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Таємниці пандемій: часопис від неоліту
до сьогодення.
Коронавірус СОVID-19, що швидко
поширюється, став чи не головною
темою всіх світових ЗМІ. Березень 2020
р. - Генеральний секретар ООН назвав
пандемію коронавірусу найбільшим
викликом людству, з часів Другої
Світової війни.
У нашому світі багато нищівних речей,
переважно це наслідки діяльності
людини: війни, голодомори, техногенні
катастрофи, але час від часу природа
нагадує нам, хто на світі головний, і
тоді виринає забуте грецьке слово «пандемія» - найбільший убивець в
людській історії.
Сьогодні нас вражає цифра 13 000
загиблих, але нещодавно хвороба
знищувала
людей
цілими
континентами.
Першу глобальну епідемію, людство
успішно забуло. Вона сталася ще до
виникнення писемності, лише зараз
історики знайшли сліди найдавнішої
пандемії 6 000 років тому, про що
свідчить залишки людей періоду
неоліту, де знайдені сліди чумної
палички.

На
відновлення
європейської
цивілізації пішли століття. Люди
будували міста і навчились писати.
Один з перших істориків залишив
перші спогади про чуму. Пошесть
фактично знищила древньогрецьку
цивілізацію.
Наступні 2 хвилі пандемії - чума
Юстеніана та Антоніана, знищать
трансконтинентальну
цивілізацію
Греції.
Пандемія проіснувала 30 років, потім
згасла не надовго. Ніхто не знав
звідкіля вона береться, міркували,
що це отруйні «міазми» с повітря.
На 8–му році пандемії правитель
Юстеніан впровадив перший в
історії
карантин
–
заборону
відїзджати із заражених місцин.
Хвороба перестала поширюватись,
але Рим занепав.
Пандемія Чорної Чуми вирувала 10
років. Спочатку нищила Китай та
Золоту Орду. Там вимерла половина
населення. В Європі загинуло ще
більше – 60% незалежно від стану та
віри.

Саме в цей час зʼявились перші
«чумні лікарі» та перші маски, в які
вкладали ароматичне зілля, хоча
зрозуміло, що вони не могли
допомогти.
Через 10 років, чорна смерть
повернулась туди, звідки прийшла.
Від
неї
майже
не
вимер
Константинопіль.
Так чума приписала вирок ще двом
імперіям
Монгольській
та
Візантійській.
Загинуло до 200 млн. людей.
Епідемії чуми спалахували в Європі і
в 17-му, і в 18-столітті, а в освіченому
19-му
столітті,
сталась
3-тя
глобальна пандемія.
Крім чуми мільйони людей забирали
інші недуги: холера, віспа…
За
останнє
століття
людство
пережило ще чимало пандемій, але
завдяки антибіотикам, вакцинації та
самовідданості лікарів бактеріальні
хвороби вдалося подолати.
Настала епоха вірусів. Про них
здогадувалися давно, але напевно
дізналися вперше під час глобальної
пандемії…
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Коронавіруси – це велика родина респіраторних
позитивно спрямованих одноланцюгових РНК
вірусів, які можуть спричиняти захворювання
різного ступеня тяжкості - від звичайної застуди
до тяжкого гострого респіраторного синдрому.
Коронавірус оточений суперкапсидом, який
пронизаний рідко розташованими шипами, що
мають будову тонких шийок та розташованих на
них кулястих головок.
Епідеміоло́ гія – це загальномедична наука, що
вивчає закономірності виникнення і поширення
захворювань з метою розробки міжнародної та
національної політики у сфері охорони здоров'я
та розробки системи профілактичних заходів.
Епідеміологія займається вивченням на певній
географічній території збудника-віруса у людей.
Вперше дані про коронавірус були опубліковані
англійськими вірусологами Д. Тайрелом та
М.Біноєм.

На 01.12.2020 поточна статистика виявлення
коронавірусної інфекції становить:
У всьому світі зафіксовано 66,5 млн. випадків з
летальністю 2,3 %,
14,6 млн випадків у США;
9,6 млн., в Індії
2,4 млн., у Росії
1 млн. у Польщі.

Вперше дані про коронавірус були опубліковані
англійськими вірусологами Д. Тайрелом та М.
Біноєм.
1965 рік - виділили вірус від хворого на гострий
риніт.
1968 рік - визнано нову родину — Coronaviridae.
1975
рік
коронавірус
виявлено
у
випорожненнях дітей різного віку, що хворіли
на гастроентерит.
Кінець 2002 року – вірус SARS-CoV викликав
спалахи гострого респіраторного синдрому,
швидко мутував та став небезпечним.
Вперше цим видом коронавіруса заразилася
людина на півдні Китаю від тварини цивета.
Джерелом інфекції у той період були кажани.
У червні 2003 року 774 людини померли. Однак,
того ж літа динаміка захворюваності знизилася.
2012 рік було зафіксовано вірус MERS-CoV, який
характеризується
гострим
респіраторним
синдромом.
У червні 2012 року у чоловіка із Саудівської
Аравії з симптомами гострої пневмонії та
ниркової недостатністі був виявлений MERSCoV
(Middle
East
Respiratory
Syndrome
Coronavirus).
Первинний
резервуар
хвороби
не
було
встановлено.
Завдяки ряду досліджень цього періоду був
встановлений зв'язок зараження людей від
верблюдів,
як
вторинного
резервуару
коронавірусу . Вірус виділяли з сечі, крові,
органів, м'яса цих тварин.

Лютий 2013 рік - з'явилися публікації про те, що
коронавірус
MERS-CoV,
вражає
клітини
дихального епітелію. У порівнянні з вірусом
SARS, MERS-CoV розмножується
швидше.
2019 рік Пандемія COVID-19 (абревіатура від
англ. COrona VIrus Disease — 2019) спричинена
одно
ланцюговим
РНК-вірусом,
який
відноситься до сімейства Coronaviridae та лінії
Beta-CoV . Вірус належить до II групи
патогенності, як і деякі інші представники цього
сімейства (вірус SARS-CoV, MERS- CoV).
Грудень 2019 рік вперше зафіксували вірус 2019nCoV в китайському місті Ухань. Епідемічним
осередком інфекції став ринок у м.Ухань.
COVID-19 у порівнянні з вірусами SARS-CoV та
MERS- CoV,
викликає захворювання органів дихання які
протікають у різних формах - безсимптомній,
легкій,
середньої
тяжкості
та
тяжкій.
Респіраторна вірусна інфекція супроводжується
розвитком небезпечних для життя
ускладнень.

Станом на 06.12.2020 найбільша кількість
підтверджених випадків зафіксована в 5-ти
областях країни серед яких Дніпропетровська
область. У зв’язку з пандемією COVID-19
дотримуємося рекомендацій МОЗ, щоб захистити
себе від інфікування:
1) усі без винятку повинні носити маски
відповідно до вимог (прикривати носову та ротову
порожнину), запобігати контакту рук з обличчям,
часто мити руки або обробляти дезінфікуючими
засобами.
2) Дотримуватися дистанції в суспільних місцях
не менше 1,5-2 м.
3) Уникати скупчення людей у громадських
місцях. та пам'ятати що вірогідність зараження
максимальна в закритих приміщеннях (метро,
ліфт ,автобуси та інші).
4)провітрювання
та
вологе
прибирання
приміщень зменшує ризик зараження
5) Залишається актуальним профілактичний
прийом необхідних для нашого організму
вітамінів та мікроелементів (Аскорбінова кислота,
вітамін D3, цинк та інші.), а також не нехтуйте
дотриманням режиму праці та відпочинку.
6) при появі симптомів коронавірусної інфекції
негайно зверніться до сімейного лікаря, де за
необхідності буде визначено рівень сатурації
крові. (Нормою являється 95% та вище).
Отже здоров'я людини – це найцінніший скарб.
Тому бережіть його, зміцнюйте й примножуйте.
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Тема: Дослідження патогенезу коронавірусної інфекції COVID-19 для
визначення
морфо фізіологічних пре дикторів клінічного перебігу
захворювання.
Мета дослідження: встановити закономірність між ланками патогенезу
захворювання та ступенем тяжкості клінічного перебігу коронавірусної
інфекціїу пацієнтів з різними факторами ризику.
Об'єкт дослідження: оперативна інформація, поточні статистичні дані
сайту
Міністерства охорони здоров'я України про поширення
коронавірусної інфекції COVID-19, матеріали фахових статей періодичних
науково-практичних медичних видань, онлайн-ресурси дистанційного
клінічного навчання, інформація брифінгів, Інтернет-посилання.
Предмет дослідження: Статистична звітність, наукова інформація,
матеріалів протоколів патологоанатомічних досліджень.
Практичне значення одержаних результатів: Надання здобувачам
вищої освіти сучасних наукових уявлень про коронавірусну інфекцію.Для
усвідомленого застосування їх у менеджменті превентивної епідеміології,
питаннях клінічного медсестринства, у здійсненні опіки пацієнтів із
COVID-19 та ресурсному впливі на громадське здоров'я.

Актуальність даної теми
За оперативною інформацією Міністерства охорони здоров'я України динаміка інфікування COVID-19
неухильно зростає. Стало очевидним, що в
Дніпропетровському регіоні на рівні
нижчої інфікованості у порівнянні з державними показниками, летальність пацієнтів перевищує державний рівень. Тому визнано за доцільне дослідити
статистику втрат у сфері людського потенціалу від тяжкого клінічного перебігу коронавірусної інфекції за статтю, віком, коморбідністю та поєднати результати
аналітики з патогенетичним сценарієм коронавірусної інфекції.

Результати дослідження.
COVID-19 вражає популяцію нерівномірно зі значними збитками в
окремих верствах населення. Так летальність за статтю: у чоловіків (2,8%)
порівняно з жінками (1,7%). Дослідники зі США виявили, що в жінок
імунітет активніше бореться з вірусом, а у чоловіків тестостерон сприяє
пригніченню імунітету.
Чітко прослідковується зростання показників сприятливості до корона
вірусу за віком: від
5% у віці 0-17 років до максимуму - 38% серед тих, хто захворів у віці 50-69
років, що корелює з показниками смертності: від 0% у віці до 9 років та
максимальної летальності 14,8% у віці 80 років і старше. Це свідчить про
найнижчу вірогідність захворювання та смерті серед дітей, підлітків та
молоді в умовах пандемії.
Південно–корейські епідеміологи довели, що ця вікова група схильна до
мало-, або безсимптомного вірусоносійства протягом тижнів
при
високому вірусному навантаженні, а тому вони є потенційним джерелом
коронавірусної інфекції та відіграють основну епідеміологічну роль у
потенційному поширенні інфекції та створенні колективного імунітету.
На сьогодні чітко усвідомлено, що збудник коронавірусної інфекції має
тропізм до клітин ACE 2, що здатні експресувати рецептори до
ангіотензин перетворюючого ферменту 2.
Доведено, що кількість клітин ACE2 залежить від віку: щонайменша у
дітей до 10 років; поступово зростає до 17 років і стрімко - з віком. Вікова
детермінанта прослідковується в кореляції між тяжким перебігом,
летальністю та коморбідністю у дорослих. Звертаю вашу увагу, що на
сьогоднішній день у структурі смертності, за наявності хронічних
захворювань, визначені найбільш вразливі групи пацієнтів із: серцевосудинною патологією, цукровим діабетом, хронічними обструктивними
захворюваннями легень, гіпертонією, імунодефіцитом пухлинного
походження.
За аналітикою наукових посилань патогенез COVID-19 розглядається як
стадійна схема. Додає оптимізму статистика клінічних досліджень: перша
вірусемічна фаза у 80% пацієнтів протікає легко з симптомами гострого
респіраторно-вірусного захворювання як правило, в амбулаторних
умовах. Дебют хвороби завершується формуванням
достатньої
імунологічної відповіді, але має в собі червоні прапорці небезпеки
епідеміологічної складової:виділення життєздатного вірусу починається
за 5 діб до появи перших клінічних симптомів, триває до 10-15 доби (у 5%
випадків), а може тривати аж до 20 доби.

За клінічними дослідженнями у 15% інфікованих пацієнтів на 5-8 добу
відбувається погіршення загального стану: підвищення температури,
інтоксикації, що маркує легеневу фазу хвороби. Вірус-індуковане враження
альвеолоцитів ІІ типу та ендотеліальних клітин судин викликає у цих
пацієнтів гіперімунне запалення з виділенням великої кількості прозапальних
факторів особливо інтерлейкину-1, 6 та тумор некротизуючого фактору
альфа. Феномен «цитокінового шторму або бурі» - перша ознака загрозливого
перебігу COVID-19.
За результатами дослідження італійських вчених, «цитокіновий шторм» та
пряме вірусне порушення ендотелію судин печінки підвищує продукцію VІІІ
фактору згортання крові. Виникає системний тромбоваскуліт - феномен, що
зумовлює поліорганне враження, або COVID-асоційовані клінічні маски.
В процесі роботи було цікаво дослідити рентгенологічні ознаки імунного
запалення у вигляі двобічної полісегментарної пневмонії-«феномен матового
скла». За даними першоджерел враження менше 30% паренхіми легень
визначає кисень-незалежну форму легеневої фази захворювання. Пацієнти
самостійно утримують сатурацію кисню на належному рівні ˃95%. У 5%
пацієнтів через неефективність контролю за гіперімунною відповіддю
наростає гіпоксемія. Ми звернули увагу, що, так звана «тиха» або «щаслива»
гіпоксія на початку легеневої фази, характеризується зниженням рівня
сатурації за вітсутності клінічних ознак
дихальної недостатності: ядухи, тахіпное, тахікардії, порушення свідомості у
той час, коли пацієнт вже потребує кисневої підтримки.
Наприкінці березня 2020 року, завдяки китайським та італійським медикам,
світ побачив перший документ з надання рекомендацій щодо менеджменту
дихальних шляхів у пацієнтів з COVID-19.
Визначені три основні постулати надання медичної допомоги: безпека,
надійність, без зволікань. Усвідомлюючи серйозність ситуації з поширенням
захворюваності на COVID-19, Рада студентського співуправління та волонтери
Кам’янського медичного коледжу долучилися до акції «Рятуймо життя разом!»
та стали донорами плазми, яка вкрай необхідна пацієнтам закладів охорони
здоров’я. Таким чином проведення дослідження збагатило здобувачів освіти
навичками пошуку, узагальнення, систематизації матеріалів наукових
досліджень та статистичних даних, що сприяє розвитку аналітичного та
критичного мислення. Гурткова робота має перспективу. В подальшому
плануємо продовжити аналітичні розвідки, скласти тлумачний словник та
інфографіку COVID-19. Результати дослідження будуть оприлюднені під час
підсумкової студентської конференції в День науки.

ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
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дисертацій, науково-експерної
Ради ВАК України
Віталій Йосипович Мамчур

Менеджмент інфекційного контролю гігієни рук медичного
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Здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Кам'янського
медичного коледжу Олена Брилевич
Керівник: кандидат медичних наук, доцент, голова ЦМК
медсестринства Г.Г. Верник

В умовах пандемії COVID-19 особливе значення надається вмінню застосовувати
теоретичні знання та практичні уміння при організації управління в
медсестринських структурних підрозділах.
Одним із питань впровадження в клінічну практику організаційних форм
медсестринської діяльності є організація системи інфекційного контролю на рівні
лікувально профілактичного закладу та окремих структурних підрозділів.
Система інфекційного контролю – це заходи організаційного, технічного та
медичного характеру, які посилюють інфекційний захист пацієнта та зменшують
вірогідність його контамінації й інфікування та координують напрями діяльності
лікувального закладу з метою створення безпечного, неінфекційного середовища.
Мета запровадження системи інфекційного контролю - зменшити частоту
інфекцій, розвиток яких пов'язаний з наданням медичної допомоги.
В інфекційному контролі виділяють такі компоненти:
· управлінський - заходи, що виконуються на національному, регіональному,
місцевому рівнях
людьми, які приймають управлінські рішення з метою зниження ризику передачі
інфекції;
· адміністративний - комплекс адміністративних заходів, спрямованих на
запобігання утворенню інфекційних аерозолів і поширенню інфекції, що охоплює
планування приміщень, правильну організацію роботи стаціонару чи закладу
охорони здоров'я, навчання персоналу і хворих методам та прийомам, що
забезпечують зниження ризику поширення інфекції;
· інженерний - комплекс інженерних (проектних і технічних) заходів, спрямованих
на зниження концентрації інфекційних аерозолів у повітрі шляхом використання
технічних засобів (вентиляції, ефективних пристроїв знезаражування повітря);
· індивідуальний захист – заходи, спрямовані на контингент (пацієнтів і медичних
працівників), що полягають насамперед у захисті органів дихання.
Щоденно до інфекційного відділення міської лікарні надходить до 25-30 хворих, які
перебувають в ньому до визначення діагнозу. Тут починаються лікувальні заходи,
проводиться обстеження та уточнення діагнозу. Хворі із підтвердженим діагнозом
"Коронавірус" розміщуються в окремих боксах.

Зазвичай зміна медичного працівника триває 24 години, половина чергування
проходить у безпосередньому контакті з хворим. Гігієна рук медичного персоналу є
одним з найважливіших напрямків інфекційного контролю, який дозволяє перервати
механізм передачі збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій (ВЛІ), адже, як
вважають фахівці, руки медичного персоналу є фактором передачі збудників, з яким
пов’язують 50-70% всіх випадків ВЛІ.
Здобувачі вищої освіти першого бакалаврського рівня Кам′янського медичного
коледжу провели спостереження-моніторинг за гігієною рук медичного персоналу.
Причини недотримання належної гігієни рук
Надзвичайна , екстрена ситуація - 47%
Нестача часу – 29%
Недостатнє усвідомлення проблеми – 9%
Забудькуватість – 13%
Відсутність умов та засобів – 2%
Під час моніторингу на запитання: «Що, перешкоджає здійсненню належної гігієни
рук?» отримали наступні відповіді:
· миття рук миючими засобами викликає подразнення та сухість шкіри;
· рукомийники розміщені у незручному місці або не вистачає рукомийників, мила та
паперових рушників;
· миття рук займає багато часу;
· потреби пацієнтів є пріоритетними;
· гігієна рук заважає взаємовідносинам між пацієнтами і медичними працівниками;
· ризик отримання інфекції від пацієнтів низький;
· використання рукавичок може замінити миття рук;
· недостатнє знання протоколів;
· забувають мити руки;
· колеги/керівники не подають позитивного прикладу;
· скептичне відношення до важливості гігієни рук;
· незгода з рекомендаціями;
· нестача наукової інформації про прямий вплив покращення гігієни рук на рівень
внутрішньолікарняного інфікування.
На жаль, лікарі правильно миють руки лише у 32 випадках зі 100, в яких вони
зобов'язані це зробити, тоді як медичні сестри – у 57 зі 100.

На базі відділення доклінічної практики Кам′янсько медичного коледжу
проведено Моніторинг якості обробки рук: застосовувався метод експресконтролю якості втирання спиртових антисептиків для рук за допомогою
УФ боксів(DermaLiteCheckBoxofBODEта спеціальних флуоресцентних
розчинів.
Загальні помилки виявлені при обробці рук:
• Втирання спиртового антисептика у вологі від води руки
• Надягання рукавичок на вологі після обробки руки
• Використання менше ніж 3 мл антисептика
• Зменшення часу експозиції
• Часте миття
• Час миття більше ніж 1 хвилина
• Миття рук гарячою водою
• Використання неякісних засобів для миття рук
• Неправильна техніка втирання, зневажання «критичними» ділянками рук

Впроваджено: Паспорт антисептики рук, відповідно
до Європейського стандарту.
Розроблена стратегія пропаганди гігієни рук в медичних закладах.
· диференційована програма навчання для різних груп
медичного персоналу (графік семінарів повинен складатися на основі
результатів оцінки потреб!!!);
· навчання при прийомі на роботу та постійне подальше навчання;
· впровадження протоколу з гігієни та антисептики рук;
· практичні семінари, тренінги з техніки миття і антисептики рук;
· використання попереджувальних знаків та нагадувань про необхідність миття
рук;
· розміщення інформації про техніку миття рук біля рукомийників;
· періодичний моніторинг миття рук персоналом, обговорення його результатів
та прийняття управлінських рішень.

Здобувачі вищої освіти (перший бакалаврський рівень) Кам′янського медичного
коледжу пройшли курс теоретичних та практичних навичок з профілактики
інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, безпечного перебування
пацієнта в лікувальному закладі, згідно діючих
нормативних документів.
Проведено навчання-тренінг з розділу програми інфекційного контролю на
тему: «Гігієна рук медичного персоналу». Після вжитих заходів кількість
помилок зменшилась на 78%.
Досягнути належної практики гігієни рук медичного персоналу можна за
рахунок поєднання правильного тренінгу та постійного моніторингу обробки
рук.
Використання сучасних, доступних, методів гігієни рук допоможе захистити
ваше здоров'я, здоров'я ваших близьких та пацієнтів.

Засоби індивідуальногозахисту
Здобувач
вищої
освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
Кам'янського медичного коледжу Аліна Артюхова
Керівник: Н.О. Якубович, голова обласного методичного об’єднання
викладачів дисциплін терапевтичного профілю, голова циклової
комісії терапії та хірургії Камя’нського медичного коледжу.

ЗІЗ – це засоби індивідуального захисту, їх вибір залежить від характеру
взаємодії з пацієнтом та ймовірних шляхів інфікування.
В медичних цілях ЗІЗ використовують окремо або в комбінації. Це
потрібно для того, щоб захистити слизові оболонки, дихальні шляхи,
шкіру і одяг від контакту з інфекційними агентами.
Усі медичні працівники повинні вміти користуватися ЗІЗ, оцінювати
ризики та вирішувати, які саме ЗІЗ і коли застосовувати.
Керівники закладів ОЗ мають забезпечити своїх підлеглих достатньою
кількістю ЗІЗ. Також керівники повинні організовувати навчання для
працівників щодо правильного вибору, надягання, знімання та утилізації
ЗІЗ. ЗІЗ мають відповідати національним стандартам.
Є декілька способів зняття ЗІЗ,
Послідовність одягання та зняття ЗІЗ.
ось один із них:
1. Халат
1. Рукавички.
2. Маска або респіратор.
2. Халат.
3. Захисні окуляри або щиток.
3. Окуляри.
4. Рукавиці.
4. Маска або респіратор.

Хірургічна маска.
Хірургічна маска призначена для зменшення виділення та розповсюдження збудників
інфекційних хвороб з дихальних шляхів, а також для захисту слизових оболонок та
шкіри обличчя від потрапляння великих крапель та бризок біологічних рідин пацієнта.
Маски рекомендують:
·
Пацієнтам з симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається
крапельно або
аерогенно;
·
Медичним працівникам, щоб на них не потрапили великі краплі та бризки
біологічних рідин пацієнта під час надання допомоги.
Також маски повинні одягати медичні працівники під час процедур і маніпуляцій, що
вимагають стерильних умов люмбальна пункція).
Змінюйте маску кожні 4 години, не використовуйте маску повторно. Також
рекомендовано не використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного
рівня захисту.

Респіратор або протиаерозольний респіратор.
Його треба використовувати під час роботи з пацієнтами, у яких є інфекції, що
передаються повітряно-крапельним шляхом, такі як туберкульоз, кір, вітряна віспа.
Також респіратори в певних умовах використовують під час догляду за пацієнтами з
крапельними інфекціями. Деякі процедури, такі як бронхоскопія, інтубація трахеї,
санація трахіобронхіального дерева називаються аерозольгенеруючими процедурами.
Вони характеризуються тим, що патогенні мікроорганізми потрапляють у повітря з
дуже маленькими часточками дрібнодисперсним аерозолем. Хірургічна маска не може
вас в цьому випадку захистити від вдихання цих дрібних частинок і тут треба
використовувати респіратор. Для захисту від дрібнодисперсних аерозолів застосовують
респіратори класу захисту FFP-3 та FFP-2 згідно з європейською класифікацією. Також
респіратори варто використовувати під час догляду за пацієнтами з невідомими
шляхами передачі інфекції. Під час догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією
медичним працівникам рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не
менше FFP-2.
Після кожного надягання треба проводити, так званий «тест долоні» тримаючи руки
перед респіратором слід зробити швидкий вдих або видих, якщо відчули, що повітря
проходить між шкірою та респіратором, то треба поправити респіратор на обличчі.
Ці респіратори не забезпечують надійного захисту для неголених людей або тих хто
носить бороду. Для них необхідно використовувати
інші ЗІЗ – респіратор позитивного тиску.
Під час догляду за хворими з інфекціями з контактним або краплинним шляхом
передачі, наприклад коронавірусна інфекція, зовнішня поверхня респіратору може
забруднитися мікроорганізмами, тому їх необхідно використовувати, як одноразовий
засіб. Також слід замінити респіратор щойно він став вологим.
Зазвичай виробники зазначають термін використання респіратору не довше 8 годин
безперервної роботи.
Тобто медичні працівники повинні використовувати респіратор під час лікування
хворих з інфекціями, що передаються краплинними або повітряними шляхами. Цим
працівникам як мінімум 1 р/р. обов’язково потрібно
проходити епідемічне тестування або тест на визначення щільності прилягання
респіратору.

Халат.
Щоб захистити шкіру та попередити забруднення одягу під час роботи,
слід використовувати халат або комбінезон. Якщо халат не є
водостійким або планується процедура з утворенням великої кількості
рідини, потрібно додатково використовувати фартух. Халат має бути
довжиною до середини литок з довгими рукавами, також халат має бути
світлого кольору, щоб легше можна було ідентифікувати забруднення.
На рукавах мають бути петлі для пальців або еластичні манжети, щоб
рукава не закочувались.
Рукавички.
Під час підозри або підтвердженого випадку інфікування
коронавірусною інфекцією медичним працівникам рекомендовано
використовувати нестерильні, не тальковані, нітрилові рукавички з
манжетою до середини передпліччя.
Рукавички заборонено мити або обробляти дезінфектантами, щоб
використовувати повторно. Мікроорганізми не можуть бути абсолютно
видалені з їх
поверхні. Окрім того під час миття і дезінфекції
втрачається цілісність структури рукавичок. Рукавички одягаються
останніми з усіх ЗІЗ. Їх одягають поверх манжетів халату або
комбінезону. Щоб їх зняти потрібно зачепити рукавичку на рівні долоні
іншою рукою, тримаючи зняту рукавичку рукою в іншій руці. Просуньте
пальці без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилась
надягнутою та зніміть її загорнувши у першу рукавичку.
Окуляри. Захисний щиток.
Персональні
окуляри,
контактні
лінзи
не
можна
вважати
персональними ЗІЗ для слизових оболонок. Для їх захисту
використовують інші спеціальні засоби. Зокрема це захисний щиток для
обличчя. Він виготовлений із прозорої пластмаси, щоб забезпечити
гарну видимість для пацієнта та медичного працівника. Ремінець, що
регулюється потрібен для щільного прилягання до голови та зручності
носіння. Бажано, щоб у захисного щитка була стійкість до запотівання.
Щиток повинен повністю закривати обличчя, зокрема з боків та по всій
довжині. Одягають щиток поверх шапочки або капюшону комбінезону.
Щиток може бути багаторазовим, виготовленим із міцного матеріалу,
який можна очищати та дезінфікувати або одноразового.
Захисні окуляри.
Перевагу треба надавати закритим окулярам, вони щільно прилягають
до шкіри обличчя. Окуляри повинні мати гнучку рамку, що легко
пристосовується до всіх контурів обличчя та розміру під рівномірним
тиском. Дужки або ремінець окулярів бажано ховати під шапочку або
капюшон комбінезону. Вони підходять для осіб, які носять корегуючи
окуляри. Окуляри мають прозорі, пластикові лінзи, з покриттям від
запотівання та захистом від подряпин. Ремінці, що регулюються
забезпечують міцне закріплення, щоб запобігти зміщенню окулярів під
час роботи. Окуляри можна використовувати повторно або одноразово,
як щитки. Захисні окуляри та щиток знімаються за ремінь на потилиці
або за кінцівки дужок не торкаючись передніх поверхонь.

Використання засобів індивідуального захисту населення
міста Кам'янського у період карантину
Здобувач
вищої
освіти
першого
(бакалаврського)
рівня
Кам'янського медичного коледжу Тетяна Ткаченко
Керівник: Н.О. Якубович, голова обласного методичного об’єднання
викладачів дисциплін терапевтичного профілю, голова циклової
комісії терапії та хірургіїКамя’нського медичного коледжу.

Мета: проаналізувати ставлення населення м. Кам'янського до використання
засобів індивідуального захисту в зв'язку з поширенням коронавірусу в
Україні.
Для збору інформації проводилосяопитування пересічних громадян на
вулицях міста Кам'янського. Члени гуртка працювали у захисних респіраторах
та дотримувалися соціальної дистанції при спілкуванні з респондентами.
Загальна кількість опитаних - 100 осіб вікових груп:
І - 16-29 років - 62 особи;
ІІ - 30-50 років - 21 особа;
ІІІ - старше за 50років - 17 осіб.
Узагальнення даних дослідження показало:
12% опитаних - не використовують усвідомлено захисні маски, а тільки
примусово у громадських місцях, де цей процес контролюється (переважно І
вікова група 16-29 років);
68% - використовують за потреби;
18% - використовують майже постійно за межами оселі.
100% користуються захисними масками у транспорті, в магазинах, при
відвідуванні закладів охорони здоров'я, і тільки 16% з них звертають увагу на
стан здоров'я людей поруч з метою особистого захисту, тільки 8% одягають
маску при спілкуванні з людьми похилого віку.
Інформацію про засоби індивідуального захисту 100% опитаних
отримують із засобів масової інформації та користуються порадами інших
людей, 81% отримують інформацію в Інтернеті.
Слід звернути увагу, що усі респонденти вказали, що вони активно
обговорюють питання профілактики захворювання на коронавірус у родинах
та серед однолітків.
На поставлене питання стосовно критеріїв вибору захисної маски, 18%
відповіли, що маска повинна бути частиною їх особистого стилю,
79%
надають перевагу ціновій політиці і тільки 3% на перший план ставлять
надійність та безпеку.
Варто відмітити, що більшість респондентів не дотримуються правил
зберігання та утилізації захисних масок:
87% зберігають їх безпосередньо в кишені, або в сумці і утилізують їх
тільки при явному забруднені
і тільки 13% зберігають в окремому поліетиленовому пакеті і змінюють через 2
- 4 години використання.
Звертає увагу відношення до заходів індивідуального захисту
респондентів, що ніколи не використовують захисні маски добровільно, а
тільки примусово у громадських місцях, де цей процес
контролюється (12%). На питання мотивів негативного ставлення до захисної
маски:
2% - відповіли, що не вважають її ефективною;
3% - вважають її використання негативним та незручним;
7% - не мають фінансових можливостей своєчасної зміни маски і тому
зовсім її не використовують.
Важливо також відмітити, що тільки 6% опитаних завжди дотримуються
соціальної дистанції,
72% - дотримуються за обставинами,
22% - зовсім не вважають це за доцільне.
Виходячи з аналізу наведених даних можна зробити наступні

Висновки:
1. Дослідженням виявлено достатній рівень поінформованості населення м.
Кам'янського про механізм
передачі збудника SARS - Cov - 2 та засоби індивідуального захисту, які
застосовуються для профілактики інфікування.
2. Виявлена відсутність у певних верств населення відповідальності за здоров'я і
життя своє та інших людей, а відповідно, нехтування заходами неспецифічної
індивідуальної та колективної
профілактики захворювання.
3. Встановлена група населення (16 - 30 років) стосовно безпечного відношення
до використання захисних масок та фізичного дистанціювання.
4. Підтверджена необхідність формування свідомого погляду на використання
засобів індивідуального захисту шляхом інформаційної роботи з населенням
міста.

Рекомендації:
1. Членам Ради студентського співуправління Кам'янського медичного коледжу
через міську Раду молодіжних ініціатив оприлюднити результати соціологічного
опитування серед молоді навчальних закладів міста.
2. Сприяти створенню свідомого та сумлінного ставлення до засобів
індивідуального захисту для
стримання епідемічного поширення коронавірусу методом активної пропаганди:
- профілактичні бесіди серед молоді навчальних закладів міста;
- демонстрація відеоролику, створеного членами Ради студентського
співуправління Кам'янського
медичного коледжу "Прості речі рятують життя" в закладах освіти м.
Кам'янського та через Інтернет-ресурси.

СИТУАЦІЯ COVID-19 В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
(доповідачі –здобувачі освіти закладів вищої освіти):

Перш за все, хочу подякувати ректору, проректору з наукової

Більшість

камерунців
дає

змогу

за

рахунок

вирощувати

сільського

роботи мого інституту за можливість бути голосом моєї

господарства,

країни, розповісти про реальні події , які відбуваються в цілому

продукцію власного виробництва. Ринок має свою специфіку,

світі, а особливо в моїй країні.

тому соціальна дистанція не можлива. Більшість африканців

Я з Камеруну, що достатньо далеко звідси, в самому центрі

яке

живуть

і

продавати

не довіряють сучасній медицині. Вони вірять, що коронавірус

Африки.

є містичною силою. Коли розпочалася пандемія та з’явилися

За статистикою 2020 року чисельність населення в країні

летальні випадки, камерунці почали приділяти цьому більше

майже 27 мільйонів осіб. Камерун – африканська каїна з

уваги. Стало зрозумілим, що ця хвороба – не містична сила.

достатньо сприятливим кліматом. В чотирьох порах року

Ми вдячні спеціалістам галузі охорони здоров’я, які грамотно,

присутні високий та низький сезон дощів, та сонячної погоди,

професійно інформували населення про ситуацію в країні,

що сприяє хорошій екології та підвищує імунітет місцевого

тому зараз все стабільно. У країні було впроваджено деякі

населення. Камерун має розвинене сільське господарство.

обмеження (карантин, самоізоляція, використання масок,

Переходимо до теми сьогодення, чи скажемо, теми року:

гігієнічні норми, соціальну дистанцію) настільки, наскільки це

«Пандемія», що спричинена COVID-19. Перш за все, хочу

є

можливим,

адже,

як

я

зазначити, що система охорони здоров’я в моїй країні,

сільскьгосподарській

можливо, не одна з найкращих у світі, але працює дуже добре,

громадським транспортом – він переповнений. Саме таким

доказом є статистичні дані. На сьогоднішній день у нас

чином уряд забезпечує роботу.

зареєстровано 24 560 випадків захворювання, 23 344 одужало,

Отже, підсумовуючи мою презентацію, я б хотів коротко

441 померло. Думаю, що це непогана статистика для країни

розповісти особливості медичної допомоги при COVID-19 в

«Третього світу».

Камеруні.

країні,

сказав,

ми

поганою

живемо

є

ситуація

у
із

Перейдемо до етіології та епідеміології. Камерун має тісні

По-перше, введена система карантину для кожної контактної

зв’язки з Китаєм. Уже декілька років китайськими компаніями

особи або особи, що прибула із закордону, тривалістю 14 днів.

здійснюється

будівництво

доріг,

більшість

будівель

Як і в більшості країн, у даний час у лікарнях недостатньо

(інженерних споруд).

місць

Отже, ми згодні з тим, що у нас був ризик розповсюдження

рекомендована самоізоляція під час лікування в домашніх

інфекції через міграцію робітників з Китаю чи туристичні

умовах.

поїздки. Звісно, вірус занесений не тільки Китайською

відбувається у всьому світі та в Камеруні. Зараз камерунці

спільнотою, а й туристами з інших країн, що обирають

дотримуються

карантину,

Камерун через його клімат: таких як Франція, Бельгія,

дистанції

супермаркеті,

Великобританія, Шенген та інші країни Європи та Америки.

транспорту. Це більш свідоме розуміння ситуації. Ви як

Вірус розповсюджувався по території країни. З початку

громадяни маєте дотримуватись заходів. Лікування є більш

пандемії було зафіксовано декілька випадків захворювань

симптоматичним

серед африканців, згодом інфекція поширилася на всю країну.

базується

Проаналізувавши, я зрозумів, що вірус мутує, для того, щоб
адаптуватися
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відсутність
системи

жарознижувальних

тому

вакцини,

вітамінами,

засобах

задля

середовища.

полегшення симптомів. Залишається актуальним часте миття

Враховуючи той факт, що РНК- вмісні віруси – найрозумніші,

рук, використання дезінфікуючих засобів для рук, дотримання

нестабільні та небезпечні з точки зору перебігу патологічного

дистанції в загальних місцях, дистанційна робота та навчання

процесу, вони здатні до трансформації, трансляції, мутації

(більшість шкіл зараз працюють дистанційно) з метою

задля збереження життєдіяльності, при цьому вони стають

максимального обмеження контактів.

більш агресивними до організму людини.

Якщо брати до

Завершуючи свій виступ, я дякую за увагу! Будьте свідомим в

уваги загальні факти, то мене вразило те, що дотримання

ситуації з пандемією. Залишайтесь здоровими піклуючись про

дистанції є дійсно дієвим. Чи можливо це спрацювала система

себе, не нехтуйте гігієнічними нормами та соціальною

охорони здоров’я? Чи наявність імунітету серед населення?

дистанцією. Бережіть себе!

СИТУАЦІЯ COVID-19 В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
(доповідачі –здобувачі освіти закладів вищої освіти):
Я Валерія, студентка 1 курсу Тренчанського університету імені Олександра Дубчека, у Словаччині.
Я хочу розповісти про карантин. У Словаччині продовжує діяти надзвичайний стан, який з 15
листопада продовжено ще на 45 днів. Заборонено збиратися більше 6 осіб. В період карантину діє
масковий режим: в приміщені, зовні, в магазинах, у громадському транспорті тощо. Відстань між
людьми в повинна бути 2 метри. Особи, старші 65-ти років с понеділка по п’ятницю з 9:00 – 11:00
годин можуть відвідувати продуктові магазини і аптеки. Заклади громадського харчування можуть
працювати до 22:00 годин і можуть продавати напої і обіди в індивідуальній упаковці. Держава
забезпечила можливість тестування, кожен має можливість безкоштовно його пройти і отримати
сертифікат з результатом.
Після 2-го етапу комплексного тестування, визначено, що колективний імунітет складає 1%. Не
можу сказати про школи, але університети працюють дистанційно вже майже 2 місяці. Як студенти
може сказати, що задоволена. Реакції людей дуже різні. Також були протести проти обмежень. Але в
більшості своїй люди реагують цілком адекватно і не нехтують заходами безпеки. Вони носять маски
з міркувань власної безпеки та інших. На вході в магазин проводять термометрію та дезінфекцію
рук. Люди дотримуються заходів безпеки, все працює, Уряд і населення розуміють один одного! Я
вважаю, що це найголовніше в даній ситуації.

Я студентка другого курсу Дублінського університету в Ірландії.
Сьогодні я вам розповім про епідеміологічну ситуацію в нашій країні. Нам заборонено від’їжати від
дому більше ніж на 5 км. Виїжджати можна тільки по роботі, або якщо потрібна екстрена медична
допомога. З 21 жовтня закрили всі загальнодоступні заклади. Але, є просто обмеження: Заборонені
зустрічі і збір гостей. Ресторанам та кав’ярням дозволено працювати тільки на винос або доставку.
Громадський транспорт завантажений на 25%, це ті, хто надає основні послуги. Навчання проходить
у змішаному режимі: дистанційному та очному. Нас розділили на групи по 10 осіб на очне навчання.
Важливим є дотримання дистанції 2 метри та наявність маски. Дистанційно навчатися нам
подобається так само як і очно. Педагоги якісно та зрозуміло викладають матеріал. Що стосується
психоемоційного стану людей, можу сказати, що вони дотримуються спокою, але безумовно страх
присутній. Заражених величезна кількість, і влада знову хоче ввести посилений карантин, який має
на меті закриття навчальних закладів і підприємств. В даний момент офіційного посиленого
карантину не має.

Я – Раджкумар Субасараванан. Я вивчаю загальну медицину на 6-му курсі Дніпропетровської
державної медичної академії.
Індія є сьомою за величиною країною в світі за площею і другою за чисельністю населення країною.
Населення країни становить близько 1,35 мільярда чоловік, і очікується, що до кінця цього
десятиліття воно перевищить населення Китаю. Країна відома широким розмаїттям мов, релігій і
культур. Країна також відома своїми найдавнішими цивілізаціями в світі, а саме Хараппа і
Мохенджадаро. Столиця Індії – Нью-Делі, важливі міста країни – Ченнаї, Бангалор і Мумбаї. Сусідні
країни – Пакистан, Афганістан, Шрі-Ланка, Непал, Тибет і Китай. Індія досягла дуже хороших успіхів
в технологічній області, особливо в області інформаційних технологій, але сільське господарство
залишається основою країни. Індія відома своїм виробництвом кави, чаю і бавовни в усьому світі. В
країні добре організована і складна медична система. Індія відома своїми медичними коледжами та є
однією з провідних країн світу з підготовки лікарів.
Тепер поговоримо про ситуацію з COVID-19 в Індії. Епідемія COVID-19, що почалася в Китаї, не
оминула й Індію. Загальна кількість випадків COVID в Індії становить близько 9,76 мільйонів осіб, а
кількість людей, що одужали, становить близько 9,22 мільйонів осіб. Таким чином, показник
одужання становить близько 94,7%, а число загиблих – близько 141 тисячі осіб. Кількість активних
випадків – близько 372 тисяч. Як і в будь-якій країні, в Індії дотримуються режиму використання
захисних масок і соціального дистанціювання. З 21 березня 2020 року країна оголосила про суворий
карантин терміном на 3 тижні і до теперішнього часу продовжує свої карантинні заходи. Країна
зазнала п'яти різних версій ізоляції яка, як очікується, триватиме до грудня 2020 року. З самого
початку епідемії школи і коледжі були закриті, повсюдно дотримується дистанційний режим
навчання. Майже в усіх сферах люди працюють дистанційно. Що стосується транспорту, то
залізниці і автобуси функціонують нормально. Країна недавно відновила авіаперевезення. Що
стосується вакцини, Індія є однією з найбільш передових країн в світі і зробила свою першу
вітчизняну вакцину COVAXINE, яка проходить 3-й етап клінічного дослідження. Останнім часом
очікується, що країна отримає ліцензію на три вакцини, а саме COVAXINE, ASTRAZENECA і PFIZIR, і
очікується, що імунізують 300 мільйонів осіб.
Залишайтеся вдома і бережіть себе!

Засоби особистої охорони для
медичних працівників в Польщі

магістер медсестер з анестезіології та
інтенсивної терапії, тренер з медичного
моделювання Малжожата Мельчарик

Психологічні наслідки карантину та
ізоляції медичних працівників

Доктор медичних наук, доктор
філософії, декан колегіуму Мазов'я
Ева Чечелевська

Сучасна лабораторна діагностика
коронавірусної інфекції в Ізраїлі
О.Ю. Мільман, співробітник лабораторії (Ізраїль)

Підведення підсумків
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