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На прийом до лікаря

Онкологія — це не вирок

Зазвичай у акушера-гінеколога обстежуються жінки дітородного віку та ті, які, згідно з професійними вимогами, мають хоч раз у рік проходити медичний огляд (учителі, медики, кухарі та ін.). Жінки, старші сорока
років, відвідують лікаря-гінеколога лише тоді, коли мають певні симптоми захворювання. Проте, як зауважують медики, саме в цей період у деяких жінок найчастіше діагностують онкологію. Якщо виявити хворобу
на ранній стадії, її можна успішно вилікувати. Тому так важливо виробити у кожної представниці прекрасної
статі хорошу та корисну звичку — хоча б раз на рік проходити профілактичне обстеження у лікаря-гінеколога.
Про одне із найпоширеніших та найнебезпечніших захворювань жіночої статевої сфери — рак шийки матки
— спілкуємося з лікарем акушером-гінекологом Тернопільської центральної районної лікарні Ольгою Ревою.
- Пані Ольго, яка статистика цього захворювання?
- В структурі онкозахворювань рак
шийки матки займає 4-те місце після раку
шлунку, органів дихання, шкіри та 2-ге місце після раку молочної залози у структурі
жіночої онкології. Щороку у світі це небезпечне захворювання діагностують у 600 000
жінок. В Україні рак шийки матки виявляють у 7500 жінок, 2500 яких помирають (з
них 500 — працездатного віку).
У Тернопільському районі рак шийки
матки на різних стадіях щороку виявляють
у 6-8 жінок. Нині 44 жінки району перебувають на обліку в лікаря-гінеколога. На
жаль, були і летальні випадки.
- Які причини захворювання на рак
шийки матки?
- Його спричинюють віруси. Зокрема –
папілома вірус, особливо небезпечні його
16 та 18 типи, що можуть передаватися при
незахищеному статевому контакті. Причиною захворювання можуть бути окремі
види герпесу та інші інфекції.

- Які симптоми захворювання?
- Передусім, мають насторожити кровотечі, зокрема патологічні вагінальні,
кровотечі між менструаціями, кровотечі
та біль під час та після статевого акту, під
час спринцювання, кровотеча в менопаузі
тощо. Це свідчить, що хвороба вже прогресує.
- Тому жінки саме в цей час приходять
на прийом до гінеколога?
- На жаль. На ранній стадії рак шийки
матки виявляють при медичному огляді
або у молодих жінок, які приходять на консультацію з приводу планування вагітності
тощо. А симптом – це вже хвороба на стадії
розвитку. Бо коли вона лише починається,
жінка почувається здоровою, немає кровотеч та не відчуває болю.
- Тому не лише лікарі-гінекологи, а й
інші спеціалісти часом вимагають у жінок щорічного обстеження у лікаря- гінеколога.
- Саме так. Адже рання діагностика та
своєчасне лікування передракових станів
зменшує захворюваність на рак шийки

матки як мінімум у 20 разів. Обстеження,
яке називають цитологією, — безболісне і
триває кілька хвилин. Більшість жінок ми
тішимо інформацією, що вони здорові. У
такому випадку пацієнтки мають пройти
таке обстеження лише через рік з метою
профілактики.
У деякому матеріалі можуть бути виявлені так звані доброякісні зміни, які
свідчать про наявність інфекції. Гінеколог
призначає пацієнтці відповідне лікування,
після якого цитологічне обстеження проводять ще раз, щоб впевнитись, що жінка
здорова.
Наявність клітинної атипії у мазку є доказом передракового стану різного ступеня
складності. Жінці, у якої виявлені атипові
клітини, призначають додаткове обстеження — кольпоскопію з біопсією шийки матки та цервікального каналу.
Кольпоскопія — метод обстеження шийки матки при оптичному збільшенні, що
дає змогу виявити найбільш змінені ділянки шийки матки та взяти фрагменти тканини для обстеження.

Біопсія — забір невеличкої (кілька міліметрів) частинки шийки матки, щоб встановити остаточний діагноз. Своєчасне виявлення папіломавірусної інфекції, інших
запальних процесів жіночої статевої сфери,
дисплазій шийки матки дає можливість запобігти розвитку раку шийки матки.
- Де можна пройти ці обстеження?
- У Тернопільській районній лікарні в
кабінеті лікаря акушера-гінеколога. Наші
спеціалісти мають високу кваліфікацію.
Ми відвідуємо наукові конференції, де висвітлюють ці проблеми, тому маємо неоціненний світовий досвід, як виявляти та
лікувати ці хвороби.
- Дякую, пані Ольго, за змістовну бесіду.
- Користуючись нагодою, хочу побажати нашим жінкам здоров’я, щастя, а до нас
приходити лише з метою профілактики.

Довіра українців до вакцинації
є питанням національної безпеки

Після кількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. З 28 березня по 3 квітня найбільше
нових випадків кору зареєстровано у Тернопільській (243 хворих: 81 дорослий і 162 дитини), в м. Київ (214: 118 дорослих
та 96 дітей), Київській (175: 96 дорослих та 79 дітей), Харківській (171: 110 дорослих і 61 дитина) та Хмельницькій (160:
84 дорослих та 76 дітей) областях. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 14-го
тижня 2019 р. на кір захворіли 2 250 людей — 1121 дорослий та 1 129 дітей. Зупинити спалах може лише вакцинація.
Недовіра простих українців до
щеплень і до якості вакцин, подекуди проведення щеплень переважно «на папері», відсутність
в попередні роки вакцин, – це ті
проблеми, які зумовили зменшення частки українців, щеплених від
кору, правцю, дифтерії та інших
небезпечних інфекцій.
«Найбільша проблема – брак
інформації у батьків. Бо, здебільшого, інформацію про вакцину,
наслідки, про підготовку вони
отримують з преси, з Facebook.
Чи є вона абсолютно достовірною? Вони «знають» про те, що
вакцина — це погано, шкідливо
і це може вбити дитину», — констатує лікар загальної практики
сімейної медицини Тернопільського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, педіатр Богдана Федорівна
Корчинська. — Одна з найбільш
міфологізованих тем щодо вакцинації — реакції після щеплень.
Дуже часто батьки помилково
вважають їх небезпечними для
здоров’я дитини. В переважній
більшості випадків такі реакції
минають самостійно. Жодної небезпеки здоров’ю дитини вони не
несуть. Довіра українців до вакцинації є питанням національної
безпеки. Вакцинація — єдиний
надійний засіб захисту від смертельно небезпечних хвороб.
Тож закликаємо всіх батьків
не нехтувати безпекою своїх дітей, не покладатися на інформацію, яку отримують з некомпетентних джерел. Звертайтеся до
нас, у ТРЦПМСД, або до працівників ФАПів у своїх населених
пунктах. На сьогодні ми маємо в
наявності наступні вакцини:
• БЦЖ (від туберкульозу) — 720 доз;
• ІПВ (від поліомієліту інактивована) — 490 доз;
• ОПВ (від поліомієліту оральна) —
400 доз;

Здебільшого вакцини вводять
в організм у вигляді ін’єкції.
Деякі вакцини, наприклад,
«жива» вакцина проти поліомієліту (ОПВ) вводяться
орально — у вигляді крапель
у рот. Також «живі» вакцини
можуть вводитися інтраназальним шляхом — у вигляді
спрею в ніс, як вакцина проти
грипу, що використовується
в США (в Україні цей тип
вакцини проти грипу поки не
застосовується).

• АКДП (вакцина від дифтерії,
правця і кашлюка адсорбована
з цільноклітинним кашлюковим
компонентом) — 1300 доз;
• АДП-м (від дифтерії, правця і
кашлюка зі зменшеним вмістом
антигену) — 1880 доз;
• Діфтет АДП ДТ — 500 доз;
• Еувакс (від гепатиту В) — 680 доз;
• Hib (для профілактики захворювання, збудником якого є
haemophilus influensa типу b) —
1213 доз;
• Пріорікс (від кору, краснухи, епідпаротиту) — 782 дози;
• MMR II (від кору, краснухи, епідпаротиту) — 414 доз.

5 фактів
про вакцинацію
1. Альтернативи
вакцинації немає.

Вакцинація потрібна для захисту вашої дитини. Інфекційні
хвороби дуже небезпечні, можуть спричинити ускладнення,
інвалідність, деякі — смерть.
Вакцинація захищає дитину від

інфекцій, запобігає тяжкому перебігу хвороби й ускладненням
— у випадку інфікування. Загартовування, повноцінне харчування важливі для здоров’я дитини,
але, на жаль, вони не захищають
від інфекційних хвороб. Ніщо не
зможе захистити вашу дитину від
небезпечних інфекцій краще за
вакцинацію. Альтернативи вакцинації немає.
Вакцинація запобігає розповсюдженню інфекційних захворювань. Завдяки вакцинації у
світі було викорінено натуральну
віспу, у багатьох країнах — правець новонароджених.

2. За календарем щеплень
дитина отримає захист від
10 інфекцій.

Згідно з календарем профілактичних щеплень, в Україні дитина
отримує захист від 10 інфекцій:
гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору,
краснухи і паротиту (свинки).
Необхідні для дитини щеплення

проти цих захворювань проводять у поліклініці безоплатно.
Календар затверджується наказом Міністерства охорони здоров’я
України. Якщо ваша дитина з якоїсь причини не отримала щеплення згідно з календарем, вакцинація
проводиться за індивідуальним
графіком, який складе ваш лікар
відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.
Чи можна зробити дитині щеплення від інфекцій, які
не належать до переліку 10-ти
обов’язкових? Якщо вакцина
проти інфекції, від якої ви хочете
захистити дитину, зареєстрована
в Україні і є в продажі, її можна
купити і зробити щеплення у поліклініці чи приватній клініці. До таких, наприклад, належить вакцина
проти грипу.

3. Вакцинація на рівні
95% створює бар'єр для
інфекції у країні.

Чому важливо, щоб більшість
дітей були вакциновані? Якщо
95% людей мають імунітет проти

Спілкувалася Галина ЮРСА.

інфекційного захворювання, воно
не пошириться територією країни,
навіть якщо буде завезене з іншої
держави. Такий імунітет називається «колективним». Колективний імунітет захищає дітей, котрим
не можна проводити вакцинацію
через постійні чи тимчасові протипоказання. Колективний імунітет може бути сформовано лише в
результаті охоплення вакцинацією
понад 95% населення.

4. Вакцинуватися від
інфекції краще, ніж
перехворіти й отримати
імунітет.

Захворювання, проти яких проводиться вакцинація, можуть призвести до ускладнень, інвалідності
та смерті. Вакцинація — безпечний
спосіб формування захисту проти
інфекцій. Слід враховувати, що
імунітет проти інфекційних захворювань на все життя гарантований
після перенесення лише деяких
хвороб, наприклад, кору, паротиту, краснухи. Але ці захворювання
можуть викликати ускладнення.
Чи варто ризикувати?

5. Україна закуповує лише
прекваліфіковані ВООЗ
вакцини.

Усі вакцини, які закуповуються
на національному рівні, закуповує
для України Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ). Вакцини мають пройти процедуру прекваліфікації
Всесвітньої організації охорони
здоров'я, щоб впевнитися в їхній
якості і відповідності міжнародним стандартам. ЮНІСЕФ закуповує тільки ті вакцини, що пройшли процедуру перекваліфікації
ВООЗ.
Усі вакцини, що використовуються в Україні, давно і широко
застосовуються у світі. Профіль
їхньої безпеки й ефективності підтверджений масштабним досвідом
застосування в інших країнах.
Існують інфекції, схема вакцинації проти яких включає кілька
доз вакцини, що вводяться з рекомендованим інтервалом. Наприклад, вакцинація проти кашлюка,
дифтерії, правця, Хіб-інфекції і
гепатиту В. Якщо у наявності немає наступних доз вакцини того
самого виробника, можна використовувати вакцину іншого виробника.

