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That is why the Main Department of the State Food and Consumer Service in Chernivtsi
region and co-developers of the Department of agro-industrial development of the regional state
administration developed a program to eliminate ragweed in Chernivtsi region for 2019-2023. The
main objective of the program is to draw the attention of the population and the public to the
problem of the spread of ragweed and to take comprehensive measures to eliminate it in
settlements, roadsides and agricultural lands.

A chemical control method will be applied to the main part of the ragweed-covered, which
will be carried out at the expense of landowners and land users. Chemical methods of ragweed
control is the usage of herbicides, which are included in the List of pesticides and agrochemicals
approved for usage in Ukraine. The application of herbicides should be carried out in strict
accordance with the requirements of the State Sanitary Rules of Particleboard 8.8.1. Transportation,
storage and use of pesticides in the national economy. Mechanical methods are weeding, manual
removal or mowing. Mowing is provided with a garden petrol trimmer. If possible, it should be
carried out as low as possible because with a high cut of ragweed on the surviving part of the stem
is able to form lateral branches on which the generative organs are based.

Agrotechnical measures: weeding, digging or plowing the soil with crushing of plant
residues; in the foci of ragweed create artificial phytocenoses from perennial or gas grasses.

To completely destroy ragweed, it is necessary to apply simultaneously and systematically
for at least 5 years a set of quarantine, agronomic, mechanical, chemical and social measures aimed
at making every citizen aware of the scale of the harmfulness of ragweed. Implementation of the
Comprehensive Program for the elimination of ambrosia in the Chernivtsi region for 2019 - 2023
will solve the problem of neutralization of this quarantine weed.
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Мікробіота сечостатевої системи жінки містить біля 10% мікробіоти організму

людини і має велике значення у підтримці здоров’я жінки у цілому, та особливо в її
репродуктивній функції, за рахунок активної участі у формуванні мікроекологічного
здоров’я новонароджених та людської популяції в цілому. Мікробіом матері сприяє
становленню нормальної мікробіоти новонародженого і його формуванні у дитинстві  та  в
зрілому віці.

Мікробіологічне дослідження вульвовагінального вмісту жінок з неплідністю  I типу
показало глибокі порушення як таксономічного так і популяційного рівня мікробіому
біотопу. За неплідності I типу у вульвовагінальному вмісті формується дефіцит у нормі
бактерій роду Lactobacillus їх ізоляція зменшена на 65,56%, бактерій роду Bifidobacterium –
на 19,71%, Propionibacterium – на 77,15%. Зниження ізоляції та ідентифікації резидентної
мікробіоти понижує захисну функцію цієї мікробіоти та колонізаційну резистентність
слизової оболонки вулвовагінальної порожнини.

За неплідності I типу настає контамінація і колонізація слизової оболонки
вулвовагінальної порожнини патогенними (N.gonorrhoae, T.vaginalis) та опортуністичними
(E.coli, C.albicans, S.aureus, Peptostreptococcus) та іншими мікроорганізмами, що призводять
до суттєвої дестабілізації мікробіому вульвовагінального вмісту. За індексом постійності,
частотою зустрічання, індексом видового багатства Маргалефа, видового різноманіття
Уіттекера, видового домінування Сімпсона і Бергера-Паркера у практично здорових жінок
домінуючими були бактерії роду Lactobacillus, а у жінок з неплідністю I типу - C.albicans,
S.aureus, T. vaginalis, які відіграють ключеву роль у формуванні інфекційно-запального
процесу сечостатевої системи. При цьому найвищий популяційний рівень був у N.gonorrhoae
(6,89 ± 0,37 lgКУО/мл), S.aureus (5,43 ±0,19 lg КУО/мл), S.epidermidis (5,58 ± 0,12 lgКУО/мл),
E.coli (5,44 ± 0,17 lgКУО/мл), C.albicans (4,83, ± 0,37 lgКУО/мл). У практично здорових
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жінок фертильного віку ці мікроорганізми були відсутніми або виявлені у популяційному
рівні нижче 3,00 lgКУО/мл.

Таким чином, неплідність I типу оцінюється з глибокою дестабілізацією мікробіому
жіночої сечостатевої системи за рахунок елімінації або вираженого дефіциту нормальної
мікробіоти (бактерій роду Lactobacillus, Bifidobacterium, Propionibacterium) та  контамінації і
колонізації біотопу патогенними (N.gonorrhoae, T.vaginalis), та опортуністичними
мікроорганізмами (S.aureus, S.epidermidis, E.coli, C.albicans та ін.), які виявлені у високому
популяційному рівні і формують інфекційно-запальний процес у сечостатевій системі, що
може сприяти розвитку неплідності I типу.
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Зниження ймовірного ризику до припустимого, тобто підвищення рівня безпеки –
одне з основних завдань «безпеки життєдіяльності», як науки та навчальної дисципліни.
Рівень безпеки залежить від навколишнього середовища та індивідуальної захищеності
людини. В системі індивідуального захисту людини провідну роль відіграє мотивація
безпеки її життєдіяльності.

Метою дослідження сутності мотивації безпеки - визначити основні передумови її
розвитку у людини. Для визначення ефективності процесу формування позитивної мотивації
безпеки життєдіяльності студентів-медиків  важливими є праці вітчизняних та зарубіжних
науковців. Виходячи з визначень А. Маслоу, М. Альдерфера, Ф. Герцберга, М. Мак-
Клелланда, А. Кузьменка, В. Семиченко, Є.А.Шестакова, мотивація безпеки життєдіяльності
людини, являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають
людину уникати впливу несприятливих або несумісних із життям факторів. За А. Маслоу
потреба в безпеці й захисті полягає у прагненні і бажанні людини досягти стабільності,
почуватися захищеною від страху, хвороб, невдач. Люди з актуалізованою потребою безпеки
намагаються уникнути хвилювань, неохоче сприймають зміни і нововведення, чітких правил,
ризику. Гарантії зайнятості, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення,
страхування життя, здоров’я і майна від нещасних випадків, стихійного лиха є ключовими
для цієї категорії людей. Мотивація безпеки і самозбереження представлена теоріями У.
Мак-доуголла, К.Б. Мадсена, В. Вілюнаса. К.Б. Мадсен розрізняє мотиви безпеки та
уникання болю. Зовнішні чинники ситуативного коригуючого та цілеспрямованого
формуючого впливу середовища мають невичерпні можливості формування врівноваженої,
збалансованої, стійкої мотивації безпеки життєдіяльності людини, на що потрібно звертати
особливу увагу при підготовці студента-медика, який із набуттям самостійності має
проявити й відповідальність щодо безпеки власного життя і діяльності.

Таким чином, проведений аналіз сутності і змісту мотивації безпеки життєдіяльності
людини вказує на те, що індивідуальна захищеність людини базується на її мотивації
безпеки, для розвитку якої великого значення набуває просвітницька робота в галузі знань
про навколишнє природне середовище, здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності як
для студентів, так і для інших категорій населення.
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Безконтрольне використання лікарських препаратів, що володіють антимікробною

дією, сприяють селекції стійких штамів патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів до
антибактеріальних та антисептичних препаратів, що викликає збільшення питомої ваги


