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   З усіх ліків найкращі відпочинок і стриманість.               

 

Спецвипуск 

Від чого залежить                 
здоров’я людини? 

 

20% - від генофонду нації та    
спадковості  
20% - від соціально-економічних 
та екологічних умов 
10% - від системи охорони             
здоров’я та медицини 
50% - від способу           
життя, тобто від самої 
людини 

Головне — здоровим бути , 

Це потрібно всім збагнути! 

Бо як є здоров’я й сила, 

То весь світ людині милий. 

Й думка в неї веселенька, 

І тоді вона жвавенька. 

Все їй хочеться робити: 

І сміятись, і радіти. 

А як тільки захворіє — 

Зразу й сонечко тускніє. 

Тому це запам’ятай 

Й про своє здоров’я дбай!  

Читайте у   випуску: 
Всесвітній День Здоров'я                 -     с.1 

Маловідомі факти про людей   -            с.1 

Від чого залежить здоров’я людини? - с.1 

Здоровий спосіб життя                          - с.2                     

Профілактика грипу та інших гострих  

респіраторних інфекцій               -   с.2.                                         

Алкоголь та його вплив на організм           

підлітка                                           -  с. 3 

Налаштуйся на здоров'я                        - с.3 

Як визначити, що дитина почала                   

вживати наркотики                         -  с.4 

Здоровий спосіб життя очима ліцеїстів 

Маловідомі факти про людей 
 

 Коли ви червонієте, то разом з вами червоніє  і ваш 

кишечник 

 80% тепла людського тіла людина втрачає через 

голову 

 У людини менше мускулів, ніж у гусениці 

 На тілі однієї людини живе більше мікроорганізмів, 

ніж людей на Землі 

 Домашній пил на 70% складається із частинок   

шкіри 

 У тілі людини стільки жиру, що його вистачило б 

на виготовлення 7 шматків мила 

 

7 квітня - Всесвітній День Здоров'я 

Ідея всесвітнього дня здоров'я була висунута на першій сесії 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у 1948 році. ВОЗ - 

міжурядова спеціалізована установа ООН, покликана координувати 

міжнародну співпрацю у галузі  охорони здоров'я і надавати допомогу 

державам в поліпшенні медичного обслуговування. Метою ВОЗ є 

досягнення усіма народами якомога вищого рівня здоров'я. У Статуті 

ВОЗ здоров'я визначене як стан повного фізичного, душевного і 

соціального благополуччя, а не лише як відсутність хвороб і фізичних 

дефектів. 

   Щороку у цей день надається можливість привернути увагу світової 

громадськості до якої-небудь важливої теми глобальної охорони 

здоров'я.                                                                                         Анна 
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        Якщо не бігаєш, поки здоровий, доведеться побігати, коли 

У зв’язку із загрозою можливого 

спалаху захворювань на гострі 

респіраторні інфекції (ГРІ) 

Міністерство охорони здоров’я 

України нагадує усім жителям 

України про основні методи 

профілактики захворювання. 

 

ГРІ – це велика група гострих 

вірусних захворювань, які 

характеризуються повітряно-

краплинним шляхом передачі та 

переважним ураженням верхніх 

дихальних шляхів.  

Грип є найбільш поширеним гострим 

респіраторним вірусним 

захворюванням, особливість якого у 

надзвичайно швидкому поширенні і 

вираженій інтоксикації. Механізм 

передачі вірусу грипу - повітряно-

краплинний.  

Грип може призвести до тяжких 

ускладнень з боку легеневої, серцево-

судинної, нервової, ендокринної 

систем.  

 

Профілактика захворювання  
Профілактичні заходи спрямовані 

насамперед для підвищення 

резистентності організму до дії 

збудників грипу, а також інших ГРІ та 

ГРЗ.  

 

Ефективними, особливо в період 

підвищення захворюваності, фахівці 

відзначають наступні методи 

профілактики:  

 

- повноцінне харчування з 

включенням вітамінів у природному 

вигляді;  

- загартовування та часте 

провітрювання приміщень;  

- вживання загальнозміцнюючих та 

тонізуючо-імуномодулюючих 

препаратів  

Високоефективними є рекомендації 

загального санітарно-гігієнічного 

спрямування, зокрема:  
- часто мити руки з милом, особливо 

після відвідування хворих;  

- прикривати ніс та рот хустинкою 

(або одноразовими серветками), 

особливо при кашлі та чиханні; 

- застосовувати засоби нетрадиційної 

(народної) медицини, оксолінову 

мазь.  

 

 

Захворювання здебільшого 

починається гостро, з проявів 

загальної інтоксикації (озноб, відчуття 

жару, сильний головний біль, біль в 

очах). Хворого турбують загальна 

слабкість, ломота в попереку, крижах, 

суглобах, м'язовий біль, порушується 

сон. Привертає увагу вигляд обличчя 

хворого: гіперемія, одутлість, блискучі 

очі — загалом воно нагадує обличчя 

заплаканої дитини. Інкубаційний 

період при грипі коливається від 

декількох годин до 3 діб.  

 

 

Лікування ГРВІ та грипу є складною 

проблемою, тому його має визначати 

лікар. Не потрібно займатись 

самолікуванням, це небезпечно! При 

своєчасному і 

правильному 

лікуванні хвороба 

закінчується повним 

одужанням.  

 

Даяна Куканова, 

учениця 13 групи 

    Німецький 

філософ Артур 

Шопенгауэр 

стверджував: 

"Дев'ять десятих 

нашого щастя 

залежить від 

здоров'я. З ним все 

стає джерелом 

насолоди, тоді як без нього ніякі 

зовнішні блага не можуть принести 

задоволення.  Ми передусім запитуємо 

про здоров'я й бажаємо його один 

одному: воно справді головна умова 

людського щастя". 

      А що таке здоров'я, здоровий 

спосіб життя? Цей стан повного 

фізичного, душевного, духовного й 

соціального благополуччя. У ритмі 

сучасного життя ми не встигаємо 

стежити за своїм здоров'ям. А 

даремно!!!  Думайте про своє здоров'я, 

чи задоволені ви ним?  

Ось поради, які допоможуть вам 

поліпшити здоров'я, якщо будете   

дотримуватися їх щодня: 

1. Займайтеся фізичною культурою 

хоча б 30 хв. на день. Здійснюйте піші 

прогулянки.  Намагайтеся більше 

рухатися.  

2. Раціонально харчуйтеся. Їжте 

більше їжі, що містить клітковину й 

цілісні зерна, і менше - їжу, що 

містить цукор і приготовану з 

пшеничного борошна. Не забувайте 

про овочі і фрукти.  

3. Уникайте надмірної ваги. 

Харчуйтеся не рідше 3 разів на день. 

4. Впродовж дня пийте більше 

рідини.  

5. Дотримуйтеся режиму дня. 

Лягайте і вставайте в один і той же 

час. Це найпростіша порада, щоб 

виглядати красивим, здоровим і 

відпочившим. 

6. Будьте психологічно 

врівноважені. Не нервуйте, адже 

нервові клітини не відновлюються. 

Так що знаходьте скрізь позитивні 

моменти. 

7. Гартуйте свій організм. Краще за 

все допомагає контрастний душ - 

тепла і прохолодна вода. Не лише 

корисно, але і допомагає прокинутися. 

8. І, звичайно, не паліть, не 

зловживайте алкоголем й іншими 

шкідливими звичками. Адже це 

основні чинники, що погіршують 

здоров'я. 

9. Більше  гуляйте на свіжому 

повітрі. 

10. Творіть добро. Адже на добро 

відповідають добром. Воно 

обов'язково до вас повернеться у 

вигляді хорошого 

самопочуття й 

настрою! 

 

Тамара 

Ковалюк,  

учениця 12 

Профілактика грипу та інших гострих респіраторних інфекцій 

Доброго Вам 

здоров’я!  
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Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я.   

Шопенгауер А.  

Учені всього світу протягом 

майже сорока років все гучніше і 

тривожніше заявляють про 

небезпеку, яка підстерігає 

підростаюче покоління дітей, 

підлітків, молодь. Мова йде про 

все зростаючий розмах 

споживання спиртних напоїв 

неповнолітніми. Так в США (штат 

Нью-Йорк) 91 відсоток 16-літніх 

учнів вживають алкогольні напої. 

У Канаді біля 90 відсотків учнів 7-

9 класів вживають спиртні напої. У 

ФРН 1 відсоток дітей 8-10 років в 

стані алкогольного сп'яніння          

затримується поліцією.  

 

    Мабуть, не треба 

володіти особливою 

уявою, щоб 

представити собі 

шкоду, яку може 

викликати в 

підлітка хоч би одноразове 

вживання вина або навіть пива.                    

Сучасні дослідження 

дозволяють обґрунтовано 

стверджувати, що в тілі людини 

немає таких органів і тканин, які б 

не уражалися алкоголем. 

Потрапивши в організм, він досить 

повільно (з швидкістю 0,1 г на 1 кг 

маси тіла в годину) розщеплюється 

в печінці. І тільки 10 відсотків від 

загальної кількості прийнятого 

алкоголю виводиться з організму в 

незмінному вигляді. Алкоголь, що 

залишився, циркулює разом з 

кров'ю по всьому організму, поки 

не розщепиться весь. Висока 

проникність «молодих» тканин, їх 

насиченість водою дозволяє 

алкоголю швидко поширюватися 

по зростаючому організму.  

 

       Токсичний вплив алкоголю, 

передусім, позначається на 

діяльності нервової системи. Якщо 

вміст алкоголю в крові прийняти 

за 1 (одиницю), то в печінці він 

буде таким, що дорівнює 1,45, а в 

головному мозку - 1,75. Навіть 

невеликі дози алкоголю впливають 

на обмін в нервовій тканині, 

передачу нервових імпульсів. 

Одночасно порушується робота 

судин головного мозку: 

відбувається їх розширення, 

збільшення проникності, 

крововилив в тканину мозку. У 

підлітковому віці мозкова тканина 

бідніша фосфором, багатша водою, 

перебуває в стадії структурного й 

функціонального вдосконалення, 

тому алкоголь особливо 

небезпечний для неї. Навіть 

одноразові вживання 

спиртного можуть 

мати дуже серйозні 

наслідки . 

 

 

Алкоголь та його вплив на організм підлітка 

 

     Тютюнопаління 

- одна з 

найпоширеніших 

шкідливих 

залежностей у світі, що 

має більш ніж п'ятисотлітню 

історію. За чисельністю залежних 

це явище придбало масштаб 

епідемії. На сьогодні паління є 

провідною і єдиною  причиною 

смертності, яку можна усунути в 

нашому суспільстві, і 

найактуальнішою проблемою 

охорони здоров'я. За статистикою в 

Україні палять понад 70% 

чоловіків і 40% жінок. У світових 

масштабах Україна займає 3 місце 

після США і Китаю за кількістю 

населення, що палить. 

 Паління тютюну - складна 

психосоціальна залежність. 

Людина на початку паління 

знаходиться лише на межі 

хвороби, оскільки шкоду від 

тютюну відчує не відразу, а через 

деякий час. Наукою доведено! 

Припинення паління вигідне для 

здоров'я незалежно від віку, статі, 

стажу паління, кількості й виду 

тютюну. Паління - величезний 

ризик для курця, особливо дитини 

і підлітка. Хлопчики більшою 

мірою розглядають сигарети як 

засіб спілкування з однолітками й 

можливість самоствердження в 

компанії. 

Для дівчаток паління - частіше 

ознака емоційного переживання, 

спосіб зняття стресу. Не 

виключено, що це сигнал 

підліткових проблем.  

1.Якщо ви палите самі, 

відмовтеся від сигарет. У будинку 

не повинно бути нічого, що 

нагадувало б про паління.  

2.Якщо ви не можете кинути 

палити, зізнайтеся собі у своїй 

слабкості і попросіть допомоги. 

 3.Навчіться протистояти тиску 

компанії. Уміння вчасно сказати           

"ні" дуже важливо. Обдумайте 

форму відмови у відповідь на 

протягнуту сигарету.  

4.Якщо у вас проблеми у 

спілкуванні з однолітками, 

можливо, вам потрібна підтримка 

психолога. 

 5.Займіться спортом. Виберіть 

хобі.  

Ваша справа - не встати на 

стежку війни. Міцне здоров'я - 

важлива складова будь -якого 

успіху. А паління і здоров'я - речі 

несумісні  

 

Подумайте і зробіть 

свій вибір. 

 
Олександра 

Ісаєва, 

учениця 23 

групи 



Головний редактор:  

Чернецька Олена Валентинівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Заснована у 1996р.) 

Наша адреса:  

м. Кам’янець-Подільський,  

вул.  Лесі Українки, 29 

Тел./факс 51410 

Офіційний сайт ліцею — 

kpliceum.ucoz.ru  
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Чому, коли людина чхне, ми їй 

говоримо:  

"Будьте здорові"!? 
 

В Англії, якщо людина чхне, їй 

скажуть: "Хай благословить тебе Бог"!  

Німці і росіяни бажають при цьому доброго здоров'я, 

італійці - щастя, на Близькому і Середньому Сході при 

цьому ляскають в долоні і кланяються убік того, хто 

чхнув. 

Одне з пояснень цих традицій пов'язане із забобоном. 

Цей звичай виник, тому що первісна людина вважала, що 

душа існує у вигляді повітря або дихання, що міститься в 

голові. 

При чханні душа могла вилетіти на якийсь час, а може, 

й назавжди, поки не зустрінеться з Богом.  

"Та благословить тебе Бог!” - звернення до Бога, щоб 

душа не вилетіла. 

Уклін у бік того, хто чхає, також означає: "Нехай ваша 

душа не вилітає". 

А коли у Британії була епідемія чуми, люди говорили: "Та 

благословить тебе Бог!” 

Будьте здорові"! - просили Бога 

благословити людину, щоб вона не 

померла. 

 

Згідно з дослідженням «Ставлення  

ліцеїстів до здорового способу 

життя», яке провели наші 

кореспонденти , ми з'ясували, що наші 

учні вважають, що здоров’я значною 

мірою залежить від наступних 

факторів: 

 наявності шкідливих звичок 

(токсикоманія (на цей чинник 

вказали 91,4% опитаних),  

 вживання наркотиків (91,1%), 

вживання алкоголю (87,8%), 

тютюнопаління (85,7%); 

 екологічної ситуації (80,3%); 

 особистого ставлення до свого 

здоров’я (75,7%); 

 правильного харчування 

(73,6%); 

 психологічної атмосфери вдома 

(67,7%); 

 наявності хронічних 

захворювань (62,7%); 

 занять фізкультурою та спортом 

(62,2%); 

 матеріального благополуччя 

(59,3%); 

 режиму дня (51,5%) 

Проте цікавим фактом є те, що на 

запитання, які чинники негативно 

впливають на їх власне здоров’я, 

більшість респондентів вказали на те, 

що цей чинник – навколишнє 

середовище (66,4%). 

Вікторія Гайдамащук, 

Зверніть увагу  на такі             
ознаки : 

-  будь -яке  погіршення 

поведінки,  зміна харчових 

звичок,  р ізка зміна  друзів,  

немотивований спад 

успішності;  

-  раптова скритність             

замість попередньої довіри;  

-  часті  випадки беззв 'язної  

мови (незакінчені,  обірвані  

речення,  абсурдні заяви) ;  

-  на фоні повного здоров 'я  

розширення або звуження 

зіниць ("булавкові з іниці") ,  

почервоніння очей,  кашель,  

нежить,  блювота;  коричневий 

осад на язику;  

-  багаторазові  й  

несподівані  порушення 

координаці ї  рухів;  

-  зміни настрою

(наприклад,  в ід депресії  до 

ейфорі ї)  або тонусу (в ід 

сонливості  до 

гіперактивності) ;  

-  повна  втрата попередніх 

інтересів ;  байдужість;  

-  більш активне  

використання дезодорантів,  

особливо при байдужості  до 

зовнішнього вигляду;  

-  часте  згадування 

наркотиків і  відповідної  

термінології  в  гуморі і  

розмові;  

-  постійна  і  не пояснювана 

іншими 

причинами 

відсутність 

грошей чи їх  

нестача;  

Як визначити, що дитина почала вживати наркотики 


