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Ольга Храпко, 412 група 

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ ЧДМК 

 

 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки терапевтичного профілю 

Керівник  роботи: викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю Слободян Н.Є. 
 

Тіло – багаж, який несеш все життя.  

Чим він важчий, тим коротша подорож. 

Арнольд Глазгоу 

 

Вступ. Харчова поведінка людини – це культура вживання їжі, смакові 

переваги, стиль харчування, який залежить від культурних, соціальних, 

сімейних, біологічних та поведінкових чинників.  

У зв’язку з стрімким зростанням частоти випадків надлишкової маси тіла 

та ожиріння велику увагу почали приділяти питанню харчування та харчової 

поведінки. Дослідження, проведені останніми роками, свідчать, що особи з 

надлишковою масою тіла та ожирінням мають значні порушення у психічній 

сфері, які супроводжуються формуванням патологічного стереотипу 

харчування. Механізми виникнення харчових порушень до кінця не 

встановлені. Вважають, що вони пов’язані з порушенням трансмісії серотоніну 

в структурах головного мозку, що відповідають за регуляцію харчової 

поведінки.  

Виділяють 3 основні типи порушення харчової поведінки: 

обмежувальний, емоціогенний та екстернальний. 

Обмежувальний тип харчової поведінки – це надмірне обмеження в 

прийомі їжі і безсистемні суворі дієти, які згодом змінюються періодами 

переїдання. Емоційна нестабільність, яка виникає в періоди обмеження, 

називається «дієтичною депресією». В подальшому вона призводить до 

надмірного прийому їжі та інтенсивного збільшення маси тіла. Додатковими 

симптомами дієтичної депресії є порушення сну, почуття провини та зниження 

самооцінки, збудження або гальмування, складнощі з концентрацією тощо. 
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Емоціогенний тип харчової поведінки може бути у вигляді 

пароксизмальної форми або синдрому нічного переїдання. При емоціогенному 

типі харчової поведінки стимулом до їди є не відчуття голоду, а емоційний 

дискомфорт, образа, відчуття страху, тривоги, самотність.  

Екстернальний тип харчової поведінки характеризується підвищенням 

реакції людини не на внутрішні стимули до їди, такі, як почуття голоду, 

наповнення шлунку, а на зовнішні стимули (накритий стіл, реклама харчових 

продуктів). Особи з екстернальною харчовою поведінкою споживають їжу 

незалежно від відчуття голоду, для них характерна їда  «за компанію», 

надмірний прийом їжі в гостях, перекуси на вулиці. 

За даними літератури, серед осіб зрілого віку з надлишковою масою тіла 

та ожирінням найчастіше трапляється змішаний тип харчової поведінки. Даних 

щодо осіб молодого віку недостатньо, є потреба в детальнішому вивченні цього 

питання. 

Метою дослідницької роботи було вивчити харчову поведінку студентів 

ЧДМК.  

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні взяли участь 53  

студенти Чортківського державного медичного коледжу, серед них переважали 

жінки 49 (92,5%). Вивчено антропометричні показники (зріст, маса тіла) і 

розраховано індекс маси тіла (ІМТ) за формулою Кетле. За індексом маси тіла 

досліджуваних розподілено на 3 групи. І групу склали  27 (51 % ) особа з 

нормальною масою тіла (ІМТ 18,5 – 24,9),  ІІ групу 14 (26,4 %) – з надмірною 

масою тіла та ожирінням (ІМТ 25 і більше), ІІІ групу - 12 (22, 6%)  - з 

дефіцитом маси тіла (ІМТ менше 18,5). 

Оцінку харчової поведінки проводили за допомогою голландського 

опитувальника харчової поведінки Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ), 

який містить 33 запитання, кожне з яких має 5 варіантів відповіді: «ніколи», 

«зрідка», «іноді», «часто», «дуже часто», котрі оцінюють за 5-бальною шкалою, 

за винятком 31 запитання, яке має зворотні значення. 

Запитання з 1 до 10 складають шкалу обмежувальної харчової поведінки, 

запитання з 11 до 23 – шкалу емоціогенної харчової поведінки, запитання з 24 
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до 33 – шкалу екстернальної харчової поведінки. Середні показники 

обмежувальної, емоціогенної та екстернальної харчової поведінки становлять 

2,4; 1,8 та 2,7 бала відповідно. Якщо за якоюсь зі шкал кількість балів 

перевищує середнє значення, то можна діагностувати порушення харчової 

поведінки.    

Результати дослідження та їх обговорення. При дослідженні харчової 

поведінки виявлено, що у 78,9 % респондентів мали місце порушення харчової 

поведінки, з наступним розподілом у групах: у осіб з нормальною масою тіла – 

у 85,2 %, з надлишковою масою тіла – 92,9%, у осіб з дефіцитом маси тіла – 

41,7 %. У осіб з нормальною масою тіла мали місце порушення харчової 

поведінки переважно екстернального типу, в групі осіб з  надлишковою масою 

тіла – обмежувального типу (він не виявився лише в 1 респондента, у якого не 

виявлені були і інші типи розладів харчової поведінки), у осіб з дефіцитом маси 

тіла – емоціональний та екстернальний типи порушень харчової поведінки без 

чіткої статистичної різниці. 

Поєднання декількох типів порушень харчової поведінки мало місце 

серед 48,1 % всіх респондентів з наступним розподілом по групах: у осіб з 

нормальною масою тіла – 40,7 %, у осіб з надмірною масою тіла – 92,9 % (в 

усіх, хто мав розлади харчової поведінки), у осіб з дефіцитом маси тіла – 8,3% 

(у 1 респондента).  

 

Тип порушення 

харчової 

поведінки 

Особи з 

нормальною 

масою тіла 

Особи з 

надлишковою 

масою тіла 

Особи з 

дефіцитом 

маси тіла 

 

Всього 

Обмежувальний 12 13 1 26 

Емоціогенний 7 3 2 12 

Екстернальний 16 5 3 24 

Змішаний  11 13 1 25 
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Висновки. Найчастіше  у студентів ЧДМК виявляються обмежувальний 

та екстернальний типи харчової поведінки, причому у більшості випадків має 

місце поєднання декількох типів харчової поведінки.  

Наші студенти частіше – або «обережні», «професійні» їдоки, чиї 

стосунки з їжею далекі від гармонійних, вони то сідають на жорстку дієту, то 

зривається з неї, з надлишком винагороджуючи себе за попередні обмеження і 

заборони; або ж «безвідмовні» їдоки, нездатні встояти перед смачною їжею, її 

апетитним ароматом і виглядом,  яким складно зупинитися, почавши їсти 

смачну страву навіть у випадку великої порції, складно втриматися від добавки 

при вигляді смачної їжі, властиво переїдати у компанії, в ресторанах і кафе, де 

страви апетитно виглядають, вони не можуть  відмовити собі у свіжоспеченій 

булочці, яка смачно пахне. 

Отримані дані свідчать про необхідність застосування поведінкової 

терапії в комплексній програмі корекції маси тіла у осіб молодого віку. 

 

Література 

1.  Дудар Л.В., Овдій М.О. Роль харчової поведінки та режиму 

харчування в розвитку надлишкової маси тіла в осіб молодого віку //Сучасна 

гастроентерологія. – 2013. - №4 (72).  

2. Абсалямова Л.М. Розлади та порушення харчової поведінки 

особистості //Проблеми сучасної психології. – 2014. - №25. 

3. Вознесенская Т.Г. Нарушения пищевого поведения при первичном 

ожирении // Наркология.-2006.-№8. 
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Надія Юзва, 231 група 

 

ВІДМІННОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО 

ТИСКУ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ  

РІЗНИМИ ТИПАМИ ТОНОМЕТРІВ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки основ медсестринства 

Керівники  роботи: викладач основ медсестринства Сенюк Л.В. 

 

 

Вступ. На сьогоднішній день підвищений артеріальний тиск, або 

артеріальна гіпертензія - одне з найпоширеніших захворювань. Вважається, що 

люди похилого віку частіше стикаються з цією проблемою. Проте останнім 

часом артеріальна гіпертензія значно «помолодшала» і все більше молодих 

людей страждають від підвищеного артеріального тиску. Не так давно ВООЗ 

розмістила дослідження, у якому йде мова про те, що у кожного третього після 

18 років нестабільний артеріальний тиск. Тому в даному випадку працює 

правило: «Попереджений - отже, озброєний».  

Якщо ще 20-30 років тому не кожна сім’я мала свій тонометр, то на 

сьогоднішній день є багато родин в яких нараховується більше одного 

пристрою для визначення артеріального тиску, причому різних конструкцій. 

Мета дослідження.  

1. Провести порівняльну характеристику показників тонометрів різних 

конструкцій між собою. 

2. Виробити рекомендації пацієнтам та їх родичам для  придбання 

тонометра. 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження було обрано 40 

респондентів-студентів медичного коледжу 2-4 курсів віком від 16 років до 21 

року. Їм було визначено артеріальний тиск в стані спокою, в сидячому положенні, 

послідовно різними типами тонометрів. Для порівняння були обрані 5 типів 

тонометрів, що не мінялись в процесі дослідження: 

1. Тонометр механічний « Медітех» модель МТ-10 

2. Тонометр напівавтомат «AND» модель UA-704 



 13 

3. Тонометр напівавтомат «Літл Доктор» модель LD-4 

4. Тонометр автомат «AND» модель UA-777 

5. Тонометр автомат (на зап’ястя) «Сінбо» модель SBP 4604  

Результати досліджень та їх обговорення. Провівши аналіз отриманих 

результатів вимірювання артеріального тиcку п’ятьма типами тонометрів, ми 

визначили середній показник систолічного і діастолічного тиску. Отримані дані 

виглядають наступним чином: 

 

Середні показники систолічного та діастолічного тиску,  

що показали різні моделі тонометрів 

 

1. Тонометр механічний « Медітех» модель МТ-10 – 106,5/64,18 мм 

рт.ст. 

2. Тонометр напівавтомат «AND» модель UA-704 – 97,4/59,5 мм рт.ст. 

3. Тонометр напівавтомат «Літл Доктор» модель LD-4 – 99,8/59,4 мм 

рт.ст. 

4. Тонометр автомат «AND» модель UA-777 –100,2/62,1 мм рт.ст. 

5. Тонометр автомат (на зап’ястя) «Сінбо» модель SBP 4604 –               

112,1/71,6 мм рт.ст. 

 При аналізі відхилень показників напівавтоматичних та автоматичних 

приладів в порівнянні з механічним тонометром розкид даних систолічного і 

діастолічного тиску виглядав наступним чином: 

- тонометр напівавтомат «AND» модель UA-704  

систолічний тиск – 38 мм рт.ст., діастолічний тиск – 36 мм рт.ст. 

- тонометр напівавтомат «Літл Доктор» модель LD-4 
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систолічний тиск – 79 мм рт.ст., діастолічний тиск – 80 мм рт.ст. 

- тонометр автомат «AND» модель UA-777  

систолічний тиск – 37 мм рт.ст., діастолічний тиск – 52 мм рт.ст. 

- тонометр автомат (на зап’ястя) «Сінбо» модель SBP 4604                 

систолічний тиск – 86 мм рт.ст., діастолічний тиск – 60 мм рт.ст. 

 

 

Тонометр напівавтомат «AND» модель UA-704. 

Відхилення від показників механічного тонометра «Медітех» модель МТ-10 

 

Систолічний АТ Діастолічний АТ 

  

 

 

Тонометр напівавтомат «Літл Доктор» модель LD-4 

Відхилення від показників механічного тонометра «Медітех» модель МТ-10 

 

Систолічний АТ Діастолічний АТ 
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Тонометр автомат «AND» модель UA-777 

Відхилення від показників механічного тонометра «Медітех» модель МТ-10 

 

Систолічний АТ Діастолічний АТ 

  

 

Тонометр автомат (на зап’ястя) «Сінбо» модель SBP 4604 

Відхилення від показників механічного тонометра «Медітех» модель МТ-10 

 

Систолічний АТ Діастолічний АТ 

  

 

При аналізі відхилень систолічного і діастолічного тиску в сторону 

збільшення, або зменшення даних напівавтоматичних та автоматичних 

приладів в порівнянні з механічним тонометром було встановлено, що:   

 Заниження 

показників 

Завищення 

показників 

Один показник 

знижений інший 

підвищений 

Дані 

залишились 

незмінними 

Тонометр напівавтомат 

«AND» модель UA-704 

21 

(52,5%) 

7 

(17,5%) 

11 

(27,5%) 

1 

(2,5%) 

Тонометр напівавтомат 

«Літл Доктор» модель 

LD-4 

24 

(60%) 

4 

(10%) 

11 

(27,5%) 

1 

(2,5%) 

Тонометр автомат «AND» 

модель UA-777 

18 

(45%) 

7 

(17,5%) 

15 

37,5(%) 

0 

Тонометр автомат (на 

зап’ястя) «Сінбо» модель 

SBP 4604  

8 

(20%) 

19 

47,5(%) 

13 

(32,5%) 

0 

 

Висновки. Роблячи висновок хочемо сказати що, кожному незалежно від 
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віку та статі дуже важливо контролювати рівень артеріального тиску. Тому 

тонометр - річ першої необхідності в кожній родині! Він стане незамінним 

помічником, і дасть змогу контролювати та аналізувати дані про стан Вашого 

артеріального тиску. Одним з основних критеріїв при виборі тонометра, поза 

всяким сумнівом, є точність вимірювання.  

1. Механічний тонометр  

Переваги: висока точність реєстрації значень; довговічність; низька 

вартість; немає акумулятора і батарейок, а значить, не потрібні супутні витрати.  

Недоліки: такі прилади не підходять для людей з порушенням слуху та / 

або зору; якщо людина вперше зіткнувся з механічним тонометром, їй 

доведеться уважно вивчити інструкцію і зрозуміти принцип роботи на практиці.  

2. Напівавтоматичний тонометр  

Переваги: користуватися ними значно зручніше ніж механічним; додатково 

відображають частоту пульсу; підходить для людей з вадами слуху та зору 

(відповідна величина шрифту, подає звуковий сигнал), запам’ятовує декілька 

попередніх показників.  

Недоліки: ціна вище, ніж на механічні моделі, але все ще доступний; 

похибка вища, ніж у механічного приладу, але користуватися ними значно 

зручніше; чутливість пристрою до зовнішніх факторів - руху й розмов під час 

вимірювання.  

3. Автоматичний тонометр  

Переваги: простий в експлуатації, тому підійде людям всіх вікових 

категорій; додаткові функції - запам'ятовування попередніх показників, 

вимірювання пульсу; легкість і мобільність - можна використовувати як вдома, 

так і в дорозі.  

Недоліки: висока вартість; пристрій чутливий до рухів і розмов, які можуть 

сильно спотворити дані;  апарат «примхливий», особливо коли знижується 

заряд батарейки, в цьому випадку точність вимірювань залишає бажати 

кращого; потрібно періодично заряджати акумулятор пристрою, або міняти 

батарейки. Зап’ястні прилади мають велику похибку, оскільки судини на 

зап'ясті тонкі. Такий тип тонометра більше підходить для людей у віці до 45 
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років, так як для людей більш старшого віку ці тонометри можуть давати більш 

відчутну похибку. Для пацієнтів старше 45 років рекомендуються тонометри з 

манжетою на плечі.  

Тепер ви знаєте, які бувають тонометри і як вони працюють, а значить, 

зможете вибрати такий прилад, щоб вам і вашим рідним було комфортно 

вимірювати тиск. Пам'ятайте, що якщо у вас є проблеми з судинами,  

захворювання серцево-судинної системи, а також зайва вага або занадто висока 

фізична активність, то цей медичний апарат вам просто необхідний. Не 

нехтуйте своїм здоров'ям, адже «підскочити» тиск може і у абсолютно здорової 

людини, а за допомогою тонометра ви зможете вчасно виявите причину 

нездужання і звернутись до лікаря.  

 

Література 

1. Горбась І.М. Оцінка поширеності та контролю артеріальної гіпертензії 

серед населення України / І.М. Горбась // Новини медицини і фармації. – 2007. 

– № 229. – С.22–24. 

2. Дорогой А.П. Термін виконання «Програми профілактики і лікування 

артеріальної гіпертензії в Україні» закінчився, проблеми залишилися. Що далі? 

// Артериальная гипертензия. – 2011. – № 3(17). – С. 29-36 

3. Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., Дорогой А.П. Реалізація Програми 

профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні // Український 

кардіологічний журнал. – 2010. – Додаток 1. – С. 3-12 

4. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та 

лікування артеріальної гіпертензії. Посібник до Національної програми 

профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. П’яте видання. – Київ, 2011. 

– 71 с. 
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Юлія Загребельна, 433 група 

 

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА КУРІННЯ НА 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ 

ЧДМК  
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія професійної та практичної підготовки терапевтичного профілю 

Керівник  роботи:  голова ЦК  професійної та практичної підготовки терапевтичного 

профілю, викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю  Жебрацька А.М. 
 

 

Вступ. В останні роки періодичні спалахи гострих респіраторних 

вірусних інфекцій (ГРВІ) та грипу супроводжуються частими ускладненнями, в 

тому числі пневмоніями, а інколи закінчуються летально. Важкість хвороби, в 

першу чергу, обумовлена штамом збудника, проте важливе значення має і 

реактивність організму пацієнта, яка безумовно залежить від способу життя.  

За оцінкою ВООЗ, від куріння щорічно гинуть близько шести мільйонів 

людей.  Ця цифра, як очікується, зросте до восьми мільйонів до 2030 року. 

Світова економіка щорічно втрачає більше трильйона доларів через 

наслідки куріння – стільки ж світовий ВВП втрачає від воєн, терактів і 

злочинності. 

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я та 

Національного інституту раку США. 

Цікаві факти: 

За даними ВООЗ, через 20 хвилин після останньої викуреної сигарети, 

пульс прийде в норму. 

У першу добу – знижується вміст нікотину і чадного газу, підвищується 

концентрація кисню – поліпшується і постачання киснем тканин і органів. 

Через 2 доби запах тіла стане природнішим, а смакова чутливість і нюх 

стануть більш гострими. 

Через 3 дні людина помічає, що їй простіше дихати. 

Через тиждень – нормалізується діяльність шлунка і підшлункової залози. 

http://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/ru/
http://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/ru/
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Через місяць – підвищується імунітет, поліпшується живлення всіх 

тканин організму, колір обличчя стає більш свіжим, зникає жовте забарвлення 

шкіри на пальцях. 

Через 3 місяці і більше – зникає кашель курця, підвищується 

працездатність, зуби очищаються від жовтого нальоту. 

Через рік – удвічі скорочується ризик виникнення інфаркту або інсульту, 

зменшується ймовірність розвитку онкологічних захворювань. 

Метою дослідження  було вивчити захворюваність респіраторних 

органів та показники зовнішнього дихання і бронхіальної прохідності за 

даними пульсоксиметрії, спірографії та пікфлуометрії у студентів ЧДМК 

залежно від рівня фізичної активності та куріня.  

Матеріали та методи. Нами обстежено 90 практично здорових студентів 

коледжу. Середній вік студентів становив 17 - 18 років. За опитувальниками 

були сформовані чотири досліджувані групи: І – 29 осіб (13 хлопців та 16 

дівчат) з середнім та високим рівнем фізичної активності, що не палять, ІІ – 43 

студенти (17 хлопців та 26 дівчат) з низьким рівнем фізичної активності, котрі 

не палять, ІІІ – 16 курців (11 хлопців та 5 дівчат) з низьким рівнем фізичної 

активності, IV – 2 курці з високим рівнем фізичної активності.  

В усіх групах порівнювали кількість випадків захворювань ГРВІ, гострих 

бронхітів та пневмоній впродовж 2017/2018 навчального року. Вивчали 

показники зовнішнього дихання та бронхіальної прохідності, зокрема частота 

дихання (ЧД), насиченість крові киснем,  життєва ємність легень (ЖЄЛ), 

піковий об’єм видиху (ПОШВ).  

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті дослідження 

виявлено:  

І. Рівень захворюваності: 

І група - студенти з високим рівнем фізичної активності, достовірно 

рідше хворіють ГРВІ - 20 студенти один раз протягом року мали  захворювання 

респіраторної системи, 9 студентів  не хворіли взагалі. 

ІІ група – студенти з низьким рівнем фізичної активності, котрі не палять, 

виявлено: 28 випадки ГРВІ, 11 бронхітів, 1 пневмонія (3 студентів не хворіли). 
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ІІІ група – курці з низьким рівнем фізичної активності, виявлено: 24 

випадки ГРВІ (у 3 студентів більше 3 разів протягом року), гострі бронхіти – 5 

випадків, 1 пневмонія. 

IV група – курці з високим рівнем фізичної активності, виявлено: 1 

випадок гострого бронхіту. 

У студентів, що курять, рівень захворюваності значно переважав 

показники І та ІІ групи, крім того ГРВІ частіше ускладнювалися гострими 

бронхітами.  

Стосовно показників бронхіальної прохідності, то ПОШВ (показники 

пікфлоуметрії)  у І групі становила 98 - 100% від належних, у ІІ групі – 95 - 97 

%, що входить в середні рівні нормальних величин, і у студентів ІІІ та IV груп  

ПОШВ входили в норму але вірогідно відрізнялася від показників І групи – 92 - 

94%. 

ІІ. Показники зовнішнього дихання та бронхіальної прохідності: 

Частота дихальних рухів за хвилину у всіх групах відповідали нормі.  

Насиченість крові киснем:  

І група - студенти з високим рівнем фізичної активності, показники 

насиченості крові киснем коливались в межах 98-99%. 

ІІ група – студенти з низьким рівнем фізичної активності, котрі не палять, 

показники насиченості крові киснем коливались в межах 97-99%. 

ІІІ група – курці з низьким рівнем фізичної активності, показники 

насиченості крові киснем коливались в межах 94-95%. 

IV група – курці з високим рівнем фізичної активності, показники 

насиченості крові киснем також були нижчими ніж у не курців – 94% та 95%. 

Висновки. Аналізуючи результати нашого дослідження можна зробити 

висновок, що фізична активність і куріння значною мірою впливають на стан 

дихальної системи. Студенти які курять частіше хворіють на ГРВІ і мають дещо 

нищі показники зовнішнього дихання.  

Ми  підібрали 10 причин, чому варто кинути палити назавжди. 

1. У людей, що викурюють більше пачки в день, IQ нижче на 10 балів, 

ніж у не курців. 
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2. 13% всіх випадків безпліддя викликані курінням. 

3. Багато курців страждають на виразку або рак шлунка.  

4. З цієї ж причини вже в 30-40 років у чоловіків можуть з’явитися 

проблеми з потенцією. 

5. Пошкоджені  нікотином судини відновленню не підлягають. З цієї 

причини гангрени для курців завершуються ампутаціями. 

6. Курці набагато частіше хворіють на ГРЗ, ГРВІ, бронхіти.  

7. Тютюн при горінні утворює випаровування хімікатів і часток у 

вигляді аерозолю, який включає не тільки нікотин, але ще і окислювачі, 

канцерогени і чадний газ. 

8. Внаслідок постійного кисневого голодування в крові у курців 

утворюється підвищена кількість еритроцитів, що робить її більш щільною і 

в’язкою. 

9. Сигаретна залежність призводить до раку горла. 

10. Під час паління відзначається посилений викид в кров 

адреналіноподібних речовин, у багатьох випадках створюються умови для 

ушкодження судинної стінки і міокарда. Крім того, вкрай несприятливо 

впливає на судинну стінку сам нікотин, який сприяє спазмам артерій серця і 

нижніх кінцівок. Все це може послужити безпосередньою причиною 

розвитку інфаркту міокарда. 

 

Література 

1. Євтух М.І. Покращення функціонального стану студентів за 

допомогою запропонованої методики оздоровлення / М.І. Євтух, І.М. Григус // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2012. – № 11. – С. 34-37.  

2. Малявин А.Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания / 

А.Г. Малявин, В.А. Епифанов, И.И. Глазкова. – М.: ГЭОТАР_ Медиа, 2010. – 

352 с.  
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Уляна Семенюк, 433 група 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЖУВАННЯ ГУМКИ НА ФУНКЦІЇ  

ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія професійної та практичної підготовки терапевтичного профілю 

Керівники  роботи:  викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю   

Дуда-Мізинчук О.Б. 
 

Вступ. Жувальна гумка вже давно стала невід’ємною частиною життя 

людини. Не дає про неї забути і телевізійна реклама, яка рада нагадати, що 

жуйка зменшує ризик виникнення карієсу. Зараз вже чимало стали говорити 

про шкоду, яку здатна нанести жувальна гумка здоров’ю людини, тема 

правильного використання жуйки стала актуальною та цікавою для досліджень 

вчених. Деякі країни вважають захоплення населення жуйкою соціальною 

проблемою, адже люди не зважають ні на місце, ні на час, вони жують її під час 

розмови, нехтуючи встановленими естичними нормами. У той же час медики 

б’ють тривогу, розкриваючи негативні наслідки згубної звички частого 

використання жуйки. Виявляється, є жувальні гумки, які особливо небезпечні 

для нашого здоров’я, а особливо для здоров’я дітей. Пояснюється це тим, що до 

їх складу входять хімічні елементи, властивості яких більшості людей невідомі. 

Заразлива реклама говорить, що жувальна гумка допоможе поліпшити зубну 

емаль, відновити кислотно-лужний баланс, усуне зубний камінь та інше. Але 

чому ж у людей, які часто вживають жуйку, розвиваються хвороби шлунково-

кишкового тракту, відбувається механічне пошкодження зубної емалі або 

випадають пломби? Про це вам не розповість жодна реклама! 

З початку історії жувальної гумки її хімічний склад змінювався 

неодноразово, поки виробники не знайшли «ідеальну формулу», суть якої в 

тому, що гумова основа становить 20% жуйки, а 60% відводиться цукру. Ще 

5% — це добавки, що додають смак, колір і запах. Більшість з цих інгредієнтів 

є комерційною таємницею, так само як і компоненти кожного окремого аромату 

і смаку. Виходить, що ми перебуваємо в невіданні того, що вживаємо самі і 

пропонуємо дітям? 
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Існують дитячі жувальні гумки, і їх призначення, здавалося б, має знизити 

ризик негативного впливу на організм. Але дані досліджень показали, що саме 

дитячі сорти жуйок найбільш небезпечні. «Шкідливість» гумки можна 

визначити навіть на смак — вона більш жорстка, швидше втрачає смак і 

незабаром починає віддавати гіркотою.  

Сьогодні вже багатьом відомо про негативний вплив на організм 

смакових стимуляторів, настільки популярних у виробників продуктів 

харчування. Якщо говорити про найдорожчі сорти жувальної гумки, то вони 

відрізняються насиченим смаком і ароматом, а це значить, у них міститься 

цілий комплекс харчових добавок. 

Основними складовими жувальної гумки є латекс, шкідлива дія якого ще 

не доведена, а також сорбіт, лецитин, ксиліт, ацесульфам-К, аспартам, що 

відомі своїм негативним впливом на шлунково-кишковий тракт і організм у 

цілому. У зв’язку з цим, жувальну гумку можна розглядати як один з факторів 

ризику розладів шлунково-кишкового тракту.  

Метою дослідницької роботи було дослідити взаємозв’язок між 

частотою розладів шлунково-кишкового тракту та кратністю використання 

жувальної гумки. 

Матеріали та методи. Гуртківцями було проведено опитування 

сдудентів 1-4 курсів Чортківського державного медичного коледжу.  

Проаналізовано 442  анкети. Карта опитування включала запитання щодо 

частоти, тривалості та часу використання жувальної гумки, зв'язок із прийомом 

їжі, а також проінформованості стосовно шкідливого впливу жувальної гумки.  

Результати дослідження. В результаті дослідження виявлено, що про 

шкідливість жувальної гумки проінформовані  313 студентів з усіх опитаних 

що становить 71%. 

Щодо вживання жувальної гумки 

267 (60%) – студентів сказали так 

166 (38%) – іноді 

9 (2%) – ні 

Як за часто жують: 
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Кожний день 1 жуйку – 40% 

До 4 жуйок в день – 9% 

5 і більше жуйок в день – 3% 

Рідко – 48% 

Коли жують  

На голодний шлунок  - 4% 

Після прийому їжі – 34% 

Не залежно від прийому їжі – 62% 

Скільки часу жують 

5 – 10хв – 59% 

До 30хв – 34% 

2год і більше – 7% 

Чи викликає жування гумки неприємні відчуття (печія, біль у животі 

чи епігастрії, проноси та ін.) 

Так – 27% 

Ні – 73% 

Гуртківці проаналізували анкети в яких було сказано, що студенти  

відчувають неприємні відчуття і встановили взаємозв’язок між частотою 

розладів шлунково-кишкового тракту та кратністю використання жувальної 

гумки.  Студенти які жують 5 – 10 хв відчувають розлади шлунково-кишкового 

тракту – 24%, ті які жують 30 хв – 25%, а які 2год і більше – 75%. 

Висновки.  Аналіз анкет дав змогу побачити що більшість студентів 

ЧДМК проінформовані про шкідливий вплив жувальної гумки на організм 

людини але вживають жувальну гумку. Засмучує той факт, що 62% опитаних 

студентів вживають жувальну гумку не залежно від прийому їжі тобто можуть 

жувати і на голодний шлунок. Тішить те що 59% опитаних відповіло, що жують 

5 – 10хв. Аналіз анкет дав змогу побачити тенденцію до збільшення частоти 

неприємних відчуттів з боку шлунково – кишкового тракту і кратністю 

вживання жуйки, що можна пояснити тим, що тривале жування гумки 

незалежно від прийому їжі стимулює виділення шлункового соку. Це означає, 

що жувальну гумку потрібно розглядати як фактор ризику розладів шлунково-
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кишкового тракту, а отже, людей, що страждають хронічними захворюваннями 

шлунково-кишкового тракту необхідно попереджати про шкідливість 

жувальної гумки та можливу її роль у загостренні хвороб. Тому нами було 

розроблено пам’ятку про використання жувальної гумки. 

 

Гуртківці рекомендують. 

Якщо ви не можете відмовитися від жувальної гумки то пам’ятайте: 

1. Перед їжею можна жувати не більше 5 хвилин. Слинні залози, 

моментально відреагувавши, передають через мозок сигнал в шлунок 

"Приготуватися до прийому їжі", і шлунок починає вироблення соку. 

2. Після їжі гумку можна жувати не більше 15 хвилин. Зазвичай цього 

буває достатньо, щоб попередити утворення зубного нальоту і відновити 

кислотно-лужний баланс. Триваліше жування порушує роботу шлунково-

кишкового тракту. 

3. Жування в громадських місцях непривабливе і негігієнічне. 

4. Жування за кермом здатне спровокувати аварію. 

 

Пам’ятайте Ваше здоров’я у ваших руках! 
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Тетяна Тимків, 214 група  

 

МОДИФІКОВАНІ І НЕМОДИФІКОВАНІ ФАКТОРИ   

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ  У СТУДЕНТІВ І ПРАЦІВНИКІВ ЧДМК 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки основ медсестринства 

Керівники  роботи: голова  ЦК викладачів професійної та практичної підготовки основ 

медсестринства,  викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю  Стефанчук О.Р.  

 

Вступ. В Україні на артеріальну гіпертензію хворіють майже 13 млн. 

людей. Серед осіб з підвищеним АТ знають про наявність у них артеріальної 

гіпертензії 62 % — з них лікуються лише 23,3 %, причому ефективно - 12,8 %. 

Отже, проблема артеріальної гіпертензії є національною. 

Щорічно, з ініціативи директора коледжу, у нашому місті проводиться 

профілактика гіпертонічної хвороби, шляхом вимірювання артеріального тиску 

городянам на площі міста. Під час проведення акції кожен бажаючий може 

виміряти АТ, а також отримати рекомендації щодо профілактики захворювань 

серцево - судинної системи відповідно до виявлення факторів ризику. 

Цього року гуртківці також провели оцінку факторів ризику гіпертонічної 

хвороби серед студентів та працівників ЧДМК методом анкетування. 

Мета дослідження.  

1. Вивчити модифіковані і немодифіковані фактори виникнення 

гіпертонічної хвороби та ступінь ризику виникнення захворювання серед 

студентів  та працівників ЧДМК.  

2. Підвищити рівень знань студентів про причини виникнення, методи 

профілактики гіпертонічної хвороби. 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження стали 

студенти та працівники ЧДМК. Кількість опитаних - 130, серед них – 45 (35%)  

чоловіків , та 85 (65%) жінок різного віку. \ 

Дослідження проводилось методом опитування (анкетування). 

Обстежуваним була запропонована анкета, яка містила наступні 

запитання:  

1. Стать: 



 28 

А. чол. 

Б. жін.  

2. Вік: 

А. А. 16-20 

Б. 21-25 

В. 26-35 

Г. 40 і більше 

3. Чи маєте ви тонометр? 

А. так 

Б. ні 

4. Якому тонометру ви надаєте перевагу (механічному, електронному)? 

А. механічному 

Б. електронному 

5. Чи вимірюєте ви АТ?  

А. так 

Б. ні 

В. інколи 

6. Чи спостерігається у ваших родичів підвищення АТ? Чи хворіють на 

захворювання серцево-судинної системи ? 

А. хворіють на  артеріальну гіпертензію 

Б. мають захворювання серцево-судинної  системи  

В. нічим не хворіють 

7. Який у вас артеріальний тиск ? 

А. в нормі  

Б. знижений 

В. підвищений  

Г. не знаю 

8. Чи знаєте ви, яка норму артеріального тиску? 

А. так 

Б. ні 

9. Чи має ваше життя стресовий характер? 

А. так 

Б. ні 

В. частково 

10. Чи маєте ви шкідливі звички? 
А. так 

Б. ні 

11. Чи вживаєте ви шкідливу їжу (жирну, смажену, копчену)? 

А. так 

Б. ні 

В. інколи  

12. Чи ведете ви активний спосіб життя (рухова активність)? 

А. так 

Б. ні 

13. Яку кількість рідини ви вживаєте протягом дня ? 

А. До 1 л. 
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Б. 1-2  л. 

В. Більше 2 л. 

14. Чи вживаєте ви каву, енергетичні  напої? 
А. так 

Б. ні 

В. інколи 

15. Чи зверталися  ви до лікаря з проблемами підвищення АТ? 

А. так 

Б. ні 

16. Чи проходите ви щорічний медогляд, обстежуючись у всіх спеціалістів, а 

не тільки підписуєте медичні книжки ? 

А. так 

Б. ні 

Результати дослідження та їх обговорення. 

1. Вік опитаних  

 16-20 років (68%) 

 21-25 років (4%) 

 26-35 років (16%) 

 40 років і більше (12%).  

 

2. Наявність тонометра вдома підтвердили  121 людина (93%), відсутній 

у 9 (7%). 
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3. Більшість із опитаних обирають механічні тонометри, а саме 86 людей 

(66%), інші 44 людини (34%) обирають електронні.  

4. Також, ми дослідили, що більшість людей не слідкують за рівнем 

свого артеріального тиску – 63 людини (48%),  лише 42 людини (32%) часто 

вимірюють артеріальний тиск, інші 25 людей (20%) – інколи. 

 

5.  Ми дослідили, що у 14 людей (11%) спостерігають знижений 

артеріальний тиск, у 65 людей (50%) тиск у нормі, підвищений у 35 людей 

(27%), а 16 людей (12%) не знають рівня свого тиску. 
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6. Також, ми зауважили, що більшість із опитаних  знають норму  

артеріального тиску – 79 людей (61%), а 51 людина (39%) не знає. 

7.  

 

8. Під час опитування ми  дослідили, що  більшість людей піддаються 

стресам, а саме  67 людей (51%), а лише у 14 людей (11%) стреси відсутні, а у 

решти  49 людей (38%) стресові ситуації спостерігаються рідко.  
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9. Щодо шкідливих звичок ми зробили такі висновки: 82 людини (63%) 

із опитуваних мають шкідливі звички, а лише у 48 людини (37%) – відсутні. 

 

 

 

10. Більшість із опитуваних людей, а саме 69 людей (53%) вживають 

шкідливу їжу, а також 22 людини (17%) інколи вживають, і тільки 39 людей 

(30%) вживають корисну їжу. 
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11.  Також, ми дізналися, що лише 54 людини (42%) ведуть активний 

спосіб життя, інші 76 людей (58%) – ні. 

 

 

12.  Щодо вживання кави, енергетичних напоїв можемо відмітити, що 54 

людини (41%) вживають, також інколи вживають  44  людини (34%), а лише 32 

людини (25%) не вживають. 



 34 

 

13. Також, ми дослідили, що більшість із виявлених з АГ  не звертаються 

до лікаря при підвищенні артеріального  тиску – 68%, а лише 32% звертаються. 

 

14.  Також ми з’ясували, що більшість опитаних проходять щорічні 

медичні огляди, обстежуючись у всіх спеціалістів, а не тільки підписуванням 

медичної книжки -  78 людей (62%), інші 52 людей (38%) – ні.   
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Висновок. Ймовірність  виникнення гіпертонічної хвороби серед 

опитаних є високою, через  наявність великої кількості факторів  ризику цього 

захворювання, особливо модифікованих, а на них можна  повпливати, 

змінивши спосіб життя і прислухавшись до рекомендацій лікарів первинної 

ланки – сімейної медицини.   
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Тетяна Головацька, 231група 

АНАЛІЗ ПРОІНФОРМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧДМК  

ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ НАДАННЯ МАНІКЮРНИХ  

ПОСЛУГ – КРАСА БЕЗ ЖЕРТВ  
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки терапевтичного профілю,   

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки  основ медсестринства 

Керівники  роботи: викладач клінічних дисциплін  

терапевтичного профілю  Цьомик О.І., 

 викладач основ медсестринства та догляду за хворими Козак Х.І. 

 

Вступ. На сайтах, в рекламних матеріалах, а також на словах будь-який 

салон краси готовий «гарантувати повну безпеку» кожного свого клієнта.  

Зокрема, поговоримо про манікюрні послуги. В даному випадку ризикують 

своїм здоров'ям обидва, і майстер, і відвідувач салону краси... Пов'язано це з 

небезпекою інфікування особливо небезпечними вірусними інфекціями, 

зокрема вірусними гепатитами, а також з тим, що некваліфіковане поводження 

з ріжучим інструментом може нашкодити здоров’ю. Для того, щоб інфекція 

передалася від однієї людини до іншої, вистачить маленької краплі крові. За 

оцінками ВООЗ кожна двадцята клієнтка, яка підставляє пальчики майстрові 

манікюру, є інфікованою. Так що краща зброя і захист – це  грамотність і 

цікавість  клієнта. 

Мета дослідження. Провести аналіз роботи майстрів манікюру та стан 

проінформованості студенток ЧДМК щодо дезінфекції, методів обробки та 

стерилізації інструментарію. 

Матеріали та методи. Проведено анкетування 81 студентки 2-4 курсу 

спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». Анкета, в 

основному, містила запитання із запропонованими відповідями. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами 

анкетування 96 % опитаних студенток проводять процедуру манікюру.  

На запитання, як часто ви це здійснюєте, 46 % відповіли, що приблизно 

раз у місяць, 25 % раз у два місяці, 22 % раз у півроку, 7 % раз у рік.  
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Причому 20 % відмітили, що роблять свої ручки красивими самостійно, 

42 % - при відвідуванні салонів, 38 % - у майстра вдома. 

Тільки 6 % дівчат проводять гігієнічну чисту без покриття лаком, 69 % - 

покриття нігтьової пластини гель-лаком, 25 % - нарощування.  

57  % студенток проводять обрізний манікюр, 27 % - апаратний і 16 % 

використовують обидва методи.  
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 А 18 % опитаних, що проводять манікюр не самі, мають свої 

інструменти. 

Що стосується блоку запитань про якість роботи майстра, то 89 % 

відмітили, що їхні майстри працюють у одноразових рукавичках, 54 % 

кабінетів обладнані системою примусової витяжної системи, 

15% використовують одноразові крафт-пакети для стерилізації. 

Чи траплялися у вас побічні реакції 16,5 % відповіли, що так. 6 

% респондентів вказали на пошкодження з кровотечею, 9,5% - 

на пошкодження нігтьової пластинки, а 1 % - на грибкові 

ураження нігтів. 

Потрібно відмітити, що при виборі майстра більшість опитаних 

враховують декілька критеріїв. А саме 89 % опитаних віддають перевагу якості, 
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30 % - орієнтуються на ціну, 16 % - на зручність розташування, 16 % - на 

зовнішній вигляд майстра, 8 % - на швидкість.  

Окремі питання стосувалися безпосередньо проведення дезінфекцій та 

стерилізації інструментів. 34 % дівчат цікавилися методами та етапами їх 

проведення, 16 % правильно вказали їх послідовність.  

Враховуючи те, що великий відсоток респондентів роблять манікюр у 

салонах краси, ми провели дослідження салонів м.Чортків, які надають таку 

послугу. Лише у центрі нашого міста 13 таких закладів. Члени гуртка, як 

майбутні клієнти, поцікавилися у працівників-майстрів, як буде проведена 

обробка використаного інструментарію. Що кидалось в око – це те, що всі 

працівники працюють в рукавичках, звісно це радує. Але все ж…. Більшість 

залюбки нам про все розповіли. У трьох салонах, наприклад, нам показали 

лише дезінфекцію інструментів і коли ми запитали, а що ж далі, то працівники 

просто знизили плечима. В двох відмовились взагалі говорити і 

продемонструвати, що звичайно порушує наші права, як клієнтів і варто було б 

замислитись, чи користуватися їхніми послугами взагалі.  А ще у одному – нам 

сказали : «Зайдіть на нашу сторінку в Facebook і все собі прочитаєте». 
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Висновки. Отже, згідно даних анкетування бачимо, що більшість 

опитаних користуються манікюрними послугами. Із тих осіб, що найчастіше 

проводять, великий відсоток припадає на роботу вдома у майстра або 

самостійно, що піддає сумніву якість обробки інструменту. Якщо оцінити 

частоту проведення і покриття гель-лаком, то більшість із них проводить цю 

процедуру 1 раз в місяць, що може негативно відобразитися на стані нігтьової 

пластини. Адже рекомендовано чергувати нанесення гель-лаку з інтервалом у 

один місяць для контролю ураження грибковими інфекціями. Повинен 

насторожувати той факт, що значна частина використовує обрізний манікюр з 

використанням ріжучих інструментів, що є високим ризиком порушення 

цілісності тканин з кровотечею та інфікуванням вірусними гепатитами В і С. 

Про це свідчить і частота ускладнень. 

Зрозумілим є той факт, що більшість дівчат найважливішим критерієм 

вибору майстра вважає якість, проте якість тільки естетичну. Цікаво, що на ціну 

звертає досить незначна частина, і якщо врахувати проведення приблизно 1 раз 

у місяць, то це задоволення не з дешевих, як для студентів. 

Але найбільше насторожує байдужість опитаних щодо знань методів 

обробки інструментів у конкретного майстра та в цілому. Приблизно половини 

дівчат не цікавились їх долею. 

Отже, цікавтесь, запитуйте у майстра перед тим як сядете у крісло, 

обробкою використаних інструментів. А найкраще використовуйте 

індивідуальні набори, щоб в подарунок не отримати гепатит В та С. Вибирайте 

майстрів з хорошою репутацією, які вже багато років надають послуги 

клієнтам. Коли зайдете всередину салону, зверніть увагу на чистоту в 

приміщенні і на самого майстра з манікюру. Якщо ця людина навіть не помила 

руки, а вже береться «наводити красу» новому клієнту, – робіть висновки. 

Піклуйтеся про себе, будьте здорові й красиві! 
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Христина Фещук,  ІІ ак група 

  

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА  ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТА ІІ ТИПІВ  

У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ 
 

Кременецький медичний коледж імені Арсена Річинського 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки  

дисциплін терапевтичного профілю  

Керівники  роботи:  викладач клінічних дисциплін терапевтичного профілю  Г.З. Присяжнюк  
 

 

Вступ. Глобальною проблемою сучасності є цукровий діабет, який 

знаходиться на третьому місці після серцево-судинних та онкологічних 

захворювань. 

На цукровий діабет хворіють  понад 200 млн жителів планети. Щороку 

число недужих збільшується на 5-7% відсотків, а кожні 12-15 років 

подвоюється.  

На сьогодні в Україні на цукровий діабет хворіє близько 1,5 млн чоловік. 

За даними обласного ендокринологічного диспансеру, на Тернопіллі 

налічується 3830 хворих, які потребують інсулінотерапії. 

Раннє виявлення цукрового діабету дає змогу правильно підібрати 

лікування і дозволяє хворому вести активний спосіб життя. Обмеження в 

харчуванні, постійний контроль за цукром в крові, щоденні ін’єкції інсуліну, 

приймання цуркознижувальних препаратів, дотримання основних правил 

здорового способу життя допоможуть пацієнту. 

Мета дослідницької роботи.  Визначити рівень захворюваності на 

цукровий діабет І та ІІ типу у Кременецькому 

районі. 

Методи дослідження. Спостереження, 

опитування, аналіз статистичних даних за останні 

три роки. В огляді населення приймали участь 

сімейні лікарі, цілеспрямовано ендокринолог, 

студенти Кременецького медичного коледжу імені 

Арсена Річинського.   
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Результати дослідження та їх 

обговорення.  Цукро вий діабе т — 

група ендокринних захворювань, що 

розвиваються внаслідок абсолютної чи 

відносної недостатності гормону інсуліну, 

появи інсулінорезистентності, внаслідок чого 

виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові 

Результати обстеження показали: 

2016 рік 

ЦД Зареєстровано Вперше виявлено 

Знаходиться на 

диспансерному 

обліку 

I Тип 91 4 86 

II Тип 1255 121 1205 

2017 рік 

I Тип 92 2 90 

II Тип 2247 852 1984 

2018 рік 

I Тип 96 5 90 

II Тип 2117 128 2030 

 

Порівняльний аналіз захворювання вагітних на цукровий діабет 

 2016 2017 2018 Всього 

Всього вагітних 316 360 350 1026 

З цукровим діабетом 8 12 3 23 

Із ускладненнями 

внаслідок цукрового 

діабету 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

Перерваних вагітностей 

внаслідок ускладнень 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 
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Висновки:        Раннє виявлення цукрового діабету дає змогу правильно 

підібрати лікування і дозволяє 

хворому вести активний спосіб 

життя. Обмеження в харчуванні, 

постійний контроль за цукром в 

крові, щоденні ін’єкції інсуліну, 

приймання цуркознижувальних 

препаратів, дотримання основних 

правил здорового способу життя допоможуть пацієнту.  

Проведені дослідження показали, що серед населення Кременецького 

району переважає цукровий діабет ІІ типу. 

Найбільшу захворюваність виявлено у 2017 

році, а також, провівши порівняльний аналіз 

захворювання вагітних на цукровий діабет, 

виявлено, що на фоні збільшення кількості 

вагітних кількість хворих на цукровий 

діабет зменшилась на 26%. 
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Людмила Сокольська,  415 група 

 

АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ЧАСТОТИ ПОШИРЕНОСТІ АЛЕРГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЧДМК 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної і практичної підготовки педіатричного профілю 

Керівник  роботи: голова циклової комісії викладачів професійної і практичної підготовки 

педіатричного профілю, викладач педіатрії Петрунів О.П. 

 

Вступ. Алергічні захворювання останнім часом через значну поширеність 

називають найзагадковішою хворобою цивілізації. Серед них найчастіше 

відзначають різноманітні шкірні та респіраторні алергопатології: сезонний і 

цілорічний алергічний риніт, алергодерматит, кропив’янка, набряк Квінке, 

бронхіальна астма тощо. 

 Різноманітні прояви алергічних реакцій і захворювань згідно даних ВООЗ 

реєструються у 20-40% населення, та у понад 50% жителів великих міст, 

причому в останні роки постійно утримується тенденція до їх зростання,  а на 

ближчі 5-10 років вчені чекають вже пандемічний розвиток подій. Вважають, 

що кожен 5-ий мешканець планети-алергік. Недаремно XXI століття називають 

«століттям алергії». На алергічні захворювання страждає 25-30% дитячої 

популяції, спостерігається значне їх «помолодшання» (зміщення початку на 

більш ранній вік) і тенденція до почастішання тяжких клінічних форм.  

Метою дослідницької роботи було:  

1. Проаналізувати частоту поширеності алергічних захворювань серед 

студентів ЧДМК за результатами анкетування. 

2. Провести аналіз причин алергозів. 

3. Провести аналіз асортименту протиалергічних засобів, які  застосовують 

студенти з алергозами. 

Матеріали й методи. 

1. Результати анкетування серед студентів. 

2. Матеріали Інтернет-ресурсів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
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Члени педіатричного гуртка опрацювали літературу та матеріали 

Інтернет-ресурсів і 

розробили анкету для 

виявлення проблеми 

алергозів серед 

студентів.  Гуртківцями 

проведено анкетування 

студентів різних 

спеціалізацій. Всього 

опитано 594 студенти, 

прояви  алергозів 

виявлено у 95 

респондентів, що становить 16%. 

Найбільш поширеними є такі клінічні варіанти алергозів,  як кропив'янка 

та алергічний риніт. Кропив'янка мала місце  у 41 студента, що становить 43% 

від усіх студентів з алергозами, алергічний риніт у 17 студентів, що становить 

18%. У 29 студентів (31%) мають місце поєднання проявів зі сторони шкіри, 

слизових оболонок очей  та верхніх дихальних шляхів (носа, носоглотки, 

гортані). Спостереження останніх десятиліть свідчать про те, що існує чітка 

тенденція до збільшення числа хворих з поєднаними формами шкірної і 

респіраторної алергії. 
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А також виявлено, що 4 студенти хворіють на бронхіальну астму (4%), у 

2 (2%) наявний  атопічний дерматит. У одного респондента (1%) мала місце 

медикаментозна алергія у формі анафілактичного шоку на введення 

цефтріаксону. Це було в умовах стаціонару, своєчасно надана невідкладна 

допомога зберегла життя пацієнту. У одного респондента (1%)  мав місце 

набряк Квінке на укус бджоли, допомогу теж надавали в умовах стаціонару.  

Провівши аналіз алергологічного анамнезу, ми виявили, що у 9 (10%) 

респондентів прояви алергозів мали місце з першого року життя (серед них 

хворі астмою та атопічним дерматитом), у 24 (25%) - прояви мали місце після 

двох років, у решти (62 ст.- 65%) - після 12-15 років. 

Розвиток алергозів упродовж життя  отримав назву алергічного (або 

атопічного) маршу. Існують гіпотези, згідно яких алергічний марш у певної 

частини дітей може стартувати в ранньому дитинстві і пов'язаний з харчовою 

алергією, а другий – починається пізніше і пов’язаний із значним впливом 

довкілля і первинною сенсибілізацією респіраторного тракту. 

Гуртківцями проведено аналіз причин вищезгадуваних проблем. 

Найчастіше причиною 35 респондентів (37%) назвали харчові продукти, 

прийом яких провокував алергічну реакцію. Серед них: цитрусові, шоколад, 

мед, цукерки, копченості, полуниця, ревінь, смородина, горіхи, кетчуп, 

морозиво.   

Алергія на пилок дерев (акації, берези), злакових трав (тимофіївка), 

сміттєвих трав (амброзія, борщівник) має місце у 13 респондентів, що 

становить 14%.  

 Побутові алергени провокують розвиток алергозів у 11 студентів (12%), 

а саме: побутовий пил, кліщі, домашні улюбленці, засоби побутової хімії.  

Медикаментозна алергія, як патологічна реакція на лікарські засоби мала 

місце у 11 респондентів (12%). А саме, на: антибіотики (цефтриаксон та ін.) - 

5(45%),  анальгетики (парацетамол, анальгін) - 3(27%), місцеві анестетики - 

1(1%)  та інші (нош-пу, пектолван-плющ, бромгексин) -3(27%). В останні роки 

медикаментозна алергія має тенденцію до зростання не тільки в Україні, але і в 

інших країнах світу.  
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На укуси бджіл, ос з проявами вираженої місцевої реакції з набряком та 

свербіжем реагують 3 (3%) студентів. Такі метеофактори, як холод, сонце 

спричиняють реакцію шкіри у  2 (2%) опитуваних. У 8 (8%) опитуваних у 

причинах алергозів відмічається поєднання декількох алергенів. Тютюновий 

дим сприяє подразнюючу дію на слизову оболонку носа, очей у 1 (1%) 

респондента, що проявляється чханням, сльозотечею.  

А у 11 респондентів (11%) тригер не визначений, згідно даних літератури 

це може становити до 20% серед усіх випадків алергозів. 

Вся вище викладена інформація щодо причин алергозів відображена на 

діаграмі. Тут можна погодитись  з висловлюванням відомого італійського 

філософа Марсілліо Фічино, який у свій час сказав "Кожна річ у природі - це 

або причина спрямована на нас, або наслідок, що йде від нас."  
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Харчові продукти
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визначити

 

Аналізуючи клінічні прояви дерматоалергозів, ми виявили, що у всіх 

респондентів, які мають періодично висипання на шкірі, найбільшою 

проблемою є свербіж. Він провокує порушення сну, неспокій, дратівливість. 

Для зменшення цієї симптоматики більшість опитуваних використовують 

періодично заспокійливі та антигістамінні препарати.  

 Ми провели аналіз асортименту найбільш вживаних препаратів з групи 

блокаторів Н1- гістамінових рецепторів. На сьогодні клас представлений трьома 

поколіннями препаратів. Нами  отримано наступне: препарати І-го покоління 

(супрастин, діазолін, тавегіл) періодично приймають 12 (13%) респондентів, 

препарати ІІ-го покоління (лоратадин, цетиризин) - 20 (21%), препарати ІІІ-го 

покоління (L-цет, алерон, алерсіс) - 18 (19%). Як бачимо, опитувані надають 

перевагу препаратам ІІ, ІІІ-го покоління, які найбезпечніші, найефективніші 

проти алергії. Менша половина респондентів про прийом ліків нічого не 

вказали. За даними літератури 80–90% пацієнтів із алергічними 

захворюваннями не зареєстровані в закладах охорони здоров’я, а 70–80% 

виявлених лікують із запізненням. 

 Студенти, в яких має місце атопічний дерматит, вказали, що вони 

приймають за призначенням лікаря антигістамінні препарати короткостроково, 

рясно і часто місцево пом'якшувальні засоби (емолієнти), періодично - топічні 

глюкокортикостероїди. Студенти з бронхіальною астмою приймають засоби, 
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які забезпечують контроль за перебігом бронхіальної астми. Ці дві категорії 

студентів перебувають під наглядом сімейного лікаря та лікаря-алерголога.   

Висновки: 

1. Алергія, як неправильна реакція організму на певні чужерідні йому 

речовини, досить поширена серед студентів ЧДМК. 

2. Тригери алергії дуже різноманітні, але найчастіше ними виступають харчові 

продукти. Ми вважаємо, що ймовірно це пов'язано з особливостями сучасної 

технології харчової промисловості, в якій широко використовуються різні 

добавки-барвники, консерванти, емульгатори, наповнювачі, ароматизатори. 

У частини опитаних характерна множинна сенсибілізація до різних груп 

алергенів, що в цілому відповідає вітчизняним та світовим даним. 

3. На сьогодні антигістамінні препарати визнані золотим стандартом терапії 

при алергозах. Саме препарати ІІ, ІІІ-го покоління, які характеризуються 

високою   специфічністю, високою спорідненістю до Н1-рецепторів, 

більшою тривалістю дії (до 24 год.), відсутністю звикання у разі тривалого 

застосування і приймають студенти з алергозами.   

 Стрімке зростання алергічної патології серед дітей у світі та 

безпосередньо в Україні розглядається як одна з головних проблем сучасної 

охорони здоров'я. Велика увага приділяється питанням профілактики, метою 

якої є полегшення перебігу та зниження ризику розвитку ускладнень 

алергічного захворювання. Фахівці попереджають: якщо алергічна хвороба 

сформувалася, просто так вона не пройде. 

  Гуртківцями розроблено пам'ятки-правила  для алергіків, які допоможуть   

реально взяти підступну недугу під контроль. 

 Лiтература 

1. Атопічний дерматит. Адаптована клінічна настанова, заснована на 

доказах. Державний експертний Центр МОЗ України. 2016. 

2. Вороненко Ю.В.,  Пухлик Б.М., Кузнецова Л.В.,  Гуляр С.О.,  Фролов 

В.М., Бобров О.Є.,  Осипова Л.С.,  Гавриленко Т.І.,  Назар О.В.,  Літус 
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допомоги "Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію". Наказ 

МОЗ України від 30.12.15 №916. 

5. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник для студентів ВМНЗ ІV 

р.а.. Рекомендованло ЦМК з вищої мед. освіти МОЗ України/ Андрейчин 

М.А., Чоп'як В.В., Господарський І.Я. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.-
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Мар’яна Сандалюк, 333 група 

 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ НА НЕРВОВО-ПСИХІЧНИЙ 

СТАН ШКОЛЯРІВ М. ЧОРТКОВА 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної і практичної підготовки педіатричного профілю 

Керівник  роботи: викладач педіатрії Добриднєва Ж.О. 

 

Вступ. XXI століття – це період глобальної комп’ютеризації всіх сфер 

життя. Комп’ютерні технології настільки міцно заснувалися в нашій 

повсякденності, що ми навіть уявити не можемо свого існування без них. 

Сучасні комп’ютерні технології мають великий вплив на дітей та підлітків. В 

наш час комп’ютер, ноутбук, планшет, нетбук або смартфон є практично в 

кожній сім’ї. Ці електронні пристрої стали невід’ємною частиною буденного 

життя дітей, і з кожним днем вони все більше виявляють до них інтерес. За 

даними статистики, на сьогоднішній день сучасними гаджетами користується 

близько 94% дітей у віці 5-18 років. 

Проблема впливу комп’ютерних технологій на дитину цікавила багатьох 

дослідників, але і в наш час вона залишається актуальною. Психологи по-

своєму підходять до проблеми «комп’ютерні технології і діти», вони оцінюють 

її з точки зору тих завдань, які дитина повинна вирішувати на кожному етапі 

свого розвитку. Вони вважають: чим раніше дитина познайомиться з 

комп’ютером, тим меншим буде психологічний бар’єр між нею і машиною, 

тому що в дитини практично немає страху перед технікою. 

Метою навчально-дослідницької роботи було: 

1. Проаналізувати вплив застосування електронних пристроїв на 

нервово-психічний стан організму школярів. 

2. Визначити позитивні та негативні наслідки користування 

сучасними гаджетами.  

3. Виробити профілактичні рекомендації щодо правильного 

користування електронними пристроями. 

Матеріали і методи. 

Матеріалами дослідження стали: 
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 опитування учнів та батьків. 

Методи дослідження: 

 статистичні та інформаційні. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Для того, щоб оцінити вплив електронних пристроїв на нервово-

психічний стан школярів, студенти - гуртківці провели ряд опитувань у школах 

м. Чорткова. 

За період дослідження (вересень-січень 2018-2019 рр.) було опитано 150 

школярів та 85 батьків.  

Опитування школярів проводилось за такими напрямками: 

1. Скільки часу протягом доби ти витрачаєш на користування 

гаджетами? 

2. Якими гаджетами користуєшся і скільки часу ти можеш обходитися 

без них? 

3. Чи носиш ти з собою до школи мобільний і чи користуєшся ним на 

уроках з різних причин, час від часу? 

4. Якій формі спілкування з друзями ти надаєш перевагу: віртуальній чи 

візуальній? 

5. Ваш емоційний та фізичний стан після користування гаджетами. 

Опитування батьків проводилось за такими напрямками: 

- ваше ставлення до сучасних електронних пристроїв та їхнього 

впливу на вашу дитину; 

- чи обмежуєте ви час користування вашої дитини гаджетами і як вона на 

це реагує. 

    Провівши опитування 150 школярів, ми виявили, що електронні 

гаджети мають 94% школярів (141 дитина), з них  100% мали мобільні 

телефони, 55,3% (78 дітей)- телефони і планшети, 24,1% (34 дитини)- телефони, 

планшети і ноутбуки.  
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Час, який діти проводять перед екранами різних пристроїв: 68% 

опитаних- менше 3-х годин, 26%- від 4 до 6 годин, 6% - більше 10 годин.  
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Хлопці проводять більше часу за електронними гаджетами, ніж дівчата. 

41,8% школярів проводять в гаджетах більше часу, ніж спочатку планують. 64 

% опитуваних дітей відповіли, що мають доступ в інтернет в будь-який 

бажаний час без жодних обмежень. 

Без гаджетів комфортно можуть обійтися протягом 6 годин - 60,3% 

школярів. 42 дитини (29,8%) зізналися, що постійно думають про телефон та 

інтернет, 54 дитини  (38,3 %) використовують інтернет як спосіб відходу від 

своїх проблем і як вихід негативним емоціям, 35 дітей (24,8%) відчувають, що 

повинні перебувати за комп'ютером все більше часу, щоб відчути себе 

задоволеним.  

    

 25,5 % (36) школярів говорить неправду своїй сім'ї чи будь-кому іншому, 

щоб приховати кількість часу, 

проведеного за комп'ютером. 

19,9% (28 дітей) зізналися, що 

мали невдалі спроби 

контролювати, обмежити або 

припинити використання інтернету. 

У 14,2% (20 дітей) погіршились 

стосунки з близькими,  у 17% 

(24 дитини) погіршилось 
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навчання через надмірне використання інтернету та телефону.  

Фізичний стан погіршився у 38% школярів (54 дитини), зокрема у 63 % 

дітей- знизився зір, у 51,9% дітей-погіршився сон, 30% дітей скаржаться на 

головні болі після користування гаджетами. 

90% (135 

дітей) опитаних 

регулярно носять до школи 

мобільні 

телефони,  64% з 

них користуються 

мобільними на 

уроках з різних 

причин. Протягом 

дня  крім 

дзвінків та смс 

(99%), діти 

користуються інтернетом (74,5%), іграми (90%), використовують калькулятор 

(44%), диктофон (4%), фотографують (81,5%), слухають музику (7,1%). 

74,5% опитаних вказали, що гаджети допомагають їм швидше отримати 

необхідну інформацію, 61% - полегшують підготовку домашніх завдань.  

Віртуальній 

формі спілкування 

з друзями надають 

перевагу 34 % 

школярів (48 дітей), 

66% - візуальній. 

18% дітей вказали, 

що мають складнощі в 

спілкуванні з 

однолітками в реальному світі, комп’ютер їм дає можливість знайти у 

віртуальному світі співбесідника і навіть друга. 
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Проаналізувавши відповіді батьків, ми виявили, що 35,3% батьків ніяк не 

обмежують користування дітей електронними гаджетами. 76% батьків не 

знають, які сайти відвідують їхні діти. 34,1% батьків не знаходяться поруч з 

дітьми, коли ті «сидять» в інтернеті чи користуються мобільним телефоном. 

Навпаки, лише 10,6% батьків забороняє скачування музики, фільмів та ігор та 

лімітує час користування гаджетами. На запитання, як дитина реагує на 

заборону, 33% відповіли, що адекватно, 67% - проявляє агресію, ображається.   

 

Гуртківцями розроблено санпросвітницькі рекомендації щодо 

правильного користування електронними пристроями для батьків та школярів: 

 Не встановлюйте комп'ютер у кімнаті дитини, щоб у неї не було 

спокуси проводити занадто багато часу (особливо в нічний час) біля 

комп'ютера. 

 Інтернет в кімнату дитини проведіть, як можна пізніше, так як після 

цього ситуацію Ви упустите з під контролю. 

 Поясніть дитині, що сайти можуть бути «поганими» і «хорошими», 

перші краще не відвідувати. 

 Навчіть дитину навичкам пошуку інформації в інтернеті, сформуйте 

список найбільш корисних (і безпечних для дитини) сайтів, додайте їх в 

закладки, покажіть цей список дитині. 
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 Встановіть на вашому комп'ютері відповідне програмне 

забезпечення, яке буде виконувати функцію батьківського контролю. 

 Поясніть дитині, що в інтернеті спілкуються різні люди, якщо ваша 

дитина зустріне десь негатив, вона повинна обов'язково розповісти про це вам. 

 Старайтеся більше часу приділяти дитині, щоб їй було цікаво 

спілкуватися і грати з вами. 

 Прагніть познайомити дитину з однолітками, щоб у неї було багато 

цікавих друзів. 

 Запишіть дитину в секцію або кружок. 

 Дитина шкільного віку може проводити за комп’ютером не більше 

45 хвилин – 1 години на день і то не щодня, а тричі на тиждень, через день! 

 Якщо у підлітка проблеми із зором, то сідати за монітор йому 

можна лише в окулярах.  

 Ні в якому разі не  можна працювати за комп’тером в темряві. 

 Прослідкуйте, щоб відстань від дитячих очей до центру екрану 

складала 50-70 см. 

Для школярів: 

 Використовуйте мобільний лише у разі крайньої необхідності та 

лише на короткий час. 

 Не тримайте телефон близько до тіла (краще в портфелі чи сумці). 

 Коли посилаєте СМС, тримайте телефон якомога далі від тіла. 

 На ніч вимикайте телефон або не тримайте його поруч з головою. 

 Не використовуйте мобільний у транспорті (тролейбусі, автобусі, 

автомобілі, особливо метро), оскільки в цьому випадку випромінювання 

мобільного телефону зростає. 

 Не грайте в ігри, використовуючи телефон. 

 Не можна залишати трубку заряджатися на легкозаймистих 

предметах (папір, килим) і не ставити телефон на зарядку вночі, адже більшість 

апаратів вибухає саме під час заряджання. 

Висновок.   
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1. Школярі занадто багато часу приділяють гаджетам, не замислюючись 

про наслідки.  

2. При неконтрольованому використанні електронні прилади наносять 

більше шкоди, ніж користі.  

3. Треба навчитися раціонально використовувати носії інформації, 

дотримуватися нескладних правил безпеки, що допоможуть зберегти здоров′я. 
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Галина Нарадка,  431 група 

 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ОРФАННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

СЕРЕД ДІТЕЙ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2015-2018 РОКИ  

І ВИРОБЛЕННЯ САН-ПРОСВІТНІХ РЕКОМЕНДАЦІЙ  

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної і практичної підготовки педіатричного профілю 

Керівник  роботи: викладач педіатрії  Грошева О.Ю. 

 

Вступ. Слова швейцарського педіатра Г.Фанконі «Рідкісні хвороби 

залишаються рідкісними доти, поки вони маловідомі».  

Орфанні захворювання або «хвороби сироти» — це велика група 

патології, що загрожує життю людини, хронічно прогресує, призводить до 

скорочення тривалості життя або інвалідизації. 28 лютого відзначають 

Міжнародний день рідкісних (орфанних) хвороб, заснований Європейською 

організацією з рідкісних захворювань в 2008 році.  

Зустрічаються з частотою 1 випадок на 2000 населення. За даними 

європейської організації EURORDIS, в переліку нараховується біля 8000 

«сирітських» хвороб. Лише в Європі є 30 млн. хворих з орфанними 

захворюваннями, кожного тижня у світі виявляється в середньому 5 нових 

невивчених хвороб. У нашій країні в перелік внесено 294 діагнози. 

Ці захворювання характеризуються тяжким, хронічним, прогресуючим 

перебігом і практично у 50% випадків призводять до інвалідності, кожен п’ятий 

хворий страждає від болю, кожен третій не може вести самостійний спосіб 

життя. Але найстрашніше, що більш як 75% хворих, які страждають на орфанні 

захворювання, - це діти... 

Це маловивчені стани, специфічні методи лікування яких поки що не 

розроблені.  

Більшість таких захворювань є генетичними і невиліковними. Близько 

30% таких дітей не доживають до п'ятирічного віку.  

Метою дослідницької роботи було:  

 Вивчити поширеність та структуру орфанних захворювань у дітей 

різного віку, що мешкають в Чортківському районі. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0910-17/paran2#n2
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 Виділити найбільш несприятливі фактори, які призводять до 

захворювань. 

 Визначити місце ранньої діагностики.  

 Розглянути шляхи зниження частоти даної патології. 

Матеріали і методи дослідження 

1. Історії хвороби стаціонарних хворих дитячого відділення стаціонару. 

2. Історії розвитку дитини (Ф112) поліклініки. 

3. Диспансерний облік. 

4. Вивчення літературних джерел. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу рівня захворюваності у 

нашому районі, спочатку ми вирішили проаналізувати стан захворюваності в 

Україні .  

Станом на 01.01.2019 р. в Україні  зареєстровані та перебувають на 

диспансерному обліку близько 8% населення з різними рідкісними 

захворюваннями, найбільш поширеними серед них є фенілкетонурія, хвороба 

Гоше, гіпофізарний нанізм, муковісцидоз, бульозний епідермоліз, онкологічні 

захворювання тощо. Особливістю усіх цих хвороб є те, що вони невиліковні.  

Точні причини виникнення рідкісних хвороб визначити важко.  Близько 

80% орфанних хвороб виникає на генетичному рівні, 20% розвивається через 

онкологічні хвороби, інфекції, аутоімунні захворювання, вплив екології, 

наслідки Чорнобиля або близькість сміттєвих звалищ. 

Щоб виявити ризики розвитку деяких орфанних хвороб з перших днів 

життя, в Україні новонародженим проводять неонатальний скринінг, який є 

найточнішим на сьогоднішній день способом ранньої діагностики генетично 

обумовлених патологій, за допомогою якого виявляють хвороби, які здатні 

серйозно вплинути на розумовий і фізичний розвиток дітей: вроджений 

гіпотиреоз, муковісцидоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром. 

За допомогою інших ефективних методів діагностики (наприклад, 

біохімічний скринінг на основі вивчення специфічних ферментів в сухих 
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плямах крові) можна виявити хворобу Гоше, хворобу Фабрі, хворобу Помпе. У 

Європі таких досліджень роблять 22, у США – 34. 

Статистичні дані орфанних захворювань серед дитячого населення 

Чортківського району за даний період є вражаючими. Так за 2015 – 2018рр. у 

Чортківському районі зареєстровано: 

 Муковісцидоз – 4 дитини 

 Вроджений гіпотиреоз – 2  

 Фенілкетонурію – 2  

 Ахондроплазія. Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС з 

гідроцефальним синдромом-1 дитина 

 Діти інваліди підгрупи А – 59 (ДЦП, вроджений бульозний 

епідермоліз, дитячий аутизм, множинні вади розвитку, х-ба Дауна, х-ба 

Дюшена, цукровий діабет, інфантильна деменція, остеогенна саркома правої 

стегнової кістки з метастазами в легені, вроджена аномалія нижньої кінцівки, 

вроджені аномалії головного мозку, оперована спинномозкова грижа, наслідки 

перенесеного вірусного енцефаліту з глибокою затримкою психомоторного 

розвитку, аміноацидопатія з центральним глибоким тетрапарезом) 

Реєстр хворих постійно оновлюється. 

Найголовнішою проблемою для пацієнтів із «сирітськими» 

захворюваннями є висока вартість лікування. Водночас для багатьох орфанних 

хвороб взагалі не існує етіотропного лікування, і воно обмежується 

симптоматичною терапією. В Україні протягом останнього десятиріччя також 

досягнуто певного прогресу в діагностиці і лікуванні спадкових метаболічних 

захворювань. Створена «Асоціація хворих з рідкісними хворобами «Орфан-

Україна», відкрито Центр метаболічних захворювань на базі ОХМАТДИТ. 

Висновки. 

1. Проводити скринінгові обстеження, сучасні методи лабораторної та 

медико-генетичної діагностики орфанних захворювань.  

2. Постійний електронний реєстр хворих. 

3. Проводити диспансерне спостереження всіх хворих відповідно діючих 

протоколів надання медичної допомоги. 
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4. Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами і відповідним дієтичним 

харчуванням. 

5.   Важливим завданням є покращення якості життя людей з орфанними 

захворюваннями, їх соціальна адаптація. Необхідно навчати батьків, родини 

жити з такими людьми, а лікарів – максимально відповідально ставитися до 

рідкісних діагнозів. 

6. Значна кількість рідкісних захворювань раніше вважалися 

некурабельними, сьогодні успішно лікуються. Навіть ті форми, які раніше 

вважалися сублетальними і летальними, при ранньому виявленні можуть 

піддаватися корекції з повною або частковою реабілітацією хворих. Це 

дозволяє повернути в суспільство фізично і соціально адаптованих, 

працездатних людей.  

Звичайно, вилікувати від генетичного відхилення повністю неможливо, 

але поліпшити якість життя і продовжити його — цілком можливо! 

Гуртківцями розроблені  рекомендації : 

1. До вагітності ризик народження хворої дитини можна визначити в 

сім’ях, де вже були подібні проблеми. Для цього слід звернутися до лікаря-

генетика для визначення ризику народження хворої дитини, діагностики та 

лікування. 

2. Симптоми, які повинні насторожити лікаря й матір дитини, що 

зумовлює необхідність своєчасно зайняти активну позицію щодо подальшої 

діагностики патології, є наявність у новонародженого таких симптомів, як: 

стійкі попрілості, тремтіння підборіддя, зригування, неспокійний сон, 

посмикування, які не можна пояснити певними етіологічними причинами. Слід 

памʼятати, що порушення обміну речовин можуть перебігати під маскою 

септичного процесу, церебрального паралічу, розумової відсталості та епілепсії, 

яка не піддається лікуванню протисудомними препаратами. 

3. Навчати пацієнтів з орфанними захворюваннями сприймати себе не 

інвалідами, а абсолютно пристосованими до життя, соціально адаптованими та 

соціально захищеними членами суспільства.  

«Орфанні захворювання – не вирок, а заклик до дій!» 
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Ірина Завада, 213 група 

 
 

МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ПРАВЦЯ В УКРАЇНІ  

ТА МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ  
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи: канд.пед.наук, викладач мікробіології  Шевчук О.Р. 

 

Вступ. Правець –  важке iнфекцiйне  захворювання, поширене  у  

багатьох  країнах  свiту  та вiдоме  з давнiх часiв. Вперше правець описаний 

Гiппократом 2430 років тому, а iнфекцiйне походження правця  запідозрено 

М.I.Пироговим.  

У cвiтi щорiчно від правця гине понад 160 000 людей.  Активна iмунiзацiя  

населення  України проти правця, яка проводиться з 1960 року, забезпечила 

зниження захворюваностi в цiлому у 8,5 pаза.  

У 80-i  роки  не  вiдзначалося  стiйкої  тенденцiї  до подальшого 

зниження,  щороку хворiло на правець вiд 90 до 110 осiб (0,18-0,2 на 100 000 

населення). З 1993  року,  у  зв’язку  з  напруженою  епiдемiчною ситуацiєю  в  

Укpaїнi  з  дифтерiї,  значно  активiзувалася  масова iмунiзацiя  населення  

проти дифтерiї  та  правця,  що  зумовило  вiдчутне  зниження захворюваностi 

на правець – до 41 випадку (0,08  на 100 000)  у 1998  роцi,  причому  на вiкову  

групу  до 14 pоків  прийшовся  лише  один випадок захворювання. Проте 

правець в Укpaїні i сьогоднi  залишається  значною  медичною  та соцiальною  

проблемою,  оскiльки  посiдає  за  летальнiстю четверте мiсце пiсля СНІДу та 

сказу. Летальнiсть вiд правця перевищує 60 %, що певною мiрою  зумовлено  

порушеннями  в  проведенні  як планової  активної,  так  і  активно-пасивної 

(пiсля травми) iмунiзацiї,  що  не  забезпечує  належного захисного  рiвня  

протиправцевого iмунiтeту, вiдсутнiстю належної caнiтapнo-освiтньої роботи та  

наявнiстю peгioнiв  з  високим  ризиком  зараження внаслідок обсiменiнням 

ґрунтів правцевою паличкою [2]. 
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Отже, зазначені факти зумовлюють актуальність проблеми виникнення та 

поширення правця в Україні. 

Мета нашого дослідження полягає у вивченні поширення правця в 

Україні протягом 2016 – 2019 років та методи профілактики захворювання. 

Матеріали й методи.  Дослідження ґрунтується на широкому колі 

опублікованих джерел: 

 статистичних даних Чортківського ПМСД; 

 періодичні видання України, інформації  з веб-сайтів Інтернету; 

 науково-інформаційні передачі телебачення тощо. 

Методи дослідження: логічний, проблемний, вивчення матеріалів та 

публікацій, пов’язаних з науковим доробком вчених. 

Результати дослідження та їх обговорення.  Гуртківцями 

проаналізовано інформацію щодо виникнення правця серед населення в 

областях західного регіону України протягом 2016 – 2019 рр. Спостерігається 

невтішна ситуаціях, є випадки захворювання не тільки серед дорослого 

населення, але й серед дітей. 

 2016 2017 2018 2019 Всього 

Львівська  5 (діти) 3 (діти і 

дор) 

1 (дит) 9 

Київська   2 (дор)  2 

Тернопільська 3 (дор і 

дит) 

1 (дит)   4 

Сумська  1 (дит)   1 

Вінницька   1 (дит)  1 

Хмельницька  1 (дит)   1 

Рівненська   1 (дор)  1 

Івано-

Франківська 

 1 (дит)   1 

 

Правець  довгий  час  вважали  епідемією  лише  війн.  Але  й  у  мирний  

час  проблема  правця  є  актуальною  та  далеко  не  до  кінця вирішеною.  
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З даних таблиці видно, що лідером по виникненню правця є Львівська  - 9 

випадків (5– 2017 р., 3 – 2018 р., 1 – 2019 р.) та Тернопільська – 4 випадки (3 – 

2016 р., 1 – 2017 р.) області. 

Хвороба не вибирає кого уражати, це може бути двохрічна дитина чи 87 

річна бабуся. Найбільш складна ситуація із маленькими дітьми, особливо коли 

вони не вакциновані. Збудник потрапляє в організм не тільки через рани, як ми 

звикли думати, але й іншим механізмом. У серпні 2018 р. в Львівській області,  

дівчинка 3,5 років захворіла на правець та перебувала у важкому стані в 

реанімації, через потрапляння стороннього предмета в ніс. 

Тернопільська область належить до території з високим ризиком 

інфікування правцем, показники захворюваності практично завжди 

перевищують середні в державі, щороку реєструється 2-3 випадки 

захворювання. В  останні  роки,  через  відмову  батьків,  певний  прошарок  

дітей залишається  не щепленим,  а  педіатри  знаходять  необґрунтовані 

причини  для  відведення  від щеплень  за медичними  показами,  відомі факти 

фальсифікації відомостей про щеплення дитини. Зокрема в області у 2017 р. 

дитина 5 років  захворіла на правець, зідно даних медичної документації, їй  

проводилися щеплення, але з грубим порушенням схеми і вони не забезпечили 

надійний захист від правця. 

Неординарним  є  той  факт,  що  за  даними літератури  більшість (67%)  

хворих  на  правець  госпіталізуються  на другу,  або  на (27%)  третю  і  навіть  

на шосту (6%)  добу  від  початку захворювання,  оскільки  травми,  що  

ускладнюються  правцем, здебільшого  є  легкими  і  потерпілі  не  звертаються  

по  медичну допомогу одразу, а проводять самостійне лікування [5]. 

Специфічною профілактикою правця є планова та екстрена імунізація. Тому 

дуже важливо чи травмований пацієнт отримував планові щеплення для 

профілактики правця. 

Гуртківцями отримано та проаналізовано інформацію з кабінету 

щеплення Чортківської ЦКРЛ щодо планової вакцинації населення вакциною 

АКДП, АДПм у 2017 та 20118 рр. [3]. 
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Вакцинація населення для профілактики  

кашлюка, дифтерії і правця у 2017 р. 
Вікова 

категорія 

АКДП-1 АКДП-2 АКДП-3 АКДП-4 АДПм 

підляг. вакцин. підляг. вакцин. підляг. вакцин. підляг. вакцин. підляг. вакцин. 

3 місяці  66   - - - -   
До 1 року  40  59 499 25 - -   
1 рік і ст.  33  52 465 29 - -   
18 міс. і ст.       536 164   
14 р. і ст.         646 384 
18 р. і ст..         280 169 
Дорослі         1585 236 

 

 

Вакцинація населення для профілактики 

 кашлюка, дифтерії і правця у 2018 р. 
Вікова 

категорія 

АКДП-1 АКДП-2 АКДП-3 АКДП-4 АДПм 

підляг. вакцин. підляг. вакцин. підляг. вакцин. підляг. вакцин. підляг. вакцин. 

3 місяці  142   - - - -   
До 1 року  163  245 499 155 - -   
1 рік і ст.  72  130 465 91 - -   
18 міс. і ст.       536 361   
14 р. і ст.         646 660 
18 р. і ст..         280 305 
Дорослі         1585 970 

 

З отриманих даних видно, що у 2018 р. зростає кількість вакцинованого 

населення порівняно із 2017 р. Це вказує на правильний вибір батьків щодо 

вакцинації своїх дітей. 

Гуртківцями проаналізовано базу даних Центра громадського здоров’я 

МОЗ України стосовно щеплення  населення проти кашлюку, дифтерії, правця 

станом на 01.01.2018 р. та 01.01.2019 р. [6]. Зроблено вибірку даних про 

вакцинацію дітей до року життя, у 16 років та вакцинацію дорослих протягом 

2017 та 2018 рр. 
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Станом на 01.01.2018 р. первинним вакцинальним комплексом проти 

кашлюку, дифтерії та правця (три  щеплення у 2,4 та 6 місяців вакциною 

АКДП) у всіх регіонах країни проведено шеплення 192 004 дітям у віці до 

одного року, що становить 53,2% від запланованої до вакцинації кількості дітей 

[6]. 

Аналізуючи отримані дані стосовно щеплення дітей до року життя, 

найнижчі рівні охоплення вакцинацією у 2017 р. спостерігаються в Рівненській 

(24,5%), Волинській (26,7%), Івано-Франківській (32,3%), Тернопільській 

(34,7%) областях, а найвищі – у м. Київ (94,6%), Кіровоградській (76,7%), та 

Черкаській (72,8%) областях. 

 У 2018 р. ситуація дещо змінюється, перше місце щодо найменш 

вакцинованих посідає Івано-Франківська область (44,4%), хоча відсоток 

вакцинації дещо зростає на (12,1) порівняно з попереднім роком. У 

Тернопільській області теж зростає відсоток вакцинації дітей до (54,7). У 

м.Київ ситуація практично не змінюється (92,7%). Лідером серед областей, які 

провели вакцинацію є Кіровоградська область – 93,1%. 

за 2017 р. 
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Найменший відсоток охоплення щепленням вакциною АДП-м (16 років) у 

2017 р. спостерігається в Івано-Франківській  (58,1), Чернівецькій (59,9) 

областях. А у 2018 р. – у Херсонській (52,7%) та Закарпатській (57,0%) 

областях. У цьому ж році значно зростає (на 31,8) відсоток щеплення в Івано-

Франківській області, що становить 89,9.  Вакцинація у м.Київ з 92,7%                  

(2017 р.) знижується до 74,3% (2018 р.) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 2018 р. 

за 2017 р. 
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Результати вакцинації дорослого населення для  профілактика правця і 

дифтерії протягом 2017 р. невтішні. Дванадцять областей, серед яких лідером є 

Черкаська (21,2%), показують дуже низький відсоток вакцинації – менше 50. 

Зокрема: Волинська – 28,6%, Рівненська –28,9%, Івано-Франківська – 29,0%, 

Одеська – 30,8%, Полтавська – 31,2%, Житомирська – 35,0, Закарпатська– 

35,9%, Харківська – 37,2%, Хмельницька – 40,9%, Запорізька – 44,2%, 

Чернігівська – 45,7% [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 2018 р. 
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за 2017 р. 

 

 

У 2018 р. ситуація дещо змінюється і тільки чотири області мають 

невисокий показник вакцинації: Херсонська – 31,0%, Львівська – 33,7%, 

Дніпропетровська – 36,2%, Київська – 42,2%. Ситуація із щепленням дещо 

змінюється і вказує на позитивну динаміку імунізації населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 2018 р. 
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Проаналізувавши отримані дані щодо виникнення захворювання і 

планову імунізацію населення можна побачити,  що у 2018 р. у Львівській 

області невисокий показник вакцинації дорослого населення 33,7% і 3 випадки 

захворювання (2 дітей і 1 дорослий). У Тернопільській області найвищий 

показник вакцинації дітей до року життя становить у 2017 р. – 34,7% та 1 

випадок захворювання (1 дитина). На нашу думку ці дані взаємопов’язані.  

Однак, проаналізувавши отримані дані планового щеплення населення за 

два роки, можна спостерігати тенденцію зростання відсотка вакцинації 

населення по областях. Можливо населення стає більш свідомим, починає 

правильно реагувати на заклики медиків щодо вакцинації.  

Дуже важливою є екстрена  профілактика  правця, яка  передбачає  

первинну  хірургічну  обробку рани  та  створення  антитоксичного  імунного  

захисту.  Її  необхідно  проводити  в  період  до 20  дня  з моменту  отримання  

травми,  враховуючи  можливу  довготривалість інкубаційного періоду при 

правці. При тяжких відкритих травмах для забезпечення  повноцінної  імунної  

відповіді  на  правцевий  анатоксин, препарат  слід  вводити  не  раніше 3-го  та  

не  пізніше 12-го  дня  після травми.  Первинне  хірургічне  оброблення  рани  

необхідне  для максимального вивільнення рани від правця та інших 

мікроорганізмів, забезпечення кровопостачання рани, збереження при цьому 

нервових, сухожильних та м’язових структур місця травми [4].  

Слід пам’ятати, що після одужання хворому необхідно провести активну 

імунізацію за допомогою адсорбованого правцевого анатоксину, який вводять 

внутрішньом’язово триразово в дозі 1,0 мл з інтервалами 3-5 днів, так як 

перенесене захворювання не залишає після себе імунітету [1].  

Висновки. Специфічна активна та пасивна профілактика правця є 

необхідними дієвими заходами у запобіганні хвороби. Доцільно залучати 

масмедіа для інформування широких кіл населення про захворювання на 

правець і шляхи запобігання хвороби, звернути увагу на ранню неспецифічну 

симптоматику правця. 
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3. Дані Чортківського ПМСД. 

4. Кукуруз  Я.С.,  Рощін  Г.Г.  Відкриті  переломи  та  вогнепальні  

поранення кінцівок,  досвід  етапного  лікування //  Проблеми  військової  

охорони здоров’я.  Зб.  наук.  праць УВМА. – Вип. № 21. – Київ: УВМА, 2008. – 

С.556-563. 

5. Бондарев  Л.С.,  Салоникиди  А.И.,  Чебалина  Е.А.,  Клыса  Н.М.  

Опыт  и перспективы  оптимизации  лечения  больных  столбняком /  Ж.  

Сучасні інфекції. – №3. – 2004. – С.49-52. 

           6. https://phc.org.ua/pages/diseases/immunization/immunization-coverage 
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Олеся Бартків, 433 група  

 

ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

ВИПУСКНИХ КУРСІВ ЧДМК 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної і практичної підготовки педіатричного профілю 

Керівник  роботи: викладач неврології та психіатрії Жабіцька О.Б. 

 

Вступ. Психічна стабільність (ПС) - один з факторів, який забезпечує 

гармонійне співвідношення особистості й навколишнього соціального і 

природного середовища. Важливе значення ПС має для студентів в Україні, які 

виконують значні обсяги розумової праці в умовах обмеженого часу, соціальної 

нестабільності, дефіциту якісного харчування, незбалансованого 

співвідношення між працею і відпочинком на тлі поширення шкідливих звичок.   

Мета дослідницької роботи. 

  Визначення формування нахилів до патологічних типів особистості 

серед студентів ЧДМК. 

 Визначення рівня інтелектуального розвитку студентів ЧДМК. 

Матеріали та методи дослідження. 

1. Анкетування студентів випусників; 

2. Аналіз наукової літератури по досліджуваній темі; 

3. Використання клініко-статистичних даних мережі Інтернет. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для встановлення 

патопсихологічного профілю особистості використовувався опитувальник 

Міні-Мульт (ММРІ-скорочений варіант Мінесотського багатомірного 

особистісного переліку). 

Проведено ММРІ тестування 115 студентів випускного курсу. З них 

66(57,39%) осіб жіночої статті та 49( 42,61%) – чоловічої. 
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За результатами аналізу анкет встановлено наявність сформованих 

нахилів до патопсихологічного типу особистості у 18(15,65%) опитаних. 

Найбільша кількість осіб з патопсихологічними відхиленнями мала місце серед 

респондентів жіночої статті – 14(12,17%). У 4 представників цієї групи 

виявлено наявність кількох типів нахилів 

одночасно, що свідчить про стан неврозу. 

Найчастіше 5-(4,43%) зустрічались нахили до 

формування патопсихологічного типу за 

шкалою 7 (Pt-психастенія). Решта нахилів 

розподілились рівномірно по 3(2,61%) 

респонденти за шкалами 2 (Д-депресія), 6(Ра-

паранояльність ),8(Se- психастенія) та по 

2(1,74%) за шкалами 1(Hs-іпохондрія),4 (Pd - 

психопатія), 9(Ма - гіпоманія). Нахили до 

захисних реакцій конверсійного типу 

виявлено лише у однієї студентки.  

Серед осіб чоловічої статі лише в одному випадку(0,87%) мало місце 
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поєднання схильності до двох одночасно психопатологічних типів (за шкалами 

2 і 6). У решти 3 (2,61%) виявлено нахили до розвитку афективних реакцій 

(шкала 6). 

Оцінка інтелекту проведена у 99 слухачів ВНЗ, з них 51(51,52%) жіночої 

та 48(48.48%) чоловічої статті. Дослідженнями встановлено наявність дуже 

високого рівня інтелекту (130 очок і більше) у 6 (6,06%) респондентів, високого 

– у 18(18,18%). Середній рівень інтелекту виявлено у 46 (46,47%), що 

відповідає середньостатистичному рівню більшості осіб. Середній показник IQ 

у студенток склав 96, 22±2,86 очок , у осіб протилежної статті – 101,31 

±2,89(Р>0,05). Вдвічі частіше низький рівень інтелекту зустрічався у 

представниць жіночої статті , а серед чоловіків у 5 разів було більше осіб з 

високим рівнем IQ. 

  

Висновки. Отже, сформовані нахили до психопатологічного типу 

особистості виявлено у невеликої кількості студентів. Серед них найчастіше 

відзначались тривожно- недовірливий тип особистості у осіб жіночої статті та 

схильність до розвитку афективних реакцій – у протилежної. У 46(46,47%) 

виявлено середній рівень інтелекту. Стать респондентів достовірно не впливала 

на середній показник IQ. 

Середній IQ

Високий IQ

Дуже високий IQ і

вище
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Література 
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Ірина Савка,  332 група 

 

ВПЛИВ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ КОРУ НА ЕПІДЕМІЧНУ 

СИТУАЦІЮ В ЄВРОПІ ТА В УКРАЇНІ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної і практичної підготовки педіатричного профілю 

Керівник  роботи: викладач інфектології  Мазурик М.Я. 

 

Вступ. Кір є вкрай заразною важкою хворобою вірусного походження. 

Попри те, що мікроорганізм досить швидко гине в зовнішньому середовищі, 

йому притаманна висока контагіозність. 

Доведено, що неімунізовані люди у 95% випадків захворюють на кір при 

контакті з хворим. Водночас ця хвороба є керованою завдяки  впровадженню 

масового щеплення. Чим зумовлений спалах кору в Україні? Якою є ситуація в 

регіоні і в нашій державі у порівнянні з іншими європейськими країнами? 

Питання, яке постало перед гуртківцями і на яке постараємось відповісти.  

Мета дослідження. 

1. Проаналізувати дані офіційної статистики України, Європейського 

центру профілактики та контролю захворювань. 

2. Встановити зв'язок між зростанням захворюваності і недостатністю 

охоплення щепленнями дітей протикоровою вакциною.  

3. Проаналізувати причину ускладнень від кору хворих різних вікових 

категорій. 

4. Обгрунтувати рекомендації щодо подолання епідемічного спалаху. 

Матеріали та методи дослідження. Робота проведена за даними ВООЗ 

офіційної статистики України, області, району, оперативних донесень та звітів 

про захворюваність на кір, щепленість населення різних вікових груп проти 

кору. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

   Згідно статистичних даних за 2016 рік в Європі було виявлено лише 

5300 хворих на кір, а в наступному 2017 році кількість випадків захворювання 

зросла на 400% і становила 23900 хворих.                                                                                              
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Європейський центр профілактики та контролю захворювань виділив 

країни, які за 2017 рік постраждали від кору найбільше.  Серед них 

Румунія  - 5562 випадки, Італія - 5006 випадків, Україна - 4782 випадки, а 

далі - Франція, Греція, Грузія, Росія та Сербія. 

   У 2018 році захворюваність на кір в Європі досягла 10-річного 

максимуму і становила 82000 осіб, більше половини із них сталися в Україні  - 

53000 випадків. 

   За місяць січень 2019 року в Україні виявлено 12000 захворювань на 

кір. Найбільше - в Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, 

Тернопільській,  Одеській областях. 

  Епідеміологи оцінюють ситуацію в нашій області як неблагополучну. 

Тернопільщина стабільно знаходиться в п'ятірці регіонів України, де найбільше 

хворих на кір. Якщо за 2017 рік зареєстровано 145 випадків кору  (29% 

дорослих і 71% хворих  дітей), то у 2018 році   в нашій області зареєстровано 

3279 чоловік 1108 дорослих, що становить 37% і 2171 дитина -  63% . 

   Пік захворюваності припадає на листопад 2018 року, коли було 

зареєстровано 815 хворих і на січень 2019 року - 832 випадки. В цей період 

Тернопільський обласний лабораторний центр щоденно фіксував від 20 до 40 

звернень жителів області з діагнозом кір. 

  В Чортківському районі у 2017 році на кір захворіло 16 чоловік, а у 2018 

- 138. Із них віком до 18 років - 93 дитини: 15 - 17 років - 23 дітей, 10 - 14 років 

- 27 дітей, 5 - 9 років - 19 дітей, від 1 до 4 років - 13 дітей, до 1 року  - 11 дітей. 

Діти становлять 67 %, дорослі - 33%.  

  За січень 2019 року підтверджено 5 випадків кору (за такий самий період 

2018 року - 19 випадків). 

  Згідно статистичних даних відділення епідеміологічних досліджень 

більшість пацієнтів перебували на стаціонарному лікуванні, а саме - 107 

чоловік, що становить 78%. У 59 дітей (55%) виявлено ускладнення запалення 

середнього вуха, бронхопневмонію, мастоїдит, гострий ларингіт, у дорослих - 

стоматит, кератит. Всі вони не були вакциновані і раніше не хворіли на кір. 
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  В 57% хворих за наявності ознак кору ускладнень не відмічалось. Серед 

них 7 дітей віком від 5 до 10 років були вакциновані, але з порушенням 

календаря щеплень, а саме 3 із них пропустили першу дозу вакцинації, а 

четверо своєчасно не отримали другу дозу вакцини; 4 дітей від 11 до 14 років і 

1 дитина віком 17 років не були захищені подвійною дозою вакцини.  

  Відомо, що для створення надійного стійкого імунного захисту 

важливою є вчасно проведена не 

тільки вакцинація, але й 

ревакцинація. В нашому районі, 

як і в Україні загалом чимало 

батьків відмовлялись від 

щеплення своїх дітей. 

Напередодні спалаху станом на 

1 грудня 2016 показник 

щепленості був найнижчим і 

становив 45% вакцинованих і 

30% ревакцинованих.  

У 2017 році тільки 61% дітей віком до 6 років були захищені подвійною 

дозою вакцини. У 2018 році більшість хворих  - 86% дітей, що інфікувались не 

отримали вакцини взагалі або не щеплені повторно. 

  За 2018 рік від кору в Україні померло 16 людей, а за два місяці 2019 

року – дев’ятеро. Всі вони не були щеплені проти кору. 

  Щоб зупинити епідемію, імунний прошарок повинен становити не 

менше 95%. Тільки в такому разі Україна долучиться до процесу з елімінації 

кору в Європі. 



 82 

Відсоток виконання плану щеплень  

дітей вакциною від кору в Україні  

 

  Висновок.  

1. Захворювання на кір зустрічається в усіх кліматичних зонах і серед 

представників усіх рас. 

2.  В Україні реєструються високі показники захворюваності.  Досить    

гостро проблема кору назріла і в Європейському регіоні.      

3. На зростання захворюваності на кір вплинули недоліки в проведенні    

імунопрофілактики та недостатність охоплення щепленнями дитячого 

населення. 

4. Вакциновані люди хворіють на кір рідко, інфекція має легкий перебіг, 

без ускладнень. 

5. Високий рівень вакцинації захищає від поширення кору та не 

перетворює спалах на повномасштабну епідемію. 

 

Література 

1. Андросюк Я. Спалах кору. / Я. Андросюк, М. Михайленко // Безпека 

життєдіяльності. - 2018. - №3.- С.8 - 9. 

2. Малюга В. Кір: Ознаки та симптоми. Заходи захисту/ В. Малюга,  

3. М. Михайленко// Журнал головної медичної сестри .- 2014.- № 6.- С.5 - 11 
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Вікторія Гоцалюк, 333 групи 

 

 

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАХВОЮВАНОСТІ НА КІР ТА ЧАСТОТА 

УСКЛАДНЕНЬ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи: викладач інсектології Фундитус П.Б. 

 

Вступ.  ККіірр  ––  ххввооррооббаа,,  яяккаа  ввііддооммаа  зз  ддааввннііхх  ддааввеенн..  ААккттууааллььннііссттьь  ппииттаанннняя  

ппоовв''яяззааннаа  зз  ттиимм,,  щщоо  ннааррааззіі  ммааєєммоо  ееппііддееммііюю  ззааххввооррююввааннооссттіі..  ССппооччааттккуу  ххввооррооббаа  

ооххооппииллаа  РРууммууннііюю  іі  ІІттааллііюю,,  аа  ттееппеерр  іі  УУккррааїїннуу..  ББллииззььккііссттьь  ккооррддооннуу,,  ннааяяввннііссттьь  

ттррааннссппооррттннооггоо  ссппооллууччеенннняя,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі  ззааллііззннииччннооггоо,,  ввииммааггааєє  ддооддааттккооввиихх  

ззааххооддіівв  ппррооффііллааккттииккии  ддлляя  ппррааццііввннииккіівв  ззааллііззнниицціі  іі  ппаассаажжиирріівв..  ВВ  УУккррааїїнніі  ззаа  22001188  

рріікк  ззааххввооррііллоо  ммааййжжее  66  ттииссяячч  ллююддеейй..  ССеерреедд  ппррааццііввннииккіівв  ППррииддннііппррооввссььккооїї  

ззааллііззнниицціі  вв  22001188  ррооцціі  ззааррееєєссттрроовваанноо  44  ввииппааддккии..    

ККіірр--ццее  ггооссттррее,,  ввииссооккоо  ккооннттааггііооззннее  ввііррууссннее  ззааххввооррюювваанннняя,,  яяккее  ппееррееддааєєттььссяя  

ппооввііттрряянноо--ккррааппееллььнниимм  шшлляяххоомм..  ВВіірруусс  ппррооннииккааєє  вв  ооррггааннііззмм  ллююддииннии  ччеерреезз  

ссллииззооввіі  ооббооллооннккии  ооччеейй,,  ввееррххннііхх  ддииххааллььнниихх  шшлляяххіівв..  ВВіідд  ммооммееннттуу  ззаарраажжеенннняя  ддоо  

ппоояяввии  ппеерршшиихх  ссииммппттоомміівв  ппррооххооддииттьь  88--1100  дднніівв..  ХХааррааккттееррииззууєєттььссяя  ззааггааллььннооюю  

ііннттооккссииккаацціієєюю,,  ппііддввиищщеенннняямм  ттееммппееррааттууррии  ттііллаа((ччаассттоо  ддоо  ддуужжее  ввииссооккиихх  ппооззннааччоокк  

--  4400--  4411ºº  СС)),,  ссввііттллооббоояяззннюю  ((ррооззввииввааєєттььссяя  ккоонн''ююннккттииввіітт)),,  ккаашшллеемм,,  ввииссииппоомм,,  яяккиийй  

ппооччииннааєєттььссяя  зз  ооббллииччччяя  іі  шшииїї  іі  ввппррооддооввжж  ккііллььккоохх  дднніівв  ррооззппооввссююдджжууєєттььссяя  ппоо  ттііллуу..  

ККіірр  ддуужжее  ппррииггннііччууєє  ррооббооттуу  ііммууннннооїї  ссииссттееммии,,  зз  ччиимм  ппоовв''яяззаанниийй  ррооззввииттоокк  

ууссккллааддннеенньь..  ЧЧаассттіішшее  ууссььооггоо  ууссккллааддннеенннняя  ррооззввииввааююттььссяя  уу  ддііттеейй  уу  ввііцціі  ддоо  55  ррооккіівв  іі  

уу  ддооррооссллиихх  ссттаарршшее  2200  ррооккіівв..  

Матеріали та методи дослідження. Виконання даного наукового 

дослідження проводилось  за допомогою  аналізу історій хвороб, осіб які 

перехворіли на кір протягом 2018-2019р. Також проаналізовано частота 

ускладнень у різних вікових групах. Зазначимо 98% не вакциновані!Отже за 

2018р. захворіло 262 особи. 
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Кількісний показник хворих на кір у Чортківському районі 

за 2018р. 

 

Діти до 1р.-16 чол. 

Діти віком від 1-4р.19 чол. 

Діти віком від 5-9р.-25 чол. 

Діти віком від 10-14р.-36 чол. 

Підлітки віком від 15-17р.-12 чол. 

Дорослі-154 чол. 

Кількість хворих за 2019р. 

Діти-9 чол. 

Дорослі-13 чол. 

Частота ускладнень у різних вікових групах: 

Діти до року-бронхіт(1),отит(1),кон'юктивіт(1). 

Діти 1-4р.- бронхіт(3),пневмонія(2),отит(2),кон'юктивіт(1). 

Діти 5-9р.- бронхіт(2),пневмонія(3),отит(2),кон'юктивіт(2). 

Діти 10-14р.- бронхіт(6),пневмонія(3),отит(3),кон'юктивіт(4). 

Підлітки15-17р.- бронхіт(3),пневмонія(2),отит(2),кон'юктивіт(2). 

Дорослі- бронхіт(21),пневмонія(7),отит(6),кон'юктивіт(0). 
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Основні клінічні ознаки: 

-Сильний головний біль. 

-Слабкість. 

-Підвищення температури тіла до 40 градусів. 

-Нежить. 

-Закладання носа. 

-Сухий і сильний кашель. 

-Почервоніння і набряк горла.. 

-Збільшення лімфовузлів. 

-Запалення слизової оболонки очей. 

-Втрата апетиту. 

-Висип по тілу. 

Ускладнення: 

-Бронхіт і пневмонія. 

-Отит. 

-Круп. 

-Енцефаліт. 

-Міокардит. 

-Ураження імунної 

-Менінгит 

-Стоматит 

-Кома 

Групи підвищеного ризику по смертності та ускладненням після 

грипу: 

-медичні працівники, працівники освітніх закладів та немедичні 

працівники закладів охорони здоров'я, представники силових структур (МВС, 

Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, 

Прикордонна служба України, Державна служба охорони) 

-студенти навчальних закладів без обмеження віку 

-Новонароджені діти згідно календаря  профілактичних щеплень. (за 

відсутності протипоказів). 
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Висновки. 

Кір – важка хвороба, яка провокує смертельно небезпечні ускладнення. У 

2018 році кір забрав 16 життів, а вже від початку року від ускладнень померли 

п’ятеро українців.  

Лікарі не втомлюються повторювати, що єдиний спосіб вберегтися від 

хвороби – це вакцинація. «Імунізація є питанням національної безпеки, 

оскільки здоров’я українців — усіх разом і кожного зокрема — залежить від 

рівня охоплення щепленнями у країні»  
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Секція  

«ФАРМАЦІЯ» 
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Тетяна Бенедюк, 343 група 

 

 

АНАЛІЗ ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З 

МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ  

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів фармацевтичних дисциплін 

Керівник роботи: голова циклової комісії викладачів професійної та практичної підготовки 

фармацевтичного профілю Михайлюк О.В. 

 

Вступ. За оцінками експертів ВООЗ, частка фальсифікованих ліків від 

загального обсягу світового фармацевтичного ринку становить близько 15%. У 

розвинених країнах відсоток фальсифікату становить не більше 8%, а у країнах 

третього світу досягає  половини всіх лікарських засобів. На українському 

ринку ліків цей показник коливається в межах 15-20%. 

За даними Держлікслужби України найчастіше підробляють ті препарати, 

які  широко рекламуються і добре реалізуються. Це можуть бути як бренди, так 

і генерики. Не є винятком і препарати вузько спеціалізованих напрямків 

лікування. Ліки вартістю до 20 гривень не підробляють, бо це є не рентабельно.  

Метою дослідницької роботи було  на основі дослідження пакування та 

маркування готових лікарських засобів, проаналізувати рівень захищеності 

ліків, від можливості їх фальсифікації.  

Дослідження проводилося на базі Аптеки №1 Чортківського державного 

медичного коледжу, а також  були опрацьовані дані, отримані з аптек 

Тернопільської області різної форми власності під час проходження нами 

виробничої практики. 

Ми працювали у  таких напрямках: 

1. Вивчали основні вимоги до пакування та маркування  готових 

лікарських засобів; 

2. У вибірці   препаратів вітчизняних виробників проаналізували:  

- інформацію за номером реєстраційного посвідчення;  

- штрихове і QR- кодування; 

- інформацію, нанесену шрифтом Брайля; 

3. Досліджували сучасні види захисту лікарських засобів від підробок 
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За результатами роботи встановлено, що кількість зареєстрованих на 

фармацевтичному ринку України  готових лікарських засобів протягом 

досліджуваного періоду знаходилася у межаж від 10235 до 10 360, з яких 1/3 це 

вітчизняні препарати, а 2/3 – іноземні. Зверніть увагу, що ця інформація 

віднедавна є відкритою для усіх користувачів, зайшовши на сайт Даржавного 

експертного центру МОЗ України за адресою (www. drlz.com.ua), яку ви бачите 

на екрані. Щоденно ця інформація оновлюється. До безрецептурної групи, 

згідно чинного законодавства, належить 3090 препаратів, що становить майже 

30 %.  

Ми опрацювали електронні каталоги продукції восьми найпотужніших 

вітчизняних виробників лікарських засобів, що становить 1475 препаратів, 

тобто 30% від усіх зареєстрованих  і 43% від зареєстрованих вітчизняних 

лікарських засобів. 

№ Виробник Місто Загальна 

кількість 

лікарських 

засобів 

Досліджувана вибірка 

таблетованих засобів 

Загальна Без 

вторинної 

упаковки 

1. ПАТ «Фармак» Київ 220 57 1 блістер 

2.  ПрАТ 

«Фармацевтична 

фірма «Дарниця»  

Київ 250 87 1 блістер 

3.  АТ «Київський 

вітамінний завод»  

Київ 135 68 1 бліс 4 

банки 4 

згортки 

4.  Борщагівський ХФЗ  Київ 121 56 7 бліс 1 

стрип 

5. Корпорація 

«Артерфум» 

Львів 150 70 4 бліст 

6 ПАТ «Хімфармзавод 

«Червона Зірка»  

Харків 140 28 10 бліст 

7.  Фармацевтична 

компанія «Здоров`я» 

Харків 350 89 5 блістер 

8 ТзОВ «Тернофарм» Тернопіль 109 13 4 

блістери 

1 банка 

 Всього  1475 468  (32%) 43 (9%) 

Всього опрацьованих упаковок 305  
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Як видно з таблиці вибіркова сукупність дослідження становила 468 

препаратів у вигляді твердих лікарських форм – таблеток, що становить 32% 

від переглянутих препаратів. Таким чином у цьому дослідженні охоплено 4,5% 

усіх зареєстрованих готових лікарських засобів.    

Зверніть, будь ласка, увагу, що упакування таблетованих форм зазвичай  

складається з первинної упаковки, яка безпосередньо контактує з лікарським 

засобом, вторинної упаковки – картонної коробки в яку вкладено також 

анотацію до препарату. Первинна упаковка може бути: стрип, банка, обгортка 

та блістер. Як видно зі слайду виробники надають перевагу контурній 

первинній упаковці – блістеру. На основі опрацьованих даних, вторинна 

упаковка відсутня у 9% зразків. 

Згідно чинного законодавства (Наказ МОЗ України №426 від 26.08.2005р. 

«Порядок експертизи реєстраційних матеріалів ЛЗ») на вторинній упаковці 

обов’язково повинні бути нанесенні наступні дані (прошу звернути увагу не 

слайд).  

1) назва лікарського засобу;  

2) лікарська форма і кількості одиниць дозування, що містяться в упаковці; 3) 

дози діючих речовин;  

4) назва підприємства-виробника, його адреса; 

5) номер серії лікарського засобу;  

6) дата закінчення терміну придатності; 

7) реєстраційний  номер; 

8) штрих-код ЛЗ;  

9) інформація нанесена шрифтом Брайля. 

Усім відомо, що реалізувати на території України можна тільки 

зареєстровані лікарські засоби. Про це свідчить номер реєстраційного 

посвідчення.   Скориставшись безкоштовним мобільним додатком  «Ліки 

Контроль», ми перевіряли чи зареєстрований препарат в Україні і чи 

існують заборонені його серії. З 305 опрацьованих лікарських засобів усі 

введені у державний реєстр. Ми виявили три препарати, у яких є 

заборонені серії. 

http://likicontrol.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
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№ Назва 

препарату, РП 

Фармакологічна  

група 

Виробник К-ть 

заборонених 

серій 

1 "Амлосартан" 

UA/16392/01/02. 

Гіпотензивні 

засоби 

ПАТ "Фармак",  1 

2 "Корсар", 

UA/14293/01/02. 

 Гіпотензивні 

засоби 

ПАТ "Фармак",  14 

3 "Тіара Дуо",  

UA/16280/01/03. 

Гіпотензивні 

засоби 

ПрАТ "Фарм. 

фірма"Дарниця" 

1 

 

Як видно з таблиці, це два препарати ПАТ "Фармак": амлосартан – 1 

заборонена серія, корсар – 14 серій різного дозування, та один препарат 

виробництва  «Дарниці": Тіара Дуо – 1 серія. Це становить менше 1% вивчених 

ліків. Ознайомившись з приписами Державної служби України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, встановили що про заборону  цих серій 

препаратів суб’єкти роздрібної реалізації ліків були повідомлені.   

Штрихове кодування є обовязковим для лікарських засобів. В аптеках для 

зчитування інформації використовують спеціальні сканери. Не припустимим є 

нечітке або нерівне нанесення штрихкоду. У разі виявлення такого порушення 

це може свідчити про підробку препарату. З метою перевірки можливості 

фальсифікації  засобів ми використали метод перевірки контрольної цифри.  

(вибірково опрацювали 20 препаратів з вибірки шляхом математичного 

розрахунку) а також скористалися мобільним додатком  сканеру штрихкодів.  

Підроблених препаратів не виявлено. 

У 2011 р  Європейським Союзом була прийнята Директива, яка 

передбачала, що з 09.02.2019 р. на всіх упаковках рецептурних і деяких 

безрецептурних лікарських засоби повинен бути нанесений тривимірний код.  

Оскільки в Україні це ще не є обов’язковою вимогою, то тільки один 

виробник, випереджуючи події, здійснює маркування вторинної упаковки QR- 

кодом.  Це ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка», м. Харків. Навівши сканер 

 QR- коду, що є у мобільному телефоні (у Вайбері), отримуємо інформацію з 

анотації до лікарського засобу. Це є надзвичайно зручно для хворого, 

фармацевта і лікаря. Нанесення такого способу кодування унеможливлює появу 
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фальсифікованих ліків. 

З 2010 року законодавством України передбачено нанесення на вторинну 

упаковку інформації шрифтом Брайля, який можна відчути на дотик.  У 

вивченій вибірці усі препарати мали зазначене маркування. Цікавим є те, що 

маркування шрифтом Брайля відсутнє на лікарських засобах для 

парентерального введення, імунобіологічних препаратах, лікарській рослинній 

сировині. 

Використавши стандартний шестикрапковий трафарет  ми встановили, 

що на  50% препаратів нанесено торгову назву і дозу препарату, на 25% торгову 

назву, дозу і назву лікарської форми, на 20% - тільки торгова назва і на 5% крім 

зазначеного, вказані ще додаткові позначення. Результати дослідження не 

суперечать чинному законодавству. 

Прошу звернути увагу на інші методів захисту лікарських засобів від 

підробок. Провівши моніторинг ми встановили, що  найчастіше вітчизняні 

виробники використовують голограми та голографічні наклейки.  Цей захист 

використовують усі виробники, але не на всії препаратах. 

Висновки. 

1. Їз збільшенням на сучасному фармацевтичному ринку кількості 

лікарських засобів, збільшилася і кількість фальсифікованих ліків.  

2. За допомогою мобільних додатків, вільного доступу до інформаційних 

інтернет ресурсів розширюється можливість самостійно контролювати якість 

ліків. 

3. Вітчизняні виробники фармацевтичної продукції використовують різні 

методи захисту упоковань від їх підробки. 

Дуже корисними для практичних працівників є такі інформаційні 

системи (ІС), бази та реєстри:  

• Законодавство України – http://zakon.rada.gov.ua     

• ІС „Компендіум” – http://compendium.com.ua     

• ІС „Лікарські засоби” (Моріон) – http://pharmbase.com.ua    
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• ІПС «Електронний формуляр»  – 

http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukovasistema-elektronnij-

formulyar   

• Державний реєстр ЛЗ (ДЕЦ МОЗ України)  http://www.drlz.kiev.ua     

• Державний реєстр медичної техніки та ВМП 

http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx      

• Національний перелік ОЛЗ та ВМП (МОЗ України) 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist     

• Реєстр місць здійснення діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ  

http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx     

• Реєстр оптово-відпускних цін на ЛЗ 
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Катерина Лоленко, 243 група  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ І ВЛИВУ ЗАСОБІВ  

ІНТЕСИВНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю 

Керівник  роботи:  викладач фармацевтичних дисциплін Фаїзова І. П. 

 

 

 Вступ. У всі часи вважалося, що волосся – головна прикраса прекрасної  

половини людства. Мільйони жінок задаються питанням: як, роблячи зачіску 

кожен день, зберегти здоров'я і красу локонів? Адже набагато ефектніше 

виглядає здорове та доглянуте волосся. 

Косметична промисловість пропонує велику кількість засобів, які 

допомагають доглядати за   волоссям, захищати від шкідливого впливу 

факторів навколишнього середовища, відновлювати його після фарбування, 

тощо. Велика кількість цих засобів наявна в аптечному асортименті. Нас 

зацікавила їхня дія, склад та безпечне використання, щоб в майбутньому  вміло 

здійснювати фармацевтичну опіку. 

Провівши опитування серед дівчат  коледжу,  ми встановили, що 80% 

опитаних крім основного засобу для миття волосся, використовують бальзами 

або ополіскувачі, решта 20% - користуються шампунем «2 в 1». Тому 

предметом нашого дослідження стали саме бальзами для волосся. 

Метою дослідницької роботи було ознайомитися із асортиментом та 

класифікацією бальзамів для волосся,  проаналізувати склад, дію та маркування 

засобів інтенсивного догляду за волоссям, ознайомитись із правилами їх 

використання.  

 Матеріали та методи дослідження.  Для  досягнення  мети ми:  

 опрацювали різні джерела інформації, вивчаючи  асортимент    та 

класифікацію бальзамів для волосся; 

 ознайомились із асортиментом косметичних засобівв аптеках  під час 

проходження пропедевтичної та технологічної практик; 

 здійснили аналіз маркування упаковок даних засобів; 
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 встановили відповідність між складом бальзаму і його косметичною дією. 

Результати досліджень та їх обговорення. Відповідно до ДСТУ   

2472:2006 продукція парфумерно-косметична «Терміни і визначення»: бальзам 

- косметичний засіб з антистатичною і регенеруючою дією для обробки волосся 

після миття. Бальзами для волосся є засобами інтенсивного догляду за шкірою і 

волоссям, які забезпечують підвищення функціональної активності шкіри і 

придатків проявляють тонізуючу, відновлюючу  та  регенеруючу дії.  

Проаналізувавши аптечний асортимент, ми встановили, що бальзами 

класифікуються: 

 залежно від стану волосся: для нормального, жирного, сухого, 

ушкодженого, пофарбованого, тонкого і тендітного волосся, для 

волосся після хімічної завивки; 

 залежно від форми випуску: рідкі, кремоподібні, гелеподібні; 

 залежно від дії: проти лупи, зміцнювальні, освіжаючі, регенеруючі, 

відтіняючі; 

  залежно від довжини волосся: для довгого волосся, для короткого 

волосся. 

Вивчивши маркування на упаковках  ми звернули увагу, що крім слова 

«бальзам», часто можна зустріти назви: бальзам-кондиціонер, бальзам-

ополіскувач, бальзам-маска. Чим же вони відрізняються? 

Бальзами-кондиціонери допомагають волоссю швидко і м'яко висохнути, 

при цьому, не забираючи у локонів вологу. До складу більшості кондиціонерів 

входять антистатичні елементи для того, аби не було електризації волосся. 

Правда фахівці не рекомендують користуватися кондиціонерами занадто часто, 

оскільки вони роблять волосся занадто сухим і важким.  

Ще один вид бальзамів для волосся — це ополіскувачі. Вони надають 

блиску, видаляють зайві частинки шампуню і відновлюють ph-баланс. 

Компоненти, які входять до складу ополіскувачів, роблять волосся м'яким, 

еластичним, що в результаті допомагає легше розчісувати кучері. Як і у 

випадку з кондиціонерами, до складу цих засобів можуть входити антистатичні 

елементи і різноманітні захисні фільтри. 
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Спеціальні бальзами-маски потрібно залишати на волоссі наступні 10-15 

хвилин після миття голови, а потім змивати. Відмінною рисою продукції даного 

типу є те, що маски містять в кілька разів більше поживних компонентів, вони 

більш концентровані, максимально глибоко проникають в структуру волосся і 

відновлюють їх зсередини. 

Проаналізувавши  склад ми встановили, що сучасні бальзами для волосся 

це – складні багатокомпонентні системи, що містять велику кількість 

біологічно – активних речовин різного походження. Їх композиція залежить від 

типу волосся для якого призначений бальзам. 

До складу засобів для нормального волосся входить рослинні екстракти 

липи, білої кропиви, ромашки, тмину, алоє і олія паростків пшениці. Екстракт 

липи містить ефірну олію, багату на танін, проявляє пом'якшуючу дію. 

Паростки пшениці містять вітаміни Е, F і мінеральні солі, що мають живильний 

і пом'якшуючий вплив. Екстракт білої кропиви, багатий дубильними 

речовинами і сапонінами проявляє тонізуючу і в'яжучу дію. Екстракт алоє 

забезпечує живлення волосся і поліпшує кровопостачання волосяних цибулин. 

Діючі речовини екстракту оберігають волосся від втрати вологи забезпечують 

гнучкість і еластичність.  

Бальзами для жирного волосся містять екстракт розмарину, що чинить  

протизапальну, заспокійливу і в'яжучу дію, перешкоджає утворенню надмірної 

кількості шкірного жиру. Вівсяні протеїни - білки рослинного походження, 

живлять волосся і шкіру голови, нормалізуючи функціонування коренів 

волосся. При регулярному застосуванні спостерігається підвищення пружності, 

міцності волосся. При підвищеній жирності волосся часто застосовується 

екстракт шавлії, який володіє антимікробною, протизапальною діями. 

Аналогічними властивостями володіє екстракт жасмину. 

Бальзами для тонкого, ушкодженого волосся містять у своєму складі 

екстракт ефірної олії жолоба та олію пророслих зерен пшениці, що живлять 

корені волосся, поліпшують структуру клітинних мембран і зміцнюють 

волосся, роблячи  стійкішим  до механічних впливів. Дуже часто до складу 
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таких бальзамів входять речовини, що володіють гормоноподібною дією - 

витяжка плаценти і фітогормони. 

Активними речовинами бальзамів для ушкодженого волосся виступає 

комплекс вітамінів. Наприклад, вітамін В5 є так званим «вітаміном росту» і бере 

активну участь у регенерації кератину волосся, він стимулює обмінні процеси, 

під його впливом підвищується швидкість відновлення клітин .  

Вітаміни Е і А є універсальними біологічно активними речовинами, 

виконують захисну функцію, проявляють антиоксидантну активність, що 

пояснює доцільність їхнього введення в рецептури бальзамів для різних типів 

волосся. 

Можна зробити висновок, що складу бальзамів для волосся в основному 

входять жирні та ефірні олії, екстракти рослин, органічні кислоти,   вітаміни, 

мікроелементи, кераміди та необхідні волоссю амінокислоти. 

При виборі бальзаму  необхідно  знати тип свого волосся, тобто характер 

сало виділення шкіри голови. Для визначення типу волосся можна 

скористатися даними наступної таблиці:   

Тип Показники 

Сухе Коріння волосся відразу після миття сухі, на 3-4-й день - 

нормальні, до кінця 7-го дня - жирні;кінчики сухі, посічені, 

ламкі;після миття волосся виникає відчуття стягнутості 

шкіри голови. 

Нормальне Стають жирними за 2-3 дні; коріння волосся відразу після 

миття нормальні, до кінця 3-го дня - жирні; кінчики 

нормальні або сухуваті, іноді січуться;після миття волосся 

зрідка виникає відчуття стягнутості шкіри голови. 

Жирне Швидко жирніє; коріння волосся відразу після миття 

нормальні, до кінця 1-го дня - жирні; кінчики не січуться; 

після миття волосся ніколи не виникає відчуття стягнутості 

шкіри голови. 

Змішане Стають жирними за 3-4 дні; коріння волосся відразу після 

миття нормальні, на 2-3-й день - жирні; кінчики сухі, 

посічені; після миття відчуття стягнутості шкіри голови 

може виникати вкрай рідко. 

 

     Крім вище сказаного при виборі  бальзаму зверніть увагу на те, що його 

запах не має бути занадто інтенсивним і насиченим, а навпаки, легким. Що 
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стосується консистенції, вона повинна бути однорідною та пастоподібною. 

Рідкі препарати можуть не справити потрібний ефект, і результат Вас не 

задовільнить. Також фахівці рекомендують зупинятися на бальзамі і шампуні 

від одного виробника і навіть з однієї серії, оскільки, як правило, такі 

косметичні засоби вдало доповнюють один одного. 

Висновки. 

1. Бальзам допомагає поліпшити стан волосся, допомагає відновити їх 

структуру, робить волосся  блискучим і слухняним,  перешкоджає 

випаданню волосся; 

2. Підбирають бальзам для волосся в залежності від їх типу, ступеня 

пошкодження і існуючих проблем з волоссям; 

3. Бальзамом, на відміну від масок та кондиціорів для волосся можна 

користуватися після кожного миття голови. 

Французи стверджують: аби підняти настрій, іноді досить просто 

вимити голову. Чисте, блискуче, пишне волосся дійсно змінює людину. Кожна 

людина може мати гарне волосся, для цього потрібно тільки приділити йому 

трохи уваги, адже стан і здоров’я нашого волосся, у більшості випадків, 

залежить тільки від нас самих. Будьте красивими! 

 Література 

1.Башура А. Г., Ткаченко С. Г. Лікувальна косметика. – Х.: Прапор, 2006. –  

400 с. 

2. https://national_standards_ukr.academic.ua 

3.http://intranet.tdmu.edu.ua 
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Діана Дюк,  243  група 

 

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ПРЕПАРАТІВ ЗАЛІЗА  

В АПТЕКАХ  М. ЧОРТКОВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

У ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю 

Керівник  роботи: викладач фармакології Оголь С.Б. 

 

Цю тему для дослідження ми вибрали не випадково. Вона є досить 

актуальною, тому що препарати заліза широко використовують у терапії 

гіпохромної анемії.  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я , 

дефіцит заліза є поширеним патологічним станом, який виявляють у 4-5 млрд. 

населення планети (66–80%). З них майже 2 млрд – хворі на залізодефіцитну 

анемію. За даними МОЗ України, поширеність захворювань на залізодефіцитну 

анемію становить 1164 випадки на 100 тис. населення. В Україні частка ЗДА у 

структурі всіх анемій – близько 88%. Це захворювання особливо поширене як 

серед дітей, так і серед дорослих у Тернопільській, Івано-Франківській, 

Черкаській та Вінницькій областях. 

Згідно із Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України  лікування за 

допомогою препаратів заліза для перорального застосування , перевага 

надається препаратам двовалентного заліза. Після 21-го дня лікування 

препаратами заліза проводиться оцінка загального аналізу крові: оцінюється 

приріст рівня гемоглобіну, який в нормі складає +1 г/л/добу лікування. 

Позитивна реакція на медикаментозне лікування інтерпретується при 

збільшенні рівня гемоглобіну приблизно на 20 г/л від початку лікування. 

Щомісяця проводиться загальний аналіз крові; лікування триває впродовж 3-х 

(при тяжкому ступені – 6-ти) місяців після нормалізації рівня гемоглобіну. 

Після того, як закінчився курс лікування залізодефіцитної анемії  з метою 

поповнення депо заліза в організмі препарати заліза призначаються ще 

впродовж 3-х місяців. 
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Класифікація препаратів заліза 

Назва Склад 
Форма і загальний 

вміст заліза 

К-

ть Fe
++

 в 

таблетці 

(ампулі) 

 

Монокомпоненнтні препарати 
 

Ферро-градумет 

сульфат заліза, 

субстанція 

градумет 

табл., 105 мг 

Ферронал глюконат заліза табл, 300 мг 12% 

Ферроглюконат глюконат заліза табл., 300 мг 12% 

Гемофер 

пролонгатум 
сульфат заліза табл., 325 мг 105 мг 

Залізне вино сахарат заліза 
розчин, 200 мл 

10 мл-40 мг 
  

Хеферол фумарат заліза капсули,350 мг 
100 мг 

 

 

Комбіновані препарати 
 

Ранферон 

Фумарат заліза, 

аскорбінова 

кислота, фолієва 

кислота, 

ціанкоболамін, 

сульфат цинку, 

цитрат амонійного 

заліза.фолієва 

кислота.віт В12 

капс., 300 мг 

елікс., 5 мл 200 мл 
  

Сорбіфер-дурулес 

сульфат-

заліза,аскорбінова 

кислота 

таблетки,320 мг 

100 мг 

 

 

Ферроплекс 

сульфат заліза, 

аскорбінова 

кислота 

табл.,50 мг 10 мг 

Фефол 
сульфат заліза, 

фолієва кислота 
табл.,150 мг 47 мг 

Тардиферон-

ретард 

сульфат заліза, 

аскорбінова 

кислота, 

мукопротеаза 

драже. 256,3 мг 80 мг 

Гінотардиферон 
сульфат заліза, 

аскорбінова 
драже,256.3 мг 80 мг 
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кислота, 

мукопротеаза, 

фолієва кислота 

Актиферин 

сульфат заліза, 

D,L-серин, 

сульфат заліза, 

D,L-серин, 

глюкоза, фруктоза, 

калію сорбат 

капс. 0,11385 г 

краплі 1 мл – 0,0472 г 

0,0345 г 

0,0098 г 

Тотема 

глюконат заліза, 

марганцю 

глюконат, міді 

глюконат 

ампули з розчином 

для пиття 
50 мг 

Глобірон 

фумарат заліза, 

фолієва кислота, 

ціанокобаламін, 

піридоксин, 

докузат натрію 

капс. 300 мг 100 мг 

 

Для парентерального введення 
 

Ферковен 

полінуклеарні 

гідроксильні 

комплекси заліза, 

кобальта глюконат 

амп., 1 мл, в/в 20 мг 

Феррум-лек 

полінуклеарні 

гідроксильні 

комплекси заліза, 

полімальтозний 

комплекс 

амп., 2 мл, в/м 

амп., 5 мл, в/в 

100 мг 

100 мг 

Мальтофер - “ - амп., 2 мл, в/м 100 мг 

Венофер - “ - амп., 5 мл, в/м 100 мг 

Мета дослідження. 

 здійснення маркетингового аналізу препаратів заліза , що представлені 

на   фармацевтичному ринку України;   

 здійснення аналізу застосування цих препаратів у терапії ЗДА;  

 вибір оптимальних препаратів, враховуючи їхні побічні ефекти. 

Ми працювали над проблемами: 

 вивчення причин  розвитку ЗДА і дослідження фармакотерапевтичної 

корекції недостатності заліза  в організмі; 

 вивчення  асортименту препаратів заліза  у аптеках м. Чорткова;  
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 вивчення  залежності між формою випуску препаратів заліза та їхніми 

фармакокінетичними і фармакодинамічними особливостями. 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети ми 

опрацювали  різні джерела інформації: 

 проаналізували пропозиції дистриб’ютерів щодо асортименту 

антацидних засобів; 

 провели опитування серед відвідувачів аптеки про ефективність 

застосування ними  препаратів заліза;  

 опрацювали 15 листів призначень історій хвороб. 

Результати дослідження та їх обоговорення. Перед проведенням 

досліджень гуртківці визначили основні вимоги до сучасних препаратів: 

 ефективність, 

 безпека,  

 доступність і прийнятність для пацієнта.  

Зазначені критерії дозволяють оцінити співвідношення ризик/ко -

ристь ЛЗ, а в кінцевому результаті - ефективність та безпеку фармакоте-

рапії. 

Встановлено, що асортимент препаратів заліза, зареєстрованих в Україні, 

налічує 60 найменувань з урахуванням лікарської форми. При цьому 13% 

препаратів виробляється вітчизняними виробниками, а 87% ринку належить 

іноземним фірмам. 

Фармринок препаратів заліза

87%

13%

Іноземні виробники Вітчизняні виробники
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 Виявлено, що найбільш поширеною лікарською формою є таблетки 

(37%), 22% препаратів заліза є у формі капсул, 20% — суспензії для 

внутрішнього вживання, 13% — розчини для ін'єкцій, 8% — драже. 

Найбільшим попитом в аптеках м. Чорткова користуються: актиферин, 

мальтофер, тардиферон, ферковен, ферумлек. 

 

Співвідношення лікарських форм на 

фармринку

37%

22%

20%

13%

8%

Таблетки
Капсули
Суспензії
Ін'єкційні лікарські форми
Драже

 

 

 Гуртківці проаналізували 15 листів лікарських призначень. У всіх 

пацієнтів діагноз – залізодефіцитна анемія легкого ступеня важкості. 

Причиною цього стану у 5 хворих є гіпоацидний гастрит, у них рівень 

гемоглобіну становив 95 г/л. Внаслідок зменшення кислотності шлунка 

порушується всмоктування заліза у ШКТ. 5 пацієнтів підліткового віку, в 

яких відбувається інтенсивний ріст і розвиток організму, рівень 

гемоглобіну – 92 г/л. У 5 хворих спостерігаються дисфункціональні 

маткові кровотечі, рівень гемоглобіну в них становив 90 г/л  . 

       Всім пацієнтам були призначені препарати заліза, такі як: сорбіфер 

дурулес,  актиферин та  мальтофер. Частота застосування кожного 

представника цих фармакологічних груп вказана у таблиці.  
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Препарат Кількість пацієнтів, які 

приймають препарат 
% 

Сорбіфер дурулес 5 33,3 

Актиферин 5 33,3 

Мальтофер 5 33,3 

  

Згідно із Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України  після 21-го 

дня лікування препаратами заліза проводилася оцінка загального аналізу крові: 

оцінювався приріст рівня гемоглобіну, який в нормі складає +1 г/л/добу 

лікування. Із 5 пацієнтів, які приймали сорбіфер дурулес у формі таблеток, у 

всіх спостерігалося підвищення рівня гемоглобіну на 20 г/л. Це пояснюється 

тим, що Сорбіфер Дурулес – комбінований препарат з модифікованим 

вивільненням. Заліза сульфат поповнює нестачу заліза в організмі, аскорбінова 

кислота підвищує його абсорбцію зі шлунково-кишкового тракту. Лише в 

одного пацієнта проявилися диспепсичні розлади у вигляді нудоти та болю в 

животі після вживання цього препарату. Пролонговане вивільнення іонів 

двохвалентного заліза із таблеток перешкоджає небажаному підвищенню рівня 

іонів заліза в шлунково-кишковому тракті та запобігає їх подразнювальній дії 

на слизову оболонку. 

Із 5 пацієнтів, які приймали актиферин у формі крапель, у всіх приріст 

рівня гемоглобіну становив 18 г/л. У 3 пацієнтів проявилися диспепсичні 

розлади у вигляді закрепу. Через дотримання порад фармацевтів та лікарів 

щодо правильного застосування рідких лікарських форм препаратів заліза, у 

жодного пацієнта не відбулося потемніння емалі зубів. 

Із 5 пацієнтів, які приймали Мальтофер у формі жувальних таблеток,  у 

всіх приріст рівня гемоглобіну становив 23 г/л. Препарат містить залізо у 

вигляді полі мальтозного комплексу гідроксиду заліза (III). Цей 

макромолекулярний комплекс стабільний і не виділяє залізо у вигляді вільних 

іонів у шлунково-кишковому тракті. Структура препарату схожа з природною 

сполукою заліза - феритином. Завдяки такій подібності, залізо (III) потрапляє з 

кишечнику в кров шляхом активного всмоктування. Після застосування 
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Мальтоферу в жодного пацієнта не проявилися диспепсичні розлади, оскільки 

не виникає подразнення слизової оболонки ШКТ. 
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Показники гемоглобіну до 
проведення фармакотерапії

Показники гемоглобіну після 
21 дня фармакотерапії

 

Беручи до уваги дані дослідження гуртківці зробили висновок, що всі 

препарати заліза забезпечують майже однаковий приріст рівня гемоглобіну на 

21 день фармакотерапії залізодефіцитної анемії. Але враховуючи 

співвідношення побічна дія / ефективність, препарат мальтофер краще 

переноситься пацієнтами.  

32%

29%

39%

Дослідження приросту гемоглобіну 

після фармакотерапії препаратами 

заліза

Сорбіфер дурулес Актиферин Мальтофер

 

Висновок. 

1. Препарати заліза представлені на фармацевтичному ринку  в 

широкому асортименті  і користуються значним попитом. 
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2. Всі препарати заліза забезпечують майже однакове підвищення рівня 

гемоглобіну після проведення повторного аналізу крові. 

3. Препарати, що містить залізо у вигляді полімальтозного комплексу, 

такі як мальтофер та інші, не спричинюють  подразнення слизової оболонки 

ШКТ і не викликають диспепсичних розладів. 

4. Ефективність фармакотерапії препаратами заліза  залежить не тільки 

від особливостей їхньої фармакокінетики та фармакодинаміки, але і від  

комплаєнсу – готовності пацієнтів виконувати вказівки лікарів. 
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Лідія Волчаста, 342 група 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА СКЛАДУ ФІТОПРЕПАРАТІВ 

ДЛЯ СХУДНЕННЯ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю 

Керівник роботи: викладач фармацевтичних дисциплін Данилишин Н.І. 

 

Вступ. Кожна людина мріє про красиве струнке тіло та ідеальну фігуру. 

Однак часто досягнути цього не так вже й легко: сучасний малорухливий спосіб 

життя та висококалорійне швидке харчування сприяють жировим відкладанням 

на нашому тілі. Надмірна вага може з’явитися і через гормональні порушення, 

часті стреси, погану екологію, нездоровий спосіб життя. Зайва вага несе для 

людини, окрім незадоволеності власним тілом, багато інших проблем і ризиків, 

пов’язаних зі здоров’ям цілого організму. 

Метою дослідницької роботи було провести дослідження асортименту і 

складу фітопрепаратів для схуднення, а також проаналізувати поширення даної 

проблеми серед студентів нашого коледжу і способи її вирішення. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилося у два 

етапи: ми ознайомились із наявним асортиментом та складом лікарських 

засобів, дієтичних добавок та фітопрепаратів в аптеках та internet-мережі, а 

також провели опитування студентів коледжу з метою визначення найбільш 

ефективного методу схуднення. 

Результати дослідження та їх обговорення. За даними Державного 

формуляра лікарських засобів, розміщеного на інформаційному ресурсі 

www.preparaty.org,  до групи  А08А – «Засоби, що використовуються при 

ожирінні» належать анорексигенні препарати центральної дії та препарати з 

периферичним механізмом дії. 

Застосування препаратів центральної дії з активною речовиною  

сибутраміну гідрохлорид, які притупляють відчуття голоду, на теперішній час в 

Україні припинено внаслідок виявлення у них серйозних побічних ефектів з 

боку серцево-судинної системи та ЦНС.  

http://www.preparaty.org/
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Асортимент препаратів периферичної дії, які блокують всмоктування 

жирів з просвіту кишечнику, незначний: активну речовину орлістат містить 

ксенікал, орліп, і гомеопатичні препарати - вага-норма, дієтстресса,  цефамадар. 

Стифімол, худія та квеста були внесені у даний перелік протягом лютого 2019 

року. Ми звернули увагу, що при тривалому застосуванні препаратів на основі 

орлістату – інгібітору шлунково-кишкових ліпаз, згідно інструкції, у пацієнтів 

розвивається гіповітаміноз жиророзчинних вітамінів, а також метеоризм, 

діарея, можливе утворення жовчних каменів у жовчному міхурі. 

На цьому фармацевтичні препарати для схуднення закінчуються. Та при 

вивченні асортименту аптек та пропозицій інтернет-ресурсів ми побачили 

велику кількість дієтичних добавок та спеціальних харчових продуктів, які 

гарантують зменшення ваги тіла. З повним переліком дієтичних добавок до 

продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тіла, можна 

ознайомитись на спеціалізованому медичному інтернет-ресурсі 

www.compendium.com.ua. Він містить 149 позицій, розподілених на дві групи: 

добавки, що знижують об’єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюють розпад 

жирів в організмі та добавки, що сприяють очищенню кишечнику. 

Нас зацікавив склад і форма випуску даних продуктів. Найбільший 

асортимент БАДів містить група дієтичних добавок, які знижують об’єм та 

калорійність прийнятої їжі, 

прискорюють розпад жирів 

в організмі. 

Усього дозволено до 

застосування в Україні 87 

продуктів, які випускаються 

у таблетках (23), капсулах 

(21), сиропі (5), фіточаї (25) 

та розчинних кавових 

напитках (7).  

Більшість з них 

містить комбінацію із 2-10 рослинних компонентів. Діючими речовинами у 
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даних продуктах є хітозан (7), екстракт плодів гарцинії (22), бромелайн 

(екстракт ананасу) (8), екстракт плодів гуарани (8), зелений чай, зелена кава 

(22), піколінат хрому (10), мікрокристалічна целюлоза (МКЦ).  

 

Дієтичні добавки, які знижують об’єм та калорійність прийнятої їжі, 

прискорюють розпад жирів в організмі 

 

 

 

Хітозан, який отримують з панцирів ракоподібних, має здатність 

зв'язувати велику кількість ліпідів. Він не перетравлюється і виводиться з 

організму разом з відповідними жирами. 

Діючі речовини плодів гарцинії камбоджійської сприяють розщепленню 

жирових відкладень. Вони містять гідроксилимонну кислоту, яка інгібує 

ліпогенез, знижує утворення холестерину, знижує апетит, пригнічує відчуття 

голоду, пришвидшує обмін речовин.  

Піколінат хрому регулює засвоєння глюкози клітинами організму, блокує 

утворення нових жирових відкладень, що призводить до зменшення ваги тіла.  
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Бромелайн, який міститься в серцевині ананасу, діє подібно до травних 

ферментів, пришвидшує ліполіз, що призводить до зменшення жирових 

відкладень. 

Екстракт гуарани сьогодні активно використовують при створенні 

натуральних добавок та енергетичних  напоїв. Він містить велику кількість 

гуараніну, схожого за будовою до кофеїну. Гуаранін прискорює обмін речовин, 

активує розщеплення жирів, тонізує організм, зменшує відчуття втоми та 

голоду.    

Мікрокристалічна целюлоза рослинного походження покращує роботу 

шлунково-кишкового тракту, сприяє виведенню шкідливих речовин і токсинів. 

Вона розбухає у водному середовищі, що призводить до швидкого відчуття 

ситості при невеликій кількості спожитої їжі.  МКЦ виступає активною 

речовиною продуктів для схуднення, а також входить у склад усіх 

таблеткованих засобів як допоміжна речовина. 

В усіх запропонованих продуктах рекомендовано для досягнення 

оптимальних результатів використання продукту поєднувати з фізичною 

активністю та здоровим харчуванням. 

Асортимент дієтичних добавок, які сприяють очищенню кишечнику, 

значно менший. Він містить 62 найменування продукції у формі випуску 

фіточай.  

Ознайомлюючись із складом включених засобів ми виявили певні 

закономірності: усі чаї містять 2-8 складників рослинного походження, 

найчастіше це лікарська сировина із проносною (листя сени (олександрійський 

лист), кору крушини та корені ревеню) та сечогінною, жовчогінною дією 

(трава хвоща, стовпчики з приймочками кукурудзи, траву споришу, бруньки 

берези, листя брусниці). В одній із рекомендацій по застосуванню вказано: 

«Напій для схуднення варто приймати вранці і ввечері, і у вас весь час повинен 

бути вільний доступ до туалету».  
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Дієтичні добавки, які сприяють очищенню кишечнику 

 

Тривале вживання таких чаїв призводить до швидкого зниження ваги. Це 

дуже хороший ефект, але ні в якому разі не можна ним зловживати. Разом з 

рідиною з організму так само швидко вимиваються потрібні мікроелементи і 

порушується водно-сольовий баланс організму. Зневоднення викликає 

порушення у роботі серцево-судинної системи, нервової системи. І важливо: 

тривале вживання сени викликає звикання. 

Нас здивувало, що в переліку засобів для схуднення не було препаратів 

для зовнішнього застосування, які активно рекламують у телепрограмах: 

пластирі для схуднення, мило, антицелюлітні гелі та креми, масажери і 

термопрепарати, які наносять на певні ділянки тіла і сприяють розщепленню 

жирів за умови активних занять спортом. 

Наступним етапом нашої роботи став пошук найбільш ефективного 

методу схуднення. Серед опитаних студентів коледжу не задоволені своєю 

фігурою 63%, усі вони вважають, що мають надмірну вагу. Серед 

запропонованих варіантів схуднення найбільш дієвим респонденти вважають 

заняття у спортивному залі (74%) та дотримання правильного дієтичного 

харчування (38%). Широко розрекламованих дієтичних добавок вживало тільки 
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5% опитаних. Дві третини опитаних, використовуючи свій варіант схуднення, 

отримали бажаний результат. 

Найкращий спосіб схуднення

74 %

5 %

38 %

Дотримання
дієти

Вживання БАД

Заняття у
спортзалі

Голодування 10 %

Вживання
лікарських засобів

2 %

 

 

Висновок. За результатами нашої роботи встановлено, що кількість 

засобів для схуднення, зареєстрованих на фармацевтичному ринку України, є 

недостатньою. Зате асортимент біологічно-активних добавок, які гарантують 

зменшення ваги, є досить широким та різноманітним. Вони представлені 

різними формами випуску та мають багатогранний склад компонентів. На жаль, 

у даних засобах не перевіряється вміст активних речовин, не проводиться 

клінічне дослідження на ефективність і не уточнюються можливі побічні 

небажані дії. Тому дана категорія продуктів не може бути замінником 

лікарських препаратів і використовуватись для  подолання проблем схуднення 

самостійно. 

Потрібно пам’ятати, що всі ми індивідуальні і не варто підганяти своє 

тіло до параметрів 90-60-90. Канони ідеальної фігури постійно змінюються. 
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Ідеальна вага – та, з якою ви почуваєте себе комфортно. Здорова та 

задоволена собою людина завжди буде привабливою – не залежно від кількості 

сантиметрів на талії. 

А при виникненні бажання підкорегувати свою власну фігуру потрібно 

обирати варіант, який не завдасть шкоди вашому здоров’ю. В гонитві за 

ідеальним тілом можна втратити значно більше – здоров’я, а то й життя… 
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Анастасія  Скурська, 342  група 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ГРУПИ СТАТИНІВ 

 У ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю 

Керівник  роботи: викладач фармакології  Полив’яна У.В. 

 

Вступ. Загальновідомо, що основною причиною смерті населення є 

атеросклерозозалежні захворювання та їх ускладнення.  23млн. людей, або  62% 

всього дорослого населення України страждає на  хвороби системи кровообігу.  

При цьому атеросклероз  найчастіше уражає:  

 вінцеві судини серця, -що може спричинити інфаркт міокарда,  

 судини центральної нервової системи,  - що може викликати мозковий 

інсульт,   

 судини ніг, що часто призводить до їх закупорки.   

Серед хвороб системи кровообігу в Україні поширені захворювання, які 

від загальної кількості становлять: 

 мозковий інсульт - 120 тис. 

 АГ (артеріальна гіпертензія) – 10,5 млн 

 ІХС (ішемічна хвороба серця) – 7,5 млн 

 інфаркт міокарда – 50 тис. 

Останні дані свідчать що динаміка смертності від хвороб системи 

кровообігу неухильно зростає.  

В Україні:з 2010 до 2015 р. рівень смертності збільшився з 862,8 до 1037,7  

(на1,7%) на 100 тис. населення.  

За опрацьованими гуртківцями даними по Чортківському районі  за 

вказаний період спостерігається ріст на   на 1,3%. 

Одним із головних чинників виникнення атеросклерозу є порушення 

ліпідного обміну. При цьому холестерин (ліпопротеїди високої щільності) є 

складовою мембран всіх клітин, він приймає участь у виробітку  статевих  

гормонів,  жовчних кислот і є постачальником антиоксидантів.  Та надмірний 
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виробіток холестерину і надмірне поступлення його з їжею унеможливлює його 

переробку, через що із  життєвонеобхідної для людини речовини він 

перетворюється на смертельного ворога.  За класифікацією Фредриксона 

виділяють 5 видів ліпопротеїдів, серед яких: 

Вид Ліпопротеїди 

І Хіломікрони 

ІІ ЛПДНЩ - пре-β-ліпопротеїди 

ІІІ ЛППЩ 

ІV ЛПНЩ – β-ліпопротеїди 

V ЛПВЩ – α-ліпопротеїди !!! 

 

Антиатерогенними  є ліпопротеїди високої щільності (α ліпопротеїди) 

вони  вилучають надлишок холестерину із стінок артерій.  

Приблизно у 90% хворих відзначають ІІ, IV типи гіперліпідемії. 

Саме ліпопротеїди низької щільності є атерогенними, вони переносять 

до стінок судин холестерин, який і викликає морфологічні зміни в артеріях. 

Чільне місце серед гіпохолестеринемічних  (протиатеросклеротичних) 

лікарських засобів посідають статини – блокатори холестерину,  які   сприяють 

регресії атероматозного процесу. Статини  пригнічують активність ферменту 3-

гідрокси-3-метил-глутарил-кофермента А –редуктази (ГМГ КоА редуктази), що 

каталізує ранню стадію біосинтезу холестерину. 

На даний час для використання в світовій практиці  запропоновано 

препарати статинів 4-ох поколінь: 

 

І покоління 

Ловастатин - синонім  Мевакор  

Симвастатин – синонім Зокор, Симвакор 

Правастатин - синонім Правахол 

II покоління Флувастатин – синонім Лескол 

III покоління Аторвастатин– синонім Ліпрімар 

IV покоління Розувастатин– синонім Крестор 

Пітавастатин– синонім Ливазо 
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Аналізуючи особливості фармакодинаміки  гіполіпідемічних засобів 

групи статинів щодо їх ефективності ми прийшли до висновків: Для статинів 

характерно: зниження рівня ЛПНЩ та підвищення концентрації ЛПВЩ 

розслаблення судин і покращення стану епітелію, через стимуляцію виробітку 

оксиду азоту, потизапальна дія, попередження утворення бляшок та 

уповільнення прогресування атеросклерозу. Це підтверджує слйд на прикладі 

препарата симвастатин. 

Метою дослідницької роботи було  підтвердити ефективність статинів 

для лікування та  профілактики ІХС та інших патологій і вивчити відношення 

населення до проблем серцево-судинних захворювань 

Для цього ми: 

Вивчали:  причини розвитку атеросклерозу, та його наслідки; 

 профілактику та лікування цієї проблеми за допомогою статинів; 

 асортимент статинів у аптеках, аптечних кіосках; 

 відношення чортківчан до проблем ССЗ . 

Матеріали та методи дослідження.   Для досягнення поставленої мети 

ми:  

- опрацювали  різні джерела інформації: інтернет та картки 

стаціонарних та амбулаторних хворих;  

- проаналізували асортимент препаратів групи статинів; 

- провели анкетування  

Результати дослідження та їх обговорення. На основі вивчених 

матеріалів ми встановили причини розвитку атеросклерозу, це: 

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ 

 артеріальна гіпертензія 

 підвищена маса тіла, ожиріння 

 гіперхолестеринемія 

 гіперглікемія 

 куріння 

 гіподинамія 
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І прийшли до висновків, що при ризику виникнення ІХС та інших проявів 

атеросклерозу, крім усунення факторів ризику (паління, раціонального 

харчування, зменшення маси тіла…) треба  нормалізувати ліпідемію. 

При цьому ми звернули увагу на взаємозв’язок розвитку ішемії з рівнем  

холестерину, тобто, ризик серцево-судинних захворювань можна визначити за 

рівнем ЛПВЩ (α ліпопротеїдів)  

  Рівень холестерину ЛПВЩ: 

 нижче 1,0 ммоль\л – низький  

 від 1,0 – 1,5 ммоль\л - прийнятний ; 

 від 1,5 ммоль\л і вище  - високий!!! 

  Саме рівень холестерину ЛПВЩ нижче 1,0 ммоль\л є фактором ризику 

ССЗ.  

Рівень холестерину ЛПВЩ - від 1,5 ммоль\л і вище  - високий  

(потенційний захист від серцево-судинних захворювань) 

Якщо протягом кількох місяців неможливо досягти цільового рівня 

холестерину і ХС ЛПВЩ, змінивши спосіб життя, насамперед, запровадивши 

дієтотерапію, то у випадку наявності гіперхолестеринемії і тригліцеридів варто 

вживати препарати статинів щоденно 1 раз в день під час вечері, враховуючи 

що синтез холестерину відбувається переважно вночі (дозують в залежності від 

призначеного препарату). При прийомі натще всмоктування  більшості 

препаратів знижується на 30%.  

Середня тривалість лікування статинами  становить 12 тижнів, хоча 

терапію статинами можна продовжувати упродовж кількох років. 

Щоб зробити висновок про ефективність статинів гуртківцями 

проаналізовано результати лікування хворих, що належать до категорії ризику. 

Для вирішення проблеми ми опрацювали 6 карток стаціонарних хворих, з яких 

4 пацієнти   пре- і 2 - постінфарктних хворих. ( чоловіки - вік 59- 69 років) 

Обидва пост- і 2 преінфарктні пацієнти отримували  розувастатин (клівас)  

в дозі 10 мг на добу. Через 4 тижні  лікування розувастатином спостерігалась 

позитивна  динаміка у 3-ох хворих: зниження вмісту ЗХС на 13, 2% (з 5,09 плюс 

мінус0,84) до (4,42 плюс мінус0,78) та зниження рівня ХС ЛПНЩ на 20,6% із 
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(3,13 плюс мінус 0,89) до (2,47 плюс мінус 0,87ммоль\л). Ще 2 пацієнти 

стаціонару із діагнозом передінфарктний стан отримували по 10 мг 

аторвастатину та аналіз показників ліпідного спектру крові  продемонстрував 

недостатню ефективність у одного з них. Так при рівні ХС ЛПНЩ 3,13 та 3,05 

цільового рівня 1.8 ммоль\л не вдалося досягти одному з них. Вже  через 12 

тижнів щоденного вживання препаратів лише  3  із 6-ти пацієнтів стаціонару 

50%, досягли цільового рівня ХС ЛПНЩ. 

Щодо 10 амбулаторних хворих з діагнозом ІХС 8чол. віком 57-69р  та 2 

жін. віком 

54 -74 р.  Пацієнти з діагногом ІХС регулярно протягом року вживали : 

аторвастатин   в дозі 10 мг , сімвастатин (20 мг). З них цільового рівня 

ХСЛПНЩ 1,8 ммоль\л вдалося досягти лише 3 пацієнтам  (30%)при наявності 

ХС ЛПНЩ 3,12плюс мінус 0,89 ммоль\л 

2-ом пацієнткам при рівні ЗХ 5,07 і 5, 12 та ХС ЛПНЩ 3,06 і 

3,1призначено сімвастатин в дозі 20 мг та через наявність побічних ефектів 

(нудота, вздуття, болі у епігастрії) препарати вживались нерегулярно.  На 

основі цього ми зробили висновок, що низькі дози статинів у пацієнтів з ІХС, 

при нерегулярному застосуванні препаратів є недостатніми.Тому лікувального 

ефекту щодо доведення рівня холестерину до норми не отримано.  

  Опрацьовуючи інтернетресурс звернули увагу, що вживання 

статинів знижує:           

 загальну смертність на  30 %       

 смертність від ІХС на 42 % (в умовах есперименту 30%) 

 ризик важких   коронарних  ускладнень на 55 % (в умовах 

есперименту 50%) 

і це нам вдалося підтвердити експериментально. 
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Вивчаючи дистрибюторську модель реалізації ми встановили, що в 

нашому регіоні найактивніше працюють   компанії які пропонують препарати 

статинів зареєстровані в Україні іноземні фірми Йорданії, Словенії,  Швейцарії, 

Великобританії та вітчизняні фірми. Асортимент статинів у аптеках м. 

Чорткова складає 5 позицій із 7- ми, що становить 71%, є у наявності 

препарати-генерики, які і користуються попитом: симвастатину: симвакор, 

вазиліп,розувастатину (крестор, клівас), аторвастатину (лівостор, естет) та ін..  

Нами проведено опитування щодо ефективності препаратів групи 

статинів. Думки респондентів розділилися наступним чином: 

лікарі  65% позитивна 

пацієнти, які вживали статини :  50% позитивна,  

30% не готові відповісти 

20% настроєні песимістично.  

Зате, враховуючи, що у профілактиці та лікуванні серцево-судинних 

захворювань важливе місце належить усуненню факторів ризику, пропонуємо 

результати опитування:  
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Дотримуються дієти 25% 

Роблять спеціальні вправи 20% 

Раціонально харчуються 10% 

покинули шкідливі звички 5% 

нічого не роблять 40% 

 

Висновок. 

1. Препарати статинів у Чортківському регіоні користуються  

попитом. 

2. Асортимент статинів у нашому регіоні є широким; 

3. Атеросклероз можна призупинити, і попередити розвиток 

ускладнень дотримуючись рекомендацій лікаря та здорового способу життя.  

Щоб запобігти або зменшити прояви атеросклерозу пропонуємо 

ознайомитися з рекомендаціями: 

- утримуватися від споживання тютюну! 

- підтримувати фізичну активність (мінімум 30 хв. щоденно) 

- вживати здорову їжу 

- запобігати надмірній масі тіла 

- контролювати рівень загального холестерину крові (нижче 5 

ммоль\л) 

- контролювати АТ (нижче 140\90 мм рт. ст.) 
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Андрій Заянчуковський, 342  група 

 

 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ - ФІЛОСОФІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю 

Керівник  роботи:  викладач фармацевтичних дисциплін Скульська О.М 

 

Вступ.  Збільшення числа аптечних установ стало однією з причин 

загострення конкуренції на фармацевтичному ринку. Крім того, асортимент 

товарів, що відпускаютьсяя значно розширився. З'явилися нетрадиційні групи 

товарів, (БАД, гомеопатія, тощо), а також стала більш різноманітною 

традиційна для аптек товарна група - медикаменти. Асортимент лікарських 

препаратів зріс майже в 3 рази, причому багато в чому за рахунок введення в 

асортиментний перелік препаратів-синонімів різних фірм-виробників. 

Аптекам тепер доводиться докладати значних зусиль по залученню 

клієнтів, щоб підтримувати конкурентоспроможність і досягати максимального 

прибутку. У цьому плані все більшого значення набуває дизайн інтер'єру і так 

званий аптечний мерчандайзинг, тобто мистецтво розміщення в аптеці 

лікарських препаратів і рекламних матеріалів. Багато препаратів відпускаються 

за рецептами, і їх призначення знаходиться в компетенції лікаря. Тому 

найбільш активно елементи мерчандайзингу впроваджуються  у відділі 

безрецептурного відпуску, де покупець сам приймає рішення про придбання 

препарату.   

Мерчандайзинг - це підготовка товару до продажу в аптечній мережі: 

оформлення вітрин, розміщення товару в торговому залі, подання відомостей 

про товар. 

 Мерчандайзинг завжди орієнтований на покупця. Його головне завдання 

полягає в якнайшвидшій реалізації товарів у пункті продажу та організації 

загального збільшення обсягів продажів. Головною метою збуту є збільшення 

загального обсягу покупок в аптеці шляхом полегшення цього процесу для 

клієнта. Зі збутом пов'язано все: і потік покупців, і товарообіг, і доходи. Для 

того, щоб конкретний товар належним чином був представлений в аптеці, його 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
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потрібно правильно й надати йому образність. Інакше кажучи, представити 

товар лицем. 

Додаткові функції мети мерчандайзингу: 

 поліпшення якості обслуговування споживача; 

 зміцнення іміджу компанії-виробника; 

 поліпшення іміджу аптеки. 

Поняття мерчандайзингу включає в себе так званий «принцип п'яти П» - 

потрібний товар, у потрібному місці, у потрібний час, в потрібній кількості, за 

потрібною ціною. 

Мерчандайзинг складається з декількох великих розділів: 

організаційного, керованого і так званого «спокусливого». 

Найпростіший з них - організаційний, коли мерчандайзингу не потрібні 

великі інвестиції. У той період, коли керівник відкриває аптечний заклад, він 

розраховує площі під кожен відділ, закуповує вітрини, меблі у відповідності з 

наявними площами в торговому залі. 

Керований етап передбачає більш скрупульозний підхід до розрахунку 

віддачі від кожного квадратного метра площі торгового залу, що можна 

зробити, використовуючи існуючі і виправдали себе методики і принципи - це 

дозволяє оптимізувати витрати. 

Спокусливий мерчандайзинг вимагає знання законів споживчої поведінки 

та їх грамотне застосування. 

Категорії покупців і покупок. Коли провізор тривалий час працює в 

аптеці, то йому легко визначити своїх покупців, розділивши їх на такі умовні 

типи: 

 «грошовий» (найчастіше чоловік, т.зв. «заможний українець-

заробітчанин»); 

 «батьки» (жінки, «мами»); 

 «пенсіонери» (бажаючі, перш за все спілкування); 

 молодь (часто відчувають нестачу часу, а про препарати мають 

уявлення на основі рекламних роликів); 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
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  практичні ділові люди (часто сумніваються у властивостях 

пропонованого ним товару). 

Результати дослідження та їх обговорення. Говорячи про основні 

категорії покупців, можна відзначити, що масовими відвідувачами аптек є 

жінки. Тому фармацевт повинен робити акцент на естетичну привабливість 

упаковки або користуватися принципом переваги, при якому жінки 

орієнтуються на думку знайомих та сусідів. Слід також брати до уваги, що 

заможні покупці не купуватимуть рекламований лікарський засіб. 

У ході спеціальних досліджень з'ясувалося, що в структурі покупок, які 

роблять відвідувачі торгового залу аптеки, можна виділити 3 види 

мотивацій покупки: 

1. закрите сплановане (певне) рішення, коли відвідувач заздалегідь 

визначив, що він збирається придбати, тобто торгова марка визначена 

заздалегідь; 

2. відкрите сплановане (невизначений) рішення, коли відвідувач знає, 

який товар йому потрібен, але не визначив, яку торгову марку вибрати; 

3. незапланована купівля, коли відвідувач приймає рішення про 

купівлю того чи іншого товару безпосередньо в аптеці. 

Відсоток незапланованих покупок досить високий - близько 65% від 

загального обсягу покупок, зроблених відвідувачами. При цьому вони 

керуються симптомами, бажаючи придбати що-небудь від головного болю, 

температури, нежиті, кашлю тощо і лише близько 35% відвідувачів мають 

сувору настанову на придбання конкретного лікарського засобу. 

Серед основних факторів, що впливають на вибір препарату відвідувачем, 

виділяються особисті і емоційні причини. 

У число перших входять: 

 гра в покупця; 

 прагнення урізноманітнити курс лікування іншими препаратами; 

 задоволення короткочасних потреб; 

 бажання спробувати новий засіб; 

 фізична активність; 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%93%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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 стимуляція працездатності. 

Емоційні причини можуть бути обумовлені наступними засобами: 

 добре ставлення до близьких, любов, а також страх за їх і власне 

здоров'я; 

 бажання отримати задоволення, наслідування відомих людей і 

гордість. 

Одним з елементів впливу на ще не сформоване рішення відвідувача про 

придбання препарату є створення привабливого зовнішнього вигляду аптеки, її 

інтер'єру, планування торгового простору з урахуванням психології 

відвідувачів   . 

Організація торгового залу 

При плануванні заходів з мерчандайзингу необхідно мати на увазі, що 

95% відвідувачів проходять не більше однієї третини простору торгового залу, 

а 90% прагнуть знайти усі необхідні для них товари, не проходячи великі 

відстані і не повертаючись назад. Більшість з них - правші, тому вони більш 

уважно ставляться до товарів, розташованим праворуч, і частіше їх купують. 

Помічено також, що більшість клієнтів, пересуваючись всередині залу, 

повертають направо, за годинниковою стрілкою. І, нарешті, покупці уникають 

шумних, тісних і погано освітлених ділянок торгового залу. 

Вітрини, стенди. З метою підвищення доступності фармацевтичної 

інформації оформлення вітрин і стендів у торговому залі аптек в даний час 

приділяється багато уваги. При оформленні вітрин слід керуватися 

такими принципами: 

1. Вітрина повинна бути яскравою і інформативною. 

2. Вітрина повинна бути тематично організована (наприклад, по 

групах препаратів). 

Часто у вітринах встановлюють телевізори, відеомагнітофони, за 

допомогою яких демонструються відеоматеріали санітарно-освітнього 

характеру. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
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3. Є категорія хворих (близько 5%), які самостійно вивчають вітрини 

аптек у пошуках відповідного лікарського засобу і ніколи не запитають про 

його наявність чи відсутність.  

Аналіз споживчого потоку виявив, що великі вітрини приваблюють 

відвідувачів і затримують їх увагу від 30 сек. до 10 хв. 

 У наші дні в аптеках прийнято знайомити відвідувачів із 

спеціальною літературою про ліки, інформаційними бюлетенями і т.д. Тому в 

торговому залі слід обладнати окремі столи, або прикріпити до кожної полиці з 

товаром спеціальні утримувачі. У них повинні знаходитися інформаційні листи, 

присвячені конкретним препаратів. 

Розміщення товарів на полицях 

Правильне і раціональне розташування препаратів на полицях аптеки 

допомагає хворому, не витрачаючи багато часу, зорієнтуватися в різноманітті 

пропонованих товарів, дає можливість покупцеві побачити наявний у продажу 

товар і не відволікати фармацевта запитаннями, на кшталт: «А чи є у вас ...?»  

Принцип розташування товару за фармакологічною дією та згідно 

діючого законодавства на рецептурні та без рецептурні препарати,дає змогу 

швидше фармацевту відшукати ЛЗ. 

Виділяють також сезонні і тематичні полиці. Сезонні полиці дають 

хорошу реалізацію протягом певного часу року. Наприклад, навесні на них 

добре розміщувати засоби для схуднення або антицелюлітні засоби, влітку 

можна організувати літню полицю або аптечку мандрівника і т.д. 

Спеціальні полиці, призначені для препаратів відомих виробників. Такий 

принцип розташування на рівні очей відвідувача можна спостерігати у мережі 

аптек «Подорожник». Принцип розташування товарів по торговим маркам є 

найбільш прийнятним, оскільки він сприяє просуванню торгової марки фірми. 

Людське око здатне відзначити зображення предмета, якщо він знаходиться в 

його полі зору не менше 1/3 секунди. Разом з тим треба враховувати, що 

відвідувач рухається по торговому залу з середньою швидкістю 1 м/сек. Бажано 

також, щоб товари однієї компанії та однієї торгової марки знаходились поруч, 

доповнюючи один одного - і, таким чином, підтримуючи продажу один одного. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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Існує інший метод залучення уваги відвідувачів до товару. Наприклад, 

виділяють так звані товари-«магніти», що представляють собою найбільш 

затребувані покупцем товари. Розташування іншого товару поряд з товаром-

«магнітом» істотно збільшує продаваність товару-«супутника». 

Обсяг продажів можна регулювати залежно від рівня розташування 

товарів у вертикальних вітринах. 

У результаті дослідження з виявлення впливу розміщення препаратів на 

вітринах на рівень продажів були отримані такі дані. 

При розміщенні групи мінеральних вод з урахуванням рекомендацій 

мерчандайзингу їхня реалізація в середньому зросла на 30%, причому 

реалізація «Боржомі» виросла на 68,7%, а «Моршинська» на 42%. 

Експеримент, проведений з розташуванням препаратів на прилавку дав 

наступні результати: загальний обсяг свічок з аналізованої групи зріс на 7,8%, а 

на «Реліф» - на 20%. 

Експериментальна частина 

Як експериментальна частина нами були зроблені дослідження стану 

методів просування ЛЗ в аптеці №2. Етапами дослідження стали вивчення 

відвідувачів і їх пріоритетів, зовнішнє і внутрішнє оформлення аптеки, 

відношення фармацевта та клієнта, викладення товару і використання в роботі 

рекламних акцій. 

Відвідувач аптеки, його переваги. Внаслідок анкетування 30 відвідувачів 

аптеки був зроблений висновок, що найбільший вплив на вибір здійснює 

реклама в аптеці та ціновий чинник. Велика частина відвідувачів вважає, що у 

випадку необхідності звернеться за консультацією до фармацевта, ніж зробить 

вибір, засновуючись на рекламі. 

 Праця фармацевта дуже складна, багатогранна і відповідальна, тому 

сьогодні, коли йде активна реструктуризація фармацевтичної допомоги, треба 

приділяти велику увагу вихованню молодих фахівців. Говорять, що зрілість 

фармацевта приходить до фахівця тоді, коли він спроможний перейти від 

любові до себе в фармації, до любові фармації в собі. Хочеться, щоб як можна 

раніше у кожного, що вибрав цей шлях, з'явився такий стан. 
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Висновки. 

1. Впровадження елементів мерчандайзингу надає ефективну дію на 

лікарське забезпечення населення і фінансово-економічну діяльність аптек. 

2. У зв'язку з різноманітною плануванням аптечних установ кожна 

аптека повинна самостійно виявляти у себе домінуючі потоки відвідувачів для 

максимально ефективного планування торгового простору з урахуванням 

психології конкретних споживачів. 

3. При оформленні торгового залу  необхідно в комплексі 

застосовувати розкладку товарів на вітринах і прилавках в залежності від рівнів 

концентрації уваги відвідувачів. 

4. Розкладка товарів з урахуванням мерчандайзингу дозволяє не 

тільки значно розширити обсяг продажів, але і більш раціонально управляти 

торговими запасами. 

5. Розширена інформація про препарат в умовах значного 

асортиментного переліку реалізованої продукції дозволяє підвищити якість 

обслуговування і підвищити реалізацію, особливо маловідомих препаратів. 

6. Презентація є значним, але короткостроковим методом 

стимулювання продажів лікарських препаратів, яка в більшій мірі залежить від 

професійних умінь і особистісних якостей промоутера. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Віталіна Паламар, 241  група 

 

 

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ У м. ЧОРТКОВІ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки фармацевтичного профілю 

Керівник  роботи:  канд. хім. наук, викладач хімії Гусяк Н.Б. 

 

Вступ. Вода – це та речовина, якість якої не можна визначити на око: 

безбарвна, прозора, без вираженого смаку і запаху, однак, вона може таїти в 

собі невидимі загрози. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ), 80% захворювань людства пов’язане з використанням неякісної води. 

Через відсутність можливості користуватися чистою водою для пиття та 

забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних потреб, у світі щорічно помирає 

2,2 млн. чоловік. Не менш гострою ця проблема є і для України. Незважаючи на 

те, що Тернопільська область за кількістю водних ресурсів займає вище 

середнього рівня в Україні, проблема забезпечення якісною питною водою 

населення області є дуже актуальною [2].  

Перед дослідженням якості питної води в м. Чорткові провели 

опитування та опрацювали дані щодо споживання води серед студентів 

Чортківського державного медичного коледжу.  

 

Рис. 1. Частота споживання різних напоїв серед студентів 

Згідно із результатами дослідження, основна частина щоденного 

споживання води припадає на водопровідну воду, чаю та кави. Частка 

мінеральної води та соків є незначна. Повністю якістю водопровідної води 

задоволені лише один відсоток опитаних. Більшість мають певні зауваження, а 
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37% повністю незадоволені якістю водопровідної води. 

 

Рис. 2. Діаграма, що відображає ставлення студентів до якості 

водопровідної води 

Для оцінки якості природних вод їх піддають фізико-хімічному аналізу. 

Склад і властивості питної води в системах водопостачання повинні 

відповідати вимогам ДСТу. 

Матеріали та методи. Досліджено такі фізико-хімічні показники води: 

концентрація аміаку, нітритів, нітратів, хлориди, сульфати, фториди, 

жорсткість та окиснюваність води та органолептичні показники. Для 

дослідження гуртківці відібрали проби води у трьох точках в м. Чорткові 

(ЧДМК – №1, вул. Незалежності, 69 – №2, дитячий садочок №7 (вул. В. 

Великого, 26) – №3). Проби води для подальшого фізико-хімічного 

дослідження проводили в чисті пластмасові бутлі об’ємом2 л. Спочатку 

проводили органолептичний аналіз води. 

Результати досліджень та їх обговорення. Прозорість та колірність 

води визначали, наливши досліджувану воду в склянку, і розглядають її на 

білому фоні. В результаті оцінили, що у всіх зразках вода є прозора і без запаху, 

тільки у зразку №2 ледве помітно блідо-жовтувата.  

Визначення смаку води проводили тільки в знезараженій 

воді.Спостерігається характер присмаку як солоний у зразку №2, що є 

можливим через збільшений вміст хлоридів та сульфатів, що може негативно 

впливати на органи травлення. 

Провели якісний та кількісний аналіз якості питної води за основними 

параметрами згідно методик [5], додатково кількісне визначення 
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окиснюваності, азоту та фтору провели у Чортківській районній санітарно-

епідеміологічній станції.  

Місце 

відборупроби 

 

Параметри 

ЧДМ

К 

вул. Незалежності

, 69 

д/с №7, вул. 

В. Великого

, 26 
Од. вимір

у 

ГД

К 

№1 №2 №3 

Окисність 1,6 1,04 1,68 мг/дм
3
 2 

Азот 

в 

мг/м

л 

Аміак 0,1 0,13 0,26 мг/дм
3
 0,5 

Нітрит

и 
0,015 0,15 0,037 мг/дм

3
 0,5 

Нітрати 0,55 29,59 6,2 мг/дм
3
 20 

Загальна 

жорсткість 
7 11,5 5,2 мг-екв/дм

3
 7 

Хлориди 40 100 46,5 мг/дм
3
 250 

Сульфати 35,14 35,14 24,15 мг/дм
3
 250 

Фтор 0,18 0,21 0,21 мг/дм
3
  

 

Перманганатну окислюваність–визначали способом окислення 

речовин-відновників у пробі води калій перманганатом у сульфатнокислому 

середовищі. Відзначено, що окисність води у трьох пробах знаходиться в межах 

норми. 

Вміст аміаку у воді визначають по утворенні жовтого забарвлення 

меркурамонію з реактивом Несслера. Спостерігали ледве вловиме жовтувате 

забарвлення у зразку №3, відсутнє у №1 та №2.  

Визначення нітритів та нітратів грунтується на утворенні рожевого 

забарвлення з реактивом Грісса. Спостерігали світло-рожеве забарвлення у 

зразку №2, тоді як у №1 та №3 ледве помітне рожеве забарвлення. Наявність 

нітратів у воді можна пояснити забрудненням поверхневих вод мінеральними 

добривами. 

При додаванні до досліджуваної води декілька крапель 10 % розчину 

нітрату срібла визначають вміст хлоридів. У зразку №2 виявлено сильну муть, 

тоді як у №1 та №3 – слабка каламуть. 

Вміст сульфатів досліджують додаванням декілька крапель 10 % розчину 

хлориду барію, а потім нагрівають до кипіння. Поява білого помутніння, яке 

випадає в осад, вказує на вміст у воді солей сірчаної кислоти. 
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Загальну жорсткість води визначили кількісно – комплексонометрично: 

титруванням досліджуваної води. Визначено, що у зразку №2 твердість води 

перевищує гранично допустиму концентрацію. У такій воді погано 

розварюються харчові продукти, а зварені у ній овочі, чай несмачні, гірше 

піниться мило. Однак, можна зменшити твердість якщо таку воду прокип’ятити 

і відстоювати.  

Кількісний вміст хлорид-йонів визначали титриметрично за методом 

Мора[6], і він не перевищує гранично допустимі норми. 

Висновки. Під час дослідження якості води питної у м. Чорткові 

гуртківці ознайомились з методиками органолептичного, якісного та 

кількісного хімічного аналізу. Досліджувані зразки води у відібраних пробах 

№1 та №3 не перевищують показники гранично допустимих концентрацій. Тоді 

як у зразку №2 спостерігається перевищення показників жорсткості води, 

підвищений вміст нітратів. Постійне вживання всередину води з підвищеною 

жорсткістю призводить до накопичення солей в організмі і, в кінцевому 

результаті до утворення каменів у нирках. Нітрати в концентрації більше 

20 мг/л мають токсичну дію, а саме нітрити, які добре розчиняються у воді і 

швидко всмоктуються в кров, взаємодіють з гемоглобіном крові, позбавляють 

червоні кров’яні тільця можливості насичувати киснем клітини тіла.[4, 6]. 

Отже, рекомендовано воду у зразку №2 вживати попередньо перекип’яченою, 

відстояною та встановити очисні фільтри. 
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ  

СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ  

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін 

Керівник  роботи: викладач охорони праці та БЖД Цілінська О.Г. 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства проблема дослідження 

феномена «емоційного вигорання» постає особливо гостро. Адже, сучасне 

життя саме по собі сприяє виникненню стресів: зміни в політичному житті, 

економіці, напруженість на роботі, конфлікти і особисті переживання, та і 

просто поїздка в громадському транспорті призводять до того, що людина 

починає звикати до своїх стресів, накопичуючи психічну напруженість, 

наближаючись до депресії і глибших психічних порушень.  

На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, 

що синдром «емоційного вигорання» є проблемою, що потребує медичної 

уваги. Згідно з визначенням ВООЗ (2001), «синдром вигорання» (burnout 

syndrome) — це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, що 

характеризується порушенням продуктивності в роботі та втомою, безсонням, 

підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також вживанням 

алкоголю або інших психоактивних речовин з метою одержати тимчасове 

полегшення, що має тенденцію до розвитку фізіологічної залежності і (у 

багатьох випадках) суїцидальної поведінки. Цей синдром звичайно 

розцінюється як стрес-реакція у відповідь на безжалісні виробничі та емоційні 

вимоги, що відбуваються через надмірну відданість людини своїй роботі з 

супутньою цьому зневагою до сімейного життя або відпочинку. 

Праця фармацевтичних працівників відповідальна, вимагає витривалості, 

передбачає високе і постійне психоемоційне навантаження, а також 

необхідність прийняття рішень в екстремальних ситуаціях. Саме тому, 

працівники аптек, перебувають у групі ризику, як фахівці, що найбільш 

потенційно схильні до даного синдрому [4]. 
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Мета дослідження. На заняттях гуртка ми вирішили ознайомитися з 

основними ознаками та причинами виникнення «синдрому емоційного 

вигорання», та виявити прояви даного синдрому серед працівників аптечних 

закладів нашого міста. 

Матеріали та методи дослідження. При виконання своєї роботи ми: 

1. Опрацювали інформацію в  Інтернет-джерелах. 

2. При проведенні опитування, серед працівників аптечних закладів м. 

Чортків, застосували метод математичної статистики (вибірковий метод). При 

виборі методики дослідження, ми звернулися за порадою до практичного 

психолога ЧДМК Василя Миколайовича Пилипчука. Для проведення 

опитування і обробки результатів, він нам рекомендував скористатися експрес-

діагностикою рівня емоційного вигорання, яка була використана психологом 

Віктором Бойко [3]. Вона дає можливість насамперед виявити рівень розвитку 

синдрому та його окремих складових.  

Результати дослідження та їх обговорення. Гуртківці ретельно 

опрацювали літературу, інтернет-матеріали і дізналися, що «феномену 

емоційного вигорання», як психічного розладу, приділялася увага ще в 1974 

році. Американський психолог 

Герберт Фрейденбергер першим 

наголосив на серйозності проблеми 

емоційного виснаження і його 

впливу на особистість людини. Тоді 

ж були описані основні причини, 

ознаки та стадії розвитку хвороби.  

Що стосується причин 

виникнення синдрому серед 

фармацевтів, то можна виділити такі – це насамперед недостатня 

підготовленість працівника до виконання практичних професійних обов’язків, 

занепокоєння, що до неналежного виконання дорученої йому роботою, 

відставання від своїх колег, стурбованість щодо можливої втрати роботи, 

загроза або неможливість в реалізації кар’єрного зростання, невизначеність 
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працівника як професійного фахівця. На ці фактори негативного формування, 

почуття страху нашаровується й високе емоційне і нервово-психічне 

навантаження фармацевтичного працівника при виконанні ним професійних 

обов’язків. Нерідко, це недоброзичливе ставлення відвідувачів аптек, хворих та 

їх родичів, пов’язане з високими цінами на ліки, відсутністю необхідних ліків, 

відмова у відпуску ліків на пільгових умовах, (що передбачено 

законодавством), щоденне перевантаження нервової системи, велика кількість 

контактів фармацевтичного працівника з хворими або їх родичами [2]. 

У вітчизняній літературі переважно розрізняють 3 фази формування 

«синдрому вигорання»: 

 фаза напруження — характеризується переживаннями 

психотравмуючої ситуації; незадоволенням собою; відчуттям загнаності в 

клітку; тривогою, депресією;  

 фаза резистенції — включає такі симптоми, як неадекватне 

вибіркове емоційне реагування, емоційно-етична дезорієнтація, розширення 

сфери економії емоцій; редукція професійних обов’язків; 

 фаза виснаження — характеризується емоційним дефіцитом; 

емоційною віддаленістю, особистісною віддаленістю (деперсоналізацією), 

психосоматичними і психовегетативними порушеннями [1]. 

Щоб дізнатися  про прояви даного синдрому серед працівників аптечних 

закладів нашого міста у грудні місяці минулого року гуртківці провели 

опитування серед працівників аптечних закладів міста Чортків. Загалом було 

опитано 60 працівників аптечних закладів  міста Чортків, з різною тривалістю 

професійної діяльності. Всі респонденти – жінки віком від 20 до 50 років. 

Середній вік – 35 років. Опитування проводилось невеликими групами або 

індивідуально. Методика складається з опитувального листа, що включає в себе 

35 суджень, на які потрібно дати відповідь «так» або «ні».  

При опрацюванні результатів, відповідно до «ключа» здійснюють 

підрахунки. У «ключі» поряд із номерами суджень у дужках вказаний бал, 

встановлений експертами, який показує «вагу» цієї ознаки симптому. За даною 

методикою оцінюється окремо симптом кожної фази та сума балів за фази 
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формування емоційного вигорання. Вважається, що симптом фази 

несформований при сумі балів менше ніж 9, при сумі 10–15 балів симптом 

знаходився у стадії формування та при сумі балів більше ніж 16 — 

сформований. 

З результатів  дослідження ми отримали такий результат: 

 симптом «незадоволеності собою»  

серед опитаних знаходиться у стадії 

формування, тому що сума отриманих 

балів становить 14. Дані респонденти не 

задоволені рівнем докладених зусиль та 

результатом власної діяльності, 

вважають, що здатні на більше, але 

через власні лінощі або малодушність 

виявляються неспроможними. 

 симптом «загнаності у 

клітку» дорівнює 8 - симптом не 

склався. Отже, із 60 людей, що 

пройшли експрес-діагностику рівня 

емоційного вигорання можна дійти 

висновку, що серед них немає таких 

які «загнані у клітку». Це можна 

пояснити тим, що даний симптом 

властивий людям пенсійного та перед пенсійного віку. 

 симптом «редукція 

професійних обов’язків»  

за результатами опитаних 

працівників аптек становить 16, це 

означає що симптом серед опитаних 

склався, тобто сформований. Цей 

симптом може бути пов'язаний з 

несприятливим психологічним 
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кліматом у колективі, в якій працює людина або через сімейні негаразди. 

 симптом «емоційна відчуженість» спостерігається ефект 

«кам'яного обличчя», людина 

справляє враження надділової та 

зібраної. Високий рівень 

самоконтролю. Людина з 

симптомами ЕВ відчуває себе ніби 

чаша, наповнена негативними 

емоціями. Серед опитаних нами 

респондентів даний симптом 

дорівнює 12, це означає що він на 

стадії формування. 

 симптом «особистісна відстороненість»  

симптом на стадії формування, його 

показник 10. Даний симптом вказує, що 

людина неспроможна приймати 

рішення. «Сильні» особистості 

наполегливо, іноді нав'язливо 

займаються самоаналізом. «Слабкі» — 

виявляють схильність до втечі від 

самого себе за допомогою алкоголю, 

наркотиків, самообману. 

Висновки. Проведені дослідження засвідчили що професія фармацевта 

чи провізора через їх щоденну взаємодію із великою кількістю людей належить 

до професій, в яких може виникнути «синдром емоційного вигорання», що 

призводить до соматичних і психічних захворювань. 

Згідно опрацьованих даних, можна зробити висновок, що опитані 

респонденти перебувають у фазі напруження.  

Боротьба з наслідками даного стану, не є вирішенням проблеми. Потрібно 

попереджати емоційну напруженість, а не чекати негативної дії на здоров’я. 
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Важливо, щоб в аптечному колективі кожному працівнику було 

комфортно, але цю комфортність він мусить вибудовувати сам у взаємодії зі 

своїми колегами і керівництвом, сприяти дружнім взаєминам з ними. Особливо 

важливо навчитися оволодівати й стримувати свої емоції незалежно від 

ситуації, відновлюватися після стресу і навчитись бути стресостійким. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ З 

ВРОСЛИМ НІГТЕМ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЧДМК 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки хірургічного профілю 

Керівник  роботи:  канд. біол. наук, голова циклової комісії викладачів професійної та 
практичної підготовки хірургічного профілю, викладач клінічних дисциплін хірургічного 

профілю Хома С.М. 

 

 

Вступ. Врослий ніготь (оніхокриптоз) – досить поширене захворювання, 

що супроводжується гострим болем, набряком і гнійними виділеннями, 

причиною яких є вростання нігтьової пластини в бічний край нігтьового валика.  

З цією проблемою стикаються приблизно 45% людей у світі, а згідно зі 

статистикою - у нашій країні кожен другий. Більшість становлять люди, які 

мають генетичну схильність до вростання нігтьової пластини. Зазвичай у таких 

людей широка нігтьова пластина, а валики піднімаються високо над нею. У 

більшості випадків оніхокриптоз виникає на великому пальці ноги. Ця 

проблема з'являється у будь-якому віці. Проте найчастіше з нею звертаються 

діти 11-12 років.  

В основі патогенезу лежить порушення росту нігтя, які викликані різними 

причинами: 

 плоскостопість, травми стопи і пальців, викривлення пальців ніг; 

 оніхомікоз (грибкове враження нігтя); 

 занадто вузьке, тісне взуття, високі підбори; 

 вроджена особливість будови нігтя (велика кількість м’яких тканин 

у піднігтьовій подушці); 

 неправильна гігієна нігтів, надто глибоке вкорочення кінчиків 

нігтьової пластини.  

 

Матеріали і методи. В опитуванні брало участь 468 студентів старших 

курсів Чортківського державного медичного коледжу. В анкетуванні було 

поставлено ряд запитань, зокрема:  
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1. Чи коли не будь у вас виникала проблема нігтьової пластини, яка могла 

врости у бічну частину нігтьового валу.  

2. Які причини передували даній проблемі:   

а) взуття: занадто вузьке, тісне, або високі підбори; 

б) нігті: неправильна гігієна, надто глибоке вкорочення кінчиків нігтьової 

пластини; 

в) захворювання: грибкове враження нігтя; 

г)  ушкодження: травми стопи і пальців;  

д) ваш варіант. 

3. Що вас турбувало: 

а) біль у ділянці навколонігтьового валика, яка особливо проявлялася при 

ходьбі в тісному взутті; 

 б) почервоніння, біль, набряк тканин у ділянці навколонігтьового валика;  

 в) виділення гною і крові з рани, біль, потовщення нігтьової пластини;  

 г) гнійне запалення фаланги пальця, біль, злізання нігтьової пластини. 

4. Як ви вирішували дану проблему: 

а) самостійно; 

б) звернулися до сімейного лікаря; 

в) звернулися до хірурга поліклініки; 

г) звернулися до хірурга стаціонару. 

5. Що з переліченого вам проводили. 

 Консервативне лікування: 

а) підбір зручного взуття (пальці у взутті повинні лежати вільно, щоб 

ними можна було поворухнути); 

б) щоденну гігієну стоп; 

в) при огрубілій шкірі чищення стопи пемзою або спеціальною теркою 

для ніг; 

г) нанесення на стопи після миття спеціального крему; 

д) нанесення на ніготь і навколишні тканини мазі (левоміколь) при 

запаленнях навколонігтьового валика. 

 Оперативне лікування: 
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а) висічення частини нігтьової пластини; 

б) знята повністю нігтьова пластина. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проаналізувавши проведене 

анкетування ми виявили, що з даною патологією зустрічалось 73 (15,5%) 

студентів. Причини виникнення даної проблеми: 39 (53,4%)студентів вказали 

на взуття: яке було занадто вузьке, тісне, на високих підборах; 28 (38,4%) 

наголосили на неправильну гігієну нігтів: надто глибоке вкорочення кінчиків 

нігтьової пластини; 5 (6,8%) пов’язують із грибковим ураженням нігтя; 1 (1,4%) 

студент мав ушкодження стопи і пальців. Скарги: 38 (52,1%) студентів 

турбував біль у ділянці навколонігтьового валика, яка особливо проявлялася 

при ходьбі в тісному взутті; 22 (30,1%) відмічали почервоніння, біль, набряк 

тканин у ділянці навколонігтьового валика; 11 (15,1%) спостерігали виділення 

гною і крові з рани, біль, потовщення нігтьової пластини; 2 (2,7%) студентів 

гнійне запалення фаланги пальця, біль, злізання нігтьової пластини. Дану 

проблему вирішували: 26 (35,5%) студентів самостійно; 23 (31,5%) звернулися 

до сімейного лікаря; 16 (22,0%) звернулися до хірурга поліклініки; 8 (11,0%) 

звернулися до хірурга стаціонару. 54 (74,0%) студентам проводилось 

консервативне лікування, зокрема: підбір зручного взуття, щоденну гігієну 

стоп, при огрубілій шкірі чищення стопи пемзою, нанесення на стопи після 

миття спеціального крему, нанесення на ніготь і навколишні тканини мазі 

(левоміколь) при запаленнях навколонігтьового валика. 19 (26,0%) студентам 

провели оперативне лікування, зокрема: 17 (23,2%) студентам висічення 

частини нігтьової пластини; 2 (2,8%) студентам знята повністю нігтьова 

пластина. 

У розвинутих країнах світу для лікування врослого нігтя використовують 

лазер. Оброблений лазером край нігтьового ложа перестане рости , і вростання 

більше не буде. Лазер широко застосовується не тільки в цілях профілактики, а 

й для ефективного лікування на різних етапах захворювання. Процедура 

проводиться амбулаторно під місцевою анестезією і займає всього кілька 

хвилин, незалежно від тяжкості випадку. Повне одужання наступає через три 

тижні після лікування. 
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                                                           Увага! 

           Якщо вростання нігтя сталося через грибкову інфекцію, то для повного 

одужання необхідно, перш за все, позбавитися від грибка, інакше 

захворювання, незважаючи на всі зусилля, буде повторюватися. 

Висновки. 

1. Захворюваність на оніхокріптоз серед молоді часто зустрічається; 

2. При появі перших ознак захворювання не зволікати, а звертатися за 

допомогою до спеціалістів; 

3. Проводити активну санітарно – просвітницьку роботу серед молоді; 

4. Надавати перевагу сучасним методам лікування використовувати  

метод лазерної хірургії. 

 

Література 
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 2. Хірургія: підручник /В.І.Бондарєв, Р.В.Бондарєв, О.О.Васильєв та ін.;  

за ред. проф. П.Г.Кондратенка. – К.: Медицина, 2009. – 726 с. 

3. Бурих Н.П. Загальні основи техніки хірургічних операцій. М: 1984. – с. 
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4.  Галінгер Ю.І. Оперативна ендоскопія шлунково-кишкового тракту . -         
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Олена  Кміт, Неля Кобіта, 413 групи 

 

ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ  

З ПИТАНЬ ВІКОВИХ ЗМІН  
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки хірургічного профілю 

Керівник роботи: викладач акушерства та гінекології  Озерянська Л.В. 

 

Вступ. Виражені зміни в організмі людини, з погляду анатомії та 

фізіології, виникають у, так званому, перехідному періоді, що передує початку 

статевого дозрівання. Підлітки оцінюють себе, порівнюють з іншими, і це 

провокує появу багатьох питань. І кожен, 

в залежності від особливостей характеру 

та виховання, знаходить відповіді у 

різних джерелах. 

Матеріали та методи 

дослідження. Щоб визначити найпопулярніші джерела інформації у питаннях 

статевого розвитку, ми провели анкетування серед учнів 8-их класів. Було 

опитано 46 респондентів.  

 

Анкета 

У перехідному періоді (від 11-14 до 17-18 років) відбуваються зміни, які 

свідчать про формування організму майбутнього чоловіка чи жінки. 

Ви довідались, яких змін слід очікувати у вашому тілі у цьому віці: 

 із ЗМІ (засобів масової інформації); 

 із електронних ресурсів; 

 від працівників освітніх закладів   

             (учителів, викладачів); 

 від батьків;  

 від інших родичів (вкажіть, від кого); 

 від друзів (вкажіть їхній вік). 

   (підкресліть, може бути кілька варіантів відповідей).  
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Вкажіть, у якому віці ви отримали таку інформацію.    

У  ___  років. 

Вкажіть свою стать (поставте √)           Ч        Ж 

 

 

Діаграма №1 Популярність джерел інформації (% учнів) 

 

      

 

Результати дослідження та їх 

обговорення. Отже, найпопулярнішим 

джерелом виявилися електронні ресурси, 

що тільки підтверджує, що маємо справу 

із відеопоколінням.  

Майже однаковою популярністю користуються наступні джерела: 

засоби масової інформації, батьки та друзі. І це нормально – звертатися за 

підтримкою до однолітків, шукати відповіді серед людей, у котрих можуть бути 

такі ж запитання, і, можливо, вони вже знайшли відповіді на них. Мінімальний 

вік, у якому респонденти довідались про формування організму майбутнього 

чоловіка чи жінки (у 9 та 7 років відповідно), визначає оптимальний період для 

проведення санітарно-освітньої роботи.  
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Приблизно у два рази рідше ця інформація була отримана від 

працівників освітніх закладів. Напевне, відіграють роль менш довірчі відносини 

між учнями та вчителями. Стає на перешкоді природна у даному випадку 

сором’язливість. Легше, коли інформація сама іде до тебе в руки. Цьому сприяє 

сьогоднішня широка доступність її електронної 

версії. 

На останньому місці опинилися родичі, з 

якими підлітки обговорювали свій статевий 

розвиток у 5 разів рідше, ніж зверталися за 

допомогою до ґаджетів. Така  ситуація, напевне 

пов’язана із особливістю відносин у кожній родині. 

Ще ми порівняли відповіді респондентів різної статі (серед них 70 % – 

дівчата, а 30 % – хлопці). Майбутній леді легше спілкуватися із мамою чи 

подругою на делікатні теми. А майбутньому джентльмену комфортніше 

отримувати таку ж інформацію не від близьких родичів чи піч час 

безпосереднього спілкування, а через засоби масової інформації без прямого 

зв’язку із співрозмовником.  

Діаграма №2 Популярність джерел інформації (% хлопців/дівчат) 
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Інформація сиплеться на підлітків звідусіль. Це підтверджують і 

відповіді респондентів – усі обрали кілька джерел (від 2 до 4).  

Висновки. Отже, для збільшення достовірності отриманих даних 

необхідна: 

 злагоджена робота працівників 

освітніх закладів та закладів охорони 

здоров’я із учнями та їхніми батьками; 

 індивідуальний підхід до кожного 

підлітка із врахуванням його статі; 

 вплив міністерства охорони здоров’я та міністерства освіти і науки 

на роботу засобів масової інформації.  

Оскільки зачіпається інтимна сфера, то не тільки важко спитати, не 

просто і відповісти. Не варто залишати незручні питання без відповідей. Це дає 

місце для фантазії та спонукає звертатися до інших джерел інформації, які не 

завжди є достовірними. Ми, як майбутні медики, повинні навчитися і вміти 

говорити на складні теми із різними людьми. 

 

Література 

1. Кравець, В. П. Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та 

ґендерні особливості: монографія / В. П. Кравець. – Тернопіль: ТНПУ, 

2008. – 476 с.  

2. Оржеховська, В. М. Формування сексуальної культури молоді: навч. посіб. 

/ В. М. Оржеховська, Г. Л. Корчова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Експрес», 2005. – 132 с.  

3. Петрунько, О. В. Актуальні проблеми сексуального виховання підлітків: 

навч. посіб. / О. В. Петрунько – К.: ДЦССМ, 2004. – 80 с. 

4. Підліткам та їх батькам. Дорослішання [Електронний ресурс] / "Територія 

TEENS - путівник для батьків підлітків" // Журнал PSYCHOLOGIES. – 

2012-2013 рр. –   Режим доступу: 

http://www.reprohealth.info/uk/for/teenagers/growing/sexuality. – Заголовок з 

екрану. 

http://www.reprohealth.info/uk/for/teenagers/growing/sexuality
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5. Сексуальне виховання учнівської молоді [Електронний ресурс] / Гендерна 

педагогіка. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-

1A8ED34534F54/list-A863690726. – Заголовок з екрану.  

6. Статеве виховання і репродуктивне здоров’я підлітків та молоді: навч. 

посіб / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич, О. А. Голоцван, Я. М. Сивохоп – К., 2014. 

–              136 с.  

7. Статеве виховання школярів: особливості, специфіка, поради [Електронний 

ресурс] / Педагогіка. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/13860/. – Заголовок з екрану.  

8. Статеве виховання як основа формування здорової сім’ї та профілактики 

хвороб, що передаються статевим шляхом [Електронний ресурс] / Статеве 

виховання дітей та підлітків. – Режим доступу: 

http://subject.com.ua/valeology/valecka/48.html. – Заголовок з екрану. 

9. Що відбувається у підлітковому віці? [Електронний ресурс] /                         

Методично-організаційний моніторинговий центр НДСЛ «ОХМАТДИТ» // 

Буклет. – Режим доступу: 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/5.4_MARA_booklet2009_Teens.pdf. – 

Заголовок з екрану. 

 

 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/5.4_MARA_booklet2009_Teens.pdf
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Оксана Скрипник, 251 група 

 

«МЕНСТРУАЦІЯ»  ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ. ПРАВДА ЧИ МІФ? 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки хірургічного профілю 

Керівник роботи: викладач акушерства та гінекології Гнатюк Г.О. 

 

 

Вступ. Проблема менструації під час вагітності хвилює не тільки 

мільйони жінок у всьому світі, але і є актуальною проблемою в практиці лікаря 

гінеколога. 

Менструація – це процес відторгнення  функціонального  шару матки 

(ендометрію) внаслідок зниження рівня андрогенів та прогестерона в кінці 

нормального менструального циклу. 

СПРОБУЙМО РОЗГЛЯНУТИ ТА З’ЯСУВАТИ ЧИ ДІЙСНО ВАРТО 

ХВИЛЮВАТИСЬ, ЯКЩО ВИНИКНЕ ДАНА ПАТОЛОГІЯ У  ВАГІТНОЇ: 

1.Як свідчить медична статистика , з такою проблемою , як «менструація» 

під час вагітності стикається майже кожна п’ята жінка. 

2. Одні чекають початку менструації з нетерпінням і реагують на 

затримку тривогою, інші , навпаки , радіють затримці. Але жоден з варіантів не 

має абсолютного значення, тому що, початок менструації ще не означає 

відсутності вагітності, а затримка не гарантує її наявності. 

3. Отже питання: чи можуть бути «менструації» під час вагітності на 

ранніх термінах, як діагностувати вагітність, якщо менструації тривають 

залишаються актуальними для кожної жінки і на сьогодні. 

4. Прийнято вважати , що під час вагітності менструації бути не повинно і 

якщо з’явилися кров’янисті виділення, значить жінка не вагітна.  

5.Але іноді в першому триместрі вагітності менструація може бути, і це 

пов’язано з процесом прикріплення плодового яйця. Цей процес  триває від 6 до 

15 діб, а до цього має відбутись запліднення. Тому якщо запліднення відбулось 

ближче до закінчення циклу при пізній овуляції, тоді плодове яйце просто не 

встигло проникнути в ендометрій і виникає менструація. 



 151 

6. Усі інші випадки «менструації» під час вагітності на пізніших термінах 

є причиною анатомічних особливостей будови статевої системи. 

7. Багато жінок запевняють, що вагітність протікала чудово, і народилася 

цілком здорова дитина. Що ж, ми можемо з впевненістю сказати, що цим 

жінкам пощастило. Але щастить нажаль не всім. Чому?... Ми і вирішимо 

розглянути. 

Мета дослідницької роботи. Дати відповідь на питання:«Чи може бути 

«менструація» під час вагітності?» 

Завдання дослідження. 

І.Визначити відсоткову кількість проявів «менструації» під час вагітності 

серед: 

 Студенток ЧДМК; 

 Вагітних та породіль пологових будинків на базах проходження 

практики студентами 251 групи. 

   ІІ.Проаналізувати вплив вікової категорії на «менструацію» під час 

вагітності? 

   ІІІ.Зрозуміти чи це менструація, чи кровотеча під час вагітності . 

   ІV. Дослідити патології вагітності у жінок з «менструацією». 

Матеріали і методи дослідження. 

Для підтвердження нашого дослідження між студентками ЧДМК і 

вагітними пологових будинків проводилось анкетування і усне опитування , на 

основі якого було складено статистику. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

І. Визначення відсоткової кількості проявів «менструації» під час 

вагітності. 

Ми провели анкетування серед 9 студенток ЧДМК, які є вагітними і 

народжували. . В кінцевому результаті ми отримали такі статистичні дані: 

У 5(56%) опитуваних дівчат не було «менструації під час вагітності», у 3 

(33%) дівчат спостерігалась менструація в першому триместрі вагітності,а у 

1(11%)- у другому триместрі вагітності. 
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Визначено кількість студенток ЧДМК з   «менструацією» під час 

вагітності . 

 

Визначено кількість вагітних та породіль пологових будинків з 

«менструацією» під час вагітності на базах проходження практики 

студентами 251 групи. 

 Ми провели опитування серед вагітних та породіль в пологових 

будинках і отримали такі результати: 

У 34 (64%) жінок «менструації під час вагітності» не було, у 17 (28%)  

спостерігалась в першому триместрі вагітності, і тільки у 5(8%) жінок була 

«менструація» після першого триместру вагітності. 
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ІІ. Проаналізовано вплив вікової  категорії на «менструацію» під час 

вагітності. 

Взявши загальну кількість жінок в яких спостерігалась «менструація під 

час вагітності» ми виявили, що у жінок віком до 18 років спостерігалась 

«менструація під час вагітності» частіше, ніж у жінок після 18 років. Це 

пов’язано з тим, що до 18 років ще не повністю сформований менструально- 

оваріальний цикл. 

 Аналіз впливу вікової  категорії на «менструацію» під час вагітності. 

 

65 жінок – загальна кількість(100%) 

44 жінки – до 18 років(68%) 

21 жінка – після 18 років (32%) 

ІІІ. Що це?... Кровотеча чи «менструація» під час вагітності? 

В результаті  дослідження нами було виявлено, що у 13 жінок (20%) не 

було  ніяких патологічних відхилень, виділення відбулися згідно менструально-

оваріального циклу. Ніяких болючих відчуттів не спостерігалось. Отже, – це 

менструація в перші 4 тижні вагітності. Всі інші стани це були кровотечі , які 

були пов’язані з:  

 Загроза викидня – 56%(37) жінок; 

 Позаматкова вагітність – 5%(3); 

 Передчасне відшарування нормально розташованої  плаценти – 

6%(4); 

 Передлежання плаценти – 11%(7); 

 Міхурцевий занесок – 2%(1). 
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IV. Патологія вагітності у жінок з «менструацією». 

У результаті дослідження нами було проведено аналіз 13 жінок(20%) з 

менструацією, серед яких були виявлені  такі ускладнення вагітності: 

 Загроза передчасних пологів – 31% (4) жінок 

 Передчасні пологи – 8% (1) 

 Пізні гестози – 38%(5) 

 Фетоплацентарна недостатність – 15% (2) 

 Первинна слабкість пологової діяльності – 8%(1) 
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Висновок. 

1.Визначили, що відсоткова кількість жінок у яких була «менструація» 

під час вагітності є досить великою і становить 44% серед студенток ЧДМК, а 

серед вагітних і породіль пологових будинків вона становить  36%. 

2.При дослідженні ми виявили, що вік вагітної таки впливає на 

ймовірність виникнення менструації під час вагітності. Чим молодша жінка тим 

більший ризик виникнення появи даних виділень. 

3.Дійшли висновку, що менструація в першому триместрі вагітності – 

нормальне явище. Проте якщо вона продовжується після першого триместру 

вагітності, то це може свідчити про ускладнення, такі як: 

 Загроза викидня; 

 Міхурцевий занесок; 

 Передчасне відшарування нормально розташованої  плаценти; 

 Позаматкова вагітність; 

 Передлежання плаценти; 

4.У результаті дослідження виявили такі ускраднення вагітності, як:  

 Загроза передчасних пологів; 

 Передчасні пологи; 

 Пізні гестози; 

 Фетоплацентарна недостатність; 

 Первинна слабкість пологової діяльності. 
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 Наталія Савіцька, ІІ ак група 

 

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ 

Кременецький медичний коледж імені Арсена Річинського 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки  

дисциплін хірургічного профілю 

Керівники  роботи:  викладач акушерства та гінекології  О.М.Левчук 
 

Вступ. Ожиріння визначається як надлишкове відкладання жирової 

тканини в підшкірній клітковині й інших тканинах організму, пов'язане з 

порушенням обміну речовин. Сьогодні ожиріння у жінок старше 20 років  

досягає 35%, а у віці 30–39 років воно збільшується у двічі.  

До основних факторів, які спричиняють розвиток захворювання, 

відносять спадковість, переїдання, 

надмірне споживання жиру, 

гіподинамію і фактори 

навколишнього середовища. 

З'ясовано, що ожиріння частіше 

розвивається у дітей при наявності 

цього захворювання в одного чи обох 

батьків. Це зумовлено генетичними 

особливостями центральної регуляції травної діяльності та жирового обміну, а 

також особливостями нейромедіаторної регуляції різних відділів центральної 

нервової системи.  

Результати дослідження та їх обговорення. Найбільш прийнятим у 

клінічній практиці є підрахунок індексу маси тіла (ІМТ). ІМТ визначають як 

відношення маси тіла в кілограмах і ріст в квадратних метрах і розраховують за 

такою формулою: ІМТ = Маса (кг) / Ріст (м2) Класифікація за ІМТ 

використовується для діагностики ожиріння, визначення ризику розвитку 

супутніх захворювань і тактики лікування. Доведено, що чим більший ступінь 

ожиріння, тим значніше порушений стан здоров'я жінки і вищий ризик 

розвитку патології репродуктивної системи. 
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Ожиріння I ступеня - ІМТ ≥ 30 до 35, II ступеня - ІМТ ≥ 35 до 40, III 

ступеня - ІМТ ≥ 40. Однак, це дуже приблизні розрахунки і визначати індекс 

маси тіла потрібно до вагітності. 

У вагітних жінок з ожирінням різного ступеня підвищується ризик 

виникнення ускладнень під час вагітності і особливо під час пологів. Тому 

вагітні жінки та роділлі з ожирінням потребують пильного нагляду, оскільки 

становлять групу високого ризику з акушерських і перинатальних ускладнень. 

Порушення кровообігу в системі «мати - плацента - плід», затримка 

розвитку внутрішньоутробного плода, 

прееклампсія часто супроводжують перебіг 

вагітності в  огрядних пацієнток. У них частіше 

бувають викидні на ранніх термінах вагітності і 

гестаційний цукровий діабет. 

В основі порушень репродуктивної системи 

у жінок з ожирінням лежать зміни центральних механізмів регуляції функції 

яєчників, кори наднирників і зміна метаболізму статевих стероїдів на периферії, 

частково в жировій тканині. Кожен акушер-гінеколог знає про порушення 

репродуктивного здоров'я у більшості жінок з ожирінням. Зміна 

менструального циклу (дисфункціональна маткова кровотеча, олігоменорея, 

аменорея), первинне або вторинне безпліддя, висока частота гінекологічних 

захворювань, невиношування вагітності, розвиток гіпертрофії плода, гестозів, 

ускладнення в родах і післяродовому періоді.  

Частота раннього 

токсикозу становить 10–17%, 

загрози самовільного аборту – 

8%. Найчастішим 

ускладненням є пізній 

токсикоз вагітних (25–63%). 

Пізній токсикоз з'являється в 

26–30 тижнів. Переношування 

вагітності відзначається у 10–20% жінок з ожирінням, передчасні пологи – у 5–
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10%. Несвоєчасне злиття навколоплідних вод – у 10–40% роділь. Однією з 

особливостей перебігу пологів є слабкість родової діяльності (у 10–35% жінок). 

Незалежно від причин, ожиріння є додатковим фактором ризику 

акушерських і перинатальних ускладнень, частота його становить серед 

вагітних 15,5–26,9%. Так, дистрес плода у вагітних з ожирінням у 4,1 рази, а 

асфіксія новонароджених у 6,4 рази спостерігається частіше порівняно з 

жінками з нормальною масою тіла. При обстеженні вагітної жінки слід мати на 

увазі, що у хворих з ожирінням з'являється пастозність нижніх кінцівок. 

Вплив на дитину. У дитини істотно підвищується ризик розвитку 

вроджених вад, включаючи дефекти нервової трубки, пороки серця, вовчу пащу 

і заячу губу, аномалії розвитку кінцівок. Недарма пацієнтки з ожирінням за 

замовчуванням включені в групу ризику розвитку вроджених вад розвитку і 

щонайменше за 3 місяці до зачаття повинні почати прийом не менше 1 мг (1000 

мкг) фолієвої кислоти щодня (під час вагітності доза може бути скоригована за 

ситуації). Якщо один з батьків страждає на ожиріння, ризик ожиріння у дитини 

збільшується в 2-3 рази, але якщо ожиріння у обох - ризик зростає в 15 разів, 

забезпечуючи потомству «всю красу життя» у 

вигляді діабету, серцево-судинних 

захворювань і артеріальної гіпертензії. 

З'являється все більше доказів того, що 

внутрішньоутробний вплив материнського 

ожиріння в поєднанні з грудним молоком з 

високим вмістом жирів пов'язаний з розвитком психічних розладів у дітей, 

таких як когнітивні порушення, розлади аутистичного спектру, синдром 

дефіциту уваги і гіперактивності, тривожності і депресії, шизофренії і розладів 

харчової поведінки. 

Ожиріння у вагітних значно ускладнює ультразвукові дослідження плоду. 

Навіть сучасні і чутливі датчики насилу пробиваються через масивні скупчення 

жиру в передній черевній стінці, погіршуючи діагностику вроджених вад 

розвитку на 20%. 



 160 

З серйозними труднощами стикаються лікарі при проведенні хірургічних 

операцій. Можуть знадобитися спеціальний широкий стіл великої 

вантажопідйомності і хірургічні інструменти з подовженими ручками. Хірург 

пробирається через товстий шар жиру на передній черевній стінці і працює на 

значній глибині. 

При проведенні кесаревого розтину від розрізу до вилучення плоду йде 

більше часу, збільшується крововтрата. Анестезіологи зазнають труднощів з 

інтубацією і проведенням спинномозкової 

анестезії. В післяопераційному періоді 

вище ризик інфекцій, ендометриту і 

тромботичних ускладнень. 

Перинатальна смертність при 

ожирінні висока (10–20%0). ВООЗ 

виділила основні принципи лікування 

ожиріння і зниження маси тіла, які 

припускають застосування різних 

немедикаментозних і медикаментозних 

методів терапії, а при вираженому 

ожирінні – хірургічне втручання. 

Основні шляхи профілактики. У період вагітності створюються умови для 

розвитку жирової клітковини, що у надлишку відкладається в області молочних 

залоз, сідниць, стегон і живота. Це біологічно виправдано, оскільки в такий 

спосіб організм жінки створює умови для захисту плодового яйця і 

плодовмістилища. Сприяє ожирінню і порушення вуглеводного обміну, нерідко 

супровідне гестаційний процес, підвищена продукція жіночих статевих і 

глюкокортикоїдних гормонів. 

Метою лікувально-профілактичних заходів 

при ожирінні є спроба відновлення порушених 

обмінних процесів, створення негативного 

енергетичного балансу. Це можливо при 

врегулюванні режиму і характеру харчування, 
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що полягає в зниженні калорійності їжі і підвищенні фізичної активності. 

Особливістю є різке зменшення змісту в раціоні легкозасвоюваних вуглеводів 

на фоні помірного вмісту жирів і достатньої кількості білків.  

Для зниження збудливості харчового центру показаний частий (8 – 6 

разів) прийом їжі, що має низьку енергетичну цінність і займає великий обсяг, 

що сприяє усуненню почуття голоду; а також необхідно виключити з раціону 

смакові речовини, що підвищують збудливість харчового центра і підсилюють 

апетит, і речовини, що сприяють переварюванню й усмоктуванню їжі в 

кишечнику. 
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Тетяна Бедюк, ІІ ак група  

 

СПОЖИВАННЯ КОФЕЇНОВМІСНИХ НАПОЇВ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ: 

РИЗИКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 
Кременецький медичний коледж імені Арсена Річинського 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки  

дисциплін хірургічного профілю 

Керівники  роботи:  викладач акушерства та гінекології  В.С. Дрегалюк 

 

Мета дослідження. Визначення рівня інформованості молодих людей про 

вплив кофеїну на організм вагітної жінки та плід. Порівняння перебігу та частоти 

розвитку ускладнень під час вагітності у жінок, які вживають велику кількість кофеїну 

і тих, котрі його обмежують. З’ясувати, яку кількість кави можна вживати під час 

вагітності без шкоди для власного здоров’я і здоров’я майбутньої дитини. 

Матеріали та методи дослідження. Для виявлення залежності між 

кількістю спожитого кофеїну із напоями і здоров'ям новонароджених, було опитано 27 

вагітних. 19 вагітних пили міцну каву під час вагітності, 8 – не споживали. Після 

пологів, ми переглянули документацію опитуваних жінок (історії пологів і карти 

розвитку новонароджених).  

Результати дослідження. Виявлено, що з 19 жінок, котрі вживали каву - у 9 

діагностовано загрозу викидня та передчасні пологи, у 4 дистрес плода (прискорення 

серцебиття плода), у 2 - мимовільний викидень, у 4 - новонароджені з малою вагою. У 

8 жінок, котрі не вживали кофеїну, вагітність перебігала нормально, пологи в термін з 

відповідною масою плодів і задовільним станом жінки і плода. 

Наші спостереження підтвердили підвищення ризику викидня при вживанні 

великої кількості кофеїну. Вважається, що у жінок, які вживають двісті чи більше 

міліграмів кофеїну в день, ризик викидня в два рази більше, ніж у жінок, які не 

вживають кави та інші напої з кофеїном.  

Сьогодні можна знайти масу фактів, які вказують, що кофеїн погано 

позначається на вагітності. Дослідження показують, що великі дози можуть викликати 

мутації у щурят. Величезна кількість кофеїну в день знижує вірогідність зачаття на 

25%. Якщо вагітна буде зловживати продуктами з кофеїном (більше 300 мг на добу), 
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підвищиться ризик багатьох патологій плоду. При вживанні 3 чашок кави або 5 чашок 

чаю в день під час вагітності можуть з’явитися такі ускладнення : 

•  мимовільні викидні і 

передчасні пологи на ранніх 

термінах; 

•  підвищення 

артеріального тиску, прискорене 

серцебиття і відповідні 

ускладнення; 

•  гестаційний діабет; 

•  судоми ніг; 

•  вимивання кальцію з організму; 

•  анемія. 

Надмірне вживання кави — 

більше дев'яти чашок на день — 

призводить до збільшення ризику 

мертвонародження. Також, кофеїн 

знижує скоротливу активність 

маткових труб, змінюється рівень 

гормонів, має негативний вплив на 

овуляцію. 

Також відзначено і негативний вплив на плід: 

•  великий ризик народження дитини з малою вагою; 

•  в кілька разів вище ризик внутрішньоутробної загибелі плоду;  

•  кофеїн може викликати аритмію та затримку внутрішньоутробного розвитку 

плода. Вживання кофеїну вагітними жінками може призвести до малої ваги дитини 

або надмірно довгого періоду її виношування. Кофеїн без жодних труднощів долає 

гематоплацентарний бар'єр і проникає у кров ембріона. Його організм ще не здатний 

ефективно метаболізувати цю речовину. Це і викликає зниження ваги плоду і 

подовжує термін гестації. 
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Крім цього, кофеїн стимулює вироблення адреналіну (гормону стресу) в крові. 

Через це порушується приплив крові до матки, що призводить до гіпоксії плода і 

недостатньому надходженні поживних речовин. При грудному вигодовуванні кофеїн 

буде проникати в грудне молоко і накопичуватися в організмі малюка, що стане 

причиною його безсоння або гіперактивності. 

Більшість експертів переконані, що при помірному споживанні кофеїн 

продуктів порушення фертильності не спостерігаються. Нормою вважається до 300 мг 

кофеїну на добу, але інші дослідження показують, що навіть 200 мг речовини можуть 

підвищити ризик викидня. 

Університет США проводив дослідження за участю 9 тисяч жінок. Медики 

вивчали вплив кофеїну на фертильність, і результати були шокуючими: більше 4 

чашок кави на добу скорочують шанси на успішне зачаття на 25%. Під впливом 

кофеїну фертильність знижується з тієї причини, що речовина погіршує тонус 

фаллопієвих труб, через які яйцеклітина потрапляє з яєчників в матку. При слабкому 

скорочення м’язів маткових труб 

яйцеклітина не може 

пересуватися. Практика 

доводить: жінкам, які 

зловживають кавою, важче 

завагітніти. Багато досліджень 

показують, що 10 чашок міцного 

чаю можуть знизити ймовірність вагітності на 25%. Це стосується як природного 

зачаття, так і штучного запліднення. 

Крім цього, кофеїн може впливати на активність маткових труб, змінювати 

гормональний фон, перешкоджати нормальній овуляції і ускладнювати процес злиття 

статевих клітин.  

На даний момент ВООЗ встановила обмеження кофеїну для безпеки  вагітних: 

не вживати більше 200 мг на добу (що дорівнює 3 ч. л. натуральної меленої кави або 2 

ч. л. розчинної) - стільки кофеїну міститься, наприклад, у плитці шоколаду, в чашці 

розчинної кави, в 4 чашках слабкого чаю. Норма для жінки, які готуються до ЕКО, 

буде меншою (50 мг, тобто чашка слабкого чай або 150 г шоколаду). 
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Окрім кави, кофеїн міститься в чаї, енергетиках, 

безалкогольних напоях, шоколаді, морозиві, глазурі та 

деяких рослинних продуктах. За даними 

Американської Національної асоціації виробників 

безалкогольних напоїв кількість кофеїну в продуктах 

наступна: 

•  натуральна кава: 95-200 мг; 

•  подвійна кава: 250-300 мг; 

•  розчинна кава: 65-100 мг; 

•  дві стандартні чашки розчинної кави - 200 мг; 

•  латте: 150мг;    еспресо: 80-100 мг; 

•  американо: 80-135 мг;    капучино: 85 мг; 

•  кави без кофеїну: 3-4 мг;    чорний чай: 47 мг; 

•  зелений чай: 25 мг; 

•  пакетований чорний чай: 2 мг; 

•  розчинний чай: 26 мг;  

•  кока-кола: 35 мг;    дієтична кола: 47 мг; 

•  пепсі: 38 мг;    дієтична пепсі: 36 мг; 

•  Red Bull: 77 мг;  Burn: 138 мг. 

Щоб при відмові від кофеїну не виявився синдром відміни, потрібно поступово 

замінити каву аналогами з кореня цикорію. Мінімізувати споживання кофеїну 

потрібно до зачаття, щоб не відчувати додатковий дискомфорт на ранніх термінах 

вагітності.. 

Передозування кофеїном призводить до кофеїнової інтоксикації, або отруєння 

кофеїном. Симптоми отруєння як психологічні, так і фізіологічні: неспокій, нервовість, 

збудливість, безсоння, підвищений діурез, посмикування м'язів, непослідовні думки і 

мова, параноя, аритмія серця, тахікардія, підвищений кров'яний тиск, частий пульс. У 

виняткових випадках спостерігається манія, депресія, дезорієнтація, галюцинації, 

психози. 

Висновок. Навіть 200-300 мг кофеїну на день можуть майже на третину 

підвищити імовірність появи на світ немовляти з малою вагою і ризику викидня. Якщо 
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випивати більше трьох чашок цього напою, то ймовірність переривання вагітності на 

будь-якому терміні збільшується на 60%. Тому майбутнім матерям рекомендують 

якомога менше їсти солодких шоколадних тортиків та обмежити кількість чашок кави, 

що випиваються. Найкраще, повністю виключити вживання кофеїновмісних напоїв до 

зачаття, під час виношування і в період годування малюка. Однак, це не означає, що 

філіжанка кави або чашка чаю, або шматочок шоколаду раз в тиждень зашкодять 

стану матері і малюка. Проте, це поліпшить настрій і підвищить пильність. 
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 Ірина Подвірна, 261 група 

 
 

ВІЗУАЛЬНИЙ ТА ЦИФРОВИЙ СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ 

ЗУБІВ У СТОМАТОЛОГІЧНИХ РЕСТАВРАЦІЯХ  
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю 

Керівник  роботи:  голова циклової комісії викладачів професійної та практичної підготовки 

зуботехнічного профілю, викладач стоматологічних дисциплін Потикевич В.Я. 

 

Вступ. Визначення кольору зуба, передавання отриманих даних про цей 

колір та його відтворення в стоматологічних реставраціях віддавна є важливим 

питанням в практиці для лікарів-стоматологів і зубних техніків. Кожен із 

учасників робочого процесу може вплинути на результат відтворення кольору. 

Дуже часто саме визначення кольору недооцінюють, хоча цей етап є 

початковою та ключовою ланкою процесу реставрації. 

Для якісного визначення кольору необхідно використовувати спосіб, який 

дозволяє неодноразово відтворювати результати вимірювань. Для цього існує 

декілька можливостей: колір зуба можна визначати візуальним способом 

порівняння з шаблонами кольору або ж використовувати цифрові технології.  

Візуальне визначення кольору 

Для визначення кольору зуба упродовж десятиліть використовували 

шаблони кольорів, виготовлені заводським способом, за допомогою яких 

візуально підбирали відповідний колір.(слайд ) Це перший крок у створенні 

кольору реставрації, який ґрунтується на можливостях людського зору.  

Метою нашого дослідження було порівняння методів визначення 

кольору природніх зубів, а саме візуального та цифрового   та перевірка, який з 

них є більш достовірним і точним.  

Серед обстежуваних 2 дівчат та 13 хлопців.(13% та 87% відповідно)  
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Матеріали та методи 

дослідження. Керівником гуртка 

зуботехнічного матеріалознавства 

і його членами оглянуто та 

візуально визначено колір 

фронтальної групи зубів у 15 

студентів за допомогою 

стандартної шкали кольорів 

Biodent.   

Для того, щоб результати дослідження були точнішими, гуртківці 

розділились на 2 команди, кожна з яких проводила своє незалежне обстеження  

у однієї групи досліджуваних. Контрольний огляд проводила керівник гуртка. 

Спостерігаються розбіжності у результатах обстеження,так як зір піддається 

впливу багатьох факторів Це, насамперед, навколишнє середовище, зокрема 

умови освітлення і контрастні співвідношення кольорів речей; явища, пов’язані 

з фізичним станом людини, яка визначає колір, наприклад, слабкий зір, дія 

прийнятих медикаментів, вік. Відтак важко багаторазово повторити певний 

колір, тобто, з одного боку, результати аналогічного дослідження можуть 

коливатися під дією названих факторів, а з іншого, — дані різних дослідників 

дуже часто відрізняються.  

Необхідно зазначити, що при візуальному способі визначення кольору із 

застосуванням шаблонів кольорів фіксується лише частина можливої 

інформації про колір.  

Хоча сьогодні з’явилися шкали кольорів, наприклад, VITA Linearguide 

3D-MASTER, що дозволяють досить точно наблизитися до природних зразків 

при визначенні кольору, оскільки в цій системі послідовно визначаються такі 

параметри, як світлість, інтенсивність та тон кольору. 
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ТАБЛИЦЯ результатів візуального визначення кольору зубів 

(за шкалою кольорів Biodent) 

Досліджувані 

 

Результати 

команди 

гуртківців 

«Rainbow» 

Результати 

команди 

гуртківців 

«Monochrome» 

Результати 

керівника гуртка 

 

1 26 26 26 

2 15 22 22 

3 21 21 22 

4 21 23 25 

5 15 15 16 

6 21 21 21 

7 15 15 23 

8 21 21 21 

9 20 20 15 

10 20 21 21 

11 20 20 20 

12 15 16 15 

13 20 20 20 

14 21 21 23 

15 15 15 17 

 

Результати дослідження та їх обговорення. Під час проведення аналізу 

кольору природніх зубів ми пересвідчились, що: 

 Кожен зуб має свою здатність пропускати промені світла, що 

залежить від товщини, прозорості і ступеня мінералізації емалі. Ікла, 

наприклад, темніші за різці, що і підтвердилось у процесі дослідження. 

 Чим більший рівень «занедбаності», тим темніші зуби. Такий 

відтінок спостерігався у людей із недостатньою чи навіть поганою гігієною 

порожнини рота (5 досліджуваних, що становить 21,3%) 

 Темніший відтінок природніх зубів притаманний особам чоловічої 

статі ,так як серед них більший відсоток любителів кави, чаю, цигарок. 
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Поряд із візуальним визначенням кольору упродовж останніх років є 

можливість встановити колір за допомогою електронних вимірювальних 

пристроїв.  

ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ
ВИМІРЮВАННЯ КОЛЬОРУ

 

На сучасному ринку стоматологічної продукції представлено різні 

прилади, однак найточнішими є системи, механізм дії яких ґрунтується на 

принципах спектрофотометричного вимірювання, перш за все це пристрій 

Easyshade Advance («VITA Zahnfabrik», Німеччина).  Окрім того, теперішні 

цифрові прилади відзначаються можливостями точкового та площинного 

вимірювання, а також ціною.  

У приладах площинного вимірювання колір зуба фіксується за кольором 

площини, яка потрапила у фокус вимірювального зонда. Це має свої переваги, 

адже ділянки, які негативно впливають на процес визначення кольору, 

наприклад, змінені в кольорі частини зуба, не беруться до уваги в  розрахунку 

результатів вимірювання. Однак прилади площинного вимірювання вимагають 

високої кваліфікації користувача.  

Водночас прилади точкового вимірювання можуть значно швидше 

зафіксувати інформацію про колір, що впливає на рентабельність як у 

зуботехнічних лабораторіях, так і в стоматологічних кабінетах. 
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Висновок. Суттєвою перевагою систем електронного визначення 

кольору, порівняно з візуальним його визначенням, є висока повторюваність 

отриманих результатів. Незалежно від місця застосування електронних 

пристроїв для визначення кольору — у лабораторії, чи в стоматологічному 

кабінеті, результати можуть багаторазово точно відтворюватися. Візуальне 

визначення кольору зазнає впливу навколишніх факторів, наприклад, 

червонявий відтінок ясен, згин поверхні зуба, покриття зуба слиною, рух 

пацієнта під час визначення кольору — все це відіграє важливу роль. 

Електронні прилади також уможливлюють визначення колірних координат, які 

є складовими   кольору . Цим координатам відповідають визначені зразки 

кольорів (VITA classical A1-D4 або VITA 3D-MASTER) . Окрім того, є 

можливість у процесі виготовлення реставрацій перевіряти отриманий колір, 

тобто цифрове визначення кольору є інноваційним рішенням для ортопедичної 

стоматології при послідовному дотриманні найвищих стандартів якості,що 

сприяє контролю якості і підвищенню ефективності роботи. (слайд  ) 
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Маряна Йосипів, 361 група 

 
 

ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ  - СУЧАСНИЙ МЕТОД ЕСТЕТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю 

Керівник  роботи:  викладач стоматологічних  дисциплін Савінкіна О.А. 

 

Вступ. У наш час відбілювання зубів набуває все більшої популярності.  

Білосніжна красива посмішка стала не лише ознакою здоров’я,  це своєрідний 

атрибут успішності. Відбілювання зубів не є обов’язковим з погляду гігієни, 

але бажаючих мати «голлівудську посмішку» стає дедалі більше.  

Гарний природний колір зубів — важлива складова привабливості людини. 

Є кілька способів відбілювання зубів: 

 1. Хімічне відбілювання. Цей спосіб є найбільш агресивним. 

Використовується перекис водню концентрацією від 10% — 35% . Слід 

пам’ятати, що коронки, та пломби кольору не міняють, а тому перед 

відбілюванням їх потрібно замінити.  

2. Лазерне і ультразвукове відбілювання.  

3. Фотовідбілювання використовується безкислотний гель. Це найбільш 

безпечний метод відбілювання, однак і найдорожчий (100$ -3000 гр.).  

4. Відбілювання зубів за допомогою спеціальних кап. Його можна 

успішно проводити в домашніх умовах. Використовується відбілюючий гель, 

чи розчин перекису водню концентрацією 10%, попередньо 

проконсультувавшись з лікарем –стоматологом. 

Абсолютні показання до відбілювання: флюорози, гіпоплазії, 

титрациклінові зуби (побічна дія від прийому антибіотика титрацикліну). 

Побічні дії: утворення мікротріщин в емалі, підвищена чутливість зубів 

до холодного та гарячого. Можливий опік ясен і язика.  

Відразу після відбілювання на зуби наносяться спеціальні лаки на основі 

фтору та кальцію.  
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Впродовж трьох місяців після проведення процедури не можна вживати: 

каву, чорний чай, колу, червоне вино, продукти що містять харчові барвники — 

це може призвести до пігментації та звести процедуру відбілювання нанівець.  

Багато хто, почувши про побічні дії відмовляються від процедури. Позитивна 

дія після відбілювання зубів лише одна — покращується їх зовнішній вигляд. 

Відбілювання — це хімічний процес, а значить воно не є абсолютно безпечним.  

Протипоказання: 

 Вагітним жінкам, матерям у період вигодовування грудьми, а також 

людям з підвищеною чутливістю зубів чи тріщинами на емалі.  

Гарний спосіб збереження білизни — паста та зубна щітка. Останню 

потрібно змінювати щомісяця. Стосовно зубної пасти, то її потрібно обирати 

керуючись порадами стоматолога. Поширеними є відбілюючі пасти. Вони 

заповнили прилавки всіх супермаркетів. Їх неправильне використання може 

призвести до побічних дій — підвищена чутливість зубів. Тож перед їх 

використанням проконсультуйтеся з лікарем. Він порадить необхідну пасту та 

призначить схему користування.  Правильний щоденний догляд за зубами 

допоможе зберегти їх здоров’я та красу. 

Негативно на зубну емаль впливають: чорний чай, кава, цукерки, 

зокрема льодяники, сухарі.  

Покращують стан зубів такі продукти, як морква, яблука, груші, 

капуста. Щоденно вживати сиру морквину та яблуко. Крім того, що вони 

містять вітаміни та мікроелементи необхідні для зубів, вони прекрасно 

очищають та масажують ясна.  

Матеріали та методи дослідження.  

Основними методами нашого доcлідження було: 

 анкетування студентів; 

 матеріали Інтернету з даної проблеми. 

Опитування проводилося в період з січня по лютий 2019 року. 

Результати обговорення та їх результати 

Нами було опитанно 58 студентів з ІІІ курсу медичного коледжу 

спеціальності ”Стоматологія ортопедична”. 
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До анонімного опитувальника  входило 8 запитань з кількома варіантами 

відповідей, зокрема «Так», або «Ні»   

Зразок анкети: 

1. Чи вібілювали ви зуби? 

Так       Ні 

2.Чи використовували ви відбілюючи зубні пасти? 

Так      Ні 

3. Чи спостерігали ефективність відбілюючих зубних паст? 

Так      Ні 

4. Чи цікавились ви що входить до складу відбілюючих зубних паст? 

Так   Ні 

5. Чи відбілювали вам зуби в стоматологічному кабінеті? 

Так     Ні 

6. Чи застосовували ви інші засоби відбілювання (полоски, олівці, спеціальні 

капи)? 

Так      Ні 

7. Чи хотіли б ви відбілити свій колір зубів? 

Так     Ні 

Аналізуючи дані анектування було виявлено, наступне: 

Домашнє відбілювання, а саме застосування відбілюючи зубних паст 

різних виробників спробували 44 студенти, ефективність дії відмітили 25 

студентів. 

Про склад зубних паст з відбілюючим ефектом цікавилося 11 студентів.  
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Професійне (кабінетне) відбілювання зубів 

 

До лікаря-стоматолога зверталися для покращення кольору своїх зубів 3 

студентів, 55 вагаються щодо побічних дій після відбілювання. 

6 студентів використовували спеціальні капи з гелем та відбілюючі 

полоски попередньо проконсультувавшись у лікаря-стоматолога. 

49 студентів змінили б колір своїх зубів колір на 2-3 тони світліший від 

природнього, 9 відмовилося. 

Висновки. Підсумовуючи наші результати ми дійшли висновку, що 

більшість студентів спеціалізації «Стоматологія ортопедична» недостатньо 
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ознайомленні з принципом дії та методами відбілювання, що негативно складає 

враження про шкідливість і неефективність цієї процедури.    

 Однак, якщо кожен з нас буде звертатися до лікаря-стоматолога, який  

встановить причину зміни кольору ваших зубів і підбере саме той комплекс для 

відбілювання, який дасть бажаний результат. Крім цього для збереження 

результату вам буде підібраний ефективний комплекс по догляду за зубами 

після процедури. Білосніжні і здорові зуби – вам гарантоване - це реальність! 

Отже, ми гуртківці будемо намагатися проводити просвітницьку роботу зі 

студентами нашого коледжу щодо методів відбілювання і надавати перевагу 

професійному безпечному відбілюванню. 
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Володимир Троян, студент 361 групи 

 
 

ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ШТУЧНИХ ЗУБІВ  

У ЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю 

Керівник  роботи:  викладач стоматологічних  дисциплін Поселюжний Ю.Я. 

 

Вступ. Для дослідження даної теми ми, гуртківці, розглянули два методи 

встановлення штучних зубів у знімних кострукціях. Перший метод – це 

встановлення зубів по склу (за М.Є.Васільєвим), другий метод – встановлення 

зубів по сферичних поверхнях. 

Пропонуємо вашій увазі 

загальні правила встановлення 

штучних зубів.  При постановці 

фронтальних зубів орієнтирами є: 

 серединна лінія (1), 

 лінія посмішки (2), 

 протетична площина, 

яку передає верхній оклюзійний 

валик у горизонтальній площині 

(3), 

 лінія ікол (4)  

Формування лікарем 

вестибулярного краю фронтальної 

ділянки верхнього оклюзійного 

валика. Сформований лікарем 

вестибулярний край фронтальної 

ділянки верхнього оклюзійного 

валика.  

Передні зуби розташовують 

симетрично до серединної лінії, яка має проходити між медіальними кутиками 
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верхніх та нижніх центральних різців. Слід звернути увагу, що серединна лінія 

проходить не через центр верхньої щелепи (і не вуздечки верхньої та нижньої 

губи), а по центру обличчя. 

Лінія посмішки разом з вестибулярним краєм верхнього оклюзійного 

валика визначає висоту передніх зубів. 

Лінія ікол служить 

орієнтиром для розташування 

різальних горбків ікол, а разом 

із серединною лінією задає 

ширину фронтальних зубів (між 

серединною лінією та лінією 

ікол має розміщуватися 2 різці: 

центральний і бічний, а також 

медіальна частина ікла). 

З естетичних міркувань верхні фронтальні 

штучні зуби зазвичай розміщують на 2/3 їх товщини 

дозовні від середини альвеолярного відростка. Така 

постановка нівелює атрофію альвеолярного відростка з 

вестибулярного боку та запобігає западанню губ, що 

відбувається після втрати фронтальних зубів. 

Жувальні зуби слід розташовувати по центру 

альвеолярного гребеня (можливе незначне відхилення 

від цієї норми лише для останнього жувального зуба – 

другого моляра, бо треті моляри в знімних протезах не 

виставляються). 

Якщо бічні зуби будуть 

зміщені у вестибулярний бік від 

середини альвеолярного гребеня, то 

протез може перевертатися в 

процесі жування, оскільки бічні 
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зуби в цьому випадку не матимуть підтримки альвеолярного гребеня. Якщо 

жувальні зуби будуть зміщені в оральний бік від середини альвеолярного 

гребеня, то попри відсутність перекидання, бракуватиме місця для язика. 

А тепер можемо перейти, власне, до анатомічної постановки штучних 

зубів у повних протезах 

Розглянемо перший метод встановлення штучних зубів: 

Прості правила постановки штучних зубів у повних протезах визначив 

Альфред Гізі. Більш відома модифікація цієї постановки отримала назву: 

«Постановка штучних зубів по склу за М. Є. Васильєвим»).  

Згідно цієї методики штучні зуби розміщують у певному порядку 

відносно протетичної площини (скла). Таке розташування є основним 

стандартом для конструювання штучних зубних рядів при виготовленні повних 

знімних протезів.  

Постановку штучних зубів завжди розпочинають з центральних різців 

верхньої щелепи, розміщуючи їх симетрично з обох боків естетичного центру 

(серединної лінії) так, щоб різальні краї торкалися протетичної поверхні 

(поверхні скла, згідно з Васильєвим, яке прикріплюється до нижнього 

оклюзійного валика) 

Бічні різці розміщують з медіальним нахилом відносно різального краю 

центральних різців. Різальний край не доходить до поверхні скла на 0,5 мм. Ікла 

ставлять з невеликим нахилом різального краю до серединної лінії.  

Розташування передніх зубів у повних знімних протезах відносно 

протетичної площини. 
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Своїми ріжучими горбками ікла повинні торкатися поверхні скла та 

утворювати поворотні пункти штучної зубної дуги. Медіальна частина фасетки 

ікла повинна бути продовженням 

дуги фронтальних зубів, а 

дистальна частина – початком 

бічної групи зубів. Згідно такої 

постановки група фронтальних 

зубів утворює півколо.  

Перший верхній премоляр розміщують так, щоб він торкався протетичної 

площини (поверхні скла) тільки 

щічним горбком, а піднебінний 

горбок відходив від поверхні скла 

на 0,5-1 мм. Другий премоляр 

розміщують щільно до першого, 

його обидва горбки мають 

торкатись протетичної площини 

(поверхні скла). 

Перший верхній моляр дотикається до протетичної площини (поверхні 

скла) лише передньо-піднебінним горбиком, передньо-щічний горбик відстає 

на 0,5 мм., задньо-щічний – на 1,5 мм. і задньо-піднебінний – на 1 мм. Таким 

чином утворюється 

сагітальна оклюзійна 

крива (дуга бічних 

зубів), що 

спрямовується від 

першого моляра 

догори. 

Другий моляр 

розміщують таким чином, щоб всі його горбки не торкалися протетичної 

площини (поверхні скла), а передньо-щічний горбок знаходився на рівні 
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задньо-щічного горбка першого моляра. Решта горбків не доходять до скла на 

1,5-2 мм.  

У сагітальному напрямку щічні поверхні як верхніх ікол, так і верхніх 

премолярів, а також передньо-щічні 

горбки першого моляра повинні 

розташовуватися на одній оклюзійній 

лінії з премолярами. Від цієї лінії в 

напрямку до середини розташовують 

другий верхній моляр. Завдяки такій 

орієнтації бічних зубів створюються 

сагітальна та трансверзальні криві, 

орієнтовані своєю опуклістю донизу, 

що, у свою чергу, забезпечує 

множинні контакти на жувальних зубах під час жувальних рухів нижньої 

щелепи. 

Після завершення постановки 

верхніх штучних зубів 

(конструювання верхнього штучного 

зубного ряду), розпочинають 

встановлення нижніх зубів. Його 

розпочинають з першого моляра так, 

щоб він контактував з жувальною 

поверхнею першого верхнього 

моляра і з другим верхнім премоляром (за Васильєвим постановку треба 

починати з других премолярів). 

 Розглянемо другий  метод встановлення штучних 

зубів: 

Сферична теорія артикуляції була створена Monson 

(1918). Вона базувалася на твердженні Spee (1890) про 

сагітальне скривлення зубних рядів. За Monson, щічні 

горбки всіх зубів розміщуються в межах кулеподібної 
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поверхні, а лінії, що проведені крізь жувальні зуби за їх довгими осями, 

спрямовані догори і перетинаються в певній точці на черепі. Радіус сферичної 

поверхні становить 10,4 см.  

Для оформлення  

оклюзійної поверхні  

воскових валиків і 

визначення правильної 

протетичної сферичної 

поверхні авторами 

запропонований 

спеціальний прилад, що складається 

позаротової лицевої дуги – лінійки і 

внутрішньоротових  знімних формівних 

пластинок, фронтальна частина яких 

плоска, а дистальні відділи мають сферичне скривлення різного радіуса.  

Звичайним методом лікар оформляє фронтальну частину оклюзійної 

поверхні верхнього валика. Розігріває бічні частини валика, вводить шаблон у 

ротову порожнину. До оклюзійної поверхні валика притискає 

внутрішньоротову частину приладу ввігнутою поверхнею так, щоб 

зовнішньоротова частина встановилася паралельно до носо-вушних ліній і ліній 

зіниць. 

Верхній прикусний шаблон виймають з порожнини рота, охолоджують і 

знову встановлюють на верхню щелепу разом із внутрішньоротовою знімною 

частиною приладу. Гарячим шпателем розігрівають нижній восковий валик і 

встановлюють його на нижній щелепі. Пацієнт змикає щелепи. Нижня поверхня 

внутрішньоротової частини приладу формує оклюзійну поверхню нижнього 

валика.(слайд 17). При цьому контролюють, щоб висота оклюзійних валиків 

разом з внутрішньоротовою пластиною відповідала висоті фізіологічного 

спокою. 

Моделі гіпсують в оклюдатор. Для конструювання зубного ряду 

використовують сферичну установну пластинку. Нижній оклюзійний валик  
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зрізають на товщину пластинки, і на ньому встановлюють сферичну пластинку. 

Штучні зуби підбирають без горбківю Верхні зуби розміщують таким чином, 

щоб вони всіма горбиками і різальними краями торкалися сферичної 

пластинки. Виняток становлять бічні різці, які розміщені на відстані 0,5 мм від 

пластинки. Зуби встановлюють точно по середині коміркового відростка із 

врахуванням напрямку міжкоміркових ліній. 

Якщо нахил міжкоміркових ліній навіть з одного боку перевищує 16
0
, 

використовують розбірну сферичну пластинку (калоту), що складається з трьох 

частин: двох бічних частин сферичної поверхні радіусом 9 см і фронтальної – 

горизонтальної ділянки, що вирізана у формі сектора, і це дозволяє встановити 

її в кожного конкретного пацієнта між лініями ікол. Бічні частини пластинки 

з’єднуються із фронтальною за допомогою шарнірів таким чином, що можуть 

вільно обертатися навколо своєї повздовжньої осі. У бічних частинах 

пластинки зроблені прорізи , в яких фіксують стрілки-покажчики. Нижні зуби 

встановлюють по зубному ряду верхньої щелепи. 

Калота

Орієнтація
калоти в
площині
оклюдатор
а

 

Висновки. В результаті дослідження даної теми ми прийшли до 

висновку, що перший метод встановлення зубів використовують частіше, так як 

він грунтується на застосуванні скла, що виконує роль протетичної площини. 

Переваги методу полягають у тому, що скло є міцним і прозорим, що дає змогу 
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нам, як технікам, орієнтуватися на 

центр коміркового відростка 

верхньої і нижньої щелепи. 

Другий метод вимагає 

використання певних приладів для 

визначення центральної оклюзії за 

сферичними поверхнями та 

спеціального артикулятора, за допомогою якого можна встановити штучні зуби 

за певною сферичною поверхнею. 

Слід нагадати, що попри певні відмінності запропоновані методики 

постановки штучних зубів є основним стандартом для конструювання штучних 

зубних рядів при виготовленні повних знімних протезів.  
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Софія  Шляпська, 362 група 

 
 

ЗВАРНІ ТИТАНОВІ КОНСТРУКЦІЇ З ОБЛИЧКУВАННЯМ 

КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ДЛЯ ПРОТЕЗУВАННЯ НА 

ІМПЛАНТАТАХ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю 

Керівник  роботи:  викладач зуботехнічних  дисциплін Сов’як І.В 

 

Вступ. Останнім часом вдосконалено методику виготовлення зубних 

протезів з опорою на імплантати завдяки застосуванню стандартних титанових 

заготовок, з’єднаних між собою способом лазерної зварки. Перед покриттям 

композитним матеріалом каркас піддавали в піскоструминній установці з 

подальшим нанесенням силанового покриття. При цьому композитному 

матеріалу відведена роль амортизатора жувального тиску, а титанові 

імплантати залишаються електрохімічно нейтральними. Застосовуючи даний 

спосіб в клінічній практиці, лікарі-стоматологи та зубні техніки отримали 

оптимальну технологію виготовлення зубних протезів з опорою на імплантати, 

яка майже не відрізняється від технології на основі сплавів благородних 

металів. 

Титан як матеріал для каркасів зубних протезів з опорою на 

імпланти. 

Титан завжди був оптимальним матеріалом для каркасів зубних протезів з 

опорою на імплантати, оскільки зменшував ризик виникнення різниці 

потенціалів між імплантатом і супраструктурою, що призводило до корозії. До 

недавнього часу титанові каркаси виготовлялись за традиційною лабораторною 

технологією заміни воску на метал шляхом моделювання суцільного каркаса 

без використання стандартних елементів. Проте ця технологія була технічно 

складною, а відитий титан відзначався пористістю. Jemt запропонував нову 

технологію застосування методу лазерної зварки, при використанні 

стандартних титанових заготовок заводського виготовлення, що забезпечувало 

бездоганну точність прилягання зубного протеза , високі механічні властивості 

готових титанових елементів. 
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Титан як облицювальний матеріал для зубних протезів з опорою на 

імпланти. 

Однією з важливих проблем, які виникають при протезуванні на 

імплантатах, є передача жувального тиску та відсутність періодонтальних 

зв'язок навколо імплантату, внаслідок чого жувальний тиск передається 

безпосередньо на кістку. Численні дослідження показали, що оклюзій не 

навантаження на імплантати є значно більшим, ріж на природні зубі. Збільшене 

навантаження при бруксизмі або значні 

жувальні сили можуть призвести до 

втрати кісткової тканини або навіть до 

пошкодження імплантату. Виробники 

імплантатів пропонують різні шляхи 

зменшення жувального тиску.  ІМZ-

імплантати, наприклад, мають 

вбудований внутрішній амортизатор. 

Проте догляд за цим елементом, 

необхідність частої заміни ускладнювало 

його застосування, що спонукало фахівців, незважаючи на теоретичні переваги 

нової конструкції, знову повернутися до стандартних імплантатів без 

амортизаторів. Крім цього, дана конструкція передбачала зменшення дії лише 

вертикальних сил, що 

передаються через імплантат, не 

змінюючи при цьому набагато 

шкідливіші латеральні сили. 

Твердість 27-40 HV 0,3 та 

модуль еластичності 3200-4200 

МПа композитного матеріалу 

Elcebond значно нижчі, 

порівняно із керамічним матеріалом DUCERATIN, що становлять відповідно 

600 HV 0,3 ; 50000 МПа. Згідно з цими характеристиками керамічний матеріал 

теоретично менш придатний для естетичного обличкування протезів з опорою 
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на стоматологічні імплантати. Hobkirk, який дослідив різницю сил амортизації 

між акриловою пластмасою та керамікою, не виявив відмінностей, які б 

підтвердили, що амортизатор не зменшує передані сили, а лише пом’якшує 

спосіб їх перенесення на 

кістку. 

Тривалі клінічні 

дослідження довели, що 

найкращі результати 

забезпечують каркаси із 

золота, обличковані 

пластмасою. Якщо замість 

благородних металів використовувати титан, то це могло б створити труднощі, 

оскільки матеріал з високими ливарними якостями замінено на надчутливий 

метал. Слід врахувати, що при застосуванні лазерної зварки не досягається 

необхідна ретенція пластмаси на каркасах. Bergendal та Palmquist виявили, що 

кількість пошкоджень пластмаси на зварних титанових каркасах більша, ніж на 

каркасах із сплавів благородних металів. Інші дослідження показали, що 

завдяки хіміко-механічним властивостям активаторів адгезія композитного 

матеріалу до титану значно вища, 

ніж до благородних металів. У 

цьому випадку позитивним є 

утворення оксидного шару на 

поверхні титану. Отже, композитні 

матеріали більш придатні для 

обличкування титанових каркасів 

порівняно з пластмасою. 

Висновок. Композитні матеріали світлового твердіння з початку 80-х 

років застосовуються як естетичний матеріал для обличкування фіксованих 

протезів. Дотепер вони залишаються матеріалом досконалої якості, що здатні 

замінити кераміку також у випадку обличкування зубних протезів з опорою на 

імплантати, оскільки титан не спричиняє зміни кольору обличкування, 
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забезпечує належну адгезію композиту до титану та високу стійкість на 

стирання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ 

КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ  СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи:  голова циклової комісії викладачів природничо-наукових дисциплін, 

викладач анатомії та фізіології Солоденко Т.А. 

     

Вступ.  Серед систем, які забезпечують життєдіяльність організму 

людини, важко обрати найважливішу, адже дихальна, серцево-судинна, 

центральна нервова та інші системи функціонують суміжно. Дихальна система 

забезпечує організм необхідним киснем, який потрібен для перебігу 

біохімічних реакцій у кожному органі та системі. Сам процес дихання є 

сукупністю фізіологічних процесів, які забезпечують: потрапляння кисню в 

організм та його подальше використання в біологічних реакціях окислення 

органічних сполук, а також видалення вуглекислого газу. Як наслідок цих двох 

важливих компонентів дихання вивільнюється енергія, що є основою процесів 

життєдіяльності. В сучасних умовах зовнішнє дихання можна оцінити за 

допомогою спірометрії та спірографії, коли визначаються легеневі об’єми та 

ємності. Це метод графічної реєстрації зміни об’єму легень при диханні. З 

допомогою цього методу можна отримати кількісну характеристику легеневої 

вентиляції та провести функціональні легеневі 

тести. 

Мета дослідницької роботи. На заняттях 

гуртка ми поставили перед собою завдання 

оцінити показники зовнішнього дихання  та 

дослідити стан кардіореспіраторної системи 

студентів коледжу.  

Матеріали і методи дослідження. Для 

досягнення мети використовували метод 

спірографії, а також  методи математичної 
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статистики. Кількісна оцінка показників проводилась за методикою визначення 

життєвої ємності легень (ЖЄЛ), пробами з затримкою дихання на вдиху 

(Штанге) – (Твд), і видоху (Генчі) – (Твид), ЧСС, показнику стійкості до 

надлишку СО2(ПС) та індекс Скибінської ( ІС).  

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження проводилися у 

студентів 2-их курсів усіх спеціалізацій. Обстежили 50 студентів, з них 11 

хлопців і 39 дівчат. Оскільки хлопців мало, ми їх до наступних досліджень не 

долучали. Після обробки і аналізу отриманих даних за величиною об’єму ЖЄЛ 

всіх обстежених поділили на 4 групи: перша група – середній показник ЖЄЛ – 

3500 мл і вище, друга -3000-3500 мл, третя – 2500-3000 мл, четверта – менше 

2500 мл.  

 Показник ЖЄЛ 

І група 3500 мл і вище 

ІІ група 3000-3500 мл 

ІІІ група 2500мл -3000 мл 

ІV група менше 2500 мл 

Таким чином, у першу групу з найвищими показниками ЖЄЛ потрапило 

5 (13%) студентів, у ІІ групу -11 (28 %) студентів, у ІІІ групу - 14 студентів 

(36%) і 9 (23%) студентів мали найнижчий показник ЖЄЛ (менше 2500 мл).  
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Порівняли ці показники з показниками належної ЖЄЛ. Відхилення в 

показниках були в межах норми (до15%).  

 

 фЖЄЛ н ЖЄЛ 

І група 

 (ЖЄЛ=3500мл і 

вище) 

3600 мл 3474 мл 

ІІ група 

 (ЖЄЛ=3000-

3500мл) 

3200 мл 3645 мл 

ІІІ група 

 (ЖЄЛ=2500мл-

3000) 

2747 мл 3274 мл 

ІV група 

 (ЖЄЛ=менше 

2500мл) 

2274 мл 3274 мл 
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   Але для повної оцінки функціональних резервів кардіореспіраторної 

системи показника ЖЄЛ не достатньо, тому були використані інші проби. З 

цією метою ми використали пробу з затримкою дихання на вдиху (Штанге) – 

(Твд), і видоху (Генчі) – (Твид), ЧСС, ІС (індекс Скибінської) та показник 

стійкості до надлишку СО2(ПС). Особливий інтерес серед показників, які 

дозволяють в певній мірі оцінити функцію не тільки системи дихання, але і 

серцево-судинної системи є індекс Скибінської. Цей показник характеризує не 

тільки потенційні можливості системи зовнішнього дихання, її стійкість до 

гіпоксії, але і, певною мірою, рівень узгодженості функціонування з системою 

кровообігу. 

ІС =0, 01 ЖЄЛ · Твд / ЧСС 

Індекс Скибінської = (ЖЄЛ (мл)/100)х тривалість затримки дихання, 

(с)/ЧСС (уд/хв). Результати оцінюються за шкалою: величина індексу менше 9 

– погано, величина індексу 10-30 - задовільно, величина індексу 30-60 - добре, 

величина індексу більше 60 -відмінно.   

 

Оцінка стану Індекс Скибінської (ІС) 

Відмінно! 

Функціональні резерви дихальної та серцево-

судинної системи у відмінній формі! 

Більше 60 

Добре 

Функціональні резерви дихальної та серцево-

судинної системи у нормі. 

30-60 

Задовільно (середній) 

Недостатні функціональні резерви дихальної та 

серцево-судинної системи 

10-30 

Погано 

Функціональні резерви дихальної та серцево-

судинної системи слабкі. Знижена стійкість 

організму до гіпоксії. 

Менше 9 
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При оцінці індексу Скибінської були отримані наступні данні: 

 Індекс Скибінської (ІС) 

І група (ЖЄЛ=3500мл і вище) 24,7 

ІІ група (ЖЄЛ=3000-3500мл) 20,5 

ІІІ група (ЖЄЛ=2500мл-3000) 16,6 

ІV група (ЖЄЛ=менше 2500мл) 15,3 

 

 

Слід зазначити, що всі студенти за цією градацією попали в групу із 

задовільними показниками. На щастя, поганих показників резервів організму не 

виявлено. Але спостерігався великий розмах показників всередині кожної 

групи. 

Аналізуючи результати, ми бачимо, що в індексі Скибінської домінує 

показник ЖЄЛ. А це не дає повного уявлення про стан кардіореспіраторної 

системи, у зв’язку з тим, що потреби організму визначаються не тим, який 

об’єм повітря ми вдихаємо, а кількістю повітря, яка потрапляє в організм в 

розрахунку на 1 кг маси. Тому ми врахували показник індекс Скибінської  з 

поправкою на масу тіла. Отримали наступні результати: 
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 Індекс Скибінської (ІС2) 

І група (ЖЄЛ=3500мл і вище) 0,4 

ІІ група (ЖЄЛ=3000-3500мл) 0,34 

ІІІ група (ЖЄЛ=2500мл-3000) 0,29 

ІV група (ЖЄЛ=менше 2500мл) 0,28 

 

 

Як видно з отриманих даних, розкид результатів є незначним. Тому 

можна стверджувати, що цей метод є більш достовірним і відхилення за межі  

більше 0,4 можна розцінювати як високий, а менше 0,25 як незадовільний стан 

забезпечення кардіореспіраторних можливостей організму.  

Висновок.  Проаналізувавши дані дослідження, ми бачимо, що стан 

кардіореспіраторних можливостей організму студентів знаходиться, переважно, 

на задовільному (середньому) рівні фізичного здоров’я.  

 Така оцінка свідчить про недостатні функціональні можливості системи 

дихання і кровообігу і зниження  стійкості організму до гіпоксії, що може 
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вимагати особливої уваги при занятті фізичними вправами на їх розвиток і 

тренування. 

Період навчання є одним із відповідальних моментів у формуванні 

здоров’я студентів. Більшість студентів не вміють правильно організовувати 

працю, режим. Крім того деякі студенти значну кількість проводять біля 

комп’ютерів. З метою профілактики захворювань у цих студентів необхідно 

впроваджувати щадний режим, покращувати харчування, дотримуватись 

складових здорового способу життя, формувати ціннісне ставлення 

студентів до власного здоров’я. 

У зв’язку з тим, що значна кількість студентів має значні розбіжності в 

параметрах фізичного здоров’я, виникає необхідність своєчасної діагностики 

окремих його параметрів і проведення різного роду оздоровчих заходів для 

забезпечення належного рівня фізичного здоров’я. 

  

       

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

Маріна Сідорчук, 141 група 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ХАРЧУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи:  канб.іст.наук, викладач біології Демкович Л.І. 

 

Вступ. Стан  здоров’я  сучасної  студентської  молоді,  відзначається  

високим рівнем  захворюваності,  невпинним  поширенням  хронічних  

неінфекційних  хвороб,  головним  чином обміну  речовин,  серцево-судинних  

та  ендокринних.  Одним  з  головних  факторів  розвитку  таких захворювань є 

нераціональне харчування, у складі меню якого переважають картопля, 

макаронні вироби, продукти  швидкого  приготування,  чай,  кава,  порушена  

кількість  прийому  їжі  та  її  об’єм.   

Мета нашого дослідження  проаналізувати та вивчити складові впливу 

харчування на стан здоров’я студентів. Аналіз інформованості студентів про 

принципи раціонального харчування. Висвітлення глобального впливу «фаст-

фуду» на  організм. Створення рекомендацій для студентів щодо організації їх 

здорового раціону харчування. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження ґрунтується на 

широкому колі опублікованих джерел: 

 статистичних даних опитування студентів ЧДМК; 

 періодичні видання України, інформації  з веб-сайтів Інтернету; 

 науково-інформаційні передачі телебачення тощо. 

Методи дослідження: логічний, проблемний, аналіз літературних джерел; 

опитування студентів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Гуртківцями 

проаналізовано опитування  студентів  1-2  курсів  різних  спеціальностей  

ЧДМК. Спостерігається невтішна ситуація, виявлено, що  із 200 респондентів 

натуральними продуктами харчуються 15,7 %,  

регулярно приймають їжу за добу не менше 3 разів – 22,9 %,  

2 рази – 9,7 %  
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1 раз – 1,9 %,  

харчуються ситуативно 49,8 %, що підтверджує актуальність проблеми 

даного дослідження.  

Правильний режим харчування передбачає визначення ряду 

показників: 

 кратність харчування (кількість); 

 час прийомів їжі та інтервали між ними; 

 розподілення раціону за хімічним складом, калорійності, набору 

продуктів та масі; 

 образ дій людини під час їжі – його поведінка. 

Що ж являє собою продукція «фаст-фуду»? Зверніть увагу на екран. 

Булка, кетчуп, солоний огірок, сир, пиріжки – це глютен, аскорбінова 

кислота, крохмаль, натуральний ароматизатор, натрій бензоат,  консервант, 

фарбники.  Результати вживання газованої води призводять до ряду порушень в 

організмі: надмірна вага та ожиріння; проблеми шлунково-кишкового тракту, 

зниження рівня калію в крові, згубний вплив на печінку та нирки, підвищення 

артеріального тиску, зневоднення організму, крихкість кісток, відсутність 

поживної цінності. 

Навчившись правильно харчуватися, розвинувши культуру прийому їжі, 

людина може позбутися багатьох захворювань, зміцнить свій організм і 

продовжить його молодість. Що ж необхідно знати і виконувати, щоб 

харчуватися правильно, з найбільшою користю для організму? 

Склад харчування в період занять, зверніть увагу на екран : правила від 

дієтологів: 

1. Не їжте «фаст-фуд» частіше одного разу на тиждень. А бажано не їсти 

взагалі. 

2. Найнебезпечніше для здоров’я жирні й висококалорійні страви 

(картопля фрі, гамбургери, солодка газована вода).  

3. Якщо вдень Ви їли «фаст-фуд», ввечері обов’язково потрібно поїсти 

нормально.  

4. Не варто йти в ресторан швидкого харчування на голодний шлунок.  
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Гуртківці проводили анкетування згідно перліку запитань серед студентів 

І-ІІ курсів. Вік: 15-16 років. 76% з них – дівчата, 24 % – юнаки. 

У результаті аналізу даних, нами створено діаграми, які висвітлюють 

відповіді респодентів.  

Зокрема, на Вашу думку, чи впливає  

    режим та склад харчування на  

   здоров’я людини? 

Так – 82%;  

не впливає – 10%; 

не міркував – 8%. 

 

 

 

Чи додержуєтесь Ви принципів  

    здорового харчування? 

Не регулярно – 55%; 

не знайом з принципами – 25%; 

так – 9%; 

ні – 11%. 

 

 

 

Чи снідаєте Ви? 

Так – 26%; 

не завжди, не встигаю – 33%; 

не завжди, не маю бажання – 30%; 

не маю звички снідати – 11%. 
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20%

56%

4 %

20%

0

Як змінюється склад Вашого харчування 

 в періоди розумового навантаження? 

Не змінюється – 62%;  

змінюється – 20%; 

погіршується – 18%. 

 

 

 

Чи вживаєте Ви продукцію 

«фаст-фуд» (продукти «швидкого 

харчування»)? 

1-2 рази на тиждень – 56%;  

1-3 рази на місяць – 4%; 

так, фактично щодня – 20%; 

не вживають – 20% 

 

 

 

 

Чому Ви вживаєте «фаст-

фуд»? 

Це швидко та недорого, 

зручно та смачно – 80%; 

Не завжди маю можливість 

 з’їсти домашньої їжі – 

20%. 
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Як часто Ви покидали заняття протягом останнього семестру 

навчання (або взагалі не приходили) через відчуття болю в шлунку або (та) 

животі? 

Хоча б один раз  – 33%. 

Періодично – 67%; 

Ніколи – 0%. 

 

 

Висновки. Отже, харчова  поведінка  студентів  має  значний  вплив  на  

подальший  вибір  стилю життя  та продуктивної праці в дорослому віці. Тому 

студентам при появі помітних негараздів зі станом здоров’я становлення на 

шлях до здорового способу життя не слід відкладати на потім. Прошу звернути 

увагу на запропоновані та розроблені гуртківцями рекомендації щодо 

харчування в період активного розумового навантаження: 

 Регулярне харчування через кожні 3-4 години; 

 Вживати легко засвоювану їжу: фрукти, овочі, горіхи багаті 

мікроелементами; 

 Серед  білків краще обирати рибу, молочні продукти; 

 Вживати тривалі вуглеводи, особливо на сніданок (хліб, рис, інші 

зернові культури, горіхи, боби); 

 Обирати замість шоколаду і солодкої газованої води на перекус - 

булочку з горіхами; 

 Виключити із раціону вживання великої кількості жиру. 
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Вирішення цих проблем можливе  головним чином через  знання  і  

усвідомлення причин  їх  виникнення,  а  також освоєння  вимог здорового 

харчування в поєднанні з оптимальною руховою активністю.  
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Богдан Гнатів,  212 група  

 

БІОРИТМИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

СТУДЕНТІВ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач анатомії та фізіології Кузик Н.В. 

 

Вступ. Біоритми – це регулярні кількісні та якісні зміни життєвих 

процесів, що відбуваються на всіх рівнях життя – молекулярному, клітинному, 

тканинному, органному, організмовому, популяційному і біосферному. Наука, 

що вивчає біоритми називається хронобіологія. Біоритми є зовнішні та внут- 

рішні. Зовнішні біоритми пов’язані із розташуванням Землі у космічному 

просторі, її обертанням навколо осі та навколо Сонця. До внутрішніх біоритмів 

відносять ритм дихання, серцебиття, травлення, виділення. Біоритми мають 

періодичність. Це частки секунди, секунди, хвилини, доба, місяць, рік і т.д. 

Відповідно до цього розрізняють біоритми добові, сезонні, місячні, річні та 

багаторічні. Залежно від характеру біоритмів людей виділяють такі хронотипи: 

«сови», «жайворонки», «голуби».  

Метою нашого дослідження було встановити типи біоритмів студентів 

та дослідити їх вплив на працездатність з допомогою тесту на концентрацію 

уваги та на запам’ятовування предметів. 

Матеріали і методи дослідження. У зв'язку з метою і завданням 

дослідження було застосовано анкетний, статистичний та експериментальний 

методи. Збір статистичної інформації проведено методом самореєстрації. За 

допомогою  анкети визначені хронотипи студентів. Це "сови", що пізно лягають 

спати, найбільш активні в другій половині дня чи ввечері і вночі; "жайворонки" 

- рано встають, найбільш активні вранці; "голуби", однаково активні в різний 

час доби.  Вплив на працездатність проводили з допомогою тестів на 

концентрацію уваги  та запам’ятовування предметів. У першій серії 

досліджуваному пропонували одночасно назвати і вказати чорні цифри в 

зростаючому порядку, у другій - червоні цифри в порядку спадання, а в третій 

серії назвати і показати червоні та чорні цифри почергово, причому чорні, як і в 
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першій серії, називати в порядку зростання, а червоні - в порядку спадання. 

Дослідження проводилося двічі: зранку (9.00) та після занять (17.00).  

 

 

 

Показник часу переключення визначали за формулою   Т = Тз — (Т1 + 

Т2), 

де Т1 - час, затрачений досліджуваним на виконання першої серії; 

Т2 - час, затрачений на виконання другої серії; 

Т3 - час, затрачений на виконання третьої серії. 

 

Аналіз досліджень. Рівень розвитку переключення уваги визначали за 

допомогою таблиці. 
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Тест на запам’ятовування предметів проводили так: довільно розклали 15 

предметів, студенти розглядали їх 40 сек., а потім записували, які предмети 

вони запам’ятали. Тест проводили двічі о 9 год. ранку та о 17 год. дня 

показуючи вже інші 15 предметів. 
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АНКЕТА НА ВИЗНАЧЕННЯ ХРОНОТИПУ ЛЮДИНИ 

 

№ 

з/п 
Запитання Відповідь Бали 

1 Вам доводилося лягти спати на 4 

години пізніше, ніж звичайно. 

Тривалість вашого сну нічого не 

обмежує. Чи зможете ви 

прокинутись пізніше, ніж завжди і 

на скільки? 

а) не зможу прокинутись пізніше, 

ніж завжди 

1 

б) прокинуся пізніше на годину 2 

в) прокинуся пізніше на 2 години 3 

г) прокинуся пізніше на 3 години 4 

д) прокинуся пізніше на 4 години 5 

2 Протягом тижня ви лягали спати і 

прокидалися коли хотіли. Скільки 

часу вам потрібно, що заснути об 

11 годині? 

а) 10 хвилин або менше 1 

б) 15 хвилин 2 

в) півгодини 3 

г) близько години 4 

д) понад годину 5 

3 Якщо протягом довгого часу ви 

будете лягати об 11 годині вечора, 

а прокидатися о 7 ранку, яка буде 

динаміка вашої фізичної 

активності? 

а) з вечірньо-денним піком 5 

б) з денним піком 4 

в) з ранковим і вечірнім піком 3 

г) з ранково-денним піком 2 

д) з ранковим піком 1 

4 Уявіть собі, що ви опинилися на 

безлюдному острові. У вас є 

годинник. Коли б ви хотіли, щоб 

на вашому острові світало? 

а) о 9 годині ранку або пізніше 1 

б) між 6.30 і 6.50 ранку 2 

в) між 6.30 і 7 ранку 3 

г) між 7 і 7.10 ранку 4 

д) після 7.10 ранку 5 

5 Протягом тижня ви лягаєте і 

прокидаєтесь на свій розсуд. 

Завтра хотіли б прокинутися о 7 

ранку. Розбудити вас нікому. О 

а) раніше 6.30 ранку 1 

б) між 6.30 і 6.50 ранку 2 

в) між 6.30 і 7 ранку 3 
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котрій годині ви прокинетесь? г) між 7 і 7.10 ранку 4 

д) після 7.10 ранку 5 

6 Щоденно протягом 3 годин ви 

маєте виконувати складне 

завдання (воно потребує напруги 

всіх ваших сил і уваги). Які б 

години ви обрали для роботи? 

а) з 8 до 10 ранку 1 

б) з 9 ранку до 12 години 2 

в) з 10 ранку до 13 години 3 

г) з 11 ранку до 14 години 4 

д) з 12 ранку до 15 години 5 

7 Якщо ви не спите у звичайний для 

вас час, то коли ви почуваєте 

знесилення (млявість, 

сонливість)? 

а) тільки після сну 5 

б) після сну і після обіду 4 

в) після обіду 3 

г) після обіду і перед сном 2 

д) тільки перед сном 1 

8 Коли ви вільні спати скільки 

захочете, о котрій годині ви 

прокинетесь? 

а) о 11 годині ранку або пізніше 5 

б) о 10 годині ранку 4 

в) о 9 годині ранку 3 

г) о 8 годині ранку 2 

д) о 7 годині ранку або раніше 1 

 

 

Шкала для оцінки хронотипу 

 

Сума балів, що відповідає вашим 

відповідям 
Оцінка хронотипу 

28-32 Сова 

21-27 Голуб 

16-20 Жайворонок 
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Результати досліджень.  Обстеження проводилось серед студентів 2-х  

курсів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа». У процесі 

дослідження прийняли  участь 126 студентів.  У кожній підгрупі ми визначали 

хронотип: "сова","жайворонок" чи "голуб". Совами виявились 51ст.(40,5%), 

голубами- 39 ст. (31%),  жайворонками – 36 ст.(28,5%) із всіх досліджуваних. 

31%

40,5%28,5% сови

голуби

жайворонки

 

 

Другим етапом була оцінка швидкості сенсомоторних реакцій за 

методикою визначення показників уваги з допомогою таблиці Ф.Д. Горбова.  

На 9 год. ранку високий рівень переключення уваги спостерігався у 49 ст. 

З них жайворонків було 19ст.(38,7%),голубів-14ст.(28,6%), сов-16ст.(32,7%); 

середній – у 70 ст. З них жайворонків було 32ст.(45,7%),голубів-24ст.(34,3%), 

сов-14 ст.(20%), а низький - у 7ст. З них жайворонків-2ст.(28,5%),голубів-

3ст.(43%), сов-2 ст.(28,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень                                                   Середній рівень 
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Низький рівень 

Тест на запам’ятовування предметів (о 9 год.) високий рівень 

спостерігався у 91,6% жайворонків, 90% голубів, та 83,3% сов. О 17 год. 

високий рівень спостерігався у 73,3% жайворонків, 86,6% голубів, та 93,3% сов. 

 

О 17 год. дня високий рівень переключення уваги спостерігався у 42 ст. З 

них жайворонків було 12ст.(28,5%),голубів-12ст.(28,5%), сов-18ст.(42%); 

середній – у 78 ст. З них жайворонків було 21ст.(27%), голубів-29ст.(37%), сов-

28ст.(36%), а низький - у 6 ст. З них жайворонків-1ст.(17%),голубів-3ст.(50%), 

сов-2 ст.(33%).  

 

 

 

 

 

 

Високий рівень                                                           Середній рівень 

 

 

 

 

 

 

Низький рівень 
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Висновок.  Щоб скрізь встигати і завжди бути у формі, необхідно 

прислухатися до своїх біоритмів. Знаючи їх, Ви зможете визначити дні 

сприятливі для занять тією чи іншою діяльністю. Стан здоров’я та 

працездатність людини лежать у прямій пропорційності до того, наскільки 

режим праці і відпочинку відповідає індивідуальним біоритмам. Як показали 

наші дослідження концентрація уваги та рівень запам’ятовування предметів 

вранці та ввечері прямо залежать від хронотипу людини і це потрібно 

враховувати і нам викладачам і самим студентам. У переважної більшості 

студентів відсутній фізіологічно сприятливий режим сну та бадьорості, 

фізичної активності, харчування, що негативно відображається на швидкості 

сенсомоторних реакцій і, як наслідок, працездатності та загалом становить 

небезпеку щодо виникнення десинхронозу та ризику виникнення захворювань з 

боку різних органів і систем. Все це вказує на необхідність корекції режиму 

життєдіяльності. 
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Христина Біла, 331 група 

 

АНАЛІЗ  ПОШИРЕНОСТІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ СЕРЕД 

ПІДЛІТКІВ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТА ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач патоморфології  Тимофій І.М. 

 
                                                                           

Вступ. Лікарі всіх спеціальностей у своїй практиці дуже часто 

зустрічаються з такою патологією, як залізодефіцитна анемія (ЗДА). 

Залізодефіцитна анемія – це захворювання, яке виникає внаслідок дефіциту 

заліза в організмі через порушення його надходження, засвоєння або 

патологічні втрати. Експерти ВООЗ визнали ЗДА третьою за важливістю серед 

хвороб , пов’язаних з дефіцитом харчування. Ця патологія є однією з основних 

причин розладів здоров’я та навіть смерті. У підлітковому віці ЗДА  

зустрічаються значно частіше, ніж у дорослих, їх поширеність залежить від 

умов проживання та харчування, супутньої патології. В Україні рівень 

захворюваності ЗДА в підлітковому віці досить високий, більше того, 

спостерігається тенденція до його збільшення.  

Мета дослідницької роботи. Проаналізувати захворюваність на анемію 

серед підлітків у м. Чорткові та Чортківському районі  за 2017 – 2018 рр.,  

встановити  причини захворюваності та зв’язок з іншими захворюваннями. 

Матеріали і методи дослідження.  У ході роботи гуртківці для аналізу 

захворюваності на ЗДА використовували  амбулаторні карти, історії розвитку 

дітей, опитували  підлітків та батьків.  Також використовували такі методи 

дослідження:  статистичні, інформаційні, спостереження. 

Результати   дослідження та їх обговорення. За результатами 

досліджень виявлено, що у 2017 році на обліку знаходилось 125 підлітків з 

анеміями, із них – 50 (40%) із залізодефіцитною анемією. У 2018 році – 134 

дітей, із них із залізодефіцитною анемією – 65 дітей (48,5%).  Згідно 
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статистичних даних, ми дослідили, що  ці  65 підлітків мають такі супутні 

патології:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 44(68%) дітей - мають патологію органів травлення (дискінезії жовчо-

вивідних шляхів та шлунково-кишкового тракту, хронічний гастродуоденіт, 

ентероколіт, коліт, кишковий дисбактеріоз); 

2) 14(21,5%) - це підлітки з патологією органів дихання; 

3) 7(11%) - дітей з глисними та паразитарними інвазіями. 

Проаналізувавши результати дослідження, ми виявили основні причини 

дефіциту заліза у дітей:  

o Недостатнє та незбалансоване харчування 

o Поширеність захворювань шлунково-кишкового тракту, 

органів дихання, глисні інвазії  
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o Високий відсоток анемії у дітей, темпи зростання яких 

випереджають загально прийняті стандарти 

o Залізодефіцитна анемія у матері під час вагітності. 

o Раннє штучне і змішане вигодовування 

o Часті носові кровотечі, рясні місячні  

Ми також встановили залежність рівня поширеності анемії від деяких 

соціально-біологічних факторів. Так, рівень анемії серед сільських дітей, в 

порівнянні з міськими, був вищий, ніж на 10%, причому всі важкі форми 

зустрічалися в селі і в основному в дівчаток. Знання основних причин розвитку 

дефіциту заліза в організмі дозволяє виділити серед дітей групу підвищеного 

ризику з розвитку залізодефіцитних станів і своєчасно провести ефективні 

профілактичні заходи. 

Висновок. Таким чином, статистичні дані, аналіз та спостереження 

гуртківців вказують на те, що залізодефіцитні анемії трапляються часто і 

становлять актуальну проблему. Треба відмітити, що зростання поширеності 

анемії у жінок під час вагітності, дисбіотичні стани, незбалансоване 

харчування, погіршення екологічної ситуації, зростання гастроентерологічної 

патології сприяє підвищенню ризику виникнення залізодефіцитних анемій. 

Отже, сьогодні проблема діагностики, лікування та профілактики 

залізодефіцитних станів, особливо поєднаних з низкою патологічних станів, у 

підлітків набуває надзвичайної актуальності. З метою зниження захворюваності 

на залізодефіцитну анемію серед підлітків ми рекомендуємо проводити 

первинну і   вторинну профілактику дефіциту заліза. Первинна профілактика 

полягає у застосуванні лікарських засобів для перорального вживання. 

Вторинна профілактика ЗДА проводиться у пацієнтів, які раніше хворіли на 

ЗДА та вилікувались від неї, але в даний час є загроза рецидиву. Таким 

пацієнтам після проведеного повноцінного лікування ЗДА рекомендуємо 

профілактичні курси пероральної феротерапії тривалістю 3 – 6 тижнів 2 рази на 

рік, або щомісячно у дівчаток протягом  7 -10 днів після рясної менструації 

прийом 30 – 50 мг заліза щоденно. 
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Світлана Кицканюк, 331 група 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРУ  

НА РІЧКОВІ СИСТЕМИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-наукових дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач  Данюк М.І. 

 

Ми пізнаємо цінність води 

лише коли колодязь пересихає.  

Бенджамін Франклін 

 

Роль води на Землі важко переоцінити. Без неї неможливе існування 

людини, рослинного і тваринного світу. Вона є найважливішим природним 

ресурсом, необхідним для прогресивного розвитку суспільства. Водночас 

господарська діяльність людей, забруднення водойм побутовими, 

промисловими та сільськогосподарськими стоками призвели до жалюгідного 

стану багатьох водних об’єктів, насамперед малих водойм та річок. Понад 20 

000 малих річок в Україні зникли. Не можна не погодитися з думкою 

української поетеси Ліни Костенко: «Ще назва є, а річки вже немає, усохли 

верби, вижовкли рови». 

Запаси прісної води на Землі обмежені. Вони зменшуються внаслідок 

зростання кількості населення та обсягів водопостачання. У результаті 

постійного забруднення якість води катастрофічно погіршується. За даними 

фахівців, вона буде найбільш дефіцитним ресурсом XXI століття. 

Не є секретом ні для кого, що у прозорій товщі води насправді може 

міститись безліч шкідливих для людського організму часток. В переліку є вся 

таблиця Менделєєва, і цілий «зоопарк» з найпростіших – бактерій, вірусів, 

мікроорганізмів, личинок та яєць шкідників. Тож не очищена належним чином 

вода для пиття може завдати організму значної шкоди. Наприклад, алюміній 

викликає рак грудей, хворобу Альцгеймера, аутизм; надлишок заліза збільшує 

ризик інфарктів, спричиняє захворювання печінки, слизових оболонок та 

шкіри; хром має канцерогенний ефект; хлориди подразнюють слизові 
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оболонки, шкодять крові, органам травлення, а нітрати сприяють утворенню 

злоякісних пухлин. 

Метадослідницької роботи.  Метою нашої гурткової роботи є оцінка 

якості річкової  води в ставі м. Тернопіль, річки Серет в Чорткові і річки 

Дністер у Заліщиках, вивчення їх екологічного стану, проведення хімічних, 

бактеріологічних та органолептичних досліджень.  

Для здійснення цілей були сформульовані завдання: 

  Проаналізувати стан річкової води в досліджуваних джерелах. 

  Порівняти органолептичні, бактеріологічні та хімічні показники 

води. 

  Визначити придатність води для використання у різних цілях. 

Для дослідження гуртківцями було  взято забір води у ставі м. Тернопіль, 

річки Серет в Чорткові і річки Дністер у Заліщиках.    

 Після проведення дослідження ми проаналізували  

хімічні,бактеріологічні та органолептичні показники річкової води в нормі та 

аналізи води взятих проб. 

 

Хімічні, бактеріологічні та органолептичні показники води в нормі та 

аналізи води в ставі м. Тернопіль 

                  Норма               Аналіз води 

Прозорість-30см Прозорість-18см 

Колірність-40
0
 Колірність-60

0
 

Запах-2бали Запах-4бали 

Водневий показник РН - 6,5-8,5 РН  - 8,10 

Лужність-6,5 Лужність-10,6 

Окисність- 7 Окисність-13,8 

Жорсткість -  7-10 Жорсткість - 6,6 

 

Нітрати- ГДК-45 мг/л Нітрати-12,41 мг/л 

Залізо - 0,3-0,5мг/л Залізо - 0,09мг/л 
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Сульфати- 200мг/л Сульфати – 63,9 мг/л 

Хлориди – 20-40мг/л  Хлориди – 39 мг/л 

 

Мідь - 0,1мг/л Мідь - 0,01мг/л 

 

ГДК фтору - 0,75мг/л ГДК фтору - 0,28мг/л 

Марганець - 0,1-0,5 мг/л Марганець - 0,02мг/л 

Колі-індекс-10 Е.с/1л Колі-індекс-13 Е.с/1л 

Мікробне число-300МО/1мл Мікробне число-350МО/1мл 

Колі-титр- 100мл Колі-титр- 120мл 

 

Хімічні, бактеріологічні та органолептичні показники води в нормі та 

аналізи води в річці Серет м. Чортків 

 

                  Норма               Аналіз води 

Прозорість-30см Прозорість-15см 

Колірність-40
0
 Колірність-50

0
 

Запах-2бали Запах-3бали 

Водневий показник РН - 6,5-8,5 РН  - 8,56 

Лужність-6,5 Лужність-8,4 

Окисність- 7 Окисність-7,52 

Жорсткість -  7-10 Жорсткість - 6,7 

 

Нітрати- ГДК-45 мг/л Нітрати-7,12 мг/л 

Залізо - 0,3-0,5мг/л Залізо - 0,26мг/л 

Сульфати- 200мг/л Сульфати – 63,9 мг/л 

Хлориди – 20-40мг/л  Хлориди – 38,34 мг/л 

 

Мідь - 0,1мг/л Мідь - 0,1мг/л 
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ГДК фтору - 0,75мг/л ГДК фтору - 0,23мг/л 

Марганець - 0,1-0,5 мг/л Марганець - 0,03мг/л 

Колі-індекс-10 Е.с/1л Колі-індекс-12 Е.с/1л 

Мікробне число-300МО/1мл Мікробне число-320МО/1мл 

Колі-титр- 100мл Колі-титр- 125мл 

 

Хімічні, бактеріологічні та органолептичні показники води в нормі та 

аналізи води в річці Дністер м. Заліщики 

                  Норма               Аналіз води 

Прозорість-30см Прозорість-20см 

Колірність-40
0
 Колірність-48

0
 

Запах-2бали Запах-3бали 

Водневий показник РН - 6,5-8,5 РН  - 8,84 

Лужність-6,5 Лужність-9,0 

Окисність- 7 Окисність-8,4 

Жорсткість -  7-10 Жорсткість - 7,0 

 

Нітрати- ГДК-45 мг/л Нітрати-10,02 мг/л 

Залізо - 0,3-0,5мг/л Залізо - 0,6мг/л 

Сульфати- 200мг/л Сульфати – 75,71 мг/л 

Хлориди – 20-40мг/л  Хлориди – 84 мг/л 

 

Мідь - 0,1мг/л Мідь - 0,8мг/л 

 

ГДК фтору - 0,75мг/л ГДК фтору - 0,23мг/л 

Марганець - 0,1-0,5 мг/л Марганець - 0,10мг/л 

Колі-індекс-10 Е.с/1л Колі-індекс-13 Е.с/1л 

Мікробне число-300МО/1мл Мікробне число-350МО/1мл 

Колі-титр- 100мл Колі-титр- 120мл 
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Висновок. Отже , підведемо підсумки: у ході проведених досліджень і в 

результаті аналізу даних, наданих лабораторією СЕС  м. Чорткова було 

встановлено, що в цілому вода з  зазначених джерел не відповідає нормам і не 

може використовуватися в якості питної, а також у призначених цілях. 

Основні гігієнічні вимоги до вододжерела полягають в тому, щоб якість 

води в природному стані або після обробки гарантувало від небезпеки 

поширення інфекційних захворювань, від забруднення отруйними та 

радіоактивними речовинами в дозах, шкідливих для здоров'я, а за 

органолептичними властивостям задовольняло вимоги населення. 

 

 

Органолептичні показники води 

Показники в 

нормі 

 Став м. 

Тернопіль 

Р. Серет 

м.Чортків 

Р.Дністер 

м.Заліщики 

Прозорість-30см Прозорість-18см Прозорість-15см Прозорість-20см 

Колірність-40
0
 Колірність-60

0
 Колірність-50

0
 Колірність-48

0
 

Запах-2бали Запах-4бали Запах-3бали Запах-3бали 

 

Хімічні показники води 

Показники в 

нормі 

 Став м. 

Тернопіль 

Р. Серет 

м.Чортків 

Р.Дністер 

м.Заліщики 

Водневий 

показник РН - 6,5-

8,5 

РН  - 8,10 РН  - 8,56 РН  - 8,84 

Лужність-6,5 Лужність-10,6 Лужність-8,4 Лужність-9,0 

Окисність- 7 Окисність-13,8 Окисність-7,52 Окисність-8,4 

Жорсткість -  7-10 Жорсткість - 6,6 

 

Жорсткість - 6,7 

 

Жорсткість - 7,0 

 

Нітрати- ГДК-45 

мг/л 

Нітрати-12,41 мг/л Нітрати-7,12 мг/л Нітрати-10,02 мг/л 
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Залізо - 0,3-

0,5мг/л 

Залізо - 0,09мг/л Залізо - 0,26мг/л Залізо - 0,6мг/л 

Сульфати- 

200мг/л 

Сульфати – 63,9 

мг/л 

Сульфати – 63,9 

мг/л 

Сульфати – 75,71 

мг/л 

Хлориди – 20-

40мг/л  

Хлориди – 39 мг/л 

 

Хлориди – 38,34 

мг/л 

 

Хлориди – 84 мг/л 

 

Мідь - 0,1мг/л Мідь - 0,01мг/л 

 

Мідь - 0,1мг/л 

 

Мідь - 0,8мг/л 

 

ГДК фтору - 

0,75мг/л 

ГДК фтору - 

0,28мг/л 

ГДК фтору - 

0,23мг/л 

ГДК фтору - 

0,23мг/л 

Марганець - 0,1-

0,5 мг/л 

Марганець - 

0,02мг/л 

Марганець - 

0,03мг/л 

Марганець - 

0,10мг/л 

 

Бактеріологічні показники води 

Показники в 

нормі 

 Став м. 

Тернопіль 

Р. Серет 

м.Чортків 

Р.Дністер 

м.Заліщики 

Колі-індекс-10 

Е.с/1л 

Колі-індекс-13 

Е.с/1л 

Колі-індекс-12 

Е.с/1л 

Колі-індекс-13 

Е.с/1л 

Мікробне число-

300МО/1мл 

Мікробне число-

350МО/1мл 

Мікробне число-

320МО/1мл 

Мікробне число-

350МО/1мл 

Колі-титр- 100мл Колі-титр- 120мл Колі-титр- 125мл Колі-титр- 120мл 
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Анастасія Штука , ІІ фА група 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ 

ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ  

ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ОРГАНІЗМУ 

 

Кременецький медичний коледж імені Арсена Річинського 

Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки  

дисциплін терапевтичного профілю 

Керівники  роботи:  викладач клінічних дисциплін О.В. Борак  

 

Вступ. Серед усіх цінностей людини особливе місце має здоров’я. У 

зв’язку з тим, що в Україні існує високий рівень захворювань, зараз гостро 

постає проблема здорового способу життя. Дослідження функціонального 

стану системи зовнішнього дихання є одним із провідних елементів програми 

контролю за станом здоров’я студентів , які ведуть звичайний  спосіб життя. 

Досліджували систему дихання студентів за різних обставин  і пристосуванні їх 

організму до різних видів фізичних навантажень, формуванні найбільш 

адекватної реакції на різного роду дії.  

Метою  нашої роботи було дослідити рівень ЖЄЛ шляхом використання 

методів спірометрії, функціональні проби дихання у студентів спеціальності 

“Лікувальна справа” 2 фА курсу 

Кременецького медичного коледжу імені 

Арсена Річинського. В досліджені взяли участь  

29 чоловік, з них – 8 хлопців і 21 дівчина, 

віком 16-17 років.   

Визначення функціональних показників 

дихальної системи методом спірометрії, який 

має відносну точність, здійснювалося за 

допомогою повітряного спірометру. Більш 

повну картину щодо функціональних 

можливостей і функціонального стану системи 

зовнішнього дихання ми отримали за допомогою використаного методу 
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спірографії. У зв’язку з відсутністю спірограма, 

для дослідження дихальних рухів 

використовували математичні розрахунки. Вони 

ґрунтувалися на індивідуальних 

характеристиках студента і дали змогу 

отримати результати дихальних показників. Для  

дослідження також  використовували 

функціональні проби з затримкою вдиху та 

видиху. Використання даних методів дозволило 

нам визначити наступні показники: життєву 

ємність легенів (ЖЄЛ) , пробу Генча та Штанге. 

Найбільш широко використовуваним показником, який характеризує 

функціональні можливості органу зовнішнього дихання є ЖЄЛ. Структуру 

життєвої ємності легенів складають: дихальний об’єм, а також резервні об’єми 

вдиху і видиху. В середньому у здорових нетренованих чоловіків величина 

ЖЄЛ складає 3,0–5,5 л, у жінок – 2,5–4,0 л.  

                   

Результати досліджень  студентів 2 фА групи 

Пробу Генча проводять у положенні лежачи. Зробивши звичайний (не 

надмірний) видих, студент   затримує дихання. Тривалість перерви у диханні 

визначали секундоміром. Секундоміром також фіксували період  вдиху і 

записували результат. Час затримки дихання у здорових нетренованих осіб 

коливається в межах 25-40 сек. у чоловіків і 15-30 сек. – у жінок.  
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Результати досліджень  студентів 2 фА групи 

  

А пробу Штанге навпаки проводили в 

положенні сидячи. Студент робив глибокий (але не 

максимальний) вдих і затримував дихання якомога 

довше (затискаючи ніс пальцями). Тривалість часу 

перерви у диханні засікали секундоміром. В момент 

видиху секундомір зупиняли. Середньостатистичні 

показникики дихання коливалися у межах 40-60 сек. 

у чоловіків і 30-40 сек. у жінок. 

 

Результати досліджень  студентів 2 фА групи 
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Висновки. На основі отриманих результатів можна припускати, що 2/3 

опитуваних проводять малорухливий спосіб життя, тобто не раціонально 

використовує свій вільний час, що є фактором ризику розвитку різних 

захворювань. 

Джерела та література 

1. Булатова М. М. Здоров’я і фізична підготовленість населення 

України / М.М. Булатова, О. Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. – К. : НУФВСУ, 2004. – № 1. – С. 3–9. 

2.  Хохла А. І. Зміни показників функціонального стану студентів / 

А.І  Хохла, М. Я. Лозюк, Е. М. Яблонська // Спортивна медицина, лікувальна 

фізкультура та валеологія : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 

2014. – С. 223–225. 

 

 

 

 



 226 

 

 

Секція  

Природничо-математичних 

дисциплін 
 

 

 



 227 

Зоряна Іванів, 213 група 

 

БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ 
 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач інформатики  Бабин Н.Б. 

 

Вступ. Інтернет сьогодні став невід'ємною частиною життя людей будь-

якого віку. За допомогою Мережі люди можуть 

спілкуватися, розважатися, шукати потрібну інформацію і 

навіть заробляти гроші. Однак Інтернет відомий і масою 

негативних проявів. Вони стосуються як дітей, так і 

дорослих. Існують певні небезпеки в Інтернеті. 

Небажаний контент, насильство, порнографія, 

нав'язливе спілкування - все це може негативно позначитися на психіці. Також 

тривале перебування перед комп'ютером погіршує фізичний стан організму. 

Слід дізнатися детальніше, як не стати залежним від віртуальної реальності і 

захистити себе від негативного впливу Всесвітньої павутини. 

Матеріали і методи. Так що ж несе нам інтернет: користь чи великі 

проблеми? Як правильно застосовувати можливості надані нам мережею? На 

всі ці запитання шукали  відповіді члени гуртка інформатики. Під час роботи 

над своїм дослідженням ми дізнались кілька маловідомих фактів, якими хочемо 

поділитись з вами і, можливо, змінити ваше 

уявлення про безпеку віртуального спілкування. 

Фішинг, кардинг, грумінг, булінг, мобінг  в 

Україні ці терміни мало для кого несуть 

змістовне навантаження. Хоча без з’ясування 

їхнього змісту і мови не може бути про вашу 

віртуальну безпеку. 

Фíшинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або 

неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових 

аукціонів, сервісів переказування або обміну валюти, інтернет-магазинів.  
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Шахраї використовують усілякі виверти, які найчастіше змушують 

користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані.   

Наприклад, посилаючи електронні листи із 

пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового 

запису, що містять посилання на веб-сайт в Інтернеті, 

зовнішній вигляд якого повністю 

копіює дизайн відомих ресурсів. 

Фішинг – один з різновидів соціальної інженерії, 

заснований на незнанні користувачами основ мережевої безпеки. Зокрема, 

багато хто не знає простого факту: сервіси не розсилають листів з проханнями 

повідомити свої облікові дані, пароль та інше. 

Грумінг – входження в довіру до дитини з метою її схилення до будь-якого 

брутального поводження, в тому числі і в 

сексуальному плані. Злочинці найчастіше 

встановлюють контакти з підлітками в чатах або на 

форумах. Зазвичай вони добре обізнані із 

захопленнями сучасної молоді і без особливих 

зусиль підтримують бесіди. Вони знаходять співрозмовників, які чимось 

засмучені або шукають підтримки, співчувають їм, потім пропонують перейти в 

більш відокремлене віртуальне місце спілкування. Поступово втягують їх в 

обговорення інтимних питань. Потім пропонується зустрічі в реальному світі.  

Кардинг – вид шахрайства, при якому проводиться операція з 

використанням банківської картки або її реквізитів, 

не ініційована або не підтверджена її власником.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Буллінг  – залякування, переслідування, знущання, глузування й інші дії – 

які здатні налякати, принизити й 

іншим чином негативно впливати на 

дитину. Цей вид насильства набув 

широкого поширення в середовищі 

підлітків. Вони створюють сайти, 

присвячені одноліткам, які з тих чи 

інших причин стають «ізгоями», розміщують компрометуючі їх фотографії, 

надсилають анонімні образливі та загрозливі повідомлення, розпускають 

непристойні чутки. Іноді сцени знущання знімаються на фото – або відеокамеру 

і потім поширюються через Інтернет. Буллінг – явище глобальне і масове. За 

статистикою буллінгу піддавалися 48% дітей та підлітків, у тому числі 15% – 

неодноразово, а самі займалися ним 42%, причому 20% –  багато разів. 

Мобінг  – психологічні утиски, переважно групові, працівника з боку 

роботодавця або інших працівників, що 

включають у себе постійні негативні 

висловлювання, постійну критику на адресу 

працівника, його соціальну ізоляцію усередині 

організації, виключення з його службових дій 

соціальних контактів, поширення про працівника 

свідомо неправдивої інформації тощо. Мобінг виражається в різних формах, і 

розвиток Інтернету породив чергову – мобінг в соціальних мережах. За 

наслідками мобінг в Інтернеті нічим не відрізняється від реального 

життя. Особливо чутливі люди переживають цькування дуже важко, аж до 

суїциду.  

Результати дослідження та їх обговорення. Щоб з’ясувати наскільки 

студенти нашого коледжу володіють інформацією про небезпеки, які 

підстерігають нас в інтернеті та чи знають як не потрапити у халепу і до кого 

звернутися у разі мережних неприємностей гуртківці провели опитування. У 

дослідженні взяли участь 317 осіб у віці 15-18 років. Як ми і думали сучасна 
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молодь проводить он-лайн багато часу. Наші респонденти зізналися що 

працюють в мережах дуже активно:  

 

 

 

38% проводять тут 4-6 год щоденно, майже 27% - працюють в інтернеті від 

1 до 3 год щоденно, а ще для майже 32% спілкування вмережу триває понад 6 

год щодня і тільки біля 3% відсотків або не користуються перевагами мережі 

взагалі або роблять це дуже рідко. Відрадним є той факт, що сучасні підлітки не 

тільки спілкуються і соціальних мережах, пишуть пости і розміщують фото, 

здійснюють покупки в інтернет магазинах,  а й реалізовують  своє право на 

самоосвіту, користуючись он-лайн ресурсами. Бажають обговорювати 

ініціативи, що стосуються міста, області, країни. Створювати пости та 

відеоматеріали про проблеми 

суспільства, привертати увагу до 

проблемних питань. Хочемо 

зазначити той факт, що 78% 

опитаних вважають, що їм відомі 

небезпечні прояви мережі. Проте 

найбільшою інтернет загрозою 

наші студенти вважають віруси і 

шкідливе програмне забезпечення 

приблизно 93%. На другому місці 
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небажаний контент 67,7%. Майже 30% респондентів знають про кібер булінг і 

фальшиві «листи мільйонерів» , близько 18% знайомі з поняттям фітингу і 

тільки 8-10% чули про мобінг, картинг, грумінг. 

  

Студенти нашого коледжу знають правила мережної етики. Вони стверджують, 

що не можна зламувати  акаунт іншої людини та вести активність від її імені, 

пересилати розмову з людиною іншій людині; розміщувати в себе на сторінці 

неправдиву інформацію,  образливі  чутки про інших людей, розміщувати фото 

без згоди людей, які є на ньому; цькувати,  погрожувати,  переслідувати  

людину,  яка  тобі  не  подобається,  розголошувати приватні подробиці життя 

інших людей. Що з зроблять підлітки у разі виявлення небеженої інформації? 

72% - виберуть опцію «поскаржитись», майже 32% напишуть адміністратору 

сайту, 49% спробують видалити інформацію, від 3 до 9% повідомлять куратора, 
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поліцію, батьків. Нас зацікавило чи можуть наші студенти стати жертвами 

інтернет шахрайства.  

Отож 10,3% попросять дані нового знайомого, а потім відправлять свої, 

17,5% відправлять тільки фото, близько 2% порадяться з батьками чи друзями 

68% не будуть відправляти свою інформацію незнайомцеві. Якщо ж звернення 

в мережі були у грубій образливій формі, то 58% респондентів заблокують цей 

контакт, 21,5% перестануть спілкуватися з цією особою, 14,35% дадуть таку ж 

образливу відповідь.  

 

Більшість наших студентів 83,4% не будуть сприяти кібер булінгу, 

поширюючи інформацію про «погану дівчинку», ще 13% зажадають доказів,що 

вона погана, 3,6% не задумуючись поширять будь-яку інформацію.  

  

Якщо права людини  порушені  в  Інтернеті,  я  можу  отримати  

підтримку  й захист вважає 35%. якщо права людини порушені в Інтернеті, я 
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маю сумніви, що можу це довести і отримати підтримку вважають 30% і ще 

34% взагалі нічого про це не знають.  

 

Висновки. 

Інтернет – це річ, яка буває безпечною і небезпечною. В разі необхідності, 

ви можете звернутись за консультацією до експертів, котрі нададуть вам 

компетентну допомогу: 

Online-bezpeka.kyivstar.ua – консультант з онлайн-безпеки від компанії 

“Київістар” 

Internetbezpeka.org.ua – тут ви можете повідомити про випадки дитячої 

порнографії в інтернеті. 

Національна “гаряча” лінія з питань протидії домашньому насильству і 

захисту прав дітей – 0 800 500 335 (безкоштовно для дзвінків із стаціонарних 

телефонів на території України) та 386 

(безкоштовно для дзвінків з телефонів 

мобільних операторів “Київстар” та “МТС”) 

Телефон Довіри МВС України: +38044 254 

76 04 

Останнім часом в Україні набуло певної 

традиційності відзначення Всесвітнього дня 

http://online-bezpeka.kyivstar.ua/
http://internetbezpeka.org.ua/
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безпечного Інтернету. Святкування, встановлене Єврокомісією у січні 2004 

року, відбувається щорічно у другий вівторок лютого. Мета свята — об'єднати 

зусилля держави, громадськості у пошуку шляхів безпечного користування 

Інтернетом, обговорити питання Інтернет-етики та Інтернет-безпеки, вжити 

заходів з популяризації механізмів безпечної роботи у мережі, перш за все — 

серед дітей і молоді. А щоб ваше перебування в інтернеті було безпечним 

гуртківці рекомендують: 

 Користуйтеся безпечними браузерами і стежте за їх оновленнями. 

 Електронна пошта, логіни і паролі для входу на сайти «люблять» 

складність: велику кількість символів, додавання спеціальних символів та  

цифр. Не слід використовувати у логіні та паролі акаунту своє ім’я та 

прізвище, дату народження, номер телефону, оскільки зловмисник, 

підбираючи пароль, перш за все перевірить наскільки підходять ваші 

особисті дані. 

 Реєструючись на різних сайтах, використовуйте різні логіни і паролі. 

Відкрийте декілька акаунтів електронної пошти: для робочого 

листування, особистого спілкування та реєстрації на різних сторінках. 

  Не користуйтесь послугою збереження паролів, кожного разу вводьте 

його заново. Щоб не заплутатися, зберігайте ваші логіни і паролі у 

створеному на комп’ютері спеціальному файлі та копіюйте їх звідти, але 

не називайте його password, не зберігайте на Робочому столі і не забудьте 

його закодувати. 

 Не довіряйте зовнішній інформації: не переходьте по сумнівних 

посиланнях, які вам відправляють поштою або з ресурсів миттєвих 

повідомлень, перевіряйте адреси сайтів у рядку стану браузера. 

 Для повноцінного захисту встановіть ліцензійну версію антивірусної 

програми. Експерти радять уважно вивчити інструкцію з її використання, 

виставити на максимальний рівень ключові налаштування і автоматичне 

оновлення програми. Після встановлення слід повністю перевірити 

комп’ютер на наявність зараження файлів вірусними програмами і робити 

таку перевірку кожного місяця.  
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 Файли, які мають для вас особливу цінність, ховайте подалі від цікавих 

очей. Можна встановити на них пароль. 

 Зведіть до мінімуму особисту інформацію в мережі. Наявний контент має 

бути нейтральним, а фото — пристойними. При заповненні веб-анкет 

керуйтеся принципом радянських часів: не був, не числився, не 

перебував. 
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Соломія Михайлецька, 214 група 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ РОЗЧИНЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ В ЧАСІ 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач математики Маркова І.М. 

 

Вступ. Математичне моделювання як метод наукового пізнання почало 

використовуватись людством багато століть тому, а починаючи із 40-х років 

минулого століття воно почало проникати у медицину та біологію через 

кібернетику та інформатику.  

Моделювання у медицині отримало самостійні функції і стало 

необхідним у процесі проведення досліджень. За допомогою таких моделей 

можна описати механізм розвитку явища чи процесу, а також передбачити його 

подальший розвиток без проведення фактичних експериментів, які часто є 

надто вартісними або просто неможливими. 

  Нині моделювання в медицині є засобом, який дозволяє встановити 

глибокі і скритні взаємозв’язки між теорією і експериментом. Це розширює 

можливості діагностики та лікування захворювань, дослідження взаємодії 

систем організму в нормі та патологій, при вивченні епідемічних процесів, в 

клінічній імунології та фармакокінетиці. 

Особливе місце займають математичні моделі, які зводяться до аналізу 

диференціальних рівнянь. 

Гуртківці в цьому навчальному році досліджували визначення кількості 

розчинення медикаментів в часі саме  через математичне моделювання. Нам 

вдалося розглянути, проаналізувати та обчислити кілікість препарату, що 

розчиняється в організмі протягом певного часу. 

Коротко цей процес виглядає наступним чином: 

Припустимо, що початкова маса таблетки з лікарською речовиною 

рівна  , тоді є потреба розглянути функцію , яка задає кількість 

нерозчинної речовини в організмі в залежності від часу( враховуючи фізичний 

зміст похідної функції, очевидно, що ця функція є не зростаюча). 
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Використаємо означення похідної функції ї її фізичний зміст:  

 (1), 

де k – стала швидкості розчинення, знак «мінус» вказує на зменшення 

кількості речовини з часом. Врахуємо те, що  – швидкість з якою 

розчиняється таблетка в організмі і те, що швидкість прямо пропорційна масі. 

Таким чином, щоб відслідкувати кількість нерозчиненої лікарської речовини, 

потрібно розв’язати рівняння (1). Інакше кажучи, знайти таку функцію 

 , що підставивши  і саму функцію  у рівняння (1) отримаємо 

тотожність при . 

Шукатимемо цю функцію у вигляді (2). Візьмемо похідну правої 

і лівої частини рівності (2): , отримаємо, що 

 . Підставивши у рівняння (1)   та   отримаємо: 

 

Або 

 

0=0 

Дійсно, функція вигляду (2) для довільної константи  – є розв’язком 

рівняння (1). 

Для того, щоб знайти закон розчинення лікарської речовини ( функцію 

) залишилося знайти константу . Її знаходитимемо з тією умовою, 

що у початковий момент часу кількість речовини дорівнює . Інакше кажучи, 

повинна виконуватися рівність:  або 

 , звідси 

     або   . 

Таким чином, отриманий закон розчинення лікарської речовини з таблетки 

має вигляд: 

, 
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де  – початкова маса таблетки,  – стала швидкості розчинення, яка для 

кожної таблетки має своє значення. 

 Продемонструємо використання на практиці даного закону: 

Задача. 

Нехай таблетка стрептоциду має початкову масу  Відомо, що 

швидкість розчинення стрептоциду дорівнює . Потрібно розрахувати 

кількість препарату, що розчиниться через: а) 20хв, б) 30хв, в) 40хв. 

 Розв’язання: 

Як було вище показано, кількість препарату , що залишиться 

нерозчиненим розраховуємо за законом . У нашому випадку 

дано:  . Знайдемо  та m(40): 

 

 

 

 Кількість препарату, що розчиниться,  це різниця між початковою 

кількістю препарату і кількістю препарату, що розчинився за а) 20хв, б) 30хв, в) 

40хв, тобто: 

 

 

 

Відповідь: а)  б)  в) . 

Для цього можна використати різні програмні засоби, зокрема ті, що 

розміщені на інтернет ресурсах, або такі середовища, як   Excel, MatLab, 

MathCad і інші.  Графік залежності.  Ми використаємо зручний і простий  в 

використанні пакет MatLab. Вони роблять обчислення більш оперативними і 

точними.  Пропонуємо розглянути результати. 
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Бачимо Грфік залежності кількості нерозчиненого 

стрептоциду від часу m=m(t)     
t= [0:0.05:100]; 

m =m0* exp(-k*t); 

> plot(t, m) 

> grid on 

 

Табличне задання: 
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Грфік залежності розчиненої речовини  від часу 

∆m=m0 –m(t) 
t=Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.; 

dm = m0-m0* exp(-k*t); 

> plot(t,dm) 

> grid on 

 

 

http://[0:3:50]/?fbclid=IwAR2G-Wjuxu4MHaApGjkMWQofw27eX3oVwq_eJSdp36lNGxnJKJGduDIQ3U8
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Табличне задання залежності 

 

 

 

Висновок 

Таким чином, проведені гуртківцями дослідження на конкретному 

прикладі із розрахунку розчинення таблетки стрептоциду показали, як саме 

складаючи та досліджуючи математичні моделі фахівець зможе приймати 

оптимально правильні рішення.  Особливо,  коли йдеться  про розрахунок дози 

препаратів, що є несумісними для паралельного призначення, але є 

обов’язковими для зняття медичної проблеми загалом. Цей метод дозволяє 

мінімізувати чи виключити побічні ефекти лікарських препаратів. 

Отримані результати нашої роботи можна використовувати на 

практичних заняттях догляду за хворими та клінічних дисциплінах. 
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Наталія Шикульська, 131 група 

 

АНАЛІЗ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ СЕРЕД СТУДЕНТІВ 

КОЛЕДЖУ 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач математики М.І. Кільчицька   

 

Вступ. Ожиріння дітей і підлітків – найпоширеніша проблема зі 

здоров’ям XXI століття. За оцінками Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, 

в даний час 1 мільярд людей має надмірну масу тіла  більше 300 мільйонів 

страждають від ожиріння. Це проблема є причиною смерті 2,6 мільйона людей. 

За прогнозами  ВООЗ  до 2030 року у зоні ризику опиняться Ірландія, Греція, 

Іспанія, Австрія і Чехія.  

Зайву вагу в 

Україні мають 26% 

жінок і 16% чоловіків. 

Кожна четверта дитина 

в Україні має надмірну 

вагу! У 2018 році 

ожиріння в Україні 

посідало друге місце за 

поширеністю серед 

хвороб ендокринної системи після дифузного зобу І ступеня, що становило 

18%. Частота ожиріння серед дітей коливається в межах 10-15%, при цьому 

вищою вона є серед підлітків. 

Прикрим фактом є те, що приблизно 45 % батьків не вважають 

проблемою надлишкову вагу своєї дитини і нічого не проводять для її 

зниження. 

Ми добре знаємо та часто цитуємо вираз: "Усі ми родом з дитинства". І 

так насправді є. З дитинства ми торуємо свій життєвий шлях, несемо із собою 

психічну і фізичну складову нашого буття. 
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 Дослідження показують, що діти із зайвою вагою частіше зберігають її в 

подальшому, ніж дорослі, і це піддає їх підвищеному ризику різних проблем зі 

здоров'ям, а саме розвитку цукрового діабету ІІ типу, ожиріння, ішемічної 

хвороби серця та артеріальної гіпертензії. 

Значимість проблеми визначається загрозою інвалідизації пацієнтів 

молодого віку і зменшенням загальної тривалості життя у зв’язку з розвитком 

тяжких супутніх захворювань. 

Щорічно у світі помирає від  надмірної ваги 2,8 мільйонів людей. 

Мета дослідницької роботи. 

1. Проаналізувати ситуацію з питань надлишкової ваги серед 

студентів різних курсів. 

2. Виявити можливі причини розвитку цих проблем. 

3. Розробити рекомендації щодо попередження розвитку  та 

зменшення надлишкової ваги та ожиріння у студентів. 

Члени математичного гуртка опрацювали літературу та матеріали 

інтернету і розробили анкету для виявлення даної проблеми серед студентів 

коледжу. 

Гуртківцями було проведено анкетування серед 246 студентів різних 

курсів.
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Виявлено ряд факторів, які офіційно визнані сьогодні як причини 

формування надлишкової ваги, а згодом і ожиріння у дитячому та підлітковому 

віці. 

Індекс маси тіла (ІМТ) – величина, що дозволяє визначити ступінь 

відповідності маси тіла людини її зросту. Індекс дозволяє оцінити, чи є маса 

недостатньою, нормальною або надмірною. ІМТ важливий, насамперед, при 

визначенні показань для необхідності лікування захворювань, пов'язаних з 

ожирінням. Індекс маси тіла був розроблений бельгійським вченим Адольфом 

Кетле.  

Провести контроль своєї маси і визначити наявність ожиріння у підлітків 

можна за формулою:  

 ІМТ=(маса в кг)/(зріст в м
2
) 

Менше 18.5 кг/м
2
 свідчить про недостатню вагу 

Якщо ІМТ = 18,5-24,9 кг/м
2
 - це нормальна маса тіла,  

ІМТ =25,0-29,9 кг/м
2
 - потрібно задуматись,  

ІМТ > 30,0 кг/м
2  

- це ожиріння. 

Проаналізувавши ІМТ серед студентів, ми виявили, що 8,5% (21 

респондент) свідчить про недостатню вагу, 5,7% (14 респондентів) вказує на 

наявність зайвої ваги. А проблем з ожирінням серед опитаних студентів немає.  

Загальною рисою для сучасних школярів і студентів є низька культура 

харчування і неправильний спосіб життя. Це викликає порушення в обміні 

речовин, які ведуть до хронічних захворювань і, зокрема, проблем зайвої ваги і 

ожиріння. 

На перший план виступає нераціональне харчування, а саме:  вживання 

студентами таких продуктів, які пропонує  фаст-фуд, продукти швидкого 

приготування та гормональний збій. 

На діаграмі зображено відсоткове значення частоти вживання їх. 
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Вищеперераховані нездорові харчові продукти широко рекламують у 

засобах масової інформації, інтернеті. Саме реклама, як ефективний засіб 

збільшення продаж, орієнтована на дитячу аудиторію. Сьогодні діти можуть 

самостійно вибирати і купувати такі продукти. Батькам, вчителям потрібно 

шукати всі способи захисту юного покоління від згубної пропаганди 

нездорових харчових продуктів і напитків. 

15 респондентів, що становить 6%, 

вказали про наявність у них надмірної ваги саме 

через нераціональне харчування, через вживання 

вищезгаданих продуктів та порушення режиму 

харчування (прийом їжі 1-2 рази на день і 

частіше в другій половині дня або на ніч).  

Наступною причиною є малорухомий 

спосіб життя, марнування часу біля телевізора або за комп’ютером і 

одночасний прийом їжі. 78 респондентів, що становить 31,7 %, вказують на це і 

на те, що ніякими видами спорту вони не займаються.  

А ще проаналізували ми, що у моменти роздратування, незадоволення, 

невдачі та нудьги у підлітків виникає прагнення «заїсти» неприємність. Під час 

їди відбувається фіксація на приємних смакових відчуттях і витіснення у 
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підсвідомість психологічно неприємних подій. Таку поведінку часто 

використовують як засіб підвищення настрою. 

Також опитування підтвердило, що надлишкова вага у батьків сприяє 

успадкуванню її. 22 респондентів, що становить 9 %, вказали про наявність 

надлишкової ваги у батьків, але лише у 4 з них (17 %) є надлишкова вага. 

Висновки. 

1. Головна причина проблеми -  відсутність балансу між поповненням 

та втратою енергії, що обумовлено малорухомістю підлітків і нераціональним 

харчуванням. 

2. Людям, схильним до надлишкової ваги, потрібно дотримуватися 

рекомендацій медиків у плані боротьби з проблемою. 

Гуртківцями розроблено ряд рекомендацій,  які допоможуть виробити 

здорові звички, щоб зберігати нормальну вагу все життя: 

1. Правильне збалансоване харчування . 

2. Достатня фізична активність. 

3. Підтримання нормальної маси тіла. 

4. Відсутність шкідливих звичок. 

5. Внутрішня гармонія. Позитивне мислення. Сон. 

І підтвердженням того, що можна досягти належних результатів при 

дотриманні відповідних рекомендацій, є матеріали проекту "ЗВАЖЕНІ та 

ЩАСЛИВІ":   

 Богдан Буряк в 20 років важив 

168 кг, схуд на 75 кг. 

 

 

 

 Людмила Мотика в 44 років 

важила 128 кг, схудла на 60 кг. 
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 Олександр Валігурський в 22 роки 

важив 195 кг, схуд на 90 кг. 

 

 

Література 
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Соломія Лукасевич, 111 група  

 

ВПЛИВ МІСЯЦЯ НА ЛЮДИНУ - НЕ МІСТИКА,  А ФІЗИКА 

 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін 

Керівник  роботи:  голова ЦК викладачів природничо-математичних дисциплін, 

 викладач фізики О. М. Ірха   
 

Вступ. Як показали дослідження вчених, періодичні процеси в природі й 

організмі людини взаємопов’язані. Люди - складова космосу. Тому 

розташування планет відносно Землі вливає на нас так само, як і на рослини 

(агрономи створюють посівні  календарі за розташуванням Місяця), ріки, моря 

й океани (припливи і відпливи). Сонце дає нам енергію, а Місяць – активність. 

90% всіх штормів в Атлантиці збігаються з молодим місяцем. 

Члени фізичного гуртка, опрацювавши літературу та матеріали інтернету 

виявили, що природний супутник нашої Землі істотно впливає на планету й на 

все, що на ній є. Як відомо людський організм на 80-90% складається з води. 

Тому гравітаційне поле Місяця діє насамперед на розподіл крові в органах і 

тканинах, прискорює чи сповільнює перебіг біохімічних процесів. Місяць має 

величезний вплив на наше здоров’я, починаючи з внутрішньоутробного 

періоду, але пов’язаний насамперед зі шлунком, рідинами тіла, залозами 

внутрішньої секреції, статевими органами. Як  же впливає Місяць на 

життєдіяльність організмів, що населяють нашу планету? 

Перший ефект – гравітаційний. Місяць робить один повний оберт 

навколо Землі за 24 години 50 хвилин. 

Під дією притягання  Місяця тверда 

поверхня Землі деформується, 

розтягується в напрямку до Місяця 

приблизно на 50см у вертикальному 

напрямі і близько 5см у 

горизонтальному.  Ця деформація 

позначається на водяній оболонці 
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Землі, спричиняючи припливи і відпливи. Припливно-відпливні процеси 

гравітаційного поля Місяця випробовують і рідинні середовища нашого 

організму, а особливо впливають на розподіл крові в організмі людини. 

Другий ефект також обумовлений гравітацією нашого супутника, але 

механізм його дії інший – змінюються магнітні властивості Землі. А це впливає 

на швидкість протікання біохімічних процесів. Цей ефект – приклад 

енергетичного впливу на функціонування людського організму. 

Виокремлюють дві форми впливу Місяця на здоров’я людини – коли він 

росте (перша та друга фаза) та коли старіє ( третя та четверта). Приблизно на 

чотири ночі наш земний супутник - Місяць справді «ніби помирає». Адже на 

небі його не видно. Та, незважаючи на це, вплив Місяця на людину величезний. 

Саме в такий період організм найменш активний, енергетично ослаблений. 

Тому людина частіше помиляється, перебуває в депресії, має гіршу реакцію. 

Цим і пояснюється зростання ДТП у ці дні. Численні дослідження показали, що 

в такий період частішають інсульти, інфаркти, напади епілепсії. У цей час варто 

обмежувати себе у всьому. Бажано не переїдати, їсти маленькими порціями, бо 

засвоєння харчів іде важко – сповільнюється обмін речовин. 

У першій фазі через 

підвищену гравітацію Землі і 

Місяця поступово підвищується 

активність обмінних процесів в 

організмі. Тому, за 

спостереженнями медиків, у період 

молодого Місяця найкраще діють 

ліки, засвоюються вітаміни та 

діють різноманітні оздоровчі 

процедури, знижується артеріальний тиск, погіршується працездатність. У фазі 

молодика найкраще позбуватись шкідливих звичок – пити, курити. І, якщо 

людині вдасться протриматись до наступного молодика, то можна сподіватися, 

що шкідливу звичку подолано назавше. 
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 Що відбувається в організмі людини, коли Місяць росте?  Чим більше 

світила стає на нічному небі, тим ми активніші. Це дуже вдалий  час для 

лікування гомеопатичними препаратами та травами. Коли Місяць росте, тоді 

варто звертатись до лікарів для обстеження, бо діагноз буде максимально 

точним. А от хірургічні операції, якщо це можливо, найкраще відкласти. Адже, 

чим «більший» Місяць, тим гірше загоюються рани, шви, бо прискорюється рух 

крові в організмі. 

При повному Місяці 

людський організм працює вповні. 

У нього з’являється «додаткова 

батарейка».  Тоді загострюється 

все: зір, страхи. Частішає безсоння, 

особливо у дітей. Натомість добре, 

коли Місяць уповні, відвідувати 

перукарню, збирати лікарські 

трави. Є фізичні дослідження, які 

свідчать про те, що коли лезо бритви покласти в місячну ніч на підвіконня, 

щоби світло потрапляло на нього, воно затупіє. І не тільки лезо бритви може 

затупитися, але й волосся з часом слабшає, інтенсивніше випадає. Тому не 

рекомендується гуляти під повнею з непокритою головою.  

У третю та четверту фази 

найкраще подбати про виведення 

токсинів з організму, робити 

операції, бо сповільнюється рух 

крові і не буде великої 

крововтрати. Це найкращий час 

для епіляції, фізичних 

навантажень. В період спадного 

Місяця їжа засвоюється гірше, 

тому ті, хто має зайву вагу, можуть дозволити собі поласувати смачненьким. 

Бажано в такий період відвідувати стоматолога, косметолога, масажиста. У 



 251 

третю фазу Місяця йде велике навантаження насамперед на органи черевної 

порожнини та тазостегнові суглоби. То ж не треба забувати, що можливі 

загострення хронічних недуг у цих частинах тіла. 

Коли іде спад фази, то маємо зниження гостроти зору. Якщо дібрати 

окуляри в такий період, то вони будуть сильніші, ніж потрібно. А офтальмологи 

не зовсім об’єктивно можуть у такий час поставити діагноз. 

У четвертій фазі Місяця 

особливо вразливі ноги. Бо надмір 

рідини спрямовується саме до 

стіп, спричиняючи в них застійні 

явища. Щоб цього не  сталося, 

потрібне помірне фізичне 

навантаження – не зашкодять 

легка ходьба чи біг. 

На 2019 рік припадає два 

тотальні місячні затемнення – 21 січня 

та 16 липня. Затемнення Місяця 

насамперед впливають на психіку 

людини, бо він пов’язаний з нашою 

підсвідомістю. У сезон затемнень 

(плюс-мінус кілька днів) небажано 

починати лікування, яке можна 

відкласти,  а також курси терапії, що 

пов’язані з електрофорезом. 

Основна порада – нікуди не 

поспішати в день затемнення Місяця 

та не планувати важливих справ. А 

ввечері прийняти теплу ванну і 

випити заспокійливого чаю з медом.  
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Висновок. Підводячи підсумок викладеному, можна сміливо сказати, що 

виявлено «небесні дзвони», ударам яких підкоряється все живе на Землі.   

Проаналізувавши зв’язок природніх процесів у космосі із людським 

організмом, можна зрозуміти суть найголовнішого закону оздоровлення: 

«Дотримуйтесь ритмів природи і погодьте свою діяльність з ними».  
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Вікторія Попович, 242 група 

 

ПОЛІМЕРИ В МЕДИЦИНІ 

 

Чортківський державний медичний коледж 

Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін 

Керівник  роботи:  викладач хімії Нога О.М. 
 

 

Термін «полімерія» був запропонований шведським хіміком 

І.Берцеліусом у 1833 р. для позначення особливого виду ізомерії, при якій 

речовини (полімери), що мають однаковий склад, володіють різною 

молекулярною масою. 

Хімія полімерів виникла в зв’язку із створенням О.М.Бутлеровим теорії 

хімічної будови. О.М.Бутлеров вивчав зв’язок між будовою і відносною 

стійкістю молекул, що виявляється в реакціях полімеризації. В подальшому 

розвиток наука про полімери одержала головним чином завдяки інтенсивним 

пошукам способів синтезу каучуку, у яких брали участь найбільш відомі вчені 

багатьох країн. 

Автором принципово нового представлення про полімери як про 

речовини, що складаються з макромолекул, часто надзвичайної молекулярної 

маси, був Г.Штаудингер. Перемога ідей цього вченого змусила розглядати 

полімери як якісно новий об’єкт дослідження хімії і фізики. 

Полімери — природні та штучні сполуки, молекули яких складаються з 

великого числа  повторюваних однакових або різних за будовою атомних 

угрупувань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі 

лінійні або розгалужені ланцюги. Структурні одиниці, з яких складаються полімери, 

називаються мономерами. 

За походженням полімери поділяються на: 

1. природні або натуральні, до яких відноситься велика група (білки, крохмаль, 

целюлоза, натуральний каучук). 

2. синтетичні — утворені синтезом з низькомолекулярних речовин — мономерів 

(поліетилен з етилена, полістирол із стирола). Це провідна група, тому що 
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синтез дозволяє цілеспрямовано регулювати склад і властивості. 

3. штучні — утворюються з природних полімерів шляхом їх хімічної 

модифікації (наприклад, при взаємодії целюлози з азотною кислотою 

утворюється нітроцелюлоза). 

Природні полімери утворюються в результаті життєдіяльності рослин і тварин 

й утримуються в  деревині, вовні, шкірі. До природних полімерів відносять протеїни, 

целюлозу, крохмаль. 

Полімерні матеріали мають комплекс характеристик, які при вмілому їх 

використанні забезпечують ефективні експлуатаційні властивості виробів та 

рентабельність їх виробництва. До основних переваг полімерів відносять: 

• високу технологічність, завдяки якій з виробничого циклу можна вилучити 

трудомісткі та коштовні операції механічної обробки виробів; 

• мінімальна енергомісткість обумовлена тим, що температура переробки 

цих матеріалів складає, як правило, 150 — 250 °С, що значно нижча ніж у 

металів та кераміки; 

• можливість отримання за один цикл формування відразу декілька виробів, у 

тому числі складної конфігурації. 

• практично всі процеси переробки автоматизовані. 

Внаслідок перелічених особливостей полімери отримали виключно широке 

розповсюдження та ефективно використовуються практично в усіх галузях 

світового господарства. 

Основними виробниками полімерів є США, Японія, Німеччина, Корея, Китай. 

На початку розвитку галузі основною сировиною були продукти переробки 

вугілля (продукти  коксування і газифікації кам'яного вугілля). Сучасне 

виробництво полімерів базується на вуглеводнях — продуктах переробки нафти, 

попутного і природного газу. Доля цього виду сировини складає близько 90 %, 

доля продуктів переробки вугілля — 9-10 %, а доля рослинної сировини — 

лише 1 %. Вартість сировини в собівартості виробництва полімерів складає 

70-80 %. 

Основною сировиною для виробництва полімерів є мономери — 

вуглеводневі гази різних джерел (природні та попутні нафтові гази, гази 
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нафтопереробки). Вони є продуктами основного органічного синтезу і 

відносяться до різних гомологічних рядів:  

•  парафінів — метана, етана, пропана, бутана і пентанів; вуглеводні 

цієї групи зустрічаються у природному і попутному нафтовому газі, а  також 

утворюються при термічних і каталітичних процесах переробки нафти, вугілля 

та інших горючих копалин; 

• олефінів — етилена, пропілена, бутилена — утворюються при 

термічних і каталітичних процесах переробки нафти, а також при піролізі і 

гідруванні вуглеводневих газів групи парафінів; 

• диолефінів; головними представниками цього ряду, які мають велике 

практичне значення, є бутадієн і ізопрен. Вони найбільш економічно 

утворюються при дегідруванні вуглеводнів; 

• ацетилена — одержують крекінгом або піролізом вуглеводнів 

парафінового ряду. 

Мономери використовують для синтезу проміжних продуктів 

(напівпродуктів), наприклад фенолу, аніліну, метанолу, етилового спирту, 

бутадієну, стиролу, вінілацетилену, формальдегіду та ін. Далі відповідною 

переробкою нафтопродуктів одержують більш складні органічні речовини — 

синтетичні смоли, пластмаси, каучуки та ін. 

Основний органічний синтез базується на обмеженому числі вихідних 

з'єднань — продуктів переробки нафти і газу. Це в першу чергу етилен, 

пропілен, бутилен. Приблизно половина етилену, що виготовляється, 

використовується на одержання поліетилену; з решти виробляють 

етиленоксид, стирол, вінілхлорид, вінілацетат — мономери великотонажних 

полімерів.  

Поліетилен (-СH2- СH2-)4 один з найважливіших карболанцюгових  

полімерів. Добувають полімеризацією етилену при високому тиску і за участю 

каталізаторів. 

n(СH2 = СH2)  (-СH2- СH2-)n Якщо макромолекула складається з 50-70 

молекул етилену зв’язаних в один ланцюг, то полімер являє собою рідину,  яку 

використовують як мастило; якщо в складі макромолекули 100 -120 молекул 
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етилену -  то полімер – тверда біла речовина; якщо до складу макромолекули 

входять тисячі і більше молекул мономеру, то утворюється тверда 

напівпрозора, еластична і міцна пластмаса. Поліетилен хімічно стійкий при 

звичайних умовах проти дії лугів, кислот і окислювачів, який знаходить широке 

застосування. 

Лінійні полімери мають специфічний комплекс фізико -хімічних і 

механічних властивостей. Найважливіші з цих властивостей:  

 здатність утворювати високоміцні волокна і плівки,  

 здатність у високоеластому стані набухати перед розчиненням;  

 висока в'язкість розчинів. Цей комплекс властивостей 

обумовлений високою молекулярною масою, ланцюговою будовою, а також 

гнучкістю макромолекул, при переході від лінійних ланцюгів до 

розгалужених.  

В теперішній час широко ведуться роботи по синтезу фізіологічно 

активних полімерних лікарських речовин, напівсинтетичних гормонів і 

ферментів, синтетичних генів. Великі успіхів досягнуто в створенні 

сополімерних замінників плазми людської крові. Зараз не рідкість, коли 

людині в випадку необхідності вводять до 30% крові з розчинами медичних 

сополімерів. Синтезовані і з добрими результатами застосовуються в 

клінічній практиці еквіваленти різних тканин та органів людини: кісток, 

суглобів, зубів. Створено протези кровоносних судин, штучні клапани і 

шлуночки серця.  

Синтез    напівпроникних   полімерних   мембран   і    вміле   

використання різноманітних якостей сополімерних матеріалів привело до 

створення апаратів "штучне серце"   і "штучна нирка". Вони дозволяють 

своєчасно замінити відповідні органи людини, частково проводити складні 

хірургічні операції на серці та легенях.  

Медичні полімери та сополімери використовуються для 

культивування клітин і тканин, зберігання і консервування  крові, 

кровотворних тканин - кісткового мозку, консервації шкіри і інших органів. 
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В терапії широко використовують сополімери, для видалення з 

організму кислотних металів, радіоактивних елементів, для введення в 

організм додаткової кількісті необхідних іонів металів. На основі синтетичних 

сополімерів створюються противірусні речовини, пролонгатори важливих 

лікарських речовин, протиракових препаратів. 

Використання медичних полімерів для виготовлення хірургічних 

інструментів і техніки ( шприци і системи для переливання крові разового 

використання, бактерицидні плівки, нитки) корінним чином змінили і 

удосконалили техніку медичного обслуговування.  

Із всіх галузей медицини найбільш «полімероємна» - стоматологія. 

Ефективність  стоматологічної допомоги багато в чому залежить від 

якості застосовуваних матеріалів, у тому числі й полімерних. У 

стоматології синтетичні полімери використають у якості пломбувальних 

матеріалів, захисних покриттів, для виготовлення зубних протезів. 

Досить поширений, так званий, склоіономерний цемент для пломбування 

передніх зубів і тріщин в емалі. Він являє собою суміш поліакрилової 

кислоти зі склом спеціальних складів, виготовленим з подрібненої суміші 

кварцу, глинозему, кріоліту, плавикового шпату й фосфату амонію або із 

суміші кварцу, глинозему й карбонату кальцію. Частки скла, вплавлені в 

полімерну матрицю, утворять композицію більш міцну, чим 

портландцемент. Поступово в стоматологічних клініках світу з'являється 

нова група полімерних матеріалів, які тверднуть без застосування 

хімічних ініціаторів, які часто не відповідають токсикологічним вимогам. 

У нових композиціях тверднення здійснюють фотохімічно під дією 

ультрафіолетового випромінювання кварцової лампи.  

Роль полімерних матеріалів в наш час надзвичайно різноманітна, 

спектр застосування колосальний, сучасна хімія працює над створенням 

так званих розумних полімерів з яких виготовляють капсули для 

лікарських препаратів, гелі, біополімерні матеріали які під впливом 

навколишнього середовища розкладаються і не шкодять довкіллю.  

 


