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Лікарі застерігають

Кір — хвороба небезпечна
На Тернопільщині збільшилася кількість захворюваності на кір. Про те, чим небезпечне це захворювання і 
про специфіку перебігу недуги ми поспілкувалися із сімейним лікарем Королюк Орестою Миколаївною.

— Оресто Миколаївно, чим небезпеч-
на ця інфекція?

— Кір — надзвичайно поширене за-
хворювання вірусної етіології, яке харак-
теризується тяжким перебігом, високим 
рівнем захворюваності та летальності. 
Він є однією з основних причин смерті ді-
тей раннього віку в усьому світі. Наш ме-
дичний заклад отримав у червні 1660 доз 
комбінованої вакцини від кору, краснухи 
та епідпаротиту. Нею будуть щеплені діти 
1-2 років та 6-7 років.

- Які ускладнення можуть виникнути 
в процесі перебігу хвороби?

— Пневмонія з ураженням плеври й 
абсцедуванням у легенях (1-6%), енце-
фаліт (1 випадок на 1 000 захворілих), 

виразково-некротичні ураження слизових 
оболонок ротової порожнини та кишеч-
нику (6%), гнійні отити, тромбоз судин 
головного мозку та очей. 

— Як передається кір?
— Механізм передачі інфекції — 

повітряно-краплинний. Вірус у великій 
кількості потрапляє в навколишнє серед-
овище під час кашлю, чхання хворого. 
Дрібні краплі слини, що містять вірус, з 
потоками повітря можуть переноситися на 
значні відстані: з кімнати — до коридору, 
з коридору — до сусіднього приміщення і 
навіть з одного поверху — на інший. Через 
предмети побуту, продукти харчування 
та третіх осіб вірус кору не передається. 
З кожних 100 неімунізованих людей, які 
були в контакті з хворим на кір, можуть 
захворіти 95-98 осіб, не залежно від віку. 

— Яким чином вірус проникає в орга-
нізм людини?

— Через слизові оболонки верхніх ди-
хальних шляхів і кон’юнктиву очей. Вірус 
осідає на слизовій оболонці, проникає в 
підслизовий шар і регіонарні лімфатичні 
вузли, де розмножується. З 3-го дня ін-
кубаційного періоду проникає в кров — 
первинна вірусемія. Кількість вірусу при 
цьому в крові ще невелика, і його можна 
нейтралізувати імуноглобуліном. З крові 
вірус кору потрапляє в селезінку, печінку, 
кістковий мозок, лімфатичні вузли. А час-
то і в клітини центральної нервової систе-
ми, що може призвести до такого тяжкого 
ускладнення, як коревий енцефаломієліт. 

— Скільки часу триває інкубаційний 
період та які симптоми зараження?

— Інкубаційний період при корі три-
ває 9-17 днів. Його першими симптомами 
є сухий невтримний кашель, закладеність 

носа з незначними слизовими виділення-
ми, підвищення температури тіла до 38-39 
градусів. На 2-3-й день катарального пері-
оду кашель посилюється, слизові оболон-
ки порожнини рота, м’якого піднебіння 
стають яскраво-червоними, набряклими. 
На м’якому піднебінні з’являються плями. 
Через 4-5 днів з’являється висипання на 
обличчі. На другий день  воно поширю-
ється на тулуб, елементи його стають біль-
шими за розміром, виникають папули. 
Слизові оболонки стають ще більш набря-
клими. Посилюється кашель, виділення 
з носа стають густими. Обличчя хворого 
стає схоже на обличчя заплаканої дитини. 
З 2-5-го дня періоду висипань елементи 
висипу перетворюються на пігментні пля-
ми.

— Лікування хворих на кір у більшос-
ті випадків здійснюється в домашніх 
умовах лікарем загальної сімейної прак-
тики?

— Так. Показанням до лікування в шпи-
тальних умовах можуть бути клінічні, епі-
демічні та соціально-побутові умови. До 
лікарні рекомендується направляти: дітей 
першого року життя; пацієнтів з тяжкими 
формами кору; за наявності ускладнень; 
пацієнтів з наявністю специфічних захво-

рювань (імунодефіцит, системна терапія 
імунодепресантами, гіпотрофія тощо).

За епідемічними показаннями до шпи-
талю направляються хворі, які мешкають 
у гуртожитках, перебувають на лікуванні 
в загальних соматичних відділеннях або 
перебувають на санаторному лікуванні 
тощо. А за умов соціально-побутового 
характеру до шпиталю спрямовують па-
цієнтів, яким неможливо налагодити ква-
ліфіковану медичну допомогу вдома, з ро-
дин або спільнот так званих «соціальних 
маргіналів»: наркомани, члени релігійних 
сект, безпритульні тощо.

— Кажуть, що на кір хворіють чи не 
усі. Трапляються і рецидиви…

— Після перенесеного кору формується 
стійкий довічний імунітет. Іноді можливі 
повторні випадки захворювання на кір. 
Найчастіше це пов’язано з дією на орга-
нізм імуносупресивних факторів.

— Хворобі завжди легше запобігти, 
ніж лікувати. Якою ж має бути профі-
лактика кору?

— Основним засобом профілактики є 
вакцинація згідно з календарем профілак-
тичних щеплень (12 місяців та 6 років). 
Особам, які контактували з хворим, у віці 
до 30 років, не щепленим, профілактика 
здійснюється шляхом введення, не пізні-
ше 3-х днів від моменту контакту, вакцини 
за епідпоказами. Також пацієнтів, які пе-
рехворіли на неускладнений кір, протягом 
місяця мають спостерігати лікар загальної 
практики, терапевт або педіатр. 

Розмовляла Лілія КУЛЕНИЧ.

Це цікаво: Єдиною захищеною від кору 
віковою групою є діти перших 3 місяців 
життя, які народилися від матерів, що 
мають протикоровий імунітет.  
У віці 6-9 місяців діти стають вразливи-
ми до кору.  Якщо ж мати не має імуніте-
ту проти кору, то дитина сприйнятли-
ва до захворювання з перших днів життя.

Як і коли їсти кавуни і дині
Наближається сезон баштанних культур. Наразі кавунами й динями заповнені всі продуктові ринки Тернопо-
ля. Ціни на них поступово знижуються. Кавун коштує від 3-х гривень за кілограм, диня — від 10-ти. Продавці 
кажуть, урожай баштанних цього року гарний.

Незважаючи на це, великого 
попиту ще немає, адже багато хто 
вважає, що ще не сезон, і чекає се-
редини серпня, боячись отруєння. 
Та продавці запевняють: кавуни й 
дині вже цілком безпечні й особли-
во соковиті. 

Коли можна їсти баштанні 
без шкоди для організму? 
Варто знати, що в Україні по-

справжньому стиглі кавуни та дині, 
зазвичай, з'являються тільки в дру-
гій половині серпня і пізніше. Те, що 
продавали в липні, — швидше за 
все, плоди, перенасичені нітратами 
й барвниками. Вони можуть спри-
чинити отруєння. З цієї причини 
остерігайтеся гігантських кавунів. 
Вага цукрової ягоди має бути не 
більше 5-7 кілограмів.

Купуючи баштанні, зверніть ува-
гу, в яких умовах їх зберігають. Міс-
це торгівлі має бути обгороджене 
й облаштоване навісом. В жодному 
разі не купуйте ягоди, які продають 
обабіч дороги — всього за кілька 
годин вони вбирають важкі мета-
ли, що містяться в автомобільних 
вихлопах. 

Цілющі властивості 
кавуна
Ця рослина багата на вітаміни А, 

В і С, фолієву кислоту, каротин, пек-
тинові полісахариди, клітковину. У 
ній містяться мікроелементи: калій, 
залізо, магній, кальцій, фосфор і на-
трій. За вмістом заліза кавун посту-
пається хіба що шпинату.

Фолієва кислота бере участь у 
кровотворенні, підтримує імунну 
систему, сприяючи нормальному 
утворенню і функціонуванню білих 
кров'яних тілець — лейкоцитів. 
Особливо корисно їсти кавун вагіт-

ним для правильного формування 
нервових клітин ембріона.

Кавун здатний регулювати 
кров'яний тиск, захистити від ате-
росклерозу, недокрів'я, утворення 
пухлин, допомогти в лікуванні різ-
номанітних запальних процесів, 
покращити травлення. Крім того, 
цей продукт допомагає схуднути! 
5 днів на кавуновій дієті обіцяють 
зниження ваги на 3-5 кг.

Вживання цього плоду покра-
щує колір обличчя, зменшує набря-
ки, почервоніння і жовтизну. Також 
кавун — відмінний сечогінний і 
жовчогінний засіб, перешкоджає 
утворенню каменів в жовчному мі-
хурі та в нирках. 

Чим корисна диня
Диня багата на вітаміни РР, В і 

С, а також каротин, мідь, фосфор, 
кремній, магній і кальцій. Її реко-
мендують вживати при недокрів'ї, 
серцево-судинних, ниркових, пе-
чінкових захворюваннях, подагрі 
та ревматизмі.

У дині в 17 разів більше кремнію, 
ніж у молоці. Цей мінерал необхід-
ний для правильної роботи голов-
ного мозку, травного тракту та нер-
вової системи. Він зміцнює стінки 
кишечника, позитивно впливає на 
стан шкіри і волосся.

Пектини, що містяться у цій 
ягоді, очищають кишечник від 
застійних шлаків. Вживання цієї 
баштанної культури  може за-
хистити організм від деяких гі-
некологічних недуг. Диню варто 
вживати для поліпшення пам'яті 
і концентрації уваги, а також для 
профілактики нервових розладів 
і депресій.

Завдяки високому вмісту вітамі-
ну С диня зміцнює імунітет. А бета-
каротину в цьому запашному плоді 
навіть більше, ніж у моркві. Вітамі-
ни Е, С і групи В, які мають потужну 
антиоксидантну дію, продовжують 
молодість, перешкоджаючи появі 
зморшок.

М'якоть дині міс-
тить речовини, що 
сприяють виробленню 
серотоніну — "гормо-
ну щастя". Отже, їжте 
диню — і хороший на-
стрій вам гарантовано.

Правила споживання 
кавуна і дині
— вживати кавун можна без 

особливих обмежень, можна поєд-
нувати з будь-якими продуктами і 
їсти протягом дня, хоча перед сном 
все ж не рекомендується, оскільки 
він має сечогінну дію;

— диню їжте лише як самостійну 
страву (можна на сніданок) не рані-
ше ніж через 2-3 години після осно-
вного прийому їжі, бо поєднання її з 
іншими продуктами перевантажує 
кишково-шлунковий тракт, викли-
каючи підвищене газоутворення;

— не залишайте розрізану диню 
на потім навіть у холодильнику, 
оскільки на ній швидко розмножу-
ються бактерії; 

— не поєднуйте диню з алкого-
лем, кислим молоком і холодною 
водою — це призведе до проблем 
зі шлунком;

— диня містить багато важких 
цукрів, тому нею не варто захоплю-
ватися діабетикам і людям із над-
мірною масою тіла.

Як вибрати солодкий 
кавун
Шкірка стиглого кавуна дуже 

тверда. Її неможливо проколоти ніг-
тем. Забарвлення — доволі контр-
астне, тобто максимально чітко 
позначені темні і світлі смуги. Корич-
нева і волога кірка — показник того, 
що кавун переспів. М'якоть зрілого 
кавуна має мікропорожнини. Тому 

якщо по ньому вдарити, чути глухий 
звук.

Хвостик має бути помірно сухим. 
Вологий і зелений — ознака незрі-
лого плода. Варто звернути увагу 
на пляму в місці контакту кавуна з 
землею. Якщо вона є, значить, ка-
вун встиг дозріти на грядці. Колір 
плями повинен бути насичено-
жовтим або темно-оранжевим, але 
не білим.

Щоб перевірити кавун на сти-
глість, його кидають у воду, спливе 
— значить стиглий.

Ознаки стиглої дині
Найперше — це аромат, що на-

гадує ваніль. Якщо ви понюхали 
диню і не відчули запаху, вона не 
дозріла.

Слід від квітки називають но-
сиком плоду. Якщо він твердий, 
не поспішайте купувати такий 
фруктоовоч. Якщо ж у міру м'який, 
диня — стигла, а якщо м'який за-
надто — перезріла, отже, несо-
лодка.

Якщо після натиснення пальцем 
залишається вм’ятина, диня сма-
кового задоволення не подарує, 
але й занадто твердою вона не має 
бути. Ідеальний варіант — шкірка 
пружинить, що означає необхідну 
ступінь зрілості.

Пошкребіть диню у будь-якому 
місці. Якщо без особливих зусиль 
ви дістанетеся до зеленої шкірки — 
перед вами стигла диня.

Довідка:  До впровадження вакцина-
ції в 60-х роках ХХ ст. у світі щорічно 
на кір хворіло близько 130 млн лю-
дей, із яких помирало понад 2,6 млн. 
В Україні в 40-50-х роках минулого 
століття на кір щорічно інфікувалися 
250-400 тис. осіб. 

Варто знати


