
ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ВІЙНИ
Конспекти лекцій для людей 60+ від “Бережи себе”

“Бережи себе” — платформа доказової інформації про здоров’я під час
війни, яку команда організації INSCIENCE реалізує за підтримки
Світового банку та Швейцарії. В рамках цього проєкту ми разом з
доказовими лікарями/ками проводили серію лекцій для людей 60+ про
здоров’я під час війни.

Цей документ — практичні конспекти чотирьох лекцій з корисними
порадами від доказових лікарів: ревматологині Катерини Заічко,
інфекціоніста Романа Пономаренко, кардіологині Анни Солощенко та
сімейної лікарки Олесі Гетьман.
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ЯК ВБЕРЕГТИ СУГЛОБИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Більшість ревматологічних хвороб — аутоімунні

Аутоімунні хвороби — це ті захворювання, при яких імунітет організму
мобілізується не проти сторонніх організмів чи сполук вірусів,
мікроорганізмів тощо), а проти клітин та тканин власного організму.

Але не всі!
11 найчастіших причин, чому болять суглоби:

1. Ви стали старші.
2. Стара травма.
3. Бурсит (це набряк бурси, невеликого наповненого рідиною

мішка, який виконує функцію подушки між кісткою та рухомими
частинами тіла: м’язами, сухожилками, шкірою).

4. Ендокринні захворювання (наприклад, гіперпаратиреоз,
цукровий діабет, гіпотиреоз — чинники вторинного
остеоартриту).

5. Урогенітальні/ гострокишкові інфекції (наприклад, ієрсініоз,
сальмонеліоз, хламідіоз можуть стати причиною реактивного
артриту; часто вражені суглоби ніг, асиметрично).

6. Вірусні гепатити (це група інфекційних захворювань, що
викликаються вірусами та передаються від людини до людини та
уражають  переважно печінку).

7. Псоріаз.
8. Подагра або подагричний артрит (виникає через порушення

обміну сечової кислоти, яка осідає у м‘які тканини та викликає
артрит).
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9. Ревматоїдний артрит (це аутоімунне захворювання, яке зазвичай
вражає дрібні суглоби пальців обох рук та/або ніг; в 3 рази
частіше зустрічається у жінок; присутня ранкова скутість —
необхідний час, щоб «розробити суглоби» і приступити до
повсякденної активності).

10. Укус кліща (може викликати Лайм-Бореліоз — інфекційну
хворобу, яка часто провокує артрит, або мігруючу еритрему).

11. Остеопороз (який також іноді називають “тихою епідемією”).

9 питань про остеопороз

Остеопороз — це системне захворювання кісткової системи,
характерними проявами якого є зниження кісткової маси, зміна її
структури на мікрорівні, підвищена крихкість кісток.

Якщо на більшість цих питань ви відповісте “так”, у вас є великий ризик
розвитку остеопорозу. Але це зовсім не означає, що він у вас точно
буде — це лише додатковий привід приділяти собі більше уваги та бути
більш обережними.

Чи є у ваших найближчих родичів остеопороз чи переломи
кісток?
Ви — жінка в постменопаузальному періоді?
Менопауза викликана хірургічним втручанням?
Чи ви худі?
Чи отримували ви протягом тривалого часу (понад три місяці)
гормональну терапію?
Чи ви фізично активні?
Чи є ваш денний раціон бідним на кальцій?
Чи ви палите?
Чи вживаєте ви тривалий час алкоголь у великій кількості?

Підсумки

Чого не варто робити зі своїми суглобами:

1. Не грійте суглоби.
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2. Не змащуйте  їх йодом, зеленкою, спиртом, синькою та іншим.
3. Нічого самостійно не вирізайте.
4. Не «вправляйте», «вимивайте солі» із суглобів у будь-кого.
5. Не пийте недоказові БАДи та хондропротектори від усього.
6. Не здавайте «ревмопроби» і не прикладайте їх до «ран».

Як зрозуміти, що з суглобами таки все серйозно?

Спочатку потрібно відповісти “так/ні” на ці питання:

Мої суглоби болять?
Вони гарячі?
Вони припухлі?
Є бажання «розрухати» суглоби\ранкова скутість?
Вона триває понад 20-30 хв?
Моя температура тіла підвищена?

Далі — порахуйте кількість стверджувальних відповідей і визначте свій
результат:

0-1 — можна жити та трохи почекати
2-3  — потрібен лікар, не зволікайте
3-6 — імовірно потрібна стаціонарна допомога

Ось що можна зробити прямо зараз, якщо болить:

1. Дати собі спокій (Не перевантажуйте уражений суглоб та не
зігрівайте його).

2. Знебольте суглоб місцево — мазі або спреї з диклофенаком на
болючий суглоб — 2-3 рази на день).

3. Проконсультуватися зі своїм сімейним/ою лікарем/кою.
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ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ВІРУСНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Зазвичай, коли виникає питання про гепатити чи ВІЛ-інфекцію,
здається, що “це не про мене”. А дарма! Кожного року статистика фіксує
по 6 000 випадків реєстрації хронічних гепатитів C, близько 3 000
випадків хронічних гепатитів B та близько 1 000 хворих із
ВІЛ-інфекцією. Якщо вас не вражають ці цифри, то наступне точно
справить враження: від 10 до 65 % людей із цієї категорії помирає
раніше на 10-15 років від цирозу печінки та ускладнень від ВІЛ-інфекції.

Як захиститися від інфекційних захворювань: основні кроки

Захиститися від інфекцій можна і треба. Для цього слід
дотримуватися простих правил:

● практикувати лише захищені статеві акти;
● дотримуватися правил обробки інструментарію при будь-яких

маніпуляціях, які можуть викликати пошкодження шкіри
(відвідування стоматолога, салонів краси тощо);

● надавати першу допомогу при кровотечах лише у рукавичках.

Додатковою мірою захисту може бути вакцинація: наприклад,
щеплення від гепатиту B можна зробити у сімейного/ої лікаря/ки.

Як часто потрібно здавати аналізи на інфекційні захворювання

В Україні проживає близько 2,5 млн людей із такими захворюваннями.
Тому рекомендується проходити скринінгові обстеження хоча б 1 раз
на рік. Зокрема, скринінгові обстеження на антитіла до ВІЛ 1\2, анти
HCV сумарні та HBsAg.

https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/virusni-gepatiti/statistika-z-vg
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-vilsnidu/statistichni-dovidki-pro-vilsnid
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-vilsnidu/statistichni-dovidki-pro-vilsnid
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/VG_rekomendatsii_A4_CMYK_web.pdf
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Що робити, якщо у вас виявили гепатит C та/або ВІЛ-інфекцію

На жаль, щеплень від гепатиту C та ВІЛ-інфекції не існує. Але ці стани
можна контролювати: гепатит C може бути повністю виліковним,
якщо своєчасно його виявити (до розвитку цирозу печінки), а для
ВІЛ-інфікованих людей винайшли противірусні препарати, які
можуть подавити вірус до такої кількості, що він не буде визначатися в
крові.

Як не дати кліщам себе вкусити — та запобігти хворобі Лайма

Хвороба Лайма — це захворювання, яке провокує бактерія Борелія.
Вона викликає артрит та неврологічні ускладнення — наприклад,
ураження серцево-судинної системи та інше. Найчастіше вона
передається через укус кліща.

Якщо вас вже вкусив кліщ, пам’ятайте ці правила, щоб запобігти
зараженню:

● якщо ви знімаєте кліща самостійно, використовуйте спеціальний
пінцет для видалення кліщів;

● не використовуйте ніякі голки, сірники та олію — це тільки
підвищує ризик зараження;

● зафіксуйте його форму та час, скільки він був на тілі.

Якщо на Вас вже потрапив кліщ із якогось чагарнику або трави (вони
не падають з дерев — це міф), пробув на тілі більше ніж 24-36 годин або
напився крові — потрібна антибіотикопрофілактика. У такому випадку
рекомендовано використовувати лише один препарат — доксициклін.
Для дорослих дозування становить 200 мг, для дітей — 4,4 мг\кг (перед
застосуванням ознайомтесь з інструкцією щодо протипоказань).

Профілактику важливо зробити протягом перших 72 годин після
укусу — це гарантує найвищу ефективність. Далі слідкуйте за місцем
укусу протягом 30 днів. Якщо з‘являється почервоніння по типу
еритеми, одразу звертайтеся до лікаря — цей випадок потребує
подальшого лікування. При деяких ситуаціях потрібне дообстеження
— Ig M до бореліозу в кінці 2- початку 3 тижні від укусу кліща.
Рекомендації щодо подальшого лікування надає лікар.

Для додаткового захисту від укусів кліщів потрібно:

https://inscience.io/en/berezhy_sebe/chronic/1887/
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● одягати закритий одяг під час прогулянок;
● застосовувати репеленти із ДЕТа;
● оглядати себе\дітей\тварин після прогулянок;
● приймати вчасні рішення, якщо укус кліща вже відбувся.

Як захиститися від кишкових інфекції

Кишкові інфекції передаються фекально-оральним шляхом і
викликають багато неприємностей — наприклад, діарею, блювання та
підвищення температури тіла.

Зустріти збудників кишкових інфекцій зовсім нескладно: бактерії
сальмонельозу можуть міститися у варених яйцях та молочних
продуктах, ешерихіозу — в м‘ясних продуктах, а особливо небезпечні
інфекції, ботулізм та холеру — у в‘яленій рибі, неякісних консервах та
забрудненій воді. До речі, сюди також можна віднести та  гепатит A.

При підозрі на ці інфекції першочергово потрібно відновлювати
втрачений об’єм рідини та боротися із симптомами. Найкраще
використовувати адаптовані аптечні розчини, які мають комбінований
склад мікроелементів. Якщо у вас немає доступу до медикаментів, то
вдома можна приготувати наступний розчин: 1 літра кип‘яченої води + 1
чайна ложка солі + 2 столові ложки цукру + 1 чайна ложка соди. Рецепт
дієвий, але його варто застосовувати лише в екстрених випадках.
Надалі, при можливості, звертайтеся до лікаря — і отримуйте
правильне та адекватне лікування.

А що там з COVID-19?

На жаль, COVID-19 нікуди не зник. Зараз в Україні діагностують дуже
низький рівень захворюваності — на це, звісно, впливає і воєнний стан.

Цей вірус набагато краще попередити, ніж лікувати, бо наслідки
можуть бути летальні. Особливо це стосується людей, які мають супутні
захворювання, включаючи серцево-судинні захворювання, онкологію,
ревматологічні стани, цукровий діабет, ожиріння та будь-який інші, які
можуть погіршуватися при коронавірусній інфекції.

Найпростіший спосіб попередити COVID-19 — вакцинуватися.
Середина літа — ідеальний час, щоб пройти курс вакцинації та
підготувати свій імунітет до можливого підйому захворюваності восени.

https://cloud.phc.org.ua/index.php/s/72wxF7jNnrBx492
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Ці міри рекомендовані абсолютно всім, окрім тих людей, хто має
протипоказання до вакцинації проти COVID-19, визначені МОЗ.

Підсумки

По-перше, варто відкрити свій календар щеплень та за необхідності
заповнити пробіли. Це можна зробити разом із сімейним лікарем.

По-друге, звертайте увагу на будь-які зміни в стані свого здоров’я.
Своєчасна реакція рятує від неприємностей та летальних випадків.

По-третє, не нехтуйте правилами профілактики.

І бережіть себе <3

https://phc.org.ua/news/vakcinaciya-vid-covid-19-mozhe-buti-protipokazana-timchasovo-abo-vzagali-lishe-u-viklyuchnikh
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ЯК ВБЕРЕГТИ СЕРЦЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ?

Які основні проблеми з серцево-судинною патологією спіткають
нас під час війни?

1. Підвищення артеріального тиску (АТ).
2. Соматоформні розлади (захворювання чи стани, де є зв’язок

психіки та соматики (тіла)) на фоні тривалого стресу.
3. Загострення хронічних хвороб на тлі недоступності ліків або

медичної допомоги.
4. Поява нових захворювань, провокативним фактором яких (але не

причиною) є стрес, незвичні та некомфортні умови життя.

Що треба знати про гіпертонічну хворобу?

1. Це стійке підвищений АТ більш ніж 130\80 мм рт.ст.
2. Правильно та безпечно: щодня приймати ліки, щоб підтримувати

нормальний тиск.
3. Неправильно та небезпечно: приймати ліки лише під час кризів

або змінювати дозу звичних препаратів в залежності від тиску.

Як війна може вплинути на життя гіпертоніка?

1. Спровокувати дебют гіпертонії.
2. Не працюють таблетки, що тримали тиск до війни (стрес, зміна

харчування та способу життя).
3. Перебої в лікуванні, що призведуть до погіршення стану.

Які є препарати від гіпертонії?
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1. Антигіпертензивні на постійне приймання. Накопичуються 2-3
тижні, тривалої дії, як правило працюють 24 години, не знижують
тиск, а запобігають підвищенню.

2. На «швидку допомогу» при кризі. Короткої дії, приймаються під
язик, знижують тиск, швидко починають свою дію, але і швидко
закінчують (каптоприл, доксазозин, пропранолол (при тахікардії).

Золоте правило гіпертоніка — приймати свою/ї таблетку/и від
гіпертонії треба щодня, без пропусків та перерв, в один і той самий
час, незалежно від приймання їжі та тиску.

Як зрозуміти, що вам підходить схема приймання ліків проти
гіпертонії?

1. Тиск не підвищується понад 130\80 мм рт.ст.
2. Кризи нечасті, м’які (швидко усуваються прийманням препарату

«на швидку допомогу»).

Як тривалий стрес впливає на самопочуття та здоров’я?

1. На відміну від короткого, виснажує
2. Дебют нових або загострення хронічних захворювань.
3. Викликає соматоформні розлади (захворювання чи стани, де є

зв’язок психіки та соматики (тіла).

Які симптоми можуть виникати?

- головний біль, запаморочення, дзвін у вухах
- підвищення тиску, серцебиття, перебої
- хронічна втома, депресія, порушення сну
- болі в області серця, болі, що мігрують
- шлунково-кишкові розлади

Болі в грудній клітці — яка причина?

1. Нервово-м’язовий біль (радикулярний) — остеохондроз хребта,
міжреберна невралгія, панічна атака.

2. Захворювання інших органів і систем (ШКТ, дихальна) —
«голодний» біль, біль після їжі, біль при диханні або кашлі.

3. Бляшка в судині серця — передінфарктний стан, інфаркт,
стенокардія.
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Бляшка в судині серця:

- тиснучий, пекучий за грудиною чи в області серця;
- віддає в руку, між лопатками, шию;
- раніше — при фізичних навантаженнях, підйомах тиску;
- підвищений холестерин, гіпертонія, цукровий діабет;
- холодний піт, задишка, нудота;
- проходить швидко від нітрогліцерину.

Нервово-м’язовий біль:

- залежить від положення тіла;
- підсилюється при глибокому вдиху, кашлі, рухах;
- колючий, ниючий, відчуття «колу»;
- передувало переохолодження, підйом важкого, ГРВІ;
- проходить від нестероїдних протизапальних препаратів

(диклофенак, індометацин тощо).

Захворювання ШКТ:

- «голодний» біль, полегшення після води, молока тощо;
- біль після порушення дієти, переїдання, алкоголю, певної їжі

(гостре, смажене тощо);
- біль відразу після їжі (шлунок) або через 1 годину після їжі

(дванадцятипала кишка, підшлункова);
- полегшує омепразол, пантапразол тощо.

Захворювання дихальної системи:

- біль при кашлі, диханні, глибокому вдиху;
- підвищення температури, кашель, озноб;
- раніше — ГРВІ, застуда, бронхіт, пневмонія;
- іноді — відчуття «гармошки», свисту (не плутати з «клекотінням»,

коли не можна лягти);
- лікування — проконсультуйтесь зі своїм сімейним/ою

лікарем/кою.
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Чому не можна приймати ліки, не знаючи причини проблеми?

1. Однакові симптоми при різних проблемах (болі в серці, низький
та підвищений тиск тощо).

2. Деякі ліки можуть нашкодити при одних станах, але допомогти
при інших (нітрогліцерин, від тиску тощо).

Підсумки

Як боротися з хронічним стресом, якщо його неможливо уникнути?

1. Фізичні навантаження не менш ніж 45 хвилин 3-4 рази на
тиждень під контролем пульсу (формула: 60-75 % від 220 мінус
ваш вік).

2. Бути зайнятим, відволікатися.
3. Достатній сон, правильне харчування.
4. Спілкування з позитивними, приємними людьми.
5. Бути вдячним, шукати позитивні моменти в усьому.

Які хронічні захворювання можуть загострюватись?

- гіпертонія;
- ішемічна хвороба серця;
- серцева недостатність;
- аритмії.

Чому відбувається загострення?

- хронічний стрес;
- недоступність ліків, медичної допомоги;
- немає часу на себе, депресія, «не на часі займатися лікуванням

хвороб».

Як запобігти загостренню?

- боротьба зі стресом;
- заміна недоступних ліків на наявні;
- консультації з лікарями онлайн.
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Як знайти заміну препарату за його відсутності?

1. Знайти торгову назву великими літерами на пакуванні, під нею —
маленькими літерами діюча речовина.

2. Спитати в аптекаря або ввести в пошук в інтернеті, перевірити,
що дають як заміну.

3. Якщо препарат комбінований, можна шукати кожну речовину
окремо.

4. Онлайн або телефонна консультація з лікарем, якщо не знайшли.
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COVID-19 ТА НЕОБХІДНІ ОБСТЕЖЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

За останніми даними спосіб життя людини впливає на її здоров'я на
50-54%. Водночас медичне забезпечення займає лиш частку у 10%. 20%
впливу має генетика — спадкова схильність до захворювань, які
розвиваються з віком (гіпертонія, діабет, ожиріння, онкологія).

Щоб зменшити вплив зовнішнього середовища на здоров’я людини,
найважливішим, з медичної точки зору, є можливість забезпечити
імунопрофілактику від інфекцій, які можна попередити (не допустити
інфікування), та/або уникнути розвитку тяжких, часто несумісних з
життям ускладнень шляхом вакцинації.

В Україні забезпечується щеплення від 10 вакциноконтрольованих
інфекцій:

- туберкульозу;
- гепатиту B;
- кашлюку, дифтерії, правця;
- поліомієліту;
- гемофільної інфекції;
- кору, краснухи, паротиту (свинки);
- COVID-19.

Вакцинація проводиться від народження за Національним календарем
профілактичних щеплень з чітко встановленими інтервалами задля
надійного захисту.

Чому необхідно вакцинуватися дорослим?

Імунна система людини має фізіологічні властивості.
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В ранньому дитинстві імунна система не зріла, а захист від
небезпечних інфекцій практично відсутній. Тому найбільша кількість
вакцин від інфекційних захворювань проводиться саме у віці до 3-ох
років. Імунна система розвивається протягом дитинства і в молодому
віці, проте з часом відбувається її поступове ослаблення, яке називають
«фізіологічним старінням».

З огляду на те, що імунітет до деяких хвороб може бути надійним лише
кілька років (дифтерія, правець), щоб не допустити захворювань у віці
60+ рекомендовано повторна вакцинація (ревакцинація) та щорічна
сезонна вакцинація (грип). Також з’являються нові вакцини — від
стрептокока, вірусу вітряної віспи, папілома вірусу тощо.

Вплив коронавірусу і постковідний синдром — нове явище в медицині,
яке може викликати  серйозні  захворювання.

Причина в тому, що запалення в організмі при COVID-19 розвивається
як "цитокіновий шторм", який супроводжується порушенням згортання
крові й надмірним оксидативним стресом, що закінчується ураженням
життєво важливих органів та розвитку поліорганної недостатності.

Нові вакцини від COVID-19 забезпечують надійний захист від
інфікування та розвитку важких форм і смерті від інфекції.

До пріоритетної групи вакцинації належать пацієнти з онкопатологією,
хворобами серця та судин, діабетом, оскільки вони мають вищий ризик
тяжкого перебігу. Від COVID-19 проводиться щеплення всім дорослим і
дітям від 12 років: 2 дози + бустер (3-тя доза) через 6 місяців після другої
— для надійного і тривалого захисту.

Від COVID-19 в Україні зареєстровано вакцини AstraZeneca Comirnaty
від Pfizer-BioNTech CoronaVac від Sinovac Biotech Moderna (mRNA-1273,
Spikevax).

До чого може призвести ситуація зупинення проведення рутинної
імунізації?

ВООЗ: «Будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий
період, призведе до підвищення спалахів інфекцій або зростання
кількості випадків захворювань, яким можна запобігти шляхом
вакцинації».
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В умовах війни, окрім щеплення від COVID-19, дорослим важливо
зробити ревакцинацію від правця. Це пов’язано з підвищеним
ризиком травм і поранень. Обов’язково потрібно зробити щеплення,
якщо минуло понад 10 років з останньої вакцинації.

Вакцинація в державних закладах охорони здоров’я безоплатна.
Потрібно звернутись до медичного працівника в центрі розміщення
внутрішньо переміщених осіб або найближчої амбулаторії для її
проведення.

Фізична активність в профілактиці хронічних неінфекційних
захворювань.

Регулярна фізична активність має безліч переваг для здоров’я в умовах
війни:

1. Профілактує стрес і покращує настрій.
2. Зміцнює серцево-судинну та дихальну системи.
3. Нормалізує рівень холестерину, глюкози у крові й артеріальний

тиск.
4. Зміцнює опорно-руховий апарат — м’язи, кістки та зв’язки,

зменшує ризик травм.
5. Поліпшує мозкову діяльність, підвищує постачання кисню до

мозку.

Найважливіше — це почати. 150 хвилин (2.5 години) аеробної фізичної
активності помірної інтенсивності на тиждень — це по 30 хвилин
принаймні п’ять разів.

Важливо більше рухатись: ходити, підійматись сходами, частіше
вставати й витягуватись в повний зріст, робити прості вправи — нахили
тулубу, присідання, відтискання від підлоги, рухи руками й ногами.
Хорошим способом підтримати свою активність є танці, ігри з дітьми,
вправи з м’ячем, обручем, домашні тренажери.

Щоб бути активними — знаходьте відео фізичних вправ на YouTube,
займайтеся з тренером по ZOOM, шукайте однодумців.

Проте перед початком тренувань людям з астмою, анемією,
цукровим діабетом та ожирінням, рекомендовано пройти
стрес-тест. Цей тест повинен включати моніторинг пульсу та
артеріального тиску та проведення електрокардіограми (ЕКГ). Пацієнти
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з проблемами опорно-рухового апарату потребують огляду ортопеда
перед початком тренувань.

За програмою медичних гарантій 1 раз на рік кожен може зробити
базові безоплатні аналізи та пройти медичне обстеження:

Пакет первинної медичної допомоги для пацієнта із декларацією
передбачає безплатно:

- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- рівень глюкози у крові;
- загальний рівень холестерину;
- швидкі тести на вагітність на тропонін на ВІЛ;
- на вірусні гепатити;
- на антиген SARS-CoV-2.

Більшість аналізів входять до пакета «Профілактика, діагностика,
спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах».

Відповідно до потреб пацієнтів для контролю за захворюваннями по
направленню від сімейного лікаря проводяться: ендоскопічні,
офтальмологічні дослідження, дослідження слуху, такі інструментальні
дослідження як рентген, УЗД, електрокардіограма.

Здоровий сон в профілактиці хронічних неінфекційних
захворювань.

Проблеми зі сном є глобальною епідемією, яка загрожує здоров’ю та
якості життя до 45% населення світу. Недосип збільшує ризик появи
хронічних захворювань: онкології, хвороб серця та судин, хвороб очей,
захворювання суглобів, ментальних розладів.

Рекомендації Міжнародного товариства сну:

1. Сформуйте звичку лягати спати й прокидатися в один і той самий
час (навіть у вихідні).

2. Тривалість денного сну не повинна перевищувати 45 хвилин.
3. Не зловживайте алкоголем та відмовтеся від куріння, особливо

перед сном.

https://phc.org.ua/news/uzhivayte-alkogol-vidpovidalno-abo-yak-perezhiti-novorichni-svyata
https://phc.org.ua/news/85-000-ukrainciv-schoroku-pomirayut-vid-khvorob-sprichinenikh-kurinnyam
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4. Уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну (кава, чай, більшість
газових напоїв, а також шоколад).

5. Вечеряйте за 4 години до сну.
6. Дотримуйтесь комфортної температури у спальні та провітрюйте

кімнату перед сном.
7. Не працюйте за комп’ютером та не дивіться телевізор у ліжку.

Підсумки

1. Профілактика захворювань значно ефективніша та дешевша ніж
лікування.

2. Щоб зберегти здоров’я, необхідно бути фізично активним ≥30 хв
в день ≥5 днів на тиждень. Рух — це життя.

3. Регулярна фізична активність:
- допомагає тримати на контролі розвиток хвороб серця та

судин, високого кров’яного тиску, високого рівня
холестерину;

- допомагає керувати вагою, запобігти діабету 2 типу,
захворюванням очей та кісткової тканини (остеопорозу);

- покращує координацію рухів, чим знижує ризик падіння у
літніх людей;

- полегшує симптоми депресії й тривоги й покращує настрій,
сон.

4. Війна в Україні не скасовує розповсюдження небезпечних
інфекцій, а навпаки — сприяє їхньому поширенню.

5. За виключенням використання чистої питної води, жодні інші
заходи, навіть використання антибіотиків, не здійснили такого
значного впливу на зниження рівня смертності від інфекційних
захворювань, як вакцини.

6. Отримати щеплення безоплатно від дифтерії, правця; можна в
найближчій амбулаторії/лікарні, що надає первинну медичну
допомогу. В Україні доступна вакцинація від Коронавірусу.

7. За програмою медичних гарантій кожному Українцю гарантовано
безоплатні базові аналізи 1 раз на рік; Регулярне обстеження
забезпечує управління і контроль над хронічними
захворюваннями.

8. Якщо безсоння стало нормою, зверніться до лікаря!

Бережіть себе і своє здоров’я❤


