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1. Загальні 
положення

Сучасні виклики глобальної 
охорони здоров’я безперервно 
пов’язані із способом життя лю
дей, дотримання ними принципів 
здорового харчування, достат
ньої фізичної активності, уник
нення зловживання алкогольни
ми напоями та курінням тютю
нових виробів. Сьогодні чотири 
класи хвороб – серцевосудинні, 
злоякісні новоутворення, цукро
вий діабет, хронічні респіраторні 
захворювання, що об’єднуються 
терміном неінфекційні хвороби, 
зумовлюють понад 80% смер
тей в нашій країні та понад 
70% всього тягаря хвороб.

Всесвітня організація охорони 
здоров’я (далі – ВООЗ) ініціює 
на глобальному та регіональному 
рівні нову політику протидії не
інфекційних захворювань (далі– 
НІЗ) та радить країнамчленам 
запровадити національні плани 
дій щодо контролю головних 
чинників найбільш небезпечних 
хвороб: куріння тютюнових ви
робів, зловживання алкогольни
ми напоями, нездорового харчу
вання та малорухомого способу 
життя. Заходи, які плануються 
до впровадження на національ
ному рівні, повинні відповідати 
засадам доказової медицини 
та створювати умови для змен
шення захворюваності, пошире
ності НІЗ, а також асоційованої 
з ними інвалідності та смерт
ності. Такі дії обов’язково ма
ють бути економічно обґрун
тованими та ефективними.

В останні роки Україна до
сягла відчутних успіхів у конт
ролі над поширенням куріння 
тютюнових виробів. Зростання 
цін на тютюнові вироби, забо
рона реклами та паління у гро
мадських місця вже призвело 
до достовірного скорочення 
кількості українців, які палять 
та дозволило стабілізувати 

динаміку смертності від сер
цевосудинних хвороб. Отже, 
аналогічні рішучі та ефективні 
заходи необхідні у відношенні 
таких ризикфакторів, як зло
вживання алкогольними на
поями, нездорове харчування 
та малорухомий спосіб життя.

Справа держави у цих пи
таннях – винахід можливостей 
зменшення попиту на алкогольні 
напої, нездорові продукти хар
чування, які містять велику кіль
кість цукру, солі, насичених жи
рів, заборони трансжирів та їх 
заміни на ненасичені жири шля
хом впровадження додаткових 
податків, заборони або обмежен
ня реклами тощо. Водночас, слід 
створити умови для мотивування 
українців дотримуватись здоро
вого способу життя – споживати 
здорову їжу та бути максимально 
фізично активними. Такі мож
ливості полягають у введенні 
податкових пільг для здорових 
продуктів, наданні преференцій 
спортивним майданчикам різної 
форми власності, врахуванні 
необхідності розширення можли
востей для фізичної активності 
населення при забудові міст 
та селищ в Україні. Безумовно, 
є важливою масштабна інфор
маційна кампанія на підтрим
ку здорового способу життя, 
яка вже дала свої результати 
у багатьох країнах Європи.

В Україні відзначається недо
статня поінформованість основної 
маси населення щодо принципів 
здорового харчування, загальні 
уявлення про яке в основному 
базується на інформації з реклам
них роликів і рекламних статей 
у засобах масової інформації.

Завдання професіоналів, які
мають вплив на свідомий вибір 
великої кількості людей, а це, 
у першу чергу, освітяни та меди
ки, добре розумітись на питаннях 
здорового способу життя, пос
тійно вдосконалювати та онов
лювати свої знання та надавати 
здоровим та хворим людям 

рекомендації, що відповідають 
засадам доказової медицини.

До сьогодні у багатьох краї
нах світу було проведено великі 
проспективні епідеміологічні 
дос лідження фактичного харчу
вання населення та його зв’язку 
із хронічними захворюваннями, 
що надало можливість нового 
розуміння впливу дієти на па
тогенез певних хвороб. Окрім 
когортних досліджень також за
кінчено численні рандомізовані 
дослідження та випробовування 
на біологічних моделях. Аналіз 
та узагальнення результатів 
наукової роботи лягли в основу 
розробки рекомендацій щодо 
здорового харчування різних 
країн світу. Такі рекомендації мо
жуть мати певні відмінності у за
лежності від регіону, але основні 
акценти є аналогічними та спря
мовані на найбільш важливі про
дукти харчування та нутрієнти.

Реформування первинної 
медикосанітарної допомо
ги та впровадження сімейної 
медицини передбачає, серед 
іншого, посилення профілак
тичної складової у діяльності 
первинної ланки медичного 
обслуговування, яка найбільш 
наближена до населення. Від
повідно до п. 2.2.9. «Примірного 
положення про центр первинної 
медичної (медикосанітарної) до
помоги», затверд женого наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 23 лютого 2012 року 
№ 131, на цю ланку покладається 
проведення санітарнопросвітни
цької роботи та навчання насе
лення здоровому способу життя. 
Таким чином, виникає необхід
ність інформаційнометодичного 
забезпечення цієї діяльності для 
лікарів загальної практики – сі
мейної медицини (далі – лікар 
ЗПСМ). При підготовці даного 
документу були використані ре
зультати тих наукових робіт, які 
стосувались вивчення раціонів 
харчування окремих груп насе
лення, а також враховано гло
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бальні та регіональні рекомен
дації ВООЗ та досвід інших країн, 
які досягли суттєвого прогресу 
у вирішенні проблем шкідливого 
впливу нездорового харчування.

Метою даного документу є 
надання обґрунтованої інформації 
для підвищення підготовленості 
лікаря ЗПСМ до просвітниць
кої роботи серед населення 
та добірки рекомендацій ВООЗ 
і програми CINDI (Countrywide 
Integrated Noncommunicable 
Diseases Intervention – Загаль
нонаціональна інтегрована 
профілактика неінфекційних 
захворювань; далі – CINDI) 
щодо здорового харчування.

Цей матеріал призначений 
для лікарів ЗПСМ, а також 
для лікарів інших спеціальнос
тей, яким необхідна сучасна 
інформація для надання реко
мендацій дорослому населенню 
з питань здорового харчування.

Головною концептуальною 
відмінністю сучасних рекомен
дацій щодо харчування, які вико
ристовуються у практиці лікаря 
від традиційних підходів, є те, 
що харчування будьякої людини, 
у тому числі дієтичне, базується 
на чотирьох головних складо
вих: адекватності енергетичним 
витратам, збалансованості за 
вмістом найважливіших продук
тів та нутрієнтів, безпечності їжі 
та максимально можливого збе
реження задоволення від її спо
живання. При цьому, дієта хворої 
людини повинна максимально 
включати ці чотири складові. 
Пацієнти не повинні групуватись 
«навколо дієтичних столів» за оз
накою власної хвороби. Зважа
ючи, що основою харчування 
будьякої людини повинно бути 
фізіологічне повноцінне харчу
вання, то підхід до харчування 
пацієнтів повинен бути оснований 
на формуванні здорової дієти 
із індивідуальними налаштуван
нями з урахуванням несприйнят
тя певних продуктів та особли
востей наявного захворювання.

2. Керівні принципи 
профілактичного 
втручання для 
лікарів ЗП-СМ

В основу запропонованих 
методичних рекомендацій, пок
ладені результати тих наукових 
робіт, які стосувались вивчення 
раціонів харчування окремих 
груп населення, а також «Керів
ництва програми CINDI щодо 
харчування» (далі – керівництво) 
та рекомендації ВООЗ, які дадуть 
можливість медичним праців

никам грамотно виконувати 
свою роль у цьому найваж
ливішому напрямку галузі 
охорони здоров’я. Для цього 
лікарю ЗПСМ необхідно гли
боко розуміти основні принци
пи та підходи щодо зміни лі
кувальної парадигми охорони 
здоров’я на профілактичну.

Широкий діапазон про
філактичних заходів, здійс
нення яких дозволить досягти 
мети профілактики, включає:
• політику суспільного 

здоров’я, законодавство 
та організаційні заходи в 
таких важливих напрям
ках, як впровадження 
здорового харчування, 
підвищення фізичної актив
ності, боротьба з курінням 
тютюнових виробів тощо;

• освітню роботу з населен
ням, спрямовану на заохо
чення людей підтримувати 
й зміцнювати здоров’я 
шляхом заміни шкідливих 
особистих звичок на такі, 
що сприяють здоров’ю;

• виявлення певних ри
зиків для здоров’я, які 
можуть спричинити за
хворювання, і своєчасне 
застосування ефективних 
заходів щодо корегування 
будьякого відхилення;

• пошук і визначення 
асимптоматичних ран
ніх стадій захворювання 
для його лікування.
Профілактична стратегія 

може бути спрямована на все 
населення в цілому або на групи 
людей з високим ризиком виник
нення певного захворювання. 
Цим особам мають пропонува
тися індивідуальні консультації 
та особисті рекомендації щодо 
зміни способу життя, певні об
стеження і тактика лікування.

Стратегія високого ризику 
домінує у медичних підходах 
до профілактики. Проте, щоб 
бути ефективною, профілактика 
має бути спрямованою на ста
тус ризику всього населення. 
Лікарі ЗПСМ, які працюють 
у первинних структурах охоро
ни здоров’я, повинні навчати 
населення здоровому спосо
бу життя. Працівники охорони 
здоров’я мають бути основ
ними творцями громадської 
думки, лідерами з усіх питань, 
які впливають на здоров’я.

3. Профілактичні 
заходи

Ключовим завданням пра
цівників охорони здоров’я при 
здійснення своєї практичної 

роботи є питання коригування 
факторів ризику хронічних за
хворювань. Особливо це сто
сується лікарів та медичних сес
тер котрі постійно взаємодіють 
зі своїми пацієнтами. Будьяка 
популяція пацієнтів включає пев
ні групи втручання, зокрема: 
• здорові люди;
• особи, які мають шкідливі 

для здоров’я звички – групи 
ризику; особи з доклінічними 
проявами захворювання;

• пацієнти зі скаргами і симп
томами, що вказують 
на певне захворювання; 
особи з доклінічними про
явами захворювання.
Зустрічі лікарів з пацієнтами 

у закладах охорони здоров’я та/
або за місцем проживання па
цієнта дають можливість для 
здійснення таких заходів:
1. Оцінка індивідуального ри

зику, тобто визначення 
тих звичок та моделей по
ведінки, які складають або 
визначають персональний 
ризик для здоров’я, а та
кож оцінка імовірності на
слідків для здоров’я дії цих 
факторів. Це може включа
ти, наприклад, опитування 
щодо генетичної схильності 
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пацієнта до захворювання; 
фіксацію шкідливих зви
чок; вимірювання росту 
і маси тіла, артеріального 
тиску, рівня холестерину. 
Враховуючи багатофактор
ну етіологію НІЗ, при оцінці 
здоров’я слід брати до уваги 
всі взаємопов’язані ризики.

2. Оцінка ризику повинна суп
роводжуватися практичними 
порадами про те, як контролю
вати взаємопов’язані ризики. 
Так, під час вимірювання зросту 
й маси тіла пацієнт потребує 
поради стосовно харчування 
(споживання калорій) і фізич
ної активності (витрачання 
калорій); при вимірюванні ар
теріального тиску він повинен 
одержати поради щодо фак
торів, які впливають на його 
підвищення (вживання алкого
лю й солі, ожиріння, недостатня 
фізична активність). Поради 
мають бути індивідуальними.

3. Пропагування здорового спо
собу життя і надання допо
моги пацієнтам у зміні моделі 
поведінки щодо харчування, 
вживання алкогольних напоїв, 
фізичної активності, куріння 
тютюнових виробів та інших 
звичок є провідним завдан
ням лікаря ЗПСМ. Інформа
ція, одержана із джерела, 
що заслуговує довіри, може 
обумовити бажання щось змі
нити. Рекомендації стосовно 
здорового способу життя 
мають бути переконливими 
і надаватись у вигляді від
повідно обґрунтованих порад.

4. Раннє виявлення асимп
томатичних станів за 
допомогою відповідних 
тестів, а також пропа
ганда профілактич
них обстежень.
5. Раннє направлення 
пацієнтів до спеціаліста 
для діагностики, кон
сультації або лікування.

4. Етичні 
принципи 

інформа-
ційного 

втручання 
з профілак-

тичною метою
Інформацію, навчання, ре

комендації й поради стосов
но способу життя іноді можна 
розглядати як небажане втру
чання медицини в особисте 
життя людини. У цьо му випад
ку одержана інформація може 
підштовхнути людей на пошук 
тривожних сигналів у своєму 
організмі, спричинити неспокій, 
страх, занепокоєння з приводу 
можливості виникнення небез
печних захворювань у майбут
ньому. Люди повинні вважати 
одержану ними інформацію 
і поради корисними для свого 
здоров’я, оскільки ці заходи здій
снюються з добрих міркувань 
зміцнити здоров’я і запобігти 
можливим захворюванням.

Дуже важливо впроваджува
ти певні норми медичної етики 
та деонтології і додержуватись 
їх. Так, не можна пропонувати 
будьякі заходи без наявності 
остаточних доказів їхньої ефек
тивності щодо зниження за
хворюваності й смертності або 
поліпшення якості життя. Лікарі 
ЗПСМ повинні дати право па
цієнту бути цілком інформованим 
про можливу обмеженість тестів 
і небезпеку процедур, а також 
право приймати рішення сто
совно погодження чи відмови 
від заходів, що пропонуються. 
Під час будьякої бесіди поради 
повинні відповідати індивідуаль
ним особливостям пацієнта.

5. Поняття про 
здорове харчування

Харчування – це вживання 
харчових продуктів відповід
но до фізіологічних (дієтичних) 
потреб організму. Раціональне 
харчування – це фізіологічне 
повноцінне харчування потенцій

но здорових людей, тобто таке, 
що забезпечує організм людини 
оптимальною кількістю пожив
них речовин та енергії відповідно 
до норм фізіологічних потреб 
організму людини. Поняття здо
рового харчування, як елемент 
здорового способу життя, перед
бачає оптимальне співвідношення 
раціонально організованого хар
чування у поєднанні із регулярни
ми фізичними навантаженнями.

Харчування завдяки своїм 
функціям та біологічній дії:
1. Забезпечує ріст і розви

ток молодого покоління.
2. Формує високий рі

вень здоров’я.
3. Відновлює працездатність.
4. Збільшує тривалість життя.
5. Зменшує рівень аліментар

них захворювань та най
важливіших неінфекційних 
захворювань з аліментар
ними чинниками ризику.

6. Сприяє захисту населення від 
впливу несприятливих вироб
ничих та екологічних умов.

7. Сприяє одужанню та профілак
тиці рецидивів захворювань.
До пріоритетних напрямків 

сучасної науки про харчування 
належать організація раціональ
ного збалансованого харчуван
ня; профілактика аліментарних 
захворювань, пов’язаних з де
фіцитом білка, мікронутрієнтів, 
інших незамінних факторів хар
чування; підвищення обізнаності 
населення в питаннях здорового 
харчування. Науковою основою 
організації раціонального харчу
вання людини, незалежно від її 
віку, статі, стану здоров’я та фа
хової приналежності, є загальні 
фізіологогігієнічні вимоги до 
харчового раціону, режиму хар
чування та умов приймання їжі.

Раціональне харчування бу
дується на таких принципах:
1. Принцип кількісної пов

ноцінності – відповідність 
енергетичної цінності раціо
ну дорослої людини енер
говитратам організму.

2. Принцип якісної повноцін
ності – збагачення харчового 
раціону усіма нутрієнта
ми, які необхідні для плас
тичних цілей та регуляції 
фізіологічних функцій.

3. Принцип збалансованості – 
збалансованість харчового 
раціону за вмістом нутрієнтів.

4. Принцип оптимальності – до
тримання режиму харчування.

5. Принцип адекватності – від
повідність хімічного складу 
їжі, її засвоєння та пере
травлювання метаболіч
ним процесам людини.

6. Принцип задоволення.
7. Принцип безпечності.

Методичні 
рекомендації

для лікарів 
загальної прак
тики – сімейної 

медицини  
з приводу 

консультування 
пацієнтів  

щодо основних 
засад здорового 

харчування
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6. Керівництво 
програми CINDI 
щодо харчування

Європейське регіональне 
бюро ВООЗ неухильно й послідов
но заохочує й підтримує країни 
в розробці й здійсненні політики 
й планів дій в галузі харчування 
й продовольства. У зв’язку із цим 
і для того, щоб допомогти пра
цівникам охорони здоров’я більш 
ефективно виконувати свою роль 
у вирішенні цього завдання, було 
розроблено «Керівництво програ
ми CINDI щодо харчування». За
безпечення доступу до різноманіт
ної здорової й безпечної їжі – один 
з найкращих шляхів зміцнення 
здоров’я. З врахуванням цього Єв
ропейське бюро ВООЗ розробило 
даний інструмент для працівників 
охорони здоров’я. В ньому містять
ся «Дванадцять принципів/щаблів 
здорового харчування». Керівниц
тво CINDI щодо харчування разом 
із прикладеним до нього плака
том було розроблено за технічної 
участі експертів, що працюють 
у програмі ВООЗ з комплексного 
втручання з метою боротьби з не
інфекційними захворюваннями.

Комплексний підхід до про
філактики НІЗ пропонується на 
основі досвіду програми CINDI, 
яка узагальнила свій досвід бага
тьох країн у вигляді системи цілей 
і принципів стосовно хронічних 
захворювань та виробила «Стра
тегію попередження хронічних 
захворювань у Європі». Україна 
була учасником мережі CINDI 
протягом її активності та апроба
ції, було проаналізовано ситуацію 
і національні тенденції проблеми 
на основі офіційних статистичних 
та інших опублікованих матеріалів, 
а також проведених спеціаль
них популяційних досліджень. 
Україна має всі можливості для 
впровадження надбання про
грами у сферу охорони і збере
ження громадського здоров’я.

У керівництві коротко сфор
мульовані деякі основні наукові 
аргументи на користь існування 
взаємозв’язків між раціоном хар
чування й здоров’ям і зроблений 
акцент на профілактиці хронічних 
захворювань, таких як серце
восудинні захворювання, деякі 
види раку, гіпертонія, ожиріння 
й цукровий діабет, у розвитку яких 
важливими факторами ризику 
є як нездорове харчування, так 
і відсутність фізичної активності.

Продукти харчування й та роль, 
яку вони відіграють у зміцненні 
здоров’я, повинні сприй матися 
як невід’ємний елемент первин
ної ланки охорони здоров’я.

Як правило, ключова роль, 
яку їжа відіграє стосовно 
здоров’я, недостатньо ро
зуміється працівниками охо
рони здоров’я. Населення ж, 
навпаки, починає проявляти 
більшу стурбованість із приводу 
взаємозв’язку між продуктами 
харчування й здоров’ям. Тому 
саме на лікарів ЗПСМ лягає 
відповідальність за правильну 
і достовірну інформацію про 
харчування, і саме з метою по
легшення цього завдання й було 
написане керівництво CINDI.

У керівництві розглядають
ся головним чином проблеми, 
пов’язані з харчуванням, і лише 
поверхово торкаються питання 
фізичної активності й надлиш
кового споживання алкоголю. 
Програма CINDI при розробці 
даного керівництва, ґрунтува
лася на принципах документа 
ВООЗ «ЗДОРОВ’Я21: основи 
політики досягнення здоров’я 
для всіх у Європейському регіоні 
ВООЗ» та узгоджувалася із про
грамою ВООЗ по виробленню 
й здійсненню політики в області 
харчування, грудного вигодову
вання і продовольчої безпеки.

Інформацію, яка міститься 
у керівництві, лікарі ЗПСМ мо
жуть доводити до відома своїх 
пацієнтів для того, щоб допомогти 
їм у запобіганні НІЗ і зміцненні 
здоров’я. У керівництві пере
конливо показано, що здорове 
харчування засноване головним 

чином на продуктах рослинно
го, а не тваринного походження. 
У ньому також зроблений особ
ливий наголос на необхідності 
поширення інформації про зв’язок 
здоров’я й харчування серед 
найбільш уразливих категорій 
населення, зокрема, серед ма
лозабезпеченого населення. 
Подібно тому, як життєво важли
ве значення має якість чистого 
повітря й води, так і якість спо
живаної їжі відіграє ключову роль 
у формуванні здоров’я людини.

7. Енергетична 
адекватність 
здорового 
харчування

Калорійність щоденного ра
ціону харчування, або іншими 
словами набору продуктів хар
чування, є головним фактором 
для підтримки здорової ваги. 
Надмірне споживання калорій 
призводить до появи надмірної 
ваги та ожиріння, які є серйоз
ною аліментарною проблемою 
та асоційовані із передчасною 
смертністю, підвищенним ризиком 
серцевосудинних хвороб, діабету, 
раку та інших небезпечних станів.

Для пацієнтів з нормальною 
вагою кількість калорій, що поста
чаються з продуктами харчування 
повинна відповідати витратам 
енергії. Тобто, споживання їжі 
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передбачає регулярну фізичну 
активність для витрат енергії, що 
надійшла до організму людини. 
ВООЗ рекомендує оцінювати енер
гетичні витрати з урахуванням 
віку людини, статі, ваги та рівня 
фізичної активності. Алгоритм 
розрахунків наведено у таблиці 1.

Наприклад, жінка у віці 25 років 
із масою тіла 60 кг за розрахун
ками має основний обмін на рівні 
1383 ккал, а її загальні енерге
тичні витрати при низькому рівні 
фізичної активності становлять 
1383 ккал × 1,3 = 1798 ккал. Саме 
стільки енергії повинна отриму
вати пацієнтка для підтримки 
стабільної здорової маси тіла.

Існують й інші способи виз
начення енергетичних витрат 
із використанням інструментів 
для проведення непрямої кало
риметрії, наприклад, 13Сбікар
бонатний дихальний тест або 
застосування табличних даних.

Калорійність дієти підрахо
вується за допомогою відтворен
ня раціону із складанням анкети 
або щоденника харчування. 
Безумовно, найпростішим, швид
ким та об’єктивним показником 
для оцінки вихідної енергетич
ної адекватності дієти витратам 
є визначення індексу маси тіла 
(далі – ІМТ) відповідно до да
них, наведених у таблиці 2.

Як відомо ІМТ визначається 
за нескладною формулою – вага 
у кілограмах поділена на квад
рат зросту у метрах. Цей по
казник обов’язково повинен 
бути визначена та внесена до 
медичної документації, оскіль
ки є ключовим показником 
для оцінки статусу харчування 
хворої або здорової людини. 

Зважаючи на вкрай важливе 
значення підтримання фізіоло
гічного співвідношення між пос
тупленням та витратам енергії, 
лікар ЗПСМ повинен докласти 
максимум зусиль для налагоджен
ня ефективного співробітництва 
з пацієнтом у питанні забезпечен
ня здорової ваги тіла. Головними 
напрямками розв’язання цієї не
простої проблеми мають стати:
1. Оцінка надходження енер

гії за допомогою щоде
нника харчування.

2. Визначення загальних 
енергетичних витрат.

3. Контроль динаміки адек
ватності калорійності діє
ти за допомогою ІМТ.
Слід звернути увагу на те, 

що питання калорійності діє
ти має обговорюватись з усі
ма пацієнтами, а не лише з 
тими, у кого є відхилення ІМТ 
від нормальних показників.

7.1. Макронутрієнти

Макронутрієнти представля
ють собою групу хімічних сполук, 
що входять до складу продуктів 
харчування та споживаються у 
відносно великій кількості. Три го
ловні групи макронутрієнтів  вуг
леводи, білки та жири забезпечу
ють енергетичні та пластичні пот
реби організму людини. Сьогодні 
більшість експертів відносять до 
макронутрієнтів і харчові волокна.

Згідно сучасних поглядів на 
рекомендації з харчування за
гальна калорійність дієти має 
бути розподілена серед макро
нутрієнтів наступним чином:

• 45–65% енергії з вуглеводів;
• 10–35% енергії з білку;
• 20–35% енергії з жиру.
На перший погляд здається, 

що такий розподіл не має конкрет
ного практичного застосування. 
Але це не так. Будь які модифі
кації здорової дієти, зумовлені 
захворюванням пацієнта не по
винні порушувати співвідношення 
калорійності макронутрієнтів. 
Адже наслідками такого пору
шення може бути значне пору
шення статусу харчування, що 
зумовлює ускладнений перебіг

хвороби та підвищенний ри
зик смертності. В якості прикладу 
можна навести пацієнтів із хроніч
ним панкреатитом, яким замість 
адекватної замісної ферментної 
терапії значно обмежують жири 
у раціоні харчування, що в резуль
таті призводить до поглиблення 
порушень харчування у хворих.

Вуглеводи. Рівень постпран
діальної глюкози залежить одно
часно від кількості та виду (напри
клад, цільні злаки або рафіноване 
борошно) спожитих вуглеводів. 
Окрім того домінування в дієті 
вуглеводних продуктів з високим 
глікемічним індексом (далі – ГІ) 
асоційовано з підвищеним ризиком 
цукрового діабету, ішемічної хво
роби серця та деяких видів раку 

Таблиця 1.  
Оновлені рекомендації ВООЗ  

з розрахунку енергетичних витрат

Крок І: Визначення рівня основного обміну

Чоловік від 18 до 30 років = (0.0630 х маса тіла у кг + 2.8957) х 
240 ккал/день

Чоловік від 31 до 60 років = (0.0484 х маса тіла у кг + 3.6534) х 
240 ккал/день

Жінка від 18 до 30 років = (0.0621 х маса тіла у кг + 2.0357) х 
240 ккал/день

Жінка від 31 до 60 років = (0.0342 х маса тіла у кг + 3.5377) х 
240 ккал/день

Крок ІІ: Визначення фактору фізичної активності

Низька (малорухомий спосіб життя <30 хв. на день) – 1,3

Середній (помірні регулярні навантаження – 30 хв. – 60 хв. на день) – 1,5

Висока (інтенсивні регулярні навантаження або фізична робота 
> 60 хв. на день) – 17

Крок ІІІ: Оцінка загальних енергетичних витрат

Загальні енергетичні витрати = Рівень основного обміну х фактор 
активності

Таблиця 2.  
Класифікація статусу харчування за ІМТ

Знижений ІМТ Нормальний 
ІМТ

Надмірна 
вага тіла

Ожиріння  
І ступеня

Ожиріння  
ІІ ступеня

Морбідне 
ожиріння

< 18,5 кг/м2 18,5–24,9 кг/м2 25–29,9 
кг/м2

30–34,9 
кг/м2

35–39,9 
кг/м2 >40 кг/м2

Рис. 1. Карта індексу маси тіла

Таблиця 3.  
Приклади продуктів із високим ГІ

Назва 
продукту Білий хліб Темний 

хліб

Картоп-
ляне 
пюре

Білий рис Млинці Цукерки

ГІ 100 102 102 102 119 99

Примітка: *ГІ визначається по відношенню до білого хліба, чий індекс прийнятий за 100
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згідно результатів низки проспек
тивних досліджень. Деякі продукти 
із високим ГІ наведено у таблиці 3.

Одним із головних шляхів 
до здорового харчування є замі
на у дієті продуктів із високим ГІ 
(піца, рис, млинці та ін.) на складні 
вуглеводи із низьким ГІ (напри
клад, овочі, фрукти, цільні злаки). 
Доданий цукор повинен складати 
мінімальну частку у добовій ка
лорійності. При цьому не слід вво
дити пацієнтів в оману стосовно 
різних властивостей і впливу біло
го та коричневого цукру. Другий 
являє собою рафінований цукор 
із додаванням патоки, тому за хар
човою та енергетичною цінністю 
майже не відрізняється від білого.

Білки. Пацієнтів слід заохочу
вати споживати різноманітну їжу 
з високим вмістом білку  рибу, 
нежирне м'ясо, таке як птиця, 
нежирні молочні продукти, яйця, 
бобові продукти, несолоні горіхи 
та насіння. Пацієнтам повинні бути 
надані рекомендації щодо суттє
вого обмеження харчових джерел 
білків, які водночас містять наси
чений жир або трансжир, вклю
чаючи червоне м'ясо та техноло
гічно оброблені м’ясні продукти.

Головними постачальниками 
білку у дієті є перераховані м'ясо, 
риба, молоко, яйця, бобові та овочі, 
а також протеїнові суміші (напри
клад, казеїн, соя та молочна сиро
ватка). Різні харчові джерела білку 
можуть мати суттєві відмінності 
у впливі на показники здоров’я. 
Дуже показовим прикладом може 
бути підвищення ризику певних 
захворювань та смертності при 
споживанні переважно червоного 
м’яса у порівнянні із білим м’ясом.

Жири. Типи жирів, які спожи
ваються у складі щоденної дієти 
має більш важливе значення ніж 
загальна кількість спожитого 
жиру. Основні типи жирів, їх діє
тичні джерела та наслідки спо
живання наведено у таблиці 4.

Різні типи жирів можуть 
мати протилежний вплив на 
ризик ішемічної хвороби сер
ця (далі – ІХС) – насичені жирні 
кислоти підвищують такий ри
зик, тоді як ненасичені, навпаки, 
мають проективний ефект.

Усі пацієнти повинні споживати 
менше 10% від добової калорій
ності за рахунок насичених жирних 
кислот. Насичені жири (джерелом 
яких є м’ясо, сир, морозиво та інші) 
мають бути замінені на ненасичені 
жири (що містяться у рибі, оливковій 
олії, горіхах). Слід порадити пацієн
там споживати більше знежирених 
молочних продуктів (молочні та кис
ломолочні продукти з низьким вміс
том жиру) замість цільного молока.

Споживання трансжирів 
повинно бути на максимально 

низькому рівні, а краще взагалі 
виключене. Слід порадити пацієн
там звертати увагу на маркування 
продуктів харчування та уни
кати придбання та споживання 
продуктів, які містять гідрогені
зовані рослинні олії, у т. ч. кон
дитерських виробів, маргаринів 
та спредів, технологічних м’ясних 
продуктів, напівфабрикатів.

Усім пацієнтам без виключення 
с лід прагнути обмежити вживан
ня холестерину менше ніж 300 мг 
на добу. Водночас, є докази ко
ристі від збільшення споживання 
жирної морської риби в якості 
джерела Омега3 ПНЖК, таку 
рибу необхідно рекомендувати 
частіше ніж два рази на тиждень.

Харчові волокна. Реко
мендована добова кількість 
харчових волокон становить 
14 г на кожні спожиті тисячу кі
локалорій або 25 г на добу для 
жінок та 38 г – для чоловіків.

Харчові волокна є частинами 
рослин, які не здатні перетрав
люватись ферментами шлунково
кишкового тракту. Вони присутні 
у широкому переліку природніх 

продуктів харчування та дієтич
них добавок. Зважаючи на дуже 
велику різницю у вмісті волокон 
у різних злакових продуктах, слід 
рекомендувати пацієнтам заміну 
рафінованих продуктів (білого 
рису, хліба із борошна вищого 
ґатунку та інших) на цільні злаки 
(дикий рис, цільнозерновий хліб).

Збільшення споживан
ня харчових волокон у складі 
здорової дієти доказово асоці
йовано із зменшенням ризику 
НІЗ (серцевосудинних хво
роб, діабету та раку), а також 
смертності від усіх причин:

1) високий рівень спожи
вання харчових волокон 
зумовлює зменшення на 
40–50% ризику серцево
судинних захворювань 
у порівнянні із низькою 
присутністю волокон у дієті, 
що може бути обумовлено 
зменшенням рівня інсулі
ну, покращенням ліпідного 
профілю та зниженням 
артеріального тиску;

2) споживання належної кіль
кості харчових волокон, 

Таблиця 4. 
Типи, джерела жирів та їх вплив на ризик захворювань

Тип жиру Головні харчові джерела Метаболічні ефекти Вплив  
на ризик захворювань

Транс-жирні кислоти –  
похідні гідрогенізованих 
рослинних жирів

Маргарини та спреди, кон-
дитерські вироби (випічка, 
цукерки та ін.), напівфаб-
рикати для фаст-фудів, 
смажені страви

Збільшення кількості 
ЛПНЩ1, зменшення кіль-
кості ЛПВЩ2, підвищення 
рівня ліпопротеїну (а), 
впливають на метаболізм 
ПНЖК3

Збільшення ризику ішеміч-
ної хвороби серця

Насичені жирні кислоти

Молочні продукти (зокрема 
цільне молоко, сир), м’ясо 
(свинина, яловичина, 
птиця), сало, деякі рослинні 
олії (кокосова, пальмова)

Підвищують кількість 
холестерину ліпопротеїнів 
високої та низької щіль-
ності, можуть збільшувати 
тромбоутворення

Збільшення ризику ішеміч-
ної хвороби серця, раку 
ободової кишки та перед-
міхурової залози

ПНЖК, Омега-3

Похідні альфа-лінолевої 
кислоти, яка міститься 
у рапсовій, лляній оліях, 
горіхах, паростках злаків, 
овочах, головними дже-
релами довго ланцюгових 
Омега-3 ПНЖК є морські 
продукти, особливо жирна 
морська риба

Зменшують тромбоутворен-
ня, мають велике значення 
для розвитку мозку

Збільшення співвідношення 
Омега-3/Омега-6 ПНЖК3 
зумовлює зменшення 
ризику ішемічної хвороби 
серця, сприяють підвищен-
ню ваги новонароджених, 
зменшують ризик раптової 
коронарної смерті

ПНЖК, Омега-6

Головним чином похідні 
лінолевої кислоти, яка міс-
титься у рослинних оліях, 
майонез, маргарини, м'ясо 
птиці, горіхи

Один з головних метаболітів 
– арахідонова кислота є 
попередником простаглан-
динів – ключових медіаторів 
запальних процесів

Ймовірно зменшують ризик 
ішемічної хвороби серця, 
надмірне споживання 
може бути асоційоване з 
підвищенням ризику канце-
рогенезу

Мононенасичені жирні 
кислоти

Рослинні олії (соняшникова, 
кукурудзяна, оливкова), 
м’ясо

Зменшують кількість 
холестерину ліпопротеїнів 
низької щільності та збіль-
шують кількість холесте-
рину ліпопротеїнів високої 
щільності

Ймовірно зменшують ризик 
ішемічної хвороби серця

1ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності (далі –  ЛПНЩ);
2ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності (далі – ЛПВЩ);
3ПНЖК – поліненасичені жирні кислоти (далі – ПНЖК).
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особливо тих, що містяться 
у злакових продуктах, змен
шує вірогідність виникнення 
цукрового діабету. Збіль
шення кількості волокон 
у дієті дозволяє краще кон
тролювати глікемію у хво
рих на цукровий діабет;

3) численні популяційні та 
рандомізовані дослідження 
підтвердили зменшення ри
зику раку ободової кишки 
при достатній присутності 
харчових волокон у дієті;

4) когортні дослідження у США 
із включенням десятків тисяч 
людей продемонстрували 
зменшення на 22% ризику 
смертності від усіх причин, 
як серед чоловіків, так і жі
нок при високому рівні спо
живання харчових волокон 
протягом дев’ятирічного 
спостереження.

7.2. Мікронутрієнти

Складові харчових продуктів, 
які організм людини потребує 
у незначній кількості, носять наз
ву мікронутрієнтів. До них на
лежать вітаміни та мінерали.

Натрій. Добре відома фізіоло
гічна здатність натрію утримувати 
воду в організмі із подальшим 
збільшенням об’єму циркулюю
чої крові може разом із іншими 
чинниками призводити до збіль
шення артеріального тиску 
та суттєвого зростання ризику 
серцевосудинних захворювань.

Незважаючи на відсутність на
ціональних досліджень рівня спо
живання солі в Україні, він ймовірно 
є достатньо високим. Наприклад, 
лише у 100 грамах хлібу міститься 
один грам солі. З урахуванням ін
ших джерел солі її добова кількість 
у дієті українців може має бути 
більше ніж 10 грамів на добу.

Міжнародні рекомендації 
декларують необхідність обме
ження добового споживання солі 
менше ніж 6 грамів (2,3 г натрію). 
Ця кількість повинна бути вдвічі 
меншою для пацієнтів з артеріаль
ною гіпертензією, хронічними 
захворюваннями нирок, а та
кож для людей похилого віку.

Кальцій та вітамін D. Збіль
шення кількості кальцію понад 
1200 мг на день слід рекомен
дувати жінкам після менопаузи 
для профілактики остеопорозу. 
Рекомендована добова кіль
кість вітаміну D становить біль
ше 400 МО для людей молодого 
та середнього віку і вдвічі більше 
(>800 МО) для осіб похилого віку.

Кальцій та вітамін D являються 
ессенціальними мікронутрієнтами 
для забезпечення нормального 
функціонування скелетних струк

тур. Зважаючи на їх незамінну роль 
у профілактиці остеопорозу, слід 
рекомендувати здоровим та хворим 
людям достатнє споживання молоч
них продуктів, у тому числі фортифі
кованих кальцієм та вітаміном D. 
Результати низки епідеміологічних 
та рандомізованих досліджень 
демонструють також необхідність 
належної присутності цих мікроеле
ментів у щоденній дієті для змен
шення ризику серцевосудинних 
захворювань (далі – ССЗ) та діабету.

Пацієнти з наявним остеопо
розом або при високому ризику 
його розвитку потребують призна
чення додаткових джерел кальцію 
та вітаміну D у складі дієтичних 
добавок та лікарських засобів.

Фолієва кислота. Являєть
ся вкрай важливим мікроеле
ментом для еритропоезу. Крім 
того достатнє надходження 
фолату необхідно для попе
редження вроджених дефектів 
нервової трубки. Продовжує 
з’ясовуватись її значення для про
філактики інших захворювань:

1. Дефіцит фолату асоціюєть
ся із зростанням ризику де
фектів нервової трубки у но
вонароджених. Для змен
шення цього ризику жінки 
дітородного віку повинні от
римувати додатково до хар
чових джерел 400 мкг 
фолієвої кислоти щоденно.

2. Достатня кількість природ
нього фолату у дієті зумо
влює зменшення ризику 
певних локалізацій раку, 
зокрема, раку ободової 
кишки. Водночас, рандомі
зовані дослідження не до
вели ефективність прийому 
синтетичної фолієвої кис
лоти для профілактики но
воутворень товстої кишки.

8. Основні 
групи продуктів 
харчування

Окрім макро та мікронутрієн
тів, безумовно, виключне значення 
для харчування та здоров’я має 
споживання окремих груп про
дуктів. Про це свідчать результати 
великих популяційних досліджень, 
проведених у різних країнах. Так 
споживання овочів, фруктів, злаків 
та горіхів асоційоване із втратою 
ваги, тоді як протилежний ефект 
спостерігається у зв’язку з вжи
ванням червоного м’яса, техно
логічних м’ясних продуктів, чіпсів, 
смажених страв та солодощів.

Незважаючи на наявність 
різних класифікацій продук
тів харчування, за впливом 
на здоров’я їх можна об’єднати 
у такі групи: фрукти, овочі, зла

кові продукти, молочні продукти, 
м’ясні продукти/білкова їжа.

Фрукт та овочі. За правом 
вважаються основою здорового 
харчування, тому що є важливим 
джерелом харчових волокон, не
замінних вітамінів та мінералів, 
а також вуглеводів із низьким ГІ. 
Слід рекомендувати споживан
ня понад 300 грамів фруктів та 
понад 300 грамів овочів щодня. 
Збільшення їх присутності в дієті 
асоційовано із зменшенням ризику 
ССЗ, раку та загальної смертності.

Серцевосудинні захворювання. 
Результати ряду доказових дослід
жень демонструють зменшення 
ризику ССЗ та інсульту при висо
кому споживанні овочів та фрук
тів у порівнянні з іх недостатньою 
присутністю в дієті. Низка дослід
жень повідомляє про прогресивне 
зменшення ризику із збільшенням 
споживання фруктів та овочів. 
Також, встановлено найбільш ви
ражене зменшення ризику ССЗ 
та інсульту при збільшенні спожи
вання броколі, капусти, кольорової 
капусти, овочів із зеленим лис
тям, цитрусових та інших фруктів 
з високим вмістом вітаміну С.

Рак. Декілька лабораторних 
та обсерваційних досліджень 
встановили вплив споживання 
фруктів та овочів на зменшення 
ризику виникнення раку різних 
локалізацій. Зокрема, одне з таких 
досліджень демонструє зменшен
ня ризику виникнення раку перед
міхурової залози при збільшенні 
споживання томатів. Водночас, 
підтвердження впливу споживання 
фруктів та овочів на захворю
ваність злоякісними новоутворен
нями дотепер не підтверджена.

Смертність. Масштабні про
спективні популяційні дослідження 
довели асоціацію між збільшенням 
споживання фруктів та овочів 
та зменшенням смертності від усіх 
причин, включаючи смертність від 
ССЗ. Наприклад, у дослідженні 
ЕРІС (Європейське дослідження 
раку та харчування) було вста
новлено, що кожна додаткова 
порція (80 г) фруктів та овочів 
зумовлює зменшення смертності 
від ССЗ приблизно на 4 відсотка.

Злаки. Здоровим та хворим 
людям необхідно рекомендува
ти споживати щонайменше 50% 
цільних злаків з усієї кількості 
злаків. Наприклад, останні дієтичні 
рекомендації в США декларують 
споживання понад 90 г цільних 
злаків щодня для дієти із загаль
ною калорійністю 2000 ккал.

До злакових продуктів відно
сяться такі, що вироблені з пше
ниці, вівса, рису, гречки, ячміню 
та інших, типовими представни
ками цієї групи є хліб, макаронні 
вироби, каші, пластівці тощо.
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1. До рафінованих злаків 
(білий рис, білий хліб та 
ін.) переважно відносять
ся продукти із борошна 
вищого ґатунку, з якого 
видалені цінні харчові 
волокна, залізо та 
вітаміни групи В.

2. До фортифікованих 
злаків відносяться 
рафіновані, у які по
вернуті залізо та ві
таміни групи В, але 
не харчові волокна.

3. Цільнозернові зла
ки, до яких відно
сяться коричневий 
рис, цільнозерновий 
хліб, цільнозерно
ві злакові снідан
ки та каші є одним 
з найкращих джерел 
харчових волокон та вуг
леводів із низьким ГІ.

У великих проспективних до
слідженнях підтверджена асо
ціація між споживанням цільних 
злаків та втратою ваги. Водночас, 
домінування рафінованих злаків 
призводить до набору ваги.

Слід пам’ятати, що частина 
дорослого населення (близько 
0,5%) має несприйняття злако
вого білку глютену, внаслідок 
чого розвивається целіакія. При 
наявності її характерних симп
томів пацієнт повинен пройти 
спеціалізоване обстеження.

Молочні продукти. Рекоменда
ції щодо харчування у різних країнах 
світу передбачають збільшення 
споживання молочних продуктів 
до 500–700 мл на день за рахунок 
продуктів із низьким вмістом жиру. 
Молочні продукти вважаються 
одним з найкращих джерел білку, 
кальцію, вітаміну D та калію. Недо
статність цих нутрієнтів зумовлює 
високий ризик низки захворювань, 
включаючи остеопороз, ССЗ, ін
сульт та інші. Метааналіз десяти 
популяційних досліджень проде
монстрував, що належне споживан
ня молочних продуктів достовірно 
зменшує ризик ССЗ та інсульту.

Доцільно рекомендувати здо
ровим людям та пацієнтам спожи
вати понад три порції молочних 
або кисломолочних продуктів 
з низьким вмістом жиру щоденно, 
бажано с кожним прийомом їжі.

Певні молочні та кисломолочні 
продукти можуть забезпечувати 
додаткові позитивні ефекти. Серед 
них фортифіковані вітаміном D 
та кальцієм зумовлюють зменшення 
ризику остеопорозу, кисломолочні 
продукти із пробіотиками зменшу
ють ризик антибіотикасоційованої 
діареї та вираженість симптомів 
функціональних захворювань ки
шечнику. Останні також мають до
ведений імуномоделюючий вплив.

М’ясо 
та інші білкові продукти. До 
основних харчових джерел білку 
відносять м'ясо, рибу та морепро
дукти, яйця, бобові, горіхи та на
сіння. Останні дієтичні рекоменда
ції прийняті у США передбачають 
вживання 150 г нежирного м’яса 
або бобових у складі щоденної 
дієти розрахованої на 2000 ккал.

Існує достатньо доказів нега
тивного впливу на здоров’я від 
споживання білкових продуктів, які 
одночасно містять велику кількість 
насичених жирів та трансжири. 
До таких продуктів, у першу чергу, 
відносять червоне м’ясо та тех
нологічні м’ясні продукти. Великі 
популяційні дослідження демонс
трують, що домінування у дієті та
ких продуктів (у порівнянні з пере
важним вживанням білого м’яса) 
призводить до збільшення ризику 
смертності від усіх причин, від ССЗ 
та раку. При цьому є підстави вва
жати технологічно оброблені про
дукти із червоного м’яса найбільш 
небажаними. Постійне споживан
ня навіть незначних кількостей 
таких продуктів (30–50 г) асоці
йовано з вірогідним збільшенням 
ризику раку шлунку, підшлунко
вої залози та ободової кишки.

Напої. Ризики, пов’язані із 
споживанням алкоголю, варію
ють та пов’язані із віком, статтю 
та наявністю захворювань. Для 
загальної популяції помірне спо
живання алкоголю може бути асо
ційоване з незначним зменшенням 
ризику ССЗ. Водночас, зростає 
ризик раку ободової кишки та мо
лочної залози у жінок. Зважаючи 
на наявну доказову базу, можна 
зробити висновок, що немає під
став рекомендувати відмову від 
алкогольних напоїв людям, які 
споживають їх помірно. З іншого 

боку, не слід рекомендувати ал
когольні напої тим, хто повністю 
відмовляється від їх споживання.

За рекомендацією ВООЗ по
мірним рівнем споживання ал
когольних напоїв є вживання 
не більше однієї порції (15 мл 

чистого етанолу) для жінок 
та не більше двох порцій 
для чоловіків на день.

Солодкі напої. Спо
живання таких напоїв 
повинно бути обмежено, 
зважаючи на те, що вони 
є одним з головних дже
рел доданого цукру в дієті. 
Навіть фруктові соки разом 

із солодкими газованими 
напоями можуть бути причи

ною збільшення ваги у здорових 
чоловіків та жінок. Інша причина 

уникати їх постійного вживання це 
те, що їх споживання асоційовано 
з низьким надходженням ессен
ціальних нутрієнтів. Досить часто 
солодкі напої споживаються замість 
продуктів з більшою харчовою цін
ністю. Слід рекомендувати пацієн
там та здоровим людям віддавати 
перевагу звичайній питній воді.

9. Особливі дієти
Серед найбільш вивчених діє

тичних підходів, спрямованих на 
збереження здоров’я, можна виді
лити дієту із низьким вмістом жиру, 
дієту для контролю артеріальної гі
пертензії, середземноморську дієту 
та вегетаріанську дієту. Всі перера
ховані способи харчування мають 
достовірний позитивний вплив на 
здоров’я хворих та здорових лю
дей. Вони не мають головною ме
тою зменшення маси тіла. Рішення 
про призначення одного з цих під
ходів повинно спільно прийматись 
лікарем та пацієнтом з урахуван
ням персональних особливостей.

Дієта з низьким вмістом жиру 
(далі – ДНВЖ). ДНВЖ є стандар
тним підходом, який допомагає 
пацієнтам зменшити або підтри
мати нормальну вагу та обме
жити кількість жиру на рівні 30% 
добової калорійності або менше.

Незважаючи на гіпотетичну 
можливість збільшення споживання 
вуглеводів при такій дієті із подаль
шим набором маси тіла, практично 
такі ситуації трапляються досить 
рідко. В одному з досліджень 48835 
жінок у пост менопаузі віком по
над 50 років були розподілені на 
дві групи: у першій проводилась 
модифікація дієти із зменшенням 
споживання жирів та одночасним 
збільшенням кількості фруктів, 
овочів та цільних злаків, у конт
рольній групі жінкам надавались 
лише освітні матеріали стосовно 
здорової дієти. Зменшення ваги або 
обмеження калорійності не входили 
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до цілей дослідження. Протягом 
7,5річного спостереження було 
зафіксовано наступні результати:

1. Жінки у групі ДНВЖ втра
тили більше ваги та були 
здатні підтримувати здо
рову вагу краще ніж 
в контрольній групі.

2. Не було помічено тенденції 
до набору ваги в інтер
венційній групі на відміну 
від контрольної групи.

3. Втрата ваги корелювала 
із ступенем обмеження 
жиру у дієті. Аналогічна 
тенденція, хоча і менш знач
на, спостерігалась у зв’язку 
із збільшенням спожи
вання фруктів та овочів.

Вегетаріанська дієта (далі – ВД). 
Вегетаріанські дієти значно відріз
няються одна від одної у залежності 
від ступеня дієтичних виключень. 
Відповідно до найбільш жорсткого 
визначення ВД передбачає спожи
вання лише злаків, фруктів, овочів, 
бобових та горіхів із повним виклю
ченням тваринної їжі, включаючи 
молочні продукти та яйця. Декілька 
менш суворих дієт можуть включати 
яйця та молочні продукти. Отже, 
ВД можуть бути наступних видів:

1. Макробіотична ВД – овочі, 
фрукти, злаки, бобові 
та морські продукти доз
воляються. Переваги на
даються продуктам виро
щеним на території прожи
вання. Тваринна їжа – біле 
м'ясо та риба дозволяються 
одиндва рази на тиждень.

2. Семівегетаріанська дієта – 
м’ясо час від часу може 
бути включено у раціон 
харчування. Деякі люди, які 
притримуються такої дієти 
можуть їсти рибу або птицю.

3. Лактоововегетаріанська 
дієта – яйця, молоко та мо
лочні продукти дозволяють
ся, виключається м’ясо.

4. Веганська дієта – виключа
ються усі тваринні продук
ти, включаючи яйця, молоко 
та молочні продукти. Деякі 
вегани також не спожи
вають меду та можуть 
не використовувати товари 
тваринного походження, 
наприклад, шкіру або вовна. 
Вони також можуть уникати 
споживання технологічно 
оброблених продуктів.

Тривалі ефекти від дотримання 
ВД важко відокремити від наслід
ків певного способу життя (висока 
фізична активність, відмова від 
тютюну та алкоголю). Тим не мен
ше, обсерваційні дослідження де
монструють достовірне зменшення 
поширеності ожиріння, ішемічної 
хвороби серця, артеріальної гіпер
тензії та цукрового діабету 2 типу 

серед вегетаріанців. Також існу
ють докази більшої користі від до
тримання лактоововегетаріанської 
дієти у порівнянні із веганством.

Нутріціологічна адекватність 
ВД повинна бути оцінена індивіду
ально з урахуванням тих продук
тів, які споживає пацієнт. Вегани, 
за рахунок виключення молочних 
продуктів, мають нижчу мінераль
ну щільність кісток та підвищенний 
ризик переломів кісток за раху
нок дефіциту кальцію та вітамі
ну D. Пацієнти, які дотримуються 
суворої ВД, також можуть мати 
дефіцит вітаміну В12 та потребу
вати його додаткового прийому.

Дієта для контролю артеріаль
ної гіпертензії (далі – ДКАГ). ДКАГ є 
доказаним результатами багатьох 
популяційних та рандомізованих 
досліджень ефективним або су
путнім фармакотерапії способом 
зменшення підвищенного артеріаль
ного тиску. Багатьма експертами 
у дієтології та нутріціології ДКАГ 
вважається найкращим варіантом 
дієти навіть для здорових людей.

ДКАГ передбачає обмеження 
кількості солі менше 4 грамів на 
добу. В наших умовах це може бути 
досягнуто не лише обмеженням до
давання солі у страви, які готуються 
вдома, а й уникненням споживання 
технологічно оброблених харчових 
продуктів та обмеженням кількості 
хліба у раціоні харчування. Крім 
цього, ДКАГ передбачає високі 
рівні споживання фруктів та овочів 
(чотири – п’ять порцій кожного 
з них на день), три порції молочних 
або кисломолочних продуктів що
денно, а також обмеження жиру 
менше 25% добової калорійності.

Середземноморська дієта 
(далі – СД). Не існує одного узгод
женого визначення СД, але такий 
дієтичний підхід характерізується 
споживанням великої кількості 
фруктів, овочів, цільних злаків, бо
бових та горіхів і насіння, а також 
включенням оливкової олії в якості 
важливого джерела жиру. Він пере
дбачає низький або помірний рівень 
споживання риби, птиці та молоч
них продуктів. Червоне м’ясо вжи
вається дуже рідко. Доказова база 
щодо користі від дотримання СД 
свідчить про низькі рівні смертності 
від усіх причин, зокрема від ССЗ, 
раку, меншу захворюваність на хво
робу Паркінсона та Альцгеймера.

10. Практичні 
рекомендації

Постійне дотримання основ
них засад здорового харчуван
ня, адекватного енергетичним 
витратам є ключовим моментом 
для підтримки здорової ваги. На
лаштування такого балансу має 

передбачати зменшення калорій
ності дієти із одночасним збіль
шенням інтенсивності фізичної 
активності. Підрахунок загальних 
енергетичних потреб повинен 
проводитись з урахуванням віку, 
статі та рівня фізичної активності.

Надхоження калорій повинно 
відбуватись згідно фізіологічної 
пропорції між макронутрієнтами – 
вуглеводами, білками та жирами.

До мікронутрієнтів відносять 
вітаміни та мінерали, які в незнач
них кількостях організм людини 
постійно потребує для забезпе
чення фізіологічних функцій.

Рекомендованим добовим рів
нем споживання солі для здорових 
людей є 6 грамів або 2,3 грами 
натрію. Зменшення кількості солі 
у дієті асоційовано із зниженням 
ризику ССЗ та смертності від них.

Люди, які постійно дотри
муються здорового харчуван
ня, не потребують додаткових 
джерел вітамінів та мінералів.

Усім без виключення слід ре
комендувати споживання понад 
300 грамів фруктів та 300 грамів 
овочів щоденно. Ці харчові продук
ти являються важливим джерелом 
харчових волокон. Збільшення 
рівню їх споживання призводить 
до зменшення смертності від 
усіх причин, ССЗ та інсульту.

Слід рекомендувати усім па
цієнтам заміну рафінованих злаків 
у дієті на цільнозернові злаки, які 
містять значно більше харчових 
волокон. Домінування у раціоні 
харчування рафінованих злаків 
призводить до набору зайвої ваги.

Необхідно також радити па
цієнтам замінити молоко та мо
лочні продукти з нормальним 
вмістом жиру на знежирені. Слід 
споживати 500–700 мл (або по
над три порції) молочних та кис
ломолочних продуктів з низь
ким вмістом жиру щоденно.

Особливу увагу слід звернути 
на необхідність значного обмежен
ня споживання червоного м’яса 
та технологічних продуктів з м’яса. 
Риба, птиця, бобові, горіхи та на
сіння, а також знежирені молочні 
продукти повинні рекомендуватись 
в якості основного джерела білку. 

Слід значно обмежити спожи
вання насичених жирів та уни
кати вживання трансжирів, 
які походять з гідрогенізованих 
жирних кислот, зважаючи на 
суттєве збільшення ризику ате
росклерозу, ІХС та інсульту.

Серед ефективних варіан
тів здорової дієти слід виділити 
ДНВЖ, ВД, СД та ДКАГ. Ко
ристь від дотримування таких 
способів харчування підтвер
джена відповідно до принци
пів доказової медицини.

Начальник Управління 
громадського здоров’я

А. Григоренко


