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101 СЕКЦІЯ «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» 

товарні властивості. Крім того, позиціонування продуктів, що містять фруктозу, як дієтичних 

збільшує попит на них. 

Цілі і завдання: за даними літератури вивчити хімічний склад комерційних ГФС, 

провести огляд новітніх наукових публікацій з даної проблеми, виявити можливі негативні 

наслідки споживання ГФС  для здоров'я людини. 

Результати і висновки. Встановлено, що, ГФС доступні в трьох концентраціях: 

ГФС42, ГФС55, ГФС90 з вмістом фруктози більше 42%, 55% і 90%. Крім того, ГФС90 

використовують в якості  джерела отримання очищеної кристалічної фруктози, яку широко 

пропонують в мережі продуктових супермаркетів України.  При вивченні інформації з 

етикеток продуктів харчування, ми не знайшли будь-яких даних про концентрацію фруктози, 

а також інформації про допустиму добову норму споживання кристалічної фруктози. Відомо, 

що фруктоза не запускає механізмів, які контролюють апетит, що може призвести до її 

неконтрольованого  використання.  

Вживання занадто великої кількості фруктози може мати несприятливі наслідки для 

здоров'я і призводити до розвитку ожиріння, стеатогепатиту, сахарного діабету 2-го типу, 

серцево-судинних хвороб.  

Оскільки в Україні існує тенденція подальшого збільшення ринка ГФС, то слід більш 

поглиблено вивчити наслідки цього явища для здоров'я українців з метою організації 

ефективних профілактичних заходів.  

 

 

ОЦІНКА РІВНЯ ОСВІЧЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОЦЕДУРИ 

ГЕМОДОНАЦІЇ 

Любчак В. В., Шевченко А. І. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

З кожним роком в Україні спостерігається тенденція до зниження кількості донорів. 

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 2012 р. протягом 5 років число 

донорів знизилося на 55 тис. осіб. Тому, ми вирішили дослідити одного з факторів на 

бажання стати донором - страх бути інфікованим під час гемодонації. Як відомо, це 

неможливо, оскільки процедура проводиться з використанням стерильних систем 

одноразового використання. Однак неосвіченість населення негативно впливає на рівень 

донорства в Україні. 

Було проведено анкетування 30 осіб донороздатного віку: 50% чоловіків і 50% жінок. 

Серед них 60% мають вищу освіту; 26,7% – професійно-технічну; 13,3% – неповну вищу 

освіту.  

За результатами аналізу отриманих даних маємо, що 40% чоловіків і 53,3% жінок 

бояться інфікування під час здачі крові; 46,7% чоловіків і жінок не мають такого страху; 

13,3% чоловіків не змогли дати відповідь.  Серед осіб, що дали позитивну відповідь, 64,3% 

мають вищу освіту; 35,7% – професійно-технічну; 14,3% працюють у сфері медичного 

обслуговування. 

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновки про низький рівень 

обізнаності населення щодо процедури здачі крові, що призводить до зниження кількості 

донорів. 

Для вирішення цієї проблеми необхідна організація інформаційно-освітніх та 

заохочувальних заходів та впровадження їх на державному рівні. 

Враховуючи загальну кількість неосвічених осіб (46,7%), ці заходи сприятимуть 

підвищенню кількості безоплатних донорів. 

Позитивним прикладом може слугувати досвід країн Європи та Північної Америки, у 

яких уже протягом багатьох років до донорських акцій залучаються благодійні фонди та 

відомі комерційні організації. Так, у Європі на 1000 населення припадає 25–27 донорів, у 

США та Канаді – 35–40. У той же час в Україні лише 17 донорів на 1000 населення. 

 


