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та пошуку шляхів його підтримки. Доцільними та ефективними техніками у 
формуванні психічного здоров’я дітей є арт-терапевтичні, оскільки вони дос-
тупні, цікаві, мають ряд переваг. 
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т психології ім. Г.С. Костюка, 2020. С. 9. 
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дошкільного віку засобами арт-практик. Психологічний часопис: науковий 
журнал. 2020. № 10. Вип. 6. С.17-28. 
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державного медичного університету 
Руслан Луценко, 

доктор медичних наук, завідувач кафедри експериментальної та клінічної 
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Михайло Коптев, 
кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної анатомії і оперативної 
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Ольга Луценко, 

викладачка кафедри експериментальної та клінічної фармакології 
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Полтавського державного медичного університету 
Процес старіння населення є світовим. Кількість людей похилого віку в 

структурі населення зростає як у розвинутих країнах так і країнах, що розви-
ваються. В Україні у 2015 році осіб віком 60-65 років становило 21,8 %, а лю-
дей віком 65 років і старше – 15,5 % від загальної чисельності населен-
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ня.Згідно з національним демографічним прогнозом до 2025 року частка 
осіб віком понад 60 років становитиме 25,0 % загальної кількості населення.  

У таких країнах світу, як Японія, Іспанія, Сінгапур, Південна Корея, 
Швейцаріятривалість життя набагато перевищує середній показник у світі - 
71 рік. В основі секрету довгоління лежить здоровий спосіб життя. Зокрема, у 
Японії харчування складається переважно із соєвого сиру тофу, солодкої кар-
топлі та невеликої кількості риби. У щоденному раціоні іспанців багато ово-
чів та оливкової олії. Жителі Південної Кореї вживають ферментову їжу і ве-
лику кількість клітковини.  

Старіння – це закономірний процес, який характеризується зниженням 
функцій організму. Старіння є головним фактором ризикухронічнихзахво-
рювань. Багато з них піддаються профілактиці, можуть наступити пізніше в 
результаті дотримання здорового способу життя [1, с.129]. 

Здоровий спосіб життя включає в себе: не переїдати, регулярно прий-
мати їжу, дотримуватись раціонального рухового режиму,режиму праці та 
відпочинку, достатньої тривалості сну, не палити,не зловживати алкоголем 
[2, c.204] 

Раціональне харчування є однією з головних складових запобігання 
передчасного старіння. Харчування людей похилоговіку повинно бути не 
тільки повноцінним, але і збалансованим, з урахуванням вікових особливо-
стей організму [2, c. 205, 3, c. 312] 

Основні складові раціонального харчування людей похилого віку: кіль-
кісне повноцінне харчування – відповідність харчового раціону енерговитра-
там організму. Надмірна калорійність їжі сприяє розвитку та прогресуванню 
вікової патології, а саме ожирінню, атеросклерозу, гіпертонічної хвороби, ді-
абету; якісне повноцінне харчування – збалансованість за вмістом білків та 
жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. Необхідно забезпечити 
антисклеротичну спрямованість раціону. Вміст білків у добовому раціоні по-
винен становити 60-75 г (1-0,8 г на 1 кг маси тіла), у співвідношенні між тва-
ринними та рослинними білками – 1:1. За швидкістю засвоєння білки харчо-
вих продуктів розміщуються так: білки риби, кисломолочних продуктів, 
м’яса, хліба, круп. Важче засвоюються білки бобових (гороху, квасолі, 
сої).Вміст жирів у добовому раціоні повинен бути 50-60 г., у співвідношенні 
між тваринними та рослинними  жирами – 2:1.Для профілактики атероскле-
розу, онкологічної патології, для покращення імунного статусу організму у 
раціоні мають бути жирні кислоти родин омега-3 (1-2 г на добу), що містять-
ся у жирі морської риби.Вміствуглеводів у добовомураціоні повинен станови-
ти 250-280 г., складнихвуглеводівмає бути 85-90% відзагальноїкількості, а 
рештапростихвуглеводів. Клітковини та пектини – 20-25 г на добу, вони 
нормалізують моторику та секреціюшлунково-кишкового тракту, зв’язують 
та виводять холестерин, токсичніречовини. 

Споживання солодощів обмеженодо 30-40 г на добу. Їжа має бути зба-
гачена вітамінами, а саме вітаміном А (яйця, молочні продукти), каротином 
(морква, болгарський перець, гарбуз, обліпиха), вітаміном Д (яйця, риб’ячий 
жир), вітаміном Е, вітаміном С (шипшина, чорна смородина, цитрусові, су-
ниці, капуста). Мінеральні речовини відіграють важливу роль у харчуванні 
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похилих людей, раціон має бути збагачений продуктами, які містять кальцій, 
фосфор, магній, залізо, йод, марганець, цинк, селен. Дотримуватися водного 
балансу; дотримання режиму харчування, а саме три основніприйомиїжі 
(сніданок, обід і вечеря) і один або два додаткові (другийсніданок, полуде-
нок). Щодо різноманітностіпродуктівхарчування та готовихстрав. 

Перевагу слід надавати продуктам і стравам, що легко перетравлюють-
ся та засвоюються. Із способів кулінарної обробки краще використовувати 
проварювання, запікання, приготування на пару; ретельне пережовування 
їжі. Процес насичення при цьому відбувається значно щвидше, а кількість 
спожитої їжі зменшується в 2-3 рази. Їсти треба повільно; обмеження пова-
реної солі до 6 г;  їсти коли зголодніли. 

Дотримання основних правил здорового способу життя є запорукою 
якісного життя людей похилого віку і уповільнює процес старіння. 

Список використаних джерел: 
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Геморагічний інсульт(діагноз за МКХ – І 60 - субарахноїдальний крово-

вилив, І61 - внутрішньомозковий крововилив, І 62 - інший нетравматичний 
внутрішньочерепний крововилив) - крововилив у речовину головного мозку, 
який виникає внаслідок розриву артерії або шляхом діапедезу еритроцитів 
при  гіпертонічній хворобі, атеросклерозі мозкових судин (рис. 1).    

 


