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Наталія ТІГІПКО, 
президент Лікувально-діагностичного 
центру Healthy&Happy

Дорогі читачі!
Команда Healthy&Happy понад п’ять років 
ділилася з вами актуальною інформацією 
про здоровий спосіб життя на сторінках свого 
журналу. Та настав момент спокуси, й ми 
вирішили стати на бік цифрових технологій 
і перейшли у digital-формат. Однак згодом 
зрозуміли, що сторінки друкованого видання 
мають особливий неповторний шарм. Їх 
хочеться гортати. Тож журнал повертається. 
Він стає більш динамічним – відтепер нові 
номери виходитимуть раз у два місяці. А ще до 
традиційно корисного міксу порад ми вирішили 
додати жменьку гумору та щіпку іронії, аби 
життя відчувалося сповна – як це й має бути, 
коли людина здорова і щаслива.

СміхотерапіяСміхотерапіяСміхотерапія

Спринтери чи стаєри: 
як правильно їсти?

Сміхотерапія
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що нового?

У хірургії одного дня стала доступною нова 
послуга – цистоскопія для жінок і чоловіків. 
Медичний центр Healthy&Happy пропонує 
своїм пацієнтам процедуру, призначену для 
дослідження структури внутрішньої стінки 
сечового міхура й уретри за допомогою 
спеціального приладу – цистоскопа. Завдяки 
цій маніпуляції наші фахівці швидко вияв-
лять будь-які проблеми в сечовому міхурі.

Поки що інтрига
Наш Лікувально-діагностичний центр стрімко 
розвивається та розширює свої кордони. В са-
мому центрі столичного мегаполіса плануєть-
ся відкриття нової клініки. Більше інформації 
про це – в наступних випусках журналу. 
Не проґавте!

Тренування з надшвидкого 
реагування
Наші лікарі ніколи не зупиняються на досягну-
тому. Так, у серпні цього року вони вдосконалю-
вали свої навички з надання першої домедич-
ної допомоги постраждалим. Модератором 
заходу був Роман БАБИЧ – один із найкращих 
спеціалістів з надання первинної допомоги. 
Практичні заняття тренінгу дали змогу лікарям 
поновити знання із серцево-легеневої реані-
мації в різному віці, особливо щодо підлітків 
і немовлят. Незважаючи на 
екстремальні умови, всі 
учасники злагод-
жено взаємодія-
ли та вправно 
тренувалися.

29 вересня лікувально-діагностичний центр 
Healthy&Happy святкуватиме річницю відкрит-
тя своєї клініки на Лівому березі. 

Вас очікують безкоштовні консультації від онко-
лога й офтальмолога – профілактичні огляди 
родимок, перевірка гостроти зору. 

Для малюків відбудуться цікаві конкурси, 
зустрічі з веселими аніматорами, дружелюб-
ними педіатрами з корисними лекціями, 
котрі пригощатимуть смаколиками. Чекаємо 
на вас за адресою: вулиця Драгоманова, 1Н. 
Початок об 11:00
Увага! Консультації за попереднім записом. 
Докладніша інформація на офіційному 
сайті та в соцмережах.

Ще швидше

Ставте лайк 
Нам дуже важливо знати думку кожного 
пацієнта про якість надання послуг у нашіх 
центрах на Саксаганського, 39А та Драгома-
нова, 1Н. Просто зараз, за допомогою QR-ко-
ду, ви можете поставити нам онлайн-оцінку! 
Усе дуже просто – відскануйте код через 
додаток на своєму смартфоні та поділіться 
своїми враженнями! Розкажіть нам про 
нашу якість!

Запрошуємо 
на свято!
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знайомство

Борис КОГАН,  
доктор медичних наук, 
професор,  
дерматовенеролог вищої 
категорії 
 

Разом із клінікою – від моменту її заснування. 
Перебування на посаді головного лікаря, 
а нині – радника з медичних питань, 
Борис Григорович завжди поєднував із 
роботою з пацієнтами.

Іноді здається, що час від 2002 року, коли 
з’явився наш медичний заклад, промайнув 
дуже швидко. Та озираючись, ми бачимо, що 
обсяги допомоги, яку ми можемо надати, 
зростали щодня. Мій внесок стосується сфери 
дерматовенерології – галузі медицини такої ж 
давньої, яким є кохання. На щастя, сьогодні час 
сором’язливого замовчування проблем минув, 
і в медіа з’являється дедалі більше соціаль-
ної реклами, яка попереджає про небезпечні 
наслідки. А наша місія – допомогти.

Ігор СТАРІКОВ,  
заступник директора 
з управління персоналом

 
 

Почав вивчати сферу HR уже майже 30 років 
тому, коли тонкощі роботи з людьми ще тільки 
ставали окремою спеціальністю. За цей час 
було накопичено чималий досвід.

Завдання відділу HR – вирішувати організаційні 
питання і забезпечувати нашим лікарям можли-
вості для всебічного розвитку. А оскільки наші 
лікарі – спеціалісти найвищої категорії, йдеться 
про створення тих умов, у яких вони могли 
би поєднувати практичну й наукову роботу. 
Схоже, це вдається: в Healthy&Happy утворилася 
команда з фахівців, багато з яких працюють тут 
уже понад 16 років і поділяють спільні принци-
пи – надання кваліфікованої медичної домоги 
та якісного сервісу, принципова відмова від 
фуфломіцинів чи неефективних методик.

Ольга СИНЧУК,  
біолог І категорії клініко-
діагностичної лабораторії 
 

Фахівець із понад 20-річним стажем роботи, 
приєдналася до команди Healthy&Happy 
у травні цього року. Аргументи на користь 
співпраці були переконливими: це справді 
прогресивна клініка!

За допомогою високоточного обладнання 
у власній лабораторії клініки здійснюється 
дуже широкий спектр досліджень: клінічних, 
біохімічних, імунологічних і багатьох інших. 
Діагностичні можливості постійно зростають, 
але на їхньому тлі геть не втрачають акту-
альності базові загальноклінічні аналізи. Їх 
варто зробити навіть за відмінного самопо-
чуття, адже знати індивідуальні показники 
важливо, аби було з чим порівняти у разі 
захворювання.

Сабухі Кеніш Огли ШИРІНОВ,  
лікар УЗД вищої категорії 
 
 

Має у послужному списку не лише цю 
спеціальність, а й непростий досвід роботи 
в дитячому інфекційному відділенні, де по-
трібно було знаходити спільну мову і з батька-
ми, і з дітьми.

За 35 років роботи в медицині в мене було 
дуже багато пацієнтів, але я не припиняю спів-
переживати кожному з них. Переконаний, що 
до всіх потрібно шукати індивідуальний підхід: 
уміти спрямовувати розмову в потрібне русло, 
колись проявляти більшу наполегливість, щоб 
отримати необхідну інформацію, а колись – 
м’якість. Так само важливо доступно роз’ясня-
ти суть захворювання і хід лікування. Загалом 
прагну зробити все можливе, щоб життя 
пацієнтів було здоровим і щасливим.



У юні роки наш 
сьогоднішній 
співрозмовник мріяв 
бути археологом, 
та професійне 
визнання чекало на 
нього не у глибині 
розкопів, а у сфері 
медицини. 
Досягнувши висот 
у майстерності 
хірурга, лікар 
зберіг любов до 
історичної науки… 
Втім, хоч би про яку 
галузь знань йшлося, 
він переконаний: кожну 
ситуацію необхідно 
вивчати всебічно й 
у висновках спиратися 
лише на докази.

 n Євгене Євгеновичу, Ви у медицині – вже багато 
років, науковий ступінь здобули майже 20 років 
тому. Розкажіть, будь ласка, про основні напрями 
своєї діяльності.
Мій фах – загальна хірургія. Та кожен хірург, якщо 
він прагне розвиватися, у професійної діяльності 
опановує більш спеціалізовані напрями. Для 
мене це була дитяча хірургія, наступним кроком 
стала проктологія і судинна хірургія.

 n Серед судинних патологій, з якими доводиться 
мати справу, значне місце посідає варикозна 
хвороба. Чи можна визначити її головного 
провокатора – аби уникнути негараздів?
Головна причина – генетична. Якби ж то ми могли 
поводитися з людським організмом, як із сантех-
нічними комунікаціями – просто взяти й замінити 
уражені варикозом судини на нові – це було б чу-
дово! Або – змінювати структуру судинної стінки…
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що скажете, док?

«Якщо лікар припиняє 
навчання, він умить стає 
схожим на динозавра»

Євген ПЕРЕШ, 
кандидат медичних наук, хірург 
вищої категорії, проктолог



100-відсоткової перемоги над причиною 
захворювання людство ще не досягло, однак 
позбавлення естетичних недоліків і уникнен-
ня небезпечних ускладнень цілком досяжне. 
Кажуть, для хірурга найкраща операція – та, якої 
вдалося уникнути. Справді, в багатьох випад-
ках на передній план виходять терапевтичні 
заходи, які запобігають загостренню проблеми. 
Однак при варикозі малоінвазивна хірургія – 
часто найкраще, а то і єдине можливе рішення.

 n Наскільки помітно останніми роками 
вдосконалилися технології?
Сучасна хірургія стрімко рухається у напрямі 
зменшення часових витрат, знижується ступінь 
травматизації, скорочується період одужання 
пацієнта. Аби мати можливість застосовувати 
всі доступні нині методики, ми беремо участь 
у міжнародних форумах і конференціях та 
уважно аналізуємо досвід колег.

 n Щоб іти в ногу з часом, фахівці мають 
постійно навчатися…
Навчання потрібне в режимі нон-стоп! Власне, 
якщо людина прагне бути обізнаною в будь- 
якому з питань, вона повинна розглядати 
ситуацію не просто з двох сторін, а ще і знизу 
та згори 
Візьмімо для прикладу історичні перипетії: 
кожен із народів схильний оцінювати мину-
ле через призму формування національної 
ідентичності чи становлення державності та 
героїзувати причетних до цього діячів. Однак 
сусіди можуть мати іншу точку зору на ті самі 
події. Об’єктивність історика передбачає 
аналіз усіх позицій. Або ж згадаймо суперечки 
щодо трипільської культури з тисячами різних 
версій: у кожної зі сторін є свої аргументи!

 n Проте археологи мають інструменти, які 
дають змогу з дуже великою імовірністю 
встановлювати вік знахідки, приналежність 
до певного типу культури тощо. А які критерії 
застосовуються в медицині? Тим паче, якщо ми 
братимемо до відома не лише сучасні фахові 
дослідження, а й історію медицини, її традиційні 
та нетрадиційні відгалуження?

Фундамент, на якому тримається вся сучасна 
медицина, – це використання препаратів 
і технологій із доведеною ефективністю. 
Завдання медичної науки полягає саме 
в тому, щоб запровадити у практику ті відомі 
методики, що є справді дієвими. Скажімо, 
я не лікар-травник – але впевнено рекомен-
дую в певних випадках ванночки з ромаш-
кою 
А щодо критеріїв, які допомагають зорієн-
туватися у морі медичної літератури, то тут, 
зокрема, великої ваги набуває розуміння 
мотивації автора. Це допомагає, приміром, 
відрізнити суто комерційні складові пові-
домлень від науково та статистично під-
тверджених даних.

 n Потоки інформації, причому різної якості, 
обрушуються і на пацієнтів. Як розібратися їм?
Прекрасний варіант – частіше радитися з ліка-
рем. Медик повинен знайти індивідуальний 
підхід: серед усіх наявних методик лікування 
запропонувати саме ті, які будуть оптималь-
ними для конкретної людини, врахувати 
наслідки та перспективи, часові й фінансові 
можливості. А ще – зуміти все це роз’яснити, 
адже пацієнт має робити свій вибір на підставі 
раціональних аргументів. 
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історія медицини

Ч
им керувалися лікарі минулого? Власною 
гадкою або ж підходами давніх учених му-
жів, чий авторитет століттями не піддавався 

сумніву. А до чого призводить непохитність 
авторитетів, влучно ілюструє оповідка про 
помилку Аристотеля. Чи то розум великого 
мислителя проскочив повз банальну арифме-

тику в процесі опису комах, чи то якийсь із 
численних перекладачів-інтерпретаторів при-
пустився ляпу, але тривалий час, із посилан-
ням на Аристотеля, вважали, ніби в мухи вісім 
ніг – аж доки якийсь допитливий студент під 
час нудної лекції не тикнув під ніс викладачеві 
муху… В котрої, звісно, ніжок шість.

Як гомеопатія світ рятувала

В
ід закостенілості підходів страждала не 
тільки зоологія. Приміром, авторитетність 
давньогрецької медицини була однією 

з причин, через яку практика кровопускання 
поширилася всіма країнами Європи й за доби 
Середньовіччя перетворилася на головну 
лікувальну процедуру, простіше кажучи – на 

тотальну різню. Віра в користь флеботомії була 
такою потужною, що на межі XVIII–ХІХ ст. від-
мову засновника гомеопатії Самюеля Ганемана 
від кровопускань було проголошено злочином. 
У сучасної доказової медицини до цього пана 
свої особливі рахунки, однак за спроби зупини-
ти криваві ріки йому – данке шьон.

Аристотелева муха
 авторитет vs докази

«Доказова 
медицина» – 
термін молодий.  
Однак саме 
цей підхід 
стає в основу 
сучасного 
мистецтва 
лікування.

Ярина ДМИТРІВ, 
заступник директора з якості,  

лікар УЗД I категорії

Сьогодні на зміну 
авторитетам окремих медиків 

і заснованих ними шкіл, що могли 
суперечити одна одній, приходить 
колективний досвід, перевірений 

надійними науковими 
методами
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Як статистика світ рятувала

Щ
о було далі? Нарешті, як і у випадку з му-
шачими ніжками, комусь спало на думку 
порахувати. Цією світлою головою став 

французький лікар П’єр Шарль Александр 
Луї, який, спираючись на числові обрахунки, 

довів: кровопускання при пневмонії не-е-фек-
тив-не! І хоча миттєвої революції в медицині 
не відбулося, за започаткування методики 
клінічних досліджень цьому лікареві також 
величезна подяка.

Як рятують світ сучасні технології

І
з середини ХІХ ст. з розвитком природничих 
наук у медицині почало з’являтися дедалі 
більше нових рішень і нових ліків. Аж до того, 

що виникла потреба розібратися, які з наявних 
можливостей працюють, а які – не дуже.

Тож наступним героєм нашої історії стає 
шотландський лікар Арчибальд Кокрейн, 
автор виданої у 1972 році книги «Ефективність 
і результативність: випадкові роздуми щодо 
медичних послуг». Він проголосив: ресурси 
завжди будуть обмеженими, тож використати 
їх потрібно на ті форми медичної допомоги, 
ефективність яких довели правильно організо-
вані дослідження. Зокрема, до таких належать 
рандомізовані контрольовані випробування 
(коли учасників випадковим чином ділять на 
групи, в одній проводять досліджуване втру-
чання, в другій, контрольній – застосовують 
стандартні методи або плацебо).

Схожі думки лунали вже неодноразово, однак 
завдяки ясному й чіткому формулюванню 
проблеми саме Арчі Кокрейн здобув титул 
засновника доказової медицини. У 1992-му 
уряд Британії фінансував створення центру 
доказової медицини – Кокрейнівської співпра-
ці, що працює над підготовкою систематичних 
оглядів клінічних досліджень, здійснюваних 
у всьому світі. Сьогодні «Кокрейн», об’єднуючи 
вчених із понад 130 країн, є однією з найбіль-
ших спільнот, які створюють клінічні настано-
ви для лікарів, базовані на доказах ефектив-
ності та безпечності методик, ліків тощо. 

До речі, тут ми мали би подякувати не лише 
лікарям, а й усім тим, хто створював сучасні 
комунікаційні технології. Адже акумуляція 
світового досвіду була б неможливою без 
Його Величності Інтернету та інших потужно-
стей інформаційної епохи. 

Ефективність. Тут можна говорити стисло: сучасний 
аналіз дає змогу виявити ті профілактичні, діагностичні 

та лікувальні методи, які справді працюють.

Підсумок: що отримує пацієнт?

Економія. Недієві ліки, які під час випробувань продемонстрували 
свою неспроможність допомогти, не спустошуватимуть гаманців.

Безпечність. Тут можна радіти й називати бонуси 
довго – від звільнення від тортур традиційними гірчичниками й банками 

до прийому тих медикаментів, які пройшли найсерйознішу перевірку.
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Природжені вбивці 
на сторожі здоров'я

Людство активно протидіє бактеріям, 
а мікроорганізми не менш активно 

пристосовуються до зброї проти них. 
Чи настане кінець ери антибіотиків, залежить 

не так від учених, як від нас з вами.
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Епоха
чудодійних
ліків

Н
аслідки відкриття анти-
біотиків вражають. Нові 
медикаменти в кілька 

разів знизили смертність від 
інфекційних захворювань, 
особливо серед дітей. Вони 
полегшили перебіг хвороб 
і мінімізували їх наслідки. 
Нові препарати зумовили 
стрімкий розвиток хірургії за 
рахунок радикального зни-
ження ймовірних ускладнень.

Прорив у медицині мав і со-
ціально-економічний ефект. 
Люди почали жити дов-
ше – в середньому на 33 роки! 
Люди стали більш вільни-
ми – поширення антибіо-
тиків, поруч із ефективними 
контрацептивами, вважають 
однією з причин сексуальної 
революції. Зрештою, люди 
стали більш ситими – пре-
парати, використовувані 
в сільському господарстві, 
дали змогу суттєво збільшити 
обсяги виробництва.

Лілія ПАНАСЕВИЧ, 
терапевт І категорії, сімейний лікар І категорії

Ставлення до антибіотиків 
стає більш зваженим. Ми дедалі 

частіше чуємо: «Лікарю, ми не 
займалися самолікуванням до 

консультації з вами» – і це справді 
радісно чути 

Гонка озброєнь

У 
1960-х роках учені відкри-
вали по 200 нових сполук 
з антибіотичними властивос-

тями щороку. В 1970-х – по 300 
нових найменувань. У 1980-х… 
тоді ще теж щось відкривали. 
А потім, років зо 30 тому, в до-
слідницьких лабораторіях запа-
нувала тиша. Й не лише тому, 
що розробка нових ліків вартує 
мільярди, а й тому, що природ-
ні резерви близькі до того, щоб 
бути вичерпаними. На горизон-
ті щось трохи жевріє: останніми 
роками з’явилися повідомлен-
ня про відкриття, але для появи 
на ринку нових ліків потрібні 
будуть десятиліття.

А тим часом злісні мікроор-
ганізми, охоплені жагою до 

життя, вчаться дедалі вдалі-
ше протистояти наявним 
медичним препаратам. У цей 
природний процес зроби-
ли свій внесок і фанатичні 
прихожани Церкви Святого 
Антибіотика, які готові були 
приймати ліки з приводу і без 
приводу. Це змушує ВООЗ 
бити на сполох і закликати 
до якомога відповідальні-
шого ставлення до антибак-
теріальних медикаментів. 
У наших реаліях, коли ці 
препарати досі продаються 
без рецептів, насамперед 
ідеться про неприпу-
стимість самолікування. 
І хоча обізнаність пацієнтів 
стрімко зростає, є речі, які 
було б не  зайвим повторити.

Щоб проілюструвати текст, ми хотіли знайти смішну картинку 
у фотобанку, і ось що побачили за пошуковим словом 
«антибіотик»: зображень, на яких злюка-бактерія перемагає 
таблетку, набагато більше, ніж тих, де таблетка нищить мікробів. 
Ось іще один непрямий, але промовистий доказ на користь 
актуальності проблеми резистентності до антибіотиків.         
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років тому 
Александру Флемінгу 

вдалося відкрити 
перший антибіотик – 

пеніцилін. До речі, 
вчений одразу усвідомлював, що ефект 
відкриття не триватиме вічно. Приймаючи 
Нобелівську премію у 1945 році, він зазначив, 
що мікроорганізми рано чи пізно 
адаптуються до ліків.

Не бити ліками повз цілі. 
Антибіотики безсилі перед вірусами – це ві-
домий факт. Важливе уточнення: приймати їх 
для профілактики бактеріальних ускладнень 
також не можна. Бо доки патогенні бактерії не 
розгулялися, лікам нема з ким боротись. А ось 
корисну мікрофлору вони винищать легко й 
цим завдадуть удару по імунітету. Крім того, 
ніхто не скасовував гепатотоксичності та здат-
ності впливати на інші системи організму.

 Зверніть увагу!  
Рішення про прийом антибіотиків – прерогатива ліка-
ря, який спирається на аналіз індивідуальної ситуації 
та дані лабораторних досліджень (бактеріальну чи 
вірусну природу захворювання унаочнює загальний 
аналіз крові; ще більше впевненості дає аналіз на 
С-реактивний білок, маркер гострого запалення). 

85

Олена ПОНОМАРЬОВА, 
педіатр II категорії

Стратегії порятунку

П
омилки в застосуванні ан-
тибіотиків небезпечні і для 
епідеміологічної ситуації 

загалом, і для конкретного 
пацієнта тут і зараз. Не перемо-

жені до кінця бактерії, змужнілі 
в протистоянні з ліками, 
перетворюються на справж-
ній спецназ. І для того, щоб їх 
здолати, потрібен іще потужні-

ший антибіотик. Тривалий час 
фарм промисловість пропону-
вала дедалі нові рішення. Та 
сьогодні, як пам’ятаємо, резер-
ви – на межі. Тому важливо:

Не перетворювати лікування 
на тренування для бактерій. 
Одна з частих причин формування рези-
стентності – недостатня доза антибіотиків 
або прийом неповного курсу. Приміром, 
коли пацієнт, щойно покращиться стан, 
вирішує: «Все, досить труїти організм!» – 
і недопита пачка таблеток відправляється 
на зберігання до аптечки. Внаслідок цього 
недоліковане захворювання розбуяється 
з новою силою або перейде у хронічну 
форму. І залишки з відкладеної пачки тут 
не допоможуть – потрібні будуть нові, силь-
ніші ліки.

 Зверніть увагу! 
Отримати від лікаря припис і зникнути 
з поля зору медика на весь період прийому 
медикаментів – погана ідея. Спеціаліст має 
переконатися в тому, що антибіотик таки 
влучив у ціль, про це повинна свідчити пози-
тивна динаміка у самопочутті. Якщо її немає, 
можливо, потрібно обрати інший препарат. 
Тож консультація за кілька днів після початку 
лікування – обов’язкова.  

Поза сумнівом, батьки 
маленьких пацієнтів демонструють 

високий рівень освіченості. Якщо 
раніше антибіотики вважали панацеєю, 

то сьогодні переважає раціональна 
й відповідальна позиція
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у 30% випадків медикаментозна терапія неефективна  
(і це стосується не лише антибіотиків) 
через порушення правил прийому ліків.

Ось приклади нюансів у вживанні антибіотиків

Під час прийому тетрациклінів не можна засмагати. 
Вони помітно підвищують фоточутливість шкіри.

Фарбування волосся під час 
терапевтичного курсу може дати неочікуваний 

відтінок, а також підвищити ймовірність 
алергії на фарбу.

Антибіотики не варто заїдати тістечками: 
велика кількість солодощів створює ідеальне 

середовище для патогенної флори.

Не забувати про регулярність прийому. 
Достатня концентрація антибіотика в крові – 
запорука його ефективності. А будь-який із 
чинників, що змушує пропустити дозу пре-
парату – це черговий крок до погіршення 
глобальної проблеми стійкості бактерій до 
антибіотиків. Найчастішу причину прора-
хунків – забудькуватість – допомагають здола-
ти нагадування смартфону, є навіть спеціальні 
медичні додатки.

 Зверніть увагу! 
У разі порушення схеми прийому, хоч би 
з яких причин це відбулося, варто порадитися 
з лікарем; він підкаже, як мінімізувати наслід-
ки похибки. 

Посприяти відновленню мікрофлори. 
У здорових молодих людей є шанс упоратися 
з наслідками антибіотикотерапії самостійно. 
А ось юним і літнім пацієнтам не завадить 
додаткова підтримка пробіотиків – препаратів, 
що містять живі корисні бактерії. Для всіх без 
винятку особливої ваги набуває збалансоване 
харчування – адже для новоприбулих і влас-
них мікроорганізмів-помічників потрібно 
створити комфортні умови.

 Зверніть увагу!
Одночасне вживання антибіотиків і пробіо-
тиків – гроші на вітер. Прийом цих препаратів 
необхідно розвести в часі хоча б на 2 години, 
при цьому вживання пробіотиків має бути 
пролонгованим, тобто тривати й по завершен-
ні антибактеріального лікування.  

Загалом, особливості є майже в кожного препарату, тож до порад 
лікаря необхідно дослухатися з максимальною увагою.        
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здоров’я: чоловіки

Шалена відпустка
Літо може принести багато цікавого. Перелік 
подарунків необмежений, щоправда, не завжди 
вони доречні. Як, наприклад, ті, що проявляють-
ся через 10–30 днів після курортного роману. 
Саме стільки може тривати інкубаційний період 
захворювань, що передаються статевим шля-
хом. Найпоширеніші – хламідіоз, генітальний 
кандидоз, мікоплазмоз, трихомоноз. Відчуваєте 

дискомфорт, печіння під час та після сечови-
пускання – інфекція вас таки наздогнала. Втім, 
якщо ви належите до чоловіків із міцним імуніте-
том, нездужання можуть перебігати без жодних 
симптомів. Тож до лікаря варто зазирнути в будь- 
якому разі, аби переконатися, що збудники 
захворювань не засіли десь глибоко в організмі 
й не створюють загрози для вас і близьких.

завітати до уролога
Ходити до лікарів – справа 
не чоловіча. А чекапи взагалі 
вигадали боягузи. Справжні 
чоловіки добровільно 
віддадуть себе на поталу 
білим халатам хіба що 
у стані глибокої коми. 
Особливо коли йдеться 
про спеціалістів нижньої 
половини тіла… А тепер 
серйозно – про те, як 
зберегти чоловіче здоров’я 
і з яких нагод варто відвідати 
спеціаліста. Серед них…

Віталій АНТОНЮК, 
уролог, лікар УЗД

Щорічні профілактичні 
огляди – це найкращий спосіб 

оминути появу в медичній картці 
небажаних діагнозів

причинП’ять
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Любов до хмільного напою
Вас надихає холодне пиво? Щодня? Ні-ні, 
моралізаторства зараз не буде. І залякуван-
ня наявністю в пиві фітоестрогенів, рослин-
них аналогів жіночих гормонів, теж не буде. 
Цих речовин у напої – кіт наплакав. Та й усі ж 
знають, що губить людей не пиво, губить 
людей вода. І ось власне рідини пристрас-
ні любителі янтарного вживають чимало! 
Якщо ввечері випито навіть не кілька кухлів, 
а кілька літрів, нирки, замість відпочинку, 

відпрацьовують тяжку нічну зміну. При цьо-
му навіть на тлі надлишку рідини організм 
на ранок усе одно страждатиме від зневод-
нення. Так діє алкоголь, нічого не вдієш. 
Спрагу обов’язково потрібно втамувати. 
А зробити це, не поклавши додаткового 
навантаження на нирки, не вдасться. У під-
сумку на слухняних трудівниць раз за разом 
очікує величезна робота. Чи не час поцікави-
тись, як вони почуваються?

Схильність до набряків
Якщо зранку обличчя натякає на вчорашню 
вечірку, якої насправді не було, знов-таки, 
час перевірити нирки. Вранішні набряки – 
сигнал, що головні фільтри організму не 
справляються з покладеною на них функцією. 
Звісно, нирки – терплячий орган, але якщо 
його серйозно розгнівити – добра не чекай. 

Хронічний пієлонефрит, який ігнорували не 
один місяць, відповість нирковою недостатні-
стю. Вам це потрібно?

А якщо з нирками все гаразд, але набряклість 
усе одно є, першопричину проблеми допомо-
же знайти ендокринолог або кардіолог.

Вік 40 +
З віком рівень небезпеки для чоловічого здо-
ров’я зростає. Розумні голови в США підраху-
вали: щогодини рак простати вбиває одного 
чоловіка на планеті. Й не тільки після 75 років, 
коли ризик сягає свого піку. Спеціалісти дедалі 
частіше говорять про омолодження сумної 
статистики. Півгодини в кабінеті уролога, 
аналіз крові на вільний ПСА та специфічний 
антиген, які є маркерами раку простати, – і ви 
спокійні за своє завтра. Якщо нескладний 

аналіз крові здатен виявити рак, то вчасно 
діагностувати простатит чи аденому – взагалі 
не проблема. Симптоми цих поширених хво-
роб відомі усім, та не зайвим буде повторити 
пройдений матеріал. Отож, тим, хто часто 
навідується до туалету, особливо вночі, відчу-
ває дискомфорт у районі інтимної зони, кому 
не дає спокою біль у попереку, а також якщо 
змінився колір і запах сечі, радимо познайо-
митися зі спеціалістом.

Відмінне самопочуття
Це найкраща з причин для візиту до уролога. 
Адже саме регулярні профілактичні огляди, 
здійснені тоді, коли ще нічого не турбує, дають 
змогу уникнути всіх вищезазначених небезпек. 
Або ж, принаймні, виявити нездужання 
на тому етапі, коли лікування не потребує 
великих коштів і витрат часу. Необхідно 
пам’ятати, що сечокам’яна хвороба, кісти та 

пухлини нирок, не кажучи вже про простатит 
та аденому, можуть зачаїтися і певний час 
створювати ілюзію цілковитого здоров’я. Аби 
згодом не розплачуватися за байдужість до 
своєї персони й не опинитися на лікарняному 
ліжку, раціонально бодай раз на рік зробити 
загальноклінічні аналізи, пройти УЗД і прокон-
сультуватися з лікарем. 



Кожному 
свій  К

Гормональні 
контрацептиви – 
перші у світі ліки, 
які призначили 
абсолютно здоровій 
людині. Проте 
сучасні дослідження 
уточнюють: 
окрім запобігання 
вагітності, 
терапевтична місія 
також є.

Геть заборони!
Наприкінці 50-х років на ринку США з’явив-
ся новий цікавий медикамент від «жіночих 
розладів». В інструкції до нього був зазначе-
ний побічний ефект: тимчасове безпліддя. 
Саме цей «бонус» відразу привабив близько 
півмільйона американок. Тож у 1960 році 
регуляторний орган FDA дав зелене світло 
першому в історії гормональному протиза-
плідному засобу «Еновід».

Для того щоб зрозуміти революційність цієї 
події, варто запитати себе: чому ж одразу не 

було розрекламовано протизаплідну дію? 
Річ у тогочасних настроях суспільства. Надто 
свіжим у пам’яті був закон Конгресу США 
«про непристойність», який проголошував 
поширення інформації щодо контрацептивів 
злочином і забороняв це навіть лікарям.
Утім, початкова маркетингова хитрість – 
назвати новинку засобом від менструальних 
розладів – виявилася пророчою. Сучасні 
гормональні протизаплідні препарати стали 
ефективним інструментом корекції багатьох 
порушень жіночої репродуктивної системи.
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здоров’я: жінки

Світлана ФОМЧЕНКО, 
акушер-гінеколог 
І категорії, 
лікар УЗД

Гормональні засоби – і для 
контрацепції, і для лікування – 

призначають індивідуально, після 
обов’язкового обстеження



Два в одному
За ті десятки років, що минули від появи пер-
ших оральних контрацептивів, фармацевти 
детально вивчили вплив синтетичних гор-
монів, мінімізували їх кількість до безпечної та 
знайшли такі дозування й комбінації, які да-

ють змогу не лише досягти надійного протиза-
плідного ефекту, а й заразом вирішити низку 
серйозних проблем. Нині в арсеналі лікаря 
є багато різних засобів, актуальних у різному 
віці та за різних патологій.

Дівчата, тримаймо баланс!
Підліткам правильно призначені гормональ-
ні препарати допомагають нормалізувати 
нерегулярний менструальний цикл до початку 
статевого життя. Й іноді трапляється, що це 
єдиний спосіб, щоб дівчина могла в майбут-
ньому стати мамою.

Дівчину чи жінку замучило акне? На додаток 
до цього волосся росте не там, де хотілося б, 
а локони, навпаки, втрачають пишність? Дуже 
ймовірно, що аналіз підтвердить надлишок 
гормона тестостерону. В такому разі в пригоді 
можуть стати комбіновані оральні контрацеп-
тиви з антиандрогенною активністю.

Жінки, відновлюймо рівновагу!
Материнство ще або вже не входить у плани? 
Разом із надійним захистом від небажаної 
вагітності можна позбутися менструального 
болю чи навіть упоратися з ПМС, поборотися 
з ендометріозом – надмірним розростанням 
внутрішнього прошарку слизової матки, а та-
кож анемією від рясних місячних.

До речі, більшість цих неприємностей є 
наслідком «чайлд фрі» – популярного нині 
руху, що виправдовує небажання мати 

дітей. До того ж, дається взнаки короткий 
період годування груддю, що мав би бути 
профілактикою багатьох гінекологічних 
проблем. Репродуктивна система в такому 
разі не отримує перепочинку, як це було 
би під час виношування дитини та лактації. 
Організм починає страждати від щомісячних 
гормональних стрибків. Учені вигадали, як 
йому допомогти: за сприяння гормональних 
препаратів, які дають репродуктивній системі 
тимчасовий відпочинок. 

Дами, все під контролем!
Для жінок, які уже народжували й найближчими роками не планують поповнення 
в родині (або вважають свої материнські плани вже цілком реалізованими), є такий 

зручний варіант, як внутрішньоматкова система (спіраль), яка поступово вивільняє 
гормони. Спочатку її розробляли як контрацептив, та досить швидко клінічні 

випробування продемонстрували її ефективність у лікуванні багатьох гінекологічних 
захворювань. Система помітно знижує втрати крові під час менструацій, заважає 

ендометрію розростатися і, до того ж, блокує ріст гормонозалежних 
доброякісних новоутворень – міом.
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дурнуватих 
питань не буває

Крок 1: смачний
Основа здоров’я – правильне харчування. 
Отже, чим збагатити меню?
Смородина. Потужно поповнить запаси 
вітаміну С, найкращого борця із застудами. 
10 ягід в день достатньо.
Лохина. Шкіра, волосся після літнього сонця 
не тішать? Допоможе лохина. Та ще й судини 
зміцнить.
Кавуни. Не стримуйте себе, сечовидільна си-
стема та нирки будуть задоволені.
Капуста. Вона і низькокалорійна, і для шлунко-
во-кишкового тракту – те, що треба. Але тим, 
у кого панкреатит, зловживати не варто.

Крок 2: лінивий
Як каже прислів’я – робота не вовк… Попри 
купу справ не варто відмовлятися від відпуст-
ки. Коли втома накопичується, постійні стреси 
беруть владу, аж тут і загострення хронічних 
недуг. Цікавить? Ні. Тому хороший відпочинок – 
запорука міцного імунітету. І повноцінний сон – 
це також не вигадки людей у білих халатах.

Крок 3: водний
Протистояти застудам легше загартованим. 
Та не обов’язково стрибати у крижану воду. 
Достатньо щоденного прохолодного душу 
чи бодай миття ніг холодною водою.

Крок 4: сонячний
Сонце може і оздоровити, і нашкодити. Але 
факт є факт: без його допомоги ніяк. Накопи-
чити вітамін D про запас не вийде, але можна 
встигнути «назбирати» хоча б частку денної 
норми. 

Крок 5: аптечний
Штучні вітаміни, імуностимулятори – засоби 
неоднозначні й потребують індивідуальних 
рішень. Є пацієнти, яким пігулки та фітопрепа-
рати справді допомагають пережити грипоз-
ний період. Але ніякого інтернет-лікування! 
Тільки за рекомендацією лікаря. 
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Олена СИРОТКІНА, 
сімейний лікар 

І категорії

Відпочинок, побільше 
овочів і фруктів у нинішньому 

багатому меню, загартовування – 
і ви забудете про осінньо-зимові 

застуди

Чимдуж від застуд
Сонце ще тішить теплом, та 

грипозно-застудні сюрпризи вже на 
підході. Тож годі лірики, нумо до справи. 

Чи можна вберегтися? Так. І це нескладно.

елементарно



дурнуватих 
питань не буває

І
гноруючи бородавку, ви наражаєте на небез-
пеку не лише себе, а й інших людей, зокрема, 
найрідніших! Отож, не чекайте самостійного 

зникнення проблеми, дійте відразу.

Звідки беруться?

У дитинстві ми вірили, що бородавки – наслі-
док спілкування з беззахисними зеленими 
ропухами. Згодом з’ясувалося, що це лише 
страшилки дорослих! Основна причина – вірус 
папіломи людини. Підхопити цю заразу можна 
при рукостисканні, через поручні в громад-
ському транспорті, побутові речі та під час 
статевого акту. Бородавки можуть з’являтися 
на тілі емоційно нестійких суб’єктів, людей зі 
слабким імунітетом, тих, хто часто переохо-
лоджується та рясно пітніє.

Де з’являються?

Місце поселення бородавки залежить від 
її типу. Звичайні та плоскі частіше локалізу-
ються на пальцях, шиї та обличчі. На ступнях 

Що це за цятка з’явилася 
на тілі й почала рости? 
Та це ж бородавка. Отже, саме 
пройде? А от і ні.

Мерщій до лікаря!

Негайно зверніться до дерматолога, якщо 
з бородавкою почали коїтися дивні речі:

вона почервоніла чи почорніла;

наріст швидко збільшується;

постійно з’являються нові екземпляри;

уражене місце свербить і болить.

ростуть бородавки у вигляді мозолю. В людей 
похилого віку вірус папіломи проявляється 
коричневими плямами на закритих частинах 
тіла. Гострокінцеві утворення з’являються 
переважно на статевих органах.

Як позбутися?

Бородавка – ніби бомба уповільненої дії. Якщо 
вчасно не схаменутися, вона може завоювати 
нові території й набувати злоякісних рис. Як 
приборкати лихого ворога?
По-перше, існують ефективні лікарські засоби.
По-друге, є безпечні методи видалення:

 Лазерний промінь – він глибоко проникає 
в тіло бородавки та спопеляє її.

 Електрокоагуляція – метод високочастот-
ного впливу електричним струмом.

 Кріодеструкція – ефект заморозки рідким 
азотом.
Запідозрили в себе бородавку? Не тягніть кота 
за хвіст. Краще зверніться до фахівця. 

Жаби 
не винні
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Наталія ПРОЦИК, 
лікар-онколог вищої категорії

Провокатор появи 
бородавок – вірус папіломи 

людини – за найменшого фізичного 
контакту готовий до захоплення 

нових жертв



Остеохондроз: 
гріхи молодості

Якщо ви не чотириноге 
створіння, зустріч 
з остеохондрозом вам 
забезпечена. Гарантію дають 
усім без винятку, різниця 
лише в тому, коли спина 
вперше заболить. Хочете 
перенести цей момент на 
глибоку старість і ще довго 
не знати, що таке дорсалгія?

Є 
хребет, хребці та міжхребцеві диски. 
Якщо будь-який із дисків зменшується по 
вертикалі, значить, остеохондроз почав 

діяти. З часом такий диск може вийти за межі 
хребців незначною мірою – це лікарі назива-

ють випинанням, виходить іще більше – це 
протрузія. Якщо ж до цього додається такий 
неприємний момент, як розрив фіброзного 
кільця, що утримує диск – це вже міжхребцева 
грижа, пік остеохондрозу.

Хто ризикує?
Усіх людей, до яких остеохондроз особливо не 
байдужий, можна поділити на групи.

 ¤ За генетикою. У високих людей хребці 
мають форму паралелепіпеда, а в низень-
ких – куба. Оскільки куб – фігура більш стійка, 
невисоким можна святкувати перемогу над 
людьми вище середнього зросту, які відчують 
на собі біль першими.

 ¤ За кольором очей. Люди з блакитною 
склерою (білком оболонки ока) схильні до 
проблем зі сполучною тканиною.

 ¤ За профдіяльністю. Найбільше навантаження 
на спину – в положенні сидячи. Тому всі, хто сидить 
увесь робочий день  – під прицілом. Натомість 
можуть радіти священики й диригенти. Хоча неві-
домо, що краще – остеохондроз чи варикоз.

Що прискорює процес?
Коріння остеохондрозу ховається в дитинстві. 
Перелік прискорювачів вас здивує. Бо це:

 ¤ Закінчення школи з відзнакою.
 ¤ Дитинство, проведене за фортепіано.

 ¤ Заняття з гімнастики або футболу 
на результат.

 ¤ Мрія бути схожим на Шварценеггера за 
один підхід до штанги.
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здоров’я: рішення

Володимир СЕМЕНЮК, 
лікар-невропатолог 
вищої категорії

гріхи молодості
Грудний відділ – найменш активний, 
тому хвороба до нього добирається 

в останню чергу. Тож якщо боліти починає 
саме в ньому, значить, остеохондроз 

100 % уже процвітає у поперековому 
та шийному відділах



Коли з’являється біль?
Можна всю юність знущатися з хребта як завгод-
но – компенсаторні функції організму працюють, 
як годинник. А ось після 25 років готуйтеся 
дізнатися про дорсалгію – це термін, що характе-
ризує весь спектр спинного болю. Проте спина 
заболить не зненацька, адже сам по собі остео-
хондроз не болить. Тож потрібен «провокатор»:
К Різкий невдалий рух.
Л Підняття чогось надто для вас важкого.

М Переохолодження.
Н Зустріч із вірусною інфекцією.
О Психоемоційне напруження.

Отже, до начальника можна зайти здоро-
вою людиною, а вийти від нього з нестерп-
ним болем. Бо запалення може виникнути 
не лише від мокрих ніг, а й від нервового 
зриву.

Як перестрахуватися?
Заздалегідь подбати про запобігання болю 
у спині. В цій справі варто покластися на:
К Напівжорстке ліжко – ортопедичний ма-
трац. Саме з нього починається профілактика.
Л Гімнастику. До, після, під час або 
замість роботи щодня 15–20 хвилин при-
свячуйте вправам для спини. Або тричі на 

тиждень навідуйтеся до спортзали, але 
оминайте штангу! 
М Басейн. 2–3 рази на тиждень долати дис-
танцію від бортика до бортика – ідеальний 
спосіб наростити бажаний м’язовий каркас.
Н Масаж. Він не зміцнить м’язи, однак прине-
се полегшення і зменшить спазм.

Як лікувати?
Якщо вже остеохондроз вирішив вас доконати, 
будемо з ним боротися. До речі, не думайте, що 
можна пролікувати хворобу наперед. Щойно 
з’явиться провокуючий момент, біль прийде. 
Висновок: лікуємося тільки під час загострення.

Золотий стандарт лікування дорсалгії:
К Нестероїдні протизапальні препарати, 
які вводять у будь-який спосіб. Хоча нині уся 
Європа відмовляється від уколів на користь 
пігулок та свічок.

Л Вітаміни групи В. Усі вони позитивно впли-
вають на нервову систему. А В12 ще й полег-
шить біль.
М Мазі та гелі. Із запахом та без нього, пекучі, 
прогрівальні. Дія у всіх одна.
Н Аплікатори Кузнєцова чи Ляпка. Ви лягаєте 
на голки, й набридливий тупий біль замі-
нюється поверхневим. Проте аплікатори 
не лише відіграють роль відволікального 
маневру, а й розслаблюють м’язи, судини та 
нервові закінчення.

Аби остеохондроз не дався взнаки надто рано, фахівці радять 
постійно змінювати положення тіла на робочому місці. Нині 

в офісах Європи модна тенденція – столи-трансформери, 
за якими можна працювати і сидячи, і стоячи. Це суттєво 

зменшує навантаження на поперек.

За комп’ютером – стоячи!
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руханка

Людмила ПЕРЕШ, 
кардіолог вищої 
категорії, 
сімейний лікар

Після заняття 
спортом має бути відчуття 

кайфу, а не сама лише втома, 
тоді й серце, й судини будуть 

у тонусі.

Куди податися?
Тренажерна зала, спортивний майданчик біля 
будинку, найближчий стадіон, доріжки в пар-
ку: місце зустрічі з фізкультурою – питання 
десяте. Не забувайте отримувати задоволення 
й пишатися собою.

Що обрати?
Біг, велоспорт, фітнес, йога – обирайте до 
душі. Важливо, не що, а як. Отож, у перші дні 
й тижні вашого нового спортивного життя не 
вдавайте з себе коня на перегонах. Від вас 
ніхто не вимагає олімпійських рекордів чи 
перевершення подвигів затятого сусіда по 
залі. Займайтеся в міру своїх можливостей. 
Головне – систематично. В ідеалі – 40 хвилин 
4 рази на тиждень, інколи 3, але не менше.

Із тренером?
Гирі, штанги? Можна все. Проте за умови, що 
ви під наглядом кваліфікованого наставника, 
який допоможе підібрати оптимальну вагу, 
підкаже й покаже, як правильно виконувати 
підходи, аби не довелося змінити спортзалу 
на лікарняну палату.

З лікарем?
Так: ви курець зі стажем, ви чоловік за 40, є про-
блеми зі здоров’ям або неприємні симптоми 
(задишка, аритмія, коливання тиску, цукровий 
діабет) – поради сімейного лікаря стануть 
у пригоді.
Ні: ви не маєте жодних претензій до здоров’я, 
хіба що вечірня втома? Вперед!

Ліжко-машина-офіс-диван! 
Сюжет фільму набив 
оскомину. А у фіналі купа 
непотрібних порядним 
людям діагнозів. Хочете 
перепрограмувати життя? 
Зробіть ставку на спорт.

Ставка 
на спорт: 
Go play!
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соромлюся 
запитати

Швидке рішення
Якщо проблема виникла зненацька, є кілька 
варіантів:
1. Попити води. Одна з причин галітозу – сухість 
слизової оболонки. Саме через це неприємний 
запах виникає ранком. Уночі слинні залози 
уповільнюють свою роботу, і бактерії, не боячись, 
що їх змиє, спокійно дохрумують залишки нашої 
їжі й виділяють у процесі сірчисті речовини.
2. Пожувати гумку. Вона активізує слинови-
ділення і маскує неприємне амбре. Щоправда, 

десь настільки ж, наскільки парфуми допома-
гали ренесансній знаті, яка не відала, що таке 
миття.
3. Поїсти петрушку. Її дуже хвалять за усунен-
ня запаху – та не ходити ж повсюди з букети-
ком трави!
4. Погризти каву, аніс, кардамон чи корицю. 
Але обміркуйте, наскільки розкушування твер-
дих зерен підвищить шанси на терміновий 
візит до стоматолога?

Закрити рота?
Що робити, коли запах турбує

Якщо ви знаєте, що він є, – це перший 
крок на шляху подолання проблеми. 
Бо більшість жертв галітозу й 
гадки не мають, який прикрий 
внесок роблять у процес комунікації 
з навколишніми. 

Ґрунтовний підхід
Стоматолог – перший спеціаліст на черзі. Він 
усе перевірив, а проблема лишилася? Щоб 
не цитувати пів медичної енциклопедії, даємо 
зрозумілий алгоритм: наступний – ЛОР; якщо 
й тут усе гаразд, вирушаємо до гастроентеро-
лога й шукаємо глибше. Врахуйте також, що 
галітоз може свідчити про розвиток цукрового 
діабету та ниркової недостатності. 

Євгенія ПУЗЕНКО, 
гастроентеролог вищої категорії

Найкращий спосіб 
подбати про здоров’я – 

комплексний профілактичний 
огляд. Healthy&Happy завжди 

допоможе!



Малюк і вірус: 
чим крити карту ГРВІ

Оскільки дослідження 
вперто твердять, що 
профілактичні противірусні 
препарати не дають 
очікуваного ефекту, поведемо 
в атаку на мікроістот 
не фарміндустрію, 
а здоровий глузд. Саме 
він разом із досвідченим 
експертом підкаже, чого 
насправді бояться віруси, і як 
використати їхні страхи собі 
на користь.

Страх 1:  Відсутність юрби
Віруси мандрують повітряно-крапельним шля-
хом. Ваше завдання – розірвати ланцюжок по-
дорожей. Як? За можливості уникати натовпу 
під час розпалу епідемії. Наприклад, не йти 
разом із малечею до супермаркету або іншого 

місця скупчення людей, де віруси почуваються 
комфортно, наче на фешенебельному курорті.

 n Отже: у період, коли лютує злісний грип, варто 
обмежити контакти.

Страх 2:  Н2О

Вода – страшний сон вірусів і актуальна на всіх 
етапах їх атаки.

На етапі «подорожі» висока вологість повітря 
заважає вірусам переходити від однієї жертви 

24

бебі-бум

Тетяна ВОРОНЮК, 
педіатр вищої категорії

Сьогодні доказова 
медицина не має жодного 

противірусного препарату 
для профілактики – проте дієві 

способи протистояти ГРВІ 
існують



до іншої. В атмосфері, насиченій вологою, 
краплини, що утворилися під час чихання, 
стають великими та швидше осідають донизу. 
Натомість коли сухо, особливо в опалюваних 
приміщеннях, складові «чиху» розлітаються на 
дрібні частинки, які надовго зависають у пові-
трі, й ми дихаємо специфічним коктейлем із 
відмерлих клітин і вірусів.

 n Отже: наша місія в період масового поширення 
інфекційних хвороб – провітрювано-зволожувальна.

На етапі зустрічі з вірусами, коли вони вже 
вмостилися на руках малюка, найкращий спо-
сіб позбутися гостей, знову-таки,  – водний.

 n Отже: автоматичне миття рук не тільки після вулиці, 
а й за кожної нагоди – прекрасний навик у протистоянні 
вірусним захворюванням. І економічно дуже вигідний.

На етапі вторгнення в організм, коли віруси на-
магаються проникнути крізь слизову оболонку 
носа, вимити їх допоможуть сольові розчини. 
Чого не скажеш про оксолінову мазь, яка діє 
точнісінько навпаки. Клейка речовина блокує 
війки епітелію, перетворюючи його на непро-
никну броню. Війки вже не можуть виштовху-
вати віруси, бактерії та інший непотріб, і вони 
лишаються в дитячому організмі.

 n Отже: зробіть ставку на промивання носа.

Страх 3:  Внутрішні резерви
Першим флангом на ворога виступають 
інтерферони – білки, які виробляє організм 
у відповідь на вторгнення мікромерзотників. 
Захисники намагаються зробити неушкоджені 
клітини стійкими до агресорів і активують 
імунні механізми. Здавалося б, прийняти пре-
парат-аналог інтерферону чи простимулювати 
за допомогою медикаментів продукування 
цих білків організмом – чудова ідея… На жаль, 
жодне з досліджень не змогло довести ефек-
тивності таких препаратів.

Та, на щастя, власні інтерферони не сплять. За 
їхнім закликом у бій вступають різні хімічні речови-
ни та клітини, що мають у назві, зокрема, загрозли-
ві титули пожирачів і кілерів. У підсумку складної 
імунної реакції виробляються антитіла. Завдяки 
їм у разі повторної зустрічі з таким самим вірусом 
захист буде більш швидким та ефективним.

 n Отже: основна надія – на імунітет. І «напрацьову-
ється» він не екстреними методиками, а планомірним 
дотриманням принципів здорового способу життя.

Страх 4:  Вакцини
Щеплення – шанс проігнорувати віруси якщо 
не повною мірою, то значною. Саме вакци-
нація, коли йдеться про грип, дає можливість 
завчасно спродукувати антитіла проти най-
імовірніших цьогоріч штамів. Звісно, лишаєть-
ся можливість зустрічі зі штамом, який не 
охоплює вакцина. Неможливо за допомогою 
щеплень убезпечитися й від застуд, адже збуд-
никами ГРВІ може бути понад 200 підвидів 

різних вірусів. Однак є можливість мінімізува-
ти бактеріальні ускладнення, які можуть вини-
кати під час застудних захворювань, завдяки 
щепленням від пневмококової та гемофільної 
інфекцій.

 n Отже: вакцинація перешкоджає згубній діяльно-
сті деяких із провокаторів синуситів, отитів, пневмо-
ній та інших негараздів. 

Щеплення від пневмококової та гемофільної інфекцій значно зменшують 
імовірність бактеріальних ускладнень під час ГРВІ.
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Міф № 1:
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страшна сила

Анна КУЧМА, 
дерматовенеролог 
II категорії

Заслуговують на 
довіру лише сертифіковані, 

перевірені часом та досвідом лікарів-
дерматологів препарати ботулотоксину. 

Користуватися незареєстрованими 
засобами небезпечно, оскільки є ризик 

неконтрольованих реакцій

Розгладити зморшки: 
у пошуках правди

Ботулотоксин – отрута, що шкодить здоров’ю
Факт лишається фактом – це таки отрута. 
Проте сам по собі препарат із токсином не 
становить небезпеки. Інакше його не вво-
дили б немовлятам для лікування кривошиї 
чи пацієнтам із вродженою косоокістю. До 
речі, першим ботулотоксин для косметоло-
гії відкрив офтальмолог Алістер Каррутерс. 
Він помітив, що побічна реакція введення 
токсину – розгладження мімічних зморшок. 
Це відбувається за рахунок тимчасового бло-
кування м’язів обличчя. В результаті не тільки 

зникають уже наявні мімічні зморшки, а й не 
утворюються нові, навіть якщо ви віртуозно 
володієте виразною мімікою.

Про цю дивовижну особливість токсину 
ботулізму лікар розповів своїй дружині, яка, 
на щастя мільйонів жінок, виявилася дермато-
логом. Вона підхопила ідею і почала першою 
практикувати ін’єкції в салоні краси. Згодом, 
а було це 30 років тому, «епідемія» ботуло-
токсину захопила США, а потім і весь світ.

Ботулотоксин – одна 
з найбільш знаних речовин 
в індустрії краси. Хтось 
покладає на нього всі 
свої надії, хтось вважає 
небезпечним. А що насправді?
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Міф № 3:

Міф № 4:

Міф № 5:

Токсин ботулізму здатний перетворити 
обличчя на маску

Якщо ви довіритеся професіоналу, то можете 
бути спокійними за своє обличчя. Проте варто 
майстру неправильно обрати місце уколу чи 
порушити дозування – ін’єкція з токсином 
перетворюється на ворожу диверсію. Відтоді 
ви станете прекрасною кандидатурою для 
зарахування до шпигунської команди. Навіть 
у розпачі жоден м’яз не викаже ваших пережи-
вань. Не засмучуйтеся, цей процес оборотний: 

згодом (через 3–6 місяців) дія токсину посту-
пово припиняється, й нові нервові закінчення 
починають проростати. У разі невдалої проце-
дури можна прискорити цей процес. У пригоді 
стануть методи, що посилюють кровообіг:

 масаж;
 фізпроцедури – електрофорез, міостиму-

ляція чи мікроструми;
 походи в лазню чи сауну.

Токсин спричиняє звикання
Ні, за умови, що ви не зловживатимете ін’єкція-
ми. Один раз на рік – ідеальний варіант, якщо 
ви досить урівноважена та спокійна людина, 
й раз на півроку, якщо бурхливі переживання 
постійно відтворюються на вашому обличчі. 
Частіше розгладжувати мімічні зморшки 

спеціалісти не радять, інакше м’язи можуть 
атрофуватися і з часом почнуть провисати. 
Особливо це стосується старших дам, у яких 
гравітаційний птоз (природне опущення м’яких 
тканин) посилюється через унеможливлення 
рухової активності за допомогою ін’єкцій.

Препарат, попри багаторічне 
використання, загрожує ускладненнями

Ні, не загрожує, якщо до справи береться 
профі.
Якщо ні, можуть бути неприємності. І треба 
знати, які саме:

 птоз повік, коли очі затуляються, але не 
розплющуються, бо проблематично підняти 
верхню повіку;

 протилежна крайність – око перестане 
повністю заплющуватися;

 може порушитися сльозовиділення. Треба 
бути готовим, що сльози з’являтимуться не 
тільки під час перегляду драматичних фільмів, 
а й просто так – у магазині чи на вулиці;

 результатом невдалої процедури в нижній 
частині обличчя можуть бути асиметрична 
посмішка, або, якщо помилки припуститися 
в районі шиї – може бути проблематично ковт-
нути навіть вівсянку.

Використовувати ін’єкції можна  
тільки після 40

Насправді все залежить від показань. Якщо 
активна міміка спровокувала появу глибокої 
міжбрівної зморшки чи гусячих лапок у 25, то 

нічого не заважає використати ботулотоксин. 
А ось раніше 18 років робити уколи краси 
зарано, запевняють спеціалісти. 

Міф № 2:



Спринтери чи стаєри: 
як правильно їсти?

Для когось прийом 
їжі – процес 
неквапливий. 
А для інших – 
забіг на коротку 
дистанцію. 
Спеціалісти 
винесли свій 
вердикт: 
виграють ті, 
хто шанує 
неквапливі 
трапези. 
Чому?

Щелепи чи 
шлунковий сік?

Миттєво проковтуючи свою порцію, ми пере-
творюємо на низькопробний фаст-фуд навіть 
найкорисніші страви. Причина – їжа не буде 
повноцінно перетравлена, і замість того, щоб 
одержати необхідні поживні речовини, ми 
отримаємо перенавантаження ШКТ. Тож без 
чергового нагадування про ретельне пережо-
вування їжі тут не обійтись – і ось чому.
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Світлана ВОЛКОВА, 
гастроентеролог 
вищої категорії

Неквапливі трапези – 
чудовий спосіб проявити 

повагу до свого організму



Величезну роль відіграють уже самі по собі 
жувальні рухи. Вони дають сигнал «до роботи!» 
Бо кому ж легко працювати без підготовки? 
Це все одно що бути зранку силоміць витяг-
нутим з ліжка і посадженим за робочий стіл. 
От і шлунку таке теж не до душі. Зубів у нього, 
між іншим, немає, і надто великі шматки він 
за нами не дожує. Шлунковий сік здатний 
розм’якшувати тільки невеличкі грудки.

До речі, про зуби! До спортзали ми їх не від-
правимо, а тренуватися їм потрібно. Тож хай 
собі старанно подрібнюють їжу. Це покращу-
ватиме кровообіг і перешкоджатиме пародон-
тозу. А слина, яка активніше вироблятиметься 
під час цього процесу, берегтиме зуби від 
карієсу й паралельно розпочне (за допомогою 
ферментів та інших сполук) підготовку їжі до 
подальшого перетравлювання.

Вечеря чи відпочинок?
Організм діє відповідно до природних ритмів, 
і найбільший період його активності – з 12-ї до 
19-ї години. Тож логічно, що обід, традиційно 
найбільший прийом їжі, відбувається у середині 
дня. І добре, якщо є можливість з ритуаль-
ною неспішністю поїсти вишукані страви… Та 
зазвичай у скаженому сучасному ритмі дай Бог 
згадати бодай про перекус. Після таких робочих 
марафонів лишається єдина мрія – дістатися 
додому, швидко поїсти й нарешті розслабитися.

Стоп! А чи правильно ставити знак рівно-
ваги між прийомом їжі та розслабленням? 
Від організму засвоєння з’їденого вимагає 
ого-го яких зусиль, травлення відбирає на 
себе левову частку всіх енерговитрат. Тому 
послідовність дій має бути інша: спочатку 
хоч трохи перепочити, а вже потім братися 
до вечері, звісно, легкої. До того ж, у спокій-
ному стані для відчуття насичення потрібна 
менша порція.

Ожиріння чи стрункість?
Дедалі більша кількість досліджень прово-

дить пряму залежність між звичкою швидко 
їсти й ожирінням. Одне з цікавих спо-
стережень стосувалося національних 
традицій – з’ясувалося, що схильні до 

огрядності американці з’їдають менші 
порції, ніж стрункі французи. Італійці, 
любителі тривалих застіль, також пе-

реважно зберігають чудові форми. 

Парадокс має пояснення: жителі США їдять 
набагато швидше, ніж європейські гурме.
Причина переїдання при швидкому спо-
живанні страв добре відома: щоб відчути 
ситість, потрібні 20 хвилин. Якщо пережо-
вування відбувається повільно, мозок 
встигає отримати сигнал про надходжен-
ня достатньої кількості енергії до того, як 
ми почнемо споживати зайві калорії. 

не відволікаймося на 
телепрограми, вебсерфінг 

і соцмережі: за бездумного 
проковтування їжі порції 
помітно збільшуються;

обираймо заклади 
з тихою атмосферою, оскільки 

бадьора музика підсвідомо 
спонукає активніше 

працювати щелепами та 
швидше ковтати;

насолоджуймося 
ароматом кожного 

шматочка – відчуваючи 
апетитний запах, можна 

швидше досягти відчуття 
насичення.

Отже – уповільнюймося, а також:
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