли зігрітися. Потім 
поступово збільшують частоту кроків від 70-80 до 90-120 за 1 хвилину. 

Оптимальним тренувальним об'ємом ходьби для осіб середнього віку 
вважається дистанція 3-5 км. При втомі або інших неприємних відчут-
тях (головний біль, біль в ділянці серця, серцебиття, задишка) необхід-
но відпочити і лише після повного відновлення початкового стану мож-
на продовжити ходьбу. 

Після закінчення ходьби або бігу для відновлення функцій дихання, 
кровообігу, нормалізації енергетичного обміну в м'язах не слід раптово 
переходити до стану повного спокою. Необхідно протягом 5-6 хвилин 
рухатись повільніше — ходьбу закінчувати у значно повільнішому ри-
тмі, а біг завершувати ходьбою. 

Чудовою формою зміцнення фізичного стану організму є купання і 
плавання в штучних басейнах або у відкритих водоймищах (море, ріка, 
озеро). Ефективність цієї процедури залежить, насамперед, від дії на 
організм води. Вона викликає своєрідний масажний вплив на шкіру і 
м'язи, ритмічно і плавно тренує серцево-судинну і дихальну системи, 
поліпшує обмін речовин. Плавання слід розпочинати після невеликої 
розминки (кілька фізичних вправ на відкритому повітрі) і попереднього 
обмивання водою обличчя, кінцівок, тулуба. Без достатнього досвіду 
тривалість плавання не повинна перевищувати 10-15 хвилин з коротки- 
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ми періодами відпочинку після кожних 50 м дистанції. Поступово три-
валість плавання можна збільшити до 20 хвилин. 

Найпоширенішими формами фізичного тренування організму і його 
загартування є їзда на велосипеді, ходьба на лижах, катання на ковза-
нах, їзда на велосипеді сприяє збільшенню м'язової сили ніг, позитивно 
впливає на стан нервової і серцево-судинної систем. На першому етапі 
велосипедна прогулянка повинна тривати не більше 10 хвилин з посту-
повим її збільшенням до півгодини. Необхідно пам'ятати, що їзда на 
велосипеді не рекомендується особам з виразним викривленням хреб-
та, при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, при геморої. Ве-
лосипедні прогулянки в осіб похилого віку слід рекомендувати після 
попередньої консультації з лікарем. 

Ходьба на лижах і катання на ковзанах — емоційно насичені і захоп-
люючі види рухової діяльності людини. Завдяки їм у людини значно ак-
тивізується обмін речовин, поліпшуються координація рухів, стан нерво-
вої і серцевої діяльності, виникає відчуття емоційного натхнення, радості 
і бадьорості. Неабияке значення має те, що ці види рухової діяльності 
виконуються людиною в атмосфері чистого зимового повітря, в оточенні 
красивих і заспокійливих снігових краєвидів і ландшафтів, які позитивно 
впливають на психічний стан людини, знімають нервове напруження, 
підвищують опірність організму до негативних стресових впливів. 

В осіб молодого і середнього віку, без явних фізичних вад або не-
дуг, фізичні рухи можуть застосовуватись у формі аеробіки. Аеробіка 
включає комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним 
фізичним навантаженням. \ швидаістю. Вправи, виконують на свіжому 
повітрі, здебільшого у супроводі музики, завдяки чому створюється 
піднесений емоційний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує 
процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню, діяльність 
симпатоадреналової системи. Все це сприяє ефективному відновленню 
фізичних сил організму, швидкому зняттю втоми, підвищенню праце-
здатності, поліпшенню настрою, викликає енергійне піднесення твор -
чості й емоційного стану організму. 

Медичні працівники повинні здійснювати гігієнічний контроль за 
будівництвом та експлуатацією спортивних споруд, стадіонів, залів тощо. 
Обладнання місць занять, спортивний інвентар, одяг та взуття спорт-
сменів мають задовольняти спеціальні гігієнічні вимоги. 

Температура повітря у спортивних спорудах (залі, тирі тощо) повинна 
бути в межах 14-18 °С, у допоміжних приміщеннях (роздягальня, душо-
ва, масажний кабінет тощо) — від 22 до 25 °С, а в залах плавальних 
басейнів — температура на 1-2 °С вища від температури води у ванні. 
Для занять на відкритому повітрі температурні норми не встановлені , 
але прийнято вважати гранично допустимими -25-+30 °С. 
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Для зниження забрудненості та запиленості повітря спортивних при-
міщень після заняття в них обов'язково проводять вологе прибирання 
та інтенсивне провітрювання. Основні вимоги до вентиляції спортивно-
го закладу такі: протягом 1 год весь об'єм повітря повинен обмінюватися 
3-4 рази; за 1 год на 1 людину, яка займається, має надходити близько 
80 м3 свіжого повітря. Приплив свіжого повітря повинен переважати над 
відпливом. Усім цим вимогам відповідають установки кондиціонування 
повітря, проходячи через які, повітря очищується, зігрівається (вліт -
ку — охолоджується) і зволожується. 

Велику увагу слід приділяти також системі освітлення спортивного 
обладнання і місць занять, строго контролювати стан води в плавальних 
басейнах. Для створення необхідних санітарних норм воду очищують де-
кількома способами. Весь об'єм води басейну протягом доби багаторазово 
проганяють через фільтри і нагрівають до необхідної температури.  

До всіх осіб, які користуються плавальним басейном, пред'явля-
ються певні гігієнічні вимоги з метою запобігання поширенню шкірних 
захворювань. Перш ніж зайти в басейн, необхідно добре вимити тіло 
теплою водою з милом, використовуючи губку. На ногах слід мати інди-
відуальні ґумові тапочки. 

Одяг та взуття спортсмена повинні бути легкими, не заважати рухам, 
добре захищати організм від холоду і вологи. Для пошиття спортивного одягу 
слід використовувати бавовняні та вовняні тканини, оскільки вони добре 
пропускають повітря і вбирають піт, сприяючи його випаровуванню. Спор-
тивний одяг слід одягати перед навчально-тренувальними заняттями. Після 
кожного тренування чи змагання його треба випрати і випрасувати. Необ-
хідно стежити, щоб взуття та шкарпетки завжди були сухими і чистими. 

Дотримання правил особистої гігієни є необхідною умовою високої 
ефективності фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів. 

При медичному забезпеченні організованої рухової активності дітей 
раннього віку (до 3 років) слід враховувати слабкість їхніх м'язів, зв'я-
зок і кісток. Це зумовлює необхідність суворо дозувати фізичне наван-
таження. Починати тренування можна у віці 2 тижнів (масаж, рефлек-
торні, пасивні, пасивно-активні та активні фізичні вправи). Масаж не 
можна проводити частіше ніж 4 рази. Тривалість заняття 8-12 хв. 

У 7-8 місячному віці програму занять фізичними вправами значно 
розширюють за рахунок активних вправ (рачкування, перевертання на 
спину, нахиляння). Такі вправи необхідно виконувати короткими серія-
ми по 5-7 хв декілька разів на день. 

У 9-10 міс. — доцільно збільшити об'єм навантаження в 1,5-2 рази за 
рахунок збільшення тривалості занять і включення нових вправ, які б 
готували опорно-руховий апарат дитини до ходьби (різні види ходьби з 
підтримкою, вставання за допомогою дорослого та ін.). 
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В 11-12 міс, коли діти вже можуть стояти без опори і самостійно 
ходити, фізичні вправи ускладнюють за рахунок включення різних пе-
реміщень (ходьба з підтримкою, присідання та ін.). Тривалість заняття 
можна збільшити до 14-15 хв. 

Зміст фізичної активності дітей 2-го року життя складає ходьба, роз-
ваги з м'ячем, іграшками, палицею, плавання у воді та ін. Заняття, на 
яких вивчають нові рухи, не повинні бути тривалими. Протягом заняття 
необхідно виконувати по 6-10 вправ. Розподіляти вправи на занятті кра-
ще таким чином: спочатку виконують вправи для верхніх і нижніх кінці-
вок, потім — для тулуба. Вправи, що пов'язані з бігом або іграми, слід 
виконувати наприкінці заняття, перед його заключною частиною. 

Дошкільний вік (3-6 років) характеризується значною динамікою 
показників, зокрема, швидкими темпами росту скелета і м'язів. Тому в 
цей час неприпустимі перенавантаження організму силовим напружен-
ням і загальна перевтома. У молодшому дошкільному віці (3-4 роки) не-
обхідно створювати всі умови для засвоєння дитиною нових видів, ру-
хів, дій і загартування, В старшому дошкільному віці (5-6 років) освою-
ють нові види фізичних вправ, стимулюють участь у колективних іграх 
і змаганнях із ровесниками. Загартування організму має стати звичкою, 
елементом режиму дня. Заняття фізичними вправами необхідно прово-
дити у вигляді зарядки та різних ігор. 

Слід пам'ятати, що 5-річний вік дитини є критичним для багатьох 
параметрів її фізичного здоров'я. В цей період відзначається ослаблення 
м'язів і суглобових зв'язок. Внаслідок цього можуть розвинутися порушен-
ня постави, плоска стопа, викривлення нижніх кінцівок, деформація гру-
дної клітки, випуклий живіт та ін. Правильно організована фізична актив-
ність дітей у цей період, регулярні і методично правильно побудовані за-
няття фізичними вправами можуть запобігти розвитку цих ускладнень. 

Загальний фізичний розвиток 6-річної дитини вже дозволяє вклю-
чати в програму занять деякі вправи на витривалість: пробіжки, прогу-
лянки, ходьбу на лижах, їзду на велосипеді. Тривалість заняття 30-
35 хв. До часу вступу до школи дитина повинна оволодіти певним рів-
нем розвитку рухових навиків, що є соматичною основою так званої 
шкільної зрілості. 

Молодший шкільний вік (7-10 років) є найсприятливішим періодом 
для закладки майже всіх фізичних якостей. Організовані заняття моло-
дшого школяра фізичною культурою не повинні обмежуватись шкіль-
ними уроками фізкультури. Діти цього віку мають ще виконувати ран-
кову зарядку і брати участь у 2-3 тренувальних заняттях на тиждень. 

Медичне забезпечення фізичних тренувань у цьому віці має врахо-
вувати деякі особливості опорно-рухового апарату. Зокрема, хребетний 
стовп у дітей 7-10 років характеризується великою податливістю і не- 
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стійкістю основних вигинів до 7 років, а поперекового — до 12 років. 
Еластичний зв'язковий апарат, товсті міжхребцеві диски і слабо розви-
нуті м'язи спини сприяють деформації хребта. Неправильне сидіння за 
партою, носіння портфелів в одній руці, наявність вогнищ хронічної 
інфекції, що знижують загальний тонус, можуть призвести до пору-
шення постави, розвитку плоскостопості тощо. 

У підлітковому віці (11-15 років) відбувається максимальний ріст ор-
ганізму і окремих його частин, збільшення функціональних резервів, а 
також гормональна перебудова, зумовлена статевим дозріванням. Продо-
вжується процес скостеніння скелета, причому скостеніння відбувається 
нерівномірно в різних частинах скелета. Хребет рухомий і податливий. 
Сила м'язів збільшується меншою мірою, ніж маса тіла, що за несприя-
тливих умов може призвести до порушення постави або деформації хре-
бта. Водночас надмірне м'язове навантаження може прискорити процес 
скостеніння і сповільнити ріст у довжину довгих трубчастих кісток. Збіль-
шується різниця функціональних і фізичних можливостей хлопців і дів-
чат. Фізична активність підлітків реалізується передусім в організованих 
формах — на уроках фізкультури, під час активного відпочинку в школі 
і поза її межами. Значна частина підлітків займається в спортивних секці-
ях. Для тих, хто не охоплений організованими формами масової фізичної 
культури, обов'язкова ранкова зарядка і 2-3-разові самостійні тренуван-
ня протягом тижня. Тривалість одного заняття — 70-90 хв. 

У старшому шкільному віці (16-17 років) практично закінчується 
ріст тіла у довжину і відмічається перевага ростових процесів у попере-
чних розмірах. Підвищується міцність скелета, в тому числі хребта і 
грудної клітки. Більш помітними стають статеві особливості щодо роз-
мірів, пропорцій тіла, м'язової маси, функціональних резервів і фізич-
ної працездатності хлопців і дівчат. Завершується розвиток центральної 
нервової системи, хоча процеси збудження дещо переважають над про-
цесами гальмування. Для підтримки достатнього рівня фізичного розви-
тку в цьому віці необхідно тренуватися не менш як 2-3 рази на тиждень 
по 1,5-2 год з обов'язковим виконанням ранкової зарядки.  

Доведено позитивну роль оптимальної рухової активності у людей 
похилого віку. Рівень життєдіяльності організму в ході вікового розвит-
ку і тривалість життя залежать від двох протилежних тенденцій: з од-
ного боку, згасання обміну речовин і функцій, а з іншого — включення 
адаптаційних механізмів, які закріплені в еволюції організму. Більшість 
спеціалістів вважає, що всебічне функціональне навантаження органів 
і систем старіючого організму руховою активністю не лише гальмує 
процеси передчасної старості, але й сприяє структурному удоскона-
ленню органів і систем. Однак, призначаючи оздоровче тренування лю-
дям зрілого і похилого віку, слід пам'ятати про так звані вікові зміни  
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(зниження функціональних можливостей і реактивності організму, змен-
шення еластичності опорно-рухового апарату, прогресування атероскле-
ротичних процесів та ін.). У похилому віці знижуються можливості адап-
тації до вправ швидкісного і силового характеру, зате великий оздоров-
чий ефект дають вправи аеробного характеру.  

3.3. РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 

їжа дає організму людини енергію, яка необхідна для життєдіяльності. 

Для вимірювання кількості енергії, яка утворюється при "згорянні" (метабо-
лізмі, окисленні) в організмі поживних речовин, користуються поняттям 

калорійності. Калорійність — це та кількість тепла, яка утворюється в орга-
нізмі при окисленні спожитої їжі. Кількість тепла вимірюється в калоріях. 

При окисленні в організмі 1 г білків або вуглеводів утворюється близько 4 
кілокалорій енергії, 1 г жирів — близько 9 кілокалорій. Добовий харчовий 

раціон дорослої людини, яка не займається інтенсивною фізичною працею, 

повинен становити приблизно 3000 кілокалорій (40 кілокалорій на 1 кг маси 

тіла). Тобто людина повинна отримувати таку кількість поживних речовин, 

при окисленні яких в організмі утворюється 2500-3000 кілокалорій енергії. 
В стані спокою людині необхідно 25-28 кілокалорій, при легкій роботі 

— близько 35 кілокалорій, при роботі середньої інтенсивності — 45-50 
кілокалорій, при важкій — 60-70 кілокалорій на 1 кг маси тіла впродовж 

доби. Правильно складений раціон передбачає баланс надходження 

енергії відповідно до витрат на забезпечення життєдіяльності людини.  
Люди, які ведуть активний спосіб життя, затрачають багато енергії 

і потребують більшої кількості калорій. Тому вони повинні вживати їжу, 
багату на вуглеводи. Чоловіки потребують більшої кількості калорій, 

ніж жінки. 
З їжею ми одержуємо пластичні ("будівельні") матеріали, потрібні 

для росту, розмноження і відновлення клітин нашого організму.  
В їжі містяться вітаміни та інші речовини, необхідні для нормально-

го метаболізму (перебігу біохімічних процесів в організмі людини).  
Отже, завдяки харчуванню організм забезпечується енергією, пла-

стичними речовинами, з яких синтезуються власні, необхідні організму 

білки, ліпіди і вуглеводи, підтримується гомеостаз, і, безперечно, воно 

є неодмінною умовою збереження та зміцнення здоров'я, гармонійного 

розвитку, високої працездатності, активного довголіття.  
Неправильне, неповноцінне, недостатнє харчування, тривале голо-

дування можуть призвести до виникнення розладів метаболізму та алі-
ментарних хвороб, які проявляються у порушенні фізичного та психіч- 
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ного розвитку, виснаженні внаслідок дефіциту білка, незамінних амі-
нокислот, жирів, високоненасичених жирних кислот, вуглеводів.  

Несприятливо впливає на організм людини також і надмірне харчу-
вання. Споживання переважно висококалорійної їжі (продуктів тварин-
ного походження та цукру), зменшення в харчовому раціоні крохмалю, 
олії та інших продуктів рослинного походження, зниження фізичної 
активності організму спричиняють надмірне збільшення ваги. Ожирін-
ню сприяє також вживання алкоголю, паління, постійне порушення 
режиму харчування. 

Правильне харчування може допомогти хворим або травмованим 
прискорити одужання та реабілітацію, відчути себе краще.  

Основні інгредієнти їжі. Складові компоненти їжі та їхня 
функція. 

Щодня для нормального розвитку та життєдіяльності організму 
людина повинна "отримати" з їжею та водою близько 70 різноманітних 
інгредієнтів (амінокислот, органічних та жирних кислот, вітамінів, не-
органічних речовин тощо), багато з яких не синтезуються в організмі і 
тому є життєво необхідними. У кожному з періодів розвитку людини 
змінюється потреба організму в кількості та співвідношенні інгредієнтів 
їжі. При нестачі або надлишку в раціоні тих чи інших речовин відбува-
ється порушення метаболізму, що призводить до важких патологічних 
змін в організмі і навіть може стати причиною смерті.  

Наприклад, відомо, що нестача в їжі чи у воді йоду зумовлює пору-
шення структури і функції щитоподібної залози, що може стати при-
чиною ендемічного вола. Ця хвороба особливо небезпечна в дитячому 
віці, оскільки спричиняє відставання дитини у фізичному і розумовому 
розвитку, важкі форми якого називаються кретинізмом.  

Надлишок в їжі дорослих і літніх людей холестерину призводить до 
ураження стінок кровоносних судин і розвитку атеросклерозу, внаслі-
док чого зменшується просвіт артерій, погіршується кровопостачання 
органів і тканин. У результаті відбуваються патологічні зміни їхньої стру-
ктури і функцій, розвиваються важкі захворювання, наприклад ішемі-
чна хвороба серця, інфаркт міокарда та інші.  

Недостатня кількість в організмі вітаміну (гіповітаміноз) D є причи-
ною захворювання дитини на рахіт. 

При недостатності вітамінів групи В порушується функція нервової 
системи, людина відчуває швидку втому, дратівливість. 

При гіповітамінозі С виникає скорбут (цинга). Людина стає сонли-
вою, швидко втомлюється, в неї кровоточать ясна, випадають зуби. 
Знижується опірність до інфекційних захворювань. 

При недостатності в їжі вітаміну А порушується гострота зору, шкі-
ра стає сухою, тріскає, волосся набуває ламкості та випадає.  

362 



Надлишок впродовж тривалого часу у раціоні рафінованих вуглево-
дів, особливо цукру, може стати причиною виснаження ендокринних 

клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін, і призвести до 

цукрового діабету. Водночас може виникнути ожиріння і ціла низка по-
в'язаних з ним захворювань (зокрема гіпертонічна хвороба, ішемічна 

хвороба серця тощо). 
За умови правильного харчування їжа повинна забезпечувати орга-

нізм шістьма основними складовими компонентами: білками, жирами, вуг-
леводами, вітамінами, мінеральними (неорганічними) речовинами, водою. 

Білки, що надходять до організму людини з їжею, виконують чотири 

основні функції: енергетичну, пластичну, біорегуляторну, інформаційну. 
Наприклад, як вже зазначалося вище, один грам білка забезпечує 

організм 4 кілокалоріями (ккал) енергії (енергетична функція). 
Але найважливіша функція білків полягає у побудові й відновленні 

клітин організму (пластична функція). Білки утворюються зі структурних 

блоків, які називаються амінокислотами. Як ми утворюємо тисячі слів з 33 
літер абетки, так лише з 20 амінокислот утворюються тисячі різноманіт-
них білків. Наше тіло (внутрішні органи, м'язи, шкіра, волосся, кістки) 

майже на 20 % складається з різних білків. 
Інформаційна функція білків проявляється тоді, коли, наприклад, 

з продуктами тваринництва в організм людини потрапляють гормони, 

чи біологічні стимулятори, які мають білкову структуру, і спричиняють 

ті чи інші зміни метаболізму та розвитку. Крім цього, у деяких людей із 

розладами імунної системи ті чи інші білкові речовини і продукти (на-
приклад, риба, деякі сорти м'яса тощо) можуть спричиняти алергічні 

реакції різного ступеня важкості: від кропивниці до анафілактичного 

шоку, який може закінчитися смертю людини. 
Захисна функція. Білки беруть участь в утворенні імуноглобулінів 

(або антитіл), які знешкоджують віруси, бактерії та мутантні клітини, 

які можуть стати початком розвитку пухлин.  
Білки містяться у продуктах рослинного та тваринного походження. 

Джерелом білків тваринного походження є м'ясо, риба, птиця, яйця, 

молоко, сир та інші молочні продукти.  
Джерелом білків рослинного походження є соя, горіхи, різне насін-

ня, бобові, крупи тощо. 
Вуглеводи є основним джерелом енергії в організмі людини. Один 

грам глюкози забезпечує організм 4 кілокалоріями енергії (енергетична 

функція). 
Вуглеводи, які на даний момент не використовуються для одержання 

енергії, відкладаються в організмі "про запас" у вигляді глікогену та жиру. 
Різновидом вуглеводів є рослинні волокна та клітковина, які не 

перетравлюються у шлунку та кишечнику. Волокна та клітковина спри- 
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яють перистальтиці кишечника, адсорбують і зв'язують токсичні речо-
вини, беруть участь у формуванні калових мас (захисна функція). 

Вуглеводи містяться у продуктах рослинного і тваринного походжен-
ня. Джерелом вуглеводів рослинного походження є цукор фруктів, ово-
чів, баштанних культур, цукрового буряка та тростини, крохмаль кар-
топлі та зернових тощо. 

Джерелом вуглеводів тваринного походження є мед, молоко, м'ясо. 
Рослинна клітковина та волокна надходять до організму людини зі 

стравами з цільних круп, сухих бобів, гороху, горіхів, різного насіння, 
овочів і фруктів. 

Жири є концентрованим джерелом енергії. Один грам жирів забез-
печує організм 9 кілокалоріями енергії (енергетична функція). 

Жирні кислоти, з яких складаються жири (ліпіди), також беруть 
участь у побудові ліпідної складової мембран клітин і деяких гормонів 
(пластична і біорегуляторна функції).  

Жири сприяють засвоєнню вітамінів A, D, Е і К. 
Вони містяться у продуктах тваринного та рослинного походження. 
Джерелом жирів тваринного походження є сало, вершкове масло, 

сметана, сир та яєчні жовтки, жирне м'ясо та печінка, жирна риба.  
Джерелом жирів рослинного походження є олія, горіхи, соняшни-

кове та інше насіння. 
Вода необхідна для перебігу будь-якого біохімічного процесу в орга-

нізмі людини. Адже відомо, що тіло людини більш як на 60 % склада-
ється з води. Вона допомагає розчиняти всі поживні речовини.  

Вода є основною складовою частиною крові та лімфи, які несуть 
поживні речовини до клітин. Продукти життєдіяльності організму, роз-
чинені у воді, фільтруються в нирках і у вигляді сечі виводяться з орга-
нізму. 

Вода входить до складу: 
— слини, яка необхідна для жування і ковтання їжі; 
— травних соків і слизу шлунка та кишечника; 
— змащувальних рідин суглобів, допомагаючи їм плавно рухатися;  
— поту, з яким виділяються з організму шкідливі (токсичні) речови 

ни та регулюється температура тіла (завдяки випаровуванню).  
Вода потрапляє в організм безпосередньо під час пиття, а також із 

рідкою їжею, овочами та фруктами. 
Щоб одержати всі необхідні поживні речовини, людині потрібно 

щодня вживати різноманітні продукти. Розгляньте таблицю 3.2, щоб ді-
знатися про функції кожної поживної речовини і про те, у яких проду-
ктах вони містяться. 

Мінеральні (неорганічні) речовини (макроелементи та мікроелемен-
іти) становлять близько 5 % маси тіла людини. Сьогодні вченим відомо 

364 



Таблиця 3.2. Складові компоненти харчових продуктів 
 

Складові 
компоненти 
їжі 

Функції Джерело надходження в 
організм людини 

Вуглеводи •    Енергетична функція 
(використовуються для утворення 
енергії) •    Пластична і 

біорегуляторна функції (беруть 
участь в утворенні складних 
біоорганічних сполук (полісахаридів, 

глікопротеїнів тощо) •    Захисна 

функція (клітковина і рослинні 
волокна сприяють перистальтиці 
кишечника, адсорбують і зв'язують 
токсичні речовини, беруть участь у 
формуванні калових мас) 

•    зернові: пшениця, жито, овес, 
гречка, ячмінь, бобові, кукурудза, 
рис тощо •    овочі та баштанні: 
картопля, капуста, помідори, огірки, 
буряки, морква, кавуни, гарбузи, 
шпинат тощо •    фрукти і ягоди: 

яблука, груші, сливи, вишні, 
черешні, суниці, виноград, 
абрикоси, банани, апельсини тощо •    
солодощі: цукор, мед, варення, 
джем, цукерки, кондитерські 
вироби, сиропи тощо 

Білки •    Пластична функція 
(амінокислоти і білки складають 
основу клітин і тканин організму, 
беруть участь в утворенні складних 
біоорганічних сполук, гормонів, 
ферментів, регулюють водно-
сольовий обмін) •    

Біорегуляторна функція 

(амінокислоти і білки беруть участь в 
утворенні гормонів, ферментів, 
регулюють водно-сольовий обмін) •    
Захисна функція (білки беруть 
участь в утворенні імуноглобулінів 

(або антитіл), які знешкоджують ві-
руси, бактерії та мутантні клітини, 
що можуть стати початком пухлин) •    
Енергетична функція 

(використовуються для утворення 

енергії) 

#    джерелом білків тваринного 
походження є м'ясо, риба, птиця, 
Яйця, молоко, сир, йогурт та інші 
молочні продукти •    джерелом 
білків рослинного походження є 
гриби, соя, горіхи, різне насіння, 
бобові, крупи, вершкове та 
горіхове масло тощо 

Жири •    Енергетична функція (жири є 
концентрованим джерелом енергії, 
що може зберігатися в організмі 
впродовж тривалого часу) •    
Пластична функція (жирні кислоти і 
ліпіди беруть участь в утворенні 

складних біоорганічних сполук 
входять до складу ліпідного шару 
клітинних мембран, складають основу 
клітин і тканин організму, регулюють 
водно-сольовий обмін) 

•    джерелом жирів тваринного 
походження є сало, вершкове 
масло, незбиране молоко, сметана, 
сир та яєчні жовтки, жирне м'ясо та 
печінка, жирна риба •    джерелом 
жирів рослинного походження є 

соняшникова, оливкова, горіхова та 
інші олії, маргарин, майонез, 
горіхи, соняшникове та інше 
насіння 
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Продовження табл. 3.2 
 

Складові 

компоненти 
їжі 

Функції Джерело надходження в 

організм людини 

 •    Біорегуляторна функція 
(жирні кислоти і ліпіди беруть 
участь в утворенні гормонів, 
ферментів, пігментів, жири 
сприяють засвоєнню вітамінів А, 
D, Е і К) 

 

Мінеральні 

солі 
•    Пластична функція 
(мінеральні солі беруть участь в 
утворенні складних біоорганічних 
сполук, входять до складу кісток, 
зубів, м'язів, крові, ферментів, 
гормонів, цитоплазми клітин і 
тканин) •    Біорегуляторна 
функція (регулюють багато 
функцій організму у складі 
ферментів, гормонів, підтримують 
осмотичний тиск сироватки крові, 
цитоплазми та інших біологічних 
рідин) 

•    в усіх продуктах, але типи 
мінералів і їхня кількість залежать 
від особливостей ґрунту, де вони 
були вирощені, або технології 
вигодовування тварин 

Вітаміни •    Біорегуляторна функція 
(беруть участь в обміні речовин та 
регулюють багато функцій 
організму у складі ферментів) 

•    в усіх продуктах, але типи 
вітамінів і їхня кількість залежать 
від виду продуктів, особливостей їх 
зберігання та приготування їжі, 
технології вирощування рослин 
або вигодовування тварин 

Вода •    Біорегуляторна функція (є 
середовищем, яке підтримує 
речовини в розчиненому стані в 
тканинах організму і регулює 
температуру тіла, забезпечує 
кровообіг і виділення продуктів 
метаболізму) •    Пластична 
функція (є складовою частиною 
плазми крові, спинномозкової 
рідини, травних соків слини, поту та 
інших біологічних рідин) 

•    питна вода, соки, молоко, 
овочі і фрукти 
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близько 50 мінеральних елементів, які входять до складу організму 
людини. 

Макроелементи необхідні організму в десятках і навіть сотнях гра-
мів і використовуються для побудови, розвитку і нормального функціо-
нування кісток, зубів, крові та м'язів. 

Прикладом макроелементів є кальцій, калій, натрій, фосфор, магній, 
сірка, хлор. 

З мінеральних речовин найбільше в організмі людини міститься каль-
цію (1000-1200 г) і фосфору (600-900 г), які входять до складу кісток 
скелета і зубів. Кальцій і фосфор містяться в молоці й молочних проду-
ктах, рибі та продуктах моря, овочах і фруктах, яйцях, зернових. Так, 
100 г сиру або 500 мл молока щодня забезпечують людину необхідною 
кількістю кальцію (табл. 3.3). 

Мікроелементи необхідні організму в мікродозах (міліграмах і мік-
рограмах). Вони входять до складу всіх ферментів та гормонів. Прикла-
дом мікроелементів є йод, залізо, мідь, марганець, кобальт, фтор, цинк, 
хром та інші. 

Для забезпечення процесу кровотворення організму потрібні сполуки 
заліза, яке є складовою частиною гемоглобіну еритроцитів крові. Вони мі-
стяться в яблуках, баклажанах, печінці, м'ясі, жовтках яєць, зелених 
листках (шпинаті, петрушці тощо) і кашах (особливо гречаній). При недо-
статності в продуктах харчування заліза розвивається анемія (недокрів'я). 

Йод необхідний для утворення гормонів щитоподібної залози. Він 
міститься у продуктах моря та йодованій солі. 

Магній дуже важливий для нормального функціонування нервової 
системи. Він міститься в продуктах моря, гречаній крупі, жовтках яєць, 
молочних продуктах, висівках зернових культур.  

Вітаміни необхідні для регуляції життєдіяльності людини. Вони 
входять до складу ферментів й беруть участь в обміні речовин (табл. 3.4). 
Як уже згадувалося, гіповітаміноз призводить до розладу здоров'я та 
різноманітних захворювань. 

Вітаміни містяться майже в усіх продуктах, окрім рафінованих, 
тобто очищених (білий цукор, білий рис, біле борошно), штучних напо-
їв, цукерок, жувальних гумок. 

Отже, з їжею людина одержує необхідні для функціонування орга-
нізму речовини, які засвоюються у процесі травлення. Травлення — це 
складний біохімічний процес, в ході якого під дією ферментів їжа роз-
кладається на елементарні структурні компоненти (глюкозу, аміно-
кислоти, жирні кислоти) та утворюється енергія, необхідна для жит-
тєдіяльності організму. Травлення відбувається у травній системі.  
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Таблиця 3.3. Основні функції і джерела надходження деяких мінеральних речовин  
в організм людини 

 

Макроелементи та 
добова потреба в них 

Властивості та роль в організмі Джерела надходження до 

організму 
Кальцій (Са) 
0,8-1,5 г 

• входить до складу кісток, зубів • 

бере участь у процесах збудження і 

гальмування в корі головного мозку 

та нервовій системі • необхідний для 

згортання крові • регулює 

проникність кровоносних капілярів 

молоко та молочні продукти, 

овочі, фрукти, листяні рослини, 

зернобобові та зернові культури 

(капуста, квасоля, горох, гречка, 

кріп, петрушка, морква, 

помідори, цибуля, салат, 

виноград, вишні, черешні, 

смородина), морська риба 
Фосфор(Р) 
1,3-1,5 г 

• входить до складу кісток і зубів • 

бере участь в енергетичному обміні 

(входить до складу АТФ) 

молоко та молочні продукти, 
м'ясо, риба, перлова, гречана, 

пшоняна крупи, зернобобові, 

фрукти й листяні рослини 

(квасоля, горох, морква, 

буряк, петрушка, кріп, часник, 

хрін, редиска) 
Магній (Mg) 
0,4-0,5 г 

• бере участь у регуляції функції 

нервової системи (знижує збудливість, 

підсилює процеси гальмування в корі 

головного мозку) • має антиспастичну 

дію; знижує рівень холестерину в 

крові • входить до складу ферментів, 

які регулюють синтез білка і 

нуклеїнових кислот, а також 

утворення енергії в клітинах 

хліб з висівками, гречана, 

вівсяна, пшоняна і перлова 

крупи, кавуни, квасоля, 

горох, листяні рослини 

(петрушка, щавель, морква, 

капуста, банани) 

Натрій (No) 
6-7 г 

• бере участь у регуляції водно-сольо-
вого обміну (затримує воду в організмі) • 

бере участь у процесах передачі 

нервового імпульсу • створює 

осмотичний тиск у міжклітинній 

рідині й цитоплазмі • підтримує 

кислотно-лужну рівновагу 

кухонна сіль (NaCl), хліб, 

м'ясо і м'ясні вироби 

Калій (И) 
2-4 г 

• бере участь у регуляції водно-сольо-
вого обміну (стимулює виведення рі-
дини з організму через нирки з сечею) • 

бере участь у процесах передачі 

нервових імпульсів • регулює 

внутрішньоклітинний осмотичний 

тиск • підвищує тонус гладкої й 

поперечно-смугастої (скелетної) 

мускулатури • підтримує кислотно-
лужну рівновагу (підвищує лужність) 

квасоля, горох, картопля, 

хрін, кріп, абрикоси (курага), 

щавель, петрушка, виноград 
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Таблиця 3.4. Основні функції і джерела надходження вітамінів в організм людини  
 

Вітаміни та 
добова потреба 
в них 

Властивості та роль в організмі Джерела надходження в 

організм 

Вітамін А 
1,5 мг 

необхідний: • щоб шкіра та 

волосся були здоровими • для 

росту кісток, розвитку зубів • для 

відтворення зору • має 

антирадіаційну дію 

печінка, яйця, риба, молоко і 
молочні продукти, темно-зелені 
та оранжеві овочі, фрукти та 
ягоди (морква, обліпиха, 
абрикоси, гарбуз, цитрусові) 

Вітамін С 

50-100 мг 
• бере участь в утворенні енергії в 

клітині • бере участь в синтезі 

окремих гормонів • забезпечує 

нормальну проникність стінок 

кровоносних судин • сприяє 

підвищенню рівня імунної системи 
• має антирадіаційну дію 

яблука, смородина, шипшина, 

обліпиха, цитрусові, порічки, 
аґрус, капуста (свіжа і квашена), 
картопля, перець, помідори, 
суниці, полуниці, салат 

Вітамін D 
400 МО 

• сприяє росту і формуванню 

кісток скелета і зубів (особливо в 
дитячому віці) • підтримує 
нормальну функцію нервової 
системи 

вершкове масло, молоко, жовтки 

яєць, морська риба. Синтезується 
в організмі людини під дією 
сонячних променів 

Вітамін Е 
20-30 мг 

• запобігає ушкодженню мембран 

клітин • має антирадіаційну дію • 

сповільнює старіння організму • 

регулює функцію статевих залоз, 

запліднення, сприяє нормальному 

перебігові вагітності 

пророслі зерна, хліб та каші з 
цільного зерна, листяні зелені 
овочі, олія, горіхи, вершкове 
масло, молоко 

Вітаміни 
В, В,. В6 2-
3 мг 

необхідні для нормального функ-
ціонування нервової системи та 
внутрішньоклітинного обміну 
речовин 

цільні крупи, печінка, горіхи, 
дріжджі, рослини з родини 
бобових, м'ясо, пророслі зерна 

Вітамін В/2 
0,02 мг 

необхідний для нормального 
кровотворення та згортання крові 

жовток яєць, печінка, м'ясо, 
горіхи, нирки 

Принципи оздоровчого харчування.  
Здорова, а тим більше хвора людина повинна ретельно дотримува -

тися принципів правильного валеологічно обґрунтованого харчування: 

споживати їжу у відповідній кількості, в певний час, раціонально розпо-
ділити її за масою, об'ємом, енергомісткістю, хімічним складом та на -
бором продуктів протягом дня залежно від віку і статі, характеру 

роботи, рухової активності, кліматичних умов тощо.  
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Для ритмічної секреції багатих на ферменти травних соків їжу тре-
ба споживати регулярно. При нерегулярному харчуванні порушується 
робота секреторних залоз травної системи, і їжа погано засвоюється. 
При цьому в таких людей через певний період часу можуть виникнути 
різні захворювання шлунково-кишкового тракту: гастрити, виразкова 
хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, дискінезії жовчних шля-
хів, холецистит тощо. 

Інтервал між вживанням їжі повинен становити 4-5 годин, що спри-
яє рівномірному навантаженню на травну систему. Якщо людина харчу-
ється з великими інтервалами (через 8-10 годин і більше), то вона за 
один-два рази з'їдає значну кількість їжі, переобтяжує травну систе-
му, внаслідок чого їжа погано перетравлюється, затримується в шлун-
ку, порушується перистальтика кишок, виникають запори, гниття не-
перетравлених решток їжі в товстому кишечнику. У таких людей поси-
люється відкладення жиру в сальниках та в підшкірній основі, 
накопичуються токсичні речовини і шлаки, створюються умови для за-
хворювання печінки, атеросклерозу та ожиріння. 

Однак харчування із занадто короткими інтервалами також може 
призвести до розладу секреторної та моторної діяльності травного тра-
кту, тому що їжа не встигає повністю перетравитися і всмоктатись. 
Доведено, що до ожиріння призводить не тільки надлишок кількості 
спожитої їжі та її незбалансованість, а й порушення режиму та непра-
вильний вибір продуктів відповідно до періодів роботи біологічного го-
динника організму. Все це і зумовлює порушення обміну речовин.  

"Ніхто не вмирає від старості, люди вмирають від хвороб", — говорили 
в давні часи. До хвороб, у розвитку яких має значення неправильне хар-
чування, відносять ожиріння, атеросклероз, цукровий діабет, рак, ішемічну 
хворобу серця та інфаркт міокарда, гіпертонічну хворобу й інсульт. 

Для нормального і правильного харчування потрібно враховувати 
також і свій хронотип. 

"Жайворонкам" перший сніданок слід приймати через годину після про-
будження, а вечерю — приблизно о 19 годині. Для "сов" час сніданку настає 
приблизно через 1,5 години після сну, а вечеря — близько 20 години. 

Час другого сніданку для людей всіх хронотипів припадає приблиз-
но на 12-13 годину, обіду — на 15-16, а вечірнього чаю — на 22 годину 
(за 1-1,5 години до сну). 

Здоровій людині потрібно харчуватися 4 рази на день. Добову енер-
гомісткість раціону треба розподілити так: сніданок — 25 %, обід — 
35 %, підвечірок (або другий сніданок) — 15 %, вечеря — 25 %. 

Важливе значення для збереження та зміцнення здоров'я має пра-
вильний розподіл харчового раціону за обсягом та якісним складом хар-
чів, а також дотримання черговості страв під час споживання їжі.  
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Найкращий час для жирної і білкової їжі — перша половина дня 
(між 12 і 15 годиною), а на вечерю корисно споживати страви з молоч-
нокислих продуктів. 

Снідати треба обов'язково. Люди, які відмовляються від сніданку, 
швидко відчувають втому, в них послаблюється пам'ять, увага, знижу-
ється працездатність. Навіть людям, схильним до повноти, порадьте 
не позбавляти себе обіду чи вечері, а розумно обмежувати себе в кіль-
кості й складі їжі, не зловживати жирними стравами, гострою, солод-
кою, солоною, копченою їжею. Треба завжди пам'ятати приказку: "По-
чуття міри — дарунок богів". 

Кожній людині потрібне фізіологічно повноцінне харчування з ура-
хуванням віку, статі, характеру праці, рухової активності, індивідуа-
льних особливостей і клімато-географгчних умов. Таке харчування 
називають збалансованим, раціональним, або валеологгчно обґрунтова-
ним. Воно забезпечує підтримання фізіологічної життєдіяльності орга-
нізму, достатній рівень розумової і фізичної працездатності, правиль-
ний обмін речовин, високу опірність організму до несприятливих чин-
ників довкілля, сприяє активному довголіттю.  

В природі не існує ідеальних продуктів харчування, які б містили весь 
комплекс речовин, необхідних людині. їжа повинна складатися з різнома-
нітних харчових продуктів як рослинного (фрукти, овочі, ягоди, крупи, 
хлібобулочні вироби), так і тваринного (молочні, рибні, м'ясні продукти, 
яйця) походження. При різноманітному харчуванні, що складається з про-
дуктів тваринного та рослинного походження, в організм людини надхо-
дить достатня кількість харчових речовин, оскільки різні продукти допов-
нюють один одного через відсутність окремих компонентів. 

Збалансоване харчування відповідає повноцінному харчуванню, яке 
характеризується оптимальною (тобто відповідає фізіологічним потребам 
організму) кількістю і співвідношенням всіх компонентів їжі. Збалансова-
не харчування містить потрібні поживні речовини, які повинен отриму-
вати організм людини в оптимальній кількості та певних співвідношен-
нях, що відповідають енергетичним та пластичним потребам організму. 

Оптимальне співвідношення в раціоні людини білків, жирів, вугле-
водів повинно наближатися до наступного: 1:1, 2:4. Це співвідношення 
найбільш сприятливе для максимального задоволення як пластичних, 
так і енергетичних потреб організму людини. Білки повинні складати 
12 %, жири — 30-35 % загальної кількості. Один грам білкової їжі дає 
4 ккал (кілокалорії), один грам жирів — 9 ккал, а один грам вуглево-
дів — 4 ккал. Якщо знати хімічний склад їжі, легко підрахувати, скіль-
ки енергетичного матеріалу отримала людина за добу.  

Раціональним вважають таке харчування, яке забезпечує нормаль-
ну життєдіяльність організму, опірність до несприятливих факторів  
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оточуючого середовища, максимальну тривалість активного життя. Для 

нормальної життєдіяльності людини їжа повинна бути збалансованою, 

тобто співвідношення харчових продуктів повинно бути оптимальним. 
Отже, харчування здорової людини залежить від віку, професії, спо-

собу життя. Під час фізичної праці людина потребує більше енергії, 

ніж під час розумової праці. 
У характері харчування людей велике значення мають традиції, 

рівень розвитку науки та культури, ступінь забезпеченості та доступ-
ність продуктів харчування. Все це формує вимоги до вибору їжі, ви-
значає необхідність певних інгредієнтів у їжі, впливає на ставлення 

людини до самого процесу приймання їжі. Це пояснює етнічні особли-
вості в традиційному харчуванні різних народів. Хоча не обов'язково, 

щоб людина віддавала перевагу у їжі тільки раціону певного культур-
ного середовища, їй може подобатись й інша їжа. Кращий спосіб дізна-
тись, якій їжі людина віддає перевагу, — запитати її про це. 

Таким чином, кожній людині для формування та зміцнення здоров'я, 

збереження працездатності й активного довголіття потрібно дотримува-
тися наступних принципів валеологічно обґрунтованого харчування.  
□ Перший принцип — енергетична цінність раціону харчування по 

винна відповідати енергетичним витратам організму.  
□ Другий принцип — хімічний склад (інгредієнти) їжі має відповіда 

ти фізіологічним потребам організму в поживних речовинах. 
□ Третій принцип (він забезпечує виконання другого принципу) — це 

різноманітність вживаних для харчування продуктів. 
□ Четвертий принцип — оптимальний режим харчування, тобто 

такий реоким харчування, що забезпечує регулярність надходжен 
ня їжі та включення психофізіологічного механізму травлення.  
Ці чотири принципи покладено в основу розробки різноманітних  

систем харчування раціонального та збалансованого харчування, роз 
дільного харчування, вегетаріанства тощо. .   .. 

Групи їжі 
Всі харчові продукти тваринного та рослинного походження за вмі-

стом в них поживних речовин та інгредієнтів їжі умовно поділяють на 

п'ять груп. 
До першої групи належать хлібобулочні та круп'яні вироби (рис. 3.1). 
Ці продукти є основою, на якій повинно базуватися валеологічно 

обґрунтоване харчування, особливо в дитячому віці, замолоду та у до-
рослих, які ведуть рухливий, фізично активний спосіб життя і не ма-
ють надмірної ваги. Хлібобулочні та круп'яні вироби є джерелом енергії 

для організму і забезпечують його вуглеводами, білками, вітамінами, 

неорганічними речовинами та невеликою кількістю жирів. До виробів 

цієї групи відносять продукти з пшениці, кукурудзи, жита, проса, яч- 
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меню, вівса, гречки, 
рису. З них виготовляють 
крупи, борошно, 
макаронні вироби, печуть 
хліб, булки, печиво, 
торти, тістечка. 

До другої групи від-
носять овочі та фрукти 
(рис. 3.2, 3.3). 

Овочі містять велику 
кількість клітковини, 
неорганічних речовин, 
води, вітамінів та вуг-
леводів. Фрукти містять 
велику кількість вугле-
водів (у вигляді приро-
дного цукру — глюкози і 
фруктози), вітамінів, 
неорганічних речовин, 
води, клітковини та 
пектинів. 

Третя група включає 

в себе молоко і молочні 

продукти (рис. ЗА). 
Молоко і молочні 

продукти постачають 
організм білками, неор-
ганічними речовинами 
та окремими вуглеводами. 
Деякі з них мають 
високий вміст жиру. Ба-
гато молочних продуктів 
є джерелом вітамінів А, В 
і D. 

До четвертої групи 
належать м'ясні, рибні 
продукти, яйця,птиця, 
гриби та  зернобобові    Рис. 3.3. Продукти другої групи їжі. 
(рис. 3.5). 

Ця група включає в себе продукти тваринного та рослинного похо-
дження, що є постачальниками білка для організму людини. Водночас ра-
зом із продуктами тваринного походження в організм надходять тваринні 
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Рис. 3.1. Продукти першої групи їжі. 

 
Рис. 3.2. Продукти другої групи їжі. 

 



жири і холестерин, які 
при надмірному вживанні 
цих продуктів можуть 
спричинити у дорослих 
захворювання серцево-
судинної системи та об-
міну речовин. Тому в 
дорослому і літньому 
віці краще вживати білки 
рослинного походження, 
які містяться в сої, 
бобових культурах та 
грибах. 

П'ята група — 
жири, концентровані 
(рафіновані) солодощі й 

алкоголь. 
Організм людини 

потребує певну кіль-
кість жирів і цукру для 
забезпечення пластич-
ної та енергетичної 
функцій. Зазначимо, 
що йдеться саме про 
певну їхню кількість, 
оскільки надлишок жирів 
і цукру призводить до 
низки захворювань. 
Тому рекомендується 

дещо обмежувати себе в солодощах, 
вживати 

більше рослинної олії, ніж тваринних жирів, вершкового масла, горі -
хів, соняшникового та гарбузового насіння. 

Оскільки зернові продукти містять той тип вуглеводів, що найле-
гше засвоюється організмом, майже всі складові компоненти їжі, здо-
рова людина повинна їсти більше продуктів із зернової групи, ніж із 
будь-яких інших груп продуктів. Залежно від виду та рівня фізичної 
або розумової активності, здорова доросла людина повинна з'їдати 
щодня 5-12 порційних одиниць продуктів, виготовлених із зерна. Роз-
мір порції залежить від того, який тип зернового продукту вона їсть. 
Наприклад, одна скибка хліба, 150 г каші або макаронів — це одна 
порційна одиниця. 
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Рис. 3.4. Продукти третьої групи їжі. 

 

Рис. 3.5. Продукти четвертої групи їжі. 



Організм людини щодня потребує достатньої кількості білків. Висо-
кий вміст білків є в продуктах третьої і четвертої груп. 

Здорова доросла людина повинна з'їдати 2-3 порційних одиниць м'я-
сних продуктів щодня (50-100 г м'яса, риби або птиці, 1-2 яйця). Коли 
ви вибираєте продукти з м'ясної групи, пам'ятайте, що вони містять 
різну кількість жиру. Дієтологи рекомендують вживати менше тварин-
ного жиру. Червоне м'ясо, особливо свинина, містить більше жиру, 
ніж м'ясо домашньої птиці або риба. 

Як у м'ясі, так і в молочних продуктах міститься багато білків.  
Доросла людина повинна одержувати 2-4 порційних одиниць продуктів 

молочної групи щодня, діти від 4 до 9 років — 2-3, підлітки від 10 до 
16 років — 3-4, вагітні й жінки, які годують грудьми — 4 і більше порцій-
них одиниць молочних продуктів. Одна порційна одиниця з молочної гру-
пи — це склянка молока, кефіру чи йогурту, 50 г твердого сиру або 150 г 
м'якого сиру. Деякі молочні продукти можуть містити велику кількість 
жиру. Цього можна уникнути, якщо пити цілком або частково знежирене 
молоко, кефір чи йогурт, їсти м'який сир з низьким вмістом жиру.  

Деякі люди притримуються вегетаріанської дієти або посту. Вони 
можуть одержувати білки, вживаючи такі продукти, як сою, гриби, 
крупи, горох або квасолю, горіхи і насіння.  

Овочі і фрукти містять велику кількість вуглеводів і вітамінів. Здо-
рова доросла людина повинна з'їдати 5-10 порційних одиниць овочів та 
фруктів щодня. Одна порційна одиниця відварних овочів — 150 г. Пор-
ційна одиниця фруктів — це одне середнє яблуко, груша, банан чи 
персик, 3-5 слив чи абрикосів, 150 г нарізаних фруктів або 125 мл фру-
ктового соку. 

Жири й олія повинні бути найменшою частиною будь-якої дієти. 
Краще варити м'ясо, ніж смажити його в жирі. Крім того, людина по-
винна обмежувати вживання концентрованих солодощів і алкоголю.  

Можливість адекватного (відповідного) вимогам валеологічної науки 
харчування людини забезпечується за умов відповідного соціально-по-
літичного ладу й економічного рівня суспільства. Певне значення ма-
ють кліматогеографічні умови та етнічні особливості народу.  

Дотримання принципів валеологічного харчування повинно стати зви-
чкою для кожної людини, яка бажає бути здоровою і прагне активного 
довголіття. На основі цих корисних звичок, а також оптимальної рухо-
вої та фізичної активності формується фізіологічний базис (фундамент) 
здорового способу життя, що стане основою фізичної складової здоро-
в'я. 

Допомога пацієнтам під час приймання їжі.  
Апетит залежить від багатьох чинників. Наприклад, у людини може 

бути поганий апетит, якщо вона хворіє, схвильована або відчуває страх.  
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Апетит залежить від запаху їжі, який може змусити людину відчути 
голод чи, навпаки, відразу до їжі. Запах також впливає на смак їжі.  

Для поліпшення апетиту необхідно створювати приємну обстановку 
в приміщенні, де відбувається приймання їжі. Ви можете створити приєм-
ну обстановку під час їди для ваших підопічних, якщо будете дотриму-
ватися основних правил, викладених нижче.  
□ Підтримуйте атмосферу під час їди настільки веселою і комфорт  

ною, наскільки це можливо. 
Q     Забезпечте достатнє освітлення кімнати, де приймається їжа. 
Q     Утримуйте кімнату чистою, без неприємних запахів. 
□ Визначіть певний час для підготовки до приймання їжі.  
Q    Запропонуйте пацієнту помити руки перед їдою. 
□ Якщо потрібно, допоможіть вашому підопічному сісти комфортно,  

зайняти таке положення, в якому йому легше жувати і ковтати, а 
також користуватися столовими наборами. 

□ Подавайте страви швидко, щоб гаряча їжа залишилася гарячою, а  
холодна — холодною. Деякі продукти швидко псуються, якщо збе 
рігати їх при кімнатній температурі. 

□ Якщо людина на лікувальній дієті, переконайтесь, що вона одер 
жує належну їжу. 

□ Дізнайтеся в пацієнта про непереносимість певних продуктів (алер  
гію) і про те, які продукти він любить вживати.  

Q Подавайте протерту їжу окремо. Додавайте приправи, такі, як сіль 
(якщо є дозвіл) і перець у протерту їжу. До безсольових страв дода-
ють відварену і злегка підсмажену цибулю, яблучний, лимонний, 
гранатовий соки. 

□ Протерта їжа на вигляд не така апетитна, як звичайна, але позитивне 
ставлення до неї може допомогти вашому підопічному її з'їсти.  
Необхідно спостерігати за пацієнтами під час їди, щоб визначити,  

чи не потребують вони допомоги. Іноді люди залишають частину їжі, 
тому що вони занадто втомилися. У такому випадку ви можете допомо-
гти їм в прийманні їжі або запропонувати перекусити пізніше.  

Деякі люди, які потребують допомоги під час приймання їжі, почу-
вають при цьому себе безпомічними. Дуже важливо переконати вашого 
підопічного їсти самостійно стільки, скільки він може це зробити. Ви 
можете допомогти відкрити пакунок з молоком тому, у кого слабкі руки, 
порізати м'ясо тому, у кого одна сторона тіла паралізована. Ви можете 
під час їжі підтримати за лікоть пацієнта, у якого слабка рука. Під час 
кожного приймання їжі поговоріть з людиною про те, якої саме допо-
моги вона потребує. 

Допомагаючи вашим підопічним приймати їжу, дотримуйтесь ниж-
чеподаних рекомендацій. 
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□ Переконайтеся, що пацієнт займає правильне положення для прий  
мання їжі  що його ноги в стійкому положенні, лікті або передпліч  
чя лежать на столі, якщо він потребує опори. За бажанням людини  
забезпечте захист її одягу від забруднення, розстеливши рушник  
або серветку на груди (рис. 3.6). 

Q Якщо ви повинні допомогти нагодувати вашого шдошчного, запи-
тайте в якому порядку він хоче приймати їжу, які приправи біль-
ше подобаються, називайте кожну страву, яку ви пропонуєте.  

□ Якщо пацієнт збирається пити такі гарячі напої, як чай або кава,  
перевірте перед подачею їхню температуру, капнувши декілька кра 
пель на зап'ясток; якщо ви відчуваєте, що рідина ще гаряча, дай  
те їй трохи охолонути, а потім подавайте. 
Пропонуючи пити гарячий напій через трубочку, спочатку перемі-

шайте його трубочкою, щоб розподілити тепло рівномірно. Людина може 
пити і ковтати рідину, як забажає. Якщо вона набрала занадто багато 
рідини в рот і не в змозі її проковтнути, варто вийняти трубку з рота і 
відкласти вбік, щоб дати час проковтнути рідину.  
Пропонуючи напій пацієнту в лежачому положенні, однією рукою 
підніміть і підтримуйте голову, іншою - тримайте чашку, з якої він 
п'є Пропонуйте рідину тільки в тому випадку, коли в роті  немає їжі. □ ' 
Годуйте вашого підопічного повільно. Спочатку запропонуйте йому 
попити (таким способом він змочить рот, і йому буде легше ковтати), 
потім — тверду їжу. Наповнюйте 
ложку на дві третини. Спочатку 
доторкніться ложкою до нижньої  
губи пацієнта, щоб він відкрив рот, 
потім — язика. Так пацієнт 
дізнається, що ложка в нього у 
роті. 

Зробіть паузу, щоб ваш підо-
пічний міг прожувати і проковт-
нути. Запропонуйте попити після 
приймання твердої їжі, перевіря-
ючи, чи не занадто гаряча рідина. 
Закінчивши годувати вашого 
підопічного, дайте йому воду для 
полоскання рота. При необхідності 
витріть рот серветкою. 

Коли людина, за якою ви до-
глядаєте, закінчила ЇСТИ, прибе- Рис 3 6 розташування пацієнта у ріть посуд 

І наведіть порядок на високому фаулеровому положенні для столі. Якщо 

потрібно, допоможіть    приймання їжі. 

377 



пацієнту вимити руки, почистити зуби або прополоскати рот (за ба -
жанням). 

Допомога сліпому під час їди.  
Якщо ви доглядаєте за сліпою людиною, пам'ятайте, якщо в неї 

немає інших виражених функціональних порушень, вона, можливо, зда-
тна їсти самостійно. При догляді дотримуйтесь рекомендацій, наведе-
них нижче. 
□ Назвіть їжу, яка є перед нею на тарілці, а також розташування різних 

страв так, як би вони були на годинниковому циферблаті. Наприклад, 
можна сказати: "Горох розташовано в тому місці, де на циферблаті  
цифра "8". Якщо картопля лежить навпроти гороху, ви можете сказа 
ти: "Картопля розташована в ділянці 4-ї години". Якщо склянка з во 
дою стоїть на столі у верхній правій його частині, ви можете сказати: 
"Склянка з водою розташована там, де на годиннику цифра "2". 

G      Поріжте м'ясо або інший продукт, який потрібно розрізати на 
дрібні шматки. 

□ Відкрийте упаковку молока, соку, йогурту тощо. 
□ Назвіть розташування обідніх наборів. Під час приймання їжі пере 

віряйте, чи не занадто довго пацієнт шукає якусь страву, при не  
обхідності запропонуйте свою допомогу. 
Допомога пацієнтам, яким важко ковтати. 
Людина, яка перенесла інсульт і має утруднення з мовою, важко 

ковтає їжу. їй легше проковтнути м'яку їжу, ніж рідину. Коли ви допо-
магаєте пацієнту їсти, дотримуйтесь нижчеподаних правил.  
□ Залишайтеся з пацієнтом доти, доки він їсть. 
□ Подавайте їжу в рот збоку, з непошкодженої сторони, тому що  

людина не зможе відчути їжу з ушкодженої сторони і вона буде 
накопичуватися в неї за щокою. 

G     Заохочуйте вашого підопічного жувати повільно і старанно.  
□ Вимкніть телевізор або запропонуйте відвідувачам вийти з кімна 

ти, щоб пацієнт міг зосередитись на прийманні їжі.  
□ Заохочуйте вашого підопічного нахиляти голову вниз, коли він жує. 

Тримайте голову людини піднятою під час ковтання і, як мінімум,  
півгодини після приймання їжі. 
Контроль за кількістю їжі і рідини.  
Дуже важливо знати і записувати кількість вжитої вашим підопічним 

їжі й рідини за день, а також, скільки рідини виділяється з організму.  
Кількість прийнятої людиною їжі і рідини впливає на масу її тіла. 

Відповідність між ростом та масою тіла оцінюється за індексом Кетлє 
(індекс маси тіла). За нормальну масу людини вважають її масу у 25-30 
років, коли закінчився фізичний розвиток і не було до того часу будь-
яких порушень в харчуванні, чи важких захворювань. При нормально- 
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му ритмі життя та нормальному харчуванні ця маса тіла зберігається 

до 60 років без змін. 
Контроль за вагою здійснюється методом зважування людини не 

менше двох разів на місяць. Це дозволяє вносити відповідні корективи в 

харчовому раціоні та фізичній активності людини.  
Контроль за кількістю вжитої та виділеної людиною рідини здійсню-

ється шляхом ведення бланка обліку водного балансу (співвідношення 

кількості випитої рідини та рідини, що виділилася). На одній стороні 

бланка записують кількість введеної, а на іншій — кількість виділеної 

рідини, які зіставляються в кінці доби.  

3.4. ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНІЗМУ 

Одним із факторів, який сприяє збереженню здоров'я і запобіганню 

захворюванням, є загартовування організму. 
Під загартовуванням звичайно розуміють комплекс заходів, спря-

мованих на підвищення опірності організму до холоду, тепла, сонячної 

радіації і багатьох шкідливих впливів різноманітних метеорологічних 

чинників. Медична сестра у своїй пропаганді загартовування повинна 

підкреслювати, що це один з найдавніших засобів зміцнення здоров'я, 

профілактики простудних та інших захворювань. 
Треба сказати, що наукове обґрунтування загартовування одержа-

ло порівняно недавно. Так, будь-який здоровий організм — відмінно 

налагоджена система, десятки процесів, що відбуваються у ньому, спря-
мовані на зберігання сталості внутрішнього середовища. Спекотно на 

вулиці чи холодно, сухо чи дощ, чи змінюється атмосферний тиск — в 

усіх випадках, крім нашої свідомості і волі, спрацьовують вірні стражі 

здоров'я —■ механізми захисту. За необхідності звужуються або розши-
рюються кровоносні судини, змінюється обмін речовин, працюють або 

не працюють потові залози. 
Таким чином, організм пристосовується до умов зовнішнього сере-

довища. Незважаючи на те, що людині доводиться переносити січневі 

морози і липневу спеку, весняну і осінню негоду, температура її тіла 

практично залишається завжди постійною. Пояснюють це тим, що ор-
ганізм людини має досить досконалу систему регуляції температури тіла. 

Сталість температури тіла забезпечується сполученням двох взаємопо-
в'язаних процесів — утворення тепла і його віддача. Головна роль при 

цьому належить центральній нервовій системі. Тому на зміну темпера-
тури не тільки реагує ділянка тіла, яка безпосередньо піддається по-
дразненню, але і відбуваються зміни у функціях всього організму.  
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Медична сестра повинна вміти пояснювати, що людина залишається 
здоровою, поки зовнішні подразники не перевищують ступеня її тре-
нованості. Але коли з'являється зовнішній чинник, сила якого більша, 
виникає конфлікт: захисні механізми не спрацьовують або спрацьову-
ють неточно. Варто пам'ятати, що який би орган не був уражений, він 
надовго залишається місцем найменшого опору.  

Медична сестра у своїй санітарно-просвітній роботі, у лекціях і бе-
сідах повинна переконливо доводити, що єдина можливість повернути 
організму втрачене здоров'я — правильно і цілеспрямовано загартову-
ватись, тому що теплорегулюючий апарат діє надійно в тих людей, які 
піддають свій організм температурним впливам. Тому теплорегуляційні 
процеси можна вдосконалювати і покращувати шляхом систематичного 
загартовування. 

Медична сестра, яка пропагує здоровий спосіб життя, повинна ро-
зуміти, що основними гігієнічними принципами загартовування є:  

— систематичність; 
— поступовість; 
— врахування індивідуальних особливостей; 
— різноманітність засобів і форм; 
— активний режим, поєднання загальних і місцевих процедур;  
— самоконтроль. 
Принцип систематичності потребує регулярного, щоденного, протя-

гом усього року, виконання процедур, які загартовують організм. Три-
валі перерви призводять до ослаблення або повної втрати набутих за-
хисних реакцій. Рекомендуючи загартовування, медична сестра пови-
нна повідомити, що починати потрібно з невеликих доз і найпростіших 
методів, і тільки послідовний перехід від малих доз прийнятих проце-
дур до великих — за часом, кількістю і формою — забезпечує добрий 
ефект. Людям похилого віку і дітям особливо важливо дотримуватися 
поступового і послідовного збільшення навантажень при проведенні 
процедур. 

Велике значення має загартовування за допомогою повітряних ванн, 
водних процедур: обтирання, обливання, душ, контрастний душ, полос-
кання горла, контрастні ножні ванни, купання у водоймах, морські ку-
пання, "моржування", загартовування до перегріву сонячними проме-
нями, гарячим повітрям. 

Слово "загартовування" застосовується за аналогією з явищами, які 
спостерігаються в залізі, сталі при їхньому сильному нагріванні і насту-
пному різкому охолодженні, що надає їм великої стійкості та твердості. 
Щось подібне відбувається і з організмом людини, який у результаті дії 
загартувальних процедур набуває спроможності протистояти несприя-
тливим природним чинникам. 
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Загартована людина — це та людина, яка свідомо привчила себе 
переносити холод, спеку й інші несприятливі природні умови, виробив-
ши відповідну здатність організму успішно протистояти їм.  

При загартуванні організму важливо зрозуміти, що в ньому від 
природи закладені особливі механізми, які при відповідній активізації 
виробляють стійкість організму до несприятливих природних умов. Але 
якщо їх не задіяти, то вони так і знаходитимуться в потенційному, 
згорнутому стані. Загартована людина вміло розвинула пристосувальні 
механізми організму до холоду, спеки тощо, довела їх до досконалості, 
а незагартована цього не зробила і залишилася беззахисною.  

Закордонні вчені проводили спеціальні досліди, щоб визначити най-
вищу температуру, яку людський організм спроможний витримати в 
сухому повітрі. Температуру 71 °С людина витримує протягом 1 год, 
82 °С — 49 хв, 93 °С — 33 хв, а 104 °С — тільки 26 хв. Вчені вважають, 
що межова температура, при якій людина може дихати, становить 
приблизно 116 °С. Проте в історії є факти, коли людина витримувала 
значно вищі температури. У 1764 році французький учений Тіллет по-
відомив у Паризькій академії наук про те, що одна жінка знаходилася 
в печі при температурі 132 °С протягом 12 хв. У 1828 році був описаний 
випадок 14-хвилинного перебування чоловіка в печі, де температура 
була 170 °С. У Бельгії в 1958 році був зареєстрований випадок, коли 
чоловік декілька хвилин знаходився в термокамері при температурі 200 °С! 
В оголеному вигляді людина може витримати швидке наростання тем-
ператури до 210 °С, а у ватному одязі — до 270 °С. 

Переносимість високих температур у водяному середовищі значно 
нижча, ніж на сухому повітрі. "Рекорд" належить чоловікові з Туреччи-
ни, який занурювався з головою в казан із водою, нагрітою до 70 °С. 

Переносимість холоду незагартованою людиною відносно невелика. 
Короткочасні переохолодження, навіть дуже великі, людина може 

перенести. Так, у Японії водій рефрижератора в жаркий день вирішив 
"відпочити" в кузові своєї холодильної машини. У цьому ж кузові знаходи-

лися брили сухого льоду. Двері фургона зачинились, і водій піддався впливу 
холоду -10 °С. Коли шофера витягли з кузова, він уже замерз. Проте 

через кілька годин постраждалий був реанімований у найближчій лікарні. 
Засоби загартовування організму людини. 

Загартовувальні впливи на організм можна звести до трьох чинни-
ків — холоду, тепла, чергування тепла і холоду. Розглянемо, за допомо -
гою чого краще підводити до організму людини тепло і холод, як впли -
вають холод і тепло на організм і які процеси активізуються в ньому.  

Оскільки організм дорослої людини на 65-68 % складається з води, то 

найкраще на нього впливати водою. До того ж, вода має велику теплоєм -
ність і добру теплопровідність: вона проводить тепло в 28 разів краще, ніж 
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повітря. Тому вода і повітря однакової температури нам здаються різними: 
для оголеного тіла повітря +18 °С — нейтральним — індиферентним (ні 
теплим, ні холодним), а +30 °С — дуже теплим; вода ж температурою 
+18 °С здається холодною, а нейтральною — лише близько +28 °С. 

Перевівши воду в інші стани — пару, лід — ми можемо підсилити 
вплив спеки або холоду на організм. 

Подразнення, яке здійснює вода, в основному ділиться на два види — 
механічне і термічне. Ми будемо розглядати температурне подразнення 
на організм. 

У свою чергу, температурний вплив на організм можна розділити на три 
головних види: плазму і магнітне поле, фізичне тіло, системи й органи. 

Вплив холоду на організм людини. 
Стресовий вплив. Вплив холоду викликає відповідну загальну реак-

цію організму у вигляді стресу. Залежно від сили і тривалості впливу, 
стрес може бути "жорстким" і "м'яким". 

Таким чином, незначний вплив холоду може викликати в організмі 
реакції активізації. Довго підтримуючи реакцію активізації за рахунок 
регулярних загартувальних процедур середньої сили, можна досягти 
разючого ефекту як у вилікуванні (в експериментах розсмоктувалися 
поверхнево розташовані злоякісні новоутворення в людини), так і у за-
гальному зміцненні здоров'я і духовному самовдосконаленні. 

У зв'язку зі стресовим впливом холодної води на організм, треба 
визначитися, якою реакцією організму визначається її вплив. 

Протягом перших 1-2 хв впливу води, температура якої нижче +12°С, 
система терморегуляції організму буде тільки включатися. Цей час і 
буде вважатися оптимальним для різкої активації організму.  

Після 1-2 хв у відповідь на вплив холоду організм буде виробляти 
тепло — включиться система терморегуляції організму. І тепер мова 
йтиме про дозований вплив холоду. Тут важливо протягом деякого часу 
активізувати систему терморегуляції, але не виснажити її потужністю 
і часом впливу холоду. Тому доза впливу буде визначатися тренованіс-
тю до холоду, індивідуальною конституцією, віком. Дозування впливу 
холодом треба нарощувати поступово. 

Вплив на судинну систему організму. Під час швидкого впливу 
холоду судини шкіри різко звужуються. Це тренує і зміцнює судини та 
капіляри. Відродження капілярів призводить до покращення мікроцир-
куляції у внутрішніх органах і шкірі. 

Усунення застоїв в організмі. Вода незамінна в обміні речовин. 
Усі життєві процеси нашого організму перебігають у різноманітних во-
дяних розчинах та при безпосередній участі води. Обливання, купання, 
ванни, виконані прохолодною і холодною водою, допомагають регулю-
вати рух рідин у клітинах і між клітинами, усувають застійні явища.  
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Дія на серце. Під впливом холоду не тільки змінюється кількість 
серцевих скорочень, але і сам характер поштовху. При помірному на-
вантаженні холодом зникає аритмія або значно покращується ритм сер-
цевих скорочень. 

Уповільнення пульсу відбувається від дії холоду як безпосередньо 
на серцеву ділянку або спину, так і в результаті загальних процедур.  

Вплив на склад крові. Від застосування загальних холодних проце-
дур достатньої інтенсивності (для того, щоб стрес проявився за типом 
активації) збільшується кількість лейкоцитів та еритроцитів. Найвищі ці 
показники зафіксовано через 1 год після загартувальної процедури. 

Дослідження вчених показали, що збільшення кількості еритроци-
тів, як правило, вище 2 000 000 у 1 кубічному міліметрі, відбувається в 
період максимального розширення шкірних судин після сильного впли-
ву тепла або холоду — двох, здавалося б, протилежних чинників. Суть 
цього феномена полягає в тому, що будь-які сильні подразники втрача-
ють свою специфічність, і організм реагує на них однотипно. 

... Вплив на дихання. Короткий вплив холоду як у вигляді обливання, 
так і локалізованого на потилиці (лід на шийні хребці) викликає споча-
тку зупинку дихання на посиленому вдисі, а потім прискорення дихан-
ня. В результаті значно збільшується (до 300-1500 кубічних сантимет-
рів) легенева вентиляція. 

Тривале подразнення холодом підвищує вироблення тепла в органі-
змі, а це, у свою чергу, збільшує виділення вуглекислого газу.  

Вплив на м'язову систему. Давно відомий факт, що при правиль-
ному водолікуванні м'язова сила збільшується. Холодні процедури доб-
ре відновлюють працездатність стомленого організму.  

Холод, викликаючи скорочення, активізує організм. Практичний 
висновок із цих спостережень такий: після холодних водних процедур 
людина почуває себе свіжішою і здатна до будь-якої роботи. 

Теплові процедури сприяють розслабленню, тому що тепло викли-
кає розширення. Тому після всіх теплових процедур організм розслаб-
люється, заспокоюється, виникає бажання відпочинку і сну.  

Вплив на нервову систему. Чим більша різниця між температу-
рою води і тілом людини, тим сильніше подразнення нервової системи: 
холодні температури приносять свіжість, теплі — заспокоєння. Це най-
головніший чинник у техніці використання водних процедур.  

От ще декілька чинників, які посилюють вплив на нервову систему.  
Чим на більшу площу шкіри впливає холод, тим більше виражена 

відповідь з боку нервової системи. 
Чим більший контраст між температурою середовища і тілом, тим 

швидший вплив холоду, тим сильніше реагує нервова система — пір-
нання в холодну воду діє сильніше, ніж просто входження в неї.  
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Холодні подразнення, які впливають на шкіру, діють тим інтенсив-
ніше, чим тепліша шкіра, чим вона багатша на кров; і навпаки, шкіра 
холодна, яка стиснулася, перешкоджає повному прояву холодного по-
дразнення. 

Що стосується механічного подразнення, яке вода здійснює на тіло, 
то її низькі температури переносяться тим легше, чим енергійніше і 
швидше вони дотикаються зі шкірою і чим менше триває дотик. Так, 
холодний сильний душ протягом короткого періоду часу (1-2 хв) — зі-
гріває, а повільне обливання без тиску викликає озноб. 

Вплив на обмін речовин. Помічено, що під впливом водних проце-
дур азот їжі краще засвоюється. Сечовина, сечова кислота та інші не-
потрібні сполуки при правильному водолікуванні виводяться з організ-
му у великій кількості. 

Завдяки цьому, при лікуванні хвороб обміну речовин, можна регу-
лювати всі види обміну. 

Лужність крові після впливу холоду збільшується, а після теплих 
процедур підвищується кислотність, що особливо важливо при ліку-
ванні подагри. 

Водні процедури покращують кровообіг, що дозволяє успішно бо-
ротися з відкладанням сечової кислоти. 

Вплив на видільну функцію організму. Результатом використання 
холодної води у вигляді обтирань, обливань, ванн тощо, звичайно, є збі-
льшене виділення сечі внаслідок посиленого обміну речовин і наявність 
продуктів розпаду. Через 6-8 годин питома вага сечі підвищується, кіль-
кість сечовини, сечової кислоти, хлоридів і фосфатів теж збільшується.  

Збільшення кількості сечі після холодних процедур і зменшення пі-
сля теплих залежить від змін кров'яного тиску в ниркових судинах. 
Так, під час холодних процедур відбувається підвищення артеріально-
го тиску, а це збільшує фільтрацію води в нирках. Під час теплових 
процедур відбувається потовиділення — втрата води, що призводить 
до збільшення концентрації сечі, посилюється виділення води через 
шкіру й ослаблюється діяльність нирок. 

Втрата води через шкіру відповідає зменшенню діурезу, вже через 
кілька годин здоровий організм повертається до попереднього стану і 
набуває своєї попередньої ваги; але навіть і ця недовготривала втрата 
води надзвичайно посилює обмін речовин. 

На перистальтику кишок можна впливати різноманітними при-
йомами і температурами", з одного боку, прискорювати, з іншого боку — 
сповільнювати. Всі короткі холодні процедури, якими нерви шкіри жи-
вота і кишечника збуджуються, як правило, прискорюють перисталь-
тику, і навпаки. Процедури, пов'язані з теплом, добре діють при спаз-
мах різноманітної природи (наприклад, проти спастичних запорів).  
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Вплив тепла на організм і процеси, які активуються ним.  
Стресовий вплив. Достатньої сили теплові процедури, особливо ла-

зня, роблять на організм людини стресовий вплив. Якщо це розумно 

використовувати, то можна активізувати захисні сили і зміцнити орга-
нізм. Так, помірна лазня оновлює, тонізує людський організм. Саме тому 

людина виходить із лазні в прекрасному настрої.  
Людям похилого віку особливо необхідне подібне фізіологічне онов-

лення. Це дозволяє значно активізувати їх організм, зберегти бадьо -
рість і силу до похилого віку. 

Втілив на шкіру. Поверхня шкіри складає близько півтора квадрат-
них метрів тканини — 20 % від загальної ваги людини, тому вплив на 

шкіру як тепла, так і холоду не можна недооцінювати.  
Природний захист. Наша шкіра — "передній край оборони" людсь-

кого організму. Вона безпосередньо вступає в контакт із навколишнім 

середовищем, захищає наші судини, нерви, залози, внутрішні органи 

від холоду і перегрівання, від ушкоджень і мікробів. Шкіра містить ре-
човину лізоцим, яка згубно впливає на бактерії.  

Дихальна і водовидільна функції шкіри. Шкіра дихає, а отже, допо-
магає легеням. Через неї виділяється вода, що полегшує діяльність ни-
рок. З її допомогою ми звільняємося від шлаків.  

Чиста, здорова шкіра протидіє беззупинній агресії мікробів. Зара-
ження через шкіру можливе лише при її забрудненні. Дослідження вче-
них показали, що мікроорганізми на чистій шкірі швидко гинуть.  

Бруд на шкірі. Нещодавно датські мікробіологи виявили в пилу 

кліщі діаметром усього ЗО мікрон, що харчуються відмерлими частка -
ми людської шкіри і викликають одну з форм астми. Змішуючись із 

потом, із шкірним салом, що виділяється постійно, і лусочками омерт-
вілого рогового прошарку, ці порошини утворюють те, що ми називає -
мо брудом. 

Брудна шкіра втрачає пружність, стає беззахисною. Запалення, на -
гноєння найчастіше викликаються стафілококами.  

Шкірні захворювання. Багато хвороб шкіри є причинами викиду 

токсичного вмісту організму зсередини назовні. У такий спосіб організм 

бореться з отруйними речовинами, які накопичуються у ньому, якщо 

органи виділення не справляються. Тому, щоб лазнева пара не діяла  на 

шкіру, як "пилосос", який видаляє токсичний вміст організму, прове -
діть попереднє очищення всіх найважливіших систем організму — ки-
шечника, печінки, рідинних середовищ.  

Очищувальний вплив. Сильна, приємна пара (лазні), як ніякий ін-
ший гігієнічний засіб, відкриває і ретельно прочищає всі пори тіла, 

видаляє бруд, м'яко знімає з верхнього шару шкіри віджилі, омертвілі 

клітини. 
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Корисно знати, що тільки за одну добу в людини в середньому гине 
і відновлюється двадцята частина клітин шкірного покриву. Так, волога 
пара лазні допомагає самовідновленню шкіри. 

Бактерицидна дія. Пара сауни і лазні має бактерицидні властиво-
сті. Гинуть у цій парі і мікроби на тілі людини. 

Косметичний ефект. Гарячі і вологі процедури дозволяють підси-
лити потік крові, тренують судини, які прилягають до шкіри. Від цього 
шкіра виглядає не тільки привабливішою, але й покращуються її фізіо-
логічні властивості. їй не страшні перепади температур. До того ж, 
підвищується її дотикова спроможність. 

Насичення організму вологою і теплом. Одна з особливостей фе-
номена життя — постійна боротьба організму за зберігання оптимальної 
кількості вологи і тепла. Поміркуйте самі: триденний людський зародок 
складається на 97 % із води, дорослий — майже на дві третини своєї 
ваги, а старша людина — ще менше. 

Доросла* людина при нормальних умовах видихає за 1 год близько 
25,5 грама води (на добу близько 600 грамів!). З роками будь-яка людина 
втрачає воду і тепло, а з ними іде і життєва сила. Волога лазнева проце-
дура дозволяє організму людини поповнювати і те, й інше. В результаті 
цього життєві прояви в організмі людини відновлюються. Особливо це 
корисно для людей похилого і старого віку.  

Вплив на кровообіг взагалі. Пара значно стимулює циркуляторні 
процеси в організмі. Простий прогрів організму допомагає просто й ефе-
ктивно позбутися застою крові. 

Здоров'я та опірність організму несприятливим зовнішнім і внутрі-
шнім чинникам багато в чому залежать від кровообміну. А з віком крово-
обмін має тенденцію скорочуватися. Так, після обстеження кровообміну 
в 500 людей було встановлено, що в середньому у 18-річних через 1,5 
кубічних сантиметра м'язів проходить 25 кубічних сантиметрів крові. 
До 25 років кількість крові, що циркулює в м'язах, зменшується май-
же вдвічі. Особливо знижується кровопостачання м'язів у тих, хто про-
водить малоактивний спосіб життя. 

Особливо цінно, що в результаті нагрівання організму починає ру-
хатися резервна кров, якої в людини 1 літр (із 5-6 літрів). Резервна 
кров, багата найціннішими живильними речовинами, добре харчує клі-
тини організму. 

На початку розігріву організму тиск крові дещо підвищується, а 
потім — завдяки розширенню кровоносних судин — відбувається його 
зниження. 

Вплив на капілярний кровообіг. У капілярах знаходиться 80 % 
усієї крові, яка циркулює в організмі. Загальна довжина капілярів — 
близько 100 тисяч кілометрів. 
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Система капілярів є своєрідним судинним скелетом, який зрошує 
кожну клітину організму. У будь-якому органі, який погано функціо-
нує, як правило, відбувається спазм капілярів, їхнє розширення або 
звуження. Будь-який хвороботворний процес — це, насамперед, пору-
шення капілярного кровообігу. 

Пара лазні збільшує циркуляторні процеси в організмі, розслаблює 
спазми в тканинах і органах, що сприяє відновленню нормальної цир-
куляції крові, а значить, відновлює роботу органів і тканин. 

Втілив на кров. Академік І.Р. Тарханов довів, що після лазневої 
процедури кількість еритроцитів і гемоглобіну збільшується. Останні 
дослідження підтвердили це відкриття. Під впливом лазневої процеду-
ри збільшується і кількість лейкоцитів, які беруть участь в імунному 
захисті організму. 

Вплив на серце. Під впливом пари відбувається активізація роботи 
серцевого м'яза. Сила його скорочень збільшується. Регулярна лазня 
тренує серцевий м'яз. Це було підтверджено експериментально.  

Вплив на обмін речовин. Утруднення тепловіддачі організмом ви-
кликає активність кровообігу. Посилення кровообігу, у свою чергу, при-
зводить до підвищення температури тіла. Підвищення температури впли-
ває на збільшення активності окисно-відновних ферментів у клітинах. У 
результаті в організмі активуються окисні процеси. 

Швидка циркуляція крові, вихід резервної кількості і збільшення 
гемоглобіну в ній дозволяють доносити до клітин більшу кількість кис-
ню. Це, у свою чергу, стимулює процеси окислювання речовин.  

Ось так лазнева процедура підвищує приблизно на одну третину 
обмін речовин. Краще засвоюються харчові речовини, шлаки окислю-
ються і виводяться з організму. 

Активність ферментів, підвищений обмін речовин призводять до того, 
що в людини з'являється здоровий апетит. Це дозволяє нормалізувати 
багато відхилень в роботі органів травлення, підвищити засвоєння хар-
чових речовин. 

Вплив на функцію дихання. Лазня прекрасно стимулює дихання. 
Гаряче зволожене повітря впливає на гортань і на слизові оболонки 
носа. 

Оскільки посилений обмін речовин під час дії пари потребує кисню, 
дихання частішає, стає глибшим, а це, у свою чергу, покращує повіт-
рообмін у легеневих альвеолах. Вентиляція легень порівняно з показни-
ками до лазні зростає більш ніж у два з половиною раза. 

Після пари лазні краще дихається, прочищені пори шкіри, виведе-
ні токсини із крові, покращена мікроциркуляція. 

Після лазневої процедури споживання кисню збільшується в серед-
ньому на одну третину. 
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Вплив на залози внутрішньої секрецїі. Покращення кровопостачан-
ня, обміну речовин і дихання, видалення токсинів у результаті лазневої 
процедури стимулює залози внутрішньої секреції, внаслідок чого краще 
регулюється і координується діяльність органів та систем організму. 

Поліпшення психічного стану людини. Коли в результаті впливу 
пари організм людини починає краще функціонувати, людина почуває 
себе комфортніше: її нічого не дратує, і вона психологічно відпочиває.  

До того ж, пара лазні знімає втому, яка поступово накопичується 
до кінця тижня. Із м'язів з потом видаляється молочна кислота, яка 
підсилює відчуття втоми. 

Лазнева пара, прогрівши шкіру, м'язи, різноманітні тканини й ор-
гани, викликає приємну розслабленість. Розслабленість і прогрів — ос-
новне, що необхідно для сприятливого відновлення життєвих сил. Все 
це створює оптимістичний настрій. 

Коли організм розслаблений і немає скутості, настає здоровий, без-
турботний сон. 

Лазня і підвищення гостроти зору. Немає нічого надзвичайного 
в тому, що в людини після лазні покращується зір. Вчені у своїх дослі-
дженнях лазневої процедури підтвердили це відкриття Аюрведи. 

Пара та інфекції. Поріг температурної чутливості цілого ряду хворо-
ботворних мікроорганізмів нижчий від порога температур, які можуть пере-
носити клітини людського організму. Тому широко використовують підви-
щення температури (сауни, лазні) для лікування низки інфекційних хвороб. 

Контрастний вплив на організм і процеси, що активують їх. 
Після того, як ми розглянули вплив на організм людини холоду і тепла, 
набагато легше зрозуміти, як буде впливати їхнє чергування.  

Чергування гарячих і холодних загартувальних процедур дозволяє знач-
но розширити "температурний коридор", до якого пристосовується організм. 

Це призводить до того, що функції організму коливаються в більш 
широких межах, ніж від холодних або теплових загартувальних процедур. 

Від поєднання тепла і холоду краще діє капілярне русло організму, 
що впливає на його відновлення. Цей феномен кров'яного промивання 
організму сприяє кращому очищенню від шлаків, відновлює роботу ен-
докринних залоз, посилює імунітет. 

Реакції організму на загартувальні процедури. 
Перед тим, як почати загартування, вкрай важливо дізнатися про 

реакції свого організму на проведені процедури.  
Розмір реакції змінюється залежно від характеру загартувальної про-

цедури, а також від сили організму, обставин і способу застосування. Одер-
жання правильної відповідної реакції організму — основне завдання для 
кожного, хто практикує загартовування. І тут багато що залежить від 
розміру подразнення, його тривалості, локалізації і чутливості людини. 
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Реакція організму на загартовувальні процедури оцінюється за су-
б'єктивними і об'єктивними симптомами: добре самопочуття, приємне 
відчуття теплоти, піднесений настрій, підвищення працездатності — 
суб'єктивні ознаки; одночасне розширення судин, віддача теплоти і 
швидке розігрівання — ось найбільш відчутні реакції організму. 

Реакція як протидія організму тим змінам, що у нього вносить загар-
тувальне подразнення холодом, може бути посилена двома шляхами: 
або сильними передуючими рухами, або розігріванням.  

Залежно від температури тіла, реакція на охолодження може бути 
різноманітна, і вона тим інтенсивніша, чим теплішим було тіло до при-
кладання холодної води. На цій підставі перед загартувальною процеду-
рою, яка забирає тепло, застосовуємо іншу, що приносить тепло, — 
гарячий душ. "Всяке тіло повинно підходити до холодної води тільки 
будучи теплим", — так говорили засновники водолікування. 

Таким чином, розігрівання тіла перед впливом холоду є найголовні-
шим чинником загартування. Успіх процедур, які загартовують, зале-
жить від таких чинників: 
1. Чим більше, у відомих межах, зниження температури під час загар- 

тувальної процедури, тим сильнішою є відповідна реакція організму.  
2. Чим швидше і енергійніше забирається тепло, тим швидше відбува  

ється повторне підвищення температури. Довготривале, поступове 
забирання тепла має, як наслідок, більш повільну і менш інтенсивну  
реакцію, ніж коротке охолодження водою низької температури.  

3. Стан тілесної теплоти до охолодження впливає на відповідне підви  
щення температури організму. Попередньо розігрітий організм люди 
ни реагує сильніше, ніж холодний. 

4. Поєднання холоду з механічним впливом посилює відповідну реакцію ор- 
ганізму. Зайве охолодження викликає в організмі руйнівний стрес, який 
виявляється в лихоманковому стані і мерзлякуватості (у крайньому випа-
дку — непритомність) після проведення загартувальних процедур. 

5. Поведінка людини, яка загартовується, після забирання тепла впли  
ває на швидкість появи реакції: пасивність її уповільнює, а рух поси 
лює і прискорює. 

6. Основна ознака правильності проведення загартувальної процедури — 
одержання швидкої і досконалої відповідної реакції організму. Люди 
на, яка загартовується, позбавлена ризику і небажаних ускладнень.  

7. Рекомендується починати будь-яке загартовування так, щоб виника 
ли слабкі або середні відповідні реакції організму, які зміцнять орга 
нізм, а не послаблять за принципом руйнівного стресу. Навіть П. Іва  
нов починав своє загартування-тренування поступово й обережно, 
привчаючи організм до перенесення все більш і більш жорсткого і  
сильного впливу холоду. 
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3.5. ПСИХІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ 

У комплексі індивідуальних факторів формування здорового спосо-
бу життя важливу роль відіграють фактори психічного впливу на орга-
нізм. Це зумовлено тим, що фізичний стан людини, її тілесне здоров'я 
тісно пов'язані з особливостями психічної діяльності. Єдність фізичного 
(соматичного) і духовного (психічного) — неодмінна умова і запорука 
прояву і формування людського здоров'я. У процесі фізичної діяльності 
організму різноманітні за характером імпульси сягають головного моз-
ку, по-різному впливають на активність його кори, яка, відповідно, 
стимулює і цілеспрямовує психічну діяльність людини. 

Однією із найважливіших форм активного впливу на людську пси-
хіку вважається метод психічної саморегуляції, завдяки чому людина 
може цілеспрямовано координувати і спрямовувати свої психічні реак-
ції. Психічна саморегуляція — це цілеспрямована духовна діяльність 
людини за власним свідомим імпульсом, спрямована на досягнення оп-
тимального стану духовного і фізичного здоров'я особистості. 

Сучасні наукові принципи і методи психічної саморегуляції сягають 
своїми витоками до джерел стародавньої, зокрема, традиційної медици-
ни. За допомогою спеціальних засобів психічної саморегуляції тібетські 
далайлами та індуські йоги спроможні, наприклад, розширювати або 
звужувати кровоносні судини, прискорювати або сповільнювати частоту 
серцевих скорочень, активізувати або пригнічувати продукцію травних 
соків, активізувати або гальмувати обмін речовин, теплопродукцію. Пси-
хічна саморегуляція базується на важливій здатності людської психіки 
абстрагуватися від реалій дійсності, формувати уявні образи і викорис-
товувати їх із метою саморегуляції функціональної діяльності організму. 

Метою психічної саморегуляції є вплив на поведінку людини, якою 
визначаються прояви її рухової діяльності, спрямовані на досягнення 
поставленої мети. Тобто поведінкою визначаються зовнішні прояви ру-
хової активності людини. Однак така діяльність складається з окремих 
дій, які можуть бути зовнішніми, тобто здійснюватись за допомогою 
рухового апарату й органів чуття, а також внутрішніми, які реалізу-
ються розумовою активністю. У випадку, коли ці дії часто повторюють-
ся, вони стають автоматичними, їх називають звичками.  

Існують корисні звички: 
— пунктуальність; 
— організованість; 
— дисциплінованість. 
Шкідливі звички: 
— куріння; 
— зловживання алкоголем; 
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— наркоманія; 
— токсикоманія. 
Вміння керувати звичками входить до сфери можливостей психіч -

ної саморегуляції. 
Вона базується на дотриманні таких основних правил:  

1) формування у свідомості людини вміння діяти в чітко окреслених  
рамках;  

2) створення сприятливих умов для формування корисних звичок;  
3) закріплення корисних звичок шляхом їх систематичного повторення  

(тренування). 
Психічна саморегуляція ґрунтується на формуванні ставлення лю -

дини до життя, усвідомленні його змісту і мети. Ефективність саморе -
гуляції залежить від таких основних мотиваційних факторів психічної 

індивідуальності і світосприймання людини:  
1) уміння відрізнити головне від другорядного;  
2) спроможність зберегти врівноваженість і нервову стриманість в екст 

ремальних ситуаціях;  
3) уміння активно впливати на прояви і перебіг подій навколишнього  

життя;  
4) вміння оцінити явища або події з різних позицій і точок зору;  
5) фізична і психічна готовність до неочікуваного, зокрема, екстрема  

льного перебігу подій;  
6) реальне й адекватне сприйняття дійсності;  
7) прагнення шукати найоптимальніші форми і методи життєдіяльності  

організму; 
8) вміння оцінити розвиток явищ і подій у їх перспективі;  
9) вміння проявляти стриманість і поблажливість у сприйнятті чужих  

думок, міркувань і емоцій; 
10) вміння критично аналізувати події і відзначати їх позитивні резуль  

тати. 
Здатність людини ефективно втілити у сутність власного життя ці 

принципові основи і вимоги психічної саморегуляції є важливою запору -
кою збереження свого психічного і фізичного здоров'я, забезпечення 

гармонійних зв'язків з навколишнім природним і людським оточенням.  
З метою виховання й утвердження в особистості позитивних психі -

чних властивостей використовують різні форми психічної саморегуля -
ції. Одна із найефективніших серед них — самовиховання. 

Самовиховання — це система дій особистості, спрямована на дося -
гнення відповідності власної поведінки загальноприйнятим орієнтирам, 

вимогам і нормам фізичного і духовного життя людського оточення. 

Самовиховання є важливою  формою самоконтролю над власними вчин-
ками, діями, поведінкою з метою їх критичної оцінки, закріплення по - 
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зитивної і усунення негативної сторони. При визначенні конкретних за-
вдань самовиховання дуже важливо орієнтуватися не лише на само-
оцінку власної суті, але й враховувати критичну оцінку особистості ін-
шими людьми. Основні методи самовиховання — самопізнання, самооцін-
ка, самопереконання, самоуправління, самопримушування, 
самонавіювання, самозвіт, самоконтроль, самопокарання.  

Самопізнання — метод самовивчення фізичних і психічних особли-
востей людини, за аналізом яких вона пізнає і критично оцінює свої 
істинні фізичні і духовні можливості. Оцінка цих можливостей прово-
диться шляхом порівняння даних власної оцінки з відповідними модель-
ними показниками. 

Самопорівняння — різновид самопізнання, який базується на порі-
внянні власних фізичних, моральних і інтелектуальних властивостей з 
такими у людини-взірця. 

Самозобов'язання — форма самовиховання, основана на формуван-
ні певних моральних вимог до власної особистості шляхом порівняння 
їх з ідеальним взірцем. 

Самовправи — один із методів формування стабільних норм і правил 
поведінки, який ґрунтується на систематичному виконанні цілеспрямова-
них дій і вправ з метою закріплення конкретних навичок і рис характеру. 

Самонавіювання — метод, який базується на формуванні у свідомо-
сті людини ідеальних образів, уявлень, бажань, відчуттів за допомогою 
власних думок і слів. Ефективність самонавіювання залежить від здат-
ності людини концентрувати свою свідомість на предметі навіювання. 

Самопримушування і самонаказ — форми самовиховання, які базу-
ються на вольовому впливі людини на власний організм за допомогою 
слова з метою подолання очікуваних труднощів і перешкод.  

Самозвіт — критичне самозвітування особистості у формі щоден-
никового запису або усної мови про свої вчинки і дії. Самозвіт тісно 
пов'язаний із самоаналізом, тобто з формою самокритичної оцінки осо-
бистості при здійсненні певних вчинків або дій. 

Самоконтроль — визначається як форма самообліку і власної оцін-
ки результатів психічного самовиховання з наступною корекцією дій і 
поведінки особистості. Самоконтроль є вихідною основою вдосконалення 
фізичних і моральних якостей особистості. 

Самозаохочення і самопокарання — форми позитивного психоемо-
ційного сприймання дій і вчинків корисного призначення і усвідомлене 
засудження вчинків і дій негативного характеру.  

Неабияке значення у структурі засобів психічної саморегуляції має 
боротьба із стресом. 

З метою оцінки психологічного стану людини в стресових ситуаці-
ях, а також індивідуальної реакції на стрес чи дистрес використовують  
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різноманітні тести, які базуються на бальній оцінці реакції організму на 

стресові подразники. 
Найважливішою регуляторною системою адаптації організму до не-

гативних стресових реакцій (дистресу) вважається така, яка спрямова-
на на усунення або, принаймні, на зменшення почуття тривоги, розпа-
чу, відчаю, страху в період очікування або дії подразника, здатного 

викликати дистресову реакцію. Такою системою є психологічний захист 

організму. 
Психологічний захист — це така форма психічної реакції на по-

дразники зовнішнього і внутрішнього середовища, яка спрямована проти 

їх патологічного впливу на організм людини.  
Ефективність психологічного захисту від дистресу визначається рі-

зноманітними фізіологічними механізмами, серед яких важливу роль 

відіграють, крім надниркового апарату, кора головного мозку, гіпофіз, 

вегетативна нервова система. Існують і інші методи психологічного впливу 

на захист від дистресу — витіснення, проекція та ідентифікація. 
Витіснення — форма протидії стресові, яка базується на неприйнятті 

й усуненні із свідомості неприємної згадки, переживання про подію, 

яка вже відбулась, але очікується в аналогічному відтворенні. Конкре-
тні форми такого захисту — ухилення від неприємних розмов, згадок 

про саму подію або схожі чи близькі за змістом ситуації, які можуть 

викликати аналогічні почуття. 
Проекція — різновид психологічного захисту, дія якого базується 

на неусвідомленому наділенні фізичними і духовними рисами іншої лю-
дини. 

Ідентифікація — метод психологічного захисту, який базується на 

ототожненні фізичних і духовних можливостей однієї особи з іншою, 

яка є еталоном — взірцем поведінки, фізичної і духовної досконалості.  
Дійовими методами психотерапії, які можуть успішно застосовува-

тись у практичній діяльності медсестер для зменшення пошкоджуваль-
ної дії надмірної стрес-реакції, є нервово-м'язова релаксація, вольова 

регуляція дихання і автотренінг. 
Методика нервово-м'язовог релаксацій Потрібно зняти або ослаби-

ти деталі одежі, які стискають тіло або обмежують рухи. Необхідно 

зайняти максимально комфортне положення. Повільно зробіть якомога 

глибший вдих, для цього максимально напружте дихальні м'язи. Після 

глибокого вдиху розслабтесь і пасивно видихніть все повітря. Відчуйте 

напруження і розслаблення і зафіксуйте у пам'яті ці відчуття. Зробіть 

паузу 5-10 с 
Випрямте ноги під кутом 90° градусів до тулуба. Відчуйте напру-

ження м'язів живота і передніх м'язів стегон. Розслабте ці м'язи. Потім 

відірвіть пальці ніг від підлоги, а п'ятки щосили притисніть до неї, ніби 
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ви на пляжі, зариваєте п'ятку у пісок. Відчуйте напруження і розслаб-
те ноги. Запам'ятайте відчуття розслаблення м'язів стегон (пауза 20 с). 

Якнайміцніше одночасно стисніть пальці обох рук у кулаки, потри-
майте кілька секунд і розслабте пальці. Для впливу на протилежні м'я-
зи розсуньте якомога ширше "віялом" розправлені пальці рук, а через 
кілька секунд розслабте їх. Сконцентруйтесь на відчутті тепла і поко-
лювання в кистях рук і передпліччях (пауза 20 с). 

Максимально підніміть плечі перпендикулярно вгору, ніби бажаєте 
плечовими суглобами доторкнутись до вух. Потримайте плечі в такому 
положенні, відчуйте важкість в плечах і розслабтесь. Потім максималь-
но опустіть плечові суглоби вниз і також розслабтесь (пауза 20 с). 

Посміхніться якомога ширше. Через кілька секунд розслабтесь. Міц-
но стисніть губи, щоб вони зайняли найменшу площу, а потім розслаб-
те їх. Міцно заплющіть очі, а потім вільно розслабте їх. Тримаючи очі 
заплющеними, якомога вище підніміть брови, затримайте таку міміку і 
розслабтесь (пауза 15 с). 

Таким чином ви розслабили більшість основних м'язів вашого тіла. 
Для того щоб переконатись у розслабленні, інструктор перераховує 
м'язи, а пацієнт розслаблює їх і викликає у себе специфічні відчуття 
розслаблення: "Ви відчуєте, як розслаблення спускається теплою хви-
лею по всьому Вашому тілу. Відчуйте спочатку розслаблення м'язів 
лоба: воно спускається вниз до очей, до щік, Ви відчуваєте, як розсла-
блюються щелепи, шия, груди, плечі, як розслаблення сягає кистей 
рук. Розслаблення спускається до ніг, стегон, гомілок, аж до стоп. Ви 
відчуваєте важкість у всьому тілі. Це відчуття є приємним. Після певно-
го часу насолодження цим відчуттям Ви переходите у свій звичайний 
стан". 

Одним з дійових видів автотренінгу є самонавіювання. Існує декіль-
ка методик самонавіювання, з котрих медична сестра повинна користу-
ватись хоч би методом "короткого заклинання".  

Найбільш типовими формулами навіювання є: "Моє тіло легке і при-
ємне", "моя голова ясна і світла", "я почуваю себе легко та вільно", 
"моє дихання легке та спокійне", "моє серце працює спокійно та ритмі-
чно", "з кожним днем мені стає все краще та краще", "я почуваю себе 
спокійно". Потрібно пам'ятати, що при самонавіюванні, як і при навію-
ванні, не бажано вживати слова "не" (наприклад замість формули "мене 
не болить голова" бажано використовувати формулу "моя голова легка і 
ясна"). Кількість повторювань за день може коливатися від 20 і більше. 
Слід пам'ятати, що повторення формул самонавіювання не повинно 
бути механістичним та необдуманим, в кожне речення потрібно вдуму-
ватися, вкладати в нього своє бажання та емоції. Психотерапія повинна 
бути спрямована на конкретну мету. 
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3.6. СІМ'Я І ЗДОРОВ'Я. АКТИВНЕ ДОВГОЛІТТЯ 

У сучасному суспільстві сім'ї найчастіше бувають нуклеарними (ма -
лими) і розширеними (великими). Нуклеарна сім'я — це сімейна струк-
тура, в якій батьки і діти живуть разом без дідусів і бабусь. У здоровій 

міцній сім'ї діти можуть розвиватися у фізичному, інтелектуальному й 

емоційному плані, повністю використовуючи свій потенціал. Проте, якщо 

поряд немає членів сім'ї старшого покоління, які могли б спрямовувати 

майбутню молоду маму, вона буде мати дуже слабку уяву про те, як 

створити таке середовище. В цій ситуації медична сестра повинна віді -
гравати роль консультанта і наставника.  

Розширена сім'я складається із членів сімей батьків. Вони живуть у 

спільному будинку або близько одні від одних. Як чоловік, так і жінка 

приносять у свою нову сім'ю звички і погляди власних розширених сі -
мей, які можуть мати культурний, релігійний, політичний і соціальний 

характер. Разом із харчовими традиціями і формами поведінки, вони 

можуть бути джерелом конфліктів. Розширена сім'я забезпечує систему 

постійної підтримки при всіх обставинах у житті, але в той же час 

здійснює суттєвий контроль за її членами.  
Основна проблема сім'ї — не в стосунках у шлюбі, а в тому, що подру-

жній зв'язок не може залишатися однаковим, він постійно розвивається і 

змінюється, тому необхідно виділити стадії розвитку сімейних стосунків:  
— шлюб до народження дитини;  
— шлюб із маленькими дітьми; 
— шлюб із дітьми, які виросли і залишають батьківську сім'ю;  
— шлюб після того, як діти відокремилися від батьків.  
Кожний період характеризується своїми проблемами, які чоловіки і 

жінки повинні подолати, і типовими проблемами, що потребують свого 

вирішення. Труднощі виникають при переході від однієї стадії до іншої, 

коли люди не можуть відразу перебудуватися і зберігають старі прин -
ципи і поведінку, характерні для попередньої стадії.  

У складних стосунках чоловік-дружина (шлюбних відносинах) мож -
на виділити два основні періоди: І період —  це перші 10 років, дру-
гий — наступні 10 років і подальше подружнє життя.  

У перші 10 років подружнього життя (плюс-мінус три роки) керів-
ництво сім'єю здійснює дружина. У чоловіків нерідко нервова робота, 

більшість старається знайти додаткові заробітки, вони зазнають і біль -
ших стресів. Все це до деякої міри зумовлює покладливість чоловіка в 

дрібних і середньої важливості питаннях, з яких в основному і склада -
ється подружня проблематика.  

Через те, що чоловік, як правило, менше розуміється на домашньо-
му господарстві, то вдома йому доручають лише некваліфіковану робо - 
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ту, та й ту під контролем. Жінка є і розпорядницею сімейних грошей. 

Переважно чоловік віддає їй зарплату, а вона вже за власним бажанням 

видає йому гроші на день чи на місяць. Дитині також виділяється прожи-
тковий мінімум, і вона звикає до того, що головна у сім'ї мама.  

У будь-який момент жінка може показати, що влада в її руках: 

вона може відмовитись від виконання своїх обов'язків, ось і крутись, 

чоловіче! Здаєшся? 
А чоловіки? Парадоксально, але факт: власна некомпетентність вла-

штовує чоловіків! Це особливий вид захисту від психологічних переван-
тажень. Краще бути підлеглим і виконавцем, ніж мати неприємності. 

Іноді, правда, причинами є і звичайні лінощі,  безхарактерність. 
Якщо ж чоловік не захотів миритись із становищем підлеглого і сім'я 

розпалась, то самі ж чоловіки важче переносять цей стрес (в першому 

десятилітті). Самовбивств, пов'язаних із розривом, більше саме серед 

них, а ось ініціаторами "молодих" розлучень набагато частіше стають 

жінки. Секрет тут ось у чому: молодій жінці легше вступити в другий 

шлюб, ніж молодому чоловікові. Пік привабливості у неї припадає на вік 

до 25 років, в той час як у чоловіків — на значно пізніший період. 
Крім того, для молодих жінок підходять і молоді і зрілі претенденти. 

Останні навіть бажаніші. У них — становище в суспільстві, матеріальна 

забезпеченість, тоді як у молодого чоловіка все це тільки в планах. У 

більш старих претендентів на шлюб і ступінь надійності вищий.  Моло-
дий чоловік, якщо він працює, а не вчиться — не перспективний. Сту-
дент перспективний, але в нього немає власних прибутків, залежить 

від батьків. Тим часом молоді чоловіки віддають перевагу молодим жін-
кам (лише в 27 випадках із 100 жінки старші від своїх чоловіків). Одру-
жившись на ровесниці, чоловік дуже цінує шлюб.  

Психолог Н. Козлов, наприклад, пояснює більшу важкість розриву 

для чоловіків і тим, що у них менше розвинута техніка спілкування, 

вони важче йдуть на нові контакти. Енергетика емоційних стресів у жі-
нок менша, тому сила стресів, викликана самотністю, у чоловіків силь-
ніша. 

Молода жінка, як правило, використовує цей фактор як важіль 

влади. Через те, що важіль цей дуже сильний, дія його використову -
ється поступово. Вона практикує: 

1. Спочатку — пробні розриви з підвищенням напруженості:  
а) мовчання; 
б) зникнення з дому без повідомлення на короткий час;  
в) демонстративний похід на ніч до батьків або друзів;  
г) заява про розлучення. 

Це — розвідка. Якщо чоловік не поступається при малій напруже-
ності, включається велика напруга. 
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2. Тимчасовий розрив може проявитись:  
а) у відмові дружини від сексуального зближення. В молодості сек 

суальні почуття у жінок виражені набагато менше, ніж у чоло  
віків, і легко замінюються іншими потребами. У конфлікті жіно 
ча сексуальність легко пригнічується, і жінка ставиться до збли 
ження негативно. Чоловік, навпаки, проявляє підвищений інтерес 
до сексуального зближення, він шукає доказів, що жінка його  
все-таки любить, використовує це як засіб примирення. Спроба 
зближення в умовах конфлікту жінку ображає, а чоловік одер  
жує відмову (іноді це є свідомим "покаранням" чоловіка за не  
слухняність, при меншій сексуальній активності жінка може  
собі це дозволити). Відмова боляче б'є по чоловічому самолюбству. 
Але спрацьовує прив'язаність до жінки. І ось, щоб у майбутньо 
му не було відмови, він стає слухняним;  

б) нерідко в союзники жінка бере і почуття ревнощів. Демонструє  
чоловікові інтерес, який до неї проявляють інші чоловіки, на  
тякає на зраду. 
Наприклад, коли чоловік у чомусь не підкоряється дружині, 

вона припиняє розмову, спокійно набирає якийсь номер теле-
фону і говорить так, що не можна зрозуміти з ким. Розмова 

йде про зустріч. Нехай чоловік постраждає і помучиться над 

здогадками. Після цього вона може довго кудись збиратись; 
в) справжня ж зрада — попередниця повного розриву і розлучен 

ня, удар по самооцінці чоловіка.  
Вона також є важелем влади, але вже надзвичайно гострим для 

обох. Тобто, цей важіль є небезпечним і для того, хто ним користується.  
Проте чоловіки все одно переживають зраду важче, вони більш 

ревниві. їх ревнощі переважно глибинні, у жінок — навіяні. Якщо в 

сім'ї є дитина, то "стрес розриву" з дружиною підсилюється стресом 

розлучення ще й з дитиною. Адже у випадку розлучення дитина май -
же автоматично залишається з матір'ю, а вона може налаштувати її 

проти батька. Для самозаспокоєння жінка використовує таку "форму -
лу": якщо чоловік пішов, то він поганий, якщо я пішла, то саме тому, 

що він поганий. 
Розуміючи це все, чоловік стає більш покладливим. Адже, якщо втрату 

жінки можна якось замінити, то втрату дитини — ні. Це важливий фак-
тор і тому дуже важливий важіль у руках жінки. Крім цього, чоловік 

розуміє, що йому доведеться платити аліменти на дитину (яку часто 

виховують в дусі неприязні до нього), позбутися більшої частини нажи-
тих матеріальних цінностей, житла. А коли чоловік захоче взяти те, що 

належить йому, він може багато втратити в очах суспільства. Як бачимо, 

причин для того, щоб бути покладливим, у чоловіка достатньо.  
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До чоловіка, який апелює до суспільної думки, ставлення досить 
іронічне, а жіноча апеляція сприймається як звичайне явище.  

Скарги жінок роблять чоловіків більш вразливими і нівелюють їх 
прагнення до лідерства хоча б на роботі. Адже лідер в очах суспільства 
повинен бути високоморальним: скарги, таким чином, можуть завадити 
його просуванню на службі. 

У молодого чоловіка практично немає важелів влади. Звичайно, да-
леко не всі потенціальні можливості жінки у використанні важелів по-
дружньої влади втілюють у життя максимально. І все-таки дуже часто ці 
важелі використовуються. Жінка, наприклад, категорично висловлює свою 
точку зору, часто дає чоловікові негативну оцінку в розмові з ним і в 
присутності інших людей звинувачує, висміює, знаходить невдячність у 
відповідь на благодійність, практикує недовір'я і загадковість замість до-
віри і т.д. Тільки дуже культурні, гуманні і володарки великої самодис-
ципліни жінки не використовують важелів подружньої влади.  

Але, якщо жінка використовує важелі влади на всю потужність, у 
відповідь чоловіки, здатні до нервової поведінки, постійно конфлікту-
ють, демонстративно зраджують жінкам, починають пити і, в резуль-
таті, розлучаються. Чоловіки з високим почуттям відповідальності, лю-
бові до дітей, які серйозно ставляться до сім'ї, найчастіше ведуть  себе 
стримано, практикують тактику холодної напруженості.  

Чоловік опиняється в складному драматичному становищі. Так, су-
часного молодого чоловіка не задовольняє некваліфікована домашня 
праця і опіка, контроль жінки. Він намагається уникнути цього. Пояснює 
собі і близьким, що його завдання — бути лідером. Готовий іти на заро-
бітки або навіть активно пропонує їх. Він уникає контакту з сім'єю, 
замінюючи його своїми справами. В його розпорядженні — хобі, телеві-
зор, спорт. Окремо стоїть автолюбительство: багато чоловіків хочуть 
мати машину, щоб відчувалась їх вага в сім'ї. Бо це ж ніби частина 
домашнього господарства, в якій жінка і діти не компетентні.  

Розвивається, так звана, внутрішня еміграція. Поступово вона пе-
реходить в еміграцію зовнішню. Чоловік прагне в чоловічу компанію, де 
замість приниження його чекає повага. Все частіше він приходить до-
дому пізно. Виникають позашлюбні статеві зв'язки, які супроводжують-
ся вживанням алкоголю. Інколи чоловік не приходить додому, але при 
цьому він придумує якісь неймовірні причини, стараючись уникати від-
критих конфліктів і також не бажаючи розлучатись.  

Після пологів жінка надто багато часу змушена проводити вдома і в 
глибині душі розцінює це як несправедливість: бо ж життя чоловіка 
різноманітніше. 

Частина жінок у цьому періоді розчарована реальними й уявними 
недоліками чоловіка, незважаючи на важелі примусу, прагне до роз - 
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лучения. В 68 розлученнях із 100 в перші 10 років подружнього життя 

ініціаторами виступають молоді жінки.  
Разом з цим, у 25-27 років вершина привабливості у жінки вже поза-

ду, хоча за інерцією вона продовжує себе поводити так, як і в період 

найвищого розквіту. Вступити в новий шлюб їй вже значно складніше. 

За статистикою, розлучені жінки утворюють новий шлюб у 3 рази рідше, 

ніж розлучені чоловіки. Найбільш юних це, між іншим, не стосується.  
Таким чином, мріючи про ідеальний шлюб, жінка часто руйнує 

шлюб реальний. 
Ось така доля лідера, який не думає про майбутнє. Його чекають 

лише розчарування. Ймовірність вступу в новий шлюб для жінки у віці 

від 25 років з чоловіком, старшим на декілька років, дуже мала. Біль-
шість таких чоловіків у шлюбі або ще не розлучені. Розлучені ж більше 

не вступають у шлюб або ж одружуються на молодших. Не знаючи цьо-
го, жінки довго шукають потрібний їм віковий варіант, пізніше або зо-
всім не виходять заміж, або виходять за чоловіків значно старших, або, 

навпаки, молодших за себе (яких ровесниці не вважають нареченими).  
Таким чином, у першому десятиріччі (плюс-мінус 3 роки) чоловіки більш 

активно борються за збереження сім'ї. Потім відбувається зміна ролей. 
У наступні десять років (плюс-мінус 3 роки) значна частина цих 

важелів переходить до чоловіка. Соціальний статус, дохід, що в сумі 

має більше значення для жінки при оцінці чоловіків, зростає швидше в 

останніх. Причому все це може оцінити не тільки дружина, але і мож-
ливі її суперниці. 

До того часу зовнішня привабливість жінки знижується, а чоловіка 

— збільшується. Потрібно враховувати також той факт, що приваб-
ливість жінки для чоловіка має більше значення, ніж привабливість чо-
ловіка для жінки. Жінка, не маючи часу і бажання стежити за своєю 

зовнішністю вдома, часто виглядає в присутності чоловіка гірше, ніж 

перед співробітниками на роботі, що, звичайно, не може його не драту-
вати. В першому десятиріччі дія цього фактора компенсується молодістю. 

Але з часом сексуальна тяга до жінки в чоловіка притуплюється, для 

чоловіка більше значення щодо жінки має новизна. У жінок це виражено 

менше. Сексуальність жінок з віком підвищується (при зниженні зовніш-
ньої сексуальної привабливості), сексуальність у чоловіків зменшується. 

Тому відсутність близькості чоловіком переноситься легше, а жінкою — 
важче. Тепер відмова від близькості — у владі чоловіка. Додайте сюди 

зростання доходів чоловіка, він матеріально незалежний від жінки. З'яв-
ляється можливість мати "зайві гроші", якими можна розпоряджатися на 

власний розсуд, вони можуть бути використані для розваг (без дружини).  
Ще фактор — виросли діти. Вони тепер об'єктивніше оцінюють 

положення в сім'ї і нерідко за принципом справедливості стають на бік 
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батька. Крім цього, ставши дорослими, діти домагаються незалежності 
від матері. 

Ріст формального службового статусу чоловіка часто супроводжу-
ється і зміною статусу неформального. Тому скарги жінки не спрацьо-
вують. Цінність чоловіка як спеціаліста стає для начальства важливі-
шою від його сімейного статусу. 

Що ж стосується службової кар'єри, то її ймовірність для чоловіка 
взагалі зменшується, бо різко зростає конкуренція при переході з вся-
кої високої сходинки на ще вищу. Нарешті, чоловік може взагалі зне-
хтувати ймовірністю здійснення кар'єри — за рахунок незалежності від 
жінки. Психотехніка спілкування у чоловіків, які просуваються по слу-
жбі, відшліфовується і стає не гіршою, ніж у жінок, а може бути кра-
щою. Таким чином, імовірність "стресу розриву" для чоловіків зменшу-
ється, а для жінок зростає. До того ж, у чоловіків зростає можливість 
заміни, адже на нього орієнтовані і ровесниці (у віці від 40 до 45 років 
вільних жінок вже у 10 разів більше, ніж вільних чоловіків) і молоді 
жінки. У представниць прекрасної половини вона, різко зменшується.  

Втративши ті важелі керівництва, які були у неї в перші 10 років, 
жінка стає більш покладливою. Але частіше жінки не міняють автори-
тарного стилю керівництва. Спрацьовує інерція. Тепер у конфліктах 
чоловік стримується рідше. В ньому говорять минулі образи. Він іде в 
чоловічі компанії, де є, як правило, одинокі жінки.  

І ось, скориставшись конфліктністю жінки або ж, незважаючи на 
теперішню її покору, пам'ятаючи минулі образи, чоловік вирішує роз-
лучитись. Іноді його до цього підштовхує жінка, яка претендує на роль 
нової дружини. Так чи інакше, в більш старшому віці переважають роз-
лучення з ініціативи чоловіків. 

Чоловіки після розлучення, як правило, одружуються з молодими і 
їх становище ще більш ускладнюється. Якщо ж залишаються самі, по-
кращують своє фінансове становище, а далі їх чекає самотність.  

Таким чином, проаналізувавши етапи формування стосунків між 
чоловіком і дружиною, ми можемо сформулювати 10 основних правил, 
які повинні забезпечити гармонійне сімейне життя. 

Правило 1. 
Домашні і службові навантаження потрібно ДІЛИТИ навпіл, якщо 

чоловік на високостресовій роботі, то жінка повинна взяти більшу час-
тину домашнього господарства на себе. 

Правило 2. 
Жінка повинна менше користуватись важелями влади. Ні в якому 

разі не повинна викликати до себе інтерес і любов за допомогою ревно-
щів. Краще, якщо вона буде демонструвати і зберігати реальну вірність 
не тільки не соромлячись, але й гордячись нею. Якщо вона все пові - 
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домляє про себе в перші 10 років спільного життя, він зробить те ж в 
наступні 10 років. Правило 3. 
Якщо в перші 10 років подружнього життя жінка прагнутиме як-
найменше використовувати важелі влади, то в наступні 10 років чоловік 
керуватиметься не образами, а совістю. Правило 4. 
Не чіпляйтесь, ні в якому випадку не чіпляйтесь. Серед усіх пекельних 
засобів, винайдених дияволом, для знищення кохання — ревнощі і 
причепливість найсмертельніші. Вони діють безвідмовно. Правило 5. 
Не набридайте одне одному. Старайтесь, щоб у вашого партнера не 
було почуття зв'язаності. Правило 6. 
Не критикуйте! Не намагайтесь переінакшити свого партнера. Будьте 
взаємоввічливими. Більшість чоловіків шукають не керівників, а 
привабливу особу, готову лестити чоловічій гордості, щоб він міг відчу-
вати свою зверхність (Сааді "Ніжними словами і добротою можна на 
волосині слона вести"). Правило 7. 

Приділяйте увагу партнерові. 
Правило 8. 

Службові турботи лишіть на порозі дому. Проте виявляйте інтерес до 
службових справ чоловіка. Пам'ятайте, що людина завжди шукає підтримки. 
Правило 9. 
Подружжя рідко буває щасливим випадково. Це будова, яку розумно й 
свідомо планують. Пам'ятайте, що ваш зовнішній вигляд має ве-гаже 
значення. Правило 10. 

Сексуальність — це лише один із компонентів подружнього життя, 
але якщо статевий потяг не задовольняється, ніщо інше не може при-
нести повного успіху. 

У сім'ї починається наше життя, вона вводить нас у світ, дає перші 
навички, допомагає пережити всі радощі і труднощі. У сім'ї ми одержу-
ємо тепло, опору і підтримку, необхідні кожному. Тільки благополучна 
сім'я може створити ту неповторну атмосферу близькості, спільності і 
взаємної турботи, без якої неможливий моральний розвиток людини. 
Від сім'ї залежить забезпечення безупинної зміни поколінь і відтворен ня 

самого населення. Від добробуту сім'ї,  психологічного клімату залежить, 

якими виростуть у ній діти.  
Сімейне життя -—  де школа,  у якій чоловік і дружина вчаться пік -

луватися один про одного і про дітей, виховувати їх. "У сімейному жи.т - 
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ті неминучі зречення від своїх егоїстичних бажань. Це, до речі, не збі-
днює людини, а збагачує — добротою, справедливістю, ніжністю тощо. 
Тільки поруч з дівчиною, а потім жінкою молода людина перетворюєть-
ся в чоловіка, а чоловік стає особистістю. "Щастя чоловіка — в руках 
розумної жінки" (Конфуцій). 

Холостяки такої життєвої школи не проходять, тому більшість із 
них стають примхливими диваками, спілкування з якими може вияви-
тися вкрай важким. Звертає на себе увагу і їхнє нераціональне харчу-
вання, неохайний одяг. Найважливішим є те, що холостяцький спосіб 
життя для здорової дорослої людини взагалі ненормальний.  

Опорою шлюбу вважають сексуальну любов, глибокий потяг до пред-
ставника протилежної статі. Але і не варто дивуватися тому, що вкрай 
рідко це почуття в початковому вигляді продовжується все життя. З рока-
ми почуття змінюються. І вже зміст життя складають праця, обов'язки, 
відповідальність, турботи, труднощі і, зрозуміло, радощі. У той же час 
гармонійна сім'я не виникає сама по собі, для її утворення необхідна взаєм-
на повага в інтересах здоров'я, особливо психічного, як батьків, так і дітей. 
Проте варто пам'ятати, що велика частина конфліктів у сім'ї виникає тому, 
що чоловік і дружина не знають психічних особливостей один одного, які 
пояснюються біологічними, а також соціальними причинами. Але розходження 
ці нормальні і не варто ставитися до них як до відхилень від норми. 

Основні відмінності між чоловіком і жінкою полягають в їх різній 
генетично закладеній сексуальності. 

Сексуальне здоров'я. 
Сексуальність людини виражається в тому, як він чи вона себе по-

водять як представники своєї статі. Потрібно не змішувати два понят-
тя — сексуальність і статева активність. 

Сексуальність починає розвиватися з народження. Народження ди-
тини, догляд за нею, годування її грудьми — все це є фізичним досві-
дом, який може приносити як задоволення, так і незадоволення. Стате-
ве виховання дитини відбувається безперервно. Дівчинку купають і одя-
гають, вона починає вивчати власне тіло, проявляти інтерес до 
протилежної статі і з'ясовувати, звідки беруться діти; пізніше в неї  
відбуваються зміни, пов'язані зі статевим дозріванням. З реакції батьків 
на кожному з цих етапів вона дізнається, чи може вона почувати себе 
легко і вільно відносно свого тіла й одержувати від нього задоволення, 
чи його треба соромитись. Вона починає розуміти, що батьки

1 відрізня-
ються за статтю. Поведінка батьків дає їй ключ до поняття того, чи 
пов'язаний секс з любов'ю чи з владою, взаємною насолодою чи чимось 
таким, чому жінка повинна підкорятися, щоб зберегти мир.  

Хлопчиків з раннього дитинства виховують більш жорстко і прище-
плюють так звані атрибути "чоловіка" — сильний характер, наполегли- 
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вість, прагнення до лідерства. Від хлопчиків чекають, що вони будуть 
рости діяльними, безстрашними і гратись з машинками і зброєю.  

Дівчаток виховують більш ніжно. Будь-який прояв сильної волі роз-
глядається як "нежіночність". Від дівчаток чекають поступливості, чем-
ності, пристойної поведінки, дозволяють бавитися з ляльками. Всі засо-
би масової інформації і реклама постійно втілюють в життя думку, що 
функція дівчинки в житті — бути привабливою для чоловіків, вийти 
заміж і мати дітей. Дитина, яку щиро люблять, розуміє, що вона гідна 
любові, і, в свою чергу, вчиться любити сама. Без такого захисту бать-
ківською любов'ю відчуття самоповаги буде слабким, дитина не зможе 
довіряти кому-небудь і буде нездатна любити сама. Відчуття любові і 
турботи у ранньому дитинстві не тільки впливає на здоров'я і добробут 
дитини, але й має віддалені наслідки, розвиваючи здатність будувати 
взаємовідносини у зрілому віці. 

Як і відносно всіх фізіологічних потреб, людство завжди старалось 
обмежити сексуальність і ставити межі задоволенню бажань людини. 
Дівчинка-підліток повинна боротися з новими почуттями статевого по-
тягу, які вона відкриває в собі і в інших, і приводить його у відповід-
ність із потребою відчувати та проявляти любов і приязнь.  

Сексуальність хлопчиків-підлітків переважно буває наполегливою, 
фізичною і зв'язаною з бажанням зняти напругу, проявити свої чоловічі 
риси, а також завоювати певний статус серед ровесників.  

Перші побачення у дівчинки можуть мати мало спільного з її влас-
ною сексуальністю. Вона відчуває романтичне кохання і піддається на-
полегливому бажанню юнака через страх втратити його, якщо вона від-
мовиться, чи ж через бажання не відставати від свої подруг у тому, що 
вони вже відчувають. 

Дівчина, яка не почуває себе любимою в сім'ї, може дозволити собі 
вступити в сексуальний контакт чи навіть прагнути до нього в пошуках 
любові і приязні, і вона може виявитись покинутою, якщо завагітніє. 
Вона може навіть свідомо народити дитину для того, щоб мати кого-
небудь, хто її любить. Вона не усвідомлює тих вимог, які висуває дити-
на, і того, що дитина може навчитися любити тільки на прикладі ін -
ших. Вона ж не буде здатна показати такий приклад, оскільки внутрі-
шньо відчуває себе нікчемною. 

У західному суспільстві люди сьогодні зазнають протилежних впли-
вів, які здійснюють на них батьки, ровесники, школа, засоби масової 
інформації і особливості культури. З одного боку, секс розглядається як 
дещо, що накладає певні обов'язки, і можливе тільки в рамках сімей-
ного життя. З другого боку, вони дізнаються, що всі сексуальні потяги 
можна негайно задовольняти і що всі мають право на задоволення сексу-
альних потреб. Одним із результатів такої невідповідності є незаплано- 
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вана вагітність. Використання контрацептивів означає свідоме бажання 
вступити в статевий зв'язок, в якому ми зізнаємось перед іншими і, що 
найголовніше, перед самим собою. Збереження ілюзії спонтанності є одним 
із способів уникнути відповідальності за свої дії. 

Кожна доросла людина повинна розуміти і знати, що секс — один із 
найважливіших біологічних інстинктів живих істот, зокрема, людини, 
спрямований на продовження роду. Тому ставлення до сексу, як до про-
блеми, яка не потребує уваги і є чимось другорядним у житті, помилко-
ве і хибне. Ані навмисне замовчування проблем сексуальності, сором'яз-
ливе покриття її псевдоцнотливістю першородного гріха, ані надмірний 
ухил у бік висвітлення суто технічних аспектів сексу не сприяють його 
усвідомленому розумінню, визначенню реальної ролі у формуванні здо-
рового способу життя людини. Викривлене уявлення про фізіологічну 
сутність статевих відносин може сформуватися як в умовах їх навмисно-
го, штучного замовчування, так і відверто спотвореного зображення, 
зокрема, в художній літературі, мистецтві, кіно, телебаченні, відтво-
рення в численних вітчизняних і зарубіжних порнографічних виданнях. 
Тому кожна свідома людина повинна опановувати-сучасні наукові знання 
з фізіологічних і психологічних основ сексу, розуміння його значення у 
створенні доброзичливої сімейної атмосфери, фізичного і психічного здо-
ров'я, у поліпшенні життя і формуванні умов активного довголіття.  

Прищеплення культури сексуальних відносин має розпочинатися зі 
з'ясування фізіологічних особливостей статевого розвитку дівчаток і 
хлопчиків. У дівчаток статеве дозрівання відбувається на кілька років 
раніше, ніж у однолітків-хлопчиків. Тому поява статевого потягу і ха-
рактер його прояву у них мають свої особливості. Зокрема, у чоловіків 
статева активність зростає до 25 років, тримається на відносно стабіль-
ному рівні до 40-45 років, а потім, повільно послаблюючись, зникає в 
похилому віці. В осіб жіночої статі статевий потяг розвивається повіль-
ніше, досягаючи максимуму до ЗО років, потім залишається на приблизно 
однаковому рівні до клімактеричного періоду (менопаузи). 

Однак активність сексуального прояву визначається часто не лише 
віком, але й численними іншими факторами, зокрема, індивідуальни-
ми біологічними і психологічними особливостями людини, рівнем її за-
гальної і сексуальної культури, виховання, способу життя, характером 
трудової діяльності, станом навколишнього середовища, атмосферою 
взаємних симпатій або антипатій. 

Статеве збудження у жінок і чоловіків має свої особливості, які необ-
хідно враховувати при вихованні культури сексу. Для його виникнення 
жінкам необхідно більше часу, аніж чоловікам. Активність статевого збу-
дження у останніх здебільшого формується фізичними факторами (ін-
тер'єр, зовнішня привабливість жінки, аромат навколишнього середови- 
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ща, стан білизни), у жінок його посилюють насамперед психологічні фак-
тори — прояви ніжності, ласки, тактовності, доброти. Нерозуміння цих 
деталей або ігнорування ними часто призводять до помилкового уявлен-
ня про статеві можливості подружжя: чоловік часто хибно вважає жінку 
байдужою і холодною, натомість жінка чоловіка — грубим і нетактовним. 

Для досягнення гармонії статевих, а заодно і сімейних відносин, 
чоловік і жінка повинні знати притаманні певній статі психологічні осо-
бливості. Чоловікам більше властивий узагальнений, абстрактний тип 
мислення, жінка частіше оперує конкретними категоріями. У гармоній-
ній сім'ї при вирішенні проблемних, далекосяжних питань перевага на-
дається думці чоловіка, коли ж необхідно вирішити конкретні сімейні 
питання — враховується, насамперед, погляд жінки. Від жінки значною 
мірою залежить загальна психологічна атмосфера у сім'ї. Яка вона — 
радісна, весела, оптимістична чи, навпаки, пригнічена, песимістична, 
похмура, насамперед, визначається і створюється жінкою. Вирішальна 
роль жінки і в створенні побутових умов життя, дизайну інтер'єрів, 
формуванні комфорту і затишку, дотриманні чистоти і порядку в жит-
лових приміщеннях — важливих не лише матеріальних, але і психо-
емоційних факторів сімейного благополуччя. 

Виділяють різне ставлення чоловіків і жінок до суб'єктивних оцінок 
протилежної статі. 

Жінки більше цінують у чоловіках духовне багатство та інтелекту-
альний рівень, чоловіки віддають перевагу зовнішнім рисам жінки. Най-
важливіші психологічні особливості осіб жіночої і чоловічої статі, які 
варто враховувати при формуванні гармонійних сімейних відносин, на-
ведені у таблиці 3.5. 

Шлюб може забезпечити близькі стосунки, гарантувати вихід сек-
суальних бажань, домашній догляд і можливість сумісного виховання 
дітей. Розпад сім'ї сьогодні стає дуже частим явищем. Одним із пояснень 
є те, що люди сьогодні більше чекають від сімейного життя і меншою 
мірою, ніж їхні батьки, готові до того, щоб терпіти складні стосунки і 
недоліки один одного. 

Ставлення до шлюбу і материнства в основному визначається досві-
дом, який накопичений у дитинстві. Якщо молоді люди почувають себе 
любимими і захищеними, це є доброю основою для того, щоб створити 
атмосферу турботи і стабільності, в якій будуть рости їх майбутні діти. 
Якщо дітям не дають можливості відчути таку захищеність або вони 
відчувають незадоволення чи зазнають насильства, їм не вистачає доб-
рого прикладу для моделювання власних батьківських почуттів.  

Здорова сексуальність є важливим компонентом здорового материн-
ства і батьківства. Проте в багатьох культурах і суспільствах ці питання 
все ще неправильно розуміються і недооцінюються. Багато людей жи- 
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Таблиця. 3.5. Статеві психологічні особливості 
 

Жінки Чоловіки 

1. Переважання особистих моральних якостей  

Ніжність Сила 
Дружелюбність Приязність 
Духовність кохання Фізичні стимули кохання 
Жвавість і кокетство у різних Відносна грубість у різних 
проявах проявах 
Поступливість Впевненість 
Емоційність Логіка і абстрактне мислення 
Інтуіція і передчуття Усвідомлене логічне передбачення 

2. Переважаючі схильності 

Професійна діловитість у Переважно професійна відданість  

поєднанні з хазяйновитістю Потяг до колективу 
Потяг до сім'ї Потяг до науки, політики, 
Потяг до мистецтва і культури громадської діяльності 

3. Реакція на емоційний стрес 

Виразна Стримана 
Швидка адаптація до зміни Повільна адаптація до зміни 
ситуацій ситуацій 
Тривалість післястресової Тривалість післястресової реакції 
реакції коротша довша 

4. Психологічні умовр [ гармонійних відносин 

Цікавитись справами чоловіка Відзначати заслуги жінки у 
Заохочувати у досягненні успіхів господарстві 
Не сперечатись з непринципових Бути щиро вдячним за увагу 
питань Не дорікати 
Драматичні сімейні стосунки У драматичних ситуаціях 

вирішувати дипломатично залишатись стриманим і 
 врівноваженим 

вуть, погано розуміючи суть сексуальності в цілому і власної сексуаль-
ності зокрема. Для багатьох людей це є джерелом труднощів в сексуа-
льних відносинах, що, в свою чергу, призводить до труднощів у взає-
мовідносинах із власними батьками, сім'ями та іншими людьми.  

Здоровий секс. 
Статева активність цілком нормальна і здорова частина нашого жит-

тя як із фізичної, так і з психологічної точки зору. Вона дає можливість 
відчути взаємну любов і прив'язаність, ласку, збудження і насолоду. Де-
які люди підтримують сексуальні зв'язки один з одним, не будучи зв'я-
зані постійними відносинами, в той час як для інших це є частиною їх 
довготривалих відносин. Без правильного розуміння цієї проблеми і від- 
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повідної уваги до неї статева активність може призводити до інфікуван-
ня і розвитку серйозних захворювань. Наявність одного партнера змен-
шує ризик зараження інфекціями і захворювання на венеричні хвороби. 
Існують такі конкретні заходи обережності, яких слід дотримуватися. 
Правила здорового сексу.  
□ Чоловік чи жінка не повинні перекладати відповідальність за здоро 

вий секс виключно на свого партнера.  
Q      Слід звертати увагу на правила особистої гігієни, особливо до і 

після сексу. 
□ Слід користуватися презервативом, особливо при випадкових ста  

тевих контактах. 
□ Потрібно звертатись за медичною допомогою при появі на геніталіях 

чи в анальній ділянці будь-яких аномальних виділень, виразок чи 
відчуття печії під час сечовипускання. 

□ Слід ПОВІДОМЛЯТИ партнера про всі такі випадки. 
Хвороби, які передаються статевим шляхом. 
Це хвороби, які передаються від однієї людини до іншої під час або 

в результаті інтимної близькості. 
Основні захворюванн я, які передаються статевим шляхом:  

1. Неспецифічні генітальні інфекції та інфекції, викликані хламідіями,  
які проявляються у вигляді циститу (запалення  сечового міхура), 
вагініту (запалення піхви), уретриту (запалення уретри) і проктиту  
(запалення прямої кишки). Ці інфекції піддаються лікуванню.  

2. Молочниця, грибкові захворювання, які викликають виділення, виси 
пку і свербіж. Є ефективні методи лікування. 

3. Гострокінцеві бородавки, викликані вірусом. Специфічного лікування немає. 
4. Генітальний герпес, який супроводжується герпетичною лихоманкою. 

Захворювання дуже болюче є специфічне лікування. 
5. Гонорея, викликана бактеріями, які можуть уражати очі дитини при  

народженні. Гонорею лікують антибіотиками. 
6. Сифіліс викликається трепонемою, мікроорганізмом, який інфікує кров. 

Лікується антибіотиками. 
7. Гепатит В, вірус, який викликає довготривале пошкодження печінки.  

Є вакцина для попередження цієї хвороби. 
8. ВІЛ і СНІД. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) є вірусом, який викли- 

кає захворювання, що називається синдромом набутого імунного 
дефіциту (СНІД). Лікування не існує. Планування сім'ї. 
Загальноприйнято вважати, що кожна дитина повинна бути бажа-

ною, і цей погляд підтримується політикою охорони здоров'я в більшо-
сті країн. Добре відомо, до чого призводить безконтрольне відтворення 
населення. Воно має такі наслідки: 
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1. Несприятливий вплив частих з невеликими проміжками пологів на  
здоров'я жінки і на її здатність мати дітей. 

2. Підвищений ризик для здоров'я новонароджених, включаючи зростан 
ня ймовірності передчасних пологів у жінок, які часто народжують.  

3. Підвищене навантаження на прибутки сім'ї, які викликають стрес і  
пов'язані з ним порушення здоров'я. 

4. Зростання ймовірності того, що діти не будуть одержувати з боку  
батьків підтримки, що є дуже важливим для досягнення кожною  
дитиною оптимального здоров'я і потенціалу розвитку. 

Чоловіки як батьки. 
Роль батька у вихованні дітей змінюється залежно від суспільства і 

особливостей культури. Материнські почуття у жінок є почуттями вро-
дженими, а формування у чоловіка батьківських почуттів відбувається 
під час сімейного життя. Для формування в чоловіка батьківської любові 
до дітей мають значення такі обставини: 

— наявність у чоловіка доброї матері, яка любила й плекала свого  
сина і сформувала в нього любов до себе; 

— наявність у нього брата чи сестри, яка виховує турботу про ін  
ших і любов до них; 

 

— наявність чистого першого платонічного кохання; 
— наявність у чоловіка жінки, яку він любить. 
Тільки при наявності всіх цих чотирьох факторів розумна жінка 

може виховати в чоловіка батьківську любов до дітей. Для цього з пер-
ших місяців вагітності чоловік повинен проявляти турботу про майбут-
ню дитину, після народження він повинен доглядати за малюком і сам 
турбуватися про нього (наскільки це можливо), а не тільки забезпечу-
вати сім'ю матеріально. 

Чоловік повинен брати участь у плануванні сім'ї для того, щоб бути 
готовим взяти на себе відповідальність за власну статеву поведінку і 
захистити здоров'я та благополуччя жінки, потенційного й існуючого 
потомства, сім'ї в цілому. Це його право і обов'язок, адже він повинен 
передбачити можливі наслідки сексуальної активності й вагітності.  

Відомо кілька загальних порад, спрямованих на збереження й утвер-
дження доброзичливих і шляхетних взаємин у сім'ї. Вони мають також 
істотні відмінності для жінок і чоловіків. 

Психологи пропонують такі поради жінкам:  
— проявляти інтерес до справ чоловіка; 
— заохочувати його прагнення у досягненні успіхів; 
— не сперечатися через дрібниці; 
— згладжувати ревнощі дипломатичними методами; 
— заохочувати спроби чоловіка у фізичному і психічному удоскона 

ленні, боротьбі із шкідливими звичками. 
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Чоловікам пропонуються такі поради:  
— помічати успіхи жінки у веденні домашнього господарства і вихо 

ванні дітей; 
— не дорікати за дрібниці;  
— заохочувати наміри, спрямовані на фізичне, естетичне і духовне  

вдосконалення; 
— залишатись морально чистим, ввічливим і стриманим у різних  

ситуаціях. 
Кохання батьків, яке стало основою створення сім'ї, знаходи ть про-

довження у їх дітях. Діти допомагають створити і доповнити атмосферу 

сімейного щастя, радості, благополуччя. Ідеальною вважається сім'я, в 

якій не менше трьох дітей. Така кількість народжених у популяції спромо жна 

забезпечити приріст населення за умови середньостатистичних показників 

смертності. Першу дитину матері доцільніше народити в перші роки сімейного 
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старшому віці перебігають складніше і частіше супроводжуються 

ускладненнями. Пізні вагітність і полоти, можуть негативно проявитися на 

нащадках. Діти, які народжуються у батьків старшого віку, настіше ма ють 

уроджені анатомічні і психічні дефекти, схильні до численних гострих і 

хронічних захворювань, мають знижену імунологічну активність. 
Серед численних психофізіологічних причин, які порушують гармо -

нійні стосунки між подружжям, зокрема, в інтимній сфері, вирізняють 

З основні групи: 
1) неоднозначне розуміння кожним із подружжя власних сімейних  

прав і обов'язків, наприклад, у розподілі об'ємів домашньої праці  
і вихованні дітей; 

2) сексуальне незадоволення подружжя одне одним;  
3) недоліки і дефекти виховання.  
У кожному прояві життєдіяльності людина повинна виходити з того, 

що вона створена для любові. Зароджувати і виховувати у собі це по-
чуття, яке знаходить концентроване втілення у формуванні сім'ї і на -
родженні дітей, не лише біологічний інстинкт, але й могутній стимул 

організації здорового способу життя, фактор збереження і відновлення 

здоров'я. Гармонія сімейних відносин грунтується на взаємному кохан-
ні, щирості, вірності, моральній чистоті і взаємовимогливості, культурі 

сексуальних відносин, сприяє формуванню в організмі фізичного і пси -
хічного здоров'я, є активним стимулом довголіття.  

Фізичний і психічний стан людини визначає потенціал її здоров'я не 

лише на період активної життєдіяльності, тобто на молодий і середній 

вік, які є найактивнішими етапами її прояву, але й є важливою основою 

формування активного і працездатного довголіття, фактором профілактики 

численних недуг старості і передчасної смерті. "Високий рівень соматич- 
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ного і духовного здоров'я здатний забезпечити довготривалу і активну 
старість, натомість, низькі показники здоров'я спричиняють різноманітні 
захворювання і скорочують біологічно детерміновану тривалість життя. 

Активне довголіття. 
Зміна вікової структури населення в другій половині XX століття 

продиктувала нові критерії в оцінці віку людей. Згідно з прийнятою 
міжнародною класифікацією, люди у віці 45-59 років належать до гру-
пи середнього віку, у віці 60-74 роки — похилого, старші 75 років — до 
групи старечого віку. Люди віком понад 90 років і старші вважаються 
довгожителями. Ця класифікація є умовною, оскільки немає чітких по-
казників, які б дозволили відмежувати один вік від іншого.  

Індивідуальне здоров'я і довголіття визначають мету і зміст життя 
не лише окремої людини, а й усієї цивілізації. Така оцінка значення 
здоров'я і довголіття відповідає гуманістичним тенденціям, виробленим 
людством, за якими цінність здоров'я і життя окремої людини форму-
ють та визначають цінності загальнолюдського значення.  

Саме тому процес старіння в індивідуальному прояві і як широка 
біологічна і санологічна проблема потребує вивчення з метою фізіологіч-
ного, науково обгрунтованого втручання в його формування і перебіг. 
Вивчення суті старіння базується на трьох основних проблемах:  
— перша — виявлення закономірностей, фундаментальних біологічних 

механізмів процесів старіння; 
— друга — визначення і оцінка факторів формування передчасної ста 

рості з метою зменшення і навіть нівелювання їх шкідливого впливу 
на організм; 

— третя — вивчення соціальних, гігієнічних, професійних, економіч 
них факторів впливу на тривалість життя. 
Старіння — закономірний біологічний процес зниження фізіологіч-

них функцій організму, зумовлений генетично детермінованим періодом 
тривалості життя людини. Процес старіння проявляється специфічними 
зовнішніми і внутрішніми ознаками. Зовнішні ознаки старіння : 

— зміна форми і статури тіла; 
— уповільнення і порушення координації ходи; 
— швидка фізична і психічна втомлюваність; 
— зниження працездатності; 
— поява на шкірі зморщок; 
— випадання або посивіння волосся; 
— зниження гостроти зору і слуху, пам'яті; 
— неадекватність сприймання ситуації. 
Внутрішні ознаки проявляються: 
— зниженням активності умовних і безумовних рефлексів; 
— зниження мускульної сили і м'язового тонусу;  
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— погіршення діяльності серцево-судинної системи, органів трав 
лення, виділення; 

— пригнічення системи імунного захисту; 
— порушення адаптації організму проти дії хвороботворних чинників. 
Відомо, однак, що за відносно однакових генетичних передумов  

старіння індивідуальна тривалість життя досить розмаїта. Вона зале-
жить не лише від біологічних факторів, але й від численних індивіду-
альних чинників і умов формування здорового способу життя — соціа-
льних, гігієнічних, культурно-естетичних, економічних, медико-про-
філактичних, якими визначаються не лише фізичне і психічне здоров'я 
людини, але і її активне довголіття. 

Наприклад, досвід країн з високим рівнем економічного розвитку 
засвідчує, що. незалежно від матеріального достатку і рівня соціально-
го захисту осіб похилого віку, тривалість їх життя визначається пере-
важно способом формування здоров'я, а не матеріальними факторами. 
У більшості випадків люди, неспроможні досягти генетично запрогра-
мованої межі життя, найчастіше вмирають від причин недосконалого 
фізичного і психічного розвитку, неуваги до проблеми зміцнення здо-
ров'я у молодому і середньому віці. 

Відомий український фізіолог, академік О.О. Богомолець висловив 
гіпотезу, за якою основною умовою довголіття є адаптація організму до 
старості. Сучасна наука геронтологія накопичила чимало фактів, які 
підтверджують гіпотезу вченого. Природа наділила людину дивовижною 
властивістю активно боротися не лише проти чинників, якими визна-
чена біологічна тривалість життя, але й проти побічних факторів, спро-
можних його скоротити. 

З-поміж численних причин, спроможних прискорити процес старін-
ня або викликати недуги старості, визначальними вважаються такі:  

— гіподинамія; 
— ожиріння; 
— куріння; 
— зловживання алкоголем; 
— грубі порушення режиму праці і відпочинку; 
— порушення регулярності приймання їжі і переїдання;  
— недосипання. 
Всі вони належать до факторів ризику передчасної старості. До за-

хворювань, які сприяють передчасному старінню, відносять: цукровий 
діабет, ожиріння, артеріальну гіпертензію, атеросклероз. 

Істотну роль у прискоренні процесів старіння, особливо в період 
переходу людини на пенсію, відіграє стан її психоемоційної сфери. З-
поміж численних психоемоційних факторів необхідно виділити:  

— порушення усталеного режиму трудової діяльності; 
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— втрати звичних зв язків з колективом;  
— невдоволення життям; 
— депресія; 
— соціальна пасивність. 
Певне значення у формуванні психологічної стійкості таких людей 

мають їх культурно-освітній і духовний рівень, матеріальне забезпе-
чення, стан здоров'я. Чим нижчий, зокрема, рівень інтелекту або мате-
ріального достатку, тим виразніше в похилому віці проявляються від-
чуття самотності, безпомічності, соціальної ізоляції, частіше виника -
ють розлади у фізичному і психічному здоров'ї.  

Найвиразніший прояв почуття соціальної дезінтеграції людини похило-
го віку, стан її психічної депресії в умовах соціального відчуження назива-
ється аномією. Аномія проявляється недовірою і відчаєм похилої людини у 

зв'язку з байдужим ставленням до неї близьких і всього суспільства. 
Сповільнення процесів старіння — важлива не лише медико-біоло-

гічна, але й соціальна проблема. Старіння, як руйнівний для організму 

процес, неминуче спричинює втрату здоров'я, зниження працездатно -
сті, фізичної і психічної активності, знижує опірність організму до чи-
сленних недуг. Однак на шляху від здорової працездатної людини до 

немічної і хворої, на етапах переходу від молодої до похилої її організм 

проходить певні стадії розвитку, кожна з яких має свої резерви проти -
дії старінню. Найважливіше санологічне завдання у боротьбі з передча-
сним старінням полягає у забезпеченні можливостей оптимального ви-
користання людиною цих резервів. 

Вивченням методів і опрацюванням профілактичних заходів, спрямо-
ваних на сповільнення старіння і продовження тривалості життя, займа-
ється спеціальна геронтологічна наука — герогігієна. Герогігієна вивчає 

санологічні аспекти попередження старіння створенням не лише страте-
гії і тактики, але й опрацювання конкретних засобів формування здоро-
вого способу життя — найважливішої передумови і основи довголіття. 

Розрізняють, принаймні, сім основних гігієнічних рекомендацій, 

дотримання яких сприяє продовженню тривалості повноцінного життя:  
1) відмова від переїдання; 
2) регулярність приймання їжі; 
3) дотримання раціонального режиму праці і відпочинку; 
4) забезпечення достатньої тривалості (не менше 7 годин) сну; 
5) регулярне забезпечення рухового режиму;  
6) відмова від куріння; 
7) відмова від зловживання алкоголем. 
Важливе значення у формуванні активного довголіття відіграє ха-

рактер харчування. З метою профілактики передчасного старіння необ-
хідно дотримуватися таких його принципів:  
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1) вживання їжі, енергетична ємкість якої не перевищує енерговитрат  
організму; 

2) не перевищувати у харчовому раціоні гігієнічно обгрунтованих норм 
споживання їжі, насамперед, білкових продуктів; 

3) забезпечення якісної повноцінності харчування за рахунок збалансо  
ваного забезпечення його вітамінами, мінеральними солями, мікро  
елементами; 

4) систематичне дотримання тактики комбінованого харчування з вико 
ристанням продуктів рослинного і тваринного походження, віддаю 
чи перевагу молочно-рослинній їжі. 

Варто пам'ятати, що як і аскетична відмова від численних проду-
ктів, систематичне недоїдання або тривале голодування, так і перева-
нтаження харчового раціону однаково шкідливі у формуванні здорово-
го способу життя і активного довголіття. 

Необхідною умовою тривалого життя і забезпечення повноцінної ста-
рості є фізична і психічна активність не лише у творчому, працездат-
ному періоді, але яка не повинна перериватись у похилому і навіть 
старечому віці. Численні наукові дослідження свідчать про те, що сис-
тематичні фізичні навантаження, зокрема, рухова активність, особли-
во в раціональному поєднанні з розумовою працею, сприяють сповіль-
ненню процесу старіння, завдяки залученню до активного і координо-
ваного функціонування різних ділянок організму значної кількості його 
органів і систем. 

У похилому віці кожна людина повинна продовжувати активний спо-
сіб життя, відповідно адаптувавши об'єми його фізичного і психічного 
навантаження до реальних можливостей кожної людини. Особливо важ-
ливо при переході на пенсію (у жінок — 55 років, у чоловіків — 60 років) 
не створювати негативного психологічного фону навколо факту розриву 
людини з усталеним стереотипом професійної діяльності, що і фізично , 
а надто психологічно, сприймається людиною гостро і болісно. З метою 
психологічної адаптації пенсіонера до цього переломного періоду ь його 
житті необхідна спеціальна моральна і фізична підготовка в передпенсій-
ному періоді до нових умов життя. Неабияке санологічне значення і соці-
ально-економічну доцільність набувають тенденції залучення осіб пенсій-
ного віку, зокрема, наукового, творчого, педагогічного профілю, які ма-
ють великий професійний досвід і фізичні та психологічні спроможності 
його реалізації, до продовження їх праці в колективі на попередньому 
місці роботи. Чим триваліше працездатна людина підтримуватиме соціа-
льні і виробничі контакти з колективом, відчуватиме суспільну необхід-
ність своєї професійної діяльності, тим активніше формуватимуться  у 
неї санологічні стереотипи, тим енергійнішими будуть її зусилля, спря-
мовані на творення якісного довголітнього життя. 
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За неможливості продовжувати професійну діяльність з різних обста-
вин кожній людині пенсійного віку необхідно виробити основи й індивіду-
альні форми активного відпочинку із врахуванням фізичних і психічних 
можливостей, стану здоров'я, віку, статі. Насамперед, вже в передпенсій-
ному періоді слід скласти чіткий розпорядок дня, який враховував би кон-
кретні, регламентовані у часі об'єми щоденних фізичних і психічних наван-
тажень. Наприклад, такою може бути праця, не пов'язана з інтенсивним 
фізичним і психічним напруженням, домашні турботи, неважка робота в 
саду, на присадибній ділянці, заняття рукодільними ремеслами, бджіль-
ництвом, вирощуванням овочів, квітів. Обов'язковими мають бути щоденні 
ранкові і вечірні прогулянки, часте спілкування із природою, відпочинок у 
лісі, на березі річки чи озера, на луках. Корисні рибалка, збирання у лісі 
ягід, грибів, лікарських рослин. Важливо насамперед, у психологічному 
плані, продовжувати підтримувати контакти з минулими співпрацівника-
ми. Активно і позитивно на фізичний і психічний стан людей похилого 
віку впливають продовження творчої діяльності, заняття літературою, 
музикою, живописом, участь у корисній громадській діяльності. 

Позитивну роль у формуванні психічної урівноваженості організму 
літніх людей, у регулюванні процесів збудження і гальмування в центра-
льній нервовій системі відіграють прийоми психічної релаксації. Сеанси 
релаксації проводять у формі автотренінгу на фоні живої мальовничої 
природи або в приміщеннях, які імітують її за допомогою художніх 
образотворчих засобів. В останньому випадку заспокійливі ефекти рела-
ксації потенціюють спеціально підібраним музичним супроводженням.  

З аналогічною метою використовують і методику медитації. Метод за-
позичений із практики древніх традиційних індотібетських цілителів-йогів 
і грунтується на створенні урівноваженого психічного стану людини шля-
хом тимчасового абстрагування, психічного відключення від реалій навко-
лишнього життя і занурення думкою у вічність і безмежність Всесвіту. 

Корисну роль у формуванні здорового способу життя у похилому 
віці відіграють групи здоров'я, які створюються при спортивних ком-
плексах, стадіонах, деяких підприємствах, домоуправліннях. У цих гру-
пах фахівці спортивної медицини опрацьовують спеціальні комплекси 
фізичних, зокрема, рухових занять для осіб похилого віку, які спрямо-
вані на формування здорового способу життя і боротьбу з передчасною 
старістю. Крім фізичних вправ, у таких групах створюються можливос-
ті психологічних контактів з людьми аналогічного віку, близьких за ста-
ном здоров'я, професійними і духовними інтересами. Заняття у цих гру-
пах відіграють важливу роль у фізичній і психологічній адаптації до 
старості, значно зменшують відчуття соціальної дезінтеграції, форму-
ють та відтворюють фізичне і психічне здоров'я, попереджують перед-
часне старіння організму. 
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3.7. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ І ПРОФІЛАКТИКА 
ЗАХВОРЮВАНЬ 

Методи і засоби формування здорового способу життя мають бути 
спрямовані на оптимізацію і відновлення захисних сил організму, недо-
сконалість яких успадкована генетично або виникла в результаті дії на 
організм несприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів. Від того, на-
скільки кожній людині вдасться реалізувати в процесі життя методи і 
навички здорового способу життя, залежатиме рівень біологічного і 
соціального прояву особистості, якість і тривалість її життя. Здоровий 
спосіб життя кожної людини повинен бути спрямований насамперед на:  

— первинну профілактику захворювань; 
— зміцнення і відновлення здоров'я; 
— формування активного трудового довголіття. 
Конкретні заходи щодо організації і впровадження у діяльність лю-

дини здорового способу життя спрямовані передусім на створення спри-
ятливих умов його реалізації, що передбачає, крім мотивації і особис-
того бажання, відмову від шкідливих звичок (куріння, зловживання 
алкоголем, наркоманія, токсикоманія). Формування здорового способу 
життя передбачає комплекс тренувальних і оздоровчих заходів:  

— боротьба з гіподинамією; 
— раціональний режим праці та відпочинку; 
— режим раціонального і збалансованого харчування; 
— створення сприятливих сімейних стосунків та інтимного життя;  
— виховання і прищеплення розумних гігієнічних звичок. 
Корисну роль у комплексі заходів щодо здорового способу життя 

відіграє також створення моральних основ формування особистості, її 
високих етичних і суспільно-громадських орієнтацій. 

Наукові дані свідчать, що навіть за умови досконалих захисних мо-
жливостей організму ігнорування факторами здорового способу життя 
може спричинити виникнення різноманітних тілесних (соматичних) і 
психічних розладів та захворювань. Відомо, наприклад, що численні 
конфліктні ситуації у сім'ї згубно впливають на перебіг вагітності і нас-
лідки пологів. У сім'ї без одного із батьків відсоток дітей, які хворіють, 
вдвічі перевищує відповідний показник повних сімей. Діти, які вихову-
ються в систематичному сімейному стресі, в майбутньому майже втри-
чі частіше хворіють на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої 
кишки, в 1,7 раза — на запальні захворювання шлунка і жовчних шля-
хів, в 5 разів у них частіше виникають неврози. Виявлено прямий зв'я-
зок між віком, від якого людина розпочала вживати алкоголь, і захво-
рюваннями печінки, а курити — раковими захворюваннями, зокрема, 
легень і шлунка. Дорослі люди, які систематично зловживають алкого- 
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лем, хворіють на хронічні недуги майже втричі частіше, аніж ті, що не 
вживають, а у дітей цей показник ще вищий. Особи, особливо дитячого 
і підліткового віку, які тривалий час мешкають у сфері дії малих доз 
іонізуючої радіації, частіше хворіють на захворювання щитоподібної 
залози і системи крові. 

Існують відмінності між такими поняттями, як "сприяння здоров'ю", 
"захист здоров'я" та попередження захворювань.  

Лівель і Кларк (1965) запропонували наступне визначення попере-
дження захворювань: 
1. Метою первинного (початкового, основного) попередження є досяг 

нення оптимального рівня здоров'я та підвищення опору захворю  
ванням. Попередження захворювань передбачає проведення певних  
заходів, певної діяльності ще до виявлення ознак хвороби.  

Така діяльність стосується: 
— сприяння здоров'ю, наприклад: дотримання основних правил гігі 

єни, харчування; 
— проведення конкретних методів захисту від хвороб, наприклад: іму 

нізація (вакцинація), уникнення ситуацій, пов'язаних з ризиком. 
 

2. Вторинне попередження захворювань направлене на раннє лікування 
та попередження подальшого розвитку недуг. Вважається, що за  
хворювання чи недуга або існують, тобто наявні, або ж вони неми  
нуче виникають. Діагностичні процедури використовуються для того, 
щоб виявити потребу раннього лікування, щоб звести до мінімуму  
загрозу немічності чи інвалідності в майбутньому. Прикладами таких 
процедур діагностично-попереджувального характеру може бути  
самостійний огляд грудей (з метою виявлення пухлин), уникання ком 
паній, натовпу в період спалахів легеневих захворювань чи захворю  
вань дихальних шляхів тощо. 

3. Третинним попередженням захворювань чи третинним етапом попе  
редження захворювань є робота з пацієнтом після виявлення в нього 
хвороби чи якоїсь недуги. Донедавна саме на цей етап була звернена  
основна увага і дії спеціалістів системи охорони здоров'я (наприклад, 
реабілітація пацієнта після інсульту). 

На думку Пендера (1987), сприяння здоров'ю і первинне (основне, 
початкове) попередження захворювань не є рівноцінними поняттями. 
Сприяння здоров'ю передбачає, що люди будуть свідомо, сповна вико-
ристовувати, реалізувати свій життєвий потенціал.  

Сприяння здоров'ю передбачає проведення заходів і дій, направле-
них на підвищення рівня благополуччя людей і на те, щоб заставити 
окремих пацієнтів, сім'ї, громади, суспільство в цілому прийти до усві-
домлення свого потенціалу здоров'я, щоб навчитись його реалізувати 
Дії, направлені на сприяння здоров'ю, передбачають підвищення рівш  
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позитивного напруження в суспільстві, яке сприятиме проведенню, 
втіленню змін, росту свідомості і зрілості людей.  

Захист здоров'я чи попередження захворювань означає проведення 
дій, метою яких є зниження ймовірності виникнення певних захворю-
вань чи недуг в окремих людей, сім'ях, громадах. Захист здоров'я пе-
редбачає також проведення активних дій, націлених на захист людей 
від непотрібних факторів стресу. Захист здоров'я має на меті підтриман-
ня балансу й рівноваги організму людини впродовж всього життя.  

Захистом здоров'я передбачена діяльність, направлена на виявлен-
ня факторів, що становлять загрозу для здоров'я людини. Як правило, 
така діяльність в основному передбачає проведення відповідних дій уря-
дом та промисловими підприємствами. 

Модель сприяння здоров'ю (покращення здоров'я). 
Сім пізнавально-сприймальних факторів, які впливають на мо-

тивацію (заохочення) здорової поведінки.  
Пізнавально-сприймальні фактори являють собою первинні, першо -

початкові мотиваційні механізми для вироблення звичок і поведінки, 

що сприяють здоров'ю, і підтримання їх впродовж всього життя.   .■, 
1. Важливість здоров'я. Люди, які приділяють значну увагу своєму  

здоров'ю,  вирізняються з -поміж інших тим, що постійно ведуть  
активний пошук інформації, що стосується здоров'я. Тому, з'ясува  
вши ставлення особи до здоров'я, її цінностей, можна визначити її  
мотивацію, бажання виробляти звички і поведінку, що сприяють  
здоров'ю. 

2. Свідомий контроль. Сильне бажання контролювати своє здоров'я,  
але маловідчутність контролю в дійсності може в врешті -решт ста  
ти причиною виникнення відчуття безпорадності, краху сподівань,  
загальмованості поведінки. Схоже на те, що стратегії  поведінки,  
які збігаються з програмами, які базуються на суспільній підтримці  
можуть досягти більших успіхів. Особи із добрим внутрішнім конт 
ролем можуть досягти значних успіхів в програмах, керованих ними  
самими. 

3. Свідоме розуміння самоефективності. Цей фактор стосується пере  
конання, віри особи в те, що люди можуть успішно проявляти певну  
поведінку, необхідну для досягнення бажаного результату. Цілком  
ймовірно, що люди з позитивним відношенням, сприйняттям своїх  
навиків і звичок, метою яких є сприяння здоров'ю, швидше почина  
ють здійснювати дії, щоб покращити своє здоров'я.  

4. Визначення здоров'я. Під час проведення декількох наукових  дослі 
джень значну увагу було приділено вивченню того, яким чином осо  
бисте визначення здоров'я впливає на вироблення особою здорових  
звичок і здорової поведінки. Цілком очевидно, що в тому випадку,  
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коли особа визначає своє здоров'я як адаптацію або стабільність, 
такий підхід сприяє формуванню в неї звичок і поведінки захисного 
характеру, націлених на уникнення захворювань і недуг. Визначаючи 
своє здоров'я насамперед як самоактуалізацію (власного потенціа-
лу), особа спрямовує свої зусилля і дії на досягнення вищого рівня 
здоров'я і благополуччя, доброго самопочуття. 

5. Свідома оцінка стану свого здоров'я (свого статусу здоров'я). Свідома 
оцінка стану свого здоров'я (свого статусу здоров'я, як виявляється,  
значно впливає на частоту й інтенсивність проявів манер і поведін 
ки, направленої на сприяння здоров'ю. "Добре самопочуття" може  
стати поштовхом до вироблення здорових звичок і здорової поведін  
ки. Усвідомлення особою того, що її здоров'я — в доброму стані, 
може стати поштовхом до вироблення нею позитивних здорових зви 
чок, яких вона буде постійно дотримуватись. Так само й здорові  
люди свідомо отримують більше задоволення від життя. Свідома,  
твереза оцінка свого стану здоров'я спонукає особу до вироблення  
таких звичок і такого стилю поведінки, за допомогою яких вона б 
отримувала більше задоволення від життя. 

6. Усвідомлення користі від звичок і поведінки, сприятливих здоров'ю.  
Люди, які усвідомлюють користь здорових звичок і здорової поведін 
ки, що сприяють їхньому здоров'ю, приділяють їм значно більше  
уваги й притримуються їх. Крім того, здорові звички й здорова пове 
дінка, які міцно вкоренились в свідомості людей, значно підсилюють 
і підкріплюють їхню віру та переконання в правильності, користі їх  
нього стилю життя. 

7. Свідоме розуміння перешкод до вироблення звичок і поведінки, сприя- 
тливих для здоров'я. Вони безпосередньо впливають на схильність 
до вироблених звичок і поведінки, сприятливих для здоров'я. Такі 
перешкоди, бар'єри можуть бути уявними або ж реальними, можуть 
формуватись на основі того, що особа вважає певні звички і поведін-
ку марними, незручними для себе або ж неможливими. Фактори, 
які впливають на вибір особою здорової поведінки.  

1. Демографічні фактори. Міра, до якої такі демографічні характерис 
тики, як вік, стать, раса, етнічна приналежність, рівень освіти, рі 
вень прибутків, визначають участь особи у виробленні здорових зви 
чок і здорової поведінки та дотримання їх впродовж всього життя,  
має надзвичайно важливе значення. Результати деяких досліджень  
показали, що жінки, високоосвічені люди та люди з високим рівнем 
доходів значно частіше користуються послугами попереджувально 
го характеру. 

2. Біологічні характеристики. Досліджено, що вага людини безпосере- 
дньо впливає на її наміри і бажання займатись фізкультурою. Чим  

418 



вищою є загальна вага тіла людини, тим меншими є її наміри і ба-
жання займатись вправами регулярно.  
Так само і людям з надмірною вагою значно важче регулярно вико-
нувати вправи протягом довгого періоду часу, порівняно з людьми з 
меншою кількістю жирових відкладень та з меншою вагою. 

3. Міжособисті впливи. Між особистими впливами мають на увазі вплив 
інших людей, які відіграють значну роль в житті особи, заохочуючи 
до тривалої та активної участі в заняттях фізкультурою. Компетент-
не керівництво програмами фізкультури з боку спеціалістів-медиків 
вважають другим важливим компонентом, що визначає участь особи 
в подібних програмах. 

4. Ситуаційні фактори. До них відносять усі фактори, що впливають 
на здоров'я людей, легкодоступні для людей. Наприклад, переважання 
в оточенні (середовищі) людини автоматів, "нафаршированих" зовсім 
не поживною для неї їжею, перешкоджає виробленню в людини спри 
ятливих для здоров'я звичок і поведінки. 

5. Фактори поведінки. Попередньо набуті знання і звички можуть ефе 
ктивно вплинути на застосування в повсякденному житті комплекс 
них звичок і поведінки, сприятливих для здоров'я.  

Два конкретні періоди в -житті людини, коли виробляються 
здорові навички і поведінка. 

Пендер завершує запропоновану модель обговоренням відмінностей 
між початковим етапом, коли особа починає виробляти, формувати здо-
рові звички і поведінку, і періодом, коли вона продовжує їх розвивати і 
застосовувати. 
1. Початкова стадія характеризується ним як стадія, коли особа набуває  

знань, формує звички і поведінку, сприятливі для її здоров'я.  
2. А подальший період він визначає як стадію, на якій набуті знання,  

сформовані звички і поведінка використовуються. 
Одним з методів профілактики захворювань в Україні є диспансери-

зація здорових і хворих. Диспансеризація — це активний метод динамі-
чного спостереження за здоровими особами, об'єднаними загальними 
фізіологічними особливостями або умовами праці; хворими із хронічни-
ми захворюваннями, що найчастіше призводять до тимчасової непра-
цездатності, інвалідності, смертності, або особами, які перенесли деякі 
гострі захворювання; особами, які мають чинники ризику, спрямовані 
на попередження захворювань, активне їх виявлення в ранніх стадіях і 
своєчасне проведення лікувально-оздоровчих заходів. 

Основна мета диспансеризації полягає в збереженні і зміцненні здо-
ров'я населення, збільшенні тривалості життя людей і підвищенні про-
дуктивності праці працюючих шляхом систематичного спостереження 
за станом їх здоров'я, вивчення й поліпшення умов праці і побуту, ши- 
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рокого проведення комплексу соціально-економічних, санітарно-гігієні-
чних, профілактичних і лікувальних заходів.  

Методи диспансеризації здорових і хворих в основному однакові. 
Диспансеризація здорових повинна забезпечувати правильний фізич-
ний розвиток, зміцнювати здоров'я, виявляти й усувати чинники ризи-
ку виникнення різноманітних захворювань широким проведенням суспі-
льних та індивідуальних, соціальних і медичних заходів. Диспансериза-
ція хворих повинна активно виявляти і лікувати початкові форми 
захворювань, вивчати й усувати причини, які сприяють їх виникнен-
ню, запобігати загостренню процесу і його прогресуванню на основі по-
стійного динамічного спостереження і проведення лікувально-оздоров-
чих та реабілітаційних заходів. 

Основними завданнями диспансеризації, населення є: 
— визначення стану здоров'я кожного індивіда шляхом щорічного огляду та 

оцінка здоров'я з урахуванням вікових, статевих і фахових особливостей; 
— диференційоване активне динамічне спостереження за здоровими осо 

бами, що мають чинники ризику, і хворими; поступовий перехід від  
спостереження за окремими особами до сімейного спостереження;  

— виявлення й усунення причин, які викликають захворювання; спри  
яння позбавленню від шкідливих звичок і забезпеченню здорового  
способу життя; 

— своєчасне проведення лікувально-оздоровчих заходів; 
— підвищення якості й ефективності медичної допомоги населенню шля 

хом взаємозв'язку і наступності в роботі всіх типів установ, широкої  
участі лікарів різноманітних фахів, впровадження нових організацій 
них форм, подальшого технічного забезпечення і використання ЕОМ, 
створення автоматизованих систем для оглядів населення і керуван  
ня диспансеризацією. 
Для ефективного і якісного проведення диспансеризації необхідні:  

— активне виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання; 
— систематичне спостереження за станом здоров'я хворих; 
— своєчасне проведення лікувальних і профілактичних заходів для як  

найшвидшого відновлення здоров'я і працездатності; 
— вивчення зовнішнього середовища, виробничих і побутових умов та  

проведення заходів щодо їхнього поліпшення; 
— систематичне підвищення кваліфікації лікарів як з основного фаху,  

так і з питань гігієни праці, профзахворювань, експертизи тимчасо  
вої непрацездатності; 

— участь у диспансеризації адміністрації підприємств профспілкових  
та інших громадських організацій. 
Проведення диспансеризації є обов'язковим моментом роботи всіх 

лікувально-профілактичних підрозділів амбулаторно-поліклінічних уста- 
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нов. Серед усього населення, яке підлягає диспансерному спостережен-
ню, насамперед повинні стати на облік: 
— робітники головних галузей промисловості і професій із шкідливими 

і важкими умовами праці; 
— учні (професійно-технічних училищ, технікумів і вузів); 
— підлітки, які працюють незалежно від характеру виробництва і галу 

зей промисловості; 
— інваліди і ветерани війн; 
— жінки дітородного віку; 
— хворі з основними групами захворювань, які мають найвищий рівень 

тимчасової непрацездатності, інвалідності і смертності населення;  
— особи з підвищеним ризиком захворювань: із підвищеним артеріаль  

ним тиском, із передраковими захворюваннями, предіабетом та ін  
шими станами, що зловживають алкоголем, з ожирінням тощо.  
Установи за ступенем участі їх у диспансеризації населення різ-

няться за рівнями. 
I рівень — амбулаторно-поліклінічні заклади, які обслуговують на 

селення за виробничим чи територіальним принципом: фельдшерсько- 
акушерські пункти, лікарські амбулаторії, пункти здоров'я, медико - 
санітарні частини, територіальні поліклініки, жіночі консультації.  

Технологія орієнтована на наявні кадрові і матеріально-технічні мо-
жливості, використання мобільних систем, сучасної обчислювальної 
техніки. На цьому рівні необхідна автоматизація діагностичного проце-
су; збір даних анамнезу, аналіз електрокардіограм, лабораторно-діаг-
ностичних досліджень, функціональних і психофізіологічних тестів; рі-
шення адміністративно-організаційних завдань, включаючи облік дис-
пансерних хворих, статистичну звітність тощо. 

II рівень — спеціалізовані диспансери, стаціонари лікарень, консуль 
тативно-діагностичні центри. Технологія орієнтована на використання на 
явних матеріально-технічних засобів, додаткової апаратури та обладнання. 
На даному рівні поряд із завданнями загального скринінгу передбачене 
поглиблене обстеження кардіологічного, онкологічного, пульмонологічно- 
го, офтальмологічного, психоневрологічного й інших профілів. 

НІ рівень — обласні і республіканські лікарні, спеціалізовані центри, 
клініки медичних і науково-дослідних інститутів. Технологія орієнтова-
на на використання всіх сучасних і перспективних методів діагностики і 
лікування, створення проблемно-орієнтованих баз і банків даних для 
хворих відповідного профілю, а також окремих регіонів країни. На цьо-
му рівні проводиться також поглиблене обстеження профільних хворих. 

Диспансери уперше виникли в XVIII-XIX сторіччях в Англії і Фран-
ції у вигляді лікарень для бідних, а також добродійних аптек. Окремі 
елементи диспансерного методу мали місце в практиці суспільної меди- 
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цини дореволюційної Росії. Так, у 1910 p. з ініціативи Всеросійської ліги 
з боротьби з туберкульозом в окремих містах були створені невеличкі 
амбулаторії, покликані надавати безкоштовну консультативну і лікува-
льну допомогу матеріально незабезпеченим хворим на туберкульоз і 
вести санітарно-просвітницьку роботу серед населення. Приблизно в цей 
же період почали виникати спеціальні амбулаторії для венеричних хво-
рих. Великого практичного значення ці заклади тоді не мали. На 
сьогодні існують такі типи диспансерів: 

1. Лікувально-фізкультурний. 
2. Кардіологічний. 
3. Наркологічний. 
4. Онкологічний. 
5. Протитуберкульозний. 
6. Психоневрологічний. 
7. Ендокринологічний. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Поняття "здоров'я", основні показники громадського здоров'я. 
2. Чинники виникнення захворювань, їх характеристика. 
3. Диспансеризація населення — основний засіб профілактики захворювань. 
4. Санітарно-освітня робота медичної сестри з питань здорового способу життя, 

профілактики захворювань, загартовування організму.  
5. Вплив руху на функціональний стан органів і систем. Особливості рухової  

активності людей різного віку. 
6. Основні принципи тренування. Фізичні вправи як лікувальний чинник. 
7. Основні принципи загартовування, характеристика чинників загартовування. 
8. Поняття раціонального харчування, вплив харчування на здоров'я, основні  

принципи. 
9. Основні вимоги раціонального харчування, енергетична цінність раціону,  

принципи збалансованого харчування. 
10. Розрахунок маси тіла, характеристика розвантажувальних дієт. 
11. Значення психічної саморегуляції для здоров'я. 
12. Основні соціальні і психологічні проблеми сім'ї. 
13. Поняття геронтології і геріатрії. Проблеми людей похилого і старечого віку. 

Основні умови активного довголіття. 
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Розділ IV . СЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС 

4.1. ПЕРШИЙ ЕТАП СЕСТРИНСЬКОГО ПРОЦЕСУ: 
СЕСТРИНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА 

Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи 
теоретиками медсестринства розглядається як послідовність кроків, які 
вона здійснює, надаючи медичну допомогу. Сьогодні більшість розвине-
них країн світу використовують такий підхід для наукового обгрунту-
вання діяльності медичної сестри з надання допомоги пацієнтам.  

Сестринський процес складається з п'яти етапів. Кожний етап про-
цесу є певною стадією у вирішенні основної проблеми — лікування паці-
єнта — і тісно взаємопов'язаний з іншими етапами.  

Європейським Регіональним Бюро ВООЗ дається таке визначення 
сестринського процесу: «Суть сестринської справи полягає в догляді за 
людиною, а те, яким чином сестра здійснює цей догляд, є суттю сест-
ринського процесу. В основі цієї роботи повинна лежати не інтуїція, а 
продуманий і сформований підхід, розрахований на задоволення потреб 
і вирішення проблем пацієнта...». 

У програмі ВООЗ з сестринської справи й акушерства в Європі сес-
тринський процес описується таким чином:  

"Сестринський процес — це термін, який застосовується до сис-
теми характерних видів сестринського втручання у сфері охорони здо-
ров'я окремих людей, їхніх сімей і груп населення. Конкретно він розу-
міє використання наукових методів визначення медико-санітарних по-
треб пацієнта і суспільства і на цій основі добір тих із них, які можуть 
бути найбільше ефективно задоволені за допомогою сестринського до-
гляду. Сюди також входить планування заходів щодо задоволення да-
них потреб, організації догляду і оцінки результатів. Сестра визначає 
завдання, їх першочерговість, вид необхідного догляду і мобілізує не-
обхідні ресурси. Потім вона прямо чи опосередковано здійснює сестри-
ську допомогу. Після цього сестра проводить оцінку отриманих резуль-
татів. Інформація, отримана при оцінці результатів, повинна лягти в 
основу необхідних змін наступних втручань в аналогічних ситуаціях се-
стринського догляду. Таким чином, сестринська справа перетворюється 
в динамічний процес власної адаптації і вдосконалення".  

Етапи сестринського процесу. 
Є п'ять етапів сестринського процесу: 1. Оцінка потреб людини і 

необхідних для сестринського догляду ресурсів. 
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2. Медсестринська діагностика. 
3. Планування роботи із задоволення потреб. 
4. Реалізація запланованого сестринського догляду (плану сестринсько 

го догляду). 
5. Оцінка результатів і зворотний зв'язок. 

Кожний етап сестринського процесу містить у собі ряд ключових 
компонентів, стадій, описаних нижче. 

Етап 1. Оцінка потреб людини і необхідних для сестринського до-
гляду ресурсів. 

Містить в собі: 
1. Збір необхідної інформації. 
2. Аналіз зібраної інформації. 
3. Визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреби в  

догляді. 
Етап 2. Медсестринська діагностика. 

1. Обробка одержаних даних. 
2. Встановлення сестринського діагнозу. 
3. Підтвердження діагнозу. 
4. Документація діагнозу. 

Етап 3. Планування роботи із задоволення потреб. 
Містить у собі: 

1. Встановлення мети і завдань догляду. 
2. Визначення типів сестринських втручань, які необхідні людині для  

задоволення кожної з потреб. 
3. Обговорення з нею плану догляду. 
4. Знайомство інших із планом догляду. 
Етап 4. Реалізація запланованого сестринського догляду (плану се-
стринського догляду). Включає в себе: 
1. Координацію роботи і надання сестринського догляду відповідно  до 

узгодженого плану. 
2. Координування догляду з врахуванням будь-якого наданого, але 

не запланованого догляду, або запланованого, але не наданого  
догляду. 

Етап 5. Оцінка результатів і зворотний зв'язок. 
Включає в себе: 

1. Порівняння досягнутого прогресу із запланованими результатами догляду. 
2. Оцінку ефективності запланованого сестринського втручання.  

 

3. Подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були  
досягнуті. 

4. Критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних  
поправок. 
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Перший етап медсестринського процесу.  
Мета першого етапу — визначити конкретні потреби людини або сім'ї в 

сестринському догляді, а також їхньої можливості надання самодопомоги. 
При першому ж контакті з пацієнтом сестра починає збирати інфор-

мацію. У найкоротші терміни після поступлення людини в систему ме-
дико-санітарної допомоги проводиться початкова оцінка (із використан-
ням відповідної концептуальної структури, такої, як модель сестринсь-
кої справи) ситуації і її документування. В ідеалі ця початкова оцінка 

містить у собі докладну історію хвороби. Де це можливо, пацієнта про-
сять висловити власну думку і розповісти про наявні потреби. 

Потім отримана інформація аналізується і кладеться в основу ви-
значення потреб людини в догляді. Оскільки сестринський процес вва-
жається динамічним підходом, що передбачає чуйну реакцію на зміни 

стану здоров'я пацієнта, ця первинна оцінка доповнюється в міру пода-
льшого надходження інформації, що одержують за допомогою безу -
пинної оцінки і переоцінки. Отримана інформація стає основою, із якою 

порівнюються всі наступні дані і відомості про стан здоров'я пацієнта.  
Оцінка стану пацієнта потребує фахових знань і навичок. Тому пови-

нні її проводити кваліфіковані сестри. В ідеалі первинну оцінку і плану-
вання догляду повинна здійснювати сестра, на яку покладено обслуго-
вування даного пацієнта. В процесі первинної оцінки можна виділити 

декілька систематичних стадій:  
1. Збір необхідної інформації 
2. Інтерпретація зібраної інформації. 
3. Визначення явних і потенційних потреб людини у догляді, її мож- 

ливостей надання самодопомоги. 
4. Розробка першочергових завдань догляду. 
5. Перевірка правильності визначених вами потреб і основних за  

вдань, де це можливо, із самим пацієнтом.  
Збір інформації. 
Збір інформації дуже важливий. Він є відправним моментом всієї 

подальшої роботи. Неправильна інформація призводить до помилкових 

дій. Недостатня інформація супроводжується неадекватними діями.  
Розпитування. Одним із найважливіших завдань медичної сестри 

є оволодіння методикою розпитування хворих. У вітчизняній медицині 

великого значення надають бесіді з хворим, детальному розпитуванню 

його. Бесіда з пацієнтом допомагає в розумінні його особистості: з'ясовує 

не тільки особливості його професійної діяльності, звичок і уподобань, 

культурного рівня і соціального стану, але і реакцію на хворобу, соці-
альні, сімейні і інші проблеми. 

Обстеження пацієнта починається з того, що йому ставлять запи-
тання. Відповідь на ці питання називають анамнестичною (від грецького  
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слова anamnesis — спогад). Сукупність відомостей, отриманих при роз-
питуванні хворого, називається анамнезом, а процес отримання цих ві-
домостей при співбесіді називається збиранням анамнезу. Якщо анам-
нез зібрано з повнотою і достовірністю, то, як правило, вдається визна-
чити характер і причину проблеми.  

Правила розпитування. При першому контакті з обстежуваним медична 
сестра знайомиться з ним, уточнюючи паспортні відомості: прізвище, ім'я, по 
батькові, стать, дату народження, хто направив, сімейний стан, професію, 
вік, місце проживання і місце роботи. Отримані при цьому відомості важливі 
не тільки для визначення особливостей спілкування з пацієнтом залежно 
від освітнього і соціального рівня, але й можуть мати певне діагностичне 
значення. Бесіда з пацієнтом повинна бути неспішною, проходити у спокій-
них обставинах, а медична сестра терплячою і уважною. Розпитування 
вимагає такту, психологічної здатності увійти в переживання пацієнта, 
вміння знайти контакт з ним. Важливо, щоб спочатку пацієнт виклав все, 
що пригнічує його. Сам характер викладу проблем дозволить визначити, 
наскільки критично слід ставитись до інформації, отриманої від пацієнта. 

Відомості про пацієнта з розладами свідомості можна отримати від 
родичів чи осіб, що супроводжували його; від дільничного терапевта чи 
сімейного лікаря, а також з медичної документації (направлення в ста-
ціонар, карта амбулаторного пацієнта, витяг з карти стаціонарного па-
цієнта). Опитувати родичів доводиться, якщо пацієнт глухонімий і не 
може дати письмових відповідей, якщо мова і письмові здібності втра-
чені внаслідок ураження головного мозку. 

Розповідь пацієнта може бути непослідовною, хаотичною і тому ме-
дична сестра повинна керувати бесідою, ставлячи додаткові запитання. 
При цьому не слід бути дуже настирливою, щоб не змушувати погід-
ливих пацієнтів підтверджувати те, що в них шукає медична сестра. 
Розпитування проводять в такій послідовності: загальні відомості про 
пацієнта, його скарги та їх деталізація, опитування по системах орга-
нів, історія теперішньої проблеми, історія здоров'я пацієнта.  

Загальні відомості про пацієнта. Вік обстежуваного важливо зна-
ти, щоб зіставити його з виглядом пацієнта. Молодечий вигляд пацієнта 
може свідчити про ендокринну патологію чи вроджену ваду серця. Якщо 
пацієнт виглядає старшим за паспортний вік, це може свідчити про 
перенесені важкі захворювання чи передчасне старіння (прогерія). Вік 
пацієнта може допомогти у визначенні причини захворювання.  

Професію і місце роботи хворого важливо з'ясовувати тому, що є 
проблеми, пов'язані з впливом шкідливих професійних факторів.  

Місце проживання пацієнта може мати значення у виникненні ендемі-
чних захворювань, пов'язаних з геобіохімічними особливостями місцевості 
(ендемічний зоб при нестачі йоду). Певне діагностичне значення має стать. 
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Проблеми пацієнта і їх деталізація. Проблеми — неприємні від-
чуття, що виникають при порушенні функції чи структури функціо-
нальних систем. 

Розповідь пацієнта про проблеми необхідно деталізувати. При наяв-
ності болю слід уточнити його локалізацію, характер початку (рапто-
вий чи поступовий), з чим пацієнт пов'язує виникнення болю, куди по-
ширюється біль, як довго триває, чим супроводжується, що полегшує 
чи знімає біль. Подібно аналізують і інші проблеми пацієнта.  

В процесі співбесіди з пацієнтом може виявитись неадекватне ставлен-
ня пацієнта до стану свого здоров'я: негативне (ігнорування факту наявно-
сті проблеми, впливу факторів ризику); зверхнє — недооцінка важкості ста-
ну, факторів ризику; поринання в проблему; іпохондричне ставлення — 
безпідставний страх за здоров'я і життя (при неврозах); утилітарне — одер-
жання певної вигоди від виниклих проблем, матеріальної чи моральної. 

Ріст санітарної культури вносить ще аспект егогенії. Пацієнт від 
родичів, медичного персоналу, з різних джерел отримує відомості про 
свої проблеми, що дезінформують його, стають причиною сумнівів, 
побоювань, недовіри до можливостей медицини, а іноді і страху.  

Тому оцінювати проблеми слід критично і при перебільшенні пацієн-
том ознак проблеми пам'ятати про агравацію; якщо ж обстежуваний з 
якихось мотивів розповідає про ті проблеми, яких у нього немає, — це 
симуляція. Нарешті ігнорування пацієнтом явних ознак проблеми або 
приховування їх — це дисимуляція. 

Критично слід ставитись і до відомостей, які повідомляють родичі, 
близькі і інші особи. Слід пам'ятати, що родичі іноді навмисне приховують 
або змінюють факти: це частіше стосується проблем, що виникли чи за-
гострились в стані алкогольного сп'яніння або при суїцидальних спробах. 

Опитування по системах органів. При опитуванні пацієнта важливі 
для діагностики симптоми чи ознаки можуть бути незгаданими ним з  
тих чи інших причин. Тому пацієнтові сталять запитання про порушен-
ня функцій усіх систем. У зв'язку із взаємозв'язком систем порушення 
однієї з них призводить до порушення функцій інших органів і систем. 
Пацієнта опитують про неприємні відчуття, які б вказували на уражен-
ня серцево-судинної системи, органів дихання, травної і сечовидільної 
систем, локомоторного апарату, нервової системи. Таке розпитування 
необхідне з огляду на те, що прояви нинішньої проблеми можуть бути 
наслідком хронічного процесу, до якого пацієнт певною мірою звик. 

Історія виникнення проблеми. При розпитуванні розвитку проблеми 
необхідно детально розпитати про початок проблеми, коли вона виник-
ла; проблема починалась раптово чи поступово; якими були перші про-
яви проблеми, з чим пацієнт пов'язує виникнення проблеми; чи звертав-
ся за медичною допомогою. В хронологічній послідовності розпитують про 
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динаміку проблеми, частоту і тривалість, причину виникнень; появу ін-
ших ознак, результати попередніх обстежень, яка допомога надавалась і 
її ефективність. Детально опитують страховий анамнез. 

Історія здоров'я пацієнта. Відомості про життя пацієнта є його 
медичною біографією, яка описує умови його дитинства, зрілого віку. 
Починають розпитувати з загальнобіографічних відомостей: де і в якій 
сім'ї народився пацієнт. В педіатричній практиці деталізують вік батьків 
при народженні дитини, чи вчасні були пологи, яким було харчування 
дитини, коли почав ходити, говорити. При обстеженні терапевтичних 
хворих ставлять більш загальні питання, які стосуються місцевості про-
живання, матеріально-побутових умов і сімейних обставин. Запитують, 
чи не відставав від своїх ровесників у фізичному та інтелектуальному 
розвитку, у якому віці пішов до школи і як давалось навчання, заняття 
фізкультурою. Важливим є початок трудової діяльності (у підлітковому 
чи зрілому віці), простежують всі види роботи з огляду на можливість 
шкідливих професійних впливів — професійний маршрут пацієнта. При 
цьому звертають увагу на роботу в умовах впливу шуму, вібрації, за-
пилення повітря, контакт з хімічними речовинами, переохолодження, 
роботу на відкритому повітрі, змінний чи вахтовий характер роботи. 
Слід уточнити відомості про проживання на радіаційно забрудненій те-
риторії та участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
Певне значення мають житлово-побутові умови (облаштований особняк, 
ізольована квартира, гуртожиток). Уточнюють режим харчування: чи є 
воно достатньо збалансованим, чи харчувався пацієнт в домашніх умо-
вах, чи в закладах громадського харчування, чи не є прихильником 
вегетаріанста, роздільного харчування. Всі ці фактори можуть мати 
значення у виникненні проблем з органами травлення чи обміну речо-
вин, створенні умов для зниження опірності організму.  

Запитують про побутові шкідливі звички: паління, вживання алко-
голю, зловживання кавою чи міцним чаєм, наркотиками. Детально опи-
тують про перенесені захворювання, починаючи з раннього дитинства. 
Питання повинні бути коректними, зрозумілими для пацієнта. При роз-
питуванні про попередньо перенесені захворювання не слід обмежува-
тись лише їх назвою, бо пацієнт може розуміти під цим зовсім інші 
захворювання. Запитують про захворювання у підлітковому віці; якщо 
пацієнт не служив в армії, то що було цьому причиною (захворювання 
чи інші обставини). Деталізують перенесені травми, оперативні втру-
чання, захворювання тієї чи іншої системи в дорослому віці.  

Обов'язково слід запитати, чи не хворів на жовтяницю, малярію, 
туберкульоз. В епідемічний період завжди запитують про контакт з ін-
фекційними хворими. Звертають увагу на наявність факторів ризику 
ВІЛ-інфекції: невпорядковане статеве життя, повторні гемотрансфу- 

428 



зії, оперативні втручання, проживання в епідеміологічно небезпечних 
регіонах, вживання ін'єкцій наркотичних засобів. 

При опитуванні необхідно звернути увагу на дрібниці, не варті уваги з 
точки зору пацієнта, або деталі, які легко забуваються, особливо, людьми 
похилого віку. Такими є травми без важких наслідків, невеликі оперативні 
втручання з приводу ніби доброякісних пухлин, постійне вживання ліків. 

Сімейний анамнез. Запитують час настання статевої зрілості. У жі-
нок запитують кількість вагітностей, пологів, їх перебіг, тривалість і 
періодичність місячних, вік, у якому настала менопауза, наявність ознак 
клімактеричного періоду. 

Зважаючи на поширеність алергічних захворювань, обов'язково уто-
чнюють алергологічний анамнез: чи не було у пацієнта алергічних реак-
цій на харчові продукти (цитрусові, шоколад, суниці), лікарські засоби, 
побутові засоби гігієни і санітарії, фарби, лаки. Проявами алергії можуть 
бути висипання на шкірі, утруднене дихання, водянисті виділення з носа. 

Для виявлення ролі спадковості у виникненні захворювання слід за-
пропонувати пацієнтові зіставити, чи не було подібних проявів захво-
рювання у батьків, сестер, братів чи дітей. Частіше передається схиль-
ність до того чи іншого захворювання (гіпертонічна хвороба, жовчно-
кам'яна хвороба, подагра), яка може реалізуватись під впливом 
провокуючих зовнішніх факторів. Іноді спадкове захворювання може 
проявлятися через покоління (для прикладу — гемофілія передається 
від діда до онука через дочку, у якої немає клінічних проявів).  

Важливе значення для виявлення проблем мають відомості про ві-
росповідання пацієнта. 

Враження від бесіди з пацієнтом залишає у медичної сестри фон, на 
якому результати інших методів обстеження дають остаточне уявлення 
про проблему. 

Загальний огляд пацієнта. Проводячи розпитування пацієнта, ме-
дична сестра водночас оглядає його і лише з педагогічних міркувань 
для засвоєння послідовності обстеження пацієнта цей метод описуємо 
після опитування. Спочатку проводять загальний огляд, а потім послідо-
вно оглядають ділянки тіла. Методично правильно послідовно проведе-
ний огляд пацієнта при достатній інформованості медичної сестри про 
діагностичне значення виявлених ознак дає підстави для встановлення 
проблем. Діагностична результативність огляду визначається ерудицією 
медичної сетри (побачити можна лише те, що знаєш).  

Огляд проводять при денному освітленні (штучне освітлення маскує 
жовтяницю). Крім огляду при прямому освітленні, пацієнта оглядають 
при боковому освітленні, що дозволяє легше виявити окремі ознаки 
(пульсацію судин, верхівковий поштовх, перистальтичні рухи кишеч-
ника). Послідовно оголюючи пацієнта, оглядають всі частини тіла. Така  
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методика попереджує діагностичні помилки, що виникають, якщо огля-
дають лише ділянку, про проблеми якої, грунтуючись на бесіді з хво-
рим, думає медична ссетра. Всі виявлені при огляді ознаки записують в 
карту сестринського обстеження пацієнта. 

У таблиці 4.1 наводяться приклади використання ваших органів чут-
тя для одержання інформації про стан пацієнта при його огляді.  

Таблиця 4.1. Використання органів чуття 
 

Відчуття Загальні спостереження 
Зір Ви бачите, що: шкіра підопічного бліда або почервоніла; на деяких 

ділянках порушена цілісність шкіри; в роті підопічного є виразки; руки 
підопічного тремтять, або він настільки слабкий, що не може втримати 
склянку; підопічний кульгає або не може самостійно стояти; сеча, 
випорожнення або мокрота підопічного мають незвичний колір; блювотні 
маси підопічного мають незвичний колір; підопічний не їсть або відчуває 
труднощі при прийманні їжі; очі підопічного косять або він наштовхується 

при ходьбі на меблі; звичайний вираз обличчя підопічного змінився 
(наприклад, він значно рідше посміхається); підопічний багато спить і не 
фіксує погляд; дихання підопічного змінилося: він дихає важко або 
повільно, або хапає ротом повітря; частина тіла підопічного виглядає 
незвичайно або аномально (наприклад, одна кінцівка коротша від іншої); 
має місце підтікання крові або гною з рани, дренажу і т.п. 

Слух Ви чуєте, що: підопічний кашляє; дихання підопічного супроводжується 
незвичними звуками; підопічний скаржиться на зміну свого стану 

(наприклад, біль, оніміння або набряклість); підопічний плаче; коли ви до 
нього звертаєтесь, він не реагує; підопічний говорить нерозбірливо 

Нюх Ви відчуваєте, що: подих підопічного має незвичний 

запах; блювотні маси підопічного мають незвичний 

запах; запах сечі або випорожнення підопічного 

незвичний; пов'язка або рана підопічного має 

неприємний запах 
Дотик Ви відчуваєте при дотику, що: 

у підопічного частий пульс: у підопічного 

ниткоподібний пульс; шкіра підопічного гаряча, 

холодна, волога або суха; під шкірою підопічного 

новоутворення 
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На основі повного обстеження пацієнта оцінюють його загальний стан. 
Розрізняють задовільний, середньої тяжкості, тяжкий і надміру тяж-
кий стани. Оцінка загального стану пацієнта грунтується на комплекс-
ній оцінці його свідомості, рухової активності, положення в ліжку.  

Оцінка тяжкості загального стану пацієнта визначає невідкладність 
сестринських втручань. 

Свідомість пацієнта оцінюється як ясна, якщо хворий адекватно 
відповідає на питання, орієнтується в місцевості, часі і в своїй особі. 
Розрізняють такі порушення свідомості: ступорозний стан, сопор, кома, 
делірій, сутінковий стан свідомості. 

Ступорозний стан свідомості (стан оглушення) — часткове виклю-
чення свідомості зі збереженням словесного контакту на фоні підвищеного 
порога сприйняття всіх зовнішніх подразників і зниження власної активно-
сті. Пацієнт при цьому частково дезорієнтований в місці, часі, ситуації. 
Медична сестра при обстеженні виявляє помірну сонливість пацієнта, спо-
вільнене виконання команд. Мовний контакт збережений, але для отри-
мання повної відповіді доводиться повторювати запитання. Відповіді одно-
складові. Зберігається орієнтація в своїй особі. Очі відкриває на мову. Реак-
ція на біль активна, цілеспрямована. Найчастіше ступорозний стан свідомості 
є ознакою вживання наркотичних засобів, отруєння алкоголем, контузії. 

Сопорозний стан — виключення свідомості з відсутністю словесно-
го контакту при збереженні координованих захисних реакцій на больові 
подразники. Мовний контакт не можливий. Пацієнт не виконує найпро-
стіших команд. Може стогнати, неусвідомлено відкривати очі на біль, 
різкий звук. При больових подразненнях цілеспрямовані захисні рухи 
на біль, повертання на інший бік, вираз страждання на обличчі. Зінич-
ні, корнеальні, ковтальні, кашльові рефлекси збережені. Порушується 
контроль над сфінктерами. 

Це може бути при отруєннях алкоголем, наркотичними і снодійни-
ми засобами, в початковій стадії уремії, при печінковій недостатності, 
при ураженні мозкових оболонок. Сопор може передувати розвиткові 
коми і тоді оцінюється як передкоматозний стан.  

Кома — повне виключення свідомості з тотальною втратою сприй-
няття довкілля і самого себе з вираженими неврологічними і вегетатив-
ними розладами. Відсутні реакції на будь-які зовнішні подразники, крім 
сильних больових. У відповідь на больові подразники можуть виникати 
розгинальні чи згинальні рухи в кінцівках, тонічні корчі. На відміну від 
сопору захисні рухові реакції не координовані, не спрямовані на усу-
нення подразнення. Очі на біль не відкриваються. Зіничний і рогівковий 
рефлекси збережені. Сухожилкові рефлекси підвищені. З'являються ре-
флекси орального автоматизму і патологічні ступневі. Ковтання різко 
утруднене. Контроль сфінктерів порушений. 
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Виділяють алкогольну кому (при тяжкому отруєнні алкоголем), апо-
плексичну кому внаслідок крововиливу в мозок, гіпоглікемічну кому пі-
сля введення інсуліну, діабетичну кому при підвищенні рівня цукру 
крові, гепатергічну кому при порушенні функцій печінки, уремічну кому 
при порушенні функцій нирок. 

Клінічними ознаками марення (маячення) є гостре різке потьма-
рення свідомості з грубою дезорієнтацією в оточуючому середовищі і 
власній особі. Характерні тривога і страх, рухове збудження іноді з 
агресивними тенденціями, зорові і слухові галюцинації, яскраві маячні 
переживання з наступною амнезією. Найчастіше виникає при алкоголі-
змі, при інтоксикації (при запаленні легень у осіб, що зловживають 
алкоголем), при отруєнні атропіном, при ендогенних інтоксикаціях (діа-
бет, уремія, порфірія), при метастазуванні пухлини в мозок.  

Сутінкові розлади свідомості проявляються дезорієнтацією, появою 
страхітливих галюцинацій, злістю, страхом, збудженням з агресією. 
Пацієнти схильні до руйнівних жорстоких вчинків. Спостерігається пов-
на амнезія подій, які мали місце під час сутінкового стану. Такі зміни 
свідомості характерні для епілепсії. При цьому може виявлятися "авто-
матизована жестикуляція". Такі мимовільні рухи можуть бути розмаї-
тими: погладжування, потирання, пощипування рукою окремих діля-
нок тіла, натягування на себе простирадла, спроба відсунути неісную-
чий предмет. Ця ознака свідчить про глибоке порушення функцій мозку 
і часто є прогностично несприятливою, хоча недосвідчений лікар може 
оцінити її як прояв адекватної реакції пацієнта.  

Мова пацієнта. Зміни мови найчастіше виникають при паралічі і особ-
ливо це проявляється при вимові тяжких слів. При розсіяному склерозі 
мова має характер скандованої, ніби порубаної на окремі слова чи склади. 

Якщо обстежуваний може ходити, то спостереження за ходою до-
зволяє виявити хиткість її, кульгавість, нерівномірність кроку.  

Повільна стомлена хода, коли пацієнт ледве волочить ноги, а голова 
і плечі опущені, вказує на фізичну слабість. "Качача" хода є ознакою 
вродженого вивиху стегна. Після перенесеного інсульту пацієнт при ході 
волочить одну ногу по підлозі або відводить її вбік, описуючи стопою 
по землі півколо. 

Енергійна і швидка хода, пряма постава є ознаками компенсованого 
стану пацієнта. Постава людини має не тільки естетичне значення, але 
впливає на стан та функції різних органів і систем. Постава здорової 
людини характеризується вертикальною спрямованістю торса і голови, 
дещо відведеними назад плечима, щільно прилеглими до грудної кліт-
ки лопатками, підтягнутим животом, розігнутими в кульшових і колін-
них суглобах нижніми кінцівками. Характерними ознаками аномалії по-
стави є кругла, сутула або кругловигнута чи плосковигнута спина. Не- 
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значно схилене допереду тіло пацієнта з повільними тремтячими руха-
ми дозволяє діагностувати паркінсонізм. Постава гордої людини може 
виявлятися при накопиченні рідини в черевній порожнині (асциті): вер-
хня частина тіла відхиляється назад, а живіт виступає допереду. Візит-
ною карткою хвороби Бехтерева є поза "прохача". 

Якщо дозволяє стан пацієнта, то краще починати огляд у вертика-
льному положенні його. Саме тоді легше виявити деформацію грудни-
но-ключичних зчленувань, зміни хребта (сколіоз, кіфоз чи лордоз при 
викривленні вбік, назад чи надмірному випрямленні його).  

Якщо пацієнт лежачий, то звертають увагу на його положення в 
ліжку, яке може бути активним, пасивним чи вимушеним.  

Оцінюючи будову тіла людини, визначають конституційний тип 
(устрій) — сукупність функціональних і морфологічних особливостей орга-
нізму, що склалися на основі спадкових і набутих властивостей і визнача-
ють його реакцію на вплив екзо- і ендогенних факторів. За класифікацією 
М.В. Чорноруцького, розрізняють нормостенічний, астенічний і гіперстеніч-
ний конституційний типи (рис. 4.1). Найчастіше визначається змішаний тип, 
з переважанням ознак астенічного чи гіперстенічного типів. 

Люди, які належать до астенічного типу, відрізняються такими осо-
бливостями: поздовжні розміри тіла переважають над поперечними, кін-
цівки переважають над тулубом, грудна клітка — над животом. Облич-
чя вузьке, шия тонка і довга, грудна клітка вузька і плоска, підшкірна 
основа розвинута мало, шкіра стоншена і суха. Серце і паренхіматозні 
органи відносно малих розмірів, легені видовжені, діафрагма розміще-
на низько. Артеріальний тиск частіше знижений. Виявляється 
гіпофункція надниркових і стате- вих залоз, гіперфункція 
щитоподібної залози і гіпофіза. В 
крові низький рівень (у межах 
норми) холестерину, кальцію, 
сечової кислоти, глюкози. 

У людей з гіперстенічним ти-
пом конституції виявляються 
протилежні ознаки: вони корена-
сті, череп невисокий, обличчя 
округле і широке, шия товста і 
коротка, короткі кінцівки, живіт 
переважає над грудною кліткою. 
Розвинуті м'язи, достатньо ви-
ражена підшкірна основа. Частіше 
виявляється підвищений ар- 
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Рис. 4.1. ТИПИ конституцій і фізіологічні 
форми грудної клітки: 
а) астенічна; б) нормостенічна; в) гіперстенічна. 



теріальний тиск. Виявляється гіпофункція щитоподібної залози, підси-
лення функції статевих і надниркових залоз. В крові виявляється підви-
щений вміст еритроцитів, гемоглобіну, холестерину.  

Нормостеніки відрізняються пропорційністю і вищезазначені ознаки 
виявляються з відхиленням до середніх характеристик.  

Визначення типу конституції дозволяє правильно оцінити топогра-
фічне розміщення органів, функції систем організму, прогнозувати певну 
схильність до захворювань. 

Шкіра і її похідні. Зміни на шкірі часто є дзеркалом прихованих 
змін внутрішніх органів. Шкіра здорової людини має рівний тілесний 
колір, видимі слизові рожевого або блідо-рожевого забарвлення. 

Колір шкіри залежить не лише від вмісту гемоглобіну, але й від 
кровонаповнення судин шкіри, товщини її, кількості пігменту. Блідість 
шкіри може залежати від спазму судин різного генезу, від зменшення 
кровонаповнення судин при колапсі чи крововтраті. У пацієнтів із захво-
рюванням нирок може бути поєднання анемії, спазму судин і набряку 
тканин, що проявляється блідістю шкіри. Блідість шкіри з потовщен-
ням її може виявлятися у хворих з мікседемою. Забарвлення "кава з 
молоком" є ознакою затяжного септичного ендокардиту.  

Почервоніння шкіри може виявлятися при лихоманці, тепловому чи 
сонячному ударі, при роботі на відкритому повітрі, при еритремії. Си-
нюшне забарвлення шкіри і слизових є ознакою недостатності кровообі-
гу чи хронічної легенево-серцевої недостатності. 

Жовте забарвлення шкіри і слизових найчастіше зумовлене збіль-
шенням кількості білірубіну, що є ознакою захворювань печінки, підви-
щеного гемолізу еритроцитів. Найлегше виявити жовтяницю на скле-
рах, вуздечці язика і м'якому піднебінні. 

Темно-коричневе забарвлення шкіри може виявлятись при недо-
статності функції надниркових залоз. Забарвлення шкіри нагадує інтен-
сивну засмагу, більш виражену на відкритих ділянках. 

Пігментні плями на обличчі і підсилена пігментація білої лінії живо-
та, сосків молочних залоз можуть бути ознаками вагітності. Є випадки, 
коли шкіра позбавлена пігменту (альбінізм). Частіше виявляються вог-
нища депігментації у вигляді білих плям. 

Вологість шкіри визначається функцією потових залоз. Підвищена 
вологість шкіри може спостерігатись у здорових людей при високій тем-
пературі довкілля (лазня, гарячий цех), при тяжкій роботі, при емоцій-
ному перевантаженні. 

Надмірна пітливість може виявлятись при критичному зниженні висо-
кої температури (під дією ліків чи спонтанно), при туберкульозі (нічні висна-
жуючі поти), гнійних захворюваннях, септичних станах. Підвищена пітли-
вість може виявлятись при тиреотоксикозі, нейроциркуляторній дистонії. 
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Надмірна сухість шкіри може бути ознакою зневоднення організму 
(при проносах, нестримному блюванні), при надмірному виведенні ріди-
ни нирками (цукровий, нецукровий діабет). Сухість шкіри може зале-
жати від приймання ліків (атропін), бути ознакою гіпофункції щитопо-
дібної залози (мікседема), коли зниження тургору супроводжується під-
вищеним зроговінням шкіри. 

Еластичність шкіри визначається вмістом рідини в тканинах, станом 
кровопостачання. Визначають цю властивість при пальпації шкіри на пе-
редпліччі, коли двома пальцями (великим і вказівним) беруть шкіру у 
складку, а тоді відпускають її. У здорової людини шкірна складка швидко 
розправляється. При огляді збережена еластичність виявляється заок-
ругленістю контурів, округлістю форм тіла. Зниження тургору шкіри при 
огляді виявляється вираженістю зморщок на обличчі і шиї, запалими 
очима. Складка шкіри при пальпації розправляється повільно. Це може 
бути ознакою зневоднення, швидкої втрати ваги, старечої атрофії шкіри. 

При огляді шкіри можуть виявлятися рубці: на стегнах і животі піс-
ля вагітності, глибокі, тісно з'єднані з підлеглими шарами, є ознакою 
перенесеного туберкульозного лімфаденіту чи сифілітичного уражен-
ня, післяопераційні рубці вказують на перенесені в минулому операції 
чи травми. 

Висипання на шкірі важливі для діагностики інфекційних захворю-
вань, патології органів кровотворення. 

Розеола — плямисті висипання діаметром 2-3 мм, зникають при на-
тискуванні. Найчастіше виявляються на животі і нижній частині грудної 
клітки (при черевному тифі, паратифах, сифілісі).  

Еритема — різко відмежована від здорових тканин гіперемована 
ділянка, що незначно підвищується над здоровою шкірою. Може вияв-
лятися при бешисі, алергічних реакціях, септичних станах. Еритемато-
зні плями при локалізації на спинці носа у вигляді метелика, що підси-
люються при перебуванні на сонці, викликають підозру на червоний 
вовчак. Червоно-фіолетове (бузкове) забарвлення верхніх повік дозво-
ляє діагностувати дерматоміозит. 

Кропив'янка — круглі чи овальної форми червоно-білі міхурці на 
шкірі, схожі на такі при опікові кропивою. Найчастіше є проявом алер-
гії, можуть виявлятися при порушеннях функції печінки.  

Герпетичні висипання — міхурці діаметром від 0,5 до 1 см, які 
спочатку містять прозору, а потім мутну рідину. Через декілька днів 
міхурці тріскають, оголюючи ерозовані ділянки. Найчастіше виявляються 
на губах і крилах носа (при запаленні легень, респіраторній інфекції) 
або вздовж гілочок нервів (оперізуючий лишай).  

Крововиливи в шкіру — можуть бути різної величини: точкові (пете-
хії), лінійні (екхімози), масивні (гематоми). На відміну від висипань вони 
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не зникають при натискуванні, з часом змінюють своє забарвлення (чер-
воне змінюється на зелене, а згодом жовте). Наявність пурпури може 
бути ознакою гіповітамінозу, порушення функції ~чи зменшення кілько-
сті тромбоцитів, захворювань печінки. 

На шкірі верхньої половини тіла може виявлятись надмірне розши-
рення капілярів і артеріол — судинні зірочки, які є ознакою активності 
запального процесу в печінці або цирозу печінки і виникають внаслідок 
недостатності інактивації в печінці судиноактивних речовин, що спри-
чиняє дилатацію дрібних судин. 

На передній черевній стінці, на гомілках і стегнах можна побачити нері-
вномірно розширені вени, які просвічують через шкіру. Це ознаки пору-
шення венозного відтоку крові (генетично детерміноване при поширенні вен 
нижніх кінцівок) або внаслідок підвищення тиску в системі портальної вени 
(при цирозі печінки). Варикозне розгиирення вен на ногах може спричиняти 
тромбування певних ділянок їх з наступним занесенням тромбів за течією 
крові у мале коло кровообігу (тромбоемболія гілок легеневої артерії), тому 
виявлення їх може бути ключем для діагностики цього захворювання. 

При огляді шкіри може виявлятися відшарування епітелію аж до 
дерми (при скарлатині, ексфоліативному дерматиті); плоскі лусочки, що 
легко відшаровуються, є ознакою псоріазу, різнокольорового лишаю або 
себорейного дерматиту. Потовщення всіх шарів шкіри (при тривалому 
терті) називається ліхеніфікацією. супроводжується сухістю, утворен-
ням шкірних складок, є характерним для атопічного дерматиту. 

Атрофія — шкіра стоншується, легко травмується, втрачає зви-
чайний малюнок. Може бути ознакою старечої атрофії, дискоїдного чер-
воного вовчака, ліподистрофії після ін'єкцій інсуліну.  

Ерозія — найбільш поверхневе порушення цілості шкіри внаслідок 
розриву везикул при герпетичних чи інших висипаннях, з оголенням 
блискучої червоної поверхні. 

Тріщини — лінійне пошкодження епідерми до дермальних шарів 
найчастіше при гіперкератозі, гіповітамінозі (у кутиках рота).  

Виразка — глибоке пошкодження шкіри аж до папілярного шару. 
Найчастіше є результатом травматичного пошкодження, опіку, пору-
шення живлення (при варикозному розширенні вен).  

Волосся. Розподіл волосся на тілі має статеві відмінності. Крім від-
сутності бороди, вусів і більш слабкого росту волосся на тулубі, у жі-
нок є ще відмінності в рості волосся на лобку. У жінок ріст волосся 
обмежується зверху горизонтальною лінією, в той час як у чоловіків 
волосся росте по серединній лінії до пупка. Відсутність цих відміннос-
тей може бути зумовлена порушенням функції статевих залоз. 

Надмірний ріст волосся (гіпертрихоз або гірсутизм) може бути озна-
кою пухлини надниркових залоз чи яєчок, акромегалії. Гіпотрихоз час- 
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то генетично чи медикаментозно залежний. Випадання волосся може 
бути наслідком психічної травми, гіпотиреозу, інтоксикації талієм, скле-
родермії, при грибкових захворюваннях, сифілітичному ураженні, сис-
темному червоному вовчаку. 

Нігті. Відсутність нігтів може бути вродженою аномалією, що асо-
ціюється з іхтіозом або наслідком травми. Внаслідок звички обгризати 
нігті може виявлятися відсутність вільного краю нігтів з нерівністю його. 
Незвично довгі і вузькі нігті виявляють при синдромі Марфана.  

Ступінь розвитку підшкірної основи залежить від конституційних 
особливостей людини, віку, статі. Крім оцінки, при огляді ступеня розвитку 
підшкірної основи (надмірно-, середньо-, слабовиражена), пальпаторно 
визначають товщину шкірної складки, захопивши нижче кута лопатки у 
жінок або в ділянці лівого підребер'я чи середньої третини плеча у чоло-
віків двома пальцями ділянку шкіри 5 см і стискаючи її між пальцями. 
Якщо при цьому складка шкіри буде настільки тонка, що через неї доб-
ре відчутний протилежний палець, це означає, що підшкірна основа 
розвинута слабко, якщо пальці злегка промацуються — середньо розви-
нута, якщо пальці взагалі не відчутні — сильно розвинута (надмірне 
відкладання жиру). Товщину шкірної складки краще визначати за допо-
могою мірного циркуля (у чоловіків -— 1 см, у жінок — до 2 см). 

Рівномірне відкладання жиру в підшкірно-жировій основі може ви-
являтися у здорових людей, що ведуть малорухливий спосіб життя, 
надміру вживають у їжі жири і вуглеводи. Нерівномірне відкладання 
жиру найчастіше є проявом ендокринної патології чи порушень нейро-
ендокринної регуляції (відкладання жиру на обличчі, шиї, плечовому 
поясі при худих кінцівках при хворобі Іценко-Кушинга). 

Набряки зумовлені накопиченням рідини в тканинах. При огляді шкіра 
блискуча, згладжуються ямки і кісткові виступи. При набряках розтягнута 
і напружена шкіра виглядає прозорою. При виражених набряках верхній 
шар шкіри може відшаровуватись з накопиченням рідини у міхурах, які 
тріскають з утворенням виразок. При огляді на шкірі над набряками помі-
тні відбитки одягу, взуття. Для виявлення набряків пучками пальців при-
тискають шкіру до кісткової основи, що призводить до утворення ямок, 
які повільно розправляються. У ходячих хворих набряки шукають на тиль-
ній поверхні ступень чи на передньомедіальній поверхні гомілок. У хворих, 
що знаходяться на ліжковому режимі, набряки найлегше виявити у попе-
реково-крижовій ділянці. При загальних набряках слід шукати їх причину: 
захворювання серця, нирок, аліментарна дистрофія. При цьому можуть 
виявлятися ознаки накопичення рідини в серозних порожнинах (черевній, 
плевральній, порожнині серцевої сорочки) та підшкірній основі. 

Місцевий набряк асиметричний, найчастіше зумовлений розлада-
ми крово- і лімфообігу (при тромбозі вен, при стисканні лімфатичних  
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проток пухлиною чи збільшеними лімфатичними вузлами). Місцевий 
набряк може бути проявом алергії (набряк Квінке на обличчі, шиї), 
місцевого запального процесу. 

Лімфатичні вузли. При огляді можна виявити лише значно збіль-
шені лімфатичні вузли, при цьому звертають увагу на зміну шкіри над 
ними (почервоніння, утворення нориць). Більш детально стан вузлів 
можна оцінити при пальпації. У здорової людини лімфатичні вузли не 
збільшені і не пальпуються. 

Послідовно проводять пальпацію шийних, підщелепних, над- і під-
ключичних, пахвових, ліктьових, пахвинних і підколінних лімфатич-
них вузлів. Лімфатичні вузли пальпують долонною поверхнею пальців 
рук, а більш глибоку пальпацію проводять кінчиками пальців. Визнача-
ють величину вузлів, їх консистенцію, болючість, рухомість, поєднан-
ня з оточуючими тканинами, флуктуацію, наявність рубців над ними. 
Системне збільшення лімфатичних вузлів характерне для гематологіч-
них захворювань (хронічний лімфолейкоз, лімфогранулематоз), ВІЛ-
інфекції, сифілісу. Місцеве збільшення лімфатичних вузлів може бути 
реакцією на запальний процес (підщелепних — при карієсі зубів чи при 
запаленні піднебінних мигдаликів) чи метастазуванням пухлини (збіль-
шення надключичних лімфовузлів зліва при пухлині шлунка).  

М'язи. Оцінюють ступінь їх розвитку, при обмацуванні виявляють бо-
лючість. Розвиток м'язів дає можливість судити про загальний стан хворо-
го: при виснажливих захворюваннях може виявлятися атрофія м'язів, 
зменшуватись їх сила. Можлива ізольована атрофія м'язів на паралізованій 
внаслідок інсульту кінцівці. Силу м'язів досліджують з використанням ди-
намометра (для кожної кисті окремо). Дослідження проводять тричі і запи-
сують кращий результат. Середні показники правої кисті у чоловіків 40-
45 кг, у жінок — 30-35 кг, лівої кисті на 5-10 кг менше. Станову силу (силу 
м'язів розгиначів спини) визначають пружинним динамометром. Обстежу-
ваний встає на опору з гаком, до якого кріпиться ланцюг динамометра, і 
не згинаючи рук і ніг, повільно розгинається, щосили витягуючи ланцюг. 
У чоловіків цей показник 130-150 кг, у жінок — 80-90 кг. 

Огляд рук і ніг. Руки у здорової людини прямі. Щоб це визначити, 
обстежуваний витягує їх вперед долонями догори і з'єднує так, щоб 
мізинці стикалися. Якщо при цьому руки не стикаються ліктями, зна-
чить вони прямі, в іншому випадку кажуть про Х-подібну форму. 

Ноги можуть бути прямими, О- або Х-подібними. Прямі ноги у вер-
тикальному положенні дотикаються одна до одної п'ятами, внутрішні-
ми щиколотками, литками, внутрішніми виростками і всією поверхнею 
стегон. Ноги О-подібної форми стикаються тільки у верхній частині сте-
гон і п'ятами; Х-подібної форми — в ділянці стегон, внутрішніх вирос-
тків стегна і розходяться в ділянці литок і п'ят. Відстань між виростками 
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стегон при О-подібній формі і між п'ятами при Х-подібній формі більше 
5 см вказує на значне відхилення форми ніг від норми. Стопи можуть 
бути сплющеними і плоскими. Непропорційно великі стопи виявляють 
при акромегалії. 

Обстеження суглобів і локомоторного апарату починають з деталь-
ного огляду уражених суглобів. Кожен суглоб має властиву йому форму. 
При розвиткові у суглобах патологічних процесів змінюється зовнішній 
вигляд їх. Найлегший ступінь цих змін — зміна контурів суглобів (згла-
дженість контурів), припухлість суглобів — повна втрата природних обри-
сів за рахунок набряку тканин і випоту в суглоб, що виявляється при 
пальпації. Хронічні запальні процеси в суглобах зумовлюють стійку де-
формацію і дефігурацію суглобів (куляста деформація колінних суглобів 
частіше буває при ювенільному ревматоїдному артриті, веретеноподіб-
на — при туберкульозному, булавоподібна — при сифілісі). 

Деформація міжфалангових суглобів кистей рук за рахунок кістко-
вих розростань характерна для деформівного остеоартрозу, ульнарна 
девіація пальців кисті, штихова деформація променезап'ясткового суг-
лоба — для ревматоїдного артриту. 

Деформовані суглоби є причиною хибного установлення кінцівок, 
особливо нижніх. При різних суглобових захворюваннях можуть вини-
кати варусні розміщення колінних суглобів, (О-подібні ноги), або валь-
гусні — (Х-подібні ноги). 

При огляді суглобів слід звернути увагу на стан симетричного суг-
лоба, за яким можна провести порівняння, якщо він не втягнутий в 
патологічний процес. 

Підвищення шкірної температури є проявом запального процесу, 
його активної фази. Зниження температури є ознакою спастичного ста-
ну регіонарних судин або їх оклюзії внаслідок судинної патології. Для 
визначення температури шкіри тильну поверхню кисті слід прикласти 
на ділянку суглоба на коротку мить. Більш тривале прикладання може 
зрівняти температуру пацієнта і дослідника. Порівнюють температуру 
шкіри над симетричними суглобами. При симетричному ураженні сугло-
бів порівнюють температуру стегна, гомілки і колінного суглоба або 
плеча, ліктьового суглоба і передпліччя. У здорової людини колінний і 
ліктьовий суглоби мають нижчу температуру, ніж стегно і гомілка і 
відповідно, якщо температура стегна, колінного суглоба і гомілки одна-
кова, то це вказує на патологічний процес у цьому суглобі.  

Глибоку пальпацію можна провести двома пальцями, що охоплю-
ють суглоб (двопальцеве обстеження). Використовуючи цей прийом можна 
виявити болючість суглобової капсули. Болючість усіх відділів суглобів 
вказує на поширення артриту. Виявлення обмеженої болючості ділянок 
дозволяє виявити топіку конкретного ураження. 
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Двопальцевим методом (або методом стискання) можна визначити 
болючість плесно-фалангових суглобів. Для цього рука дослідника дво-
ма пальцями (1 і 2 чи 1 і 3) стискає ступню хворого у поперечному 
напрямку на рівні голівок I-V плеснових кісток. Біль може виникати як 
над однією, так і над декількома плесновими кістками.  

За локалізацією обмежених зон болючості в ділянці прикріплення 
сухожиль м'язів діагностують періартрити. 

Бімануально, тобто двома руками (долонями), визначається вільна 
рідина в суглобі (частіше у колінному). З цією метою хворого вкладають 
на спину. Ноги повинні бути розігнуті в кульшових і колінних суглобах. 
Дослідник долонями двох рук стискає бокові стінки колінного суглоба, 
при цьому великі пальці рук лежать на надколіннику обстежуваного 
суглоба. Потім енергійним рухом дослідник великими пальцями штовхає 
надколінник до передньої поверхні стегна. Якщо в суглобі є рідина, то 
пальці дослідника відчувають слабкий поштовх від удару надколінника 
в стегно. Це є ознака "балотування надколінника". Таким способом мож-
на виявити 5 мл рідини і більше. При обстеженні суглобів звертають 
увагу на обмеженість активних і пасивних рухів в них. Пасивна рухо-
мість часто можлива у більшому об'ємі, ніж активна (особливо при за-
гостренні процесу). У разі обмеження рухливості за рахунок анкілозу чи 
контрактури особливої різниці не виявляють.  

Голова. Значні зміни розмірів черепа частіше виявляються при огляді 
дітей: збільшений череп при гідроцефалії, зменшений при мікроцефалії. 
Чотирикутна форма голови частіше є ознакою перенесеного у дитинстві 
рахіту. Певне діагностичне значення має положення голови. Обмежену 
рухливість або повну нерухомість її виявляють при остеохондрозі, анкі-
лозуючому спондилоартриті. Похитування голови у передньо-задньому 
напрямі синхронно до серцевих скорочень можливе при недостатності 
клапанів аорти (при цьому спостерігається блідість шкіри і пульсація сон-
них артерій на шиї "танок каротид"). Посмикування голови або окремих 
частин тулуба може бути ознакою нервового тику або малої хореї.  

Огляд обличчя. Вираз обличчя при доброму самопочутті спокійний, 
осмислений, бадьорий, при захворюванні — страждальний. 

При гарячці обличчя збуджене, шкіра червона, очі блискучі. Набря-
кле обличчя буває при захворюваннях нирок, частих нападах при брон-
хіальній астмі і надсадному кашлі, місцевому венозному застої внаслі-
док пухлинного процесу середостіння чи випітному перикардиті (вна-
слідок стискання верхньої порожнистої вени); може бути і алергічного 
походження (набряк Квінке). 

При серцевій недостатності обличчя набрякле, жовто-бліде з синю-
шним відтінком, рот напіввідкритий, губи ціанотичні, очі злипаються 
(обличчя Корвізара). Ціанотичний рум'янець на щоках, синюшне забарв- 
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лення слизової губ і кінчика носа, легкожовтяничні склери при стенозі 
лівого атріовентрикулярного отвору.  

Насторожене, тривожне, перелякане обличчя, розширені очні щіли-
ни, витрішкуваті блискучі перелякані очі — обличчя хворого при тирео-
токсикозі. При мікседемі, навпаки, лице набрякле, рівномірно заплиле, 
амімічне, очні щілини звужені, волосся на зовнішніх половинах брів від-
сутнє, ніс і губи потовщені, шкіра бліда. Збільшені, виступаючі ніс, ниж-
ня щелепа, надбрівні дуги, лобні горби, товсті губи дозволяють діагнос-
тувати акромегалію. Такі ж риси обличчя, але м'якше виражені, іноді 
бувають у жінок в період вагітності. Інтенсивне червоне, округле, як 
повний місяць, обличчя з розростанням бороди і вусів у жінок може ви-
являтися при хворобі Іценко-Кушинга. При тяжких хронічних захворю-
ваннях печінки обличчя стомлене, шкіра і слизові жовті. "Метелик" на 
переніссі (еритема на спинці носа, або в ділянці щік чи надбрівних дуг, 
не обов'язково симетрична) виявляється при системному червоному вов-
чаку. При системній склеродермії обличчя маскоподібне, амімічне, шкіра 
воскоподібна, натягнута, блискуча, тяжко береться у складку, очі на-
піввідкриті, губи стоншені, ротова щілина звужена, оточена зморшками 
у вигляді кисета. Темно-бузкова еритема і періорбітальний набряк на об-
личчі виявляють при дерматоміозиті. Асиметрія рухів м'язів обличчя і 
глибини носогубних складок може бути ознакою порушення мозкового 
кровообігу або невриту потрійного нерва. Зміни рис обличчя, що виника-
ють при важких захворюваннях органів черевної порожнини, описані ще 
Гіппократом: глибоко запалі очі, загострені риси, шкіра різко бліда з 
синюшним відтінком, вкрита краплями холодного поту. 

Очі. При огляді звертають увагу на ширину очних щілин, стан по-
вік, кон'юнктиви, склер, рогівки і зіниць. Нерівномірність очних щілин 
може бути наслідком опущення однієї повіки внаслідок паралічу окору-
хового нерва чи крововиливу або сифілітичного ураження мозку. Зву-
жені очні щілини можуть бути при захворюванні нирок, мікседемі; роз-
ширені — при тиреотоксикозі. Ознакою міастенії є неможливість під 
вечір піднімати верхні повіки, внаслідок чого очні яблука залишаються 
частково або зовсім закритими. "Мішки" під очима можуть бути пер-
шою ознакою гострого нефриту або виникають при пароксизмах каш-
лю, після безсоння; у здорових людей — після вживання солоних, пер-
чених страв. Темне забарвлення повік може виявлятися при недостат-
ності надниркових залоз, тиреотоксикозі; жовті обмежені плями на шкірі 
повік (ксантоми) — при патології ліпідного обміну, захворюваннях печі-
нки. Западання обох очних яблук виявляють при перитоніті, холері, 
значному зневодненні, у агонуючих хворих. 

При огляді кон'юктиви можна побачити її блідість, яка корелює з 
рівнем гемоглобіну в крові; почервоніння її є ознакою запалення при 

441 



вірусних і бактеріальних інфекціях; можуть виявлятися точкові крово-
виливи (при гіпертонічній кризі, затяжному септичному ендокардиті). 
Оглядаючи склери, можна виявити їх ін'єкованість судинами (при каш-
лі, нападі бронхіальної астми, інфекційних захворюваннях); тут найле-
гше виявити жовтяничне забарвлення, що є проявом жовтяниці.  

Рогівковий рефлекс перевіряють, дотикаючись волосиною до рогів-
ки, що спричиняє негайне заплющення очей. Двобічна відсутність рогі-
вкового рефлексу може бути ознакою коматозного стану, наркотично-
го сну; однобічна відсутність такого рефлексу може бути при ураженні 
потрійного нерва. 

При огляді зіниць звертають увагу на їх величину, симетричність, 
реакцію на світло. Звуження зіниць виявляють при уремії, пухлинах,  
запальних захворюваннях і крововиливах всередині черепа, при отру-
єннях морфієм і нікотином. При аневризмі аорти чи пухлині, що стис-
кає шийний симпатичний вузол, може виявлятись однобічне звуження 
зіниці на боці ураження. Таке ж однобічне звуження зіниці може бути 
у людей, що тривало працюють з моноклем (ювеліри, годинникарі). 
Розширення зіниць виявляють при коматозних станах (за винятком уремії 
і крововиливу в мозок), при отруєнні атропіном чи закапуванні його в 
кон'юнктивальний мішок для проведення офтальмоскопії, при ботуліз-
мі, клінічній смерті, в агонуючих хворих. Ритмічна пульсація зіниць 
(звуження і розширення їх), синхронна з серцевими скороченнями може 
бути ознакою недостатності клапанів аорти. При патологічному диханні 
Чейна-Стокса зіниці ритмічно розширюються у фазу дихання і звужу-
ються при зупинці дихання. 

Реакцію зіниць на світло перевіряють таким способом: медична сес-
тра двома долонями щільно прикриває очі обстежуваного (можна почер-
гово) і стежить, чи звузились зіниці і як швидко це сталося при попа-
данні на них світла. У здорової людини звуження зіниць при дії світла 
відбувається миттєво і цю реакцію оцінюють як жваву. Слабо виражена 
або відсутня реакція на світло може бути при коматозних станах, от-
руєннях наркотиками, атропіном. 

Косоокість виникає при паралічі очних м'язів (отруєння свинцем, 
ботулізм, дифтерія), при ураженні головного мозку чи його оболонок.  

Ніс. При огляді оцінюють форму, розміри, місцеве забарвлення 
шкіри, стан носового дихання. Непропорційно великий ніс (разом з тов-
стими губами, великими виличними кістками) є ознакою акромегалії; 
не так різко він збільшений при мікседемі. Загострений ніс є ознакою 
різкого виснаження, зневоднення, системної склеродермії. Червоний ніс 
з синюшним відтінком може бути ознакою алкоголізму. Викривлення 
носа може бути наслідком травми (у боксерів), а сідлоподібна форма — 
ознакою сифілісу. Еритематозні висипання на спинці носа або атрофічні 
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рубчики свідчать на користь червоного вовчака. Герпетичні висипання 
на крилах носа можуть бути при запаленні легень, тоді ж виявляється, 
що крила носа беруть участь у диханні (піднімаються при вдиху, спада-
ють при видиху). Утруднене носове дихання найчастіше є ознакою за-
пального процесу у носових ходах і придаткових пазухах носа, що супро-
воджується розростанням поліпів або при викривленні носової перетин-
ки, при цьому у хворого постійно відкритий або привідкритий рот.  

Вуха. Ціанотичне забарвлення їх шкіри є ознакою легенево-серцевої 
недостатності, блідість мочок вух є ознакою недокрів'я, горбики жовто-
білого кольору на внутрішній поверхні вуха можна виявити при подагрі. 

Рот. Сухі потріскані губи, вкриті коричневими кірками, найчасті-
ше бувають при тяжких інфекційних захворюваннях, що супроводжу-
ються лихоманкою. Ціаноз слизової губ є ознакою недостатності крово-
обігу. Герпетичні висипання на губах виявляють при лихоманці, вірус-
ній інфекції, запаленні легень.  

Кровоточивість ясен виявляють при гіповітамінозі, геморагічних ста-
нах, отруєннях металами (свинцем, ртуттю), парадонтозі. Виразки на 
яснах і на слизовій щік є ознакою кандидомікозу. Зміни на слизовій ро-
тової порожнини можуть виявлятися раніше, ніж на шкірі: буро-корич-
неві плями на слизовій щік при недостатності надниркових залоз, ери-
тематозно-набрякові (енантеми) з чіткими контурами і ерозивним центром 
при червоному вовчаку. Афти, міхурці, виразки можуть бути проявами 
гінгівіту, стоматиту. Жовте забарвлення вуздечки язика і м'якого під-
небіння виявляється раніше, ніж жовтяниця на шкірі. При огляді зубів 
оцінюють їх кількість, наявність карієсу.  

При огляді язика звертають увагу на величину і форму його: збіль-
шений товстий язик може бути проявом мікседеми, акромегалії, алер-
гічної реакції, пухлини його чи травми. Гладкий язик з атрофованими 
сосочками виявляють при захворюванні шлунка. Сухість слизової язика 
з тріщинками її, що кровоточать, вказує на тяжкий стан пацієнта. Від-
битки зубів на бокових поверхнях язика є ознакою збільшення його, а 
дрібні рубчики — наслідок травматичних прикусів при епілептичних 
нападах. Тремтіння кінчика висунутого язика виявляють при тиреото-
ксикозі, алкоголізмі; відхилення його вбік (девіація) — при геміплегії 
внаслідок порушення мозкового кровообігу. Закінчують огляд ротової 
порожнини детальним обстеженням зіва і мигдаликів.  

Шия. При огляді звертають увагу на її висоту: для хворих з емфізе-
мою легень характерна коротка шия, коли голова виглядає посадженою 
на грудну клітку. Набухлі розширені вени на шиї є ознакою застою крові 
внаслідок серцевої недостатності, а також утрудненого відтоку крові з 
верхньої порожнистої вени при пухлині середостіння, ексудативному 
перикардиті, злуковому медіастиноперикардиті. При огляді можна по- 
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бачити пульсацію сонних артерій "танок каротид" при вираженій недо-
статності клапанів аорти. 

Збільшення щитоподібної залози може бути рівномірним і тоді при 
огляді виявляють круглу шию або може ізольовано збільшуватись одна 
її частка (при аденомі). 

Грудна клітка. Проводячи загальний огляд грудної клітки у жінок, 
особливу увагу звертають на стан молочних залоз. Обстежувана стоїть з 
опущеними руками, а потім піднімає їх догори. Контролюють симетрич-
ність молочних залоз, чи не змінився їх контур, чи немає випинання 
або ямки на їх поверхні, чи не змінились соски (звертають увагу на їх 
симетричність, наявність виділень з них чи засохлих кірок). В лежачому 
положенні обстежуваної долонею проводять пальпацію обох залоз, ви-
значаючи властивості тканин між пальцями і грудною кліткою. При ви-
явленні ущільнення деталізують його локалізацію (в якому квадранті), 
величину, консистенцію, рухливість, наявність збільшених  регіональ-
них лімфатичних вузлів. Пучками пальців пальпують за ходом годинни-
кової стрілки кожну залозу (при цьому хвора почергово кладе руку за 
голову, а під відповідне плече підкладають подушку або валик). Вели-
ким і вказівним пальцями стискують соски: при прозорих чи кров'янис-
тих виділеннях жінка потребує огляду онколога.  

Огляд живота. У здорової людини живіт незначно випнутий, права 
і ліва його половини симетричні, пупок втягнутий, реберні дуги злегка 
намічені. У людей з астенічною будовою тіла живіт може бути втягну-
тий. У горизонтальному положенні обстежуваного живіт має бути на 
одному рівні з грудною кліткою. При недостатньому розвиткові м'язів 
передньої черевної стінки у вертикальному положенні хворого виявля-
ють обвислий живіт. Збільшення розмірів живота може бути наслідком 
надмірного розвитку підшкірної основи, накопичення газів в кишечни-
ку (метеоризм), скупчення рідини в черевній порожнині (асцит), наяв-
ності пухлин, кіст. Для уточнення причини збільшення живота огляд 
доповнюють пальпацією і перкусією, які слід проводити у горизонталь-
ному і вертикальному положеннях пацієнта. При ожирінні стінка живо-
та потовщена, пупок втягнутий і навколо нього піднімається передня 
черевна стінка. При набряку стінки живота пупок залишається втягну-
тим, передня черевна стінка тістуватої консистенції, натискання паль-
цем залишає слід, сліди залишаються від пояса, резинок, одягу. При 
цьому набряки виявляються і в інших ділянках тіла. 

При метеоризмі живіт рівномірно збільшений, не змінює форми при 
переході хворого з лежачого положення у стояче. Пупок згладжений, 
черевна стінка гладка і напружена. Перкусія виявляє тимпанічний звук. 
При асциті живіт змінює свою форму при зміні положення пацієнта: у 
лежачому положенні живіт сплющується, рідина розміщується у відло- 
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гих місцях черевної порожнини і живіт набуває форми жаб'ячого; при 
повертанні на бік западає вищерозміщена половина живота і випинаєть-
ся нижчерозміщена. У вертикальному положенні пупок випнутий, жи-
віт має форму наполовину наповненого мішка.  

Для виявлення рідини в черевній порожнині перкусією виявляють 
притуплення у відлогих місцях в горизонтальному положенні хворого; 
одночасно перевіряють симптом флуктуації. Для цього долоню лівої руки 
прикладають до бокової поверхні правої половини живота хворого, а 
пальцями правої руки проводять короткі поштовхи по боковій поверхні 
лівої половини живота. При наявності в черевній порожнині вільної рі-
дини долонею лівої руки чітко відчувають поштовхи вслід за поштовха-
ми пальців правої руки 

Пальпація. Це метод обстеження пацієнта, оснований на викорис-
танні дотикових відчуттів пальців чи кистей однієї або обох рук. Метод 
доповнює дані огляду і дозволяє визначити болючість, місцеву темпера-
туру, вологість шкіри, рухомість та величину лімфатичних вузлів. По-
ложення пацієнта при цьому залежить від того, у якій ділянці прово-
дять пальпацію. Медична сестра повернута обличчям до пацієнта, що 
дозволяє контролювати реакцію хворого на обмацування. Руки медичної 
сестри повинні бути теплими, пальпацію проводять кінчиками пальців з 
коротко обстриженими нігтями. Пальпацію проводять без натискування 
послідовно, легко дотикаючись до поверхні всіх частин тіла. Кінчиками 
пальців найкраще розрізняють тактильні відчуття. Температуру тіла 
краще оцінювати дорзальною поверхнею пальців чи кисті, де  шкіра 
більш тонка. Вібраційна чутливість краще сприймається долонною по-
верхнею кисті (так виявляють систолічне чи діастолічне тремтіння над 
ділянкою серця). Всі здорові люди мають ці відчуття, та лише знання 
цих ознак і достатній практичний навик дозволяють оцінювати їх (це 
схоже на вміння розрізняти пальцями шрифт Брайля).  

Крім того, є балотуюча пальпація, коли кінчиками пальців наносять 
декілька коротких поштовхів. Таким способом можна виявити наявність 
асциту, збільшені органи, пухлини, розміщені в підшкірній основі. 

Пальпацією досліджують всі зовнішні структури, кістки, зчлену-
вання, м'язи, сухожилля і суглоби, поверхневі артерії і варикозно роз-
ширені вени, поверхневі нерви; цим способом виявляють наявність на-
бряків і гематом. 

Перкусія. Метод грунтується на вистукуванні поверхні тіла, з тим, 
щоб за характером отримуваного звуку оцінити фізичні властивості 
органів, що лежать під вистукуваною поверхнею. Метод введений в 
практику віденським лікарем Ауенбруггером в 1861 р. Лише після того, 
як праця була перекладена Корвізаром на французьку мову, метод 
набув розповсюдження. Розрізняють безпосередню і посередню перку- 
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сію. Безпосередня перкусія — коли одним або декількома пальцями 
вистукують по тілу пацієнта. При опосередкованій перкусії постуку-
вання проводять по плесиметру (метал, скло, палець). Вистукувати 
можна молоточком або пальцем. Перкусійний молоточок був запропо-
нований Вінтріхом, плесиметр — Піорі. Найчастіше використовують 
перкусію пальцем по пальцю. 

Аускультація. Метод обстеження внутрішніх органів, який базуєть-
ся на вислуховуванні звукових явищ, що виникають при їх функціонуван-
ні. Вислуховувати звукові явища можна, прикладаючи до тіла вухо або 
інструмент для вислуховування (пряма або безпосередня і непряма або 
опосередкована аускультація). Опосередкована аускультація впроваджена 
Лаенеком у 1816 p., а описана ним у 1819 р. Він винайшов прилад для 
аускультації — стетоскоп, обгрунтував діагностичне значення звукових 
феноменів, які вислуховуються над легенями (везикулярне, бронхіальне 
дихання, крепітація, шуми). Розвиток аускультації пов'язаний з вдоскона-
ленням стетоскопа (Піорі, Ф.Г. Яновський), впровадженням бінаурального 
стетоскопа (Н.Ф. Філатов), фонендоскопа і вивченням фізичних основ її. 

Дихання, серцебиття, рухи шлунка і перистальтика кишечника ви-
кликають коливання тканин, частина яких досягає поверхні тіла. Кожна 
точка шкіри стає джерелом звукової хвилі. Прикладання вуха чи стетос-
копа дозволяє вислухати ці звукові коливання. При безпосередній ауску-
льтації звуки вислуховуються з більшої поверхні (орієнтовна аускульта-
ція), не спотворюються. При використанні стетоскопа звук підсилюється 
і вислуховується з обмеженої ділянки. У стетоскопі провідником звуків є 
повітря. Шкіра, до якої прикладена лійка стетоскопа, діє як мембрама.  

Аускультація залишається незмінним діагностичним методом для 
обстеження легень, серця і судин, для визначення артеріального тиску 
методом Короткова, для розпізнання аневризми великих судин, в аку-
шерській практиці для вислуховування серцебиття плода, аускультаці-
єю визначають наявність кишкових шумів. 

Лабораторно-інструментальні методи обстеження. 
Ці методи базуються на новітніх досягненнях сучасної фізики, хі-

мії, імунології і вимагають для проведення більш-менш складних ін-
струментів та обладнання і спеціально навченого медичного персоналу. 
Застосування цих методів дозволяє не тільки глибше вивчати відомі 
захворювання, але і, що більш важливо, в деяких випадках забезпе-
чує діагностику захворювань на доклінічному етапі розвитку їх.  

Лабораторні і інструментальні методи ще називають додатковими, 
оскільки вони призначаються не всім пацієнтам, а лише у разі необхід-
ності і тільки після обстеження хворого з використанням основних ме-
тодів. Однак таке тлумачення цих методів є відносним, тому що деякі із 
них використовують для остаточного підтвердження (верифікації) діаг- 
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