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Милосердя

Реформи

Новий етап медреформи

Вже з наступного року в Україні запровадять електронні медичні книжки, рецепти на програму «Доступні ліки» та лікарняні. Так розпочнеться реформа вторинної (спеціалізованої) ланки
медичної допомоги.
Про це заявив заступник міністра
охорони здоров'я України Павло Ковтонюк.

Починаючи з січня 2019 року, первинна допомога, сімейна медицина,
педіатрія почнуть працювати за новими правилами. Крім того, за словами
Ковтонюка, у 2019 році МОЗ почне використання електронних інструментів
для лікарів і пацієнтів.
«За принципом «кошти за пацієнтом» працюватимуть поліклініки.
Тобто, можна буде отримати консультації спеціалістів, пройти такі
обстеження, як рентген, УЗД або

мамографія, і здати найнеобхідніші
аналізи безкоштовно», — стверджує
Ковтонюк.
Люди зможуть вибрати, куди звернутися: або в поліклініку за місцем проживання, або в іншу, або ж в приватний
заклад. І хоча в МОЗ зізнаються, що
наразі це — технічно доволі складний
процес, працюють над його реалізацією та обіцяють здивувати українців результатом наполегливої роботи.
Лілія РАТНЮК.

30 тисяч родин отримали «пакунки малюка»

Урядову ініціативу було запроваджено з 1 вересня. «Пакунок малюка» — це додаткова допомога від
держави батькам новонароджених, в якому є найнеобхідніші речі. На сьогодні «пакунки малюка»
отримують 23 регіони, Донецька та Луганська області наразі здійснюють документальне оформлення щодо отримання такої допомоги.
Як отримати «пакунок малюка»?
Його надають в пологовому будинку під час виписки матері, батькові, родичам або патронатному вихователю новонародженої дитини. В разі, якщо «пакунків» на момент виписки
в пологовому немає, батьки подають заяву до управління соціального захисту, і працівники управління доставлять його
за місцем проживання дитини.
Що є в «пакунку малюка»?
Це — набір із 25 найнеобхідніших для новонароджених
речей: одяг, підгузки, ковдри, рушник, матрац, крем та мило,
ножиці, серветки, пелюшки, термометри.
Чому в «пакунку» немає дитячих сумішей і медикаментів?
Тому, що лікарські засоби має призначати лікар, а універсальних ліків не існує. Щодо пляшечок та дитячих сумішей,
то їх не передбачено, оскільки МОЗ України підтримує позицію Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ко-

ристі грудного вигодовування. Пляшечки та суміші могли
спонукати мам новонароджених відмовитися від грудного
вигодовування на користь сумішей.
Чи зменшаться грошові виплати при народженні дитини з наданням «пакунку малюка»?
Цей вид допомоги жодним чином не впливає на отримання грошової виплати при народженні дитини. Це — окрема
додаткова безповоротна адресна допомога. Вона ніяк не
впливає на обчислення сукупного доходу родини.
Скільки коштує «пакунок»?
Вартість одного «пакунка малюка» — 3 377 грн 80 коп. За
попередніми розрахунками, вартість речей в пакунку мала
коштувати 5 000 грн. Зекономлені гроші будуть спрямовані
на закупівлю додаткових пакунків на 2019 рік.
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Тернопільська районна організація
Товариства Червоного Хреста України
звертається з великим проханням до
керівників підприємств, установ і організацій, усіх громадян доброї волі, кому
не байдужі людський біль та страждання, допомогти жительці села Смиківці
Юлії Мацелюх врятувати її синочка
Павлика, якому лише 4 роки.
ДІАГНОЗ: гострий лімфобласний лейкоз (рак
крові).
Надію на покращення здоров’я Павлика батьки
отримали від лікарів після проведення відповідного довготривалого лікування, яке коштує дуже дорого. На жаль, родина не має можливості профінансувати його продовження.
Дорогі краяни! Уклінно просимо відгукнутися
на прохання батьків врятувати їх сина, який тільки
починає жити. Тож давайте разом зробимо спільний внесок для фінансового забезпечення лікування хлопчика. Наша спільна пожертва, терпіння Павлика, Господнє благословення допоможуть дитині
вилікуватися.
Кошти просимо перерахувати за реквізитами:
«ПриватБанк», № картки 4149 4991 1684 1790,
Мацелюх Юлія Андріївна.
Ольга НИЖНИК, голова РОТЧХ України.

На прийом до лікаря

Псоріаз — вирок чи спосіб життя?
Незважаючи на всі спроби винайти панацею, людство навіть
сьогодні, у вік розвитку нанотехнологій, не завжди може впоратися зі складними захворюваннями,
хоча пошуки в цьому напрямку
тривають.

Псоріаз, або лускатий лишай, належить
до захворювань із хронічним перебігом.
Починаючи з 2004 року, 29 жовтня вважають Всесвітнім днем боротьби з псоріазом. Його запровадили з ініціативи Міжнародної федерації асоціацій хворих на
псоріаз. Цей день присвячений людям, хворим на псоріаз і псоріатичний артрит.
Метою його проведення є підвищення
інформованості населення про цю проблему і підтримка людей, які страждають
на цю недугу, а це — близько 4% населення
Земної кулі. В Україні — це понад мільйон
осіб. Зокрема, на обліку в Тернопільському районі перебувають 179 хворих, з них
— 7 дітей. Через неправильне лікування
хвороба може призвести до інвалідності.
Розвивається недуга в будь-якому віці, однак найбільше псоріаз «любить» молодих.
Адже серед хворих на цю недугу 70% — пацієнти віком до 20 років.
У молодому віці перебіг хвороби більш
агресивний, виникають ускладнення —
проблеми з суглобами, внутрішніми органами та системами. Спочатку триває прогресуюча стадія (з’являються нові ознаки
на шкірі), потім — стаціонарна (свіжих
елементів майже немає, але залишаються
ті, що були), та регрес (висипання майже
зникають).
Якщо на шкірі з’явилися висипання
— сверблячі бляшки різних розмірів,
що злущуються, розташовані на колінах,
ліктях, волосистій частині голови або
інших частинах тіла, — варто одразу ж
звертатися до дерматолога. Лише спеціаліст допоможе поставити правильний
діагноз і, залежно від форми, призначити лікування.
Наразі псоріаз вважають спадковим захворюванням. Хворобу спричиняє комп-

лекс причин — імунологічні зрушення,
порушення обміну речовин, супутні ендокринні та неврологічні розлади, порушення в імунній системі внаслідок стресу,
інфекційних чи вірусних захворювань, дії
холодного клімату або неправильного харчування. Варто знати, що алкоголь може
спровокувати загострення недуги, особливо це стосується пива, шампанського, міцних спиртних напоїв. Вживання продуктів,
що містять оцет, перець, шоколад, також
погіршує перебіг захворювання і може викликати загострення. У випадку суттєвих
порушень у роботі імунної системи процес
може поширитися на інші органи і тканини, наприклад на суглоби. У результаті
може розвинутися псоріатичний артрит,
для якого характерне ураження дрібних суглобів кистей і стоп.
Слід зауважити, що псоріаз — не інфекційне, а отже, і не заразне захворювання.
Різні методи і прийоми лікування певною мірою ефективні для різних хворих.
Діагностує недугу лікар-дерматолог. Якщо
псоріаз виявили на ранній стадії, то цілком
можливо будуть призначені профілактичні, а не лікувальні засоби.
Лікування буде полягати в призначенні
загальної терапії, далі — препарати, які корегують стан нервової системи, кишковошлункового тракту, обов’язковою є вітамінотерапія. До категорії місцевих
препаратів належать гормональні мазі чи
креми. Чомусь наші пацієнти бояться таких препаратів. Однак якщо їх використовувати за призначенням та під контролем
лікаря, жодних побічних дій від такого
лікування не буде!

Псоріаз не можна вилікувати остаточно, оскільки організм «зберігає пам’ять»
про хворобу у вигляді біохімічних, імунологічних і функціональних змін, хоча можливі тривалі ремісії, коли шкіра завдяки
правильному лікуванню і дотриманню всіх
рекомендацій майже очищується від висипань. Однак рецидив може відбутися в
будь-який момент, тому пацієнтам з таким
діагнозом необхідно постійно контактувати з дерматологом.

Варто знати

Залежно від клінічних особливостей,
виокремлюють кілька різновидів псоріазу.
Бляшкоподібний — найпоширеніша
форма хвороби, локалізується переважно
на ліктях, колінах і волосистій частині голови.
Псоріаз волосистої частини голови —
часто супроводжується свербежем.
Пустульозний псоріаз — характеризується появою на тілі гнійників (пустул),
спостерігається погіршення загального
самопочуття та підвищення температури
тіла.
Краплеподібний псоріаз — розвивається здебільшого у молодих людей та дітей, найчастіше є наслідком інфекційного
захворювання, характерні численні дрібні
висипання, вкриті лусочками.
Псоріаз шкірних складок (інтертригінозний) вражає пахові складки, ділянку
пахв та статевих органів.
Псоріаз нігтів —характерним є симптом «наперстка»: множинні точкові заглиблення нігтя. Нігті вражені у 7-10% хворих,
часто при важких формах, але інколи це

Оголошення
29-31 жовтня 2018 року до Міжнародного дня боротьби з
псоріазом в Тернопільському районному територіальному
медичному об'єднанні в кабінеті № 313 лікарідерматовенерологи проводитимуть консультації щодо
запобігання, лікування та способу життя хворих на псоріаз.

може бути єдиний прояв захворювання.
Псоріаз долонь та стоп — доволі важко
піддається лікуванню.
Псоріатична еритродермія — найважча
форма, коли уражено понад 90% шкірного
покриву. Шкіра – яскраво-червоного кольору, набрякла, збільшені лімфатичні вузли, з’являється відчуття стягнення, свербіж. Можливе випадіння волосся, типові
для псоріазу ознаки виражені слабко.
Псоріатична артропатія — найбільш
складна форма, нерідко поєднується з іншими важкими формами, зустрічається у
30% людей зі звичайним псоріазом. Частіше хворіють чоловіки. Ураження суглобів
може передувати шкірним проявам. Місця
висипу — коліна, лікті та суглоби стоп. Псоріатична артропатія потребує лікування не
тільки у дерматолога, а й у ревматолога,
оскільки симптоми схожі на ревматоїдний
артрит.

У будь-якому випадку не варто займатися самолікуванням, а потрібно звернутися за допомогою до кваліфікованих
фахівців, щоб подальше лікування було
результативним!
P.S. Хочу побажати хворим на псоріаз
довгої ремісії! Хай береже вас Господь!
Ірина РОСОВСЬКА, лікар-дерматолог.

