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Таким чином, соціальне підприємництво в розвинених
країнах є дуже значним ресурсом для суспільства та держави у
вирішенні багатьох питань, тому соціальне підприємництво
називають еволюцією бізнесу або навіть революцією для
неприбуткової діяльності [2]. Нині ця тема дуже актуальна для
України, адже сучасні виклики українського суспільства, а саме
воєнні дії та проблеми внутрішньо переміщених осіб створюють
додаткові причини щодо активізації соціальних ініціатив.
Кооперативи можуть реформувати українську економіку,
оскільки формують нову стратегію співпраці між місцевою
владою, освітянами та малими і середніми підприємцями. Вони
керуються не тільки формулою «праця задля прибутку», а й
формують індикатори «сталого розвитку» та виховання свого
споживача.
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Предмети повсякденного вжитку є «гарними» засобами передачі мікроорганізмів від людини до людини. На поверхнях
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предметів загального й особистого користування залишаються
волога, жир, піт зі шкіри, рештки їжі, бруд та інше. Усе це –
джерело мікробного забруднення і сприятливе середовище для
розмноження бактерій. До 80 % мікробів, виявлених на поверхнях грошових купюр, телефонів, поручнях, ключах, навушниках
тощо, – є мікробіотою шкіри, ротової порожнини і кишківника
людини [1].
Рівень мікробіологічного забруднення речей прямо залежить
від мікробіологічного стану приміщень, де вони містяться, та від
кількості людей, які ними користуються. Найбільша концентрація мікроорганізмів наявна в приміщеннях, де перебуває велика
кількість людей, відсутня система провітрювання та вологого
прибирання. Однією з причин зростання кількості мікроорганізмів у приміщеннях може бути верхній одяг, який там зберігається і є додатковим чинником поширення бактерій [1].
Чим частіше люди використовують предмети повсякденного
вжитку, тим більше на них мікроорганізмів. Так, наприклад,
нами у змивах із поверхонь мобільного телефону та навушників
виявлено суцільний ріст бактерій, а на поверхні квартирного
ключа їхня кількість була найменшою і складала 3,3×105 КУО.
Натомість на грошовій купюрі було виявлено найбільшу кількість плісеневих грибів – 4,4×105 КУО, а найменша їх кількість
спостерігалася на поверхні телефону – 4,0 × 103 КУО.
Результати мікробіологічного забруднення поверхонь предметів повсякденного вжитку наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Мікробне забруднення предметів повсякденного
вжитку
№
1
2
3
4
5

Зразок
Грошова купюра
Ручка
Телефон
Ключ
Навушники

Гриби, КУО
4,4×105
не виявлено
2,7×104
7,5×104
4,0×103

МАФАнМ, КУО
4,7×105
3,9×105
суцільний ріст
3,3×105
суцільний ріст

Ретельне миття рук із милом видаляє з поверхні рук до 99 %
транзиторних мікроорганізмів. Щоб усунути всі сліди бруду на
руках, недостатньо просто швидко їх протерти або промити
водою, потрібно дотримуватися певної техніки миття рук,
оскільки дослідженнями доведено, що при формальному митті
– © ПУЕТ –
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рук залишаються забрудненими кінчики пальців і їх внутрішні
поверхні [2].
Вважається, що вже під час першого намилювання й обполіскування теплою водою мікроби змиваються зі шкіри рук. У
процесі миття жирові частинки, які є гарним субстратом для
бактерій, зриваються з поверхні шкіри та утворюють емульсію з
милом і водою. Тепла вода сприяє ефективнішому впливу мила,
бо під впливом теплої води і самомасажу пори шкіри відкриваються і, під час повторного намилювання й обполіскування,
змиваються мікроби вже з розкритих пор. Гаряча вода видаляє з
поверхні шкіри захисний жировий шар, тому слід уникати
використання занадто гарячої води.
Молекули мила мають форму штифтів із гідрофільною головкою, яка легко зв‟язується з водою, та гідрофобним хвостом, що
уникає води та з‟єднується з оліями й жирами. Більшість
мікробів та вірусів мають ліпідну мембрану, що всіяна білками.
Саме цей білок і допомагає вірусу потрапляти в клітини [4].
Під час контакту з водою молекули мила оточують молекули
збудників. Завдяки гідрофобному хвосту вони уникають води,
але вклинюються в ліпідні оболонки певних мікробів і вірусів та
розривають мембрани. Руйнуючи оболонку, мило вбиває збудника і він не може завдати шкоди організму. Молекули мила
також порушують хімічні зв‟язки, які дозволяють бактеріям,
вірусам і бруду прилипати до поверхонь. Тож під час полоскання рук усі мікроорганізми, які були пошкоджені або вбиті
милом, змиваються [4].
Засоби для дезінфекції рук не такі ефективні, як господарське
мило. Так, антисептики (де понад 60 % спирту) убивають бактерії та віруси, але не можуть змити їх з поверхні шкіри. Існують також мікроби, які стійкі до мила та спирту, але інтенсивне
миття рук із милом усе ще може змити їх з поверхні шкіри.
Зокрема, це бактерії, які можуть викликати менінгіт, пневмонію,
діарею, шкірні інфекції тощо.
Вважається, що миття рук водою з милом може сповільнити
поширення вірусів та обмежити кількість інфекцій, що існують
у світі [3].
На поверхні рук до та після миття проточною водою без мила
було виявлено суцільний ріст бактерій і велику кількість грибів
(9,8×103 та 9,0×103 КУО відповідно). Після миття рук господарським милом протягом 5 с кількість грибів на поверхні зменши20

– © ПУЕТ –

лась у 45 разів, а після миття рук протягом 20 с та 60 с їх не
було виявлено взагалі.
Таблиця 2 – Мікробне забруднення рук до та після миття
проточною водою й господарським милом за
різної експозиції
№

Змив із поверхонь рук

Гриби, КУО

1

Контроль – руки до миття
Руки, після миття проточною
водою
Руки, після миття господарським милом протягом 5 с
Руки, після миття господарським милом протягом 20 с
Руки, після миття господарським милом протягом 60 с

9,8×103

МАФАнМ,
КУО
суцільний ріст

9,0×103

суцільний ріст

2,0×102

1,8×105

не виявлено

2,0×104

не виявлено

1,1×103

2
3
4
5

Установлено, що після миття рук господарським милом
протягом 20 с бактерій було знищено на 87,2 % більше порівняно з миттям протягом 5 с. У випадку, коли руки мили протягом 60 с, було знищено бактерій на 95,2 % більше порівняно з
20-секундною експозицією. Після миття рук протягом 1 хв
кількість мікробів зменшилась на 99,3 % порівняно з миттям
упродовж 5 с. Отже, експериментально доведено, що час контакту мила та води зі шкірою рук впливає на кількість знищених
мікроорганізмів.
Таким чином, рівень мікробіологічної небезпеки предметів
повсякденного вжитку залежить від кількості людей, які ними
користуються, а також від дотримання особистої гігієни
власника речі.
На основі проведеного дослідження було зроблено висновки
щодо предметів повсякденного вжитку, які маюуть найбільшу
мікробіологічну небезпеку, та розроблено рекомендації щодо
правильної гігієнічної обробки рук.
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Йогурт – це продукт, під час виробництва якого реалізується
процес молочнокислого бродіння. Це є результатом дії молочнокислих заквасок, які для йогурту представлені двома специфічними мікроорганізмами: Streptococcus thermophilus і
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Під час бродіння
молочний цукор (лактоза) спочатку перетворюється на глюкозу і
галактозу, після чого ці прості цукри перетворюються на
молочну кислоту.
Споживання йогуртів сприяє нормальному росту та збереженню кісток, росту м‟язів, нормальному згортанню крові, підтримці зубів, шкіри, зору, енергетичному обміну, процесу поділу клітин, нейротрансмісії, виробленню та функціонуванню гормонів щитовидної залози, зменшенню втоми тощо. Найціннішими у складі йогуртів є білки, кальцій, йод, фосфор, вітамін В2,
В12 [1]. Очікується, що світовий ринок йогурту зареєструє
зростання на 4,5 % протягом періоду 2020–2025 рр. Попит на
йогурти зумовлений наявністю різноманітних смаків і зростанням пристрасті споживачів до екзотичних смаків у поєднанні зі
значними інвестиціями виробників. Це спонукає виробників
створювати продукти з інноваційними смаками, щоб задовольнити зростання попиту. Крім того, з тенденцією до веганства в
усьому світі очікується, що попит на немолочні йогурти
22
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