
221

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


