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За даними МОЗ України вдвiчi порiвняно з 1985 р. скоротилася народжуванiсть в Українi при збiльшеннi загальної смертностi;
спостерiгається зменшення чисельностi дiтей (вiком до 18 рокiв).
Збiльшується загальна захворюванiсть, перехiд хвороб в хронiчнi
форми, зростає iнвалiднiсть, кiлькiсть ВIЛ-iнфiкованих, хворих на
туберкульоз та iн. Сьогодення ставить перед нами низку вимог до
збереження i змiцнення здоров’я сучасної молодi, виховання тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi [1].
Аналiз дослiджень i публiкацiй останнiх рокiв свiдчить про зниження рiвня iндивiдуального здоров’я всiх груп населення, в тому
числi студентської молодi, про такi соцiальнi явища як депопуляцiя, деградацiя, дегенерацiя [2]. Сьогоднi реальнiсть репродуктивного здоров’я така, що близько 60% молодих людей мають досвiд
статевого життя до 18 рокiв. Рання статева активнiсть при вiдсутностi елементарної грамотностi призводить до небажаної вагiтностi,
розповсюдження гiнекологiчних захворювань та захворювань, якi
передаються статевим шляхом, що можуть значно вплинути на майбутнє поколiння. Значна кiлькiсть авторiв дотримується думки, що
здоров’я на 55–60% залежить вiд способу життя.
За нашим визначенням, спосiб життя — це динамiчна iнформацiйна модель процесу життя, створена в свiдомостi людиною.
I починати формувати спосiб життя потрiбно ще в доембрiональному,
ембрiональному перiодах та у першi роки життя [1].
Особливо високою чутливiстю до нiкотину i алкоголю вiдзначається нервова система молодого органiзму, розлади якої ускладнюють вироблення корисних умовних рефлексiв, призводять до ненормальної роботи серцево-судинної системи. Послаблюється воля,
знижується здатнiсть сприймати новi знання [3, 4].
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Мета дослiдження. Виявити шляхи формування психологiчного iмунiтету на вживання студентами отруйних речовин.
Результати дослiдження. Вивчення вживання алкоголю
i тютюнопалiння серед студентiв 17–20 рокiв проводилося на базi
Рiвненського базового медичного коледжу. В роботi було використано такi методи дослiджень: анкетування, антропометрiя, тонометрiя, спiрометрiя, динамометрiя, визначення рiвня здоров’я за
Г.Л. Апанасенком [2], визначення бiологiчного вiку, адаптацiйного
потенцiалу системи кровообiгу.
Нами обстежено 384 студенти Рiвненського базового медичного
коледжу: 166 — спецiальної i 218 — основної медичної групи. Вiк
дослiджуваних, вiдповiдно, 17–20 та 17–19 рокiв. З 384 обстежених
166 (43%) мали низький рiвень здоров’я (спецiальне i пiдготовче
вiддiлення), 112 (29%) — нижче середнього (пiдготовче вiддiлення),
66 (17%) — середнiй (пiдготовче i основне вiддiлення), 34 (9%) —
вище середнього (основне вiддiлення), 2 (0,5%) — високий (основне
вiддiлення). З 218 студентiв основної медичної групи рiвень здоров’я
вiдповiдав безпечному лише в 2 (0,9%) студентiв.
Бiологiчний вiк студентiв медичного коледжу знаходився в межах 35–38 рокiв. За темпами постарiння з 384 студентiв 217 вiднесенi
в загрозливий за станом контингент (рiзко прискоренi темпи постарiння). Лише в двох студенток (0,5%) за цим показником визначався
уповiльнений темп старiння, а у 4 (0,1%) бiологiчний та календарний
вiк приблизно зберiгалися.
З 384 студентiв медичного коледжу лише 11 (2,9%) мали середнiй тип регуляцiї кровообiгу, а 373 (97.1%) мали несприятливi умови
для роботи серцево-судинної системи (серцевий та судинний тип
кровообiгу). У багатьох студентiв була знижена гiпоксична проба,
динамометрiя, показники витривалостi.
Ми придiляли особливу увагу виявленню шкiдливих звичок у
студентiв. З 384 обстежуваних медколеджу тiльки 59 (15%) стверджували, що важливим фактором здоров’я є вiдсутнiсть таких
шкiдливих звичок як курiння, вживання алкоголю та наркотикiв.
Решта 325 (85%) мали шкiдливi звички. Зi 100 опитаних студентiв
медколеджу у вiцi 17–18 рокiв заперечували курiння 32% i вживання
алкоголю 6% дiвчат. Вперше починали курити i вживати алкоголь
з 7 рокiв. Бiльшiсть пiдлiткiв залучалася до вживання алкоголю та
курiння в 12–14 рокiв. Першу цигарку, здебiльшого, давали друзi, а
першу чарку, в основному, давали батьки [5].
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Вiдомо, що визначальну роль в пiдтриманнi i вiдновленнi надiйного iнтегрального здоров’я вiдiграє вмiння людини самостiйно
керувати своїм психологiчним i психофiзичним станом [6].
Самопереконання забезпечує iнтегративну дiяльнiсть мозку, зумовлюючи цiлiснiсть поведiнки. За допомогою слова можна активно
залучати до формування самопереконання активну пiдсвiдому дiяльнiсть, за допомогою мотивацiї включати ресурси зверх свiдомостi, що
створює оптимум взаємодiї мiж першою i другою сигнальними системами, соцiально-психологiчну запрограмованiсть свiдомостi людини
як форму iдеологiчного примушування [7].
На основi цiєї концепцiї було розроблено теорiю психологiчного
програмування та самоперепрограмування свiдомостi, визначено поняття психоiмунiтету: «Слово може бути використано i для створення у людини, особливо у дитини, психоiмунiтету, тобто негативного
настрою стосовно до подразникiв, застосування яких призводить до
появи шкiдливих звичок (курiння, вживання алкоголю, наркоманiї),
а також стосовно до аморальних вчинкiв». Психоiмунiтет можна розглядати як активний iнформацiйно-психологiчний захист свiдомостi
вiд неправдивої, часом безглуздої iнформацiї (наприклад: помiрне вживання алкоголю, тобто клiтинної протоплазматичної отрути,
корисне для здоров’я).
Проведений нами аналiз психосоматичного стану студентської
молодi свiдчив про те, що в обстежених у дитинствi не було сформовано психологiчний iмунiтет. 97,8% мають нездоровий спосiб життя,
про тверезий спосiб життя у дитинствi дiтей мало iнформували або
зовсiм не iнформували батьки i школа. Це можна розглядати як
наслiдок психологiчної запрограмованостi з дитячих рокiв.
Висновки
1. У зв’язку з тим, що вiдбувається погiршення стану здоров’я
студентiв, навчання в коледжi повинно бути розраховане на оздоровлення молодi.
2. Назрiла потреба валеологiзувати навчальнi дисциплiни в закладах освiти таким чином, щоб знання, якi надаються студентам,
виконували своє призначення управляючої iнформацiї.
3. Перепрограмування на здоровий спосiб життя, формування
психоiмунiтету доцiльно створювати при навчальних закладах.
4. Лекцiї про тверезий спосiб життя потрiбно доводити студентам на протязi всього перiоду навчання в коледжi.
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