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РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА 2021 р. З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 363,80 грн

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Передплатіть газету на 2021 

рік і станьте учасником розігра-

шу призів. 

Пилосос, електрична духов-

ка, м’ясорубка електрична та 

інші необхідні для комфортно-

го життя речі чекають на вас. 

АКЦІЯ!АКЦІЯ!

Ð

ßÊ² ÁÓÂÀÞÒÜ ÒÅÑÒÈ
ßê ³ â óñüîìó ñâ³ò³, â Óêðà¿í³ ðîáëÿòü 

ê³ëüêà âèä³â òåñò³â íà êîðîíàâ³ðóñ: åêñ-
ïðåñ-òåñòè, òåñòè ³ìóíîôåðìåíòíîãî àíà-
ë³çó (²ÔÀ), òåñòè ìåòîäîì ïîë³ìåðàçíî¿ 
ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ (ÏËÐ). Åêñïðåñ-òåñò 
— öå íàéøâèäøèé, àëå íàéìåíø íàä³éíèé 
ìåòîä òåñòóâàííÿ. Äëÿ àíàë³çó ïîòð³áíà 
êðîâ ³ç ïàëüöÿ, à ðåçóëüòàò ìîæíà ä³ç-
íàòèñü çà 15 õâèëèí. Àíàë³ç íå ïîòðåáóº 
ñïåö³àëüíîãî ëàáîðàòîðíîãî îáëàäíàííÿ 
òà ÷àñòî ðîáèòüñÿ ó ïîëüîâèõ óìîâàõ, 
íàïðèêëàä, â àåðîïîðòàõ. Òàêèé òåñò 
âèçíà÷àº íàÿâí³ñòü àíòèò³ë äî êîðîíàâ³-
ðóñó â êðîâ³, àëå íå ïðèñóòí³ñòü ñàìîãî 
â³ðóñó. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî ö³ 
åêñïðåñ-òåñòè ìîæóòü äàâàòè ïîõèáêó 
30-40 â³äñîòê³â, òîìó íå º íàä³éíèì 
ìåòîäîì ä³àãíîñòèêè. Íåùîäàâíî â 
Óêðà¿í³ ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí ð³çíîâèä åêñ-
ïðåñ-òåñò³â — íà àíòèãåí. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ÌÎÇ) ñïîä³âàþòüñÿ, 
ùî âîíè äàâàòèìóòü òî÷í³øèé ðåçóëüòàò, 
àí³æ øâèäê³ òåñòè íà àíòèò³ëà.

Á³ëüø íàä³éíèì ìåòîäîì º ²ÔÀ-òåñ-
òóâàííÿ. Äëÿ íüîãî ïîòð³áíà âåíîçíà 
êðîâ, à òàêîæ ëàáîðàòîðí³ óìîâè òà 
ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ. ²ÔÀ-òåñò òàê 
ñàìî âèÿâëÿº ð³âåíü àíòèò³ë äî õâîðî-
áè, àëå ìàº á³ëüøó ÷óòëèâ³ñòü ³ òî÷í³ñòü 
ïîð³âíÿíî ç åêñïðåñ-òåñòàìè. Ó ðàç³ 
îïåðàòèâíî¿ ðîáîòè ëàáîðàòîð³¿ ðå-
çóëüòàò ²ÔÀ-òåñòó ìîæíà îòðèìàòè çà 
îäíó-äâ³ äîáè. Âîäíî÷àñ ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò — ï³äñòàâà äëÿ ÏËÐ-äîñë³-
äæåííÿ.

Íàéäîñòîâ³ðí³øèì ìåòîäîì âèçíà-
÷åííÿ COVID-19 º ÏËÐ-òåñòóâàííÿ. Öå 
ïîâíîö³ííå ëàáîðàòîðíå äîñë³äæåííÿ, 
ÿêå äîçâîëÿº âèÿâèòè áåçïîñåðåäíüî 
ñàì â³ðóñ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ òåñòó ó ïà-
ö³ºíòà áåðóòü ìàçîê ç íîñà ³ ðîòà. Îòðè-
ìàòè ðåçóëüòàò ìîæíà âæå çà 1-2 äîáè.

Äëÿ ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ 
ÏËÐ-òåñòó ÌÎÇ ðàäèòü äîòðèìóâàòèñÿ 
íèçêè ðåêîìåíäàö³é. Çà 3-4 ãîäèíè íå 
¿ñòè, íå ïèòè, íå ïîëîñêàòè ãîðëî, íå 
êóðèòè, íå ÷èñòèòè çóáè, â³äìîâèòèñÿ 

â³ä æóâàëüíî¿ ãóìêè àáî ëüîäÿíèê³â äëÿ 
ãîðëà.

Âàæëèâî çíàòè, ùî ñàìå ÏËÐ-òåñ-
òóâàííÿ çàëèøàºòüñÿ ºäèíèì âèäîì 
äîñë³äæåííÿ, ÿêèé äàº ï³äñòàâè äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ ä³àãíîçó «COVID-19». 

Ïîçèòèâí³ ÏËÐ òà ²ÔÀ-òåñòè ëÿãàþòü â 
îñíîâó îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè, ÿêó ÌÎÇ 
ïóáë³êóº ùîäíÿ. Íàðàç³ â Óêðà¿í³ ïðî-
âîäÿòü ìàéæå 50 òèñÿ÷ ÏËÐ-òåñò³â òà 
30 òèñÿ÷ ²ÔÀ-òåñò³â íà äîáó. 

ÄÅ ÒÅÑÒÓÂÀÒÈÑÜ 
² ÑÊ²ËÜÊÈ ÖÅ ÊÎØÒÓª?

Òåñòóâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ ðîáëÿòü 
ÿê ó äåðæàâíèõ, òàê ³ â ïðèâàòíèõ ëà-
áîðàòîð³ÿõ. ×åðåç öå ìîæå ð³çíèòüñÿ 
âàðò³ñòü òà ÷àñ î÷³êóâàííÿ ðåçóëüòàò³â.

Çà àëãîðèòìîì ÌÎÇ, áåçêîøòîâ-
íå ÏËÐ-òåñòóâàííÿ ìîæóòü çðîáèòè â 
äåðæàâí³é ëàáîðàòîð³¿ çà íàïðàâëåííÿì 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Òàêîæ áåçêîøòîâíèé 
òåñò ðîáëÿòü ïàö³ºíòàì ç ïíåâìîí³ºþ, 
ÿê³ ãîñï³òàë³çîâàí³ ³ ÷åêàþòü íà ï³äòâåð-
äæåííÿ ä³àãíîçó. Ïðîòå ÷åðåç âèñîêå 
íàâàíòàæåííÿ íà äåðæàâí³ ëàáîðàòîð³¿ 
îõî÷³ çðîáèòè áåçêîøòîâíå òåñòóâàí-
íÿ çìóøåí³ ÷åêàòè ñâîº¿ ÷åðãè ê³ëüêà 
òèæí³â.

Äëÿ øâèäêîãî ðåçóëüòàòó ÏËÐ-òåñò 
ìîæíà çðîáèòè áåç íàïðàâëåííÿ, çâåð-
íóâøèñü äî ïðèâàòíî¿ ëàáîðàòîð³¿. 
Âàðò³ñòü ÏËÐ-òåñòó êîëèâàºòüñÿ â³ä 700 
äî 2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ — 
300-600 ãðèâåíü. 

Êð³ì òîãî, ó æîâòí³ ÌÎÇ àíîíñóâàëî 
ïðîâåäåííÿ ÏËÐ-òåñò³â ó ïðèâàòíèõ 
ëàáîðàòîð³ÿõ çà äåðæàâíèé êîøò. Äëÿ 
öüîãî óðÿä âèä³ëèâ äîäàòêîâ³ ñòî ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Â óðÿä³ ñïîä³âàþòüñÿ, 
ùî òàêå ð³øåííÿ äîçâîëèòü çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü ³ ðîçâàíòàæèòü 
äåðæàâí³ ëàáîðàòîð³¿.

Àáè çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà 
ë³êàð³â, íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà ÌÎÇ 
çàïóñòèëî ö³ëîäîáîâèé êîíòàêò-öåíòð, 
êóäè ìîæíà òåëåôîíóâàòè ç ïèòàííÿìè 
ïðî COVID-19. Íàïðèêëàä, äå ìîæíà 
çðîáèòè òåñò, êîëè î÷³êóâàòè íà ðåçóëü-
òàòè òà ç ÿêèìè ñèìïòîìàìè ñë³ä âèêëè-
êàòè åêñòðåíó äîïîìîãó. Âñå öå ìîæíà 
ä³çíàòèñü çà áåçêîøòîâíèì íîìåðîì 
0-800-60-20-19.

Ãëàâà ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó ç 
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ìèõàéëî Ðà-
äóöüêèé çàóâàæóº: «Íà öþ ë³í³þ ìîæóòü 
çâåðòàòèñÿ íå ëèøå õâîð³, à é äåðæ-
ñëóæáîâö³, ãîëîâí³ ë³êàð³ òà êåð³âíèêè 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ùîäî àëãîðèòìó 
ä³é ó áîðîòüá³ ç ïàíäåì³ºþ».

Ó ÌÎÇ âèçíàþòü: º ùå ÷èìàëî ïðî-
áëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òåñòóâàííÿì íà 
êîðîíàâ³ðóñ. Îäíàê âàæëèâî ïîñò³éíî 
çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü òåñò³â òà ñêîðî-
÷óâàòè ÷àñ î÷³êóâàííÿ ðåçóëüòàòó. Îòîæ 
ðîáîòà òðèâàº.

ЯК ПРАЦЮЄ ПЛР-ТЕСТ

ÏËÐ-ÒÅÑÒÓÂÀÍÍß
(Ïîë³ìåðàçíà 
ëàíöþãîâà ðåàêö³ÿ)

Ìàòåð³àë:
Ìàçîê ç íîñà ³ ðîòà

Ñóòí³ñòü ìåòîäó:
Äîçâîëÿº âèÿâèòè PHK â³ðóñó

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÒÅÑÒÓ
Íàéêðàùå çäàâàòè âðàíö³,
îäðàçó ï³ñëÿ í³÷íîãî ñíó

Çà 3-4 ãîäèíè íå ðåêîìåíäîâàíî:

  ¿ñòè           ïèòè       êóðèòè

ïîëîñêàòè      ÷èñòèòè      æóâàòè 
ãîðëî    çóáè        ãóìêó, 
      öóêåðêè

Пандемія коронавірусу 
набирає обертів, щодоби 
в країні фіксують 12-13 
тисяч нових випадків. 
Разом зі збільшенням кіль-
кості інфікованих зростає і 
попит на тестування. В Украї-
ні роблять кілька видів тестів 
на COVID-19, їх можна про-
йти як безкоштовно, так і за 
гроші, дізнатись результат за 
день або чекати кілька тиж-
нів. Центр громадського мо-
ніторингу та контролю зібрав 
усю важливу інформацію 
щодо COVID-тестування.

Що слід знати 
про COVID-тестування

А ЯК У НАС
Äèðåêòîðêà ÊÍÏ «Êðàñíîãðàäñüêà 
öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ» 
Ãàííà Âàñåíêî íàãîëîñèëà, 
ùî ðåçóëüòàòè òåñòóâàíü íàäõîäÿòü 
äî ¿õíüîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó 
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â. ÏËÐ-òåñòè 
âîçÿòü â îáëàñòü 3-4 ðàçè 
íà òèæäåíü. ßêùî òðåáà, 
òî ³ â ñóáîòó òàêîæ.

6 с.

«Іду до людей»«Іду до людей»
Розповідь про лідерку ветеранського руху Розповідь про лідерку ветеранського руху 
залізничників Любов Свистуновузалізничників Любов Свистунову

10 с.

СвітлицяСвітлиця
Про грудневі роботи в саду, цілющі властивості Про грудневі роботи в саду, цілющі властивості 
цибулі та зміцнення імунітетуцибулі та зміцнення імунітету


