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ÄÎÐÎÃ² ÄÐÓÇ²!

Çâåðòàºìî âàøó óâàãó íà òå, ùî 
â³äñüîãîäí³ ãàçåòà «Â³ñò³ Êðàñíî-
ãðàäùèíè» âèõîäèòèìå ùî÷åòâåð-
ãà. Íà òàêèé êðîê ðåäàêö³ÿ ÷àñîïèñó 
ïîãîäèëàñÿ çàäëÿ òîãî, àáè ïîøòî-
âèêè â÷àñíî äîñòàâëÿëè âèäàííÿ äî 
ïåðåäïëàòíèê³â. Îòîæ íà ãîëîâí³ 
òà ñâ³æ³ íîâèíè, ö³êàâ³ ðåïîðòàæ³ é 
³íòåðâ’þ ÷åêàéòå òåïåð ó ÷åòâåð.

Ïðèíàã³äíî íàãàäàºìî, ùî âàð-
ò³ñòü ð³÷íî¿ ïåðåäïëàòè çà ³íäåê-
ñîì 41731 çàëèøèëàñÿ íà ð³âí³ 
ìèíóëîãî ðîêó. Ñêîðèñòàòèñÿ íåþ 
ìîæå êîæåí îõî÷èé ó òåðì³í äî 20 
ãðóäíÿ öüîãî ðîêó. ²ç ïîñëóãàìè 
Óêðïîøòè âàì öå îá³éäåòüñÿ ó 371 
ãðèâíþ. Òîáòî íà ì³ñÿöü âèòðà-
òè ñêëàäóòü ëèøå 31 ãðèâíþ. Çà 
òàê³ íåâåëèê³ ãðîø³ âè ìàòèìåòå 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè 4-5 ðàç³â 
íà ì³ñÿöü àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ, 
çîêðåìà é ïðàâîâ³ êîíñóëüòàö³¿, 
çì³íè â ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³, ïðî 
æèòòºä³ÿëüí³ñòü ãðîìàä óêðóïíå-
íîãî Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéîíó òà 
áàãàòî ³íøîãî.

Â³ðèìî, ùî Óêðïîøòà äîòðèìà-
ºòüñÿ âçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü 
³ â÷àñíî äîñòàâëÿòèìå ãàçåòó 
çà âèçíà÷åíèìè àäðåñàìè. ² öå 
áóäå îäíàêîâî çðó÷íî é â÷àñíî, 
ÿê òàì, äå ïðàöþþòü ñòàö³îíàðí³ 
â³ää³ëåííÿ, òàê ³ ç ïåðåñóâíèõ 
ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü çâ’ÿçêó, êîòð³ 
ç ïåðøîãî æîâòíÿ ïî÷àëè ôóíê-
ö³îíóâàòè íà îêðåìèõ òåðèòîð³ÿõ 
Êðàñíîãðàäùèíè â ðàìêàõ ðå-
ôîðìè.   

Íå â³äìîâëÿéòåñÿ â³ä óëþáëåíî¿ 
ãàçåòè, ÿêà ïîíàä ñòîë³òòÿ äîáðèì 
äðóãîì ³ ïîðàäíèêîì âõîäèòü â 
îñåë³ íå îäíîãî ïîêîë³ííÿ æèòåë³â 
êðàþ. Ï³äòðèìàéòå ñâîº, ð³äíå! 
Çàëèøàéñÿ ç íàìè ó 2022 ðîö³.

Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè 
«Â³ñò³ Êðàñíîãðàäùèíè»   

ÐÈÇÈÊ 1: 
ÒßÆÊÀ ÔÎÐÌÀ COVID-19

Òÿæêà ôîðìà COVID-19 ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ, óñêëàä-
íåíèì äèõàííÿì àáî çàäèøêîþ, áîëåì 
ó ãðóäÿõ, ïíåâìîí³ºþ òîùî. ×àñòî äî 
â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ äîäàºòüñÿ áàêòåð³àëü-
íà, ³ öå ïîã³ðøóº çàãàëüíèé ñòàí.

Çà äàíèìè ÌÎÇ, íàéá³ëüøå ðèçèê³â 
çàõâîð³òè íà òÿæêó ôîðìó êîðîíàâ³ðóñó 
ìàþòü ë³òí³ ëþäè òà ñï³ââ³ò÷èçíèêè ³ç 
ñóïóòí³ìè çàõâîðþâàííÿìè. ×àñòî ö³ 
êàòåãîð³¿ ïîºäíóþòüñÿ, àäæå ùî ñòàðøà 
ëþäèíà, òî âèùà ³ìîâ³ðí³ñòü õðîí³÷íèõ 
õâîðîá ó íå¿.

«COVID-ðåàí³ìàö³ÿ Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ìå÷íèêîâà 
ñüîãîäí³ çàïîâíåíà. Íàéñòðàøí³øå òå, 
ùî âñ³ õâîð³ — öå ëþäè, ÿê³ íå îòðèìàëè 
ùåïëåííÿ. Ïðè òîìó, ùî âàêöèíà º â 
äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ â Óêðà¿í³ ³ ùåïèòèñÿ 
ëåãêî», — çàÿâèâ 29 âåðåñíÿ ïðîôåñîð 
Ñåðã³é Ðèæåíêî.

Ñòàòèñòèêà åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ñåðåä 
ïàö³ºíò³â ñòàðøå 60 ðîê³â, ÿê³ áóëè 
ãîñï³òàë³çîâàí³ ç COVID-19, äåâ’ÿíîñòî 
ñ³ì â³äñîòê³â íå ìàþòü ïîâíîãî êóðñó 
âàêöèíàö³¿. Óò³ì, ñàìå âîíè ïîòðåáóþòü 
íàéá³ëüøîãî çàõèñòó â³ä õâîðîáè.

«Ñüîãîäí³ ëèøå 20% óêðà¿íö³â 60+ 
âàêöèíîâàí³ â³ä COVID-19 ïðèíàéìí³ 
ïåðøîþ äîçîþ, à ïîâí³ñòþ âàêöè-
íîâàíèõ — 16,6 â³äñîòêà. Äîñòóï äî 
âàêöèíè âæå º â íàéá³ëüø â³ääàëåíèõ 
êóòî÷êàõ Óêðà¿íè, à ìîá³ëüíà áðèãàäà 
ïðè¿äå äî òèõ, õòî íå ìîæå ñàìîñò³éíî 
ïåðåñóâàòèñü. Íàéâàæëèâ³øå — áàæàííÿ 
óêðà¿íö³â çàõèñòèòèñü â³ä íåáåçïå÷íîãî 
â³ðóñó», — çàêëèêàâ ãîëîâíèé äåðæàâ-
íèé ñàí³òàðíèé ë³êàð ²ãîð Êóç³í.

ÐÈÇÈÊ 2: 
ÏÎÑÒÊÎÂ²ÄÍ² ÓÑÊËÀÄÍÅÍÍß

Ìåäèêè ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïåðåìîãòè 
ñàì â³ðóñ äëÿ ïîâíîãî îäóæàííÿ ìàëî. 
Àäæå ³íôåêö³ÿ âïëèâàº íà ³íø³ ñèñ-
òåìè îðãàí³çìó, íàïðèêëàä, âèêëèêàº 
çãóùåííÿ êðîâ³ é òðîìáè. Áà á³ëüøå, 

ì³æíàðîäí³ äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî 
êîðîíàâ³ðóñ ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåíü 
â ðîáîò³ ñåðöÿ ³ ñïðè÷èíÿº ì³îêàðäèò, 
³øåì³þ òà ³íø³ íåäóãè.

«COVID-19 çì³íþº ïåðåá³ã ìàéæå 
âñ³õ çàõâîðþâàíü, áî ìàº ñïåöèô³÷íèé 
âïëèâ íà îðãàí³çì. Â³í ðóéíóº åíäîòå-
ë³é — âíóòð³øíþ âèñò³ëêó êðîâîíîñíèõ 
ñóäèí. Ñïî÷àòêó îêóïîâóº ñóäèíè ëå-
ãåíü, à ïîò³ì ïðîáèðàºòüñÿ äî ñåðöÿ, 
ãîëîâíîãî ìîçêó, íèðîê», — çàçíà÷èâ 
õ³ðóðã Âÿ÷åñëàâ Ëàçèðñüêèé.

Çà ñëîâàìè ë³êàð³â, ïîñòêîâ³äí³ 
óñêëàäíåííÿ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè âàæê³ 
ïàòîëîã³¿: óðàæåííÿ ãîëîâíîãî ³ ñïèííî-
ãî ìîçêó ç ðîçâèòêîì äåìåíö³¿, ³íñóëü-

òó, åíöåôàë³òó, ì³ºë³òó, ïîë³íåéðîïàò³¿.
Êð³ì òîãî, ³ñíóº òàê çâàíèé äîâãèé 

êîâ³ä — íåïðèºìí³ ñèìïòîìè, ÿê³ òðèìà-
þòüñÿ ì³ñÿöÿìè. Öå âòîìà, á³ëü ó ãîëîâ³ 
òà ñóãëîáàõ, áåçñîííÿ, íåìîæëèâ³ñòü 
ñêîíöåíòðóâàòèñÿ, â³ä÷óòòÿ òðèâîãè ³ 
äåïðåñ³ÿ, ïàí³÷í³ àòàêè òîùî.

«Ëþäÿì äóæå âàæêî â³ä³éòè â³ä 
õâîðîáè, òîìó áàãàòî ïàö³ºíò³â ïî÷àëè 
çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ïñèõîòåðà-

ïåâò³â, ùîá íàëàãîäèòè âòðà÷åíèé ïñè-
õ³÷íèé áàëàíñ», — ðîçïîâ³ëà â ³íòåðâ’þ 
Texty.org.ua ñ³ìåéíà ë³êàðêà Ìàðèíà 
Ñ³êîðñüêà.

Ó Âñåñâ³òí³é îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ñòâåðäæóþòü, ùî ðèçèê îòðèìàòè 
äîâãèé êîâ³ä ìàþòü ëþäè ç îæèð³ííÿì òà 
âèñîêèì òèñêîì. À â Óêðà¿í³, çà äàíèìè 
ÂÎÎÇ, ëèøå 39,6% ãðîìàäÿí ìàþòü 
íîðìàëüíó âàãó.

ÐÈÇÈÊ 3: 
ÑÌÅÐÒÜ

Íàéá³ëüøèé ðèçèê ïîìåðòè â³ä êîðî-
íàâ³ðóñó ìàþòü ë³òí³ ëþäè. Íà ëåòàëü-
í³ñòü â³ä êîâ³äó âïëèâàº íàÿâí³ñòü ñóïóò-
í³õ õâîðîá — áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè, ä³à áåòó, 
ã³ïåðòîí³¿, îíêîëîã³¿, çàõâîðþâàíü íèðîê 
òîùî. ßê ïîâ³äîìëÿº ÌÎÇ, 82% ïîìåð-
ëèõ â³ä COVID-19 çà âåñü ïåð³îä â Óêðà¿í³ 
— ëþäè â³êîì â³ä 60 ðîê³â. Ïðè öüîìó 
98,3% ç íèõ áóëè íåâàêöèíîâàí³.

«Ìè çðîáèëè àíàë³ç, ùî â³äáóâàºòü-
ñÿ â Óêðà¿í³ ç 15 ÷åðâíÿ ïî 15 âåðåñíÿ: 
92% ãîñï³òàë³çîâàíèõ ç COVID-19 äî íà-
øèõ ë³êàðåíü — öå íåâàêöèíîâàí³ ëþäè, 
à 99,2% ëåòàëüíèõ âèïàäê³â — öå íåâàê-
öèíîâàí³ ëþäè, ÿê³ áóëè ãîñï³òàë³çîâàí³ 
³ ÿê³ âòðàòèëè ñâîº æèòòÿ», — óòî÷íèâ 
ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³êòîð Ëÿøêî.

Ó â³äîìñòâ³ íàãîëîøóþòü, ùî õðî-
í³÷í³ õâîðîáè íå º ïðîòèïîêàçàííÿì äî 
âàêöèíàö³¿ ïðîòè COVID-19. Íàâïàêè, 
ñï³ââ³ò÷èçíèêè ç³ ñëàáêèì çäîðîâ’ÿì 
ïîâèíí³ äîäàòêîâî ñåáå çàõèñòèòè. Íå 
ìîæíà ùåïèòèñÿ ëèøå çà óìîâè âàæêî¿ 
àëåðã³÷íî¿ ðåàêö³¿ íà ïîïåðåäíþ äîçó 
âàêöèíè, ã³ïåð÷óòëèâîñò³ äî îäíîãî ç 
êîìïîíåíò³â âàêöèíè òà òåìïåðàòóðè 
ò³ëà âèùå 38,5°C.

Çàðàç â Óêðà¿í³ äîñòóïí³ òðè âàêöè-
íè ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó: AstraZeneca, 
CoronaVac â³ä Sinovac òà Comirnaty â³ä 
Pfizer. Êîæíà ç íèõ äîïîìàãàº óíèê-
íóòè òÿæêî¿ ôîðìè êîâ³äó ÷è ñìåðò³. 
Âàêöèíóâàòèñÿ ïðîòè COVID-19 ìîæíà 
ó êàá³íåòàõ ùåïëåíü àáî öåíòðàõ ìà-
ñîâî¿ âàêöèíàö³¿. Ïîâíèé ïåðåë³ê íà 
ñàéò³ list.covid19.gov.ua.

Чим ризикують 
невакциновані українці

Нагадаємо, що у Краснограді 
Центр масової вакцинації 
знаходиться у приміщенні 
поліклінічного відділення 
КНП «Красноградська 
центральна 
районна лікарня» 
за адресою: 
вул. Шиндлера, 88. 
Працює щоденно 
з 9:00 до 18:00.
 Телефон для запису: 
0574473023. 
Також можна звертатися 
до свого сімейного лікаря. 

На другому році пандемії коронавірусу 
статистика залишається невтішною. 
Міністерство охорони здоров’я звітує про 
більш як 12 тисяч нових випадків COVID-19 
за добу. Лікарні знову заповнилися 
хворими, і під потреби ковідних пацієнтів 
віддають інші відділення. Медики б’ють на 
сполох, адже практично всі госпіталізовані 
не мають щеплення. Чим страшний 
коронавірус для невакцинованих українців, 
розповідає Центр громадського моніторингу 
та контролю.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Що жовтеньЩо жовтень
нам приніснам приніс
Про нововведення Про нововведення 
у різних сфераху різних сферах
життєдіяльності

3 с.3 с.

ПідприємствоПідприємство
теплових мереж теплових мереж 
повідомляєповідомляє
про намірпро намір
змінити тарифизмінити тарифи

11 с.11 с.


