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Факти для Життя4
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Здоров'я дітей є одним із джерел соціального та економічного
прогресу, добробуту і стабільності країни. Тягар хвороб і затримок
у розвитку призводять до числених негативних наслідків як для
самої дитини та її родини, так і для суспільства в цілому. Втраче-
ний у дитинстві потенціал негативно впливає на все наступне жит-
тя людини та зачіпає майбутні покоління.

Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції,
26 квітня 1986 року в навколишнє середовище потрапили небез-
печні радіоактивні речовини. Найбільше постраждали території
Республіки Білорусь, України та Російської Федерації, що перебува-
ють у безпосередній близькості до реактора. У перші тижні після
аварії найбільшу небезпеку для людини становив радіоактивний
йод-131 з періодом напіврозпаду 8 днів. Зараз небезпечним є
радіоактивний цезій-137 і, значно меншою мірою, стронцій-90 з
періодами напіврозпаду близько 30 років. Після аварії з районів,
що прилягають до Чорнобильської АЕС, було евакуйовано сотні ти-
сяч чоловік. Зараз понад 5 мільйонів осіб проживають на територі-
ях Республіки Білорусь, Російскої Федерації та України, віднесених до
радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської аварії, а її
наслідки продовжують впливати на їхнє життя й здоров'я.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Зміцнення міжнародного
співробітництва й координація зусиль у справі вивчення, пом'як-
шення й мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи», ухвале-
на 20 листопада 2007 року, проголосила період до 2016 року «де-
сятиліттям відновлення і стійкого розвитку» територій, що постра-
ждали в результаті Чорнобильської катастрофи, метою якого є «по-
вернення до нормального життя». Резолюція, визнаючи існування
серйозних проблем, відзначає, що «підхід, спрямований на розви-
ток», в основу якого покладено заходи щодо створення робочих
місць, залучення інвестицій і розвитку місцевої інфраструктури, за-
безпечує можливості для їхнього рішення. Особливо підкрес-
люється важливість поширення серед постраждалого населення

Передмова
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Факти для Життя 5

науково обґрунтованої інформації про вплив радіації на людину і
здоровий спосіб життя, викладеної в простій та доступній для ро-
зуміння формі. 

Дослідження інформаційних потреб населення на територіях, по-
терпілих внаслідок Чорнобильської аварії, показало особливу не-
обхідність у практичній інформації, що дозволить людям організу-
вати для себе і своїх родин нормальні умови життя. Людям
потрібна інформація про те, як зміцнити своє здоров'я. Батьки
стурбовані тим, як зберегти та зміцнити здоров'я й забезпечити
майбутнє своїх дітей.

Спеціальне видання «Факти для Життя» спрямовано на забезпе-
чення цих інформаційних потреб. Суспільство, родина, кожна лю-
дина має право знати, як захистити своє фізичне й психічне здо-
ров'я, попередити захворювання, захистити жінок під час
вагітності й пологів, вигодовувати дітей і забезпечувати їхній пов-
ноцінний розвиток та розкриття потенційних можливостей. 

Видана спільними зусиллями ЮНІСЕФ, ВООЗ, ЮНФПА, ПРООН,
ЮНЕЙДС і Всесвітнього Банку книга «Факти для Життя» може
поліпшити якість життя багатьох, якщо ті ідеї та факти, які вона на-
магається донести, досягнуть цільової аудиторії. Ми закликаємо
державні й недержані організації, працівників сфер охорони здо-
ров’я, освіти, соціального захисту населення, засобів масової
інформації, духовних осіб, роботодавців, активістів профспілок і
суспільних об’єднань, усіх, хто розповсюджує інформацію,
приєднатися до справи захисту дітей.
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Факти для Життя

Метою спеціального видання «Факти для Життя» є надання роди-
нам інформації, необхідної для забезпечення свого здоров'я та
здорового розвитку дітей. Головне завдання – зробити так, щоб
кожен знав і розумів ці факти, а також міг відповідним чином за-
стосовувати їх на практиці. 

Дані й рекомендації, наведені в книзі, базуються на підтвердже-
них численними дослідженнями сучасних наукових знаннях, ре-
комендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я і відпо-
відних рекомендаціях національних урядових і наукових ор-
ганізацій. У розробці видання брали участь провідні спеціалісти
Російської Федерації, України і Республіки Білорусь. «Факти для
Життя» викладені мовою, зрозумілою будь-якій людині.

У поширенні інформації, викладеної в спеціальному виданні «Фа-
кти для Життя», повинні взяти участь усі, хто стурбований станови-
щем дітей і вважає своїм обов'язком працювати в їхніх інтересах –
уряд, місцеві органи влади, працівники медичних установ,
працівники освіти, представники засобів масової інформації,
представники релігійних конфесій, суспільні діячі, діячі культури,
представники бізнесу та інші люди, незалежно від їхнього
суспільного статусу. 

6

Ціль книги
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7Факти для Життя

Структура книги

Книга «Факти для Життя» складається з 16 розділів, кожний з
яких присвячений окремій темі. Кожний розділ складається із
трьох частин: вступу, ключових ідей і допоміжної інформації.

Вступ – це «заклик до дії». У ньому в стислій формі викладено
суть проблеми і шляхи її подолання. 

Ключові ідеї призначені для сімей і всіх тих, хто безпосередньо
працює з матерями та дітьми. Ключові ідеї містять важливу
інформацію, яку необхідно знати кожному. Їх викладено чітко,
стисло і так, щоб люди могли їх легко зрозуміти та слідувати їм. 

Допоміжна інформація ширше висвітлює ключові ідеї й містить
додаткові відомості та рекомендації. Ця частина корисна для всіх,
хто бажає знати більше з даного питання.
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Дотримуючись принципів здорового способу життя, люди, які
проживають на територіях, постраждалих від Чорнобильської
катастрофи, можуть зберегти своє здоров'я на довгі роки,
народити й виростити здорових дітей. 

При недостатньому споживанні йоду виникає ряд серйозних
порушень здоров'я, яких можна запобігти щоденним спожи-
ванням йодованої солі. 

Планування сім’ї — це відповідальне ставлення до батьківства.
Обов'язок чоловіка і жінки попереджати небажану вагітність,
планувати й готуватися до народження бажаної і здорової
дитини.

Під час вагітності кожна жінка повинна одержувати допологову
медичну допомогу. Вагітним жінкам і їх близьким важливо
знати небезпечні симптоми, з появою яких треба негайно
звертатися до лікаря. Пологи повинні проходити тільки в
пологодопоміжних установах, переважно тих, які мають статус
«Клініка, дружня до дитини».

Психосоціальне благополуччя матері в період вагітності і після
пологів безпосередньо впливає на розвиток дитини.
Психосоціальне благополуччя дитини залежить від
прихильності та якості емоційних стосунків з близькими в її
ранньому віці. 

Материнське молоко – єдине харчування, необхідне дітям
протягом перших шести місяців життя. Діти, які досягли цього
віку, потребують також інших продуктів харчування, але грудне
вигодовування треба продовжувати до двох років.

Неповноцінне харчування жінки під час вагітності та дитини
протягом перших двох років життя може уповільнити її
фізичний і розумовий розвиток. Батьки повинні регулярно
вимірювати вагу, зріст і окружність голови дитини протягом
цього періоду. 

Кожній дитині необхідні любов, правильний догляд,
стимулювання розвитку й заохочення до ігор. Це допоможе
дитині добре розвиватися й стати компетентною особистістю.

8 Факти для Життя

Головні ідеї книги

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9Факти для Життя
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Діти з особливостями в розвитку мають такі ж права, як і інші
діти, й повинні мати такі ж можливості. Родина – найкраще місце
для реалізації потенціалу таких дітей.

Більшість дитячих нездужань не вимагають спеціального
лікування. Батькам необхідно знати, як забезпечувати догляд
за хворою дитиною вдома, і уміти розпізнавати симптоми
більш серйозних хвороб, що вимагають негайної медичної
допомоги.

Своєчасна вакцинація запобігає багатьох захворювань,
здатних призвести до відхилень у розвитку, інвалідності або
навіть смерті дитини. Батьки повинні знати графік вакцинації
своєї дитини і стежити за його виконанням. 

Для попередження хвороб батькам необхідно створити для
дитини чисте й безпечне середовище, використовувати тільки
безпечні харчові продукти і питну воду. Дітей необхідно
привчати та заохочувати до виконання правил особистої
гігієни, особливо таких, як миття рук.

Онкологічні захворювання можна попереджати та ефективно
лікувати. Основа успішного лікування – це раннє звернення
до лікаря. Самолікування, допомога „цілителів" і „знахарів"
веде до втрати часу й може призвести до смертельних
наслідків.

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) – це невиліковна
хвороба, яку викликає вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Всім
необхідно знати шляхи передачі ВІЛ-інфекції та способи її
попередження. 

Травми – найпоширеніша причина дитячої смертності й
інвалідності. Багатьох серйозних травм можна уникнути, якщо
батьки і вихователі будуть уважно стежити за своїми дітьми і
за тим, щоб їхня поведінка та оточення були безпечними, а
також мати необхідні навички з надання першої допомоги. 

В умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації діти
повинні одержувати необхідну медичну допомогу й
перебувати під доглядом батьків або інших дорослих,
відповідальних за їхній захист і безпеку. 
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11Факти для Життя
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Життя
з радіацією

Радіація є невід'ємною частиною світу, який нас оточує. Розвиток
усього живого на Землі, включаючи людину, супроводжувався
впливом радіації. У наш час людина піддається впливу радіації як
від джерел природного походження, так і від джерел, створених
у результаті її діяльності. 

Чорнобильська аварія призвела до додаткового опромінення
населення України. Однак, на сьогоднішній день рівні цього
опромінення не перевищують безпечних норм. 

Проблемою залишається можливість внутрішнього опромінення,
обумовлена споживанням забруднених цезієм-137 продуктів
харчування й, у першу чергу, «дарів лісу» – грибів, ягід, дичини.
Тому кожна людина, яка проживає на постраждалих територіях,
повинна мати інформацію про радіаційну обстановку, вміст
радіонуклідів у продуктах харчування, а також про те, як можна
зменшити або уникнути надходження радіонуклідів в організм. 

На сьогоднішній день проживання на територіях, що
постраждали в результаті аварії на ЧАЕС, не несуть загрози
довголіттю і здоров'ю. Дотримання звичайних санітарно-
гігієнічних правил і нескладних профілактичних заходів дозволяє
попередити можливі негативні наслідки додаткового
опромінення. Дотримуючись принципів здорового способу
життя й безпечної життєдіяльності, люди, які проживають на цих
територіях, можуть зберегти здоров'я, народити й виростити
здорових дітей.
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Факти для Життя12

Основнi
положення:

Людина, як і всі живі організми на Землі,
живе в умовах постійного впливу радіації.
Деякі види діяльності людини виклика-
ють додаткове опромінення. 

На територіях, що постраждали від аварії
на Чорнобильській АЕС, проживають
мільйони людей. Стан їхнього здоров'я
більшою мірою залежить від умов і спо-
собу життя, ніж від наслідків аварії.

Правильне харчування дозволяє зменши-
ти накопичення радіонуклідів в організмі
та мінімізувати дози внутрішнього оп-
ромінення.

Щорічні профілактичні медичні огляди
дітей дозволяють виявити відхилення в
стані їхнього здоров'я на ранній стадії та
вчасно провести оздоровчі заходи.

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

1.

2.

3.

4.
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Життя
з радіацією

Людина, як і всі живі
організми на Землі,
живе в умовах
постійного впливу
радіації. Деякі види
діяльності людини
викликають
додаткове
опромінення. 

1.
Радіація, або іонізуюче випромінювання, є
природним чинником навколишнього се-
редовища. Іонізуюче випромінювання утво-
рюється в результаті радіоактивного роз-
паду нестійких ядер атомів (радіонуклідів),
а також при роботі рентгенівських апаратів,
ядерних реакторів, прискорювачів та інших
установок. Радіоактивні речовини і джере-
ла випромінювання можуть перебувати по-
за організмом людини і опромінювати йо-
го ззовні або надходити всередину ор-
ганізму людини з повітрям, їжею, водою та
викликати внутрішнє опромінення. 

Природа не наділила людину органами
чуттів, що реагують на радіацію. Наявність
радіонуклідів і рівень випромінювання мо-
жуть бути виявленими тільки з використан-
ням спеціальних приладів: радіометрів,
спектрометрів, дозиметрів. Для оцінки доз
внутрішнього опромінення людини засто-
совують прилад, що називається лічильник
опромінення людини.

Переважний внесок в опромінення людей
вносить природний радіаційний фон від
космічного випромінювання і радіонуклідів,
що перебувають у гірських породах, ґрунті,
будівельних матеріалах, повітрі й воді. Рівні
опромінення людини від природних дже-
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рел істотно відрізняються в різних гео-
графічних регіонах, а також залежать від
висоти над рівнем моря. Рівні опромінен-
ня населення України цими джерелами ви-
ще середніх по Європі та світу внаслідок
особливостей геологічної структури на те-
риторії країни. 

Деякі види діяльності людини можуть
збільшувати опромінення від природних
джерел. Наприклад, видобуток і викори-
стання корисних копалин, виробництво
енергії шляхом спалювання вугілля і наф-
топродуктів, авіа перельоти, що супровод-
жуються додатковим опроміненням від
космічного випромінювання. Однак, вико-
ристання будівельних матеріалів, що містять
природні радіонукліди та нагромадження
радону в закритих приміщеннях роблять
найбільший внесок у додаткове опромінен-
ня. Радон — це важкий інертний радіоактив-
ний газ, що може потрапляти в атмосферу
із ґрунтів, гірських порід, з артезіанською
водою, з будівельних матеріалів. У випад-
ку відсутності або малоефективної венти-
ляції в приміщенні, радон може накопичу-
ватися в значних кількостях і формувати до-
сить значні дози опромінення людини. 

Серед штучних джерел найбільш суттєвий
внесок у дозу опромінення людини роб-
лять медичні процедури, такі як рентгено-
графія, комп'ютерна томографія, методи
лікування з використанням променевої те-
рапії. Однак, у цьому випадку це опромінен-
ня виправдується користю, яку одержує
пацієнт внаслідок зцілення від захворю-
вань, що загрожують його життю, або
профілактики таких захворювань – як у ви-
падку флюорографії при регулярних ме-
дичних оглядах. 

Використання джерел іонізуючих ви-
промінювань у промисловості й науці, у
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тому числі для виробництва ядерної
енергії, має значення тільки з погляду оп-
ромінення персоналу, що працює на таких
об'єктах. У випадку нормальної без-
аварійної роботи атомних електростанцій
опромінення населення, що проживає в
безпосередній близькості від них, мізерно
мале. Таке випромінювання жорстко рег-
ламентоване та надійно контролюється.
Однак, виникнення аварій на таких
об'єктах може призвести до значного й
навіть смертельно небезпечного для жит-
тя опромінення людини. Тому після Чор-
нобильської аварії у світі та в Україні вели-
чезна увага приділяється питанням підви-
щення безпеки роботи АЕС і запобіганню
можливих аварійних ситуацій. 

На територіях, що
постраждали від
аварії на
Чорнобильській АЕС,
проживають
мільйони людей.
Стан їхнього здоров'я
більшою мірою
залежить від умов і
способу життя, ніж
від наслідків аварії.

2. 26 квітня 1986 року сталася катастрофа
на четвертому енергоблоці Чорнобиль-
ської АЕС. Вибухи, що зруйнували корпус
реактора, і наступна пожежа, що тривала
продовж 10 днів, привели до значного
викиду радіоактивних речовин у навко-
лишнє середовище і їхнє поширення на
великі відстані. 

У перші дні й тижні після аварії основну
небезпеку для здоров'я складали корот-
коіснуючі радіоактивні ізотопи йоду, у
першу чергу йод-131. Опромінення щи-
товидної залози радіоактивним йодом
призвело до різкого зростання захворю-
ваності на рак щитовидної залози, особ-
ливо серед тих, хто перебував на момент
аварії в дитячому й підлітковому віці. Си-
туацію загострила нестача йоду в харчу-
ванні населення та, як наслідок, підви-
щене накопичення радіоактивного йоду
в щитовидній залозі. Значно знизити до-
зи опромінення від радіоактивного йоду,
а, отже, ризик розвитку раку щитовидної
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залози було можливо своєчасною
профілактикою за допомогою препаратів
стабільного йоду. Однак, це було зроб-
лено зі значним запізненням і стало не-
ефективним.

На наш час проблемою є можливість
внутрішнього опромінення, обумовлена
споживанням забруднених цезієм-137
продуктів харчування й, у першу чергу,
«дарів лісу» – грибів, ягід, дичини. Рівні
цього опромінення можна істотно знизи-
ти шляхом застосування спеціальних за-
ходів у сільському господарстві, де це ще
необхідно, а також дотримуючись про-
стих рекомендацій у побуті. 

Значна частина (близько 70-80 %) «чор-
нобильського» опромінення була отри-
мана в перші 10 років після аварії. У на-
ступні роки рівні опромінення істотно
знизилися як за рахунок природного
розпаду радіонуклідів, так і внаслідок
здійснення різних захисних заходів і
радіаційного контролю. 

Проте, стурбованість населення на-
слідками опромінення для здоров'я не
зменшується. Не маючи достатньої та
компетентної інформації про наслідки
Чорнобильської аварії, постраждале на-
селення схильне вважати, що його «при-
суджено» до різного роду захворювань і
меншої тривалості життя, приписуючи
різноманітні проблеми зі здоров'ям
наслідкам чорнобильської аварії. 

Разом з тим, основні причини смертності
в постраждалих районах ті ж самі, що й у
цілому по країні: захворювання серця,
судин, травми, отруєння та нещасні ви-
падки, а не захворювання, пов'язані з
опроміненням.

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:20  Page 16



17

Додаткові відомості

Факти для Життя

Ж
И

ТТЯ
 З РА

Д
ІА

Ц
ІЄ

Ю

Важливо знати, що зараз за умови ве-
дення здорового способу життя, дотри-
мання санітарно-гігієнічних норм і пра-
вил безпечної життєдіяльності, населен-
ню, що проживає на уражених Чорно-
бильською аварією територіях, немає
підстав побоюватися негативного впливу
наслідків аварії на своє здоров'я і здо-
ров'я дітей.

Важливо розуміти, що кожна людина
відповідальна за своє здоров'я, а кожна
конкретна родина – за здоров'я своїх
дітей. Добровільно піддаючи себе впли-
ву додаткових факторів ризику у вигляді
паління, вживання спиртних напоїв, не-
правильного харчування, малорухливого
способу життя, надлишкового перебу-
вання в закритих приміщеннях, нехтуючи
елементарними гігієнічними правилами,
людина ризикує значною мірою підірвати
своє здоров'я і без впливу радіаційного
фактору.

Правильне
харчування
дозволяє зменшити
накопичення
радіонуклідів в
організмі та
мінімізувати дози
внутрішнього
опромінення.

3. Харчування є найважливішим чинником,
що визначає функціонування захисних си-
стем організму від негативних впливів нав-
колишнього середовища, у тому числі
радіаційного опромінення. Недостатнє, не-
збалансоване харчування, наприклад не-
стача білка або вітамінів, не тільки знижує
можливості організму протистояти нега-
тивним зовнішнім впливам, але й може
призвести до серйозних захворювань.

Небезпека радіонуклідів обумовлюється
їхнім усмоктуванням із травного тракту й
наступним розподілом і накопиченням в
органах і тканинах людини. Тому важливо
запобігти надходженню радіонуклідів в ор-
ганізм із продуктами харчування й водою.
При цьому раціон харчування повинен
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містити як речовини, які блокують всмок-
тування радіонуклідів, так і речовини, що
сприяють їхньому виведенню з організму. 

Для грудних дітей найкращою їжею є ма-
теринське молоко. Матерям, які годують,
варто вживати в їжу продукти, перевірені
на вміст радіонуклідів, і уникати вживан-
ня дикорослих грибів і ягід, а також риби
з непротічних водойм.

Раціон дітей, які харчуються із загального
столу, повинен включати продукти, багаті
на вітаміни і мінеральні речовини, в пер-
шу чергу калій й кальцій, які є антагоніста-
ми найбільш значимих радіонуклідів цезію
та стронцію. До таких продуктів належать:
твердий сир, сир, молоко та кисломолочні
продукти, житній хліб, вівсяна, гречана,
рисова крупи, м'ясо, морепродукти, яйця,
вершкове масло та рослинні олії.

Важлива складова раціону – це овочі, зе-
лень, фрукти. Будучи джерелом вітамінів
і мінеральних речовин, вони також містять
пектини й клітковину – речовини, які по-
кращують процеси травлення, зв'язуван-
ня і виведення різних токсинів і
радіонуклідів. Найбільш багаті пектино-
вими речовинами буряк, редис, морква,
баклажани, яблука, зелений горошок, фру-
ктові соки з м'якоттю, фруктові пюре, зефір,
джеми, мармелад, желе. 

Хліб з борошна грубого помолу, вівсяна й
гречана крупи поліпшують роботу кишеч-
ника і є важливим елементом харчування
як джерела вітамінів і мікроелементів. 

Для жінок репродуктивного віку і дітей ду-
же важливо забезпечити достатнє спожи-
вання продуктів, що містять йод, у першу
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чергу шляхом постійного використання йо-
дованої солі. Йод міститься в морській ка-
пусті, морепродуктах, бобових, волоських
горіхах. Як особливо цінний продукт мож-
на виділити морську капусту – джерело йо-
ду і альгінату.

Варто знати, що прості способи кулінарної
обробки продуктів харчування дозволя-
ють істотно знизити надходження в ор-
ганізм радіонуклідів. Так, ретельне миття
овочів і зелені запобігає потраплянню
радіонуклідів в організм із часточками ґрун-
ту. Це також важливо з погляду профілак-
тики інфекційних захворювань і глистяних
інвазій. 

Відомо, що цезій добре розчиняється у
воді. Тому, при вимочуванні й варінні овочів
і м'яса, грибів значна його частина пере-
ходить у воду або відвар. Якщо відварив-
ши овочі або м'ясо впродовж 5-10 хви-
лин, відвар злити, то вміст радіонуклідів у
готовій страві можна знизити на 30-60%.
Крім цього, знизиться вміст інших шкідли-
вих речовин – важких металів, пестицидів.
Квашення, маринування, соління овочів і
фруктів знижує вміст в них радіонуклідів
цезію на 20 %. 

Особливої уваги вимагають дикорослі гри-
би і ягоди. Крім того, що гриби є досить
важкою їжею для організму дітей, вони ма-
ють здатність накопичувати різні шкідливі
хімічні речовини, включаючи важкі мета-
ли, і, відповідно, радіонукліди цезію й
стронцію. Тому дикорослі гриби варто ви-
ключити з раціону харчування вагітних, ма-
терів, що годують, і дітей. Варто також
пам'ятати, що неїстівні, отруйні гриби не-
суть смертельну небезпеку для людини.
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Різні гриби мають різну здатність накопи-
чувати радіонукліди. Найнебезпечніші –
польський гриб, зеленушки, сироїжки,
свинушки, грузді, маслюки. Менш небез-
печні лисички, білі гриби, підберезники й
красноголовці. Найменшу небезпеку яв-
ляють спеціально вирощені опеньки, гри-
би-парасольки та вешенки. Це варто вра-
ховувати при збиранні грибів.

Зібрані гриби варто ретельно перебрати,
очистити від ґрунту й залишків лісової
підстилки, а потім замочити на 2-3 годи-
ни на воді з додаванням солі й оцту або
лимонної кислоти. Вимочувати необхідно
і сушені гриби. Гриби варять 10-15 хви-
лин, після чого відвар зливають, краще
зробити це двічі. Така кулінарна обробка
дозволяє знизити вміст в них радіонуклідів
в 10 -20 разів.

Щодо дикорослих ягід, то варто врахову-
вати, що більшою мірою радіонукліди
цезію накопичуються в журавлині та чор-
ниці, і меншою – у малині й ожині. Кулінар-
на переробка ягід не дозволяє досить ефе-
ктивно знижувати вміст в них радіонуклідів.
Тому ягоди обов'язково варто перевіряти
на вміст радіонуклідів і виключити їхнє спо-
живання у випадку перевищення припус-
тимих норм. 
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Щорічні
профілактичні
медичні огляди
дітей дозволяють
виявити відхилення
в стані їхнього
здоров'я на ранній
стадії та вчасно
провести оздоровчі
заходи.

4. Всі діти підлягають регулярним медичним
профілактичним оглядам. Така система
профілактичних оглядів дозволяє виявляти
відхилення в стані здоров'я на ранніх стадіях
і вчасно проводити коригувальні заходи. Для
дітей, які проживають на територіях, що по-
страждали від аварії на ЧАЕС, додатково про-
водяться ультразвукове дослідження щито-
видної залози, загальний аналіз крові з ме-
тою раннього виявлення недокрів'я та
дослідження нагромадження радіонуклідів
на лічильнику випромінювання людини.

Якщо з якихось причин дитині не було про-
ведено профілактичного медичного огляду,
батькам необхідно самим звернутися до
сімейного лікаря або в дитячу поліклініку за
місцем проживання та пройти необхідні
дослідження. У разі призначення дитині до-
даткових досліджень, не слід нехтувати ни-
ми. Краще провести всі призначені процеду-
ри, навіть якщо для цього потрібно звернути-
ся в районну, обласну або іншу установу охо-
рони здоров'я.

Батьки повинні знати, що при направленні
дитини на консультацію до фахівця в інше
місто з метою уточнення діагнозу, проїзд ди-
тини та особи, яка її супроводить, сплачується
за рахунок установи, що направила (при на-
данні заяви на оплату, копії направлення на
обстеження, проїзних документів і копії вис-
новку, виданого в тій установі, де дитина про-
ходила обстеження).

Якщо у дитини виявлено відхилення в стані
здоров'я і батькам дано рекомендації зі зміни
режиму дня, харчування дитини або призна-
чено лікарські препарати, варто прислухати-
ся до порад лікаря і забезпечити дитині на-
лежні можливості для відновлення її здоров'я.
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Стійка
профілактика
йододефіцитних
станів

Йод – це мікроелемент, необхідний для синтезу гормонів щитовидної за-
лози, відповідальних за правильний розвиток мозку і нормальне функціону-
вання організму людини. Порушення, пов'язані з недостатнім споживан-
ням йоду, негативно впливають на розвиток дитини. Дефіцит йоду є най-
поширенішою причиною розумової відсталості в усьому світі.

За даними ВООЗ, одна третя частина населення планети має підвищений
ризик розвитку захворювань у результаті дефіциту йоду в харчуванні. Близь-
ко 285 мільйонів дітей шкільного віку у світі споживають недостатню кількість
йоду. Залежно від ступеня йодного дефіциту, виникає широкий спектр по-
рушень – від легкого слабоумства до найбільш важкої форми розумової
відсталості – кретинізму. 

Серйозні проблеми, що виникають у результаті йодного дефіциту, – це ус-
кладнення вагітності й невиношування плоду, мертвонароджування, на-
родження дітей з низькою вагою і вродженими вадами розвитку, погана
успішність у школярів, швидка втомлюваність і зниження працездатності у
дорослих людей, дифузійний зоб, зниження розумових здібностей, глу-
хонімота, косоокість і ін. 

Якщо населення страждає від нестачі йоду в харчуванні, масове споживан-
ня йодованої солі є найбільш ефективним профілактичним заходом. Тільки
загальне застосування йодованої солі для готування їжі й солінь вдома, у
харчовій промисловості, а також для готування кормів для сільськогоспо-
дарських тварин дає можливість вирішити цю проблему на стійкій і довго-
строковій основі.

Йодована сіль – це не ліки, а продукт харчування. Вона недорога і доступ-
на для всіх. Будь-яка родина, незалежно від достатку, щодня використовує
сіль у харчуванні, на відміну від харчових добавок і збагачених йодом про-
дуктів харчування. Споживанням йодованої солі неможливо «передозува-
ти» надходження йоду в організм. Регулярне використання йодованої солі
забезпечує добову потребу в йоді кожній людині й попереджає виникнен-
ня важких наслідків йодного дефіциту. 

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:20  Page 23



Факти для Життя24

Для нормальної життєдіяльності людині
необхідно щоденне споживання певної
кількості йоду з їжею.  

При недостатньому споживанні йоду
виникають серйозні порушення
здоров'я й розвитку, які можна
попередити.

Дефіцит йоду у жінок під час вагітності
та у дитини в перші роки життя
призводить до необоротних порушень
розвитку її головного мозку, відставання
в психічному та фізичному розвитку. 

Щоденне використання йодованої солі
в харчуванні гарантує кожному
одержання необхідної кількості йоду
для профілактики йодозалежних
захворювань.   

Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

1.

2.

3.

4.
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Йод належить до мікроелементів, які не
синтезуються в організмі, а можуть над-
ходити переважно з їжею. Йод у не-
обхідних кількостях потрібен кожній лю-
дині щодня протягом всього життя від
моменту зачаття. 

Необхідна добова кількість йоду зале-
жить від віку :
90-120 мкг/день потрібно дітям до 12
років;
150 мкг/день – для дорослих;
250 мкг/день – для вагітних і жінок, які
годують.

Зазвичай у продуктах харчування вміст
йоду незначний. З їжею, яку ми спожи-
ваємо впродовж дня, у середньому над-
ходить близько 50% необхідного ор-
ганізму йоду. Найбільше йоду в морській
капусті, морській рибі та інших морепро-
дуктах, які, на жаль, населення не вживає
щодня. У м'ясі, річковій рибі, молочних
продуктах, хлібі, овочах і фруктах
міститься зовсім мало йоду.

Сіль є продуктом, який вживається щод-
ня і приблизно в однаковій кількості (5-6
грамів на день). Збагачення солі йодом є
найбільш універсальним, дешевим і дос-

Стійка
профілактика

йододефіцитних
станів

Для нормальної
життєдіяльності
організму людини
потрібне щоденне
споживання
оптимальної
кількості йоду
з їжею. 

1.
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26

тупним методом, здатним гарантувати
кожній людині щоденне достатнє над-
ходження йоду з їжею. Смакові якості
солі попереджають ризик передозуван-
ня йоду.

При недостатньому
споживанні йоду
виникають
серйозні
порушення
здоров'я та
розвитку, які
можна
попередити.

2. Йододефіцитні захворювання – це ши-
рокий спектр захворювань, які викликані
недостатнім надходженням йоду в ор-
ганізм. 

Зоб є одним з найпоширеніших проявів
йодної недостатності. Лікування зобу є
дорогим і тривалим. Зоб серед дітей
можливо попередити, якщо всі родини
будуть використовувати в харчуванні йо-
довану сіль. 

Йодний дефіцит – це не тільки проблема
окремої людини. У населення, що про-
живає на території з йодним дефіцитом,
при відсутності належної профілактики
знижується рівень інтелекту в середньо-
му на 10-15%. У таких регіонах дітям
важче вчитися в школі, засвоювати нові
знання та навички, а дорослим важче
одержати хорошу професію та пристой-
ний заробіток.

Кретинізм є найбільш серйозною формою
розумової відсталості, що виникає в ре-
зультаті сильного йодного дефіциту. Він є
причиною стабільного відставання в роз-
витку мозку й усього організму людини.
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Дефіцит йоду у
жінок під час
вагітності та у
дитини в перші
роки життя
призводить до
необоротних
порушень розвитку
її головного мозку,
відставання у
психічному й
фізичному
розвитку.

3.
При нестачі йоду в харчуванні вагітної
жінки відбувається неправильне форму-
вання головного мозку дитини. Перша
половина вагітності є найбільш критич-
ним періодом для формування зв'язків
між клітинами головного мозку. Пору-
шення, які виникли в цей період, при не-
стачі йоду в харчуванні незворотньо зни-
жують інтелектуальний і фізичний розви-
ток дитини. 

Рання профілактика йодної недостатності
у майбутньої дитини повинна починатися
ще до вагітності. Вагітна жінка повинна
споживати 250 мкг йоду на добу, не-
обхідних для правильного внутрішньоут-
робного розвитку дитини. У вагітних
жінок, які одержують достатню кількість
йоду, значно вища імовірність народжен-
ня здорової дитини та попередження ви-
киднів.

З народженням дитини потреба в йоді у
жінки, яка годує, залишається високою,
тому що в період грудного вигодовування
єдиним джерелом йоду для дитини є мо-
локо матері. Повноцінний фізичний і
психічний розвиток дитини в перші 6
місяців життя прямо залежить від адек-
ватного споживання йоду з харчуванням
матері.

Стратегія масової профілактики, заснова-
на на широкому вжитку йодованої солі
всім населенням, дозволяє гарантувати
кожній жінці дітородного віку щоденне
задоволення фізіологічної потреби в йоді.

Встановлено, що навіть в умовах незнач-
ного дефіциту йоду в харчуванні, у школярів
знижується розумова діяльність. У дітей, що
проживають на йододефіцитних територіях,
порушується пізнавальна функція, тонка мо-
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торика, здатність до концентрації уваги,
пам'ять і загальна шкільна успішність. Крім
того, діти з дефіцитом йоду в харчуванні
більш гіперактивні, ніж здорові діти.

Нормалізація споживання йоду з харчу-
ванням у дітей здійснює позитивний
ефект на інтелект.

Масова йодна профілактика сприяє нор-
малізації споживання йоду і через 3-4 ро-
ки повній ліквідації захворювань щито-
видної залози, викликаних дефіцитом
йоду.
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Щоденне
використання
йодованої солі в
харчуванні гарантує
кожному одержання
необхідної кількості
йоду для
профілактики
йодозалежних
захворювань.

4. Йодована сіль – це обов'язковий продукт
здорового харчування, недорогий і дос-
тупний для кожної родини. Використання
йодованої солі для приготування їжі попе-
реджає виникнення порушень, пов'язаних
з йодним дефіцитом. 

Сіль, йодована відповідно до сучасних
технологій, не змінює смак і колір про-
дуктів і зберігає йод при готуванні їжі. Йо-
довану сіль можна і потрібно вживати при
варінні, смаженні, консервуванні та засо-
люванні продуктів. Нові технології йоду-
вання солі, які гарантують її довгострокове
зберігання, прийняті та використовуються
в Україні з 2004 року. Якщо Ви обмежуєте
себе в споживанні солі, особливо важли-
во, щоб та сіль, яку Ви споживаєте, була
йодованою. 

Щоб переконатися в тому, що сіль йодо-
вана, прочитайте напис на упаковці.
Інформація про йодування солі та терміни
реалізації зазначені на упаковці.
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Планування
вагітності

Кожна дитина повинна бути бажаною, а кожна вагітність – за-
планованою. Планування вагітності – це один з найдієвіших спо-
собів поліпшити здоров'я жінок і дітей. 

Штучне переривання вагітності – аборт, особливо перший, мо-
же завдати непоправної шкоди здоров'ю жінки, пов'язані з ним
ускладнення є причиною смерті майже кожної десятої жінки у
світі. Згубні наслідки аборту включають як найближчі, так і
віддалені ускладнення, та призводять до майже десятикратного
зростання ризику невиношування наступної вагітності. В Україні
рівень абортів значно перевищує європейські показники. 

Іншим негативним фактором, який впливає на репродуктивне
здоров'я жінки, є інфекції, що передаються статевим шляхом, які
нерідко стають причиною безплідності, невиношування
вагітності, онкологічних захворювань, внутрішньоутробного
інфікування дитини, що призводить до тяжких наслідків для її
здоров'я аж до вад розвитку. Прямі репродуктивні втрати від не-
виношування вагітності в Україні складають близько 36 000 не-
народжених дітей на рік. 

Істотна роль у плануванні вагітності належить методам контра-
цепції, застосування яких дозволяє регулювати народжуваність,
головним чином, шляхом попередження небажаної вагітності.
При раціональному застосуванні методів контрацепції для под-
ружньої пари відкривається можливість відкласти народження
дитини до часу досягнення певного матеріального та соціально-
го добробуту, регулювати інтервали між пологами і кількість
дітей у сім’ї. 
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Основнi
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Планування сім’ї – це відповідальне ста-
влення до батьківства. Обов'язок двох,
чоловіка та жінки, попереджати неба-
жану вагітність і бути готовими до на-
родження здорової і бажаної дитини. 

Вік від 18 і до 35 років є оптимальним
віком жінки для вагітності та народжен-
ня дитини. Вагітність до 18 і після 35
років збільшує ризик погіршення здо-
ров'я матері і дитини.

В інтересах здоров'я матері і дитини
проміжок між народженням дітей по-
винен становити не менше, ніж 2 роки.

1.

2.

3.
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Планування
вагітності

Відповідальне ставлення до батьківства
необхідне для здоров'я як самих батьків,
так і дітей. Чоловіки несуть рівну відпо-
відальність із жінками і повинні володіти
інформацією про різноманітні та доступні
способи планування сім’ї.

У разі небажаної вагітності жінка змуше-
на вдаватися до її штучного перериван-
ня, що вкрай небезпечно для її здоров'я і
спричиняє ряд ускладнень і наслідків.
Кожна жінка, яка прийняла рішення зро-
бити аборт, повинна звернутися до ліка-
ря, одержати консультацію про можливі
ризики, виконати всі обстеження і до-
держуватися рекомендацій, які сприяють
зменшенню негативних наслідків аборту.
Після аборту жінці необхідні медикамен-
тозна та психологічна реабілітація і
індивідуальний підбір контрацепції.

Підготовка до вагітності включає в себе
обстеження в поліклініці, жіночій кон-
сультації або центрі сімейної медицини,
що дозволяє з'ясувати стан здоров'я
батьків, виявити й пролікувати приховані
та хронічні інфекції та інші захворювання,
які можуть негативно впливати на плід і
організм матері. 

Планування сім’ї –
це відповідальне
ставлення до
батьківства.
Обов'язок двох,
чоловіка та жінки,
попереджати
небажану
вагітність і бути
готовими до
народження
здорової і бажаної
дитини.

1.
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Необхідно виключити шкідливий вплив
алкоголю, наркотичних речовин і тютю-
нового диму як мінімум за 3 місяці до за-
чаття та протягом всієї вагітності. Ще до
зачаття дуже важливо провести профіла-
ктику дефіциту вітамінів і мікроеле-
ментів. Особливо це стосується йоду,
фолієвої кислоти й заліза. Нестача цих
харчових речовин у харчуванні май-
бутніх батьків, особливо матері, може
призвести до вад розвитку плоду на та-
ких ранніх строках вагітності, коли мати
може ще й не знати про неї. 

Інформацію про підготовку до зачаття й
народження дитини можна одержати у
фахівця жіночої консультації, центру або
кабінету планування родини або центру
сімейної медицини.

При відсутності бажаної вагітності у под-
ружніх пар дітородного віку (18 - 40
років) протягом року і більше регулярно-
го статевого життя, без застосування
протизаплідних засобів, необхідно звер-
нутися в кабінет з лікування жіночої та
чоловічої безплідності обласних діагно-
стичних центрів.

Планування вагітності дозволяє уникнути
багатьох проблем, пов'язаних з усклад-
неннями вагітності та пологів.

Народження дитини матерями, старши-
ми за 18 років, забезпечує більш безпеч-
не протікання вагітності, більш легкі поло-
ги, а також зменшує ризик народження
дитини з недостатньою вагою.

До 18 років жіночий організм ще не гото-
вий до вагітності та пологів. Пологи у
дівчат підліткового віку частіше проходять

Вік від 18 і до 35
років є
оптимальним
віком жінки для
вагітності й
народження
дитини.  

2.
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В інтересах
здоров'я матері і
дитини проміжок
між народженням
дітей повинен
становити не
менше, 
ніж 2 роки.

3. Організму жінки потрібно два роки для то-
го, щоб повністю відновитися після
вагітності та пологів. Матері потрібен час,
щоб відновити здоров'я, обмін речовин і
енергію, перш ніж знову завагітніти. Чо-
ловіки повинні знати про необхідність не
менш, ніж дворічного інтервалу між народ-
женням дітей, щоб захистити здоров'я своєї
родини. 

Якщо жінка вагітніє знову до того, як відно-
вила сили після попередньої вагітності,
збільшується ризик передчасного народ-
ження дитини, або народження дитини з
недостатньою вагою. 

Якщо інтервал між народженнями дітей
менше двох років, годування грудьми для
старшої дитини закінчується надто рано.
Мати також не зможе приділяти старшій ди-
тині достатньої уваги. Внаслідок цього, діти,
що народилися з інтервалом меншим, ніж
2 роки, розвиваються не так добре фізич-
но та розумово, як діти з більшою різни-
цею у віці.

з ускладненнями. Що молодша мати – то
більший ризик для неї та для її дитини.

Дівчатам-підліткам необхідно знати про
ризики, пов'язані з ранньою вагітністю, і
про те, як попередити небажану ва-
гітність. 

Після 35 років ризик вагітності для здо-
ров'я і матері, і дитини знову зростає. У
дітей, матері яких старші за цей вік, втричі
вищий ризик уроджених і спадкових за-
хворювань і вад розвитку.
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Щодня у світі близько 1400 жінок помирають від проблем,
пов'язаних з вагітністю й пологами. Десятки тисяч інших стражда-
ють від післяпологових ускладнень. 

Небезпеку, пов'язану з народженням дитини, можна значно змен-
шити, якщо жінка планує вагітність, вона здорова і добре хар-
чується до зачаття та під час вагітності, одержує якісну і своєчасну
медичну допомогу. 

Важливо, щоб пологи проходили в пологовому будинку, де вико-
ристовуються сучасні практики, засновані на доказовій медицині.
Для сприятливого ходу пологів і післяпологового періоду, крім
досвідченого медичного працівника, жінку повинна підтримувати
близька людина.

Більшість урядів ратифікували міжнародну Конвенцію з ліквідації
усіх форм дискримінації жінок, що включає безперешкодний дос-
туп до медичної допомоги для матері та дитини, особливо це сто-
сується жінок із соціально уразливих груп.

Безпечне
материнство
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Для всіх родин дуже важливо вміти ви-
значати відхилення під час вагітності та
пологів і знати, куди звернутися по
невідкладну медичну допомогу.

При перших ознаках вагітності жінці не-
обхідно стати на облік у жіночій кон-
сультації та відвідати її не менше чо-
тирьох разів протягом вагітності. Не-
обхідно також продовжувати спо-
стерігатися в жіночій консультації, у
сімейного лікаря або в сімейній амбула-
торії після пологів. 

Для того, щоб пологи пройшли безпеч-
но, і немовля одержало якісний догляд,
пологи повинні проходити в медичній
установі.

1.

2.

3.
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Усі вагітні жінки мають потребу в пов-
ноцінному харчуванні, якісній питній
воді, раціональному працевлаштуванні,
що виключає вплив шкідливих вироб-
ничих факторів, і достатньому відпо-
чинку протягом усього періоду ва-
гітності.

Паління, вживання алкоголю, нарко-
тиків, безконтрольний прийом лікарсь-
ких препаратів, отруйні речовини, еко-
логічні забруднення і жорстоке повод-
ження особливо шкідливі для вагітних
жінок, плоду і дитини.

Проживання в екологічно несприятливо-
му регіоні не є перешкодою для плану-
вання вагітності і народження здорових
дітей.

4.

5.

6.
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Безпечне
материнство

Для всіх родин
дуже важливо
вміти визначати
відхилення під час
вагітності та
пологів і знати,
куди звернутися
по невідкладну
медичну
допомогу.

1. Вагітна жінка повинна перебувати під
медичним спостереженням у жіночій
консультації, сімейній амбулаторії або на
фельдшерсько-акушерському пункті за
місцем проживання. Під час будь-якої
вагітності є ризик виникнення усклад-
нень як у матері, так і у дитини. 

Симптоми, при наявності яких вагітній
або її родичам потрібно терміново звер-
нутися по допомогу в службу «Швидкої
допомоги» або в приймальний покій ме-
дичної установи:

•високий кров'яний артеріальний тиск
(головний біль, мушки перед очима,
короткочасна втрата свідомості);

•відсутність збільшення ваги або
збільшення менше, ніж на 6 кілограмів
впродовж вагітності, 

•надмірно сильні й часті ворушіння пло-
ду, або, навпаки, рідкі, або зупинка во-
рушінь плоду в термін вагітності 18 - 20
тижнів;

•кров'яні виділення або кровотеча з
піхви;

•рясні виділення з піхви, які можуть
свідчити про передчасне відходження
навколоплідних вод;

•повторювана нудота і блювання;
•низький гемоглобін, блідість, надмірна

Додаткові відомості
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При перших ознаках
вагітності жінці
необхідно стати на
облік у жіночій
консультації та
відвідати її не
менше чотирьох
разів протягом
вагітності. Необхідно
також
продовжувати
спостерігатися в
жіночій консультації,
у сімейного лікаря
або в сімейній
амбулаторії після
пологів.

2.

стомлюваність, запаморочення й за-
дишка; 

•набряклість ніг, рук або обличчя; 
•болі в животі або будь-якої іншої ло-
калізації, включаючи біль при сечовипу-
сканні;

•висока температура тіла; 
•судоми.

При перших ознаках вагітності необхідно
звернутися в жіночу консультацію.
Вагітність триває близько 40 тижнів і ї ї
умовно розділяють на три періоди – три-
местри по 13 тижнів кожний. 

Важливо звернутися в консультацію не
пізніше 12-го тижня вагітності, тобто в пер-
шому триместрі, навіть якщо це не перша
вагітність. Кожна вагітність унікальна і во-
на може протікати зовсім інакше, ніж по-
передня. 

На перший візит важливо прийти разом з
людиною, яка буде допомагати протягом
вагітності, пологів і в догляді за дитиною.
Ідеально, якщо такою людиною буде бать-
ко дитини. 

У ході першого візиту повинен бути про-
ведений загальний огляд, що включає в
себе:
вимір маси тіла, вимір кров'яного тиску на
обох руках, вислуховування серця й ле-
генів, дослідження щитовидної й молоч-
ної залоз і акушерський огляд, що вклю-
чає вимір розмірів тазу та вагінальне об-
стеження. Під час першого візиту важли-
во разом з лікарем скласти план ведення
пологів. Наступне обстеження повинне бу-
ти проведене в термін 30 тижнів вагітності.
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Необхідний комплекс лабораторних
досліджень включає аналіз сечі, бактеріос-
копічне дослідження мазків з піхви й цер-
викального каналу, загальний аналіз крові,
визначення групи крові та резус-фактора,
аналіз крові на реакцію Вассермана
(сифіліс) і тест на антитіла до ВІЛ. Тест на
антитіла до ВІЛ є рутинним обстеженням,
що входить у комплекс обстеження
вагітних, але може бути здійснений тільки
за умови згоди жінки. Результати тесту на
ВІЛ є конфіденційною інформацією. 

У деяких випадках вагітній жінці рекомен-
дують обстеження на гепатит В, С и TORCH-
інфекції, такі як токсоплазмоз, краснуху,
цитомегаловірус, герпес та інші. Показан-
нями до проведення таких обстежень мо-
жуть бути хронічні запальні процеси ста-
тевих органів, ерозії або дисплазії шийки
матки, перенесені під час даної вагітності
гострі респіраторні вірусні інфекції тощо. 

Дуже важливим у допологовому спосте-
реженні є ультразвукове дослідження
(УЗД). Перше УЗД проводять в термін 9-
11 тижнів вагітності, друге – в 16-21 ти-
ждень. В окремих випадках може виник-
нути необхідність третього дослідження,
що за медичними показниками проводять
у термін 32-36 тижнів.

Другий візит до лікаря рекомендується че-
рез 7-10 днів після першого візиту. Під час
цього відвідування призначаються кон-
сультації фахівців: терапевта, стоматоло-
га і інших, залежно від стану здоров'я
жінки. Надалі число візитів залежить від
протікання вагітності.

Дуже важливо, щоб жінка і її чоловік або
будь-яка інша близька людина, яка буде
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допомагати жінці при пологах і в питан-
нях догляду за дитиною, разом відвідали
заняття у «Школі відповідального
батьківства». «Школа відповідального
батьківства» дає знання про анатомію і
фізіологію вагітності і пологів, готує до
партнерських відношень під час пологів,
до грудного вигодовування, учить догля-
ду за немовлям. Заняття проводяться в
групах і індивідуально. 

Особливість таких занять у тому, що вагітні
жінки і їх «група підтримки» можуть у
дружній, емоційно позитивній обстановці
обмінятися досвідом, відверто обговори-
ти важливі питання. 

Роль батька в підготовці до народження ди-
тини, його підтримка під час пологів та у до-
гляді за дитиною надзвичайно важливі.

Для того, щоб
пологи пройшли
безпечно, 
і немовля
одержало
якісний догляд,
пологи повинні
проходити
в медичній
установі.

3. Кожні пологи потребують медичного супро-
воду і контролю, оскільки завжди існує ри-
зик виникнення ускладнень. При виборі по-
логового будинку постарайтеся відвідати йо-
го разом з вашою близькою людиною.
Зверніть увагу на те, чи має він статус «Клі-
ніка, дружня до дитини» і чи застосовують-
ся в ньому сучасні практики: чи є в ньому
індивідуальні або сімейні родильні зали, чи
проводяться партнерські пологи, чи дозво-
лено вільне відвідування жінки родичами,
чи може жінка вибирати вільну позу під час
пологів, чи викладається дитина на груди
матері відразу після пологів, чи можна по-
чати грудне вигодовування в першу годину
після пологів. Довідайтеся, також, чи дозво-
ляється домашній одяг для матері й дитини,
чи забезпечується спільне перебування ма-
тері й дитини тощо. Інформацію про такі
лікарні можна одержати на вебсайті
http://www.ohmatdet-center.com.ua/index.php.
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Все це забезпечує кращий перебіг пологів
і післяпологового періоду й кращий стан
немовляти. 

Тест на антитіла до ВІЛ більшість жінок
проходить під час вагітності. Однак, у дея-
ких випадках жінки або не проходили та-
кий тест, або інфекцію було виявлено на
пізніх строках. Тоді медикаментозну
профілактику, що істотно знижує ризик
інфікування дитини, проводять під час по-
логів. Жінці нададуть індивідуальне кон-
сультування з вигодовування дитини і
уточненню її діагнозу. 

Протягом 8 - 10 тижнів після пологів жінка
повинна спостерігатися в жіночій консуль-
тації, сімейній амбулаторії або на фельд-
шерсько-акушерському пункті за місцем
проживання. У цей же час оформляються
документи, необхідні для одержання до-
помоги по догляду за дитиною, і підбира-
ються найбільш безпечні методи післяпо-
логової контрацепції.

Усі вагітні жінки мають
потребу в
повноцінному
харчуванні, якісній
питній воді,
раціональному
працевлаштуванні, що
виключає вплив
шкідливих виробничих
факторів, і достатньому
відпочинку протягом
усього періоду
вагітності.

4. Вагітна жінка потребує якісного і пов-
ноцінного харчування. Їй необхідно вжи-
вати їжу, багату на фолієву кислоту, йод,
залізо, вітаміни А, D3, і групи В. До групи
продуктів, які їх містять, належать: м'ясо,
риба, яйця, зелені листяні овочі, жовто-
гарячі й жовті фрукти і овочі. Раціон по-
винен включати різні молочні продукти
(при їх хорошому перенесенні) і сири як
джерело кальцію. Жінці потрібно отри-
мувати білки як тваринні, так і рослинні.
Дуже важливо вживати багаті на вітаміни
сирі овочі й фрукти. Виключити треба
гострі, копчені та смажені блюда. Обме-
жити споживання жирного і солодкого.
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Жінки, що потерпають від нестачі йоду в
харчуванні, стикаються з більшим ризи-
ком викидня або народження дитини з
фізичними або розумовими вадами.
Зоб, припухлість на передній частині шиї,
є явною ознакою того, що жінка не одер-
жує достатньої кількості йоду. Тому дуже
важливо використовувати тільки йодова-
ну сіль для приготування їжі.

Особливої уваги до харчування варто
приділяти вагітним жінкам, які прожива-
ють на територіях, постраждалих від
аварії на ЧАЕС. Не можна вживати в їжу
дикорослі гриби і ягоди та рибу зі стоя-
чих водойм. 

Пити треба тільки чисту воду. Водо-
провідну воду необхідно очищати філь-
трами та кип'ятити. 

Помірні фізичні навантаження, спе-
ціальні комплекси вправ для різних
термінів вагітності обов'язкові для підго-
товки опорно-м'язового апарата до по-
логів. Обмежена фізична активність
(гіподинамія) призводить до нагромад-
ження надлишкової маси тіла, ослаблен-
ня м'язової системи, застійних явищ у су-
динах і частих ускладнень в останні три
місяці вагітності (набряки, підвищення
тиску) і під час пологів (слабкість полого-
вої діяльності).

Якщо робота жінки до вагітності була
пов'язана зі шкідливими умовами праці,
фізичними й психологічними наванта-
женнями, нічними змінами, то при звер-
ненні жінки в жіночу консультацію лікар
видає довідку про термін вагітності з ре-
комендацією про необхідність переве-
дення на іншу, більш легку роботу. Існує
затверджений перелік робіт і умов, від
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яких звільняються вагітні жінки (зокрема,
робота в нічний час після 22 годин, ро-
бота, пов'язана з підйомом ваги більше 4
кг, а також зі шкідливими хімічними і
фізичними речовинами тощо). 

Паління, вживання
алкоголю,
наркотиків,
безконтрольний
прийом лікарських
препаратів, отруйні
речовини,
екологічні
забруднення
і жорстоке
поводження
особливо шкідливі
для вагітних жінок,
плоду і дитини.

5. Вагітна жінка може серйозно нашкодити
власному здоров'ю і здоров'ю плода, як-
що палить або живе в оточенні, де палять,
вживає алкогольні напої і наркотичні ре-
човини. 

Здорова вагітність не вимагає прийому
будь-яких ліків, крім випадків, якщо це
абсолютно необхідно і ліки було призна-
чено лікарем. Лікарські препарати, які
приймаються під час вагітності, повинні
бути безпечними для матері і плоду, і тому
необхідно строго дотримуватися правил
прийому відповідно до призначення ме-
дичного працівника. 
Встановлено, що алкоголь проникає в ор-
ганізм плода через плаценту, а в організм
дитини першого року життя через грудне
молоко. При систематичному вживанні
алкоголю вагітною жінкою розвивається
алкогольний синдром плоду, що прояв-
ляється вродженими вадами розвитку
різних органів і систем, затримкою інтеле-
ктуального розвитку дитини. Навіть одно-
разовий прийом алкоголю матір'ю, яка го-
дує грудьми дитину, може призвести до
виникнення у дитини судом і втрати
свідомості. 

Якщо мати палить, її дитина може наро-
дитися з недостатньою вагою, а також бу-
де більш уразлива до розвитку хвороб
дихальних шляхів. Нікотин і токсичні ком-
поненти тютюнового диму при палінні по-
трапляють у кров вдвічі швидше, ніж нар-
котики, які вводяться внутрішньовенно, і

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:20  Page 46



47

Додаткові відомості

Факти для Життя

БЕЗП
ЕЧ

Н
Е

М
А

ТЕРИ
Н

СТВО

втричі швидше, ніж алкоголь. Це отрути,
які в першу чергу негативно діють на нер-
вову систему.

У приміщенні, де перебувають вагітні
жінки і діти, не можна палити, оскільки,
вдихаючи тютюновий дим, вони стають
пасивними курцями і шкідливі речовини
потрапляють у їхній організм. 

Вживання наркотиків вагітною та жінкою,
яка годує, неприпустиме. У цьому випадку
мати просто отруює свою дитину. Навіть
одноразовий прийом наркотичних речо-
вин матір'ю може викликати у дитини
важкі ускладнення. 

Щоб забезпечити нормальний фізичний і
розумовий розвиток дитини, вагітні жінки
повинні бути захищені від тютюнового ди-
му, гару, пестицидів, гербіцидів та інших
потенційно отруйних речовин, вихлопних
газів транспортних засобів і випарів дея-
ких фарб. Індустріальні й екологічні за-
бруднення негативно впливають на здо-
ров'я матері та дитини. 

Якщо майбутня мати піддається жорсто-
кому поводженню, вона і плід можуть бу-
ти серйозно травмовані. Вагітні жінки, що
піддаються жорстокому поводженню, мо-
жуть втратити можливість мати дітей у
майбутньому. Члени її родини повинні
знати про таку небезпеку й захистити
майбутню матір від будь-яких проявів на-
сильства. 
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Проживання в
екологічно
несприятливому
регіоні не є
перешкодою для
планування
вагітності та
народження
здорових дітей.

6. При внутрішньоутробному розвитку пло-
ду плацента затримує і не пропускає в кров
плоду практично всі шкідливі речовини,
які можуть циркулювати в крові вагітної
жінки. Якщо в організм вагітної жінки по-
траплять радіонукліди (наприклад, із про-
дуктами харчування або з водою), то вони
також будуть «затримані» плацентою. На-
копичуючись у плаценті, радіонукліди, із
часом, викликають її руйнування, що пе-
решкоджає нормальному розвитку плода.
У зв'язку із цим, для вагітних жінок, що про-
живають на забрудненій радіонуклідами
території, особливо важливими є питання
харчування та чистоти питної води. 

З огляду на підвищену захворюваність на
хвороби щитовидної залози на територіях,
потерпілих після чорнобильської аварії,
при настанні вагітності необхідно перевіри-
ти функцію щитовидної залози (здати
аналіз крові на гормони щитовидної зало-
зи), бажано в перші три місяці вагітності.
Навіть незначні порушення функції щито-
видної залози можуть призвести до пору-
шення розвитку плоду й немовляти, до пе-
реривання вагітності або до передчасних
пологів.

На потерпілих від Чорнобильської аварії
територіях у населення частіше відзна-
чається недокрів'я (анемія), нестача кальцію
в організмі, нестійкий артеріальний тиск.
При вагітності ці явища можуть посилюва-
тися й призвести до ускладнень. У зв'язку
із цим, вагітна жінка повинна володіти еле-
ментарними знаннями й методами само-
контролю за станом свого здоров'я.

Під час кожного відвідування лікарів
поцікавтеся результатами виміру артеріаль-
ного тиску і своїх лабораторних досліджень
крові та сечі. Запишіть цифри артеріально-
го тиску, гемоглобіну та результати визна-
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чення білка в сечі. Жінка має повне право
знати результати всіх своїх досліджень для
того, щоб бути не пасивним спостерігачем,
а активним учасником змін, що відбува-
ються в її організмі під час вагітності.

Середній рівень гемоглобіну у здорової
жінки коливається в межах 120-140 г/л.
Зниження рівня гемоглобіну менш, ніж до
110 г/л є підставою для занепокоєння й ви-
магає лікарської консультації. 

Середні цифри максимального артеріаль-
ного тиску у людей у віці від 20 до 40 років
коливаються в межах 120-130 мм.рт.ст., а
мінімального 70-75 мм.рт.ст. Як стійко
підвищений, так і понижений тиск відоб-
ражаються на внутрішньоутробному роз-
витку майбутньої дитини, тому контроль за
артеріальним тиском необхідний.

Поява в сечі вагітних жінок білка може бу-
ти ознакою серйозної патології, тому вима-
гає повторних досліджень і пильної уваги
з боку лікаря.

БЕЗП
ЕЧ

Н
Е

М
А

ТЕРИ
Н

СТВО

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:20  Page 49



prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:20  Page 50



51Факти для Життя

Психосоціальне
благополуччя
матері
і дитини 

Незважаючи на те, що охорона психічного здоров'я є невід'ємною
частиною суспільної охорони здоров'я, цьому питанню не
приділяється належної уваги. 

Психічне здоров'я визначається як стан благополуччя, при якому
людина може реалізувати свій потенціал, справлятися з життєвими
стресами, продуктивно й плідно працювати та робити внесок у
життя свого співтовариства, а не як наявність або відсутність
психічних розладів.

Наукові дані свідчать про вдвічі частішу появу емоційних розладів
у жінок у порівнянні з чоловіками. Найбільша частота цих розладів
відзначається в період вагітності та після пологів.

Депресія є одним з найбільш частих післяпологових ускладнень і
спостерігається приблизно у 10% жінок. Відповідно можна розра-
хувати, що щорічно в Україні 40 000 жінок страждають на такий
емоційний розлад. 

Всім дітям потрібна здорова мама. Всі мами мають право жити
здоровим повноцінним життям. Не можна допускати, щоб жінка й
дитина страждали на самоті. 

Кожна дитина має право рости у турботливому, безпечному й сти-
мулюючому середовищі, що забезпечить їй фізичне і психічне здо-
ров'я, емоційну стабільність і соціальну компетентність.
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Основні
положения:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що

У період вагітності та після пологів кож-
на друга жінка має ті або інші прояви
материнської депресії. Цей стан, зали-
шений без уваги і підтримки, має нега-
тивні наслідки для здоров'я матері, ди-
тини і життя родини в цілому. 

Всім родинам важливо знати фактори
ризику, для того, щоб запобігти можли-
вості виникнення депресії.

Поведінка матері або близького дорос-
лого визначають якість всього подаль-
шого життя дитини.  

Психічне здоров'я і благополуччя дитини
безпосередньо залежить від якості дитя-
чої прив’язаності, характеру домашньо-
го середовища і стилю батьківського ви-
ховання.

1.

2.

3.

4.
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Психосоціальне
благополуччя

матері
й дитини 

Очікування дитини, пологи і догляд за
немовлям є найважливішим періодом у
житті кожної жінки, що повинен супро-
воджуватися почуттями радості та задо-
волення. У той же час емоційні, гормо-
нальні та фізичні зміни в організмі
жінки, які відбуваються в цей період,
можуть викликати смуток, розгуб-
леність, страх і, можливо, навіть озлоб-
леність і агресивність. Молоді матері,
зустрічаючись із ідеалізованим суспіль-
ним розумінням материнства, часто
плутаються в цих протилежних почуттях.
Невідповідність власних почуттів іде-
алізованим соціальним очікуванням ви-
кликають відчуття провини й сорому.
Більшість жінок згодом справляються з
цими емоційними проблемами, але у
деяких вони не тільки не проходять, але
й посилюються, набуваючи форми ма-
теринської депресії.

Допологова депресія протікає під час
вагітності, коли в організмі жінки відбу-
ваються біологічні та гормональні зміни.
Практично кожна четверта вагітна жінка
має симптоми допологової депресії, такі
як часта зміна настрою, плаксивість, роз-
дратованість, безсоння. Але такі прояви
під час вагітності бувають у багатьох
жінок. Саме тому так важливо розпізнати

У період вагітності та
після пологів кожна
друга жінка має ті
або інші прояви
материнської
депресії. Цей стан,
залишений без
уваги і підтримки,
має негативні
наслідки для
здоров'я матері,
дитини і життя
родини в цілому. 

1.
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допологову депресію, тим більше, що
половина жінок, які її пережили, про-
довжує страждати від неї і після пологів. 

Післяпологовий смуток вважається нор-
мою. Через цей стан у перші 10 днів
після пологів проходять до 80 % жінок.
Під час вагітності кількість жіночих гор-
монів, прогестерону та естрогену в ор-
ганізмі значно збільшується. А впро-
довж перших 24 годин після народжен-
ня дитини кількість цих гормонів в ор-
ганізмі стрімко падає до їхнього нор-
мального рівня. Стрімка зміна у рівні
гормонів може викликати депресію.
Жінка може плакати без явного приво-
ду, відчувати втому, роздратування,
страждати від безсоння. Такі симптоми
звичайно тривають 7-10 днів. Вони є
скороминучими, не завдають шкоди
матері та не впливають на її взаємодію з
дитиною. Близькі люди повинні знати і
розуміти, що відбувається з матір'ю, чо-
го варто очікувати, і надати їй необхідну
підтримку.

Післяпологова депресія. Приблизно
8–15% жінок переживають післяполо-
гову депресію в перший рік після народ-
ження дитини. Симптоми післяпологової
депресії включають тривалі періоди по-
ганого настрою, дратівливість, розлади
сну й апетиту, стомлюваність, втрату
інтересу до життя, нездатність справля-
тися з ритмом життя, відчуття провини й
розпачу, зниження концентрації уваги,
нерішучість, думки заподіяти шкоду собі
або дитині. Такий стан може проявляти-
ся в періоди від декількох тижнів до по-
над рік. Жінки з такими симптомами ви-
магають допомоги й лікування. Однією із
причин післяпологової депресії може
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бути рівень гормонів, які виробляє щи-
товидна залоза, що значно знижується
після народження дитини. Простий
аналіз крові допомагає визначити, чи
викликана депресія у жінки цією причи-
ною. У такому випадку призначаються
ліки для коригування функції щитовид-
ної залози. 

Післяпологовий психоз є найбільш
складним з усіх станів, пов'язаних з ма-
теринською депресією. Він включає в се-
бе симптоми від галюцинацій і параної
до суїциду та вбивства дитини. Через
свою складність, післяпологовий психоз
вважається надзвичайною психіатрич-
ною ситуацією. Хоча цей стан
зустрічається в 1-3 жінок на тисячу, він
заслуговує на те, щоб про нього були
проінформовані і родини, і ті, хто надає
допомогу жінкам, оскільки симптоми
мають тенденцію до стрімкого розвитку.

Раннє виявлення і своєчасне лікування
післяпологового депресивного розладу
часто стикається з існуючим уявленням
про "природні капризи" або вади харак-
теру жінки, яка, "замість того, щоб актив-
но доглядати за дитиною", стурбована
власним станом. Втрата ініціативи або
страх бути обговорюваною навко-
лишніми не дозволяє жінці самій зверну-
тися по лікарську допомогу. У той же час
багато лікарів первинної ланки схильні
вважати такий стан тимчасовою й при-
родною реакцією на вагітність і пологи. У
результаті депресія може наростати про-
тягом декількох місяців, а лікування цьо-
го стану відкладається до моменту ви-
никнення потреби в невідкладній
госпіталізації у психіатричний стаціонар. 
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Післяпологова депресія не винятково
«жіноча» проблема. Вона може трапить-
ся у обох батьків і несе підвищений ри-
зик для повноцінного розвитку дитини.
Депресія у чоловіка ускладнює його
здатність виконувати роль батька і чо-
ловіка повною мірою. Дослідження по-
казали доцільність тестування і діагно-
стики післяпологової депресій для всієї
родини, оскільки повноцінний розвиток
дитини забезпечується обома батьками.
Чоловік може перебувати в депресивно-
му стані з різних причин, у тому числі й
через стан жінки. Як правило, мате-
ринська депресія випереджає депресію
батька. 

Всім родинам
важливо знати
фактори ризику
для того, щоб
запобігти
можливості
виникнення
депресії.

2. Існує безліч причин, чому жінки стражда-
ють від депресії. Гормональні зміни,
життєвий стрес, втрата близьких людей
можуть викликати хімічні зміни в мозку
людини і спричинити виникнення де-
пресії. Схильність до депресії може бути
спадковою. Нижче наведено деякі факто-
ри, що збільшують можливість виник-
нення цього розладу.

•Зловживання алкоголем і наркотиками.
•Історія жорстокого поводження в ди-
тинстві.

•Хронічні інфекції.
•Неповноцінне харчування.
•Різке переривання годування грудьми. 
•Емоційні потрясіння, пов'язані з пробле-
мами в родині або на роботі, зміна місця
проживання, смерть близьких людей.

•Відсутність підтримки з боку близьких та
соціальної підтримки.

•Погані стосунки із власною матір'ю.
•Спадкові депресивні розлади.
•Тривога про дитину.

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:20  Page 56



57

Додаткові відомості

Факти для Життя

ПСИ
ХО

СО
Ц

ІА
ЛЬНЕ БЛА

ГО
ПО

ЛУЧЧЯ
М

АТЕРІ ТА
 Д

И
ТИ

НИ

•Подружні та фінансові проблеми.
•Юний вік матері або вагітність першою
дитиною після тридцяти років.

•Небажана, випадкова вагітність.
•Занадто рання або дуже пізня виписка з
пологового відділення.

Інші важливі фактори, які можуть викли-
кати післяпологову депресію, включають
в себе:

•почуття втоми після пологів, зміна режи-
му сну, збільшення стресу й навантажен-
ня у зв'язку з народженням малюка;

•сумніви у своїй здатності бути хорошою
матір'ю;

•стрес, пов'язаний з прагненням жінки
залишатися бездоганною господаркою,
що в її нинішньому стані не реально;

•виникнення почуття втрати – втрати
індивідуальності, самооцінки, контролю
над власним часом, втрати колишньої
фігури й сексуальної привабливості;

•необхідність залишатися в приміщенні
впродовж тривалого часу і дефіцит
спілкування з коханою людиною та
близькими людьми.

Депресія може трапитися з будь-якою
жінкою як під час, так і після вагітності,
варто звернути увагу на ці фактори ризи-
ку, для того, щоб вчасно запобігти або за-
здалегідь підготуватися до можливих
проявів депресії.

Ось деякі прості поради для жінок, що
дозволяють попередити розвиток де-
пресії.

•Намагайтеся відпочивати якнайбільше.
Спіть, коли спить ваша дитина.

•Не намагайтеся все встигнути. Робіть
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стільки, скільки можете, і не соромтеся
просити допомоги у близьких. Це тимча-
сові труднощі, які пройдуть, коли дитина
підросте.

•Постарайтеся проводити якийсь час із
вашим чоловіком або коханою людиною
наодинці, поділіться з ним тим, що ви
відчуваєте. 

•Не проводьте багато часу на самоті. Ви-
користовуйте будь-яку можливість хоча
б ненадовго вийти з будинку, пройтися,
зробити дрібні покупки.

•Спілкуйтеся з іншими мамами. Учіться та
діліться досвідом.

•Не здійснюйте серйозних життєвих змін
у період вагітності та відразу після нього.
Ці зміни принесуть непотрібне наванта-
ження і стрес, а вам будуть потрібні всі
ваші сили. Якщо серйозних змін не мож-
на уникнути, необхідно все добре спла-
нувати і заздалегідь заручитися підтрим-
кою та допомогою.

І для матері, і для дитини дуже важливо
зберігати грудне вигодовування, оскільки
один з гормонів, який виділяється в мате-
ринському організмі при грудному виго-
довуванні, – окситоцин – має антидепре-
сивні властивості. Мами, які припинили
грудне вигодовування дитини у зв'язку з
депресією, відзначають погіршення стану. 

Поведінка матері
або близького
дорослого
визначають якість
всього подальшого
життя дитини. 

3. Кожне немовля генетично запрограмо-
ване на емоційний зв'язок з однією, го-
ловною для нього людиною. Дитина
уважно стежить за її жестами, рухами,
виразом обличчя, вслухається у звуки.
Знайомий запах, ласкавий голос, те, як
його притискають до себе і носять, за-
спокоюють, створює у дитини почуття
надійності, стабільності, безпеки. Завдя-
ки першим емоційним контактам, у ди-
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тини починає з'являтися почуття власної
значущості, необхідне для того, щоб во-
на стала особистістю.

Жінка в стані депресії уникає емоційних
контактів, у тому числі й контакту очима.
В результаті, діти таких матерів демонст-
рують більше негативних емоцій, вико-
ристовуючи плач і протест, як стратегію
привернення уваги до своїх потреб. У
дітей раннього віку, матері яких перебу-
вають у стані депресії, можуть розвитися
емоційні розлади, що спричиняє затрим-
ку розвитку. Старші діти демонструють
слабкий рівень самоконтролю, проявля-
ють агресивне й імпульсивне поводжен-
ня в родині, дитячому садку або школі.
Такі діти мають проблеми з поведінкою,
стосунками з однолітками, довірою до
дорослих, мотивацією до навчання. Така
дитина може втратити можливість дося-
гати успіхів у навчанні, професійній
кар'єрі, особистому житті, а це призво-
дить не тільки до низької якості власного
життя, але й може стати втратою для
суспільства. 

Для емоційного розвитку дитини, забез-
печення її психічного здоров'я, батьки
повинні виявляти безумовну любов і тур-
боту, чуйність і увагу до її потреб, брати її
на руки, розмовляти з нею, співати коли-
скових пісень.

У перші місяці життя важливе місце в
розвитку дитини займають тілесні або та-
ктильні контакти: обійми, погладжуван-
ня, ласкаві дотики. Якщо дитина позбав-
лена таких контактів, вона втрачає інте-
рес до фізичної взаємодії з іншою люди-
ною і у її організмі відбуваються певні
гормональні зрушення. Дуже важливе
значення має грудне вигодовування, при
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якому дитина не тільки перебуває в кон-
такті з тілом матері, але й бачить її об-
личчя і може спілкуватися з нею. 

Дуже часто безперервні повторювані ав-
томатичні дії дитини, такі як розгойду-
вання головою, смоктання пальця й
інших предметів, роздряпування шкіри,
свідчать про нестачу тілесних контактів.
Переважання такої поведінки або її збе-
реження в старшому віці свідчить про
порушення психічного здоров'я дитини.

У процесі спілкування з матір'ю дитина
вчиться зв'язувати певні події з
відповідною емоційною оцінкою матері, і
в такий спосіб навчається орієнтуватися в
подіях, що відбуваються, регулювати
свої емоції, формує власне ставлення до
таких подій.

Психічне здоров'я 
і благополуччя
дитини
безпосередньо
залежить від якості
дитячих
прив’язаностей,
характеру
домашнього
середовища і стилю
батьківського
виховання.

4. У міру дорослішання дитина починає
пізнавати себе і формувати самооцінку –
позитивну або негативну. Батьки відігра-
ють критичну роль у формуванні дитячої
самооцінки. 

Цей процес починається, коли у віці від 18
до 24 місяців дитина починає пізнавати
себе у дзеркалі. Батькам у цьому віці тре-
ба разом з дитиною розглядати її зобра-
ження, просити показати носик, очки,
ручки тощо.

Починаючи з 3,5 – 4 років діти можуть за-
пам'ятовувати, що з ними відбувається і
це початок їхньої автобіографії.

У віці 3,5 – 5 років діти починають ро-
зуміти, що людина може робити помил-
кові припущення. Тому в цьому віці вони
осягають значення переконань і довіри.
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Вони починають маніпулювати довірою
дорослих, обманювати. Класичний при-
клад: «вазу розбила сусідська кішка» або
влаштовувати сильне ревіння в магазині
іграшок – щоб купили.

Уже до 4 – 5 років діти починають усвідо-
млювати розбіжності між собою та інши-
ми дітьми.

У віці від 4 до 7 років діти схильні сильно
перебільшувати свою позитивну оцінку
через бажання подобатися або процвіта-
ти. Починаючи з 8 років, оцінка дитиною
своїх умінь починає зближатися з оцінка-
ми, які дають оточуючі. До раннього
підліткового віку власна оцінка залежить
від друзів, і важливе значення мають лю-
бовні стосунки в родині і надійна дружба. 

Якість домашнього оточення, іграшки й
ігри, які відповідають вікові, наявність
інтелектуального середовища стимулює
дитину до набуття нових умінь, сприяє
гарним результатам у навчанні.

Стилем виховання, сприятливим для роз-
витку дитини, володіють батьки, які люб-
лять дитину і сердечні до неї, приймають її
і хвалять за успіхи; пояснюють їй правила
поведінки і заохочують за їхнє дотриман-
ня; забезпечують самостійність, дозволя-
ючи дитині самій справлятися з посильни-
ми проблемами і приймати самостійні
рішення.

Батьки повинні допомогти дитині у фор-
муванні власного Я і розуміння, чим вона
відрізняється від інших. Насамперед, не-
обхідно забезпечити ідентифікацію із
власним ім'ям. Ім'я – центр особистості,
навколо якого формується свідомість ма-
ляти. Батькам варто пояснити дитині, чо-
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му її так назвали, як її називають близькі
та знайомі. Як її будуть називати, коли во-
на виросте. Малюк повинен знати, що
при першому знайомстві варто називати
своє ім'я. Звертатися до людини потрібно
на ім'я, привітно дивлячись їй в очі. 

Дитина повинна вчасно усвідомити, що
вона хлопчик або дівчинка. Дитина також
повинна учитися пізнавати, відчувати і
любити своє тіло. Дитині важливо знати,
що якою б вона не була, худенькою чи
повною, високою чи низенькою, тіло її
унікальне, заслуговує на увагу й догляд і
належить тільки їй. Батьки повинні бути
делікатними, обговорюючи особливості
статури дитини. 

Дитині важливо знати, що вона не випад-
кова у цьому житті, не самотня. У неї, крім
батьків, бабусь і дідусів, є ще родичі й
предки, далекі й близькі. Батьки повинні
розповідати дитині сімейні історії та
історії, пов'язані з минулим її роду. 

Важливо з самого дитинства знати, що
людина належить до певних нації і раси.
Батьки можуть розглядати картинки й фо-
тографії різних людей і пояснювати малю-
кові, що діти й дорослі різних націй і рас
виглядають по-різному, але в той же час
вони усі гарні. Старшій дитині можна роз-
повідати про свої національні традиції,
про видатних людей і досягнення, учити з
нею національні пісні й танці, брати участь
у святах, одягати національні костюми. 

Дитині дуже важливо подобатися іншим і
почувати себе коханою. Батьки ніколи не
повинні скупитися на похвалу дитині за її
досягнення, обзивати її, давати їй нега-
тивну характеристику. 
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Малюк з раннього дитинства здатний
оцінювати свою поведінку: коли він пово-
диться добре, а коли погано, що можна
робити, а що не можна. Батьки повинні в
родині встановити загальні критерії
оцінки. Батьки не повинні давати розбіжні
оцінки вчинкам дитини. Караючи дитину,
батьки повинні пояснити, за що її покара-
ли. Фізичні покарання неприпустимі. Ди-
тина, яку б'ють, осягає тільки одне прави-
ло: для досягнення своєї мети можна за-
подіювати біль близькій людині. 

Малюкові, незважаючи на його малий вік,
корисно знати, що з народження він має
права і обов'язки. Батьки можуть роз-
повісти своїй дитині, що вона має право
на ім'я, ігри й навчання, на захист, неза-
лежно від її раси, національності, мови і
статі. Необхідно пояснювати дитині, що у
неї також є обов'язки: прибирати іграшки,
робити уроки, допомагати по дому. З
віком коло обов'язків і відповідальність
дитини повинні зростати і повинен вста-
новлюватися зв'язок між правами й
обов'язками.
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Грудне
вигодовування

У сучасному світі грудне вигодовування розглядається як високоефективний
спосіб забезпечення здоров'я і розвитку дітей грудного віку. Незважаючи на це,
занадто мале число матерів годують своїх дітей винятково грудьми до шести
місяців і, з урахуванням введення відповідного віку дитини прикорму, продов-
жують годувати грудьми до двох років, як це рекомендовано Всесвітньою ор-
ганізацією охорони здоров'я. В Україні тільки 6% жінок годують своїх дітей ви-
нятково грудним молоком до шести місяців.

Як не дивно, саме ті діти, які ростуть у благополучних родинах з високим рівнем
доходів і могли б одержати найкраще, часто мають найменші шанси на те, щоб
харчуватися грудним молоком. Багато матерів під тиском комерційної реклами
або дотримуючись непрофесійних рекомендацій вводять у раціон дитини до
шести місяців воду, різні трав'яні чаї або соки.

Для грудних дітей, особливо тих, які проживають в умовах тривалого впливу
малих доз радіації, материнське молоко є найкращим харчуванням. Поруч з
унікальними живильними властивостями, грудне молоко попереджає на-
копичення й сприяє виведенню з організму дитини радіонуклідів. 

Кожна жінка може успішно годувати грудьми. Мати, яка годує, потребує підтрим-
ки родини, родичів і друзів. Підтримку повинні надавати медичні працівники,
громадські організації, засоби масової інформації та роботодавці. Однак, суспільст-
во ще не усвідомило і не забезпечило достатнього захисту підтримки грудного
вигодовування. Україна не ратифікувала Міжнародний звід правил маркетингу
замінників грудного молока і його вимоги порушуються на всіх рівнях. Це доз-
воляє неконтрольовану та агресивну рекламу і просування продуктів штучного
дитячого харчування, починаючи від «подарунків» матерям, створення баз да-
них матерів для цільової реклами і до «заохочень» і «навчань» медичних
працівників і проведення «наукових» симпозіумів і конференцій.

В інтересах здоров'я й розвитку дітей, кожен повинен мати доступ до інформації
про переваги вигодовування грудьми, цінність винятково грудного вигодову-
вання до шести місяців, його тривалості до дворічного віку дитини. Надавати та-
ку інформацію і вживати дієвих заходів на захист грудного вигодовування –
обов'язок уряду кожної країни. 
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Грудне молоко є єдиною їжею, якої потре-
бує дитина протягом перших шести
місяців життя. Немає ніякої необхідності
давати іншу їжу, напої або воду. 

Новонароджені діти повинні постійно пе-
ребувати з матерями. Починати годувати
грудьми потрібно з першої години життя
дитини. 

Кожна мати може годувати новонародже-
ну дитину своїм молоком. Часте годуван-
ня сприяє збільшенню виділення молока. 

Працююча жінка може продовжувати го-
дувати дитину грудним молоком, якщо
вона буде це робити якнайчастіше протя-
гом того часу, який проводить з дитиною. 

Що б не було написано на упаковці мо-
лочної суміші, вона не замінить мате-
ринське молоко.

1.

2.

3.

4.

5.
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Грудне
вигодовування

Грудне молоко – це найкраще, що може
одержувати немовля, його не може
замінити ніякий інший продукт. Це живе
харчування, яке створене для однієї кон-
кретної дитини і змінюється залежно від
її потреб. 

Процес грудного вигодовування є про-
довженням процесу розвитку людського
дитинчати, що на відміну від тварин, на-
роджується незрілим і вимагає постійно-
го контакту з матір'ю. Такий постійний
тілесний контакт під час грудного виго-
довування забезпечує дитині фізичне й
психічне здоров'я, емоційний і соціаль-
ний розвиток. 

Для грудних дітей, які проживають в умо-
вах тривалого впливу малих доз радіації,
материнське молоко є найкращим харчу-
ванням завдяки високій збалансованості
складу всіх поживних компонентів і наяв-
ності великої кількості біологічно активних
речовин. Разом з унікальними поживни-
ми властивостями грудне молоко має та-
кож адаптогенні, протиінфекційні, захисні,
антитоксичні та радіозахисні властивості.
Грудне молоко попереджує накопичення
радіонуклідів в організмі дитини, а також
сприяє їхньому виведенню. Здатність

Грудне молоко є
єдиною їжею, якої
потребує дитина
протягом перших
6-ти місяців життя.
Немає ніякої
необхідності
давати іншу їжу,
напої або воду. 

1.
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зв'язувати активні радикали мають деякі
амінокислоти, які входять до складу груд-
ного молока – метіонін, цистин, таурин.
Останній впливає на розвиток централь-
ної нервової системи, органів зору, не-
обхідний для утворення холестерину,
зв'язування жовчних кислот та їхнього ви-
ведення, стимулює функції кісткового моз-
ку, має антиконвульсивні та антиаритмічні
властивості. У грудному молоці вміст та-
урину в 4-5 разів більший, ніж у ко-
ров'ячому.

Не менш важливе значення мають імуног-
лобуліни, що містяться в молоці матері.
Вони блокують розмноження хворобо-
творних бактерій у травному тракті дити-
ни, вірусів, сприяють зміцненню імунітету. 

Грудне молоко повністю задовольняє по-
треби дитини в їжі та питті. Навіть у спе-
котному, сухому кліматі грудне молоко
повністю забезпечує потреби немовляти
в рідині. Тому немає ніякої необхідності
давати дитині будь-які напої протягом
перших шести місяців життя. Немовляті
не потрібна додаткова вода, ні, тим
більше, солодкі розчини або «чаї», які в
надлишку пропонуються компаніями-
виробниками дитячого харчування.

Дуже часто такі трав'яні чаї пропонуються
як засіб від дитячих кольок. Доведено, що
від кольок вони не допомагають. Годуван-
ня дитини іншою їжею або напоями не
дає ніяких переваг, окрім того, воно вик-
ликає розлад шлунку та інші хвороби. 

Якщо дитина вередує під час годування
або недостатньо набирає у вазі: 

•Перевірте, чи правильно вона прикла-
дена до грудей (чи захоплює ареолу со-
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ска, чи тільки сосок) і чи «ефективно»
вона смокче (якщо дитина весь час, без
пауз, робить смоктальні рухи, молоко
вільно тече в ротик, імовірно, смоктання
не є ефективним).

•Годуйте дитину частіше. Можливо, це
доведеться робити щонайменше два-
надцять разів у добу. 

•Не уникайте нічних годувань, вони над-
звичайно важливі для вироблення в ма-
тері необхідної кількості молока

•Не давайте дитині ніякої води та чаїв,
вони можуть «обдурити» організм ма-
тері в тому, скільки молока потрібно ди-
тині.

•Можливо, дитина не насичується за ко-
роткий час годування. Дитину не-
обхідно годувати не менше 15 хвилин. 

•Можливо, дитина хвора, і шукати при-
чину треба не в грудному вигодову-
ванні. 

Тільки з шести місяців у дитини виникає
потреба в додатковому харчуванні. З по-
чатком ведення прикорму грудне виго-
довування повинне бути збережене, во-
но так само важливе для дитини, як і в
попередні місяці. 

У кожної жінки відбуваються так звані
кризи в грудному вигодовуванні, вони
обумовлені розвитком дитини. Як пра-
вило, такі кризи бувають у віці трьох і
шести місяців. У цей час і організму ма-
тері, і організму дитини потрібно «на-
лаштуватися» на нові потреби, що вима-
гає трохи терпіння, впевненості у своїх
силах і уваги до потреб дитини. У ці
періоди треба більше часу проводити
разом, частіше прикладати дитину до
грудей і на якийсь час повернутися до
нічних годувань. 
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Деякі віруси передаються з грудним мо-
локом (вірус імунодефіциту людини,
віруси гепатиту, туберкульозу, сифілісу,
цитомегаловірус та інші), тому жінкам,
які знають або підозрюють про наявність
таких інфекцій, необхідно одержати
індивідуальну консультацію з годування
дитини. 

Негайно після пологів дитина на дві го-
дини повинна бути поміщена на груди
матері «шкіра до шкіри». Грудне вигодо-
вування необхідно почати впродовж
першої години після пологів, коли дити-
на демонструє бажання і спроби знайти
«їжу». Перше прикладання до грудей —
питання делікатне, вимагає такту і
терпіння. Можливо, доведеться зробити
кілька спільних зусиль, щоб дитина пра-
вильно взяла груди. Але саме від цих зу-
силь залежить, чи буде успішним грудне
вигодовування.

Перше прикладання до грудей – це ще й
перша імунізація дитини, що допомагає
«запустити» природні механізми захисту
організму. 

Молозиво, густа жовта речовина, яка ви-
робляється у матері в перші кілька днів
після пологів, є найкращою їжею для не-
мовляти. Крім того, що воно дуже пожив-
не і його склад ідеально підходить до по-
треб новонародженої дитини, молозиво
також має потужні захисні властивості.
Іноді матерям радять не годувати своїх
дітей молозивом і чекати появи «справж-
нього» молока. Це вкрай погана порада. 

Дитині не потрібно давати жодної іншої
їжі або питва в період очікування

Новонароджені
діти повинні
постійно
перебувати 
з матір'ю.
Починати
годувати грудьми
потрібно з першої
години життя
дитини. 

2.
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збільшення кількості молока у матері.
Будь-який замінник материнських гру-
дей, соски, пустушки заважають налагод-
женню грудного вигодовування й підви-
щують ризик інфекцій. 

Якщо виникають ситуації, при яких дити-
на сама не може смоктати або з якихось
причин тимчасово розлучена з матір'ю,
годувати її потрібно зцідженим мате-
ринським молоком із чашечки, ложечки,
піпетки або через спеціальний катетер,
але не через соску. Механізм смоктання
соски і грудей різний, і дитині потім важ-
ко буде правильно взяти груди. 

Мати має право і повинна вимагати, щоб
дитина постійно перебувала з нею в
одній кімнаті. Ніякі медичні маніпуляції
не можуть бути підставою для розлучення
матері і дитини. Дитину необхідно году-
вати, як тільки вона виявляє ознаки голо-
ду, удень і вночі, не обмежуючи час смо-
ктання. Це називається годуванням на
вимогу.

Кожна мати може
годувати
новонароджену
дитину своїм
молоком. Часте
годування сприяє
збільшенню
виділення молока. 

3. Багатьом матерям необхідні підтримка і до-
помога на початку годування грудним мо-
локом. Правильному прикладанню дитини
до грудей жінку повинні навчити в жіночій
консультації. Допомогу також повинні нада-
ти в пологовому будинку при першому при-
кладанні. При багатьох пологопомічних ус-
тановах і дитячих поліклініках працюють
суспільні групи підтримки матерів, які году-
ють, що складаються з навчених жінок, які
мають успішний досвід годування грудьми,
і можуть допомогти жінці перебороти не-
впевненість і попередити можливі пробле-
ми. 

Визначним у грудному вигодовуванні є пра-
вильне прикладання дитини до грудей,
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оскільки неправильне прикладання призво-
дить до больових відчуттів і тріщин на со-
сках, зменшення кількості вироблюваного
матір'ю молока, і, як результат, відмови ди-
тини від грудей. 

Ознаки того, що дитина правильно прикла-
дена до грудей:

•Поза при годуванні комфортна для матері
й дитини.

•Тіло дитини знаходиться паралельно тілу
матері.

•Ротик дитини широко відкритий. 
•Нижня губка вивернута назовні.
•Щічки дитини надуті, а не втягнені.
•Підборіддя дитини торкається грудей ма-
тері. 

•Темну шкіру навколо соска матері (ареолу)
більше видно над ротиком дитини, ніж під
ним. 

•Дитина смокче довгими, глибокими витя-
гуваннями. 

•Мати не має болісних відчуттів. 

Дитина сама регулює свою потребу в їжі. Але
є дивовижні «голодні щасливці», які сплять
більше трьох годин, не прокидаючись для
годування. Такого малюка потрібно ніжно
розбудити і запропонувати грудне молоко. 

Плач не є ознакою того, що дитині не виста-
чає молока або потрібна інша їжа або вода.
Якщо вона добре набирає вагу, причину пла-
чу слід шукати в іншому. 

Матері, які побоюються, що їм, нібито, не
вистачить молока, часто дають своїм дітям
іншу їжу або рідину. Але це призводить ли-
ше до того, що кількість молока у матері зни-
жується. Тому що дитина, яка вже насити-
лася іншими продуктами, висмоктує мен-
ше, і у мозок матері надходить «занижений
запит» про потребу дитини в молоці. 
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Дітям не можна давати пустушку, соску,
або напувати з пляшечки. Механізм смо-
ктання соски і грудей різний, і дитині
потім важко буде смоктати груди. Дове-
дено, що використання сосок або пляше-
чок приводить до зменшення кількості
молока у матері. 

Батьки повинні підтримувати матерів у
їхній впевненості і бажанні годувати своїх
дітей тільки грудним молоком. Пріори-
тетним завданням матері є годування
грудьми. Все інше може зробити тато або
інші члени родини.

Дуже поширена помилкова думка щодо
харчування матері під час грудного вигодо-
вування. Повноцінне харчування матері,
яка годує, дуже важливе. Мати повинна
одержувати з їжею досить вітамінів і мікро-
елементів, але їй зовсім не потрібно «їсти і
пити за двох», оскільки ті «накопичення»,
які зробив організм під час вагітності, влас-
не, і призначаються для забезпечення
успішного грудного вигодовування. Навіть
якщо харчування матері дуже вбоге, вона
може успішно вигодувати дитину. Якщо
жінка не годує грудьми, жирові нагромад-
ження так і залишаться не використаними.
Саме з цієї причини, жінки, які годують
грудьми, швидше відновлюють форми тіла. 

Жінка, яка працює,
може успішно
продовжувати
годувати дитину
грудним молоком. 

4. Якщо мати не може бути з дитиною протя-
гом робочого дня, вона повинна годувати
її якнайчастіше, коли вони разом. Завдяки
частому годуванню грудьми кількість моло-
ка залишається незмінною. 

Якщо жінка не може годувати грудьми на
своєму робочому місці, вона повинна
зціджувати молоко й тримати його в чисто-
му посуді в холодильнику. Грудне молоко
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можна зберігати не більше 12 годин у хо-
лодильнику при температурі +4°С +5°С та
впродовж 4 місяців у морозильній камері
при —18°С, не боячись, що воно зіпсується.
Зціджене молоко слід давати дитині із чис-
тої чашки або ложки. 

Заморожене молоко слід розморожувати
при кімнатній температурі, повільно, на во-
дяній бані, нагріваючи до 37°С. Розморо-
жувати і розігрівати молоко в мікрохвильо-
вій печі не можна, тому що при цьому зни-
кають багато його корисних властивостей. 

Згідно трудового законодавства України
жінкам, які мають дітей у віці до півтора
років, надаються, крім загальної перерви
для відпочинку і харчування, додаткові пе-
рерви для годування дитини. 

Ці перерви надаються не рідше, ніж через
три години і повинні тривати не менше 30
хвилин кожна. При наявності двох або
більше дітей у віці до півтора років три-
валість перерви встановлюється не менше
однієї години. За бажанням жінки перерви
для годування дитини можуть бути
приєднані до перерви для відпочинку і хар-
чування або в підсумованому вигляді пе-
ренесені як на початок, так і на кінець ро-
бочого дня (робочої зміни) з відповідним
його (її) скороченням.

Перерви для годування дитини включають-
ся в робочий час і оплачуються за середнім
заробітком.
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Ніяка молочна
суміш не може
замінити
материнське
молоко, що б
не було написано
на її упаковці.

5. Грудне молоко є унікальним, індивіду-
альним, незамінним і єдиним продуктом
харчування новонародженої дитини.
Грудне молоко – це жива субстанція,
створена тільки для однієї конкретної
дитини, яка постійно змінюється, залеж-
но від її потреб. Грудне молоко не можна
замінити ніяким іншим продуктом.

Яка б не була дитяча молочна суміш – це
всього лише сухе коров'яче молоко з до-
даванням вітамінів, мікроелементів і
біодобавок, що не робить її анітрохи
«наближеною до грудного молока», як
часто можна прочитати на упаковках ди-
тячих сумішей. Коров'яче молоко при-
значене для теляти, організм людської
дитини вимагає іншого харчування. 

Будь-які порівняння сумішей з мате-
ринським молоком або стверджування,
що вони «сприяють розвитку або
зміцнюють імунітет», є неетичним і не-
правдивим рекламним трюком, спрямо-
ваним на збільшення збуту продукту та
одержання прибутків. У багатьох країнах
світу такі маркетингові прийоми оголо-
шені поза законом і їх застосування суво-
ро карається. Наприклад, у березні 2007
року уряд Великої Британії відповідними
державними рішеннями заборонив ви-
користання тверджень про наближеність
сумішей до грудного молока, про те, що
якийсь компонент суміші сприяє розвит-
ку, зміцненню імунітету тощо. Уряд ого-
лосив, що усі такого роду твердження є
незаконними і ставлення до порушників
не буде толерантним. Якщо суміш
містить якісь спеціальні добавки, це про-
сто повинно бути зазначене в її складі. 
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У деяких європейських країнах на по-
рушників Зводу накладаються серйозні
грошові штрафи (від 5 000 євро), або ж
вони втрачають ліцензії на лікарську
практику. 

Правила розповсюдження замінників
грудного молока, які поширюються на
всі продукти дитячого харчування і засо-
би вигодовування, регламентуються
«Міжнародним Зводом правил марке-
тингу замінників грудного молока». В Ук-
раїні Міжнародний Звід правил не ра-
тифікований, хоча наказами Міністерст-
ва охорони здоров'я пропонується його
виконання в усіх медичних установах. 

Вигодовування сумішами виправдане,
якщо дитина розлучена з матір'ю, або
існують медичні протипоказання до
грудного вигодовування. 

При цьому дуже важливо пам'ятати, що
сухі молочні суміші не є стерильним про-
дуктом і можуть бути заражені ентероба-
ктеріями, які при порушенні умов
зберігання або готування суміші швидко
розмножуються і можуть викликати
серйозні негативні наслідки, аж до
смерті. Наприклад: випадки смерті дітей
грудного віку внаслідок використання
для годування суміші, зараженої ентеро-
бактерією Саказакі, були зафіксовані
навіть у благополучних європейських
країнах. Впродовж останніх двох років
європейська громадськість була свідком
декількох великих скандалів, пов'язаних
з відкликанням великих партій дитячих
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молочних сумішей через забруднення їх
сторонніми домішками, наприклад ти-
пографською фарбою, як у випадку
Італії. 
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Харчування
і фізичний
розвиток
дитини

Сотні мільйонів дітей у світі страждають від недоїдання і, так звано-
го, прихованого голоду – дефіциту микронутрієнтів, серед яких
найбільш важливими є залізо, йод і цинк. 

У той же час дитяче ожиріння стає суттєвою проблемою навіть у
країнах з низькими доходами населення. У світі понад 300 мільйонів
чоловік страждають на ожиріння. Недоїдання й ожиріння здають-
ся різними питаннями, хоча природа їх однакова. 

Як недоїдання, так і ожиріння мають важкі негативні наслідки для
здоров'я дитини, тому розглядаються як прояви жорстокого і
безвідповідального ставлення до дітей. Якість харчування і питан-
ня гігієни харчування також має важливе соціальне значення,
оскільки гострі харчові інфекції та отруєння можуть призвести до
загибелі дитини. 

Неповноцінне харчування матері під час вагітності та дитини пер-
ших років життя призводить до порушення обміну речовин, за-
тримки фізичного і психічного розвитку дитини, частих інфекційних
захворювань і розладів здоров'я.

Незалежно від соціального статусу, переважна більшість батьків мо-
же забезпечити адекватне харчування своїм дітям за умови, що во-
ни володіють знаннями про харчові потреби дітей і відповідально
підходять до забезпечення своєї дитини всім необхідним для пов-
ноцінного росту і розвитку.

Всі діти мають право на захист і повноцінне харчування. Спостере-
ження за фізичним розвитком дитини є обов'язком не тільки медич-
них працівників. Батьки повинні знати і розуміти, як розвивається
дитина, що є варіантами нормального розвитку і що повинне вик-
ликати занепокоєння та потребує звернення по медичну допомогу.
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Те, як дитина росте й набирає вагу, ово-
лодіває руховими навичками й уміннями,
є показниками її фізичного розвитку. 

З 6-ти місяців діти мають потребу в додат-
ковій їжі, але годування грудним молоком
повинне тривати, по можливості, до двох
років. 

Батьки повинні володіти методами чуйно-
го годування для виховання у дитини пра-
вильних харчових звичок.

Усім дітям потрібен вітамін А. 

Для нормального фізичного і нервово-
психічного розвитку дітям необхідні про-
дукти харчування, збагачені залізом.

1.

2.

3.

5.
4.
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Харчування
і фізичний

розвиток
дитини

Фізичний розвиток – це одна з основних
характеристик здоров'я дитини. Фізич-
ний розвиток є динамічним процесом
збільшення зросту, маси, розвитку окре-
мих частин тіла й біологічного дозріван-
ня дитини. У ранньому віці фізичний
розвиток прямо залежить від харчуван-
ня дитини. 

Темпи оволодіння рухами у дітей індивіду-
альні та залежать від виховного впливу
дорослих і власної активності малюка.

Розвиток рухів, їхньої координації, сили,
спритності, усвідомленості має величезне
значення не тільки для фізичного, але й
для психічного зростання дитини.

Здорова дитина починає тримати голову
вже з 4-5 тижнів. Протягом 2 і 3 місяців
розвивається вміння тримати голову у
вертикальному положенні на руках у до-
рослого. Коли дитина навчилася тримати
голову, можна розвивати її вміння спира-
тися на ніжки. Вправа для розвитку цього
руху полягає в тому, що дорослий підтри-
мує дитину під ручки, створюючи упор для
ніжок. При цьому ставити дитину на ноги
під вагою її тіла в жодному разі не можна.

Те, як дитина росте
і набирає вагу,
оволодіває
руховими
навичками й
уміннями, є
показниками її
фізичного
розвитку. 

1.
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До 6-7 місяців дитина вчиться повзати.
Щоб у неї виникла така потреба, потрібно,
щоб у манежі було досить просторо і
іграшки розміщалися в різних кутках. 

У віці 7-8 місяців дитина вчиться ставати
на ніжки самостійно, тримаючись за опо-
ру, і приблизно до 8 місяців вона може са-
мостійно сидіти. 

На 11 місяці, коли дитина вже добре пере-
ступає ніжками, її можна вчити ходити,
тримаючи спочатку за дві ручки, а потім за
одну.

Велике значення для успішного ово-
лодіння рухами і розвитку спритності ма-
ють іграшки: качалки, м’ячики, візки то-
що. Для розвитку дрібної моторики дуже
важливо використовувати ігри з пальчи-
ками дитини та іграшки, що вимагають
дрібних рухів: пірамідки, конструктори з
великими деталями. Чудово підходять
для таких занять і звичайні домашні без-
печні предмети, наприклад, великі кольо-
рові пластикові кришки можна складати і
виймати з коробки або каструльки.

Нові норми фізичного розвитку дітей,
розроблені ВООЗ, підтверджують, що
кожна дитина, незалежно від того, у якій
частині світу вона народжена, розви-
вається в межах того самого діапазону ро-
сту й ваги. Нові норми свідчать про те, що
в основі різного росту дітей у віці до п'яти
років лежать більшою мірою фактори
харчування, практики годування, навко-
лишнього середовища і охорони здо-
ров'я, аніж генетичні та етнічні причини.
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З 6-ти місяців діти
мають потребу в
додатковій їжі, але
годування грудним
молоком повинне
тривати, по
можливості, до
двох років. 

2. У перші шість місяців життя, коли дитина
перебуває у віці найбільшого ризику,
грудне молоко повинне бути її єдиною
їжею, оскільки, крім поживних якостей,
воно допомагає захистити дитину від ба-
гатьох інфекцій. У віці 6 місяців дитині
потрібна додаткова їжа (прикорм). Году-
вання грудним молоком повинне тривати
протягом першого і другого року її життя. 

Правила введення прикорму

Прикорм дається перед годуванням
грудьми. Під час годування дитина повин-
на знаходитися у вертикальному поло-
женні, у зручній позі на руках або колінах
матері або в спеціальному дитячому
стільчику. Продукти прикорму необхідно
давати, починаючи з невеликої кількості, з
однієї чайної ложки і поступово, за 5-7
днів, доводити до повної порції. 

Щоразу після того, як малюк одержав
прикорм, його потрібно прикласти до гру-
дей. Це допоможе зберегти лактацію і
принесе задоволення дитині. 

Прикорм необхідно давати тільки з ло-
жечки, поклавши невелику кількість їжі на
середину язика дитини, тоді її легко буде
проковтнути. Під час годування дитині
треба дати ложечку в руку для того, щоб
вона звикала до «своєї» ложечки. 

Дитину не можна годувати силоміць. Ма-
ма повинна заохочувати дитину їсти і роз-
мовляти з нею. Якщо дитина виштовхує
їжу з рота, відвертається, її потрібно за-
спокоїти, погодувати грудьми, а наступно-
го разу запропонувати інші продукти,
іншого смаку або консистенції. 

Кількість нової їжі, яку з'їдає дитина,
більше залежить від того, наскільки часто і
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активно батьки заохочують дитину, аніж
від самої запропонованої їжі. 

Їжа завжди повинна бути свіжо пригото-
ваною, мати ніжну гомогенну конси-
стенцію, схожу на вершки або сметану, і
охолодженою до температури тіла ( 36-
37°С).

З появою ознак поганої переносимості
продуктів, таких, як порушення травлен-
ня, алергійних реакцій і інших проявів,
варто припинити давати цей продукт при-
корму і запропонувати інший. 

Середня здорова дитина, яка перебуває
на грудному вигодовуванні, потребує: 
2 - 3 годування стравами прикорму на
день у віці 6 – 8 місяців;
3 - 4 годування на день у віці 9 – 11
місяців;
3 основних годування на день із 2 додат-
ковими «перекусами» в 12 – 24 місяці.

Продукти прикорму

Першими стравами, запропонованими
дитині у віці 6 місяців, можуть бути овоче-
ве або фруктове пюре та каші. Перевагу
слід віддавати крупам, які не містять глю-
тену: гречка, рис, кукурудза. Частота вве-
дення цих продуктів повинна становити
1-2 рази на день із поступовим збільшен-
ням кількості. 

Овочеві та фруктові пюре як малобілкову
їжу дають не більше, ніж 2 тижні. Потім
необхідно збагачувати ці страви шляхом
додавання в них високобілкових про-
дуктів, таких як м'який сир і м'ясо.

Для профілактики залізодефіцитної анемії
необхідно давати дитині продукти, які

Додаткові відомості
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містять залізо: м'ясо і печінку. Рибу можна
давати дитині у віці одного року.

У період введення прикорму, у страви не
слід додавати сіль, цукор або прянощі.
Для полегшення звикання дитини до но-
вої їжі, у страви прикорму можна додава-
ти зціджене грудне молоко. 

До двох років не рекомендується давати
дитині ніяких видів чаю: ні чорного, ні зе-
леного, ані трав'яного. Не рекомендується
давати дитині каву. Ці напої перешкоджа-
ють засвоєнню заліза з їжі і можуть стати
причиною розвитку залізодефіцитної
анемії. Після двох років варто уникати
вживання дитиною чаю під час їжі. 

До 9 місяців не слід давати дитині цільне
коров'яче або козяче молоко. Не рекомен-
дується вигодовування дитини козячим
молоком внаслідок ризику виникнення
фолієво дефіцитної анемії. Для приготу-
вання продуктів прикорму можна викори-
стовувати розведене (модифіковане) ко-
ров'яче молоко.

Кількість пропонованої їжі ґрунтується на
принципах активного заохочення дитини
до їжі. Необхідно поступово збільшувати
різноманітність продуктів прикорму і кон-
систенцію пропонованих страв прикорму. 

Не рекомендується годування дитини з
пляшечок із сосками. 

Страви повинні бути м'якими, кашо-
подібними, або у вигляді пюре, суфле,
тефтельок, парових котлеток, а овочі й
фрукти дрібно порізаними. 

Додаткові відомості

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 85



86

Додаткові відомості

Факти для Життя

З появою кутніх зубів у дітей і здатності пе-
режовувати їжу, її консистенція вже може
бути такою, як для дорослих.

До двох років у раціоні харчування дити-
ни молоко і молочні продукти повинні бу-
ти звичайної жирності (3,2% або 3,5%),
а для дітей старше 2 років рекомендовані
продукти зі зниженим вмістом жиру. 

Для профілактики йододефіцитних станів
під час приготування їжі необхідно вжи-
вати йодовану сіль.

Їжа повинна піддаватися ретельній
кулінарній обробці і пропонуватися ди-
тині не пізніше, ніж через 30 хвилин після
приготування.

Важливо включати в раціон харчування
дитини різноманітні продукти: овочі, фру-
кти, переважно місцеві й у свіжому ви-
гляді, нежирні сорти м'яса, птицю (без
шкіри), рибу, яйця, печінку. При недостат-
ності в харчуванні дитини м'ясних про-
дуктів, необхідно збагатити її раціон бо-
бовими. 

Дитині також треба давати хліб, крупи,
макаронні вироби й картоплю. 

Штучне вигодовування.

У виняткових випадках, коли неможливе
вигодовування дитини грудним молоком,
її необхідно вигодовувати адаптованою
дитячою сумішшю. Батьки повинні усвідо-
млювати ризики штучного вигодовування
дитини й знати, як правильно готувати і
зберігати суміш. Суміш необхідно
підігрівати не менше, ніж до 70°С і не ви-
користовувати її, якщо пройшло більше
40 хвилин з моменту її приготування. 
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Кількість молочної суміші залежить від
маси тіла дитини. Після закінчення году-
вання завжди повинна залишатися неве-
лика кількість суміші. Мама повинна зна-
ти, що кількість суміші, яка використо-
вується для годування не завжди однако-
ва протягом дня. 

Введення продуктів прикорму не
відрізняється від введення продуктів при-
корму для дітей на грудному вигодову-
ванні.

Дітям у віці 6 – 24 місяці, які перебувають
на штучному вигодовуванні та одержують
прикорм, необхідно давати чисту кип'яче-
ну воду на додачу до тієї, яка міститься у
суміші та в інших продуктах харчування. 

Батьки повинні
володіти
методами
чуйного
годування для
виховання в
дитини
правильних
харчових
звичок.

3. Батькам важливо розуміти, що годування
дитини – це не просто забезпечення її фізич-
них потреб, але й важлива складова пов-
ноцінного розвитку: емоційного, соціаль-
ного, особистісного, пізнавального, еко-
логічного й навіть мовного і естетичного. 

У дитини повинен бути свій власний окре-
мий посуд. Він повинен легко митися і бути
безпечним. 

Годування дитини повинне бути чуйним,
уважним до її можливостей, потреб і по-
чуттів. Батькам необхідно навчитися ро-
зуміти сигнали, які подає дитина, і належ-
ним чином на них реагувати. Чуйне году-
вання допомагає дитині виробити здорові
звички у харчуванні. 

Якщо дитина подає сигнал, що вона сита, а
батьки продовжують годувати її силоміць,
у дитини виникає недовіра до власних
відчуттів. Це може призвести до того, що їй
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буде важко самій визначити, голодна вона,
чи сита. Що, в свою чергу, приведе до про-
блем у харчуванні в майбутньому, таких, як
недоїдання або переїдання. 

Трапляється, що батьки використовують їжу
як метод покарання або ж, навпаки, як на-
городу за «гарну» поведінку дитини і показ-
ник якості і кількості своєї любові до неї. Цьо-
го краще не допускати.

Батьки повинні бути чуйними і гнучкими у
своїх вимогах до харчування дитини. При
прийманні їжі в родині повинен панувати
спокій і оптимізм. Спільні обіди або вечері
створюють прекрасну можливість сімейно-
го спілкування і вияву любові та турботи. 

Якщо батьки хочуть навчити дитину навич-
кам здорового харчування, вони самі по-
винні демонструвати позитивний приклад. 

Недоїдання, як і переїдання, в ранньому віці
негативно впливає на розвиток дитини й
збільшує ризик серцево-судинних захво-
рювань, гіпертонії, ожиріння та інших хво-
роб у майбутньому. 

Шлунок дитини менший за розмірами, ніж
шлунок дорослого, тому дитина не може
з'їсти багато за один раз. Але потреба в
енергії для росту і розвитку величезна. Та-
ким чином, важливо, щоб діти їли часто. 

Хвору дитину треба заохочувати їсти потро-
ху, але часто. Після хвороби дітей необхідно
годувати додатково ще один раз на день
протягом тижня. 

Додаткові відомості
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Всім дітям потрібен
вітамін А.

4. Поки дитині не виповнилося шість місяців,
грудне молоко забезпечує всю необхідну їй
кількість вітаміну А, що надходить у грудне
молоко через їжу матері. Діти, старші за шість
місяців, мають потребу у вітаміні А з інших
продуктів. Він міститься в багатьох фруктах
і овочах жовтого й жовтогарячого кольору,
рослинній олії, яйцях, молочних продуктах,
збагачених продуктах харчування, мате-
ринському молоці, а також полівітамінах і
харчових добавках, призначення яких
здійснює лікар-педіатр.

Якщо діти не одержують вітаміну А в дос-
татній кількості, у них може розвитися ку-
ряча сліпота. Якщо гострота зору знижується
ввечері та вночі, то, ймовірно, вітаміну А не
вистачає. Таку дитину слід проконсультува-
ти у педіатра.

Вітамін А є в продажу у формі капсул або в
рідкому вигляді.

Кишкові та інші інфекції можуть виснажу-
вати запаси вітаміну А в організмі дитини,
які можна відновлювати більш частим го-
дуванням грудьми, а у дітей, старших шес-
ти місяців, шляхом збільшення в їхньому
раціоні кількості фруктів і овочів, яєць,
печінки і молочних продуктів. Діти, які стра-
ждають кишковими та іншими інфекціями,
за рекомендацією лікаря можуть додатко-
во одержувати вітамін А.

Додаткові відомості
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Анемія – нестача заліза в організмі люди-
ни – може сприяти порушенню розумо-
вого й фізичного розвитку дитини. Серед
симптомів анемії: блідість шкірних по-
кровів і слизових оболонок, слабкість,
втомлюваність, ламкість волосся і нігтів,
зіпсований смак (поїдання крейди).
Анемія – найбільш частий наслідок пору-
шення харчування, особливо у дітей ран-
нього віку.

Навіть незначні прояви анемії негативно
позначаються на розвитку дитини.

Під час вагітності анемія може бути при-
чиною рясних кровотеч у матері і збільшує
ризик інфікування під час пологів. Діти,
що народилися у матерів, які страждали
на анемію в період вагітності, частіше ма-
ють знижену масу тіла і самі анемічні. Хар-
чові добавки, полівітаміни з мікроелемен-
тами, препарати та спеціальні продукти
харчування, які містять фолієву кислоту і
залізо, що їх приймають вагітні жінки, за-
хищають як самих жінок, так і їхніх дітей.

Виникненню або загостренню анемії мо-
же сприяти глистяна інвазія. Діти і до-
рослі з такою проблемою повинні прий-
мати рекомендований лікарем гли-
стогінний засіб. Профілактикою є дотри-
мання правил гігієни. Дітям не слід доз-
воляти гратись поблизу відхожих місць;
вони повинні частіше мити руки й носити
взуття для профілактики паразитарних
захворювань.

Найбільше заліза міститься в печінці,
пісному м'ясі, рибі, яйцях, збагачених
залізом продуктах харчування. 

Для нормального
фізичного і
нервово-
психічного
розвитку дітям
необхідні
продукти
харчування,
збагачені 
залізом.

5.
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Дитині не можна давати ніяких чаїв до
двох років, ні чорного, ні зеленого, ні
трав'яного, оскільки всі чаї зв'язують і ви-
мивають залізо з організму. 

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 91



prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 92



93Факти для Життя

П
О

ВН
О

Ц
ІН

Н
И

Й
 РО

ЗВИ
ТО

К
Д

И
ТИ

Н
И

 РА
Н

Н
ЬО

ГО
 ВІК

У

Повноцінний
розвиток
дитини
раннього
віку

Перші три роки життя є самими значимими в житті дитини. У цей
період діти розвиваються найбільш інтенсивно: формуються розу-
мові здібності, закладається фундамент особистості. Цей період –
основа майбутнього здоров'я й соціального благополуччя. Діти від
народження до трьох років краще розвиваються, якщо вони одер-
жують належну любов, опіку, заохочення, прив’язаність і стиму-
ляцію розумового розвитку разом з повноцінним харчуванням і
адекватним медичним доглядом. 

В центрі уваги родини, суспільства і держави повинна бути безпе-
ка маленьких дітей. Необхідно докладати максимум зусиль, щоб
створити для них дружнє, сприятливе для розвитку сімейне і
соціальне оточення, турбуватися про формування їхньої системи
духовних і культурних цінностей. 

Суспільство повинне захистити й підтримати дитину, виробити у
неї життєву стійкість, озброїти навичками самодопомоги і саморе-
алізації.

Україна проголосила метою державної політики в розвитку дітей
раннього віку формування компетентної особистості. Сьогодні
батькам і педагогам доступний цілий ряд програмних і методич-
них матеріалів, які допоможуть їм у реалізації цього завдання. Се-
ред них «Базовий компонент дошкільної освіти» і Програма роз-
витку і виховання дітей раннього віку «Зернятко» Міністерства
освіти і науки України. 
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати,що:

Догляд і увага, які одержує дитина про-
тягом перших трьох років, впливають на
все її подальше життя. 

Діти краще розвиваються і ростуть, як-
що одержують повноцінне харчування,
адекватний медичний догляд, належну
любов, опіку, заохочення і стимуляцію
розвитку. 

Заохочуючи дітей до гри й відкриття
нового, ми допомагаємо їм пізнавати
світ і забезпечуємо їхній повноцінний
розвиток. 

Всі батьки і вихователі повинні знати по-
казники розвитку дитини раннього віку. 

1.

2.

3.

4.
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Повноцінний
розвиток

дитини
раннього

віку

Догляд і увага, які одержує дитина протя-
гом перших років життя, є запорукою її
здорового розвитку. Догляд за дитиною
не повинен обмежуватися гігієнічними
маніпуляціями і годуванням. Це, насам-
перед, емоційні контакти, створення і
зміцнення довіри та прив’язаності, стиму-
лювання процесу пізнання. Дитину не-
обхідно брати на руки, пестити, розмов-
ляти з нею, чуйно реагувати на її сигнали.
Дуже важливо, щоб з першої хвилини
життя дитина нерозривно знаходилася з
матір'ю. Атмосфера безпеки, передбачу-
ваності, довіри критично необхідна для її
розвитку.

Якщо темпи фізичного і психомоторного
розвитку у різних дітей розрізняються не-
значною мірою і затримки, як правило,
свідчать про наявність певних захворю-
вань, то особливості і темпи емоційного,
соціального, пізнавального, мовного, ес-
тетичного й екологічного розвитку прямо
залежать від умов життя, догляду,
емоційної прив’язаності та стимуляції. 

80% розумових здібностей людини за-
кладаються в перші три роки життя. Фор-
мування основ особистості теж відбу-
вається в цей період. Жорстоке повод-

Догляд і увага, які
одержує дитина
протягом перших
трьох років,
впливають на все
її подальше
життя. 

1.
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ження, відсутність емоційної прив’яза-
ності, поганий догляд і неповноцінне хар-
чування в ці найважливіші роки життя ве-
дуть до необоротних затримок розвитку
мозку, втрат фізичного і психічного здо-
ров'я, деформації особистості. 

Прикладом можуть бути покинуті діти,
більшість з яких при найкращому догляді
та харчуванні демонструють серйозні за-
тримки в розвитку саме внаслідок від-
сутності емоційного спілкування і при-
в’язаності. 

Діти, позбавлені позитивної емоційної
взаємодії в ранньому віці, надалі будуть
мати проблеми в емоційній сфері. Якщо
батьки виявляють чуйність і розуміння,
дитина виросте більш врівноваженою і
легко адаптується в будь-якому соціаль-
ному середовищі: дитячому садку,
школі, вищому навчальному закладі та
на роботі, що незмінно приводить до
кращої соціальної реалізації. 

Діти краще
розвиваються і
ростуть, якщо
одержують
повноцінне
харчування,
адекватний
медичний догляд,
належну любов,
опіку, заохочення і
стимуляцію
розвитку. 

2. Контакт «шкіра до шкіри», тепловий захист
і початок грудного вигодовування в першу
годину після народження забезпечують го-
ловні потреби новонародженої дитини в
любові, теплі, грудному вигодовуванні й
природному захисті від інфекцій.

Важливо, щоб дитині було зроблено не-
обхідні щеплення і її регулярно оглядав ме-
дичний працівник. У перший місяць життя –
тричі, до одного року – щомісяця, від року
до трьох років – кожні півроку. Під час кож-
ного візиту педіатр, сімейний лікар або мед-
сестра повинні оцінити фізичний і психо-
моторний розвиток дитини і надати бать-
кам відповідні віку дитини рекомендації з
догляду, харчування і розвитку.
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Ідеальним і єдиним харчуванням, не-
обхідним дитині до шести місяців, є мате-
ринське молоко. Після цього віку дитині
необхідна й інша їжа, але грудне вигодо-
вування бажано зберігати до двох років. 

Дитина пізнає світ з моменту народження.
Переміщаючись на руках дорослої люди-
ни, дитина має можливість бачити більше
предметів, доторкатися до них, звіряти
свої відчуття з емоціями і словами дорос-
лого і у такий спосіб пізнавати світ і фор-
мувати своє ставлення до нього.

Дуже важливо, щоб у дитини були
відповідні її віку іграшки й предмети, на які
вона може дивитися, брати в руки,
досліджувати, маніпулювати ними. Дитині
треба називати предмет, говорити, який він,
показувати, як з ним гратися або що з ним
можна робити. Це і є процес навчання. Інте-
лект немовляти розвивається швидше, як-
що з ним частіше спілкуються й граються.
Від самого народження мама, а слідом за
нею й інші близькі повинні починати спо-
нукати дитину до спілкування. У процесі та-
кого спілкування формується особистість
дитини. 

Ще задовго до того, як дитина вимовляє
свої перші слова, її мозок уже активно роз-
виває здатність до мовного спілкування. Пік
активності ділянки мозку, відповідальної за
розвиток мовлення, припадає на вік вось-
ми місяців. Батькам потрібно читати, співа-
ти й розмовляти з дітьми від самого народ-
ження. Ці перші «розмови» сприяють роз-
витку мовлення і створюють мотивацію до
навчання. 

Не повинно бути ніяких відмінностей у
питаннях харчування, догляду і пріори-
тетів розвитку хлопчиків і дівчаток. Всім
дітям треба забезпечувати повноцінне
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Іграшка – предмет, який призначений для
забави, але, одночасно, це  й засіб роз-
витку дитини. Дітям необхідні іграшки, що
відповідають рівневі їхнього розвитку. Для
найменших дітей потрібні пластмасові,
різнобарвні, звучні брязкальця, гумові
іграшки-пищалки. Для дітей старших
іграшками можуть служити найрізно-
манітніші природні матеріали й предмети.
Вода, пісок, картонні коробки, дерев'яні
геометричні фігури, каструлі й кришки -
не гірші, ніж іграшки, придбані в магазині. 

Гра допомагає дітям розширити свої
знання і досвід, розвиває цікавість і впев-
неність. Діти вчаться пізнавати нове,
порівнюючи результати, задаючи питан-
ня й стикаючись з проблемами. Гра роз-
виває мовні навички, мислення, здат-
ність планувати, організовувати і прий-
мати рішення. 

Дуже важливо не стільки зайняти дитину
грою, скільки гратись разом з нею, ор-
ганізовувати гру, ставити перед нею прості
завдання із чіткими інструкціями, пропо-
нуючи зробити щось нове і при цьому не
домінуючи у грі. Важливо уважно стежити
за дитиною під час гри, розвивати її ідеї та
пропозиції. 

Потрібно багато терпіння, щоб навчити
маленьку дитину щось робити без сторон-
ньої допомоги. Не всі спроби закінчують-
ся успіхом. Батькам потрібно визначитися,
коли саме прийти на допомогу, а коли да-
ти можливість знайти самостійне рішення. 

Через гру дитина
засвоює всю
систему людських
стосунків.
Заохочуючи дітей
до гри і відкриття
нового, ми
допомагаємо їм
навчатися і
забезпечуємо їхній
повноцінний
розвиток. 

3.

харчування, догляд, безпечне й розвива-
юче середовище. Всіх дітей треба хвалити
й заохочувати, коли вони вчаться робити
або говорити щось нове. 
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За допомогою гри діти освоюють
соціальні ролі. Спостерігаючи за людьми
навколо, вони імітують їхню поведінку.
Приклад старших дітей і дорослих
найбільше впливає на формування осо-
бистості та поведінки дитини. Якщо до-
рослі кричать і поводяться жорстоко, то
діти чинять так само. Якщо ж дорослі ста-
вляться одне до одного з повагою,
терпінням і ніжністю, діти будуть насліду-
вати їх.

Дітям подобається грати різні ролі, іміту-
вати різних людей, мінятися ролями з до-
рослими. Потрібно заохочувати таку по-
ведінку, оскільки вона дає можливість
розвивати уяву дитини. Вона також допо-
магає їй зрозуміти і прийняти поведінку
інших людей.

Всі батьки й
вихователі
повинні знати
показники
розвитку дитини
раннього віку. 

4. Батьки й вихователі повинні знати показни-
ки нормального розвитку дитини, оскільки
фізичний і психомоторний розвиток у всіх
дітей відбувається однаково і відхилення від
них може свідчити про наявність захво-
рювань. 

Під час регулярних профілактичних оглядів
медична сестра, лікар-педіатр або сімейний
лікар зобов'язані оцінювати фізичний й пси-
хомоторний розвиток дитини і, якщо буде
потрібно, призначати відповідні обстежен-
ня або консультації інших фахівців. Однак,
уважні батьки і самі можуть визначити ці
відхилення, спостерігаючи за тим, як дити-
на реагує на дотики, звуки й рухи. Існують
прості технології, які дозволяють поліпшити
розвиток дитини. Серед таких технологій
ігри, спілкування, масаж. Якщо ж дитина не
реагує на стимуляцію і увагу батьків,
потрібно звернутися по медичну допомогу. 
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Факти для Життя

Як розвиваються
діти

Поради
батькам
і вихователям

Тривожні
ознаки:

Дитина
повинна
вміти: 

Дитина
повинна
вміти: 

У віці одного місяця

•повертати голову в напрямку звуку або світла
•стежити за рухом руки або іншого предмета, що ру-
хається

•піднімати руку й доторкатися до рота, обличчя або тіла
•реагувати на знайомі звуки й голоси
•перший контакт матері і дитини «шкіра до шкіри» пови-
нен початися відразу після пологів і тривати 2 години

•грудне вигодовування треба починати протягом пер-
шої години після пологів

•після пологів дитина повинна перебувати тільки з
матір'ю. Ніякі медичні маніпуляції не можуть бути про-
ведені без дозволу матері і її присутності й ніякі ме-
дичні маніпуляції не є підставою для розлучення матері
й дитини

•годуйте дитину винятково грудьми, коли вона цього
хоче, й не уникайте нічних годувань

•коли тримаєте дитину вертикально, завжди підтримуй-
те її голівку

•часто беріть на руки й пестіть дитину
•навчіться робити масаж дитині
•спокійно, доброзичливо і обережно поводьтеся з дити-
ною, навіть якщо ви стомлені або засмучені

•якнайчастіше говоріть, читайте і співайте дитині
•необхідно знати, що в перші 2 доби після виписки з по-
логового будинку дитину повинен відвідати вдома
лікар-педіатр, у два тижні – медсестра, а в 1 місяць ди-
тину оглядають уже в поліклініці. Робить це лікар-
педіатр 

•слабке смоктання або відмова від грудей
•слабкі рухи ніжок або ручок
•незначна або відсутня реакція на голосні звуки і яскра-
ве світло

•плач без очевидної причини
• блювота і пронос

У шестимісячному віці
•піднімати голівку і верхню частину тіла, лежачи на жи-
вотику

•тягтися до предметів, які її цікавлять
•діставати й утримувати предмети
•перевертатися на обидва боки
•сидіти, на щось спираючись

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 100



101

Додаткові відомості

Факти для Життя

П
О

ВН
О

Ц
ІН

Н
И

Й
 РО

ЗВИ
ТО

К
Д

И
ТИ

Н
И

 РА
Н

Н
ЬО

ГО
 ВІК

У

Поради
батькам
і вихователям

Поради
батькам
і вихователям

Дитина
повинна
вміти: 

Тривожні
ознаки:

•кладіть дитину на чисту, рівну безпечну поверхню,
щоб вона могла вільно рухатися і діставати пред-
мети

•кладіть і тримайте дитину так, щоб вона могла ба-
чити, що відбувається навколо

•продовжуйте годувати дитину грудьми і починайте
вводити інші продукти харчування 

•розмовляйте, співайте і читайте дитині якнай-
частіше

•відвідуйте лікаря-педіатра, медичну сестру або
сімейного лікаря 1 раз на місяць протягом першого
року життя із профілактичною метою 

•обмеженість рухів у суглобах, млявість рухів
•постійні однотипні рухи головою (це може бути оз-
накою вушної інфекції; якщо її не лікувати, вона мо-
же послужити причиною глухоти)

•обмежена або відсутня реакція на звуки і знайомі
обличчя

•відмова від грудей
•відмова від нової їжі 

У віці одного року
•сидіти без підтримки
•повзати на руках і колінах, підтягуватися і вставати
•робити кроки, тримаючись за опору
•намагатися повторювати звуки й слова, відповідаючи
на прості питання

•насолоджуватися грою й плесканням у долоні
•повторювати жести і звуки, намагаючись привернути
увагу

•брати дрібні предмети пальчиками
•тримати ложку й чашку, намагаючись їсти самостійно 
•показуйте дитині різні предмети, називаючи їх
•говоріть і грайтесь з дитиною якомога частіше
•використовуйте час прийому їжі, щоб поспілкуватися з
усіма членами родини

•не залишайте дитину одну або в одному положенні на-
довго

•зробіть приміщення по можливості безпечним, щоб
запобігти травмам і нещасним випадкам

•продовжуйте годувати грудьми і стежити за тим, щоб
дитина одержувала достатню кількість різноманітного
додаткового харчування

•допомагайте дитині у її спробах їсти самостійно
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Тривожні
ознаки:

Дитина
повинна
вміти: 

Поради
батькам
і вихователям

•простежте за тим, щоб дитині було зроблено всі не-
обхідні щеплення

•простежте, щоб у раціоні дитини в необхідній кількості
були присутні критично важливі для її розвитку харчові
речовини (залізо, йод, цинк) і вітаміни

•постарайтеся перестати використовувати одноразові
підгузки й привчайте дитину контролювати свої
фізіологічні потреби

•обов'язково відвідуйте лікаря-педіатра, медичну сест-
ру або сімейного лікаря 1 раз на три місяці із профіла-
ктичною метою 

•дитина не вимовляє ніяких звуків
•дитина не дивиться на предмети, які рухаються
•дитина поводиться апатично
•у дитини поганий апетит або вона відмовляється від їжі 

У дворічному віці
•ходити, лазити й бігати
•вказувати на об'єкти й малюнки, коли їх називають (на-
приклад, ніс, очі)

•говорити прості короткі словосполучення (з півтора року)
•задавати прості питання
•намагатися малювати олівцем або фломастером
•з задоволенням слухати казки й пісні
•імітувати поведінку інших людей
• їсти самостійно
•читайте, співайте і грайтеся з дитиною
•учіть дитину обережно ставитися до небезпечних
предметів

•розмовляйте з дитиною нормально, не використовую-
чи дитячу мову

•продовжуйте годувати грудьми, стежте за тим, щоб ди-
тина одержувала досить їжі й вживала різноманітні
продукти

•заохочуйте, але не примушуйте дитину їсти
•для виховання дисципліни встановіть для дитини
прості правила і не чекайте від дитини чогось нере-
ального

•хваліть досягнення дитини
•обов'язково відвідуйте лікаря-педіатра не менше, ніж
двічі на рік з профілактичною метою 
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Тривожні
ознаки:

Дитина
повинна
вміти: 

Поради
батькам
і вихователям

•дитина не реагує на інших
•дитині важко втриматися на ногах або зберегти рівно-
вагу, коли вона ходить

•дитина перенесла травму
•у дитини незрозумілі зміни поведінки, особливо якщо
за нею доглядали інші

•у дитини поганий апетит
У трирічному віці

•ходити, бігати, лазити, бити ногами м'яч і стрибати
•впізнавати і називати знайомі предмети й малюнки,
коли на них показують

•складати речення із двох-трьох слів
•говорити своє ім'я й вік
•розпізнавати кольори
•розпізнавати цифри
•гратися з уявними предметами
•самостійно їсти
•виражати прихильність
•читайте і розглядайте разом з дитиною книжки, роз-
повідаючи про малюнки

•розповідайте дитині історії, казки і учіть її розповідати
вірші та співати пісні

•виділіть дитині її власну тарілочку, ложечку й чашечку
•продовжуйте заохочувати дитину їсти різноманітну їжу,
не обмежуючи її в часі

•допоможіть дитині навчитися одягатися, умиватися й
користуватися туалетом без сторонньої допомоги 

•обов'язково відвідуйте лікаря-педіатра, медичну се-
стру або сімейного лікаря 1 раз на рік з профілактич-
ною метою 

•втрата інтересу до ігор
•невпевнені рухи, часті падіння
•нездатність брати і утримувати маленькі предмети
•нездатність розуміти прості речення
•нездатність говорити, використовуючи декілька слів
•відсутність апетиту або поганий апетит 

Тривожні
ознаки:
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Допомога дітям
раннього віку
з особливостями
в розвитку

Залежно від країни частина дітей з особливостями психофізично-
го розвитку або з відхиленнями у розвитку в серйозній формі мо-
же варіюватися від 5 до 35%. Програми комплексної допомоги
дітям з особливостями в розвитку спираються на такі міжнародні
документи, як Конвенція про права дитини й Доповідь про життя
дітей-інвалідів для спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з
проблем дітей 2002 року.

Основні права дитини – право на сім’ю і право на розвиток – на-
лежать всім дітям, незалежно від того, чи є у них порушення в роз-
витку. Тому одним з найважливіших принципів програм раннього
втручання для дітей з особливостями в розвитку є принцип макси-
мальної інтеграції в суспільство і доступності освіти в спільноті зви-
чайних дітей, а також принцип нормалізації життя.

Якщо в родині народилася дитина з особливостями в розвитку,
головне – те, що народилася дитина, і те, що вона має право на
нормальне життя у своїй родині, з людьми, які її люблять, ро-
зуміють. Така дитина повинна мати можливість відвідувати дитя-
чий садок, школу, мати друзів, ходити в кіно, театр, одним словом
вести таке ж соціальне життя, як усі діти.

Дослідження останніх років в Україні виявляють стійку тенденцію
до збільшення кількості дітей з порушеннями розвитку. Тому протя-
гом останніх років на державному рівні прийнято ряд відповідних
законодавчих, нормативних і програмних документів, розвива-
ються нові підходи до надання допомоги дітям раннього віку з по-
рушеннями розвитку й родинам, які їх виховують. 
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Основні
положения:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Кожній дитині з порушеннями розвитку
від самого народження необхідна ме-
дико-психолого-педагогічна допомога. 

Найкраще для розвитку дитини з пору-
шеннями розвитку – жити в родині. 

Родинам дітей з порушеннями розвитку
важливо обмінюватися досвідом, знан-
нями, інформацією. Досвід кожної такої
родини може допомогти іншим вихову-
вати й розвивати свою дитину.

1.

2.
3.
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Допомога дітям
раннього віку

з особливостями
в розвитку

З перших хвилин життя дитина починає
пізнавати світ. Для дітей з особливими
потребами все складається не так просто,
їм необхідна допомога та підтримка. Діти
з порушеннями рухового, мовного,
емоційного, сенсорного розвитку, як
правило, одержують відповідну медичну
допомогу. Однак, таким дітям, крім ме-
дичної допомоги, також необхідна допо-
мога логопедів, дитячих психологів і
фахівців з фізичної реабілітації. 

Діти здобувають знання і досвід за допо-
могою спостереження, дослідження й
спілкування. Що ж можуть зробити бать-
ки, якщо дитині з різних причин важко
спостерігати, досліджувати і спілкувати-
ся? Гратись. Тому що саме гра забезпечує
малюкові всі ці три умови. Організовую-
чи гру або розвиваючі заняття з дитиною,
у якої є труднощі в розвитку, пропонуйте
їй тільки такі завдання, які вона в змозі
виконати, хваліть і виражайте своє схва-
лення її спробами досягти результату, да-
вайте їй більше часу для виконання зав-
дання, аніж вам здається достатнім, на-
магайтеся задіяти всі її органи почуттів –
«почув, побачив, зробив», повторюйте те
або інше слово або дію знову й знову, ор-
ганізуйте щоденне життя за принципом

Кожній дитині з
порушеннями
розвитку від самого
народження
необхідна медико-
психолого-
педагогічна
допомога. 

1.
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108

чіткої повторюваності, сталості й пере-
дбачуваності, не бійтесь покладатися на
інтуїцію – батьки знають свою дитину
так, як її не знає жоден фахівець

Грайтеся з дитиною в ті ігри, які їй подо-
баються, займайтеся тим, чим вона хо-
че. Поважайте її бажання. Не прагніть
неодмінно втиснути дитину в світ своїх
очікувань – спробуйте подивитися на
світ її очима. Головне, що дарують бать-
ки – це любов і розуміння, а вже потім
допомагають дитині розвиватися. 

Найкраще для
розвитку дитини –
жити в родині. 

2. Якщо у будь-якої людини запитати, що та-
ке «нормальне» життя, вона відповість,
що це – мати свій будинок і родину, вчи-
тися або працювати, мати якесь захоплен-
ня і друзів, ходити по магазинах, у кіно, у
перукарню, дивитися телевізор, читати
книги, ходити в гості тощо...

Це «нормальне», звичайне, життя може
здаватися майже неможливим родинам,
які виховують дітей з порушеннями роз-
витку: Мама «не може» працювати, тому
що вона повинна бути дома разом з дити-
ною, або «не може» піти в магазин, тому
що не може залишити дитину без догля-
ду, «не може» запросити подругу в гості,
тому що їй ніяково показувати іншим свої
сімейні труднощі...

Почуття «неможливого», що обмежує
життя сім’ї та ставить під загрозу майбутнє
дитини, виникає з помилкової, але реаль-
но існуючої в суспільстві, думки про те, що
дитина з порушеннями не здатна розви-
ватися, «неприємна» або «незручна» для
оточуючих. Батькам може бути важко бо-
ротися з негативною суспільною думкою
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або зі своїм страхом, що оточуючі сприй-
муть дитину негативно, і, як результат, во-
ни відмовляються від «звичайного» спо-
собу життя, а часто й від самої дитини.

Для сім’ї, де є дитина з порушенням у роз-
витку, важливо вести настільки нормальне
життя, наскільки це можливо: гуляти, хо-
дити по магазинах, відвідувати друзів. Бе-
зумовно, важливо знати межі своїх мож-
ливостей і не робити все тільки заради то-
го, щоб комусь щось довести. 

Дитина, які б труднощі в розвитку вона не
мала, має право жити у своєму будинку, у
своїй родині, зустрічатися, гратися і дру-
жити з усіма, з ким їй приємно, ходити в
садочок і школу, вчитися і тренуватися
(навіть якщо потрібна спеціальна програ-
ма), розширювати коло спілкування і
дізнаватися більше про навколишній світ,
розвивати свою самостійність настільки,
наскільки це можливо.

Сім’я має право жити разом зі своєю ди-
тиною, бувати з нею скрізь, де хочеться,
одержувати допомогу в її розвитку і, го-
ловне, не соромитися і не ховати свою
дитину.

Народження дитини з порушеннями роз-
витку або з важкими порушеннями здо-
ров'я стає несподіваним і важким ударом
для родини. У різних сім’ях таку кризу пе-
реживають по-різному. Однак, є загальні
для всіх людей етапи переживання, про
які важливо знати.

Коли батьки вперше довідуються, що їхнє
новонароджене немовля хворе або має
важкі порушення, їм потрібно багато сил і
мужності, щоб прийняти ситуацію і діагноз
своєї дитини. Таке прийняття необхідне,
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щоб адекватно допомагати розвитку ма-
люка, але, в той же час, це дуже важко, то-
му батьки потребують підтримки друзів і
родичів, а також правдивої і повної
інформації від фахівців про здоров'я і
розвиток дитини.

Для батьків дуже важливо в цей період не
замикатися на самозвинуваченнях або об-
винуваченнях інших. Це тільки погіршить
стосунки в сім’ї. Підтримуючи одне одного
і приймаючи допомогу друзів та родичів,
родина може пережити цей період «пошу-
ку винного» і зберегти впевненість у своїх
силах і теплі відносини. У деяких випадках,
коли криза триває довше, ніж півроку чи
навіть рік, батькам може знадобитися до-
помога фахівців (психологів, соціальних
працівників, лікарів). 

Деякі поради для батьків, які виховують
дітей з порушеннями розвитку. 
•Пам’ятайте про те, як ви любите свою ди-
тину, як ви потрібні їй, а вона вам. 

•Думайте про неї не як про інваліда, а, на-
самперед, як про вашу дитину.

•Живіть сьогоденням і не намагайтеся за-
глянути в далеке майбутнє. 

•Сприймайте свою дитину такою, якою
вона є зараз і буде в найближчі дні й
тижні.

•Рухайтеся вперед, сконцентруйтеся на
успіхах дитини й не мучте себе, порівню-
ючи її з однолітками. 

•Не забувайте про себе, намагайтеся
відпочивати й набиратися сил, дитина
від цього тільки виграє. 

Якщо в родині є старші діти, то батькам
треба постаратися:

•відкрито, просто і тактовно пояснювати
дитині, у чому полягає проблема її брата
чи сестри;
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•дозволити дитині ділитися з дорослими
(батьками або іншими близькими людь-
ми) своїми переживаннями з приводу
хвороби або порушення розвитку у іншої
дитини в сім’ї;

•допомогти дітям навчитися бути разом
(гратися, гуляти, займатися різними
справами);

•допомогти здоровій дитині перебороти
почуття незручності перед однолітками
й не соромитися запрошувати друзів
додому;

•дозволяти дитині піклуватися про брата
або сестру, але не «експлуатувати» її;

•приділяти здоровій дитині досить уваги
для того, щоб вона могла добре розвива-
тися і відчувати турботу і любов батьків.

Для батьків дитини з особливостями в
розвитку важливо:

•познайомити родичів і друзів зі своєю ди-
тиною,

•не боятися відповідати на запитання, які
стосуються розвитку дитини, тому що це
допоможе близьким налагодити стосун-
ки з малюком,

•не соромитися приймати друзів у себе
вдома і відгукуватися на їхні запрошення, 

•дозволити родичам гратися з дитиною,
гуляти з нею, піклуватися про неї, 

•приймати будь-яку допомогу від сім’ї та
друзів.

Важливо для родичів і друзів:

•не боятися бути «непотрібними» і «не-
зграбними», пропонуючи свою допомогу
маляті, його мамі й татові;

•не соромитися задавати батькам запи-
тання, які допоможуть краще зрозуміти
малюка і краще піклуватися про нього;

•не намагатися «заміняти» батьків або
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«учити» їх, як «правильно» виховувати,
лікувати і навчати дитину;

•бути терплячими: дати можливість мамі
й татові малюка ділитися своїми пережи-
ваннями.

Для кожної дитини необхідно, щоб її ото-
чувала сім’я, родичі та друзі. Це, перше у
її житті, коло спілкування надає їй безпеч-
ний і підтримуючий простір, необхідний
для її розвитку. 

Родинам дітей з
порушеннями
розвитку важливо
обмінюватися
досвідом,
знаннями,
інформацією.
Досвід кожної такої
сім’ї може
допомогти іншим
виховувати та
розвивати свою
дитину.

3. Фахівці з питань дитячого розвитку
(лікарі, психологи, педагоги, реабіліто-
логи) багато в чому можуть допомогти
дитині та її сім’ї. Дитина має потребу в
лікуванні та заняттях, а батьки мають по-
требу в консультаціях і спеціальній, на-
приклад психологічній, допомозі. Однак,
існують дуже важливі запитання, на які
щонайкраще можуть відповісти не
фахівці, а такі самі батьки. 

Використовуючи поради і рекомендації
фахівців, кожна сім’я знаходить свій влас-
ний спосіб організації побуту, дозвілля, за-
нять своїх дітей. Для мами й тата маленької
дитини, наприклад з руховими порушен-
нями, може бути важливо довідатися з
досвіду інших батьків, як вони одягають, ку-
пають, годують свою дитину, як навчили її
чистити зуби або користуватися горщиком,
якими колясками або ходунками вони ко-
ристувалися тощо. Для батьків маляти із
синдромом Дауна буває важливо зрозуміти
і побачити, як ростуть і розвиваються такі
діти, які стосунки будують вони у своїх ро-
динах, як вчаться, у які садочки ходять і з
ким дружать. 

Обмін таким досвідом дуже важливий,
тому що допомагає батькам дитини з
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особливостями розвитку швидко знайти
свої способи взаємодії з малюком, і до-
гляду за ним, налагодженню взаємної
прив’язаності і любові.

Спілкування сімей, у яких ростуть діти з
особливостями в розвитку – це мож-
ливість:
•розширити коло соціальних контактів,
•одержати достовірну інформацію про
медичні, реабілітаційні, освітні, соціаль-
ні й інші послуги для дитини,

•довідатися про досвід виховання дітей з
аналогічними проблемами в інших
сім’ях,

•одержати емоційну підтримку й ро-
зуміння.

Кожна родина, яка виховує дитину з по-
рушеннями розвитку, має свій унікальний
досвід, що може бути дуже корисний для
інших сімей. Тому не відмовляйте в допо-
мозі порадою чи інформацією, якщо
звернулися по допомогу саме до вас. Не
соромтеся звертатися за порадою та
інформацією до інших батьків. Немає та-
кої проблеми, з якою не зіткнувся б хтось
до вас – шукайте тих, хто вже має досвід.

Групи взаємодопомоги – це об'єднання
батьків, головна мета яких – емоційна
підтримка і розширення соціальних кон-
тактів родин, які виховують дітей з пору-
шеннями розвитку. Об'єднання батьків у
групи взаємодопомоги залежить від осо-
бистої активності батьків і їхнього ро-
зуміння важливості різнобічних соціаль-
них контактів для сім’ї і для дитини.
Батьківські організації та групи особливо
важливі в тих ситуаціях, коли в родини
недостатньо спілкування з родичами,
друзями, колегами по роботі. 
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Зараз у різних областях України активно працюють
громадські організації, які надають допомогу дітям і
сім’ям:

Всеукраїнська громадська організація
«Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелекту-
альною недостатністю»
Веб-сайт: http://www.inteldisability-
coalition.com.ua/index2.htm
Адреса: м.Київ, вул. Богатирська,16-А.
Дитяча установа №607.
Тел.: (044) 411-03-32, 411-82-13. 
Факс: (044) 411-03-32. 
E-mail: raisa@iptelecom.net.ua
Юридична адреса: 
м.Київ.вул. Севастопольська, 17, кв. 45, 

Всеукраїнське громадське соціально-політичне
об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України" 
Веб-сайт: http://www.naiu.org.ua/
Адреса: 01034, м.Київ, вул. Рейтарська, 8/5А, к.110 
Телефон: 279-61-82 факс: 279-61-74 
E-maіl: office@naiu.org.ua 

Навчально-реабілітаційний центр 
«Джерело»
Веб-сайт: http://www.dzherelocentre.org.ua/ukr/
Дитячий навчально-реабілітаційний центр "Джерело"
Адреса: 79049 м.Львів, Проспект Червоної калини, 86-А
Тел.  (380 32) 223-04-37 
e-mail: dzherelo@mail.lviv.ua, rhcentre@mail.lviv.ua 

Школа-садок "Джерело"
Адреса:79032 м.Львів, вул. Шафарика, 15 79032
Тел. (380 322) 70-57-50 

Благодійний Фонд «Інститут раннього втручання»
Веб-сайт: http://ei-kharkov.org/
Адреса: м. Харків, проспект 50 років ВЛКСМ, 52-А
Тел. +38 (0572) 62-20-96
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Навчально-реабілітаційний центр для дітей з вадами
зору "Левеня"
Веб-сайт: http://levenia.iatp.org.ua/ 
Адреса: м.Львів, вул.В.Великого, 87-А
Тел. (0322) 63-05-72, (0322) 63-41-72,
(0322) 63-40-88, (0322) 63-10-23 
Факс: (0322) 64-85-33
E-mail:lewenia@hotmail.com
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Найпоширеніші
дитячі
захворювання

Кашель, застуда, нежить – розповсюджені нездужання у дітей,
які не стають приводом для серйозного занепокоєння. 

Розповсюдженим дитячим захворюванням також є діарея.
Діарею викликають бактерії, які попадають у шлунок внаслідок не
дотримання гігієнічних вимог. Головна небезпека діареї полягає в
зневодненні організму дитини, що може призвести до важких
наслідків. 

Ці захворювання не вимагають ніякого спеціального лікування.
Кожен з батьків повинен знати, як допомогти дитині одужати, і
вміти розрізняти ознаки, за якими подібні до цих нездужань сим-
птоми можуть свідчити про більш серйозне захворювання, яке
вимагає медичної допомоги. 
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Основні
положения:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Дитину, яка кашляє або застуджена, до-
сить зігріти, давати їй багато пити і году-
вати відповідно до апетиту. Якщо у дити-
ни при цьому прискорене або утруднене
дихання – це може бути ознаками пнев-
монії, астми, туберкульозу або іншої не-
безпечної для життя хвороби, що вима-
гає негайної медичної допомоги.

Діарея може призвести до смерті дитини
через зневоднювання її організму, тому
дитині з діареєю необхідно давати бага-
то пити, не обмежувати її в харчуванні і
давати їй розчин солей, які відновлюють
рівновагу води в організмі. 

1.

2.
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захворювання

Дорослі, які застуджені, мають кашель і
нежить, повинні уникати контактів з
дітьми, оскільки такі захворювання дуже
легко передаються.

При кашлі, застуді, нежиті або ангіні ді-
тей з нормальним диханням і невисокою
температурою можна лікувати вдома під
наглядом медичного працівника. У не-
мовлят і дітей раннього віку здатність
терморегуляції ще не розвинена, тому
дуже важливо щоб вони весь час перебу-
вали в теплі, але не перегрівалися. Не-
припустимо без консультації лікаря дава-
ти дитині ліки, особливо антибіотики.
При застосуванні засобів народної меди-
цини також треба проконсультуватися з
лікарем. 

Якщо у дитини висока температура, її
слід негайно показати лікареві. До при-
ходу лікаря тіло дитини можна обтирати
вологою губкою.

При кашлі або застуді ніс дитини не-
обхідно прочищати, особливо перед
їжею або сном. Якщо дитина годується
грудьми, грудне вигодовування не-
обхідно продовжувати, тому що воно
сприяє зміцненню імунітету. У період

Дитину, яка кашляє
або застуджена,
досить зігріти,
давати їй багато
пити і годувати
відповідно до
апетиту. Якщо у
дитини при цьому
прискорене або
утруднене дихання –
це може бути
ознаками пневмонії,
астми, туберкульозу
або іншої
небезпечної для
життя хвороби, що
вимагає негайної
медичної допомоги.

1.
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хвороби годування повинні бути більш
частими. Якщо дитина не може смокта-
ти, грудне молоко можна зціджувати в
чисту чашку і годувати з неї. Пляшечку чи
соску краще не використовувати. Це мо-
же негативно вплинути на подальше
грудне вигодовування.

Дітям, які не одержують грудного моло-
ка, варто часто давати напої і їжу ніжної
консистенції в невеликих кількостях. 

Після одужання дитини їй необхідно
ввести додатковий прийом їжі впродовж
одного-двох тижнів. Не можна вважати,
що дитина повністю одужала, якщо во-
на, щонайменше, не відновила свою ко-
лишню вагу.

У більшості випадків кашель, застуда й
нежить проходять самі собою, без засто-
сування ліків. Однак, кашель із утрудне-
ним і частим диханням може бути сим-
птомом пневмонії, при якій необхідне
термінове лікування. 

Багато дітей помирають від пневмонії
вдома, тому що ті, хто здійснює догляд за
ними, не уявляють всієї тяжкості цього
захворювання й не вважають за не-
обхідне негайно звернутися до лікаря. 

Дитину слід негайно показати лікареві,
якщо у неї:
•надто часте дихання: понад 40 вдихів на
хвилину для дитини 1-12 місяців, по-
над 30 – для дитини від 1 до 3 років;

•утруднений подих або дитина зади-
хається;

•нижня частина грудної клітини втя-
гується при вдиху або живіт активно ру-
хається вгору-вниз;

•тривалі напади кашлю;
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•дитина відмовляється від грудей і води;
•часта блювота; 
•слабкість, млявість, висока температура,
яка утримується.

Зниженню ризику захворювання дитини
на пневмонію сприяють повноцінне хар-
чування, гарний догляд, одержання пов-
ного комплексу профілактичних щеп-
лень. Ризик захворювання на пневмонію
значно нижчий у дітей, які перебували на
винятково грудному вигодовуванні в
перші шість місяців життя. 

Дитина будь-якого віку, яка добре хар-
чується, має більше шансів уникнути
серйозної хвороби. Достатнє споживан-
ня вітаміну А захищає ї ї від гострих
респіраторних захворювань і прискорює
процес одужування. Вітамін А міститься в
материнському молоці, молочних проду-
ктах, печінці, рибі, яйцях, зелених листо-
вих і деяких жовтогарячих і жовтих ово-
чах і фруктах. 

Сильний кашель також може бути сим-
птомом туберкульозу або астми.

Туберкульоз – це небезпечна хвороба,
що викликає порушення роботи легенів.
Профілактиці туберкульозу сприяють
вакцинація БЦЖ і попередження кон-
тактів з особами, хворими на туберкуль-
оз. 

Тривалі напади кашлю з утрудненим по-
дихом без підвищення температури та-
кож можуть бути симптомами бронхіаль-
ної астми, що вимагає консультації
фахівця.
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Діарея може
призвести до смерті
дитини через
зневоднення її
організму, тому
дитині з діареєю
необхідно давати
багато пити, не
обмежувати її в
харчуванні і давати їй
розчин солей, які
відновлюють
рівновагу води в
організмі.

2. Ознакою діареї є водянисті випорожнен-
ня у дитини три й більше рази на день.
Чим частіші випорожнення, тим важчою
є форма діареї.

Дуже часто батьки роблять помилку, об-
межуючи дитину в питті та їжі при симпто-
мах діареї, чим погіршують її стан. Хвора
дитина повинна пити якнайчастіше. 

Напої, що рекомендуються, при діареї:
•грудне молоко (матері повинні давати
груди дитині частіше, ніж звичайно)

•водяні розчини солей пероральної
регідратації

•рисовий відвар
•неміцний слабо підсолоджений чай
•чиста вода з безпечного джерела
•у більш пізньому періоді: протерті супи
на овочевому бульйоні.

Грудне молоко запобігає зневоднюванню
та виснаженню і допомагає поповнювати
втрати рідини, оскільки воно має високу
поживність, стерильне та допомагає про-
тистояти хворобам і інфекціям. При
діареї у дитини її потрібно прикладати
до грудей частіше, ніж звичайно. 

При діареї дитина стрімко втрачає вагу і
може швидко прийти до стану виснажен-
ня. У неї може бути відсутнім апетит, мож-
лива блювота, тому годування може бути
ускладненим. Якщо дитині приблизно
півроку або більше, то її батькам необхідно
заохочувати її їсти якнайчастіше, пропо-

Важливо ретельно дотримуватися запро-
понованої лікарем схеми лікування і сте-
жити за тим, щоб дитина прийняла всю
дозу рекомендованих ліків, навіть якщо
її самопочуття покращилося.
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нуючи невеликі кількості м'якої, протертої
їжі. До складу такої їжі повинна входити
невелика кількість кухонної солі. М'яку їжу
легше їсти, і вона містить більше рідини,
ніж тверда.

Годувати дитину при діареї рекомен-
дується в такий спосіб:
•в перший день кремоподібними каша-
ми (рисовою і гречаною), 

•з другого дня – овочевий відвар або
протертий суп, риба і пюре з добре про-
вареного м'яса, ввечері можна дати
кефір або йогурт, 

•при покращенні стану дитини з третього
дня можливе введення фруктів і відва-
рених овочів. У каші й овочі із третього
дня можна додавати рослинне масло. 

Їжа повинна бути свіжо приготованою, і
давати її дитині треба не рідше 5-6 разів
у день.

Після припинення діареї необхідно
збільшити кількість денних прийомів їжі
на один або частіше давати дитині груди
протягом, щонайменше, двох тижнів. Це
допоможе їй відновити сили і не-
обхідний обсяг поживних речовин, втра-
чений у результаті хвороби.

Як правило, діарея проходить протягом
декількох днів без необхідності медично-
го втручання. Небезпека цього захворю-
вання полягає головним чином у зневод-
ненні та виснаженні в результаті втрати ор-
ганізмом дитини поживних речовин.

При діареї дитині в жодному разі не слід
давати ліки, якщо їх не призначив лікар.

Кращий засіб від діареї – це споживання
великої кількості рідини і розчинів солей
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для пероральної регідратації при дотри-
манні запропонованої концентрації во-
дяного розчину. Якщо відсутні спеціальні
солі, можна давати дитині розчин, який
складається з одного літра чистої, про-
кип'яченої й охолодженої води, чотирь-
ох чайних ложок цукру без верху і поло-
вини чайної ложки кухонної солі без вер-
ху. Під час приготування такого розчину
необхідна точність дозування, оскільки
надлишок цукру тільки загострить
діарею, а занадто велика кількість солі
шкідлива для дитини. Ефективність дії
розчину помітно не зменшиться, якщо
насиченість розчину виявиться трохи
нижчою за рекомендовану. 

Розчин солей для пероральної
регідратації (СПР)

Солі для пероральної регідратації – це
сполучення сухих солей, які відновлюють
водний баланс в організмі. Такі солі про-
даються в аптеках, аптечних кіосках, є в
лікувальних установах.

Для того, щоб приготувати розчин, треба
помістити вміст упаковки СПР у чистий по-
суд і відповідно до інструкції додати в ньо-
го необхідну кількість чистої води. Якщо
води буде недостатньо, діарея може
тільки загостритися. Не можна розбавляти
солі молоком, супом, фруктовим соком
або іншими рідинами. У розчин не
потрібно додавати цукор.

Приготований розчин треба давати дитині
з чистої чашки у можливо більшій кіль-
кості. Використання пляшки не допус-
кається. Дитині до двох років необхідно
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давати від чверті до половини великої чаш-
ки розчину (50-100 мл) після кожного во-
дянистого випорожнення. Дитині двох
років і більше – від половини до повної ве-
ликої чашки розчину (100-200 мл) після
кожного водянистого випорожнення.

Як правило, діарея припиняється через 3-4
дні. Якщо вона триває більше цього періоду,
слід звернутися до лікаря.
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Вакцинація

Вакцинація або імунізація – це введення в організм вакцини, після
чого у людини виробляється імунітет – несприйнятливість до
відповідного інфекційного захворювання.

Щорічно близько 1,7 мільйона дітей помирають від хвороб, які
можна було ефективно й безпечно попередити за допомогою вак-
цинації. Всі діти мають право на вакцинацію відповідно до прийня-
того в країні графіку. Це право забезпечується державою. 

В Україні використовуються високоефективні й безпечні вакцини,
які пройшли контроль якості, мають відповідну реєстрацію і дозвіл
на застосування. На всіх етапах виробництва, транспортування,
зберігання та використання вакцин дотримуються вимоги темпе-
ратурного режиму, які забезпечують їхнє збереження і безпеку. До
проведення щеплень допускаються тільки ті медичні працівники,
які пройшли спеціальну підготовку.

Відмова від вакцинації піддає дитину ризику небезпечних
інфекцій, які можуть призвести до інвалідності або навіть смерті.
Будь-яке щеплення в сотні разів безпечніше, ніж захворювання, від
якого воно захищає. 

Планова вакцинація відкладається тільки у випадках гострих про-
явів або загострень хронічних захворювань і проводиться відразу
після одужання або покращення стану дитини. 

Діти із проблемами фізичного розвитку, хворі на хронічні захворю-
вання, мають потребу у вакцинації більшою мірою, ніж інші діти,
оскільки їхній організм більш сприйнятливий до різних
інфекційних захворювань. 

Всім батькам варто знати, проти якого захворювання, коли, як і де
потрібно робити щеплення дитині.
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Комплекс профілактичних щеплень не-
обхідний кожній дитині вже на першому
році життя. Вкрай важливо зробити щеп-
лення вчасно.

Вакцинація захищає дитину від ряду не-
безпечних хвороб. Дитина, якій не було
зроблено щеплення, може важко занеду-
жати, стати інвалідом або навіть померти. 

Вакцинація не представляє небезпеки для
дітей-інвалідів, дітей з функціональними
розладами й більшістю хронічних захво-
рювань. Планова вакцинація може бути
відкладена тільки на час гострих проявів
хвороби.

Для кожної дитини, яка проходить вакци-
націю, повинні використовуватися сте-
рильна голка і шприц. Батьки повинні цьо-
го вимагати. 

1.

2.

3.

4.

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 128



129

Додаткові відомості

Факти для Життя

ВА
К

Ц
И

Н
А

Ц
ІЯ

Вакцинація

Половина всіх смертей від кашлюку, тре-
тина всіх випадків поліомієліту й четвер-
та частина всіх смертей від кору виника-
ють у дітей першого року життя. Саме то-
му в перший рік життя діти повинні одер-
жати повний курс вакцинації відповідно
до прийнятого в країні графіку. Якщо
графік було порушено, у дитини може не
виробитися імунітет до тих інфекційних
захворювань, проти яких робилися щеп-
лення. Вакцинація найбільш ефективна,
якщо вона проводиться в зазначені
терміни або якнайближче до них.

Комплекс
профілактичних
щеплень необхідний
кожній дитині вже на
першому році життя.
Вкрай важливо
зробити щеплення
вчасно.

1.

Вакцинація
захищає дитину від
ряду небезпечних
хвороб. Дитина,
якій не було
зроблено
щеплення, може
важко занедужати,
стати інвалідом або
навіть померти. 

2. Першою природною вакцинацією дитини є
початок грудного вигодовування в першу го-
дину після народження дитини. Молозиво,
що з'являється у матері в перші дні після по-
логів, забезпечує надійний захист немовля-
ти від пневмонії, діареї та інших захворю-
вань, який надалі забезпечується виключно
грудним вигодовуванням і триває протягом
усього періоду грудного вигодовування.

Присутність в організмі дитини достатньої
кількості вітаміну А є одним з важливих ком-
понентів профілактики інфекційних захво-
рювань. При нестачі цього вітаміну, лікар-
педіатр призначає дитині прийом капсул
вітаміну А.
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Надалі захист дитини від інфекційних хво-
роб досягається шляхом вакцинації. Під
впливом вакцини в організмі дитини вироб-
ляється імунітет. Вакцинація ефективна, як-
що щеплення зроблено до того, як дитина

Перша вакцинація проти вірусного гепатиту В
Вакцинація проти туберкульозу
Друга вакцинація проти вірусного гепатиту В
Перша вакцинація проти дифтерії, кашлюку,
правця, поліомієліту, гемофільної інфекції
Друга вакцинація проти дифтерії, кашлюку,
правця, поліомієліту, гемофільної інфекції
Третя вакцинація проти дифтерії, кашлюку,
правця, поліомієліту, гемофільної інфекції
Третя вакцинація проти вірусного гепатиту В
Вакцинація проти кору, краснухи, епідемічного
паротиту
Перша ревакцинація проти дифтерії, кашлюку,
правця 
Ревакцинація проти поліомієліту й гемофільної
інфекції
Друга ревакцинація проти поліомієліту
Ревакцинація проти кору, краснухи, епідемічного
паротиту, дифтерії, правця, поліомієліту
Ревакцинація проти туберкульозу
Третя ревакцинація проти дифтерії, правця
Ревакцинація проти туберкульозу
Третя ревакцинація проти поліомієліту
Вакцинація проти краснухи (дівчинки)
Вакцинація проти епідемічного паротиту
(хлопчики) 
Ревакцинація проти дифтерії, правця

Календар профілактичних щеплень 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 48 від 03.02.2006

Вік Назва 

1 день життя
3-7 день життя
1 місяць
3 місяці

4 місяці

5 місяців

6 місяців

12 місяців

18 місяців

3 роки

6 років

7 років

14 років

15 років

18 років
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захворіла. Якщо дитина вже хвора, то щеп-
лення робити вже пізно. 

Вакцинація здійснюється у формі внутрішньо-
м’язового або перорального (через рот, у ви-
гляді емульсії або сиропу) введення вакцини.

Усім дітям повинно бути зроблено щеплення
від поліомієліту, захворювання, симптомами
якого є млявість м'язів кінцівок і втрата здат-
ності пересуватися. З кожних 200 дітей, які
перехворіли на поліомієліт, один залишається
інвалідом на все життя. В Україні щеплення
проводять інактивованою поліомієлітною
(ІПВ) і оральною поліомієлітною (ОПВ) вак-
цинами. Після щеплення з використанням
ОПВ протягом 1 години не можна напувати
чи годувати дитину. Це пов'язане з тим, що
краплі, які містять вакцину, повинні добре
всмоктатися в порожнині рота. 

Бактерії або спори правцю, які розвивають-
ся в ранах і порізах, можуть, при відсутності
своєчасної вакцинації, призвести до смерті.
Тому вагітним жінкам і новонародженим
дітям робиться щеплення від правцю. 

Всім дітям необхідне щеплення від гепатиту
В, тому що при відсутності своєчасної вакци-
нації, у кожної десятої перехворілої дитини
збудник інфекції залишається в організмі на
все життя. У дітей, інфікованих гепатитом В,
у більш пізньому віці може розвитися цироз
і пухлини печінки.

Вакцинація дитини проти гемофільної
інфекції дозволяє запобігти таким важким
захворюванням, як дитячий менінгіт, що ча-
сто призводить до смертельного результату.
Ця інфекція найнебезпечніша для дітей, мо-
лодших п'яти років. 

Всі діти повинні бути прищеплені від
епідемічного паротиту. Найпоширенішими
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Перед проведенням щеплення дитину по-
винен оглянути лікар. Відкласти планову
вакцинацію можна у випадку, якщо у ди-
тини в день вакцинації підвищена темпе-
ратура, кашель, застуда, діарея або гострі
прояви будь-якого захворювання, вклю-
чаючи хронічні. У цій ситуації термін щеп-
лення визначається лікарем, і тільки лікар
визначає, чи є будь-які протипоказання
для вакцинації. 

Хронічні захворювання не є протипока-
занням для проведення профілактичних
щеплень. Навпаки, саме у таких дітей
можливі важкі ускладнення після перене-
сеного інфекційного захворювання, якщо
щеплення не було зроблено. 

Після щеплення у дитини може незначно
підвищиться температура, виникнути по-

Вакцинація не
представляє
небезпеки для
дітей-інвалідів,
дітей з
функціональними
розладами й
більшістю
хронічних
захворювань.
Планова
вакцинація може
бути відкладена
тільки на час
гострих проявів
хвороби.

3.

ускладненнями цієї хвороби є ураження цен-
тральної нервової системи, а також усклад-
нення, що призводять до безплідності у хлоп-
чиків, коли вони стануть дорослими. Захво-
рювання на епідемічний паротит жінок у перші
три місяці вагітності може викликати порушен-
ня в розвитку плоду. 

Всім дітям повинне бути зроблене щеплення
проти кору – хвороби, яка може призвести до
порушення розумового розвитку, проблем зі
слухом і зором. Ознаками того, що дитина за-
хворіла на кір, можуть бути підвищена темпе-
ратура, висипи, почервоніння очей, кашель,
нежить, які тривають три дні та довше. Пере-
несений кір може викликати дуже важкі уск-
ладнення зі смертельним результатом. 

Вакцинація дітей проводиться під суворим кон-
тролем лікарів-інфекціоністів і органів держав-
ного санітарно-епідеміологічного контролю.
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Для кожної дитини,
яка проходить
вакцинацію,
повинні
використовуватися
стерильна голка та
шприц. Батьки
повинні цього
вимагати.

4. Нестерильні голки та інші інструменти для
ін'єкцій можуть призвести до небезпечних
хвороб, у тому числі таких, як ВІЛ, вірусний
гепатит тощо. 

Обов'язковою вимогою є використання для
кожної ін'єкції нової голки і стерильного
шприца, навіть для членів однієї родини.
Батьки повинні цього вимагати і не соро-
митися проконтролювати. 

Інфекційні хвороби поширюються швид-
ко в місцях великого скупчення людей. Над-
звичайні ситуації і нещастя, що змушують
людей залишати свої будинки, часто су-
проводжуються поширенням інфекційних
захворювань. Кір і гепатит особливо небез-
печні, коли діти страждають від виснажен-
ня або живуть в антисанітарних умовах. То-
му всі діти-вимушені переселенці повинні
негайно проходити необхідну імунізацію
на місці свого тимчасового перебування. 
Всі щеплення в умовах надзвичайної ситу-
ації повинні робитися з використанням
шприців, які саморуйнуються. 

червоніння на місці щеплення. У цьому
немає нічого страшного. Дитині потрібно
давати багато пити та годувати її
відповідно до апетиту. Якщо дитина пере-
буває на грудному вигодовуванні, дуже
важливо не переривати його в період не-
здужання. При високій температурі, блю-
воті та судомах дитину слід негайно пока-
зати лікареві.
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Гігієна

Багатьох хвороб можна уникнути при створенні оптимальних
санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності, дотриманні правил
особистої гігієни, використанні безпечних харчових продуктів і
питної води. 

Несприятлива екологічна ситуація може приводити до взаємно-
го посилення негативних впливів на організм людини
радіонуклідів, солей важких металів, нітратів і інших шкідливих
речовин. 

Гігієнічні заходи повинні бути спрямовані на збереження здо-
ров'я, підвищення функціональних можливостей організму і по-
передження нервово-емоційної напруги.

Більше половини всіх випадків захворювань серед дітей ранньо-
го віку викликані мікроорганізмами, що потрапляють до них у
рот з їжею, водою або з немитих рук. Прищеплювання дітям
гігієнічних навичок буде сприяти зменшенню захворюваності. 
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Оптимальні санітарно-гігієнічні умови
життєдіяльності позитивно впливають на
стан здоров'я дітей.

Дотримання правил особистої гігієни,
у першу чергу, миття рук, запобігає роз-
витку багатьох захворювань.

1.

2.
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Здоров'я людини і, в першу чергу, дити-
ни, багато в чому залежить від якості пит-
ної води.

Недоброякісні харчові продукти і пору-
шення правил приготування їжі можуть
бути причиною виникнення харчових от-
руєнь та інших захворювань.

3.

4.
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Гігієна

Близько 20% захворювань серед дітей
обумовлені забрудненням навколишньо-
го середовища, тому для профілактики
захворюваності необхідно створити хо-
роші умови проживання, відпочинку й
навчання дитини. 

У закритих, не провітрюваних приміщен-
нях, де довго перебувають люди, змен-
шується вміст кисню, зростає кількість
вуглекислого газу, водяних випарів, лег-
ких іонів, підвищується температура
повітря, запиленість і бактеріальне за-
бруднення, з'являються органічні
домішки – аміак, сірководень, летючі
жирні кислоти та інші шкідливі речовини.

Високий обмін речовин у дітей, особли-
во під час рухливих ігор, вимагає дос-
татнього обсягу чистого повітря, що за-
безпечується провітрюванням при-
міщень.

Температура комфорту залежить від віку
дитини, стану її здоров'я, і коливається
від 18 до 22 °С, виняток становлять но-
вонароджені діти, у яких ще немає
власного механізму теплорегуляції. У та-
кому віці конче потрібно попереджати
їхнє переохолодження. Нормальна тем-

Оптимальні
санітарно-гігієнічні
умови
життєдіяльності
позитивно
впливають на стан
здоров'я дітей.

1.
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пература немовляти 36.5-37.5 С. Немо-
вля повинне перебувати в теплій кімнаті
і як можна частіше в контакті з мамою.
Одяг маленької дитини повинен бути су-
хий, вільний, теплий і м'який. 

У дитячому віці зір тільки формується,
що вимагає забезпечення оптимального
штучного і природного освітлення. 

Розміщення над ліжечком дитини па-
лантинів, великих рослин на підвікон-
нях, а також завішування вікон шторами
знижує освітленість приміщення. Від чи-
стоти й прозорості вікон залежить не
тільки освітленість приміщення, але й
бактерицидна дія сонячних променів. 

Багато хвороб у дітей, особливо діарея,
викликані бактеріями. Для того, щоб ці
бактерії не потрапляли в організм дітей,
необхідно забезпечувати чистоту дитя-
чого горщика і домашнього туалету. Ду-
же важливо самим мити руки після
відвідування туалету й привчити до цьо-
го дитину. 

Вбиральні, розташовані на подвір’ї, по-
винні бути віддалені від житлових бу-
динків і місць для ігор дітей на відстань,
не меншу за 20 м. На території індивіду-
альних домоволодінь допускається ско-
рочення цієї відстані до 8 м.

Для збору рідких відходів біля будинків,
де відсутня каналізація, влаштовуються
водонепроникний вигріб. Глибина
вигрібу повинна бути не більшою 3 м.
Вигріб слід очищати у міру заповнення
(не допускається наповнення вигрібу
нечистотами вище, ніж до 0,35 м від по-
верхні землі), але не рідше одного разу
на півроку. 
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Сухе сміття необхідно збирати у відра з
кришками, які щільно закриваються.
Сміттєзбиральники потрібно регулярно
звільняти (влітку щоденно), мити, і зне-
заражувати 2% розчином хлорного
вапна або іншими дезінфікуючими за-
собами не рідше 1 разу на 10 днів. 

Дотримання
правил особистої
гігієни і, у першу
чергу, миття рук,
запобігає розвитку
багатьох
захворювань.

2. Нерегулярне миття дитини сприяє тому,
що піт, жир, бруд і пил закупорюють про-
токи залоз (сальні, потові), що порушує
функцію шкіри і є причиною виникнення
багатьох шкірних захворювань.

Шкіру треба утримувати в чистоті, митися
потрібно в теплій воді з милом. Теплий душ
перед сном сприяє кращому сну. Натільну
білизну необхідно регулярно міняти.

Всім членам родини, включаючи дітей, не-
обхідно ретельно мити руки водою з ми-
лом після користування туалетом. Також
руки необхідно мити з милом перед прий-
омом їжі.

Разові підгузки значно полегшили батькам
догляд за дитиною, але їхнє використання
краще мінімізувати і одягати їх на дитину
при виході на прогулянку. У віці півтора
років і більше, коли дитина сама у стані
контролювати свої фізіологічні потреби,
використання підгузків не рекомендується.

Діти люблять гратися з тваринами. Не-
обхідно навчити дитину мити руки після
спілкування з тваринами, а також після гри
у дворі. У контексті періодичних проявів
пташиного грипу дуже важливо виключи-
ти контакти дитини з домашніми або ди-
кими птахами, особливо хворими або
мертвими. 
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ГІГІЄ
Н

АЗдоров'я людини
і, в першу чергу,
дитини, багато в
чому залежить
від якості питної
води.

3. Неякісна питна вода може викликати роз-
виток інфекційних захворювань або за-
хворювань неінфекційної природи та інто-
ксикацій. Для пиття, готування їжі і госпо-
дарських потреб необхідно використову-
вати воду тільки з якісних джерел.

Найбільш безпечним і повноцінним дже-
релом питної води є артезіанська вода.
Можливе використання води шахтної кри-
ниці, але при цьому особливо ретельно
слід дотримуватися мір захисту колодязя
від забруднень.

Шахтна криниця повинна бути обладна-
на кришкою, навколо криниці необхідно
зробити глиняний «замок» глибиною 2 м
і шириною 1 м, а також спорудити відмо-
сток з каменю, цегли або бетону радіусом
не менш 2 м з ухилом 0,1 м від криниці. 

Якщо доступ до чистої й безпечної води
відсутній, то перед використанням її не-
обхідно фільтрувати й кип'ятити. 

Якщо вода зберігається в посудині вдома,
то потрібно стежити за тим, щоб ця посу-
дина була закритою, черпати воду тільки
чистим ополоником або чашкою, заборо-
няти пити безпосередньо з посудини, де
зберігається вода для загального користу-
вання. 
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Раціональне збалансоване харчування
сприяє оптимальному розвитку опірності
організму людини впливу агентів фізич-
ної, хімічної й біологічної природи. Спо-
живання якісної їжі сприяє обмеженню
накопичення і посиленому виведенню то-
ксичних і радіоактивних речовин з ор-
ганізму людини.

Всі харчові продукти, які купуються в ма-
газинах і на ринку, повинні мати супровідні
документи, що підтверджують їхню без-
пеку. Неприпустиме вживання в їжу про-
дуктів з ознаками псування та недобро-
якісності (не характерним видом, кольо-
ром, запахом).

Необхідно дотримуватися умов та термінів
зберігання і реалізації швидкопсувних про-
дуктів. Різні продукти повинні зберігатися
окремо, з дотриманням температурних ре-
жимів. Наприклад, не можна зберігати ра-
зом рибу і молоко, овочі й сир. 

Сирі продукти, особливо м'ясо птиці та мо-
репродукти, звичайно містять мікроби. У
готову їжу можуть потрапити мікроби при
контакті з сирою їжею. Сирі продукти і при-
готовану їжу необхідно завжди тримати
окремо. Ножі, дощечки для обробки м'яса,
риби та інших продуктів, необхідно ретель-
но мити після використання. 

Кухонний посуд повинен утримуватися в
чистоті. Посуд з готовою їжею повинен до-
бре закриватися. 

З раннього дитинства дітей необхідно вчи-
ти ретельно пережовувати їжу, правильно
поводитися за столом (правильна поза,
навички користуватися столовими прибо-
рами, серветкою та ін.). Дуже важливо ви-
ховати гарні харчові звички. Не зловжива-

Недоброякісні
харчові продукти
і порушення
правил
приготування їжі
можуть бути
причиною
виникнення
харчових отруєнь
і інших
захворювань.

4.
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ГІГІЄ
Н

А

ти солодким, віддавати перевагу сокам пе-
ред газованими напоями, гарячій їжі пе-
ред випадковим перехопленням, їсти різно-
манітні овочі та фрукти. 

Необхідно вживати тільки свіжопригото-
вану їжу. Їжа, яка довго зберігається, може
бути джерелом харчових інфекцій. Їжу, при-
готовану про запас, необхідно зберігати на
холоді. Їжу, яку зберігали більше двох го-
дин не в холодильнику, перед споживан-
ням необхідно правильно термічно обро-
бити.

Грудне молоко є найбезпечнішою їжею для
дітей і немовлят. Небажано використову-
вати для годування дітей зціджене грудне
молоко. Однак, у разі необхідності, зберіга-
ти таке молоко можна в чистій, закритій по-
судині не більше, ніж шість годин при
кімнатній температурі. Дітей потрібно го-
дувати із чистої відкритої чашки. Пляшеч-
ки із соскою добре вимити важко, тому го-
дування дітей з пляшечок слід уникати. 

У дитини повинен бути власний посуд:
тарілочка, ложечка, чашечка, якими не по-
винні користуватися інші члени родини.

Фрукти й овочі перед їжею необхідно ми-
ти чистою водою і при необхідності чисти-
ти, якщо вони призначені для дітей. 

В Україні для дитячого харчування заборо-
нено вживати продукти, які містять гене-
тично модифіковані організми. 
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Попередження
онкологічних
захворювань

Численні дослідження доводять, що ризик виникнення багатьох
захворювань у дорослому віці пов'язаний з тим, чи піддавалася
людина в дитячому віці негативним впливам забрудненого нав-
колишнього середовища. Вразливість зростаючого дитячого ор-
ганізму, який ще тільки формується, до таких впливів набагато ви-
ща, ніж у дорослих.

Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п'ята жінка
може захворіти на рак. Рак – причина більш, ніж 15 % усіх смертей. 

В Україні щорічно виявляється більше 160 тисяч нових випадків
злоякісних новоутворень, Майже 90 тисяч жителів України вми-
рають від раку, причому 35 відсотків померлих від раку – особи
працездатного віку. За розрахунками фахівців до 2020 року кількість
вперше захворілих раком в Україні може вирости до 200 000. 

Серед злоякісних новоутворень у дітей на першому місці стоять
лейкози, далі злоякісні новоутворення головного мозку, лімфоми
та інші.

В Україні прийнято Державну програму «Дитяча онкологія» на
2006-2010 роки. Реалізація підходів і рекомендацій ВООЗ, які за-
кладені в основу цієї програми, вже дозволила в країнах Європей-
ського регіону досягти одужання дітей в 65-70% випадків. В Ук-
раїні цей показник поки становить лише 40%, тому головними зав-
даннями програми є підвищення рівня інформованості населен-
ня про ризики онкологічних захворювань у дітей, досягнення євро-
пейського рівня одужання дітей, зниження дитячої смертності від
онкологічних захворювань. 

Багато онкологічних захворювань можна попередити, вчасно ви-
явити і вилікувати.
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Онкологічні захворювання поширені, і ста-
тистика захворюваності неухильно росте.

Онкологічні захворювання можна попе-
редити і ефективно лікувати. Найбільш
ефективним є лікування на початкових
етапах розвитку захворювання.

Самолікування, допомога «цілителів»,
«знахарів» веде лише до втрати доро-
гоцінного часу, дає можливість для без-
перешкодного розвитку хвороби і при-
водить до ймовірного смертельного ре-
зультату.

1.
2.

3.
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Попередження
онкологічних
захворювань

На рак хворіють всі верстви населення –
чоловіки, жінки, літні люди і діти. Найпо-
ширенішими серед онкологічних захво-
рювань є рак легенів, шкіри, молочної
залози, шлунково-кишкового тракту, пе-
редміхурової залози, яєчників, шийки і
тіла матки, щитовидної залози.

Між країнами і регіонами, народами і
людьми з різними звичками та звичаями
існують істотні розходження у величині
показників захворюваності різних ор-
ганів.

Найпоширенішими в нашому регіоні се-
ред чоловіків є рак легенів, шлунку,
шкіри, пухлини лімфатичної і кровотвор-
ної тканин. У жінок – рак молочної зало-
зи, шкіри, шлунку, шийки матки.

Близько половини всіх пухлин у дітей
займають гемобластози (гострий лейкоз,
злоякісні лімфоми).

Проведення профілактичних заходів і
вдосконалення методів діагностики й
лікування онкологічних захворювань не
тільки дозволило поліпшити результати
лікування, але й знизити рівень захво-
рюваності населення на деякі види

Онкологічні
захворювання
поширені, і
статистика
захворюваності
неухильно росте.

1.
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раку, наприклад, таких як рак шийки
матки у жінок. 

Профілактика онкологічних захворю-
вань спрямована на усунення або зни-
ження впливу канцерогенних факторів
(хімічних, фізичних і біологічних), на-
приклад, шляхом відмови від шкідливих
звичок можна знизити ризик захворю-
вання на рак більше, ніж на 70 - 80%. 

Продукти харчування, їхня якість і зба-
лансованість, відсутність в них канцеро-
генних речовин – головні складові попе-
редження раку не тільки органів трав-
лення, але й раку молочної залози і мат-
ки. Надмірно калорійне харчування і
ожиріння сприяють виникненню пухлин.
Для зниження ризику захворювань не-
обхідне підвищення споживання
фруктів і овочів, багатих на вітаміни,
мінеральні речовини, клітковину і безліч
унікальних біохімічних речовин.

Паління тютюну є найбільш вагомим
внеском у розвиток захворювань не
тільки органів дихання, але й порожни-
ни рота, стравоходу, шлунку, підшлунко-
вої залози, сечового міхура. Доведено,
що людина, яка не палить, але постійно
перебуває в прокуреному приміщенні,
тією або іншою мірою піддається захво-
рюванню на рак легенів, як і курець.

Малорухомий спосіб життя також підви-
щує ризик захворювання. 

Вважається, що причинами захворюван-
ня можуть бути спадкові фактори; попе-
редні хронічні захворювання, включаю-
чи деякі вірусні інфекції; вплив факторів
навколишнього середовища (хімічне,
радіаційне та ін.); шкідливі звички (не-
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раціональне харчування, паління тютю-
ну, зловживання алкоголем та ін.); стре-
си і нервові перевантаження.

На дітей зовнішнє середовище, кліма-
тичні, географічні умови діють опосеред-
ковано через їхніх матерів. Професійні
шкідливості, шкідливі звички, різні
фізичні й хімічні фактори впливають на
батьків, а через них на дітей. Передба-
чається наявність зв'язку злоякісних но-
воутворень у дітей з акушерською пато-
логією, з вірусною інфекцією під час
вагітності у матері, з вродженими і сімей-
ними факторами, з вадами розвитку.

Онкологічні
захворювання
можна
попередити й
ефективно
лікувати.
Найбільш
ефективне
лікування на
початкових
етапах розвитку
захворювання.

2. Правильне і своєчасне лікування деяких
хронічних захворювань (наприклад,
ерозії шийки матки, хронічні виразки й
поліпи шлунково-кишкового тракту) мо-
же попередити розвиток раку. Контроль
за ефективністю проведеного лікування
цих захворювань може виявити онко-
логічне захворювання, яке розвивається,
на початкових стадіях.

Практично в 98% випадках рак на ранніх
стадіях можна вилікувати. Крім того, ліку-
вання на ранніх стадіях може не вимагати
таких агресивних методів як променева
терапія, хіміотерапія або значні за обся-
гом хірургічні втручання. 

На ранніх стадіях онкологічного захворю-
вання можуть бути відсутніми симптоми,
які з'являються в міру росту пухлини. Пер-
шими проявами хвороби можуть стати:

- невиражені больові відчуття, обумов-
лені наявністю пухлинного утворення і
його впливом на навколишні тканини й
органи. Це може бути й почуття диском-
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форту, «розпирання», ниючий, не зав-
жди постійний біль. Діти не завжди мо-
жуть адекватно викласти скарги, вони
стають неспокійними, порушується сон;

- інтоксикація може проявлятися у
погіршенні апетиту (аж до відрази до
деяких продуктів харчування), пору-
шенні сну, слабкості, швидкій стомлю-
ваності, зниженні працездатності. Діти
стають примхливими, неспокійними;

- можуть з'являтися патологічні домішки
(гнійні або кров'янисті) у сечі, калі,
мокротинні та інших виділеннях.

- також можуть бути прояви порушень
функції органів (запори, проноси, ну-
дота, блювота, порушення ковтання,
задишка, кашель та інші). 

З появою подібних симптомів необхідно
негайно звернутися до лікаря. У дітей
провісниками захворювання можуть
стати незначні, на перший погляд, не-
суттєві відхилення у поведінці: веред-
ливість, зниження апетиту, підвищена
збудливість, підвищення температури,
стомлюваність, порушення сну, пітли-
вість та інші. При огляді лікаря діти через
страх болючих обстежень приховують
багато скарг. 

Для виявлення хвороби на ранній (без-
симптомній) стадії необхідне система-
тичне проходження профілактичних ог-
лядів. Вони містять у собі не тільки огляд
кваліфікованого лікаря, але й відповідні
рентгенологічні, ендоскопічні, цито-
логічні та інші дослідження. Обсяг і
кратність цих обстежень можна уточнити
у лікаря поліклініки, який Вас обслуговує.
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Для більш раннього виявлення хвороби
жінкам необхідно володіти навичками
самообстеження молочних залоз і прово-
дити його щомісяця. Щорічно необхідно
проводити ультразвукове обстеження
молочних залоз. А жінкам, старшим 40
років, –маммографію.

Для своєчасного виявлення раку шийки
матки жінкам щорічно необхідно прохо-
дити огляд у гінеколога із проведенням
кольпоскопії та цитологічним дослі-
дженням.

Необхідне щорічне проведення рентге-
нобстеження легенів і ультразвукове об-
стеження органів черевної порожнини.

Чоловікам, старшим за 40 років, не-
обхідне проведення пальцевого обсте-
ження простати.

У віці після 40 років такі огляди необхідно
проходити як мінімум 1 раз на рік, а при
наявності хронічних захворювань і
частіше.

У жінок після 30 років найчастіше
зустрічається рак молочної залози, на
другому місці рак шлунка. Рак шийки
матки у всіх вікових категоріях займає 3
місце. Відбувається збільшення частоти
захворюваності на рак щитовидної зало-
зи, яєчників і тіла матки. Тому не рідше 1
разу на рік усі жінки повинні проходити
обстеження в оглядових кабінетах
поліклініки або жіночих консультацій. Ог-
ляд жінки повинен обов'язково поєдну-
ватися з цитологічним дослідженням
зіскрібка з шийки матки. 

З огляду на ріст захворюваності на рак ле-
генів, необхідно проводити 1 раз на рік
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рентгенологічне обстеження органів
грудної порожнини.

Для раннього виявлення раку шлунка не-
обхідно проведення фіброгастродуоде-
носкопії 1 раз на рік. 

Лікування раку залежить від поширення,
стадії захворювання, обсягу ураження,
структури пухлини, ступеня її агресив-
ності. Правильна оцінка цих факторів до
початку лікування, використання сучас-
них методів лікування максимально
підвищують його ефективність.

При 1 і 2 стадіях, коли патологічний про-
цес локалізований і немає віддалених
метастазів, можливе проведення ради-
кального лікування, яке не тільки про-
довжує життя хворого, але й може при-
вести в деяких випадках до повного оду-
жання.

Дуже важливо не тільки встановити діаг-
ноз на ранніх стадіях, але й вчасно поча-
ти лікування у перелічених вище спе-
ціалізованих лікувальних установах. 

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 152



153

Додаткові відомості

Факти для Життя

П
О

П
ЕРЕД

Ж
ЕН

Н
Я

О
Н

КО
Л

О
ГІЧ

Н
И

Х
 ЗА

Х
ВО

РЮ
ВА

Н
Ь

Самолікування,
допомога
«цілителів»,
«знахарів» веде
до втрати
дорогоцінного часу,
безперешкодного
розвитку хвороби
і ймовірного
смертельного
результату.

3. Страх перед онкологічними захворюван-
нями провокує звернення хворих і їхніх
родичів за допомогою до «цілителів»,
«знахарів» та ін. Сприяє цьому й неправ-
дива інформація про ефективність нетра-
диційних методів лікування, розповсюд-
жувана деякими засобами масової
інформації. 

На сьогоднішній день не існує достатніх
доказів ефективності методів, застосову-
ваних представниками «народної» меди-
цини. Тому звертання до них часто при-
зводить до втрати часу до початку ліку-
вання та зниження його результативності. 

Крім цього, деякі представники «народ-
ної медицини» застосовують у своїй прак-
тиці токсичні речовини (сулема, гас, на-
стоянки болиголова, чистотілу та ін.), які
можуть призвести до непоправних змін в
організмі хворого і неможливості прове-
дення лікування в необхідному обсязі. 
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ВІЛ і СНІД

ВІЛ-інфекція – це інфекційне захворювання, викликане вірусом
імунодефіциту людини, який вражає клітини імунної системи.
СНІД – Синдром Набутого Імунодефіциту – це кінцева стадія ВІЛ-
інфекції.

Прогресування хвороби від моменту інфікування до стадії СНІД
може тривати від 5 до 12 років. Своєчасне і правильне лікуван-
ня антиретровірусними препаратами дає можливість віддалити
й навіть попередити розвиток СНІД. ВІЛ-інфікована людина мо-
же мати здоровий вигляд, вести повноцінний спосіб життя й
навіть не підозрювати про наявність у себе захворювання. Проте,
весь цей час вона є носієм інфекції, яка може передаватися
іншим людям. 

За офіційним даними зараз в Україні більше 82 000 людей жи-
вуть із ВІЛ, серед них більше 2 200 дітей. При цьому оціночні
дані експертів говорять про втроє більшу кількість: 439 000 або
1,63 відсотка всього дорослого населення. 

Сьогодні в Україні забезпечений доступ до добровільного і
конфіденційного тестування й консультування з питань ВІЛ-
інфекції. Для тих, хто живе з ВІЛ, доступне лікування. Але, не ди-
влячись на всі зусилля, епідемія ВІЛ у країні продовжує розвива-
тися, забираючи все більше людських життів. ВІЛ-інфікованим
людям і їх близьким необхідні допомога і співчуття. ВІЛ-інфіко-
вані діти мають такі ж права, як і всі діти, і повинні мати мож-
ливість розвиватися, учитися, брати участь у суспільному житті.
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Синдром набутого імунодефіциту
(СНІД) – це невиліковна хвороба, яку
викликає вірус імунодефіциту людини
(ВІЛ). ВІЛ передається при незахище-
ному статевому контакті, через кров, від
матері до дитини до і під час пологів, а
також при годуванні грудьми.

Будь-яка людина, у тому числі й дитина,
може заразитися ВІЛ-інфекцією. Усім не-
обхідна інформація щодо хвороби, дос-
туп до тестування, консультування,
індивідуальних засобів захисту, і, якщо бу-
де потреба, до лікування. 

ВІЛ-позитивні жінки можуть народити здо-
рову дитину. 

Дорослі й, тим більше, діти, які живуть із
ВІЛ, мають потребу в розумінні та
підтримці суспільства. 

1.

2.

3.
4.
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ВІЛ і СНІД

ВІЛ вражає імунну систему людини, у ре-
зультаті чого вона слабшає, не може чини-
ти опір інфекціям. Тому люди із синдром
набутого імунодефіциту вмирають від всіля-
ких інфекцій, наприклад туберкульозу. ВІЛ
вражає тільки людей і передається тільки
від людини до людини. ВІЛ-інфіковані лю-
ди можуть жити 5 – 12 років без ознак хво-
роби, виглядати й почувати себе здорови-
ми, але при цьому передавати вірус іншим
людям. У дітей СНІД розвивається набага-
то швидше, ніж у дорослих. 

ВІЛ передається переважно через незахи-
щені статеві контакти, під час яких спер-
ма, піхвовий секрет або кров ВІЛ-інфіко-
ваної людини передається партнерові. 

ВІЛ також передається від однієї людини
до іншої через використання нестерильних
шприців, голок (найчастіше тих, що вико-
ристовуються для ін'єкції наркотиків), лез,
ножів або інших інструментів, які проколю-
ють або ріжуть шкіру, а також через пере-
ливання інфікованої крові. Вся кров, яка
використовується для переливання, повин-
на бути перевірена на наявність ВІЛ. 

Модні в молодіжному середовищі татую-
вання, пірсинг, шрамування, виконані не-

Синдром набутого
імунодефіциту
(СНІД) – це
невиліковна
хвороба, викликана
вірусом
імунодефіциту
людини (ВІЛ). ВІЛ
передається при
незахищеному
статевому контакті,
через кров, від
матері до дитини
до й під час пологів
і при годуванні
грудьми.

1.
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стерильними інструментами, можуть ста-
ти джерелом інфікування. 

Неможливо заразитися ВІЛ просто дотор-
каючись до зараженої людини. Обійми,
рукостискання, кашель і чхання не поши-
рюють хворобу. ВІЛ не може передавати-
ся через сидіння туалетів, телефони,
тарілки, склянки, інший посуд, рушники,
постільну білизну, басейни або спільні ду-
шові. ВІЛ не передається через укуси ко-
марів чи інших комах.

Будь-яка людина,
у тому числі й
дитина, може
заразитися ВІЛ-
інфекцією. Усім
необхідна
інформація щодо
хвороби, доступ
до тестування,
консультування,
індивідуальних
засобів захисту, і,
якщо виникає
потреба,
лікування. 

2. В умовах епідемії ВІЛ-інфекції, яка зростає,
ризик інфікування існує для всіх людей, не-
залежно від віку, статі, соціального статусу,
рівня доходів. Особливо вразливі до ВІЛ
діти, надто ті, хто позбавлений батьківської
турботи й уваги. 

Інформацію про ВІЛ можна одержати за
телефоном всеукраїнської гарячої лінії 8-
800-500-45-10, у будь-якому обласному
й міському Центрах профілактики й бо-
ротьби зі СНІД, жіночих консультаціях, ВІЛ-
сервісних неурядових організаціях, цент-
рах соціальних служб для молоді, пунктах
«Довіра», а також на численних веб-сай-
тах, наприклад, http/:www.helpme.com.ua. 

Анонімне, конфіденційне та добровільне
тестування і консультування гарантоване
державою і його можна одержати безкош-
товно в Центрах профілактики й боротьби
зі СНІД і пунктах «Довіра». 

Таке консультування може допомогти на
ранній стадії ВІЛ-інфекції одержати не-
обхідні послуги й інформацію про те, як
боротися із самою ВІЛ-інфекцією, так і із
супутніми їй захворюваннями, як навчити-
ся жити з ВІЛ, уникаючи інфікування інших.
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Здоровим людям консультування допома-
гає одержати знання про те, як запобігти
інфікуванню. 

Якщо результати тесту на ВІЛ негативні, це
означає, що або людина не є носієм вірусу,
або антитіла ще не встигли виробитися в
організмі. Це відбувається, якщо інфікуван-
ня відбулося менше, ніж три місяці назад.
Тому, у разі підозри на інфікування, повтор-
ний тест повинен бути проведений через
три місяці після можливого зараження. 

Діти, інфіковані ВІЛ, а також діти, які жи-
вуть в родинах, що їх торкнулася інфекція,
можуть зіткнутися з дискримінацією. Їм мо-
же бути відмовлено в доступі до медичної
допомоги, спілкуванні з однолітками в ди-
тячих дошкільних установах і школах, тому
так важливо знати свої права і відстоювати
їх. Допомогти може Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ. 

Необхідно докласти зусиль для того, щоб
ВІЛ-інфіковані діти виховувалися в родині.
Психічна травма, пов'язана із поміщенням
в інтернат, вкрай небажана для будь-якої
дитини, тим більше ВІЛ-інфікованої. ВІЛ-
інфіковані батьки можуть заздалегідь об-
говорити це питання з родичами і заручи-
тися їхньою підтримкою на той випадок,
якщо їм самим буде потрібне лікування,
пов'язане з відсутністю вдома. 

Дітям дошкільного віку і школярам не-
обхідно надавати інформацію про ВІЛ, яка
відповідає віку і розвитку. Особливо важ-
ливо інформувати про ВІЛ підлітків до то-
го, як вони почнуть жити статевим життям. 
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ВІЛ-позитивні
жінки можуть
народити здорову
дитину. 

3. Найбільш ефективний спосіб зменшення пе-
редачі ВІЛ від матері до дитини – це поперед-
ження ВІЛ-інфекції у самої матері. Тому всі жінки
репродуктивного віку повинні вести здоровий
спосіб життя, знати, як передається ВІЛ, і пра-
ктикувати секс із використанням презервативів.
Ін'єкційне використання наркотиків і наявність
інфекцій, які передаються статевим шляхом,
роблять жінок дуже вразливими до ВІЛ-
інфекції. 

Вагітним жінкам важливо знати, що тест на ан-
титіла до ВІЛ є частиною рутинного обстежен-
ня під час вагітності. Тестування проводиться
безкоштовно. У жіночій консультації жінок по-
винні проінформувати про проведення такого
тесту і надати необхідне консультування. Жо-
ден медичний тест не може бути зроблений
примусово, тому від тесту на антитіла до ВІЛ
можна відмовитися, але набагато розумніше
для збереження свого здоров'я та здоров'я май-
бутньої дитини його пройти. 

Якщо ВІЛ-інфікована вагітна не одержує
профілактичного лікування, то ризик того, що
її дитина теж буде мати ВІЛ-інфекцію, стано-
вить приблизно 30%. Більшість таких дітей по-
мирає, не досягнувши п'ятирічного віку. 

Цей ризик можна значно зменшити (до 5-
10%), якщо жінка до 12 тижнів вагітності ста-
не на облік у жіночій консультації і буде суво-
ро дотримуватися протоколу профілактично-
го лікування і порад лікаря. В Україні таке ліку-
вання надається безкоштовно. Особливі мето-
ди ведення вагітності та пологів також дозво-
ляють знизити ризик інфікування дитини. 

ВІЛ-інфіковані матері повинні знати, що вірус
може передатися дитині під час грудного ви-
годовування. Лікарі можуть допомогти у ви-
борі методу годування, який може зменшити
ризик передачі інфекції та підвищити шанси

Додаткові відомості
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на те, що дитина виросте здоровою. До 18
місяців в організмі дитини, народженої від ВІЛ-
позитивної матері, будуть зберігатися її ан-
титіла, тому до півтора років такі діти перебу-
ватимуть під спостереженням лікаря й одер-
жуватимуть профілактичне лікування до мо-
менту остаточного зняття діагнозу. 

Розвиток епідемії призвів до того, що сьогодні
більшість людей, які живуть з ВІЛ в Україні, є
звичайними людьми і не мають нічого спільно-
го з асоціальною поведінкою, вживанням нар-
котиків або комерційним сексом. Поняття груп
ризику вже неактуальне. У зоні ризику опини-
лися всі люди, незалежно від статі, віку чи
соціального статусу. Неприпустимо, якщо лю-
ди, які живуть із ВІЛ, страждають від дис-
кримінації, якщо їм відмовляють у праві на ме-
дичну допомогу, роботу або освіту. 

Хоча більшість населення знає, що ВІЛ не пе-
редається через укуси комарів, дружні поцілун-
ки, рукостискання, спільні використання нав-
чальних, робочих і домашніх приміщень, ко-
ристування загальним туалетом, душем, ба-
сейном, кухонним посудом, страх не дозволяє
їм прийняти відомі факти.

Таке ставлення збільшує страждання людей,
які живуть з ВІЛ, особливо якщо це діти. Голов-
не, чого потребують такі люди – це розуміння
й підтримка. 

Дорослі і, тим
більше, діти, які
живуть із ВІЛ,
мають потребу
в розумінні й
підтримці
суспільства. 

4.

Додаткові відомості
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Травми й насильство становлять серйозну небезпеку для здоров'я
дітей. Найчастіше травми одержують внаслідок падіння, опіків, ав-
томобільних катастроф, отруєнь і втоплень. Більшість із них стають-
ся вдома або неподалік від нього і майже всі з них можна було б
попередити. При тому, що тяжкість шляхово-транспортного трав-
матизму особливо висока, занадто мало робиться для його ефек-
тивного попередження. Найпростіші вимоги до перевезення дити-
ни в транспортному засобі, використання дитячих сидінь, ременів
безпеки ігноруються, хоча до таких порушень повинна бути
повністю відсутня толерантність, насамперед, у сім’ї. 

Щорічно у світі 750 000 дітей помирає від отриманих травм. Ще
400 мільйонів одержують серйозні ушкодження. 

В Україні спостерігається стійке зниження дитячої смертності, при
цьому смертність від отруєнь, падінь, утоплень, опіків, які станов-
лять у середньому 10% всієї дитячої смертності, практично не
зменшується. У багатьох випадках травматизм призводить до
інвалідності. 

В Україні, як і в Європі, запобігання смерті дітей від травм визнано
найбільш ефективною стратегією зниження дитячої смертності.

Дуже важливо, щоб батьки знали, що потрібно робити у випадках,
якщо дитина одержала травму, щоб її наслідки були менш серйоз-
ними.

Запобігання
травматизму
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

Дорослі зобов'язані попереджати й захи-
щати дітей від можливих ризиків. 

Дорослі зобов'язані навчити дитину пра-
вил поведінки на дорозі, у машині й гро-
мадському транспорті, та забезпечити без-
пеку дитини в транспорті.

Усі батьки і члени родини повинні вміти
надати дитині першу допомогу при не-
щасних випадках.

1.
2.

3.

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:21  Page 164



165

Додаткові відомості

Факти для Життя

ЗА
П

О
БІГА

Н
Н

Я
ТРА

ВМ
А

ТИ
ЗМ

У

Запобігання
травматизму

Більшість ушкоджень діти одержують вдо-
ма. Головні фактори побутового травма-
тизму такі: 

•Опіки від багать, плит, посуду, гарячої їжі,
окропу, пари, гарячих жирів, парафіно-
вих ламп, прасок і електроприладів. 

•Падіння з ліжок, вікон, столів і сходів. 
•Удавлення дрібними предметами, таки-
ми як монети, ґудзики й гайки. 

•Отруєння ліками і хімічними речовинами
(інсектицидами, миючими засобами,
відбілювачами й ін.). 

•Ураження електричним струмом від не-
справних електроприладів, проводів і не-
закритих розеток. 

Усе, що може становити небезпеку для ма-
леньких дітей, потрібно зберігати у місцях,
недоступних для них. 

Дітей не можна змушувати виконувати ро-
боту, яка може бути небезпечною, або
відволікати їх від навчання. Діти повинні
бути захищені від важкої роботи, небез-
печних інструментів і отруйних речовин. 

Опіки, особливо опіки парою, займають
провідне місце серед найпоширеніших
травм. Опіки служать причиною серйоз-

Дорослі
зобов'язані
попереджати й
захищати дітей
від можливих
ризиків. 

1.
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них ушкоджень і часто призводять до смер-
тельного результату. 

Опіків можна уникнути: 

•зберігаючи в недоступному для дітей місці
сірники і запальнички, бензин, гас, гасові й
масляні світильники,

•утримуючи дітей подалі від відкритого во-
гню печей, камінів і багать, 

•встановлюючи плити на рівній піднятій по-
верхні та установлюючи на них захисні ек-
рани, 

•знімаючи ручки конфорок плити, 
•використовуючи підставку під гарячу пра-
ску, з якої дитина не зможе стягти її на себе,

•обмежуючи доступ дитини до обігріваль-
них приладів і камінів.

Електричні розетки повинні бути закриті
спеціальними заглушками, які дитина не
зможе витягти. Електричні проводки по-
винні бути заізольовані й/або сховані під
спеціальними коробами, або встановлені в
недосяжних для дитини місцях. 

Падіння – головна причина переломів кісток
і травм голови. Їх можна уникнути, якщо ди-
тина буде під постійним наглядом під час
прогулянок на свіжому повітрі, а також: 

•встановлюючи блокувальні пристрої на
вікнах, дверях і балконах, щоб дитина не
могла відкрити їх самостійно;

•встановлюючи загородження і дитячі по-
руччя на сходах і забезпечуючи на них гар-
не освітлення; 

•фіксацією нестійких меблів;
•відмовою від ковзких покриттів або ки-
лимків на підлозі . 

Ножі, ножиці, гострі й колючі предмети, скло
треба тримати подалі від дітей. Маленьких
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дітей потрібно вчити акуратно поводитися зі
скляними предметами і не доторкатися до
розбитого скла, а дітей старшого віку треба
навчити безпечно й обережно його позбу-
ватися. 

Гострі металеві предмети, механічні деталі й
іржаві банки можуть стати не тільки причи-
ною травми, але й причиною інфікування
порізів і ран. Треба стежити за тим, щоб та-
ких предметів не було в місцях, де грають-
ся діти. 

Маленькі діти люблять класти предмети в
рот, тому батьки повинні стежити за тим,
щоб там, де дитина спить або грається, не
валялися бусинки, ґудзики, монети, насіння
та інші дрібні речі. Важливо переконатися,
що від іграшок, якими грається дитина, не
можна відкусити, відірвати або відламати
дрібні деталі. Маленьким дітям також не
слід давати дрібні цукерки, горішки або
фрукти з маленькими кісточками або
насінням. За дітьми завжди потрібно нагля-
дати під час їжі. 

Кашель, гучний прискорений подих або не-
здатність видавати звуки можуть бути озна-
ками удавлення. Ті, хто доглядає за дітьми,
при таких ознаках повинні, насамперед, пе-
ревірити, чи дитина не заштовхала собі в рот
або ніс якийсь дрібний предмет. 

Отруйні і горючі речовини, кислоти, ліки,
відбілювачі в жодному разі не можна
зберігати в пляшках для питних продуктів.
Всі такі речовини потрібно зберігати в про-
маркованих пляшках або контейнерах, по-
далі від дітей. 

Багато отруйних речовин можуть викликати
отруєння, ушкодження органів дихання,
нервової системи, головного мозку, навіть
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якщо дитина їх не вживала всередину. Для
важкої травми досить, щоб отруйна речо-
вина потрапила на шкіру, в очі, на одяг,
або дитина її просто вдихнула. 

Всі продукти побутової хімії (пральні по-
рошки, відбілювачі, чистячі засоби), так
само, як і всі ліки, повинні зберігатися в
ящиках, які замикаються. 

Ліки необхідно давати дитині суворо в за-
пропонованому дитячому дозуванні. Той
же самий препарат у дорослому дозуванні
може викликати серйозне отруєння або
необоротні ураження слуху чи зору, або
інші наслідки. 

Діти можуть утопитися навіть у невеликій
кількості води, тому їх ніколи не слід зали-
шати самих у ванні. Криниці, бочки й інші
великі посудини з водою повинні мати
надійні кришки. 

Дітей потрібно вчити плавати, починаючи
з раннього віку, щоб зменшити ризик вто-
плення. Перебуваючи у воді ставків, озер,
струмків і річок, діти ніколи не повинні за-
лишатися без догляду дорослого. 

Багато рослин можуть бути небезпечними
для дитини. Наприклад, рослина
борщівник може викликати важкі опіки.
Навчіть дитину не торкатися до рослин, не
їсти ягоди і плоди, яких вона не знає. 
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Дорослі
зобов'язані
навчити дитину
правилам
поведінки на
дорозі, у
машині й
громадському
транспорті, а
також
забезпечити
безпеку дитини
в транспорті.

2. Багато дітей одержують травми і гинуть
під час дорожньо-транспортних випадків.
Дуже часто це відбувається тому, що пра-
вила перевезення дітей було порушено.
Цим правилам навчають всіх водіїв, але
не всі водії їх виконують. Подушка безпе-
ки, яка розкрилася, або ремінь безпеки,
який спрацював, може врятувати дорос-
лого, але важко травмує або навіть уб'є
дитину, якщо її сидіння закріплене або
розташоване неправильно або не там, де
передбачено правилами. 

Часто можна бачити, як дорослі катають
дитину на машині, велосипеді або мото-
циклі, не замислюючись про її безпеку.
Коли дитина підростає і у неї з'являються
свої роликові ковзани, скейтборд, вело-
сипед, або мотоцикл, вона так само без-
думно ігнорує правила. Засоби захисту:
шолом для голови, налікотники та на-
колінники, створені саме для того, щоб
захистити від травм. Батьки повинні де-
монструвати дітям повагу й дотримання
правил безпеки і абсолютну нетерпимість
до їхнього порушення. З моменту, коли
дитина тільки починає ходити, ї ї вже
потрібно вчити правильної поведінки на
дорозі, заборонити гратись поруч з доро-
гою або на ній. 

Дітей потрібно вчити ходити по тротуарах
обличчям до автомобільного руху, щоб
бачити машини, які наближаються. Діти
повинні знати, як переходити дорогу, як-
що є світлофор і якщо його немає. Напри-
клад, при відсутності світлофора треба зу-
пинитися на узбіччі, подивитися ліворуч,
потім праворуч, послухати, чи не йде ма-
шина, переходячи дорогу, триматися за
руку дорослого або дитини старшого віку,
іти, але в жодному разі не бігти, не затри-
муватися на проїзній частині. Старших
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дітей необхідно спонукати доглядати за
молодшими і подавати їм позитивний
приклад. У багатьох європейських
країнах активно пропагуються жилети або
наклейки безпеки, що світяться, які но-
сять діти. Часто такі рухи підтримується
видатними спортсменами. В Україні цей
рух з'явився зовсім недавно, але він ак-
тивно розвивається і є частиною роботи
«Тато-шкіл». 

Усі батьки і
члени родини
повинні вміти
надати дитині
першу
допомогу при
нещасних
випадках.

3. Перша допомога при опіках 

Якщо одяг дитини загорівся, швидко
оберніть її ковдрою або в одяг, або пока-
чайте по землі, щоб погасити полум'я.

Відразу остудіть місце опіку за допомогою
великої кількості чистої холодної води. Бу-
ває, що повне охолодження опіку триває
півгодини. 

Тримайте місце опіку чистим і сухим, за-
крийте його чистою нещільною пов'язкою.
Якщо опік більший, ніж велика монета, або
починає покриватися пухирями, негайно
відвезіть дитину до медичної установи. Не
розкривайте пухирі – вони захищають ура-
жене місце.

Не намагайтеся відірвати те, що прилип-
ло до місця опіку. Не прикладайте до місця
опіку нічого, крім холодної води.

Дайте дитині випити фруктового соку або
води. 

У домашній аптечці доцільно мати
спеціальні засоби для зовнішнього засто-
сування, призначені для самодопомоги
при опіках.

Надання першої допомоги
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Перша допомога при ураженні
електричним струмом 

Якщо дитину було уражено електричним
струмом або вона одержала опіки від ньо-
го, спочатку відключіть електрику і тільки
після цього можна торкатися до дитини.
Якщо дитина в несвідомому стані, три-
майте її в теплі й негайно зверніться по
медичну допомогу. 

Якщо дитині важко дихати або вона
зовсім не дихає, покладіть її на спину
рівно, трохи піднявши голову. Тримайте
ніздрі дитини закритими і вдихайте їй в
рота. Вдихати треба енергійно, щоб гру-
ди дитини піднімалися; порахуйте до
трьох і повторіть процедуру. Повторюй-
те цю процедуру, поки дитина не почне
дихати.

Перша допомога при падіннях
і нещасних випадках на дорозі 

Ушкодження голови, хребта і шиї особ-
ливо небезпечні, тому що можуть викли-
кати параліч і є серйозною загрозою для
життя. Обмежте рухливість голови й
спини, уникайте будь-яких згинів хреб-
та, щоб запобігти додатковим ушкод-
женням.

Якщо дитина не може рухатися або
відчуває гострий біль, швидше за все, у
неї перелом кісток. Не ворушіть місце пе-
релому. Встановіть і закріпіть нерухоме
положення, після чого викличте
невідкладну медичну допомогу. 

Якщо дитина в несвідомому стані, три-
майте її в теплі і викличте невідкладну
медичну допомогу. 

У випадку сильних синців і розтягнень,
занурте уражені місця в холодну воду
або прикладіть на 15 хвилин лід; якщо
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треба, зробіть це повторно. Холод
повинен допомогти зменшити біль,
зняти набряки й синці. 

Перша допомога при невеликих
порізах і ранах 

При невеликих порізах і ранах: 

Промийте рану чистою (по можливості,
кип'яченою охолодженою) водою з ми-
лом.

Висушіть шкіру навколо рани, обробіть
йодом.

Закрийте рану чистою марлею і накладіть
пов'язку. 

При серйозних порізах і ранах: 

Якщо шматочок скла або іншого предмета
застряг у рані, не намагайтеся видалити
його. Він дасть можливість запобігти по-
дальшій кровотечі, у той час як його вида-
лення може послужити причиною
більшого ушкодження.

Якщо у дитини сильна кровотеча,
підніміть уражене місце вище рівня гру-
дей і щільно притисніть рану (або місце
поряд з нею, якщо в рані є уламки) по-
душкою або м'яким згортком із чистого
одягу. Продовжуйте стискати рану, поки
кровотеча не припиниться. 

Не кладіть речовин рослинного або тва-
ринного походження на рану, оскільки це
може викликати зараження інфекцією.

Накладіть на рану пов'язку; не слід затягу-
вати її, залиште місце для можливих на-
бряків.

Відвезіть дитину в лікарню або ж виклич-
те швидку медичну допомогу додому. За-
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питайте медичного працівника, чи треба
зробити дитині щеплення від правця. 

Перша допомога при удавленні 

Якщо існує можливість ушкодження шиї
або голови, не рухайте голову дитини.
Дотримуйтеся інструкцій, наданих нижче,
не рухаючи голови.

Якщо дитині важко дихати, або вона
зовсім не дихає, покладіть її на спину
рівно, трохи піднявши голову. Тримайте
ніздрі дитини закритими і вдихайте їй в
рота. Вдихайте сильно, щоб груди дитини
піднімалися; порахуйте до трьох і по-
вторіть. Повторюйте процедуру, поки ди-
тина знову не почне дихати.

Якщо дитина дихає, але перебуває в
несвідомому стані, переверніть її на бік,
щоб язик не заважав дихати.

Перша допомога при отруєнні 

Якщо дитина проковтнула отруту, не на-
магайтеся викликати блювоту, оскільки це
може тільки ускладнити становище. 

Якщо отрута потрапила на одяг або шкіру
дитини, зніміть одяг і промийте його ве-
ликою кількістю води. Кілька разів ретель-
но промийте шкіру дитини з милом.

Якщо отрута потрапила в очі, промивайте
їх чистою водою, щонайменше, протягом
10 хвилин.

Негайно відвезіть дитину в лікарню або
викличте швидку медичну допомогу. При
можливості, візьміть із собою зразок от-
руйної речовини, ліки, які прийняла дити-
на, або те, у чому вони містилися. Чекаю-
чи на допомогу, тримайте дитину в спокої
і нерухомою. 
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Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя лю-
дей, заподіяне аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою
подією, наприклад, такою, як епідемія або пожежа, що призвело
або може призвести до неможливості проживання людей на певній
території або об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі
людей або значних матеріальних втрат. 

Залежно від джерела небезпеки надзвичайні ситуації можуть бути
природного, техногенного, соціально-політичного або військового
характеру.

Боротьба з надзвичайними ситуаціями у світі давно вже стала за-
гальною проблемою. Так, у результаті нещасть природного й техно-
генного характеру, у світі щороку гине близько 3-х мільйонів лю-
дей, а матеріальний збиток від них становить щорічно від 50 до
100 мільярдів доларів.

Особливій небезпеці під час надзвичайних ситуацій піддаються
діти, що обумовлено їх невеликим життєвим досвідом і обмежени-
ми можливостями. Їм більше за інших загрожує травматизм, хво-
роби, небезпека втратити родичів і залишитися самотніми, без-
помічними у великій масі людей, і тому вони потребують особливої
уваги і турботи. 

Захист дітей
у надзвичайних
ситуаціях
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Основні
положення:

Суспільство, родина, кожна людина має право знати, що:

У випадку виникнення надзвичайної ситу-
ації необхідно зберігати спокій і виконува-
ти рекомендації, передані засобами масо-
вої інформації або іншими засобами
оповіщення.

У разі безпосередньої загрози для життя і
здоров'я необхідно будь-якими можливи-
ми способами залишити місце небезпеки.

У надзвичайних ситуаціях краще, щоб діти
перебували під наглядом і доглядом батьків
або інших близьких. 

У надзвичайних ситуаціях дітям повинні бу-
ти забезпечені необхідна медична допомо-
га, санітарно-гігієнічні умови й повноцінне
харчування. При надзвичайних ситуаціях
для грудних дітей особливо велику роль
відіграє грудне вигодовування. 

1.

2.

3.

4.
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Тероризм, збройні конфлікти та інші,
пов'язані з насильством над людиною, си-
туації викликають стресові стани у дітей. У
цих умовах діти потребують особливої ува-
ги батьків і можливості висловити свої по-
чуття, описати свої враження прийнятним
для їхнього віку способом. 

Особливу небезпеку представляють вибу-
хонебезпечні предмети і бойові припаси,
що не розірвалися. Дітям необхідно забез-
печити безпечні місця для ігор і суворо за-
боронити їм брати в руки незнайомі пред-
мети і гратися з ними.

5.

6.
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На випадок надзвичайних ситуацій на всій
території країни, у регіонах і на всіх
підприємствах створюються системи
оповіщення й інформування населення.
Передумовою для одержання важливого
повідомлення є передача на її початку пе-
реривчастого звуку електросирени, який
означає «Увага всім!». Ці сигнали перед
повідомленням передаються по всіх
радіоточках, радіо й телеприймачах. 

Інформація про загрозу або про надзви-
чайну ситуацію (аварію), яка вже відбула-
ся, передається, в першу чергу, в дитячі,
навчальні й медичні установи, які перебу-
вають у зонах можливого ураження. Особ-
лива увага приділяється оповіщенню насе-
лення, яке працює або проживає поблизу
потенційно небезпечних об'єктів. 

Одержавши повідомлення, батьки (ро-
дичі дітей, вихователі, учителі або до-
рослі, які перебувають поруч із дітьми)
зобов'язані вжити всіх рекомендованих і
доступних заходів для забезпечення без-
пеки дітей. 

Такими заходами можуть бути евакуація
дітей разом з батьками (дорослими) з не-
безпечних місць, надання їм необхідної
медичної допомоги, створення нормаль-

У випадку
виникнення
надзвичайної
ситуації необхідно
зберігати спокій і
виконувати
рекомендації,
передані засобами
масової
інформації або
іншими засобами
оповіщення.

1.

Захист дітей
у надзвичайних

ситуаціях
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У разі
безпосередньої
загрози для
життя і здоров'я
необхідно будь-
якими
можливими
способами
залишити місце
небезпеки.

2. У випадку виникнення безпосередньої за-
грози для життя і здоров'я людей у зв'язку з
аварією на атомних електростанціях, небез-
пекою хімічного зараження місцевості, ката-
строфами природного походження (повінь,
землетрус, пожежа), здійснюється їхня ева-
куація в безпечний район і розміщення там
із забезпеченням прийнятних умов для тим-
часового перебування.

При одержанні інформації про загрозу або
виникнення небезпеки, необхідно негайно
відшукати і взяти з собою: документи, які
засвідчують особу дітей і їхніх батьків, гроші,
наявні засоби індивідуального захисту
(респіратор, марлева пов'язка для захисту
органів дихання, одяг і взуття, пристосовані
для захисту шкіри від радіоактивних і отруй-
них речовин), комплект верхнього одягу і
взуття, залежно від пори року й погоди, за-
пас продовольства й питної води в герме-
тичному посуді і пакетах.

Дитині дошкільного віку вкладається в ки-
шеню або пришивається до одягу записка,
де вказуються її прізвище, ім'я та по батькові,
домашня адреса, а також ім'я та по батькові
матері й батька. 

На шляху евакуації необхідно виконувати всі
розпорядження керівників, швидко й гра-
мотно діяти за сигналами оповіщення, при-
бувши на кінцевий пункт пройти реєстрацію
і розміститися в зазначеному місці.

Якщо евакуація не була організована, не-
обхідно самим почати всі можливі дії, для
того, щоб залишити місце безпосередньої
загрози.

них санітарно-гігієнічних умов, забезпе-
чення повноцінним харчуванням, вживан-
ня заходів до розшуку батьків (родичів)
дітей, які загубилися тощо.
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Під час надзвичайних ситуацій обов'язок сте-
жити за тим, щоб діти не були розлучені зі
своїми батьками або вихователями, покла-
дається в першу чергу на їхню родину, нав-
чальний заклад або установу, де перебува-
ють діти, а в більш широкому масштабі – на
місцеві органи влади, уряд країни й Ор-
ганізацію Об'єднаних Націй. 

Якщо все-таки діти розлучаються з батька-
ми, місцеві органи влади або уряд відповіда-
ють за забезпечення дітям захисту і догляду.
У їхні обов'язки також входить пошук батьків
або родичів дитини. Діти, які були розлучені
зі своїми рідними під час надзвичайних си-
туацій, не можуть вважатися сиротами і не
можуть бути всиновлені до повного з'ясуван-
ня долі їхніх батьків або близьких родичів.

Якщо батьків або родичів дитини знайти не
вдалося, краще, якщо її всиновить близька
або знайома родина.

У надзвичайних
ситуаціях краще,
щоб діти
перебували під
наглядом і
доглядом батьків
або інших
близьких. 

3.

У надзвичайних
ситуаціях дітям
повинні бути
забезпечені
необхідна медична
допомога, санітарно-
гігієнічні умови й
повноцінне
харчування. При
надзвичайних
ситуаціях для
грудних дітей
особливо велику
роль відіграє грудне
вигодовування. 

4. У місцях масового скупчення людей хворо-
би можуть поширюватися дуже швидко.
Всім дітям біженців або дітям, які потрапи-
ли в надзвичайні ситуації, потрібно зроби-
ти щеплення відповідно до рекомендацій
медичної служби, особливо від кору, відра-
зу після того, як вони прибудуть на місце.
Для них також повинне бути забезпечене
постачання вітаміну А. 

Вакцинацію під час надзвичайних ситуацій
проводять, використовуючи саморуйнівні
шприци (одноразовий шприц, який руй-
нується після одного уколу, унеможливлю-
ючи використання його повторно). 

Члени родини, медичні працівники й матері,
у яких є необхідні знання та досвід, повинні
допомагати й заохочувати матерів, які году-
ють, продовжувати годувати дитину винят-
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конфлікти та інші
ситуації, пов'язані з
насильством над
людиною,
викликають стресові
стани у дітей. В цих
умовах діти
потребують
особливої уваги з
боку батьків і
можливості
висловити свої
почуття, описати
свої враження
прийнятним для
їхнього віку
способом.

5.

ково грудьми протягом перших шести місяців
життя і зберігати грудне вигодовування до
двох років з відповідним прикормом. 

Коли, в результаті терористичного акту,
збройного конфлікту та інших, пов'язаних з
насильством ситуацій, діти втрачають близь-
ких людей, звичну обстановку і відчувають
себе покинутими, наслідком перенесених
страху, болю й насильства є прояв стресо-
вих реакцій. Деякі замикаються в собі, інші
стають агресивними. Якщо дитина не одер-
жує належної допомоги, її страждання мо-
жуть тільки збільшитися. 

Діти у віці від 3 до 6 років можуть почувати
себе відповідальними за те, що відбулося, і
це може викликати формування у них гли-
бокого почуття провини. Дітям такого віку
необхідні підтримка і увага з боку турботли-
вого дорослого, вони мають потребу в
постійному схваленні, їх не можна сварити.

Діти старшого віку краще розуміють травма-
тичні ситуації і вони, деякою мірою, ще більш
уразливі до стресових переживань, аніж діти
молодшого віку, тому вони можуть, навіть,
звинувачувати себе у неспроможності за-
побігти тому, що відбулося.

Для повернення почуття захищеності й
цілісності дітям якнайшвидше необхідно
створити умови звичного плину життя – за-
лучення в життя нової громади, призначен-
ня їм певної соціальної ролі, відвідування
школи, спокійні ігри, спортивні заходи та
інші форми відпочинку, стабільний графік
харчування і сну. 

Якщо стресова реакція у дитини затя-
гується і набуває гострого характеру, вона
буде потребувати особливої кваліфікова-
ної допомоги. 
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Велику небезпеку для життя й здоров'я
людей представляють вибухонебезпечні
предмети (газові магістралі й побутові
прилади, водонагрівальні бачки, телевізо-
ри і т.п.), а також  бойові припаси, які не
розірвалися. 

Старі боєприпаси дуже небезпечні для
життя і здоров'я людей, тому що, в резуль-
таті впливу на них вологи, утворюються
хімічні сполуки, здатні вибухати навіть при
легкому дотику.

Особливо небезпечні протипіхотні міни,
які бувають різної форми, розміру й коль-
ору, як правило, непомітні, і спрацьовують
під тиском ваги, при натягуванні дроту,
при простому торканні або зміні кута
їхнього нахилу. 

Небезпечним є не тільки сам вибух, який
впливає на людину за допомогою миттєво
підвищеного тиску повітря (ударної
хвилі), а і його наслідки, тобто поранення
людей уламками від будинків і споруд,
камінням, битим склом і іншими предме-
тами, які розлітаються й підхоплюються
ударною хвилею.

Найнебезпечнішими є вибухи в житлових
і громадських будинках, а також у місцях
скупчення людей. 

Особливу
небезпеку являють
собою
вибухонебезпечні
предмети і бойові
припаси, що не
розірвалися. Дітям
необхідно
організувати
безпечні місця для
ігор і суворо
заборонити їм
брати в руки
незнайомі
предмети й гратися
з ними.

6.
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Для зменшення негативних наслідків необхідно:

а) при всіх видах небезпеки:

для одержання інформації про надзвичайну ситуацію по мережах
оповіщення репродуктор радіотрансляції повинен бути постійно
включеним;

зберігати спокій, попередити сусідів, у першу чергу подбати про
дітей, хворих, літніх, вагітних жінок, надати їм, у разі необхідності,
допомогу;

аптечку першої допомоги з набором перев'язувальних і лікарських
засобів, документи, гроші, електричний ліхтарик, сірники, відро з
піском, вогнегасник постійно зберігати під руками;

знати, де і як вимикається електроживлення, подача води й газу;

завчасно створити запас консервованих харчових продуктів і питної
води, розрахований на перші 3 доби. Все це скласти в рюкзак і
зберігати на видному місці;

у квартирі не повинні зберігатися легкозаймисті або отруйні
речовини;

б) при землетрусі, наближенні селевого потоку, зсуві: 

протягом 20-30 секунд вибігти з будинку на відкрите місце й трима-
тися там подалі від будинків та інших споруд, а також обірваних елек-
тричних проводів;

щоб уникнути зупинки ліфта між поверхами не користуватися ліфтом;

для запобігання можливих вибухів газу і отруєння ним – відключи-
ти газ, від’єднати всі споживачі електроенергії від мережі, перекри-
ти воду, обережно поводитися з відкритим вогнем;

в) при раптовій повені:

по можливості, негайно залишити зону затоплення, а при неможли-
вості зробити це – піднятися на верхні поверхи (горище, дах, дере-
во) і подавати сигнали рятувальникам;

Як діяти при загрозі виникнення або 
в умовах надзвичайної ситуації:

Землетрус,
сель, зсув,
повінь,
ураган,
буря, смерч,
гроза й т.ін.

Вид небезпеки Як діяти
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потрапивши у воду, зняти із себе важкий одяг, взуття, відшукати по-
близу предмети (дошки, дерев'яні двері, бочки й т.ін.), якими мож-
на скористатися, щоб залишитися на плаву;

г) при одержанні штормового попередження про ураган, бурю,
смерчі:

не відправляти дітей у дитсадок і школу;

міцно закрити вікна, двері, горищні люки й вентиляційні отвори;

великі вікна й вітрини закрити дошками;

не виходити на вулицю відразу після послаблення вітру, тому що че-
рез кілька хвилин пориви вітру можуть повторитися;

на відкритій місцевості притиснутися до землі на дні будь-якої загли-
бини (яр, канава, кювет, яма та ін.);

якщо ви перебуваєте на воді – негайно плисти до берега;

д) при грозі:

вдома: 

відключити всі електроприлади, витягти з телевізора кабель
зовнішньої антени, закрити всі вікна, кватирки і не наближатися до
них; 

у сильну грозу знаходитися в центрі кімнати, подалі від заземлених
батарей, кранів, а в будинках із пічними трубами – від печей.

на місцевості:

- на відкритій місцевості 

якщо ви перебуваєте в групі людей – триматися роззосереджено, всі
металеві предмети скласти за 15-20 метрів від людей, під час руху –
йти по одному, не поспішаючи;

зійти з підвищеного місця і сховатися в сухій ямі, канаві, яру;

- у лісі:

укритися серед невисоких дерев, не сидіти на узліссі, великих галя-
винах, під самотнім деревом (деревом, яке височить над іншими);
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- у горах:

при пересуванні не торкатися скель і стрімких стін, укритися за 3-8
метрів від них;

- на воді 

вийти з водойми, а при неможливості – спустити щоглу або зазем-
лити її на воду через весло, кіль, шварт;

- при зустрічі з кульовою блискавкою:

у приміщенні – пройти в сусідню кімнату й лягти на підлогу, під ліжко
або стіл;

відступити під захист якого-небудь випадкового прикриття (дерева,
будинку та ін.), закриваючи обличчя руками;

якщо блискавка реагує на ваш рух – лягти на землю, прикрити шию
й голову руками.

Негайно увімкнути всі засоби зв'язку й уважно слухати інформацію
з мереж оповіщення;

провести роботи з герметизації житлових приміщень: вікна закрити
щільною тканиною, замазати щілини й отвори, двері щільно закрити;

підготувати й помістити в тару, яка щільно закривається, запас хар-
чових продуктів і води на 3 доби, документи, гроші, ліки та інші не-
обхідні речі; 

попередити сусідів і, у разі необхідності, надати їм допомогу;

не виходити з приміщення без гострої потреби;

при оголошенні евакуації, в першу чергу, із зони зараження вивести
(вивезти) дітей і інвалідів;

під час перебування на вулиці використовувати протигази, респіра-
тори, плащі, накидки, а у разі їхньої відсутності – шматки тканини,
змочені водою головні убори, рукавиці, чоботи тощо;

на забрудненій території не можна роздягатися, сидіти на землі,
палити;

приймати їжу тільки в закритих приміщеннях, попередньо ретельно
помивши руки й прополоскавши рот 0,5% розчином харчової соди;

Радіаційна,
хімічна
аварія
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у польових умовах приймати їжу можна тільки в захищених від вітру
й пилу місцях;

не вживати продукти й воду, які не пройшли відповідного контролю;

не купатися у відкритих водоймах, не збирати гриби, ягоди;

після виходу із зони зараження зняти одяг, ретельно вимити очі, ніс,
рот і по можливості прийняти душ.

При виникненні пожежі: 

а) у приміщенні:

з початком пожежі спробувати погасити її власними силами;

сповістити сусідів і пожежну службу;

якщо первинні зусилля з гасіння пожежі не дали результату, необхідно
залишити приміщення в бік, протилежний пожежі, по не задимле-
ним сходам або перейти на балкон;

евакуацію з балкону здійснювати пожежними сходами або через
сусідню квартиру, якщо там немає вогню;

б) при виході з вогнища пожежі на місцевості рухатися проти вітру,
закривши попереднього голову й обличчя вологою тканиною;

при неможливості вийти з зони пожежі на місцевості накритися
вологою тканиною і намагатися дихати повітрям, яке перебуває
поблизу землі і менш задимлене. Рот і ніс при цьому закрити одя-
гом або шматком якої-небудь тканини;

в) на транспортному засобі (у поїзді, літаку, на судні, метро, місько-
му транспорті):

про запах диму негайно сповістити провідника, стюардесу, капітана,
водія;

під час пожежі не провокувати паніку криками «Пожежа!», «Рятуй-
теся!» та ін.;

загасити невелике вогнище пожежі за допомогою вогнегасника
й підручних засобів (вода з туалетів, мінеральна. газована, мо-
локо та ін..);

Пожар
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захистити дихальні шляхи мокрою тканиною;

евакуюватися з транспорту.

а) загальні дії на всіх видах транспорту:

вчасно ознайомитися з інструкціями й пам'ятками, що знаходяться
на транспортному засобі;

знати, де розташовуються і як діють аварійні виходи;

суворо виконувати команди екіпажа, водія;

першими рятувати дітей і жінок;

не захаращувати проходи речами;

забрати зі столу й підлоги гострі й т.п. предмети;

не перевантажувати верхні багажні полиці;

б) на наземному транспорті (у поїзді, автобусі, тролейбусі, авто-
мобілі та ін.):

вкладати дітей у вагоні, міжміському автобусі на найбезпечніші
місця – нижні, в бік руху полиці;

на бічних полицях лягати ногами в бік руху, щоб при різкому гальму-
ванні не зламати шийні хребці ;

не висовувати голову з вікон транспорту, який рухається;

в) на повітряному транспорті:

застебнути ремінь, підігнавши його під свою фігуру;

якщо відбулася розгерметизація літака – негайно надягти кисневу
маску, допомогти зробити це дітям, сусідам;

за аварійної посадки зняти сережки, окуляри та інші гострі, крихкі
предмети; прийняти позу безпеки – голову схилити, ліктями й
коліньми впертися в переднє крісло, під живіт і груди покласти
м'які речі; 

за командою екіпажу покинути літак через основні, аварійні виходи
і відбігти від нього на безпечну відстань;

Аварія 
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в) на водному транспорті:

знати, де зберігаються індивідуальні засоби порятунку, навчитися по-
водитися з ними;

довідатися про найкоротший шлях на шлюпкову палубу;

запам'ятати знаки тривожного оповіщення;

після оголошення сигналу шлюпкової тривоги взяти рятувальний на-
грудник, по можливості, теплий одяг, документи, утеплитися і най-
коротшим шляхом піднятися на шлюпкову палубу; 

під час стрибання у воду – оглянути місце приводнення, обхопити,
відтягнути вниз рятувальний нагрудник і стрибнути в момент найви-
щого підйому води ногами вниз;

відплисти від потопаючого судна.

Для запобігання вибуху:

а) при поводженні з газом:

періодично перевіряти герметичність шлангів і нарізних сполучень
на трубах за допомогою мильної піни;

газовий балон повинен стояти в добре провітрюваному приміщенні
або на вулиці;

не перевіряти витік газу за допомогою полум'я сірника;

якщо в сім’ї є малолітні діти, виходячи з будинку необхідно закрива-
ти газ за допомогою крану, розташованого на газовій трубі.

З появою запаху газу необхідно:

евакуювати з квартири мешканців;

негайно закрити кран газопроводу або винести з приміщення газо-
вий балон і провітрити приміщення;

категорично заборонити користування сірниками, запальничками,
свічками, телефоном, паління, включення електричного освітлення; 

терміново викликати аварійну газову службу.

Вибух
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б) При виявленні боєприпасів:

позначити (обгородити) їх місцезнаходження;

не можна брати в руки або торкатися до них;

при виявленні міни зупинитися й повільно пройти по своїх слідах на-
зад або ж просто завмерти на місці і покликати кого-небудь на до-
помогу;

нікого не підпускати до того місця, де знаходяться боєприпаси, для
чого організувати чергування до прибуття представників влади;

сповістити місцеві органи влади, міліцію, військкомат, оперативно-
рятувальну службу.

Основними видами терористичних актів є: вибухи, небезпечні ре-
човини, підпали, захоплення заручників, викрадення літака,
кримінальний тероризм і т.ін. 

Щоб уберегти себе необхідно:

а) у будинку:

познайомитися з мешканцями будинку;

звертати особливу увагу на незнайомих людей у будинку й побли-
зу нього;

остерігатися посилок і листів, які викликають підозру; 

б) на вулиці:

уникати місць скупчення людей (ринки, стадіони, вокзали, видо-
вищні заходи та ін.);

не наближатися до залишених в людних місцях підозрілих предметів;

зупиняти людей, які намагаються перевірити вміст безхазяйних су-
мок, пакетів, коробок та ін. або швидко відійти від них;

не піднімати знайдені на вулиці дрібні речі (свистки, авторучки, порт-
сигари, іграшки та ін.).

г) При захопленні заручників, у тому числі з викраденням літака,
автобуса та ін.:

Терори-
стичний
акт:
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беззаперечно виконувати накази терористів;

не виділятися з маси інших людей, пасажирів;

при пострілах і вибухах сісти на підлогу, закрити голову руками;

при застосуванні сльозоточивих речовин – закрити очі, захистити
дихальні шляхи мокрою тканиною;

виконувати накази групи захоплення при звільненні;

Не можна:

чинити фізичний опір і демонструвати своє ставлення до терористів;

вставати, брати речі, відкривати сумки, лізти в кишені без дозволу
терористів;

під час бойових дій підхоплюватися, намагатися втекти;

намагатися допомагати групі захоплення без їхнього наказу;

терти очі й обличчя при застосуванні сльозоточивих речовин.

а) на вулиці:

вжити заходів до порятунку дітей;

лягти й огледітися, вибрати найближче укриття і пробратися до ньо-
го, не піднімаючись на повний зріст;

з першою нагодою – сховатися в під'їзді найближчого будинку,
підземного переходу;

б) вдома:

почувши стрілянину не підходити до вікон і не висуватися для з'ясу-
вання обстановки;

виключити світло в кімнаті;

по квартирі пересуватися поповзом;

укритися у ванній кімнаті, лягти у ванну або на підлогу для виклю-
чення поразки кулею від рикошету;

У випадку
потрапляння
в стрілянину

prod_unicef5_ukr.qxd  3/7/08  13:22  Page 190



191

Додаткові відомості

Факти для Життя

ЗА
Х

И
СТ Д

ІТЕЙ
У

 Н
А

Д
ЗВИ

Ч
А

Й
Н

И
Х

 СИ
ТУА

Ц
ІЯХ

не використовувати як одяг захисну й армійську форму;

не демонструвати наявність зброї

Для створення безпечного перебування в місті необхідно:

уникати нічних виходів у місто; 

мати при собі засоби захисту (електрошок, газовий балончик та ін.); 

уникати криміногенних районів міста;

не ходити по погано освітлених, малолюдних місцях (прохідних дво-
рах, пустирях, новобудовах, скверах і парках), намагаючись скоро-
тити шлях;

зберігати гроші й коштовні речі, не показуючи їх стороннім;

на вулиці намагатися знаходити попутників, які йдуть із вами
в один бік;

не сідати в машину до незнайомих людей, а користуватися таксі;

попросити родичів або друзів зустріти вас на півдорозі;

іти по тротуарах ближче до дороги, далі від парканів, кущів або по
проїзній частині вулиці;

побачивши потенційно небезпечні компанії заздалегідь переходити
на інший бік вулиці або звертати в провулки;

не заходити в ліфт з людьми, яких ви не знаєте;

не відкривати двері незнайомим людям;

не залишати ключі від квартири в доступних для інших місцях
(поштовій скриньці, під килимком) 

Безпека в місті
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Список термінів і скорочень

СНІД – синдром набутого імунодефіциту 
БЦЖ – вакцина проти туберкульозу 
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини 
ООНСНІД (ЮНЕЙДС) – Об'єднана програма ООН з
ВІЛ/СНІДу 
ПРООН – Програма розвитку ООН 
ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти,
науки й культури
ФНООН – Фонд ООН в галузі народонаселення 
ЮНІСЕФ – Дитячий фонд ООН 
ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров'я 
УВКБ ООН – Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців
МОМ – Міжнародна організація міграції
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