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Наприкінці XX століття кількість людей віком від 55 років і 
старше в розвинених країнах світу збільшилась приблизно з 4 до 13%. 
Саме цей демографічний стрибок обумовив підвищення уваги до пн» 
тань дослідження в галузі старіння шкіри, особливо в відношенні її 
потенційно оборотних змін. З віком, приблизно з 35 років, кількість 
естрогенних рецепторів в шкірі та продукція естрогенів поступово 
знижується, відбувається дегенерація еластичних волокон. Також з 
віком у жінок визначається значна різниця в складі сфінголіпідів рого
вого шару. Оскільки кераміди відіграють важливу роль в  формуванні 
шкірного бар'єру, що здійснює контроль за трансспідермальною втра
тою води (ТЕВВ). Таким чином, можна виділити основні актуадоиі 
проблеми у жінок перименопаузальиого та менош узаімого иеріодів: 
сухість шкіри, як наслідок її злущування, нееласпгаість та 
зморшок.

Метою нашого дослідження довести необхідність — аоржстаж- 
ня емолентів для доглвду за шкірою у  жінок в періменопаузамюму та 
менопаузальному періодах.

У якості доповнення гормональної терапії та догляду за шкі
рою жінок у перименопау зальному та менопаузальному періодах в 
косметичних цілях нами використовувались емоленти. Емоленгн -  
косметичні продукти, що поєднують у собі ефективні пом'якшувальні, 
зволожуючі, регенеруючі та антиоксидантні компоненти. В якості 
емолентів застосовувались засоби відомих виробників (Ьа ЯосЬе- 
Ро$ау, Еисегіп, ГлаксоСмітКляйн).

У нашому дослідженні брали участь 27 жінок віком від 50 до 
65 років, які мали проблеми зі шкірою, у яких для догляду за шкірою 
застосовували емоленти. У всіх жінок спостерігались надмірна сухість, 
злущування шкіри, відчуття дискомфорту. Емоленти використовували 
для нанесення на вологу шкіру після гігієнічних процедур. Оцінку 
ефективності дії препарату здійснювали за динамікою поліпшення 
стану шкірних покривів та нормалізації загального стану жінок.
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Застосування емолешів дало відчутний ефект вже на 2-3-ій 
день, на 6-7-й день застосування препарату у 24 (88,9%) жінок практи
чно зникли всі прояви сухості шкірних покривів, відчуття дискомфор
ту, стягнення, що значно покращило якість життя жінок, а у 2 (7,4%) 
залишилися ділянки злущення в місцях більш глибоких уражень епі
дермісу.

Таким чином, в актуальній проблемі догляду за шкірою жінок 
перименопаузального віку емоленіи € оптимальними засобами, що дає 
можливість рекомендувати їх в якості ефективних пом'якшувальних, 
зволожуючих засобів без будь-яких обмежень.
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На сьогодні метод кенгуру є важливою адамовою часі п о  
ранньої реабілітації недоношених і важно хворих новонароджених. 
Його використання прискорює адапгащю дітей до иавю лш вф го се
редовища, вони краще розвиваються й набирають вагу.

Мета дослідження: вивчити особливості д к х аж яи  ватериів й 
серцевого ритму недоношених дітей, використовуючи різні методи 
виходжування.

Методи дослідження: обстежено 52 недоношених новонаро
джених в ранньому неонаггальному періоді, які знаходилися на ліку
ванні у Перинатальному цешрі КП «Полтавської обласної клінічної 
лікарні ім. М.В. Скліфосовсьного Полтавської обласної ради». Геста- 
ційний вік дітей склав від ЗО тижнів до 36 тижнів. Маса тіла при наро
дженні коливалася від 1400 до 2800 грамів. Серед новонароджених 
хлопчиків було 35 дівчинок -  17, у тому числі 5 двійнят. Критерієм 
відбору стала відсутність у дітей вроджених вад розвину й асфіксії 
при народженні, виключалися діти, які на момент проведення добового 
ЕКГ-моніторування отримували респіраторну терапію. Передчасно 
народжені діти були поділені на дві групи. І група -  ЗО новонародже
них, матері яких при виходжуванні використовували метод кенгуру, 
середня тривалість котрого впродовж доби складала 9,0640,85 годин. II
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