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COVID-19 увірвався у наше життя
ще два роки тому, але й досі у людей бракує достовірних знань про
нього. Особливо багато питань у
мешканців маленьких селищ та сіл.

Л

ікар-консультант Маріупольської асоціації
жінок «Берегиня» Андрій ПАЗУШКО відвідує віддалені населені пункти Донеччини
із публічними лекціями – докладно розповідає
про випадки зі своєї практики, працює зі страхами людей щодо вакцинації, інформує про показання та протипоказання...
– Пане Андрію, чи відрізняється ситуація з
захворюваністю на ковід у селах на лінії розмежування та у великих містах? Чи захищені
селяни тим, що мешкають не так скупчено, як
містяни?
– По-перше, селяни живуть у відносно безпечних з точки зору екології районах, де достатньо
чистого повітря. По-друге, вони дійсно не часто
збираються докупи, максимум – магазин, клуб та
сільрада. Проте найголовніше джерело «доставки» вірусу – родичі з інших населених пунктів, в
тому числі, й окупованих. Люди звідти їдуть через
Росію довгою дорогою і чіпляють цю «радість».
Ще з липня почали «привозити». Інше джерело
зараження вірусом для селян – ринки та великі
магазини у містах. Втім, із розвитком подій люди
стали менше виїжджати, більше пильнувати. Потроху ситуація вирівнюється.
Є ще один момент: мало селян вакцинується.
Сама кампанія вакцинації неякісно проводиться:
часто просто немає медпрацівника, який міг би
доступно розповісти про те, наскільки вакцини
безпечні, кому якою вакциною краще щепитися.
Я стикався і з ситуаціями саботажу, коли пацієнт
був зареєстрований у місті, тому лікар в селі відмовлявся його щепити. Тобто люди хочуть вакцинуватися – і не можуть.
Але це можна виправити. Наприклад, я минулого тижня відвідав п’ять сіл, на лекціях були
присутні близько 70 осіб, і половина з них вже готові щепитися. Медпрацівники сформували списки, і виїзна бригада вакцинації вже точно знає,
скільки людей буде.
(Закінчення на стор. 6)

НЕХАЙ СВІТ ЗАЧЕКАЄ
«Світ ловив мене, та не спіймав», – таку епітафію наказав написати на своєму
могильному камені видатний філософ Григорій Сковорода. І купюра у 500
гривень щоразу нагадує нам: не варто боятися йти проти течії. У вирі щоденних
пристрастей, турбот і проблем найвищий привілей – жити своєю філософією і не
відповідати нічиїм очікуванням. Жити вільним.
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віт з усіма його принадами та
перешкодами не може мати
влади над людиною. Бо людина сама вирішує, якою їй бути. За
будь-яких обставин ми мусимо це
пам’ятати. За будь-яких.
Отже, про обставини. Не хочеться про це писати, але ж треба. Так
сталося, що проєкт «ГРОМАДА Схід»
добіг кінця. Тобто не так. «ГРОМАДА
Схід» не може закінчитися. Закінчилося лише фінансування, і сподіваємося, що це тимчасово.
Любі наші читачі, ми докладаємо
усіх своїх зусиль, аби знайти гроші
і якнайшвидше зустрітися з вами
знову. Просто повірте, що для нашої

команди ця газета – не просто черговий проєкт, а справа життя. Не буває
дня, щоб ми не згадували поштові
скриньки, які ви так дбайливо фарбували цьогоріч, щоб наш розповсюдник не пройшов повз. Тім гірше
ставати на паузу і розставатися.
Давайте разом вірити, що розставання буде недовгим. Якщо все вийде,
відновимо роботу вже у грудні. Тож тримайте за нас кулаки і – не забувайте.
Як і раніше, зв’язатися з редакцією
можна буде через електронну пошту
newspapergromada@gmail.com або
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/
у розділі «Контакти». Пишіть нам, як
засумуєте, залишайте відгуки, пові-

ВЧИТЕЛІВ СХОДУ
ЗАПРОШУЮТЬ ДО ОСВІТНЬОЇ
ЛАБОРАТОРІЇ
House of Europe запрошує шкільних вчителів з соціально-гуманітарних предметів зі Сходу України взяти
участь у роботі онлайн-лабораторії за участі міжнародних
експертів.
Онлайн-лабораторія триватиме з 7 по 15 травня 2022
року. Учасники отримають методологічні рекомендації,
які допоможуть викладати соціально-гуманітарні науки
більш ефективно. Відбудеться понад 15 лекцій та воркшопів від представників міністерств освіти, професорів
та викладачів з ЄС, Великої Британії та України. Також
запропоновано 5 годин особистих менторських сесій з
експертами.
Наприкінці проєкту автори найкращих ідей отримають
стипендію до 500 євро на професійний розвиток.
Прийом конкурсних заявок триватиме до 16 листопада. Додаткові питання можна поставити за адресою
kateryna.alymova@houseofeurope.org.ua (Катерина Алимова).

домляйте про події – наші журналісти згодні певний час працювати без
солідних гонорарів, бо теж вірять,
що ми подолаємо це випробування
і вийдемо з нього з честю.
А поки залишається сайт, який ми
підтримуватимемо власним коштом.
Також будемо оновлювати нашу
сторінку у фейсбуці.
Сковорода колись обрав робити те,
що хотів. Не всім таке під силу. Але ми
прагнемо, щоб нам вдалося. І вже почекаємо трошки разом зі світом, аби лише
він відгукнувся та надалі був до нас з
вами щедрим. Тому не прощаємось.
Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

КОРОТКО

ЄС ВИДІЛИВ ЩЕ
3,5 МЛН ЄВРО НА ДОПОМОГУ
СХОДУ УКРАЇНИ

Європейська Комісія виділила додатково 3,5 млн
євро гуманітарної підтримки вразливих верств населення, які постраждали від конфлікту на Сході України. Про
це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні.
Зазначається, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація погіршилася, що призвело до ще більшої
нестабільності та вразливості населення. Особливо потерпають люди похилого віку.
Додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а
також підготуватися до зими, що наближається. Йдеться
й про забезпечення психосоціальної та психологічної
допомоги.
Наголошується, що ЄС буде підтримувати людей на
Сході України стільки, скільки це буде потрібно.
Загалом 2021 року Єврокомісія виділила 29 млн євро
гуманітарної допомоги для Сходу України.
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одом Іван із села Чорнухиного Луганської області. Шукав себе у різних напрямках, де тільки не працював: і на заводі, і навіть уніформістом у
цирку. 2014 року боронив країну у добровольчому підрозділі. Нині займається
дуже незвичною роботою, а саме – збирає і програмує квадрокоптери для зйомок з висоти.
У житті Івана було небагато мандрівок,
лише інколи маленькі подорожі Україною. Ходити пішки він завжди полюбляв,
проте долав зазвичай невеличкі відстані,
просто «для здоров’я». Щоправда, коли
дивився на мапу України, завжди думав:
от як би взяти і пройти від краю наших
степів до європейського кордону на заході!
— Не знайшов себе у буденних справах, було емоційне і фізичне виснаження,
тож вирішив самостійно осягнути Україну
вздовж і виключно пішки. Тож – «ходж»,
бо ходжу.

ЛЮДИ
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ПОЗА ЗОНОЮ КОМФОРТУ

Ідея про здійснення такої подорожі
прийшла Іванові взимку. Він заздалегідь
почав підганяти роботу та готуватися –
кілька днів на тиждень ходити пішки десь
по 15 кілометрів на день.
— Я знав, що фізична підготовка важлива, адже 2017 року отримав травму
ноги. Були пошкоджені меніск і зв’язки
на лівій нозі, до 2019-го я просто кульгав.
На дорожні витрати Іван відклав 20
тисяч гривень. Із собою у подорож взяв
тільки звичайний туристичний наплічник
з мінімумом речей, каремат і спальний мішок. Оскільки найважливішим він вважав
фіксацію своєї мандрівки, то придбав обладнання для зйомок та змінив телефон
на новий, бо хотілося гарної якості відео.
Аби оприлюднювати відео і дописи, зареєструвався у фейсбуці.
12 серпня чоловік взув звичайні капці, вийшов з зони комфорту і вирушив у
дорогу.
— Маршрут був таким: виходжу із крайньої східної точки України, з села Рання
Зоря, і йду до крайньої західної — населеного пункту Соломоново у Закарпатській області. Приблизно я розумів, куди
йти по прямій, але й гадки не мав, як все
відбуватиметься конкретно на місцині,
тож просто йшов.
За словами Івана Марка, його ходж
– це і про самовипробування, і про
пізнання. У пошуках доріг, їжі, ночівлі він
спілкується з людьми, милується красою
унікальних куточків країни, збирає ексклюзивну інформацію, знаходить нові
сенси для власного життя.
— Я йшов з Україною в серці, і де б
не знаходився – завжди спілкувався
українською. Намагаюся запам’ятати
та проаналізувати: де наша українська
взагалі чиста, де використовують російську, які є діалекти. Щодня оприлюднюю
на своїй фейсбук-сторінці цікавинки, які
бачу, а іноді підіймаю дещо філософські
теми та записую власні роздуми.
На шляху з Іваном траплялося безліч
історій. Якось на Поділлі йому потрібно
було перейти гірську річку Тернаву – це
майже п’ятиметрова водна перешкода
із стрімкою течією, і він її здолав, адже
повертатися зовсім не кортіло. Були і кумедні випадки.
— На днях підходжу до жінки і кажу:
«Пані, прихистить мандрівника». Але вона

ЗІ СХОДУ НА ЗАХІД
З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
Понад два с половиною місяці тому Іван МАРК з Луганщини вирушив у пішу подорож
на захід України, маючи у кишені лише 20 тисяч гривень. З того часу невпинно долає
кілометри, досліджуючи країну на власні очі. Йде містами і селами, лісами і полями,
висвітлює свою мандрівку у соцмережах. Чому чоловік вирушив у таку далеку подорож
та які висновки для себе зробив під час «ходжу», він розповів читачам «ГРОМАДИ Схід»,
долаючи останні 240 кілометрів.

зрозуміла мене інакше, перехрестила і
побажала гарного шляху. У Лозовій під
час ночівлі на обличчя мені стрибнула
жаба. А одного разу йшов поблизу полів
і побачив, як дідусь вибіг із сумкою поцупленої кукурудзи, побачив автобус, що
наближався, і сховався за мене – осуду
людей боявся, а мене – ні.

В ДИКИХ УМОВАХ,
АЛЕ НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

Іван не брав продукти у запас, адже
влітку їжа швидко псується, можна і отруїтися. Від голоду рятували добрі люди
– пригощали їжею, як дізнавалися, що
чоловік подорожує.
— Десь йшов і просив води, а із собою
давали мед, і не один раз. Але тягти важке у таку подорож я не можу, тому обміняв мед на печиво. Їв переважно сосиски із майонезом. Потім почав купувати
домашнє молоко і заливав ним пластівці. Подеколи смажив на вогні кукурудзу
із салом. Досить часто ті, хто зустрічав
мене на шляху, казали своїм знайомим,

колл-центр. 380 (67) 792 25 28, (50) 02 962 11. +380 (67) 792 25 32, (50) 02 962 12. БЕЗОПЛАТНО
що я буду десь в їхній місцевості, і люди
готові були мене пригостити. Проте я не
зловживаю гостинністю, бо то вже буде
не ходж, а якась багата подорож.
За правилами свого «дикого» ходжу,
місця для ночівлі Іван Марк шукав самостійно. Інколи спав під зорями, інколи
у сараях із сіном чи на вокзалах. Люди
зазвичай ставилися до незнайомця із
насторогою, однак, дізнавшись про його
шлях та мету, намагалися допомогти із
житлом. Бувало таке, що за ночівлю та
тарілку борщу чоловік пропонував виконати якусь господарську роботу.
— Я завжди хотів віддячити за допомогу і найменше, що я міг зробити, наприклад, для літнього подружжя – порубати
дрова. Десь допоміг зібрати виноград, а
десь господарі не змогли знайти мені роботу та пустили за так. Насправді люди в
Україні – і на сході, і на заході – дивовижні й щирі, тож я вдячний усім, хто допоміг
мені у мандрівці.
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Траплялися на шляху Івана села, де
вже давно ніхто не жив, і лише груші та
яблука, що попадали на землю, нагадували, що колись тут були люди і посадили ці дерева. Пусті двори, що поросли
чагарниками, та калитки, котрі вросли в
землю – сумне видовище. Але, за словами мандрівника, було щастям натрапити
на покинуту хату, коли йдеш вночі без
зв’язку невідомими дорогами. Такі будівлі навіть не зачиняють, вони просто поодиноко стоять і вже, мабуть, не чекають
на своїх господарів.
— Тут у глибині сіл зовсім нікому красти, всі одне одного знають. Тож речі, як і
будинки, залишаються на своїх місцях. В
одній хаті я навіть не розстилав спальник,
бо під хазяйською ковдрою було дуже
тепло. Я, виходить, вдихаю ще трошки
життя в ці хати і ніби заселяю ненадовго
села, що вимирають.

ПРО КОРОНАВІРУС І ВАКЦИНАЦІЮ –
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

У серпні, коли Іван тільки виходив у
ходж, ситуація з ковідом ще не здавалася критичною. Каже, що перед мандрівкою був по роботі в Європі і хотів вакцинуватися там, проте не вийшло. Вийшло
вже на заході України, куди мандрівник
дістався за 1 500 кілометрів.
— Зараз я розумію всю серйозність ситуації і ось нещодавно щепився у Закарпатській області. Якщо я хочу повернутися додому за законом, то мені необхідне
це щеплення, адже тепер для поїздок між
областями потрібен сертифікат вакцинації. Щодо коронавірусу, то чув різні думки, поки ходив. Хтось вірить, що вакцини
захищають від ковіду, а хтось вважає, що
нас чипують. Стільки міфів звідусіль, що
й сам зневіришся. Але все ж я стараюся
мислити здраво і вважаю, що вакцинація
важлива, тим більше в Україні вона нині
дуже доступна.

30 жовтня 2021 року: фініш

ХОДІННЯ, ЩО ЛІКУЄ

— Взагалі подорожі пішки дуже корисні.
Я схуд за два місяці на дванадцять кілограмів і вважаю, що покращив не лише свій
фізичний стан, а й психологічний.
На думку Івана, ходіння пішки впливає на якість, легкість та швидкість
виконання щоденних справ, зменшує
стрес та тривожність. Також це хороше

тренування для серця та судин.
Сам мандрівник під кінець шляху, звісно,
відчуває втому. Підошви його взуття стиралися вщент, тож він змінив вже кілька пар,
проте ноги все одно гудуть і набрякають.
Каже, що жодне взуття не призначене до
таких великих відстаней, бо сучасна людина здебільшого пересувається на авто, а
працює або на сидячій роботі, або у господарстві на невеликій кількості землі.
Втім, Іван Марк не звертає уваги на
втому і бажає нашим читачам хоча б раз
у житті здійснити свій власний ходж. І для
оздоровлення, і для пізнання себе та навколишнього світу. Авжеж, рекомендує
спочатку долати короткі дистанції. Але ж
всім відомо, що будь-який шлях завжди
починається з одного лише кроку.
Лілія УДОДЕНКО/Громада
P.S. На момент виходу газети «ГРОМАДА Схід» наш герой дістався кінцевої точки своєї подорожі і збирається
розпочати нову сторінку свого життя у
місті Лимані на Донеччині, бо там у нього
з’явився власний будинок. Після мандрівки він планує написати та видати наукову
статтю, в якій розповість про результати
своїх досліджень України.

МАРШРУТ ПО ПРЯМІЙ

Іван Марк не мав спеціального пристрою, який би автоматично
рахував подолану відстань. Тож 1 500 кілометрів – це розрахунки з електронної мапи. Іван хотів йти по прямій, але подекуди його маршрут мав викривлення.
Станом на кінець жовтня, коли подорож добігала кінця, цей
маршрут виглядав так: село Рання Зоря – Великоцьк – Біловодськ – Євсуг – Старобільськ – Рубіжне – Лиман –
Слов’янськ. З Харківської області до Полтавської прямував
переважно селами: Близнюки – Барвінкове – Лозова – Царичанка – Горішні Плавні, Кременчук. Далі тримав шлях на Чигирин – Новомиргород – Новоархангельськ – Умань – Тульчин – Джурин – Кам’янець-Подільський. Тут вже починалася
західна Україна з Карпатами: Збруч – Заліщики – Івано-Франківськ – Галич – Стрий – Сколе.
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аразі Андрій – викладач Курахівської дитячо-юнацької спортивної
школи. П’ять днів на тиждень він
тренує три дитячо-підліткові групи, які
відвідують 60 курахівчан віком від 5 до
18 років.
– Скелелазінням щороку цікавиться
все більше дітей та підлітків, – каже тренер. – Ще минулого року на скеледромі
займалися лише дві групи, а цьогоріч
до них доєдналися відвідувачі, яким 5-6
років. Серед них, до речі, і моя донька.
Цей вид спорту доволі корисний, тому
що при підйомі «працюють» всі групи
м’язів – від литок до спини.
До речі, займатися скелелазінням
для дітей відносно безпечно. Принаймні, перелами нікому не загрожують,
бо всі спортсмени при підйомі одягають
«страховку». Іноді скелелази стирають
фаланги пальців, коли чіпляються за
виступ, або наживають мозолі на руках
від турніка. Це й усі негаразди, що можуть трапитися.
До карантину тренер намагався не
пропускати жодних чемпіонатів та турнірів, кожного місяця вивозив вихованців на обласні чи всеукраїнські змагання.
– Аби підготувати досвідченого скелелаза, треба тренуватися не лише на
знайомому стенді, а й освоювати якомога більше нових, не боятися змагатися,
– вважає Андрій.
Через карантинні обмеження виїжджати стало складніше. Останні змагання, у яких брали участь курахівські скелелази – відкритий чемпіонат Маріуполя.
Він проходив у форматі «Олімпійського
багатоборства»: лазіння на складність,
на швидкість та боулдеринг (вид скелелазіння, при якому маршрут йде не лише
вгору, а й в сторони). Курахівчани змагалися із спортсменами з Краматорська,
Маріуполя, Добропілля, Харкова і посіли
зрештою вісім призових місць. Зірками
чемпіонату стали Олександр Васильченко, Денис Разгільдєєв, Данило Гречук,
Марія Франкс, Катерина Голобокова,
Анастасія Разгільдєєва, Артем Гаращук,
Володимир Шевченко.
До слова, вісімнадцятирічний вихованець секції Володимир Шевченко став
цьогоріч першим кандидатом у майстри
спорту зі скелелазіння у Покровському
районі.
Стенд, на якому тренуються юні спортсмени, реконструювали кілька років
тому. Він орієнтований на збільшення
швидкості під час підйому. Але Андрій
Геревенко знову мріє модернізувати
зал, оновити зачепи та змінити рельєфи
на стенді.
Нещодавно проєкт «Боулдеринговий
зал» спортивного скеледрому «Only up»
переміг у конкурсі мінігрантів «Громада
своїми руками». Тож після закінчення
карантину зал відкриється в оновленому вигляді.
– Завдяки участі у конкурсі наш скеледром отримав спеціалізовану страху-

ВЕРШНИКИ БЕЗ ГОЛОВИ

СПОРТ

ТІЛЬКИ ВГОРУ

Грант на облаштування спортивного скеледрому «Only
up» на базі Курахівського професійного ліцею викладач
спеціальних дисциплін Андрій ГЕРЕВЕНКО виграв 2017
року. Він зацікавився туризмом ще у студентстві, і цей вид
спорту захопив його з першої подорожі. Відтоді і плекав
ідею створити секцію скелелазіння для дітей.
вальну поверхню для безпечного відпрацювання боулдерингу. За ці кошти
ми придбали поролон для поверхні.
А завдяки співфінансуванню депутатки міської ради, яка виділила частину
грошей зі свого депутатського фонду,
пошили для нього чохли. Поверхня
для страховки зшита індивідуально за
спецзамовленням майстром спорту зі
скелелазіння. Також ми придбали устаткування для ефективних та безпечних тренувань: зачепи, страхувальне
спорядження. Зараз наводимо поря-

док, зняли зачепи, вимили їх, пофарбували стенд, – розповів Андрій Геревенко.
На його думку, було б добре створити у місті мобільну скелелазну базу,
на якій можна було б проводити навіть
всеукраїнські змагання. Аби депутати
розглянули можливість створення спеціалізованого стенду при реконструкції
міського стадіону, тренер підготував
презентацію для Курахівської міськради. Сподівається, що буде підтриманий.
Ірина ДІМІТРОВА/Громада

Ось реальна історія, яку розповіла
наша читачка Світлана: «Вірусну пневмонію у мами ми лікували спочатку вдома
– не довіряли лікарям у Донецьку, діяли
за українським протоколом, консультуючись з київськими медиками дистанційно. Десь через тиждень зрозуміли, що з
мамою щось не так. Вона не спала вночі,
весь час переймалася якимись неіснуючими проблемами і була впевнена, що
помирає, хоча перебіг хвороби не був
важкий. Якось вранці на очах сестри
підійшла до шафи з ліками і пшикнула
собі у рота нітрогліцерин, який до того
ніколи не вживала. Просто фільм жахів:
стався припадок, вона посиніла, вже
ледь дихала, влітку «швидкі» ще їздили,
тож відкачали. Далі почала відмовлятися від ліків, показники падали, ми налякалися і все ж «здалися» до лікарні. Там
вона впала у тихий психоз: зривала кисневу маску, відмовлялася лягати – боялася померти уві сні, не відповідала на
наші дзвінки, бо забула, як користуватися телефоном. У паніці, що нам повернуть «вершника без голови», ми стали
вимагати консультації психіатра. За два
тижні прийому нейролептиків мама почала «повертатися». Наразі доліковуємо
інфекції, що вона підхопила у лікарні,
але з головою все гаразд. Мама приймає антидепресанти, почувається бадьорою, а того жахіття, що з нею відбувалося, навіть і не пам’ятає. Ми попередили
кількох знайомих, що таке може бути із
хворими на ковід, тож вони не панікували, як ми, коли з цим зіткнулися».
– Психіатричні розлади, особливо
гострі психози, що виникають на фоні
ковідної енцефалопатії, не є частими.
Але про них багато говорять, бо ці випадки завжди дуже яскраві, клініка дуже
показова, – каже Олександра Щебет.
За її словами, це не привід для роздмухування «страшилок» і нагнітання тривоги, яка і без того зростає у суспільстві
на тлі пандемії. Ситуація з суто неврологічними або психіатричними наслідками
для тих, хто хворіє чи перехворів на ковід,
в цілому залишається стабільною.
– Статистично те, що було півтора
року тому, рік тому – те є і зараз. Але
тепер ми вже навчилися трошки краще
із цим поводитися. Нас це вже не так лякає, бо маємо більше знань, – розповідає експертка.

ЩО ВАРТО ЗНАТИ
РОДИЧАМ ХВОРИХ

Якщо у госпіталізованого з ковідом
хворого з’являються нові, не характерні
для інфекційного захворювання, симптоми, це одразу фіксує медперсонал.
На цьому етапі підключаються «вузькі»
спеціалісти, які працюють у лікарні: неврологи або психіатри. Коли ж людина
лікується вдома, і раптово настає стан,
який лякає близьких, то потрібно викликати «швидку» і намагатися госпіталізувати хворого.
– Вже у лікарні треба розбиратися, чи
то гострий ковід, чи постковід як ускладнення. Родичі мають розуміти, що «швидка» необхідна негайно, і не слід замислюватися, якою має бути її спеціалізація.
Номер єдиний – 103. Є кардіологічні,
психіатричні, неврологічні бригади, які
чергують навіть у період великого навантаження на систему, і якщо ви чітко
опишете стан хворого телефоном, диспетчер швидше зорієнтується, яку бригаду надсилати.
Що має викликати тривогу? На першому місці серед поширених розладів
– психози, які супроводжуються маренням, галюцинаціями, страхами, надмірною активністю. Термінового втручання
психіатра потребує стан ажитації: коли
людина починає бігати по приміщенню,
відмахуватись від когось, кого тільки
вона бачить, намагається, можливо, вистрибнути з вікна. Якщо ж родичі бачать,
що у хворого порушилася мова, мліють
рука чи нога, втрачається свідомість
– потрібна термінова неврологічна допомога.
– Якщо у людини не було попередньо
встановлених неврологічних чи психіатричних діагнозів, і немає вже призначених ліків, які б вона вживала регулярно,
родичі не можуть надати суттєву допомогу. Найкраще, що можна зробити
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ЯК УНИКНУТИ
УСКЛАДНЕНЬ:
ТРИ ПОРАДИ
ОЛЕКСАНДРИ
ЩЕБЕТ

ПСИХО: ЯКИМ ЩЕ

БУВАЄ КОВІД

За даними медиків США, у 3% людей, які перенесли найважчі форми коронавірусної
інфекції, проявлялися розумові порушення та напади делірію — потьмарення свідомості
і гарячкового марення. У деяких пацієнтів такі симптоми тривали через декілька місяців
після одужання. Тобто тіло де-юре здорове і «лікарняний», як то кажуть, закритий, а тонкі
матерії організму продовжують відчувати дискомфорт. То як зрозуміти, що у ваших родичів
у зв’язку із хворобою «щось не те із головою»? Як довго тривають такі стани, і чи можна їх
пережити самотужки? За роз’ясненнями «ГРОМАДА Схід» звернулася до Олександри ЩЕБЕТ
— лікарки-неврологині, членкині Міжнародної асоціації головного болю.
у ситуації надмірної активності хворого
у домашніх умовах – ізолювати його у
кімнаті. Бажано, щоб не було доступу до
вікон, гострих предметів, щоб людина не
могла сама собі завдати шкоди.

ХТО РИЗИКУЄ НАЙБІЛЬШЕ?

Ковід, мабуть, рекордсмен із непередбачуваності. Але до групи ризику з
отримання важкого ковіду із психозами потрапляють, як правило, люди, які
мають серцево-судинні захворювання,
підтверджену ішемію мозку (її ще називають хронічним атеросклерозом),
ішемічну хворобу серця, аритмію, гіпертонію та люди, які хворіють на ожиріння.
– Насправді, саме остання група має
найбільшу питому вагу серед тих, хто
ризикує отримати психіатричні чи неврологічні ускладнення. Не гіпертонія і
не цукровий діабет. Але справа у тому,
що ця трійка зазвичай присутня у людей
разом: хто хворіє на гіпертонію, той має
метаболічні зміни – збільшується вага, і
як наслідок – починає зростати глюкоза
у крові. Тож такі люди найбільш вразливі щодо розвитку психозів і уражень
нервової системи.
До речі, фахівці вже переконалися,
що жінки і чоловіки приблизно в однаковій мірі ризикують мати ускладнення.
Про це свідчать результати найбільшого у світі дослідження, яке проводили в
Сполучених Штатах Америки (результати
оприлюднили у квітні 2021 року). Серед
236 тисяч досліджених людей, які перехворіли на ковід, постковідні ускладнення мали 56% жінок і 44% чоловіків. Але
в Україні гіпертонія чи ішемічна хвороба
статистично частіше зустрічаються у жінок, саме тому і ризики постковіду у них
можуть бути вищими, уточнює Олександра Щебет.

ЗА ЗДОРОВИЙ ЕГОЇЗМ

Якщо хвороба позаду і пройшов,
скажімо, місяць – гостре неврологічне
погіршення людину вже не настигне.
Єдине, що може статися – випадок спонтанного тромбозу.

– Це віддалений наслідок ковіду, бо
він викликає підвищене тромбоутворення. Воно може стосуватися будького, не тільки людей з груп ризику.
Тромби розсіюються по організму, і
якщо один потрапляє у судини головного мозку – маємо інсульт. Якщо у судини міокарда – маємо інфаркт. Якщо у
судини легень – маємо емболію легеневої артерії, – пояснює неврологиня.
Зрозуміло, що в ідеалі тримати руку
на вашому пульсі мав би грамотний сімейний лікар, який у разі чого одразу
зорієнтується, скерує до спеціаліста.

Але у ситуації, коли пандемія перевіряє
медичну систему на міцність, будь-кому
не завадить прислухатися до себе, слідкувати за своїми станами і не чекати, що
«само пройде».
– Головне – не пропустити момент. Не
слід зволікати і думати про те, що комусь
допомога більш потрібна. Система на те
і система, щоби у кризових ситуаціях
працювати жорстко. Проявляйте здоровий егоїзм. Замість вас про ваше життя і
здоров’я ніхто не потурбується, – радить
консультантка «ГРОМАДИ».
Олена САМОЙЛЕНКО/Громада

Перше і основне – треба вакцинуватися. 6 жовтня 2021 року
надруковано британське дослідження, висновок якого однозначний: у вакцинованих людей
показник важкого ковіду, смертельних випадків та постковіду
є вкрай низьким. Новина дуже
обнадійлива, бо це означає, що
вакцинація захищає не тільки
від тяжкої хвороби, а і від тяжких ускладнень. Вкрай важливо
це пам’ятати тій частині нашого
населення, яка прагне якомога
швидше відновитися після хвороби, повернутися до роботи,
щоб утримувати себе і свої родини. Бо ж постковід може досить
суттєво вибивати з колії.
Друга порада для «хроніків». У
жодному разі у період ковіду не
припиняйте прийом «своїх» препаратів, дотримуйтеся рекомендацій
вузьких спеціалістів, які були надані раніше. Ба більше: можливо,
слід навіть переглянути дози ліків
в сторону посилення. Якщо, скажімо, при прийомі ліків при гіпертонії
рівень тиску все одно «скаче», а
ноги до лікаря, як то кажуть, все
не доходили – саме зараз слід це
обов’язково зробити. Чим краще
людина буде скомпенсована по
хронічним захворюванням, тим
більше вірогідність того, що ризики усіляких нехороших наслідків
будуть мінімальними.
Третє. Робіть все, що можете,
для профілактики. При наявності
зайвої ваги намагайтеся її знизити, якщо є проблеми з імунітетом
– закаляйтеся, повноцінно харчуйтеся, вживайте достатню кількість вітамінів і рідини.
Ну і базові вимоги: соціальна дистанція, маски, миття рук. Дуже
прості і банальні речі. Які, між тим,
працюють.
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(Закінчення. Початок на стор. 1)
Як правило, у селах немає такого
різноманіття вакцин, як в містах. Це
пов’язано із особливостями транспортування та зберігання препаратів. Наприклад, «Файзер» до села навряд чи привезуть, або якщо і привезуть, то чітко за
списком, бо один флакон розраховано
на шість осіб і його треба одразу витратити, бо температура його зберігання
– від –60°С до –80°С. Китайську вакцину
«КоронаВак» набагато зручніше перевозити та використовувати: один флакон на
одну людину. І вона нічим не гірша – всі
наявні в Україні вакцини від COVID-19 мають ефективність від 80 до 95%. Можна,
звісно, поїхати в міський пункт вакцинації за «тою самою» вакциною, та не факт,
що вона буде в наявності, бо ж обсяги
щеплень наразі суттєво виросли.
– Тобто краще отримати в селі «КоронаВак», аніж їхати в місто за «Файзером»?
– Абсолютно вірно. Плюс проживання в сільській місцевості – в тому,
що діють локальні фельдшерсько-акушерські пункти, куди під заявку привозять конкретну кількість доз вакцин.
Виїзні бригади вакцинації проводять
щеплення без ажіотажу та величезних
черг, як от зараз у Маріуполі.
Зрештою, для того ми і ведемо
роз’яснювальну роботу, щоби люди в
селах могли отримувати ту саму послугу,
що і містяни.
– Виходить, ви робите роботу замість міністерства? Роз’яснюєте, консультуєте…
– Сьогодні, на жаль, діє культура
мас-медіа. А для них найважливіше – це
хайп, «страшилки». Але історії про те,
що лікування ковіду в реанімації коштує
15 000 гривень на добу, на людей не
діють. Як і про те, що може знадобитися
концентратор кисню вартістю від 15 000
до 30 000 гривень. Це вже потім починаються дзвінки: «Нам потрібен кисень,
той чи той препарат, за будь-які гроші,
де взяти?».
Інформаційна кампанія мала будуватися на трьох принципах: характеристики, переваги й вигоди. А вже потім дієві
обмеження: вас не пустять в автобус чи
у великий магазин.
От у США чи Європі – страхова медицина. Є соціальні медичні гарантії.
Але люди розуміють: якщо вони не виконають певних умов (у даному випадку
– не отримають вакцину), то і за своє
лікування їм доведеться сплачувати
власні кошти, і це буде дуже дорого.
А вакцинованого, якщо він захворіє,
дер-жава лікує безоплатно. Американцям показали: хом’як, якого щепили пів
року тому, дав вже кілька поколінь здорового потомства (якщо порівнювати
життєві цикли, то пів року життя хом’яка
дорівнюється приблизно двадцяти рокам життя людини) – і американці пішли
щепитися. А нашим людям марно навіть
казати, що їм загрожує ШВЛ (апарат
штучної вентиляції легенів – прим. ред.).
Вони живуть міфами про радянську медицину, яка повинна бути безоплатною
і повинна їх рятувати. Насправді, ніхто
нікому нічого не винен. Сховатися не
вийде. Вірус – це як радіація, проникає
скрізь і всюди.
– Останнім часом як аргумент, що
від вакцин помирають, люди наводять
приклади, які нібито сталися із знайомими знайомих (не називаючи конкретних імен). Ви лікар, у вашому колі
спілкування, напевно, є сотні вакцинованих людей. Вам відомі конкретні
випадки серйозних ускладнень після
вакцинації?
– Я особисто знаю вже близько
400 вакцинованих, серед них жодного такого випадку не було, тим більше
– летального. У Маріуполі були три тяжкі поствакцинальні реакції, в основному
– алергічні реакції негайного типу, ніхто не помер. В Україні на сьогодні зареєстровано близько 160 смертей, які
пов’язувалися із вакцинацією. Зв’язок
з вакцинацією доведений у 8 випадках.
Близько 40 знаходяться у стані активного розслідування.
Реальний випадок: чую, що один медик з Маріуполя вмер «від вакцинації».

ЗДОРОВ’Я

ПОРАДИ
ЛІКАРЯ АНДРІЯ

Дізнався подробиці від колег: дійсно,
чоловік отримав щеплення, через два
тижні пішов у відпустку, зловживав алкоголем, важко працював у спеку...
Вмер від інсульту. Звісна річ, вакцина тут
абсолютно ні до чого, але упередженим
людям цього достатньо, аби розповідати, що від щеплення помирають.
Люди вже й забули, що ще за їхнє
життя були епідемії: діти помирали від
вітряної віспи, поліомієліту. Тоді їх успішно подолали завдяки вакцинації. А ось
із середини 2000-х років батьки чомусь
почали масово відмовлятися від вакцинації дітей – і зараз ми маємо в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській
областях спалахи поліомієліту. Напевне,
люди сподіваються, що медицина дітей
врятує. Але ліків від поліомієліту зараз

немає. Вірус смертельно небезпечний, і
хворі на нього діти до трьох років – потенційні смертники.
У нас немає відповідальності за безвідповідальність, і люди не задумуються, що, руйнуючи колективний імунітет,
вони зменшують шанси бути здоровими
не лише для своїх дітей, а й для наступних поколінь. Слухають шарлатанів, які
кажуть: вакцини від ковіду дуже швидко
винайшли, і вони не перевірені. Луї Пастер теж дуже швидко винайшов вакцину
від сказу і одразу врятував нею декілька людей. Після того вакцину почали
виробляти масово за гроші тих самих
врятованих від сказу.
Також за допомогою вакцин люди
побороли кір, паротит, краснуху тощо.
Якщо би не побороли, то кількість без-

плідних чоловіків була б катастрофічною внаслідок паротиту. Як і безплідних
жінок внаслідок краснухи.
– Люди стикаються з тим, що ковід
протікає у всіх по-різному. Якщо людина живе в місцевості з не досить
доступною медициною, що вона може
зробити вдома для надання необхідної
медичної допомоги? Що треба мати в
аптечці про всяк випадок?
– Насправді, коронавірус – це різновид гострих респіраторних вірусних захворювань. І принципи лікування ковіду,
що протікає без ускладнень, ті ж самі,
що і від ГРВІ. При температурі тіла вище
38 градусів рекомендують застосування
анальгетиків-антипіретиків (ібупрофен
чи парацетамол), антигістамінних препаратів (діазолін, супрастин, лоратадин
тощо), вітамінів Д3 та С, вживання великої кількості рідини – тут ніхто нічого
нового не вигадав. У кожної господині
вдома є варення з малини чи смородини,
яке містить в собі велику кількість ацетилсаліцилової кислоти – вона сама по
собі є анальгетиком, антипіретиком, ще
й кров розріджує. Якщо є нежить – промивання носу соляним розчином (0,9%).
Для лікування сухого кашлю – амброксол, карбоцистеїн чи ацетілцистеїн будьякого виробника.
До слова, не завжди ковід дає високу температуру – буває і зниження температури тіла та артеріального тиску. У
будь-якому випадку, при всіх гострих
респіраторних захворюваннях режим
самоізоляції – необхідний: неважливо,
чи це ковід, аденовірус, грип, парагрип
тощо.
– Як зрозуміти, коли можна спокійно
полікуватися вдома, а коли саме треба
звертатися до лікаря?
– Якщо в людини прояви інфекції тривають не більше 2-3 днів і є позитивна
динаміка одужання, то вже до того часу
виробляються антитіла, і людині просто
залишається лікуватися симптоматично.
«103» є сенс набирати, якщо ви прийняли анальгетик чи антипіретик, але
протягом 1,5-2 годин температура не
знижується, і при цьому у вас затяжні напади кашлю, відчуття загальної м’язової
слабкості, ознобу.
– Що скажете про противірусні?
Чи правда, що не існує жодного противірусного препарату із доведеною
ефективністю?
– Практично так, тому я про них і не
кажу. Гострої необхідності в них нема.
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ВАКЦИНАЦІЯ ПОПРИ
ОКУПАЦІЮ: ЩО, ДЕ, ЯК
Такі препарати комусь можуть допомагати, комусь – ні, а люди витрачають на них купу грошей.
– І ще про антибіотики…
– Антибіотики при ковіді самостійно приймати не можна! Немає
жодного протоколу з лікування
чи профілактики вірусної інфекції,
в якому є антибіотик. Антибіотик
при коронавірусі – це зло, яке, на
жаль, багато хто з лікарів часто
застосовує навіть без аналізів. І
не тому, що намагаються допомогти пацієнту, а тому, що намагаються перестрахуватися, зняти з
себе відповідальність.
Бактеріальна пневмонія – це
на сто відсотків антибіотик, але ж
насправді пневмонія і пневмоніт
– різні захворювання. Пневмоніт
– це процес запалення легенів
вірусного походження осередковий, тут антибіотик не діє. Це різні
речі і, на жаль, наші лікарі про це
іноді забувають. По-перше, антибіотик при пневмоніті просто не

допоможе, ба навіть спровокує у
легенях бактеріальну інфекцію.
По-друге, він має сильні побічні
ефекти, руйнує печінку та нирки,
тобто може додати проблем і так
заслаблому організмові.
Взагалі, антибіотик відноситься
до рецептурних препаратів, і його
не мають продавати у вільному
доступі.
– Чим перебіг ковіду в дітей
відрізняється від хвороби у дорослих?
– У дітей ковід проявляється
гострим розладом травлення у
вигляді діареї чи блювоти, підвищеною температурою – схоже на
харчову токсикоінфекцію. Іноді
можуть бути виділення з носу та
біль у горлі. Як правило, протягом двох діб ці симптоми зникають. Якщо батьки не впевнені,
коронавірус це чи ні, треба оптимально діяти, як і при будь-якому
харчовому розладі: давати пити
сорбенти та багато рідини. При

підвищеній температурі тіла – жарознижуюче. Але якщо є біль у
животі, то жарознижуючі давати
не можна. Натомість треба негайно викликати швидку, бо це може
бути мезаденіт чи апендицит.
– Чи можна отримати медичну
консультацію дистанційно? Куди
телефонувати за порадою, коли
поблизу немає лікарів?
– Є телефон гарячої лінії МОЗ
– 0 800 505 201, де лікарі-консультанти нададуть необхідні
відповіді. Обласні гарячі лінії:
0 800 408 911 (Донеччина),
0 800 505 107, 096 298 51 00 (Луганщина).
Я консультую всіх охочих за телефоном 066 859 31 65. Консультації строго конфіденційні.
Та все одно, перший правильний крок – це візит до лікаря,
звернення до найближчої лікарні. Та і швидку медичну допомогу
ніхто не скасовував.
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

КОРОНАВІРУС: ЦИФРИ І ФАКТИ
За даними Електронної системи охорони здоров’я, 98,1% госпіталізованих в
Україні за останні три місяці із захворюванням на ковід — невакциновані.
У місті Моршині, де втілювався пілотний
проєкт МОЗ України з масової вакцинації, станом на кінець жовтня не було
жодного госпіталізованого з ковідом. Міський голова Руслан Ильницький каже, що влітку у Моршині взагалі
не було хворих на ковід, проте штам
«Дельта» все-таки наздогнав містян – 22
мешканці отримали вірус, з них 8 вакцинованих. Всі лікуються вдома, перебіг циновано 87% населення, однією дохвороби – легкий та середній.
зою — 97%. І хоча вже доведено, що
Пілотний проєкт з формування колек- вакциновані заражаються менше, в
тивного імунітету розпочався у місті у Еміратах усі ходять в масках.

квітні 2021 року. Двома дозами вакцин В Україні темпи вакцинації почали зроснаразі щеплено 74% дорослого насе- тати лише у другій половині жовтня. На
лення.
момент верстки газети рекордним за
Для порівняння: в ОАЕ штраф за не всю кампанію вакцинації був день
носіння маски становить 900 доларів. 29 жовтня, коли щеплення проти коНа десятимільйонну країну, яка відкри- ронавірусу зробили понад 317 тисяч
та для туристів, показник захворювання українців. Того дня показник кількості
на ковід складає близько 90 випадків щеплених хоча б однією дозою вакцини
щодня, 1-3 людини вмирають. Сплеск перетнув позначку 10 млн людей. Проте
смертності від ковіду припав в Еміра- повну вакцинацію пройшли лише 7,38
тах на зиму 2021 року — до того часу, млн людей (16,7% населення).
поки почала давати результати масова Світовий показник повної вакцинації
вакцинація. Наразі двома дозами вак- складає 38,6% – це 3,01 млрд людей.

З 25 жовтня Кабінет міністрів України
змінив порядок в’їзду для громадян, які
проживають на тимчасово окупованих
територіях (ТОТ). Відтепер їх не
відправлятимуть на самоізоляцію, якщо
вони їдуть на підконтрольну територію
щепитися проти COVID-19. Доказом
має стати запрошення на вакцинацію з
українським ідентифікатором.
Таке рішення ухвалене для забезпечення доступу громадян України до вакцинації в умовах блокування роботи
контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду з боку окупаційної адміністрації. Нові правила діють для українців,
які перетинають КПВВ на лінії розмежування або державний кордон на в’їзд в Україну з РФ.
Отже, громадянам України, які проживають на ТОТ та
виявили бажання здійснити вакцинацію від COVID-19 на
підконтрольній території, пропонується здійснити наступні кроки:
1. Попередньо запишіться на щеплення в одному з
центрів вакцинації населення та пунктів щеплення, розташованих на підконтрольній території. Вони розміщені
у територіальній близькості до КПВВ у Донецькій, Луганській та Херсонській областях, а також до пунктів пропуску через державний кордон у Луганській та Харківській
областях.
Запис відбувається за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров’я з питань протидії COVID-19:
+38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.
2. Під час спілкування з оператором чи ботом вкажіть ваші дані (обов’язково уточніть, що населений
пункт, де ви живете, наразі є тимчасово окупованим)
та оберіть найзручніший пункт щеплення чи центр вакцинації.
3. Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором,
якщо у вас є український номер телефону, або листа на
електронну пошту в разі його відсутності. Цей ідентифікатор необхідно буде надати під час перетину КПВВ чи
кордону.
Для запису на другу дозу необхідно буде повторити
всі попередні дії.
Потрапити на підконтрольну територію без ідентифікатора мешканці ТОТ також можуть. Але у цьому випадку
вони мають активувати додаток «Вдома», а після отримання негативного ПЛР- чи експрес-тесту знятися з самоізоляції. Пройти експрес-тестування можна одразу на пункті
пропуску.
Наразі застосунок більше не відстежуватиме геолокацію, а самоізоляція розпочинається через 72 години
після прибуття з тимчасово окупованих територій. Тобто
упродовж 72 годин у додатку має з’явитися результат
ПЛР-тесту або тесту на антиген. Якщо тест буде негативним, застосунок «Вдома» можна буде видалити. У разі
підтвердження діагнозу COVID-19 слід звернутися до
лікаря.
Якщо людина з будь-яких причин не здала тест після
перетину кордону або контрольно-пропускного пункту,
через 72 години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів,
які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням у місці самоізоляції.
ВАЖЛИВО: від самоізоляції під час перетину КПВВ та
пунктів пропуску через державний кордон автоматично
звільняються особи, які мають документ, що підтверджує
отримання щеплення вакциною, включеною Всесвітньою
організацією охорони здоров’я (ВООЗ) до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або
одужання особи від зазначеної хвороби.
Варто пам’ятати, що російську вакцину «Супутник» та її
варіації ВООЗ не визнала.
Дмитро ЛЕЩУК/Громада



19 (52) / 2021

ГРОМАДА СХiД

Щ

об смугаста запіканка
вдалася,
треба обрати сухий кисломолочний сир без
зайвої сироватки. Сирний
і гарбузовий шари повинні
бути однакової консистенції.
Аби відрегулювати густоту
сирної основи, можна додати молока, а до гарбузового
шару – воду.

СМАЧНОГО

СИРНО-ГАРБУЗОВА «ЗЕБРА»
Рецепти із гарбуза ми вже друкували, проте, побачивши цю красу, не змогли не
поділитися ще й таким способом приготування найяскравішого осіннього овочу.
Відповідь на сканворд №18 (51)

Що потрібно для сирного
шару:
• сир кисломолочний – 500 г
• яйця – 2 шт.
• цукор – 50 г
• крохмаль кукурудзяний –
1 ст. л.
Для гарбузового шару:
• гарбуз – 500 г
• яйця – 2 шт.
• крохмаль кукурудзяний –
1,5 ст. л.
• цукор – 50 г
• апельсин – 1 шт.
Як готувати:
1. Готуємо пюре з гарбуза:
овоч очищаємо від шкірки, ріжемо шматочками. Далі можна
запекти його у мікрохвильовці
під кришкою на максимальній
потужності протягом 10 хвилин
(воду не додавати!). А можна і
відварити у воді протягом 1015 хвилин, відкинути на сито та

дати добре стекти рідині. Також
можна приготувати гарбуз у духовці або на пару. Потім – остудити та перебити блендером.
2. Для сирного шару змішайте сир, яйця, цукор та крохмаль. Кількість цукру можете
регулювати на свій смак. Все
перебийте блендером до однорідності.
3. Окремо з’єднайте гарбузове пюре, крохмаль, цукор
і яйця. Все також перебийте
блендером. Додайте цедру
одного апельсина та знов перемішайте.
4. Форму для випікання вистеліть пергаментом. Щоб він
краще прилипав до посудини,
її можна змастити вершковим
маслом.
5. На дно форми, в самий
центр, наливаємо 1-1,5 столової ложки гарбузової начинки. Зверху на гарбузовий шар
кладемо стільки ж сирної начинки.
6. Так чергуємо обидві начинки, доки не заповнимо всю
форму.
7. Випікайте страву в духовці, розігрітій до 175°С хвилин
40-45. Готовій страві дайте
охолонути, а вже потім витягайте із форми.

ПОГОДА

ЛИСТЯ ПАДА,
ПАДА, ХОЛОДНО ЗЕМЛІ
Останній місяць осені зустрічатимемо на Донеччині і Луганщині із прохолодною погодою, дощами та першим заморозками.
Жителям Донеччини варто брати з собою парасольки 3 та 11-13 листопада – дощитиме. Температура повітря вночі опуститься до 0°С, вдень підніметься до +15°С. Погода
протягом першої половини листопада буде хмарною та майже без прояснень. Швидкість
вітру – у межах 5 м/с.
На Луганщині також сонячних днів не буде. Дощі пройдуть 3, 11, 12, 13 листопада. Температура повітря від +2°С до +15°С. Швидкість вітру – до 5 м/с.
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