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Кишкові інфекції — хвороби теплої пори року 

Меланома
Найагресивнішою пухлиною лікарі вважають меланому, оскільки вона 
здатна уражати не лише шкіру, а й інші органи і системи. Причини 
криються в навколишньому середовищі та особливостях організму 
людини. Це — незадовільний екологічний стан, ультрафіолетове опро-
мінення, зниження імунного захисту організму, генетична схильність, 
особливо у людей з блідою шкірою. У Тернопільському районі на об-
ліку перебувають 43 хворих на меланому.

Що таке кишкові 
інфекції? 
Це доволі велика група заразних 

захворювань, які перебігають з 
ураженням шлунково-кишкового 
тракту та інтоксикацією. 

У хворих на кишкові інфекції 
найчастіше діагностують гепа-
тит А, харчові токсикоінфекції, 
ентеро- та ротавірусні ентерити, 
зрідка сальмонельоз і шигельоз 
(дизентерію). 

Часто хворим на кишкові ін-
фекції встановлюють діагноз га-
строентерит чи гастроентероколіт 
нез’ясованої етіології, оскільки не 
вдається виявити збудника хво-
роби.

У більшості кишкових інфек-
цій від зараження до появи пер-
ших клінічних проявів хвороби 
минає дуже мало часу — від кіль-
кох годин до кількох діб.

Всі кишкові інфекції, які ре-
єструють у нашому краї, мають 
подібну симптоматику, тому за 
клінічним перебігом їх можна 

розділити на дві групи. Для зна-
чної частини кишкових інфекцій 
(харчові токсикоінфекції, саль-
монельоз, ентеро- та ротавірусні 
ентерити) характерний гострий 
початок з нудотою, блюванням 
та болем у животі, незабаром 
з’являється пронос і загальне не-
здужання.  Для другої групи киш-
кових інфекцій (шигельоз) по-
чатковими симптомами є озноб, 
значне підвищення температури 
тіла, головний біль та виражена 
слабкість, далі з’являється біль у 
животі й пронос.  

Джерелом зараження є хво-
рі та носії інфекції. Останні, не 
знаючи, що заражені кишковими 
інфекціями, становлять найбіль-
шу епідеміологічну небезпеку, 
оскільки, будучи здоровими, ве-
дуть активний спосіб життя, кон-
тактують з великою кількістю лю-
дей (на роботі, під час навчання, 
у громадському транспорті тощо), 
а також можуть працювати на 
об’єктах громадського харчуван-

ня та водопостачання. Джерелом 
зараження сальмонельозом, крім 
людини, можуть бути птахи, осо-
бливо водоплавні, свині, вівці, ве-
лика рогата худоба, миші та щурі. 
З випорожненнями людей та тва-
рин збудники кишкових інфекцій 
виділяються у довкілля, потра-
пляють у харчові продукти, воду, 
на предмети домашнього вжитку 
тощо. Також збудники сальмоне-
льозу можуть міститися у яйцях 
і м'ясі хворих гусей, качок, курей, 
у молоці, отриманому від хворих 
корів і овець.

Зараження людини 
кишковими інфекціями 
відбувається під час 
вживання інфікованих 
харчових продуктів 
чи води, через брудні 
руки та предмети 
домашнього вжитку. 

Через продукти харчуван-
ня можна заразитися будь якою 
кишковою інфекцією, однак най-
частіше — харчовими токсикоін-
фекціями та сальмонельозом.

Найбільшу небезпеку станов-
лять сирі яйця, паштети, заливні 
страви, страви із м’ясним фар-
шем, м’ясні салати, овочеві салати 
зі сметаною чи майонезом, конди-
терські вироби з кремом. Потра-
пивши у ці продукти харчування 
збудники харчових токсикоінфек-
цій та сальмонельозу починають 
інтенсивно розмножуватися й 
накопичувати токсини. Уже через 
2-3 години у страві, яку зберігали 
при кімнатній температурі, кіль-
кість хвороботворних мікроорга-
нізмів та їх токсинів буде достат-
ньою для того, щоб спричинити 
хворобу.

Зараження кишковими ін-
фекціями може відбуватися і че-
рез інші продукти харчування й 
страви, які перед вживанням не 
піддають термічній обробці. На-
приклад, вживаючи немиті ово-
чі та фрукти можна захворіти 
на шигельоз, ешеріхіоз, гепатит 
А. Загалом вживання будь-яких 
страв, приготованих із порушен-
ням санітарно-гігієнічних норм 
чи збережених без дотримання 
належного холодового режиму, 
може призвести до захворювання 
на кишкову інфекцію. Причому 
інфіковані страви на смак і вигляд 
часто не відрізняються від безпеч-
них і якісних.

Також небезпечним є водний 
шлях зараження кишковими ін-
фекціями, оскільки у разі потра-
пляння збудників у водогін од-
ночасно може захворіти велика 
кількість людей. Через воду, най-
частіше з відкритих водоймищ 
(ставків, струмків, озер, річок), 
можна заразитися шигельозом, 
ешеріхіозом, ентеро- та ротавірус-
ними інфекціями, гепатитом А. У 
воді тривалий час виживають хо-
лерні вібріони. 

Як збудник кишкових 
інфекцій потрапляє 
в організм через 
забруднені руки? 
На шкіру рук збудники кишко-

вих інфекцій можуть потрапити 
через контакт з ручками дверей, 
перекладинаи для тримання у гро-
мадському транспорті, іграшками,  
піском на дитячих майданчиках, 
грошима тощо.  Далі, за неналеж-
ного дотримання правил особис-
тої гігієни чи відсутності умов для 
виконання цих правил, інфекція 
потрапляє у ротову порожнину й 
кишечник, а якщо заражена особа 

займається приготуванням їжі, то 
інфікує ще й страву, яку вжива-
ють інші. 

Як запобігти зараженню 
збудниками кишкових 
інфекцій у домашніх 
умовах:

— після кожного відвідування ту-
алету, перебування на вулиці 
та щоразу перед вживанням 
їжі ретельно мийте руки;

— овочі й фрукти перед вжи-
ванням мийте кілька разів. 
У жодному разі не куштуйте 
ягоди й фрукти  під час по-
купки і не вживайте їх, поки 
не помиєте, якими б чистими 
вони не видавались; 

— купуючи продукти харчуван-
ня, звертайте увагу на термін 
придатності;

— купуйте якісні продукти хар-
чування;

— здійснюйте термічну обробку 
їжі належним чином;

— ідучи на природу, запасіться 
достатньою кількістю води не 
лише для пиття, а й для миття 
рук і кухонного приладдя. В 
жодному разі для цих по-
треб не використовуйте воду 
із природних водних джерел 
(ставків, струмків, озер, річок 
тощо);

— для зберігання продуктів у 
дорозі використовуйте сумки-
холодильники;

— харчові продукти, які не були 
спожиті під час відпочинку на 
природі, утилізуйте;

— особливо оберігайте від зара-
ження кишковими інфекціями 
дітей.

Л.Я. СТОЙКЕВИЧ,  
лікар-епідеміолог  

Тернопільського відділення  
«ДУ ТОЛЦ МОЗ України».

З настанням тепла створюються сприятливі умови для виживання і розмноження 
хвороботворних мікроорганізмів, що призводить до значного зростання захво-
рюваності населення на кишкові інфекції. 

Лікарі застерігають

Незважаючи на відносну доступність 
для огляду та діагностики, меланому нерід-
ко діагностують на останніх — ІІІ та ІV — 
стадіях, це призводить до смерті хворого. У 
70% випадків меланома формується на шкі-
рі ніг, спини, рук, тулуба, обличчя. Інколи 
— на внутрішній поверхні рук і підошвах, 
а також на піднігтьовій пластині, очах і 
навіть на слизовій оболонці шлунково-
кишкового тракту.

Небезпечними є родинки і родимі пля-
ми, які швидко ростуть, змінюють свій 
колір, мають нерівні, розмиті краї. Пласкі 
вони чи випуклі — абсолютно неважливо.

Зазвичай після літньої відпустки на спи-
ні, плечах і руках з'являються коричневі 
плями, які не зникають протягом року. 
Якщо нова плямка починає свербіти, лу-
щитися, збільшуватися, змінювати колір, 
це свідчить про те, що меланома розвива-
ється, але її ще можна успішно лікувати. 
Потрібно звернутися за консультацією до 
дерматолога, який за потреби направить до 
онколога.

А от якщо в ділянці плями зникає во-
лосся, вона починає мокріти або кровото-
чити, це свідчить про рак пізньої стадії, 
лікування якого надзвичайно складне.

Серед населення побутує хибна думка, 
що пігментні плями, родимки не можна чі-
пати. Насправді, якщо видалити меланому 

на ранній стадії, то це — запорука повного 
одужання. Кращий спосіб запобігти про-
гресуванню хвороби — видалення ураже-
ної ділянки разом із незміненими здорови-
ми тканинами. Це можна безпечно зробити 
тільки за допомогою скальпеля і лише у 
фахівця. Також необхідно відмовитися від 
самолікування, наприклад, припікання чи-
стотілом. Опік ще більше ускладнить ситу-
ацію.

Провідну роль у розвитку меланоми ві-
діграє надмірне ультрафіолетове опромі-
нення. УФ-промені здатні проникати і че-
рез воду на глибину до 2 метрів. Вода — це 
велика лінза. Через неї вплив променів на 

шкіру зростає у кілька разів, що збільшує 
ризик розвитку раку шкіри. Ось чому пе-
ред купанням необхідно нанести безпеч-
ний крем із фактором захисту > 30. Втім, 
навіть сонцезахисний крем стовідсотково 
не захистить. Чим яскравіше сонце, тим 

вищим має бути коефіцієнт захисту. Лю-
дям зі світлими шкірою, очима, волоссям 
рекомендовано наносити сонцезахисний 
крем із SPF 50+. Якщо очі, шкіра та волос-
ся темні, то можна застосовувати перед 
виходом на сонце крем із SPF 30.

Великий ризик для організму щодо ви-
никнення хвороби несе і перебування на 
сонці в період найвищої сонячної актив-
ності — з 12 до 15 години. Щоб прийняття 
сонячних ванн було безпечним, найкращи-
ми періодами перебування на сонці є час до 
10 години ранку та після 16 години. Трива-
лість перебування на сонці не має переви-
щувати 2 години на добу. 

Консультацію з приводу будь-яких 
новоутворень на шкірі можна отрима-
ти в ТРТМО в кабінеті № 311 у лікаря-
онколога та в кабінеті № 207 у лікаря-
дерматолога.

О.Г. ХМЕЛЬНИЦЬКА,  
лікар-дерматолог ТРТМО.

Заходи з нагоди Всесвітнього дня 
боротьби з меланомою триватимуть 
упродовж 14-17 травня 2018 року в 
поліклініці Тернопільського районного 
територіального медичного об'єднання 
в каб. № 207 і № 311. 
У поліклініці Тернопільського обласно-
го клінічного шкірно-венерологічного 
диспансеру 14-17 травня 2018 р. буде 
проведено безкоштовне обстеження і 
консультування пацієнтів.

Оголошення!


