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При формуванні хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) визначальну роль відігра

ють фактори ризику, які при тривалому впливу на організм людини поступово виснажують механізми 
саногенеза (імунний, антиоксидантний та ін.) викликаючи, тим самим, порушення адаптації до умов 
середовища існування (зовнішнього та внутрішнього), що постійно змінюються. Останні двадцять років 
досліджень суттєво змінили уяву про систему захисту органів дихання та відношення до імунодефіци
ту, як однієї з ведучих причин частих респіраторних інфекцій і основним критерієм для призначення 
імунотропної терапії. Для визначення клініко-імунологічних варіантів перебігу хворі були розподілені в 
залежності від стадії ХОЗЛ та наявності супутньої патології (СП), до якої відносили легеневу гіпертен
зію (ЛГ) І ступеня, м'яку ессенціальну гіпертензію (ЕГ), І стадії окремо або їх комбінації. В дане дослі
дження увійшло ЗО хворих на ХОЗЛ І от. (16 чоловіків та 14 жінок, середній вік склав 47,3±8 років). 
Хворі були розподілені на дві групи. Першу групу було сформовано з 16 хворих ХОЗЛ І ст. без супут
ньої серцево-судинної патології, а в другу групу увійшло 14 хворих на ХОЗЛ І ст., що мали поєднання з 
серцево-судинною патологією. З 90 хворих на ХОЗЛ II ст. з яких 46 чоловіків та 44 жінок, а середній вік 
склав 48,2±6 років було сформовано дві групи: 60 хворих на ХОЗЛ II ст. котрі не мали супутньої пато
логії склали першу групу, а другу групу склали ЗО пацієнтів, що мали поєднання з ЛГ І ступеня та 
м’якою ЕГ окремо або їх комбінації. Групу порівняння сформовано з 20 пацієнтів котрі не хворіють на 
ХОЗЛ та не мають супутньої серцево-судинної патології. З них 10 жінок та 10 чоловіків, середній вік 
склав 48±2,3 роки. Для проведення кпастерного аналізу було сформованого групу з 120 хворих на 
ХОЗЛ І-ІІ ст., що складалась з 62 чоловіків та 58 жінок. Середній вік пацієнтів склав 48±8 роки. Аналізу 
підлягали дані хворих, які були отримані до проведеного лікування, на початку дослідження. В резуль
таті проведеного дослідження було виявлено, що перший клініко-імунологічний варіант перебігу асо
ціюється з хворими на ХОЗЛ І ст. і характеризується дисбалансом С04+/С08+ та зниженим рівнем (у 
порівнянні зі здоровими особами) СО20+. Наявність супутньої патології у хворих на ХОЗЛ І ст. не мала 
вірогідного впливу на клінічний стан. Супутня патологія у хворих на ХОЗЛ І ст. призводила до зростан
ня рівня гематологічного показника інтоксикації (ГПІ), який відповідав II ст. ендогенної інтоксикації, на 
відміну від хворих на ХОЗЛ І ст. без СП, де рівень ендогенної інтоксикації знаходився в межах І ст.. 
Параметри ГПІ у хворих обох груп з ХОЗЛ І ст. не мали вірогідних відмінностей, що вказує на відсут
ність значимого впливу супутньої патології на ГПІ. Перебіг ХОЗЛ І ст. окремо або у поєднанні з СП, су
проводжується втягненням у патологічний процес, як клітинної, так і гуморальної ланки системи імуні
тету, але не призводить зміни показників за межі норми. ХОЗЛ II ст. за клініко-імунологічними параме
трами складається з двох різних підгруп. В першій підгрупі ХОЗЛ II ст. пов’язаний зі зниженим рівнем 
СйЗ+ та Сй4+. В другій підгрупі виразні функціональні та кількісні зміни системи імунітету, які особли
во стосуються рівня Сй8+ і С016+, а також значний рівень скарг на задишку, мають вірогідний зв’язок, 
як зі ступенем ХОЗЛ, так і з наявністю супутньої патології, а саме -  підвищенням СТЛА. У пацієнтів з 
ХОЗЛ II ст., які мали СП, гематологічний показник інтоксикації (1,99 (1,93; 2,0)) високо вірогідно 
(р<0,05) був вищим у порівнянні з хворими без СП (ГПІ -  1,78 (1,93; 2,0) і дорівнював II ст. ендогенної 
інтоксикації. Поєднання ХОЗЛ II ст. з СП характеризується зниженням кількості і функції Т-хелперів 
(Сй4+) та Т-супресорів (Сй8+), відносним збільшенням Сй8+ та зниженим імунорегуляторним індек
сом, як у порівнянні зі здоровими особами, так і хворими на ХОЗЛ II ст. без супутньої патології.
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Працездатність та здоров’я лікарів-стоматологів на сучасному етапі розвитку суспільства є дуже ва

жливою проблемою. Професіоналізм цих фахівців підвищується з роками, а стан здоров’я -  суттєво 
погіршується. За світовою статистикою більшість чоловіків-стоматологів не доживають навіть до пен
сійного віку (Погорєлець Є. А., 1999). Як відомо, праця лікарів-стоматологів супроводжується впливом 
цілого ряду несприятливих факторів виробничого середовища, що обумовлює досить високий рівень 
розвитку захворювань серед цих фахівців.

На сьогодні поширена недооцінка важливості захворювань лікарів-стоматологів. Установити дійсну 
їх частоту досить важко, оскільки вони зустрічаються серед працівників, що не підлягають періодич
ним медичним оглядам, мають вищу медичну освіту, тому досить часто вдаються до самолікування.
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Актуальні проблеми сучасної медицини

Для дослідження ми використали методику опитування за спеціально розробленою анкетою. Це дало 
можливість отримати найбільш достовірні результати, які базуються на високій обізнаності стоматоло
гів в питаннях здоров’я та патології.

Матеріали проведеного анкетування свідчать, що лікарі дійсно дуже рідко (майже ніколи -  67% та ін
коли -  33%) звертаються за допомогою в лікувальні заклади з приводу гострих захворювань. Нами та
кож встановлена вікова динаміка професійної захворюваності: максимальні показники реєструються у 
вікових групах 31 -  40 років (32,4%) та 41 -  50 років (35,8%), тобто в періоди найвищої працездатності.

Найбільше опитаних (51,9%) пов’язують розвиток виробничо-обумовленої патології з вимушеним 
робочим положенням. Наступна за вагомістю причина -  це невідповідність гігієнічним вимогам вироб
ничого освітлення (45,8%). Потім значний відсоток займає нервово-емоційне навантаження (34,9%). І 
лише 14,5% опитаних відмітили дію хімічних речових як шкідливий чинник.

Аналіз захворюваності лікарів стоматологічного профілю свідчить про її зростання із року в рік, а це 
означає, що лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи з цією категорією спеціалістів не відпові
дають сучасним вимогам. Саме тому на сьогодні проблема збереження здоров’я та працездатності лі
карі в-стоматологі в залишається досить актуальною та відкритою.
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Найвагомішою складовою загальної концепції зміцнення здоров’я є життєва компетентність, що ак

туалізується питанням навчання здоров’ю (health education) і регламентується сучасним рекомендаці
ям ВООЗ.

Поняття “життєві навички” на сьогоднішній день не є категорією конкретної науки і не має чіткого ви
значення. Воно інтегрує в собі уміння і здатність, що відносяться до різних сфер людського побуту (фі
зичного, психологічного, соціального) і дає можливість вирішувати завдання адаптації і розвитку. До 
основних життєвих навичок відносять: навички прийняття рішень, комунікативні навички, навички ви
раження почуттів і управління ними, навичка критичного мислення, навичка усвідомлення негативних 
впливів і тиск з боку ровесників і протидія їм, навичка ставити мету тощо.

В останні десятиріччя XX століття це поняття стало широко використовуватись в документах міжна
родних організацій і інститутів для визначення концентуального підходу до забезпечення психосоціа- 
льного розвитку дітей і профілактики соціально обумовлених захворювань (ВІЛ/ СНІД, ІПП, тютюнопа- 
ління, алкоголізм, наркоманія) -  Life -  skills approach.

Даний підхід виник як альтернатива інформаційно -  просвітницькому підходу, який показав свою не
ефективність у вирішенні зазначених завдань і брав за основу необхідність формування у дітей соціа
льних і поведінкових навичок, що дозволяли успішно вирішувати завдання інтеграції у суспільство, 
подолання життєвих труднощів, самозахисту від ризиків. Програми формування життєвих навичок пе
редбачають активне використання інтерактивних методів навчання. Хоча теоретичною основою під
ходу стали психологічні концепції, перш за все, біхевіоризм, соціально -  когнітивна теорія і теорія со
ціального впливу, в ньому передбачається відказ від складних психологічних інтерпретацій і робиться 
акцент на навчання людини.

В даний час програми навчання життєвим навичкам одержали широке розповсюдження в усьому 
світі. Освіта України тільки вступила в період засвоєння концептуальних уявлень про життєві навички, 
апробації закордонних програм і створення власних.

Тому метою нашого дослідження було вивчення ефективності роботи у школах міста профілактич
но-освітніх інтервенцій за програмою ПРООН ЮНЕЙДС «Сприяння просвітній роботі рівний-рівному 
щодо формування здорового способу життя серед молоді». А саме зміна поведінки по відношенню до 
шкідливих звичок.

Дослідженню підлягали 150 осіб віком 12-16 років, серед яких проводилась інтервенція і 150 осіб ко
нтрольної групи. Всі навчаються у загальноосвітній школі №2 міста Вінниці. Шляхом медико- 
соціологічного опитування (анонімного анкетування) за розробленою анкетою по системі претест- 
посттест вивчали поведінкову по відношенню до паління, алкоголю, психоактивних речовин. Дослі
дження проводилось у 2006 році перед початком профілактично-освітньої інтервенції і у 2007 році піс
ля закінчення інтервенції через 3 місяці. Профілактично-освітні інтервенції виконувались у вигляді 
тренінгових занять з психологом у рамках програми. Використовували статистичні методи обробки 
матеріалів за критерієм Стьюдента.

Результати опитування були наступними: до проведення інтервенцій в експериментальній групі па
лили 52,0%, в контрольній- 51,1%. Після проведених заходів в експериментальній -  7,0% (р<0,05), а в
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