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Цель исследования В ходе проспективного мониторинга изучить 
эпидемиологическую ситуацию в отношении АГ и курения в оргаш-'пванных группах 
взрослого населения.

Материалы и методы. Организованные контингенты составили 10% 
репрезентативные выборки (181-228 человек) - мужчины и женщины в возрасте 20-59 лет 
- рабочие и служащие нескольких промышленных предприятий обследованные в 
соответствии с протоколом Международной программы С1Ы01-Украина с помощью 
стандартных методов рекомендованных ВОЗ. Вмешательство по поводу курения 
проводилось на основе суггестивного психологического метода с выяснением 
особенностей мотивации и словесным внушением.

Результаты исследования. Распространенность АГ в начале наблюдения была 
одинаковой как у мужчин, так и женщин -  17,5%. Через пять лет распространенность АГ у 
мужчин несколько уменьшилась до 16,7%, а у женщин несколько увеличилась -  до 17,7%.

Частота курения при пятилетием мониторинге сократилась с 38,6% при 
первичном обследовании до 29,5% на заключительном. На пятом году в 2,7% случаев 
курение отмечалось у лиц, ранее не куривших, а 12,2% курящих при первичном 
обследовании от курения отказались в ходе исследования. Это позволило сократить 
распространенность курения на 9,5%.

Максимальная частота курения в стандартизованном на момент первичного 
обследования возрасте была на третьем году- 45,2%, минимальная -  на пятом году -  
34,5%. Отклонение показателя от средней величины -  14,8%.

Среднее число выкуренных сигарет за пятилетие снизилось на 18,0%.
С увеличением срока вмешательства процент лиц с положительной динамикой 

увеличивался более значительно, чем с отрицательной.
Через три года распространенность курения среди мужчин снизилась на 10,5% за 

счет преобладания положительной динамики (13,7% против 3,2%) и составила 34,6%.
Эффективность профилактических мер была максимальной на третьем году, 

когда распространенность курения снизилась на 18,1%, сохраняясь практически на этом 
же уровне до пятого года.
Выводы. Снижение распространенности курения в организованной популяции связано не 
только с возрастом, но и что менее значительно, с активной профилактикой.
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Першопричина добробуту держави -  у багаточисельному і здоровому населенні. 
Основи здоров’я, як відомо, закладаються задовго до народження людини. Величезну роль 
у цьому відіграють умови зачаття та стан здоров’я майбутніх батьків.

Висока інфікованість збудниками ТОЯСН-комплексу, яка зростає внаслідок 
надто вільної статевої поведінки, ранні та часті аборти на фоні тотального зниження 
імунного захисту, призводять до неплідності, значних репродуктивних втрат та високої 
внутрішньоутробної інфікованості. Ці ж фактори е причиною вроджених вад розвитку, 
тяжких вроджених інфекцій, ДЦП та ін.

На жаль, акушери-гінекологи зустрічаються із майбутньою матір’ю, як правило, 
уже під час вагітності, і тому на сімейних лікарів, яких можна назвати “охоронцями сім’ї” , 
покладається важлива задача з правильного її планування.

Значна роль у нормальному зачатті та розвитку вагітності належить здоровому 
способу життя (правильній статевій поведінці, раціональному харчуванню, 
лреконцепційним заходам).
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Формування здорового способу життя повинно починатись із сім'ї і 
продовжуватись у дитячих колективах, школах, технікумах, де активно працюють сімейні 
лікарі.

Усе це враховано нами при складанні підручника "Акушерство та гінекологія для 
сімейних лікарів”, де окрім матеріалів, передбачених програмою, є теми та тексти 
співбесід з підлітками та молодими сім’ями з питань передачі ТСЖСИ-інфекцій, 
контрацепції та планування сім’ї.

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАГАРТОВУВАННЯ В ПРАКТИКУ СІМЕЙНОГО
ЛІКАРЯ

Дикий Б.В., Бігорі П.П., Плоскіна В.Ю.
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Здоров’я нації є інтегральним показником цивілізованості держави , воно 
відображає соціально -  економічний стан суспільства.

Сучасна медицина на даний період має достатньо ефективних методів лікування 
хворих, але кількість хронічних захворювань не зменшується. В той же час 
спостерігається значна залежність стану здоров’я людини від погодних умов. Тому 
необхідно звернути увагу на пошук нових підходів до вирішення зміцнення стану 
здоров’я людини .

З втілення в практичну медицину інституту сімейного лікаря ,слід відмітити , що 
саме сімейний лікар стає першою і головною особою в ланці надання медичної допомоги 
хворому . Від його кваліфікації залежить надання адекватної медичної допомоги .

Одною із основних напрямків роботи сімейного лікаря має відбуватися в сфері 
профілактичних заходів. Тобто впливати на впровадження в життя нашого суспільства 
здорового способу життя . Одним із таких напрямків для досягнення цих завдань є 
впровадження методів загартовування громадян як засобу зменшення впливу на 
людський організм факторів зовнішнього середовища, та стресових психологічних 
факторів суспільства.

В Закарпатській області вже декілька років діє обласна Асоціація здорового 
способу життя , загартовування .оздоровлення та реабілітації за допомогою природних 
сил , гарячих та холодних водних процедур “ЗАКАПАТСЬКИЙ МОРЖ” . Метою своєї 
діяльності Асоціація присвятила використання природних факторів навколишнього 
середовища , для зміцнення її здоров’я. Девізом суспільства повинно бути: “ЗДОРОВ’Я 
НАЦІЇ В ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ”!

Основна відмінність діяльності Асоціації заключається в тому, що її члени 
займаються по розробленій нами методиці, вона повністю відрізняється від традиційних 
способів , які базуються на тому , що перед купанням проводять фізичні вправи та 
пробіжки, довготривале купання в холодній воді та проведення розігріваючих вправ 
після купання , в тому числі від відомої системи ІВАНОВА .В цих системах на організм 
людини діє велике або середнє холодове навантаження.

Суть нашої методики заключається в тому , що перед зануренням б холодну воду 
силою волі розслабляють організм людини до відчуття легкого тепла в тілі при рітмічному 
спокійному диханні носом . Після чого -людина роздягається , починаючи з ніг і 
закінчуючи тулубом , а далі повільно в розслабленому стані занурюється з головаю ( 
спочатку можно і до шиї ) в холодну воду на 10-15 секунд весь час контролюючи 
розслаблений стан . Повільно виходять з води , дають тілу обсохнути на повітрі і потім 
одягаються починаючи з ніг , закінчуючи тулубом .
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