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Комплексний підхід
до зміцнення здоров’я, зниження ваги 
й розвитку сили та витривалості жінок!

Допоможимо ефективно настроїтися на тренування, сформувати 
правильний раціон і отримати якісний результат!

Інтервальні кругові тренування 
спеціально  для жінок 
+ програма харчування 
+ супровід тренера

Повний фітнес: силове тренування + кардіонавантаження + розтяжка

Здорове харчування, яке захищає м’язи і прискорює обмін речовин

Щомісячний аналіз змін із тренером + супровід під час кожного тренування

Гідравлічні
тренажери —

це заняття
без травм суглобів

і сухожиль
для будь-якого

віку
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здорових дат

Хороше самопочуття варто цінувати, 
тому команда Healthy&Happy радить вам:

Не зловживати солодким!
Цього дня відзначають Всесвітній день 
боротьби з діабетом. Ця хвороба входить 
до трійки лідерів найпідступніших убивць 
на рівні з атеросклерозом і раком. У світі 
200 млн діабетиків.

0 800 30 30 35
Безкоштовно зі всіх телефонів по Україні

Комплексний підхід
до зміцнення здоров’я, зниження ваги 
й розвитку сили та витривалості жінок!

Допоможимо ефективно настроїтися на тренування, сформувати 
правильний раціон і отримати якісний результат!

Інтервальні кругові тренування 
спеціально  для жінок 
+ програма харчування 
+ супровід тренера

Повний фітнес: силове тренування + кардіонавантаження + розтяжка

Здорове харчування, яке захищає м’язи і прискорює обмін речовин

Щомісячний аналіз змін із тренером + супровід під час кожного тренування

Гідравлічні
тренажери —

це заняття
без травм суглобів

і сухожиль
для будь-якого

віку

Не палити!
У Міжнародний день відмови від паління 
не зайвим буде згадати, що під час паління 
однієї цигарки утворюється понад 4000 хі-
мічних сполук, з яких 60 провокують 
рак. До речі, якщо бодай один із батьків 
викурює 1–2 пачки на день, у сечі малюка 
кількість нікотину дорівнює 2–3 цигаркам.

Перевіритися на СНІД
У Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
експерти говорять про розмах хворо-
би – понад 42 млн людей перевірили на 
собі її лихі якості. Healthy&Happy – перша 
приватна клініка, яка у власній лабо-
раторії робить 

аналіз на СНІД. Наші тест-системи 
дають високу точність результатів 
і дозволяють виявити інфікування 
через 3–5 тижнів після ймовірно-
го зараження. Конфіденційність 
гарантована!

14.11

17.11

01.12

Пам’ятайте, що незахищений статевий 
акт – не єдиний спосіб передачі інфек-
ції. Небезпека може чатувати в кабінеті 
стоматолога, студії тату, в манікюрному чи 
педікюрному салоні. 
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що нового?

Разом ми сила!
29 вересня був особливий день. Ми святку-
вали першу річницю відкриття ЛДЦ на Дра-
гоманова, 1Н! Незважаючи на примхи 
погоди, свято видалося душевним і по-
зитивним. Наші спеціалісти ділилися з усіма 
охочими корисними порадами щодо здоров’я 
і гарного самопочуття. А розважальна програма 
створювала атмосферу справжнього свята 
та дарувала чудовий настрій.

Благородні справи
Healthy&Happy долучився до добрих справ! 
Ми стали партнером одразу двох благодій-
них заходів. Так, до Дня серця, що відбувся за 
ініціативою торговельно-розважального цен-
тру Rive Gauche, наші спеціалісти безкоштов-
но вимірювали тиск, рівень цукру в крові та 
робили електрокардіограму всім охочим. 

Долучайтеся!
14 листопада о 10:00 у нашому Центрі 
на Саксаганського, 39А розпочнеться День 
донора крові. Про умови підготовки можна 
дізнатися за посиланням: kmck.kiev.ua.

Сезон чудес розпочато
До Дня святого Миколая 19 грудня у цен-
трах Healthy&Happy на Саксаганського, 39А 
та Драгоманова, 1Н на наших пацієнтів 
чекають передноворічні сюрпризи. 
Завітайте на обов’язкове 
частування різноманіт-
ними смаколиками 
й веселу фотосесію 
з символом наступно-
го року – свинками  
Не пропустіть!Також нас запросив фітнес-клуб для жінок 

FitCurves Ukraine на вечірку Pink Party до ТРЦ 
Gulliver, присвячену Дню профілактики раку 
молочної залози. У спеціальній УЗД-зоні ми 
проводили безкоштовні обстеження молоч-
них залоз і радили, як правильно піклуватися 
про здоров’я грудей.

5 чи 12?
Нагадуємо про 
можливість оціни-
ти якість по-
слуг у центрах 
Неаlthу&Нарру 
за допомогою 
сканування 
QR-коду. 
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знайомство

Руслан СКРИПНИК, 
менеджер з IT  
Healthy&Happy 

Разом із H&H уже п’ять років. Забезпечує на-
лаштування та підтримку комп’ютерної техні-
ки, хоча мріяв бути фармацевтом. Любов до 
медицини допомагає Руслану знайти спільну 
мову з колегами-медиками та почуватися 
комфортно в стінах клініки.

Вплив IT-технологій на медицину колосальний. 
Для ефективної роботи лікарям вигідніше 
користуватися комп’ютерними системами, де 
в один клік можна ввести дані про пацієнта, 
аніж писати все від руки. Згодом і пацієнти, 
і медики завдяки електронним хмарним систе-
мам зможуть отримати необхідну інформацію, 
перебуваючи в будь-якому місці. Наразі ми ак-
тивно працюємо над створенням мобільного 
застосунку, аби пацієнт завжди мав під рукою 
результати обстежень, аналізів чи міг установи-
ти нагадування для вчасного прийому ліків.

Надія КРАСНОЖОН,  
провізор, завідувач аптечного 
пункту від аптеки №1 
Healthy&Happy

В аптечному пункті на Саксаганського, 39А, 
працює чотири роки. Вважає, що всі питання 
і з лікарями, і з пацієнтами потрібно вирішува-
ти з усмішкою та гарним настроєм.

У нашій аптеці стосунки провізор–лікар–па-
цієнт дуже тісні: ми намагаємося виконувати 
всі рекомендації лікарів та побажання паці-
єнтів, коли йдеться про забезпечення необ-
хідними ліками та предметами гігієни. Якщо 
клієнти звертаються по пораду безпосеред-
ньо до нас, завжди намагаємося скерувати їх 
у правильне русло – радимо спершу прокон-
сультуватися з фахівцем.

Найскладніші періоди роботи – це, звісно, се-
зон грипу та застуд, але намагаємося зробити 
все від нас залежне, аби наші пацієнти були 
здоровими та щасливими.

Андрій АРТЮШЕНКО, 
лаборант клініко-діагностичної 
лабораторії

За чотири місяці роботи у Healthy&Happy 
зрозумів, що недарма з юних років мріяв 
пов’язати своє життя з медициною.

З вибором професії в мене проблем не 
було. Після 9-го класу вступив до Київсько-
го медичного коледжу за спеціальністю 
«клінічний лаборант». Наразі навчаюся 
на магістратурі в Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка 
на мікробіолога. Взимку вже отримую 
диплом. Я радий бути частиною команди 
висококваліфікованих фахівців у клініці 
Healthy&Happy і гордий, що маю змогу набу-
вати професійного досвіду саме тут.

Валентина БІЛОУСОВА,  
лікар-офтальмолог

Коли твоє покликання – допомагати людям, 
не важливо, які перепони стоять перед 
тобою. Головне – це вірити у свої сили і, не 
відступаючи, йти до поставленої мети.

Мій шлях у медицину був довгий і кропіткий. 
Після навчання в медичному університеті та 
двох років інтернатури я стала мамою, тож 
лікарем попрацювати не встигла. Проте завжди 
знала, що бути офтальмологом – це моя доля, 
яка і привела мене на роботу в Healthy&Happy. 
Спочатку не за фахом, а тепер, і я страшенно 
цьому рада, – за покликанням. Отримую велике 
задоволення від спілкування з пацієнтами 
й завжди готова допомогти!
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що скажете, док?

Бути чоловічим 
лікарем – означає 
постійно мати 
справу з делікатними 
моментами у житті 
представників 
сильної статі. Однак 
Олександр ПЕРШУКОВ 
не боїться труднощів. 
Його впевненість 
підкріплена 
незліченною 
кількістю годин, 
проведених 
у медичній 
бібліотеці та за 
хірургічним 
столом. І це не єдині 
складові віртуозної 
лікарської 
майстерності.

 n Олександре Івановичу, в медицині Ви вже 
понад 40 років – якими були перші кроки?
Вибір медичного вишу був продиктований 
обізнаністю в природничих науках – біології, 
хімії, фізиці. Й навчатися було цікаво, допо-
магав юнацький азарт. Анатомічний театр 
мене не лякав, операційні – також. Починаючи 
з ІІІ курсу ми з одногрупником двічі на тиж-

день ходили ночами до хірургічних відділень 
у лікарні, аби дивитися, допомагати, набувати 
досвіду. Звісно, втомлювалися – зате як зранку 
смакував простий чай зі скибкою хліба з сіллю 
в лікарняній їдальні! Інтернатуру я обрав за 
напрямом «хірургія», і за рік навчання в моєму 
доробку була 71 повноцінна операція, без 
урахування дрібних хірургічних корекцій.

Олександр ПЕРШУКОВ,  
лікар-уролог вищої категорії, лікар УЗД

«Не можна йти за модою 
у призначенні ліків»
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 n Нині Ваша спеціалізація – чоловічі 
проблеми. Чим Вас привабила саме урологія?
Паралельно з навчанням я працював медбра-
том у лікарні, де загальними улюбленцями 
були урологи – веселі, дотепні, компанійські. 
Тож не виключаю, що саме тому і я вирі-
шив долучитися до цього фаху. Вступив до 
ординатури в Інститут урології, там і захистив 
дисертацію. Вона була присвячена відновлен-
ню статевої функції після серйозних травм. 
Це дуже важливий момент, адже зазвичай 
складних травм зазнавали молоді чоловіки – 
шахтарі, хлопці, які потрапили в ДТП. Загалом 
в інституті пропрацював 18 років.

 n Чи виправдалося перше враження 
від урологів?
Радше, довелося переконатися в очевид-
ній істині – всі люди різні. Тоді мені просто 
пощастило зустріти працелюбних, приємних 
людей із хорошим почуттям гумору. Тонким 
почуттям гумору! Не терплю напівпристойних 
анекдотів, пов’язаних із професією уролога. 
Я переконаний, що виносити будь-яку інфор-
мацію за стіни кабінету, а тим паче жартувати 
на цю тему – неприпустимо. Навіть привітна 
усмішка не завжди доречна – бережи Боже, 
щоб пацієнт не витлумачив її як насмішку. Лю-
дям і так непросто пояснити, що саме їх непо-
коїть – ситуації бувають делікатні, не всі мають 
медичну освіту, щоб чітко описати проблему. 
Або ж пацієнт уже встиг начитатися в інтер-
неті й заплутатися в медичній термінології.

 n А у всесвітній мережі можна прочитати 
що завгодно…
Я переконався у цьому на власному досвіді. 
Працюючи над монографією про невиправ-
даність травматичних хірургічних втручань при 
варикоцеле у хлопчиків протягом багатьох 
років, зрозумів, що в науковій літературі чима-
ло підтасовок. Наприклад, один автор припус-
кає: можна оперувати, а можна не оперувати. 
За кільканадцять років другий автор теоре-
тизує: можна робити, можна не робити, але 
якщо робити, то можна у різний спосіб. Третій 
автор аналізує: перший цікавився, другий 

окреслив напрями, я вважаю, що найкращий 
метод – такий! Зрештою, минає 30–40 років, 
і з’являється публікація, де написано: перший, 
другий і третій автори переконливо довели, 
що потрібно робити саме ось так! Доки не 
бачиш першоджерел, все видається правдо-
подібним. Однак нічого не можна сприймати 
на віру. Де тільки не доводилося шукати 
примірники, яких тільки пригод не трапляло-
ся зі мною в пошуках книг – там їх миші з’їли, 
там – гарячою водою залило…

 n Ви спираєтеся лише на перевірені дані?
Звісно. Не можна йти за модою, призначати 
ліки, тому що вони в усіх на вустах. Не всі 
вони мають доведену ефективність. Напри-
клад, певний час я уважно вивчав книги 
ХІХ ст. з фармакогнозії (це наука, що вивчає 
лікарські речовини рослинного чи тваринно-
го походження). Було цікаво, адже колись не 
було антибіотиків, знеболювальних та інших 
сучасних препаратів, але ж людей якось ліку-
вали! Потенціал рослин вивчався тоді дуже 
ретельно. І якщо в ХІХ ст. вчені довели, що 
якась травичка не ефективна – то чого б вона 
стала ефективною в ХХІ ст.? Такі твердження, 
звісно, викликають сумнів.

 n Уже близько року Ви працюєте 
в Healthy&Happy. Які враження від співпраці?
Чудові – завдяки прекрасному колективу! 



Олександр МАТЮХА, 
кандидат медичних наук, 
психіатр вищої категорії

Людський мозок пристосо-
ваний до навчання, тож усвідом-
лення глибинних переживань дає 
можливість вибудувати свою по-

ведінку в новий спосіб – і жити 
більш комфортно

Доктор Фрейд
Якщо судити за численними 
анекдотами, родоначальник 
психоаналізу писав про секс, секс і ще 
раз про секс. Та якщо копнути глибше, 
його вчення – це своєрідний гімн розуму. 
Що, у свою чергу, геть не означає, 
ніби Зигмунд Фрейд завжди вчиняв 
раціонально.

Що відкрив?
Стверджувати, що Фрейд був першопрохід-
цем до сфери несвідомого, не дуже спра-
ведливо. Над природою ірраціональних 
поривів душі мислителі міркували і до ньо-
го. Однак він був першим, хто застосовував 
до роботи з несвідомими проявами психіки 
науковий інструментарій. І довів: людина – 
це не лише її розум. У Фрейдівській концеп-
ції психіка є багаторівневою, і свідомість – 
це так, лише манюнька верхівка айсберга 

над потужними темними силами. Та водно-
час ця верхівка – вона ж і вишенька на торті. 
У вченні Фрейда виразно звучить віра в те, 
що ірраціональні мотиви можна усвідо-
мити й розкласти по поличках – «там, де 
було Воно, повинно стати Я». І такий підхід 
справді має терапевтичний ефект: у чима-
лій кількості випадків позбутися нервового 
розладу дає змогу саме лише усвідомлення 
причини неврозу.
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Чим завинив?
Австрійського лікаря очікувала всесвітня 
слава – і повне несприйняття. Сучасники були 
шоковані. Й не тим, що похитнулася віра в ра-
ціональну суть людського єства. І не тим, що 
провідним поривом проголошувалося лібідо. 
Головним «злочином» Фрейда стала руйнація 
уявлення про невинність немовлят. Теорію, 
згідно з якою сексуальність проявляється 
з раннього дитинства, було сприйнято як 

зазіхання на одну з найвищих сімейних цін-
ностей. «Зрозуміло, що в цій боротьбі Фрейд 
вдався до іншої крайності й описував дитину 
однобічно, виявляючи лише її порочність», – 
зауважував неоФрейдист Еріх Фромм. А деякі 
з біографів, навпаки, вважають, що Фрейд 
і сам був продуктом тогочасного суспільства 
й до свого відкриття ставився без захвату, 
навіть із певною сором’язливістю.

У чому помилявся?
Немає, мабуть, жодного з положень батька 
психоаналізу, яке не було б піддане критиці 
з боку його послідовників, критиків і дослідни-
ків наступних поколінь. І справді, хоч би яким 
великим був внесок Фрейда в неврологію, 
психіатрію, психологію, філософію і релігіє-
знавство, це не означає, що всі озвучені ним 
припущення є істиною в останній інстанції. 
Однак серед наукового доробку лікаря був 
той напрям, про який він і сам намагався не 
згадувати. Вивчаючи дію кокаїну на людський 

організм, Фрейд став палким прихильником 
білого порошку. Те, що виявлення знеболю-
вальної дії посприяло розвитку вчення про 
місцеву анестезію – плюс. Те, що публікації, 
присвячені чудодійній силі, стали поштовхом 
до поголовного захоплення цим психостиму-
лятором – явний мінус. Після того, як лікаря 
почали звинувачувати у пропаганді нарко-
тиків, Фрейд більше не згадував публікації 
про кокаїн у своїй бібліографії. Що, однак, не 
позбавило його кокаїнової залежності.

Що любив?
Фрейд був пристрасним курцем і практично 
не розставався з сигарами. Подейкують, коли 
його племінник надумав кинути палити, про-
славлений дядько промовив: «Мій хлопчику, 
паління – це найбільше і найдешевше з задово-
лень у нашому житті. І якщо ти хочеш від нього 
відмовитися, то мені тебе дуже шкода». У мить, 
коли лікарі діагностували серцеву недостат-

ність, Фрейд відмовився вірити, ніби причиною 
є паління. Надалі його атакував рак ротової 
порожнини. Вже немолодий чоловік боровся 
з хворобою протягом 16 років, пройшов три 
курси променевої терапії, переніс 33 операції. 
У віці 83 років, після потрійної дози морфіну, 
Фрейд помер. За кілька днів до цього він за-
повідав братові найцінніше – свій запас сигар.

Від чого плакав?
Фрейд був уже смертельно хворим, коли 
до Австрії прийшли нацисти. В обмін на 
свободу для сім’ї вимагали підписати 
документ, який засвідчував би, що жодної 
шкоди нацистський режим психоаналітику 
зі світовим ім’ям не завдав. Розповідають, 
Фрейд зіронізував: «Чи мушу я рекоменду-
вати гестапо кожному?»

Зрештою Марії Бонапарт, правнучці імпера-
тора, вдалося викупити свого учителя. Чи це 
художній вимисел, чи правда, але кажуть, 
коли старенький ступив на червону доріжку, 
розстелену під час зустрічі, його обличчям 
котилися сльози. Психоаналітика зі світовим 
ім’ям було врятовано. Але четверо його 
сестер таки стали жертвами Голокосту. 
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тема номера

Альбіна ГРИЩЕНКО, 
лікар-невропатолог 
вищої категорії

Що кращий настрій – 
то міцніший імунітет. Від 

позитивного налаштування 
справді багато залежить!

Don’t worry,
be happy!



/
/

w
w

w
.

h
h

.
c

o
m

.
u

a

11

Під маскою «псевдо»
Ситуація: болить там, де не повинно

Застереження «всі хвороби від нервів» допомагає 
вам спокійніше дивитися на світ? Ні? Ви ризикуєте, 
бо емоційне перенапруження може перетворитися 
на цілий букет хвороб. Як саме? Елементарно.

Кажуть, Гюстав Флобер, опи-
суючи сцену повільної смерті 
головної героїні роману «Ма-
дам Боварі», так глибоко спів-
переживав їй, що почав сам 
відчувати в роті смак миш’яку 
й навіть спостерігати симп-
томи отруєння. Цей приклад 
самонавіювання – яскрава 
ілюстрація психосоматики (від 
психе – душа й сома – тіло) – 
хвороб, що їх провокують наші 
емоції. У наш час ситуації, як 
і з Флобером, нерідкість – 
лікарі не знаходять у пацієнтів 
жодних ознак органічних 
уражень. А хвороба є.

Можливо, психосоматичні 
розлади – просто надума-

ні? Не зовсім. Надто сильні 
переживання справді можуть 
спровокувати реальні фізичні 
реакції. Наприклад, нервова 
система реагує на постійне 
перенапруження зниженням 
больового порога. В результа-
ті під час депресії ті імпульси, 
які зазвичай не відчувалися 
б, сприймаються як больові. 
Або – дають про себе знати 
м’язові спазми. Але ж м’язи 
не вміють самостійно щось 
вирішувати. Вони лише ви-
конавці, котрі отримують від 
нервової системи сигнал три-
воги й на емоційне напружен-
ня відповідають фізичним. 
Тож тіло таки справді починає 
боліти!

Звернутися до лікаря, щоб виключити реальну 
патологію. Бо через фразу: «А, це в мене просто від стресу!», 

можна проґавити щось серйозне. Якщо ви все-таки фізично здорові, слід подбати 
про нервову систему. Спробуйте:

Що робити?

лайт-варіант – чай із мелісою. Якщо допоможе.

фарм-варіант. Тільки не варто панікувати, мовляв, антидепресанти, які виписує 
психіатр, – «ліки для психів». Покладіться на фахівця і зрозумійте: він прописує 

ефективний засіб, який на хімічному рівні допомагає відновити баланс й уникнути 
справді серйозних розладів.

терапевт-варіант. Проведіть «внутрішнє розслідування» разом із психотерапевтом,  
аби з’ясувати, що стало першопричиною надмірної знервованості чи тривожності.  

До речі, Еммі Боварі фахівець знадобився б. Адже насправді вона намагалася втекти не від 
порожнечі провінційного життя, а від внутрішньої пустки.
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тема номера
Під знаком «стрес»

Ситуація: болить, бо організм працював до знемоги

Хронічні стреси здатні послі-
довно й методично руй-
нувати організм. Природа 
задумала стресову реакцію 
як величезний подарунок 
людству, адже миттєва 
мобілізація організму перед 
лицем небезпеки – базова 
умова виживання в дикій 
природі. Системи, від-
повідальні за гостроту реак-

ції та швидкість руху, активі-
зуються, а ті, які не актуальні 
в ході гонитви за мамон-
том або битви з ворожим 
племенем, – пригнічуються.

Проблема полягає в тому, 
що організм сучасної 
людини реагує на дорож-
ні затори, конфлікти на 
роботі, батьківські збори й 

телевізійні новини так само 
гостро, як і на зустріч із 
шаблезубим тигром. І коли 
стресові ситуації повторю-
ються раз у раз, організм 
починає страждати. По-пер-
ше, знижується імунітет, бо 
одна з функцій гормонів 
стресу, які виробляють 
наднирники, – допомогти 
загоїтися пораненням. Тож 
гормони мають проти-
запальну дію і водночас 
пригнічують імунітет, аби 
мінімізувати запалення. 
По-друге, тіло працює в ава-
рійному режимі, й рано 
чи пізно деталі механізму 
зношуються. Де тонко – там 
і рветься. До захворювань, 
у розвитку яких значну роль 
відіграють психологічні чин-
ники, належать виразкова 
хвороба шлунка та дванад-
цятипалої кишки, гіпертен-
зія та інші серцево-судинні 
проблеми, бронхіальна 
астма, збій у роботі щито-
подібної залози, застудні 
захворювання – та ще купа 
всяких болячок.

Якщо порада змінити ставлення до складних 
ситуацій звучить утопічно, можна бодай 
спробувати змінити спосіб їх подолання. 
Оскільки сплеск гормонів під час стресу 
спонукає тіло до фізичної активності – 

вирушайте до спортзали. А при перевтомі 
й повному знесиленні геть незайвим буде 

візит до лікаря.

Що робити?
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Під грифом страху
Ситуація: болить, бо страшно

Як психологічне перенапру-
ження спричиняє хворобу, 
так і захворювання може 
стати поштовхом до стресової 
круговерті. Приміром: молоду 
здорову дівчину під час поїзд-
ки підступно атакує цистит: 
руйнує всі плани, ставить 
у вкрай незручне становище, 
прив’язуючи до туалету, чи не 
вперше в житті змушує відчу-
ти, що таке сильний біль. І ось 
після курсу лікування біль по-
вертається з новою силою… 
Запалення було проліковане, 
однак страх перед хворобою 
лишився. Збентежений мозок 
панікує – і м’язи реагують 
спазмом.

І добре, якщо страждальниця 
відразу вирушає до лікаря, 
а не займається самодіаг-
ностикою. Куди там герою 
Джерома К. Джерома, який 
прочитав медичну енцикло-
педію і знайшов у себе всі 
можливі симптоми, в нас же 
тепер цілий інтернет під ру-
кою! І познаходити там можна 
такого, що потім до медично-
го закладу й справді не дійти – 

так сильно від жаху тремті-
тимуть коліна. До лексикона 
лікарів сьогодні увійшов такий 
термін як «кіберхондрія» – осу-
часнений варіант іпохондрії, 
що полягає у встановленні 
собі діагнозів «за допомогою» 
інформації з сайтів.

Причин надмірної вразливо-
сті чимало. А домінує серед 
них спадковість. Коли старші 

родичі були схильні до 
панікерства, не дивно, якщо 
й діти нервуватимуть через 
найменше нездужання. Пси-
хологи додають: вишукуван-
ня у себе хвороб може бути 
підсвідомою реакцією на 
байдужість батьків, якщо 
в ранньому дитинстві 
захворювання були єди-
ним способом привернути 
їхню увагу.

Що робити?

Вирушати до лікаря, котрий поставить правильний діагноз 
і порадить, що робити. Якщо під час обстежень з’ясується, 

що камінь спотикання – психологічний дисбаланс, 
поновити його допоможе фахівець. Він навчить вас технік 
самозаспокоювання й аутотренінгу. А розхитаним нервам 

стануть у пригоді вітаміни групи В. Пам’ятайте, що лікування 
душевних травм потребує професійного підходу так само, 

як і терапія тілесних хвороб. 
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здоров’я: чоловіки

Вікторія ГОЛОВАТА, 
лікар-кардіолог 
вищої категорії, 
лікар з функціональної 
діагностики

Малорухливий 
спосіб життя зумовлює 

появу зайвих кілограмів, які нега-
тивно впливають на судини. До того 
ж, частота пульсу в чоловіків, котрі 

віддають перевагу дивану, на 20 % вища, 
ніж в активних осіб. Отже, серце 

швидше зношується

Техогляд для двигуна

Парадокс – чоловіки та жінки 
однаково страждають на 

серцево-судинні недуги, однак 
чоловічий двигун через судини 

барахлить частіше. Чому?

Г
ол овна причина – недбале ставлення 
до свого здоров’я: небажання лікува-
тися, недотримання приписів лікаря та 

непослідовність у виконанні лікувальних 

заходів. І це лише частина правди. Окрім 
суб’єктивних факторів на серце впливають 
і об’єктивні причини, про які варто знати 
в деталях.

Три фактори ризику

1 Стрибки артеріального тиску
Коли стовпчик тонометра показує зави-

сокі цифри, опір у судинах зростає, й серце 
мусить працювати зі швидкістю боліда, що 
вже бачить чорно-білий прапорець фінішу. 
Аби виживати в режимі нон-стоп, двигун 
має змінювати принцип роботи. Ці зміни 

зменшують постачання крові до міокарда. 
Але чому ж зростає тиск?

Негативні емоції. Чоловіки настільки обтяжені 
своєю соціальною роллю сильної статі, що 
від напруження постійно живуть у хроніч-
ному стресі. В такому стані у кров надходить 
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Не гладшати!
Жирова тканина є джерелом жіночих статевих гормонів – 
естрогенів. Їх надлишок пригнічує вироблення тестостерону 
в чоловічому організмі, й це загрожує не лише сексуальними 
невдачами. Доведено, що існує зв’язок між кількістю чоловічого 
гормона та здоров’ям серця. Тож чоловіки – тримайте форму!

адреналін – гормон, що дає змогу швидко 
мобілізуватися. Короткочасні мобілізації 
активують усі системи організму, а система-
тичні – шкодять, бо надлишок адреналіну 
провокує периферичний спазм судин.

Фізичні навантаження. Для непідготовленого 
організму спортивні подвиги – аналог хроніч-
ного стресу. Скажімо, ви вирішили: від завтра 
веду здоровий спосіб життя. І ось на ранок 
уже завзято біжите 5 км. Але забули, що у вас: 
а) зайва вага, б) безсоння, в) артеріальна 
гіпертензія. Тож обережно! Виснажливі забіги 
можуть вивести з ладу двигун.

Неправильне меню. Фахівці ставлять знак рівно-
сті між любов’ю до смаженої жирної свинини 
й інфарктом. Шкодять серцю і продукти 
з надлишком солі, яка спричиняє набряки, 
зокрема й периферичних судин.

Алкоголь. Спиртні напої розширюють судини 
та знімають нервове напруження завдяки 
уповільненню реакцій головного мозку. Од-
нак продукти їх розпаду спричиняють стійкий 
спазм судинної стінки. І… підвищення тиску.

Тютюн. Нікотин шкодить легеням, бронхам, 
шлунку, мозку й судинам. Цигарки винні 
у спазмі капілярів.

2 Витівки холестерину
З віком в організмі порушується 

ліпідно-білковий обмін, результат – на 
стінках судин накопичується холестерин 
і утворюються атеросклеротичні бляшки. 
До речі, практично в усіх людей є ген, що 
запускає розвиток атеросклерозу. А оскіль-
ки при цьому судини звужуються і пропу-
скають менше поживних речовин і кисню 
до серця, розвиваються серцево-судинні 
хвороби. Окрім гена, до відкладення холе-
стерину причетні майже всі чинники, що 
підвищують тиск.

3 Сексуальні негаразди
Самі по собі проблеми в ліжку – велика 

прикрість. А тут ще й хмиз у вогонь – нині 
медицина розглядає статеву дисфункцію як 
ранню ознаку розвитку серцево-судинних 
захворювань. Тому прогресивні фахівці чо-
ловіків із неполадками інтимного характеру 
відправляють до кардіологів.

Правила догляду
Щорічне ТО. Серце – ваш мотор, тож варто дба-
ти про нього не згірше ніж про улюблене авто. 
Після 35 років візьміть за правило проходити 
ТО серця раз на рік. І якщо спеціаліст визнав за 
доцільне призначити ліки – варто дослухатися.

Спорт. Тут головне – поступовість і помірність. 
На початку під час фізичних навантажень 
пульс не повинен перевищувати 120 уд./хв. 
До речі, спортивні навантаження – прекрас-

ний спосіб боротьби з наслідками стресів, 
адже м’язове напруження допомагає виводи-
ти з організму зайвий адреналін.

Емоції. Ліків для підтримки серця сотні. Та ро-
біть ставку не на фармацію, а на вміння про-
являти емоції. Недарма статистика свідчить, 
що більш емоційні чоловіки живуть довше. 
Тож учіться правильно «випускати пар», любі 
чоловіки. 
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здоров’я: жінки

Андрій ПЕТРУШЕВ, 
лікар-терапевт, 
анестезіолог

Жінки більше схильні до 
залізодефіцитної анемії через 

особливості організму та циклічні 
втрати крові

Залізна 
логіка

Робота виснажує, 
домашні клопоти 
доводять до безтями, 
рідні дратують, 
власне відображення 
у дзеркалі вганяє 
у депресію? 
Вам просто 
потрібне… залізо.

З
алізо в питній воді – зло, залізо в організ-
мі – благо. Цей елемент є головним склад-
ником гемоглобіну, а отже, й еритроцитів – 

червоних кров’яних тілець, які відповідальні 
за доставку кисню від легенів до різних 
органів і систем. Тож дефіцит заліза – це брак 
кисню. Спробуйте не дихати. Виходить? А те-
пер уявіть, як ваші внутрішні органи сумують 
без О2.

Корінь зла
Не звинувачуйте в усіх негараздах началь-
ника, близьких чи косметолога з перукарем, 
натомість шукайте проблему в собі. А допо-
можуть докопатися правди люди з вищою 

медичною освітою. Повіримо їм, що часто 
ворогом бадьорості, врівноваженості, гла-
денької шкіри та здорового рум’янцю є не 
розхитана нервова система чи ПМС, а брак 
заліза у крові. До речі, з менструальним 
циклом дефіцит заліза пов’язаний найтісні-
шим чином, але про це пізніше. Зараз трохи 
розберемося в термінах і поняттях. У меди-
цині проблеми з залізом називають залізо-
дефіцитною анемією. Саме вона є лідером 
серед усіх відомих людству анемій, коли 
йдеться про жінок. Так, крім залізодефі-
цитної бувають також анемії при хронічних 
захворюваннях, а також мегалобласт-
ні – коли бракує вітаміну В12 або фолієвої 
кислоти, гемолітичні – якщо еритроцити 
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занадто активно руйнуються, та апластичні – 
коли червоний кістковий мозок не здатен 
виробляти червоні клітини крові. Проте нас 
цікавить лише залізо.

Причини для атаки
 4 ви їсте лише ті продукти, де залізом 

і не пахне;
 4 залізо надходить у шлунок, але погано 

всмоктується, бо ви роками ігноруєте холеци-
стит чи хоробро терпите напади гастриту;

 4 ферменти, які відповідають за вбудовуван-
ня заліза у структури гемоглобіну, не викону-
ють своєї функції. Тут усе значно складніше.

Ознаки дисбалансу
На початку свого вторгнення анемія 
вестиме шпигунське життя: шкодитиме 
тишком-нишком. Отож, про неї ви дізнає-
теся або випадково, здавши аналіз на 
гемоглобін, або якщо вона вже перестала 
чаїтися. У такому разі ви дізнаєтеся, що таке:

 4 задишка, серцебиття, запаморочення, го-
ловний біль, сонливість і тотальна слабкість;

 4 шалене лущення шкіри, порідшання ше-
велюри та сиві волосини, тріщинки у кутиках 
рота і на язиці, які зникають та з’являються 
знову;

 4 постійно мокрий ніс і хворе горло.

Поклади заліза
Аби переконатися, що ви на правильному 
шляху, здайте аналіз крові й дізнайтеся 
свої цифри гемоглобіну. Треба залізо? Тоді, 
власне, де шукати.

У м’ясі. Ви точно знайдете залізо в яловичій 
чи курячій печінці, яловичому язиці, м’ясі 
кролика. Сюди ж – яєчні жовтки.

В овочах і фруктах. Буряк, морква, яблука обі-
цяють взятися до роботи зі збільшення заліза 
у вашому організмі, тільки-но ви зміните 
раціон. Гранати, які містять аскорбінову кис-

лоту, що покращує всмоктування потрібного 
елемента в шлунково-кишковому тракті, – 
обов’язкові у вашому меню. Не забудьте 
про зелень (шпинат, петрушка, кріп, селера), 
що містить фолієву кислоту, яка стимулює 
вироблення червоних клітин крові та сприяє 
засвоюванню заліза з їжі.

У кашах. Зверніть увагу на гречку – ідеальний 
варіант.

У ягодах. Згадайте про чай із плодів шипшини 
чи компоти з чорної смородини.

У солодощах. Чорнослив, мигдаль і чорний 
шоколад відкриються для вас в іншому світлі.

Пошуки тривають
Якщо нове меню не змінило рівень ге-
моглобіну, продовжимо пошуки в іншому 
місці. Так, у кабінетах профільних лікарів. 
По-перше, якщо є симптоми проблем 
зі ШКТ – у гастроентеролога, по-друге, якщо 
менструації надто рясні – в гінеколога. До 
речі, не варто недооцінювати щомісячні втра-
ти на залізному фронті. Їх не можна просто 
заїсти біфштексами з яловичини, потрібна 
медична стратегія. Майте на увазі, що деякі 
гінекологічні проблеми, наприклад ендоме-
тріоз, можуть бути причиною сталої анемії. 
І тільки спеціаліст дасть цьому раду. 

Залізодефіцитна  
анемія у цифрах

110–90 г/л – легка форма

90–70 г/л – середня

70 г/л і менше – важка
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елементарно
дурнуватих 

питань не буває

Євген БАРСУК, 
ортопед-травматолог 
вищої категорії

За обсягом роботи стопа 
поступається тільки серцю. 
Вона приймає на себе до 70 % 

поштовхів

Важлива пружина
При кожному кроці 
наша стопа витримує 
навантаження більші, 
ніж космічний корабель 
на старті. Її міць – 
у спеціальному пружинному 
механізмі. Якщо він 
ламається, наслідків 
чекати недовго.

Потрібна кривизна
Про плоскостопість можна говорити, коли 
стопа втрачає свою природну увігнутість, 
стає рівненькою, мов ласта, та перестає 
відігравати роль амортизатора. Простіше 
кажучи, якщо м’язи та зв’язки розтягуються 
і не можуть утримувати склепіння сто-
пи – це проблема.

Провокація
Туфельки на підборах можуть стати причи-
ною розвитку плоскостопості. Мода вимагає 
жертв – і це саме той випадок. Чоловіки 
ризикують не менше, якщо носитимуть тісне 
взуття без супінатора. Не обходиться й без 
генетичної нотки та хронічних захворювань. 
Плоскостопість може бути ускладненням 
цукрового діабету.

Серйозно!
Є діагноз «плоскостопість» – чекайте нега-
раздів зі здоров’ям. І ми не залякуємо. Адже 
ударна хвиля, яка до цього нівелювалася 
надійною пружиною, відтепер напряму б’є 
по хребту та хребцям. І – по голові. Звідси 
хребцеві грижі та головний біль.

Ремонт пружини
Оскільки негатив від плоскостопості ми вже 
окреслили, час розповісти, як їй протистоя-
ти. Є способи, що покращують якість життя:

 4 масаж, ЛФК, гімнастика для ніг;
 4 коригувальні устілки з супінатором;
 4 ортопедичні черевики зі шнурівкою, суціль-

ною підошвою і бічною підтримкою стопи;
 4 хірургічне лікування – крайній захід, коли 

видаляють частини кісток стопи для віднов-
лення «природного» склепіння. 

Винахідником 
взуття із супінатором 

вважається італієць Сальваторе Феррагамо, котрий у 20-х роках 
ХХ століття був найвідомішим взуттьовиком Голлівуду. І йому 

також належить слава винахідника туфель на шпильці.

Рятівник ніжок?



Диригує метеоризм
Отже, з огляду на природність газовипускан-
ня, поодинокі постріли позаду не повинні 
вас бентежити. Але бувають ситуації, коли 
йдеться про кулеметні черги. Це означає, 
що у вас метеоризм: їжа повністю не пере-
травлюється, й починається процес бродін-
ня з надмірним утворенням СО2. Реклама 
з повітряними кульками доречна саме тут. 
Науці відомі дві причини:

Неполадки з кишково-шлунковим трактом. 
Спровокувати вихід газів можуть: гастрит, 
холецистит, панкреатит, синдром подразне-
ної кишки, неспецифічний виразковий коліт, 
хвороба Крона, дисбіоз кишківника.

Вживання специфічних продуктів. Посилюють 
газоутворення фрукти: яблука, груші, сливи, 
персики, виноград і овочі: цибуля, часник, 
бобові, всі види капусти, редька, а також газо-
вані напої: шампанське, пиво й навіть лимо-
над, а також молоко, чиї компоненти погано 
перетравлюються у дорослих людей. 

Диригує шлунок
Раді повідомити, що відходження газів – при-
родне явище. Пояснень цьому кілька:

Переробка їжі. Тільки-но зуби впоралися зі 
своєю частиною роботи, до справи береться 
шлунок: у ньому відбувається ферментація 
та перетравлювання їжі, а разом із тим – і га-
зоутворення. Після шлунка гази мандрують 
до кишківника, де їх може накопичитися до 
200 мл. І це норма.

Ковтання повітря. Під час жування порції пові-
тря потрапляють у шлунок без можливості 
повернутися назад, адже на заваді стоїть 
спеціальний м’яз – кардіальний сфінктер. 
Тому його дорога – вперед до іншого отвору.

Робота бактерій. Оскільки перед виходом 
назовні перетравлена їжа проводить у тов-
стому кишківнику майже добу, там пропи-
сується ціла купа бактерій. Як будь-які живі 
організми, вони їдять і випускають гази.

Соло кишківника
Коли душа співає – це 

чудово, а ось якщо 
свої нотки вставляє 

ще й шлунок, 
то тут уже не до 

сміху. Тим паче, 
коли арія звучить 

у присутності 
інших.
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дурнуватих 
питань не буває

Лариса СИТНЮК,  
лікар-гастроентеролог  
вищої категорії

Під маскою надмірного 
газоутворення можуть хова-
тися небезпечні захворювання 

шлунково-кишкового тракту
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здоров’я: рішення

Марина КАРАБАН, 
лікар-ендокринолог 
вищої категорії

Стабільне 
дотримання режиму 

дня відповідно до циркадних 
ритмів і достатній відпочинок – 

умова хорошого самопочуття 
за будь-якої пори року

Із першими півнями

Науковці стверджують: 
дотримання режиму дня – 
не муштра для організму, 
а єдиний можливий спосіб 
поставити його роботу на 
правильні рейки, зокрема – 
й у період сезонної хандри.

Керує Сонячна система
За мільярди років існування земної кулі все живе, 
хотіло воно того чи ні, підлаштувалося до заходу 
та сходу сонця й завело свій внутрішній годин-
ник. Ритмічність людського життя регулюють 
дуже складні генетичні та молекулярні механіз-
ми. Вони не просто забезпечують чергування сну 
й бадьорості, а й впливають на продукування 
гормонів, обмін речовин і навіть на поведінку.

Осінній блюз
Біологічний годинник, зокрема, реагує на 
освітлення. Сигнал про те, світло навколо чи 

темно, через сітківку надходить до ней-
ронного центру в мозку, який відіграє роль 
головного диригента й задає ритм усьому 
організму. Через це восени, зі зменшенням 
тривалості світлої частини дня, збільшується 
рівень гормона сну мелатоніну. Й коли його 
стає забагато, розвивається апатія, зростає 
сонливість, погіршується настрій. Тож голов-
ним винуватцем осінньої меланхолії вважа-
ють саме мелатонін.

Просто додати світла?
Здається, ніби вихід простий: увімкнули 
світло – й усе гаразд! Але не все так про-
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сто. Прискіпливі науковці з Кокранівської 
спільноти зібрали докупи всі дослідження, 
до яких змогли дотягнутися, де йдеться про 
застосування світлотерапії в ході профілак-
тики та лікування сезонних афективних 
розладів. І ось висновок: показання до 
такої терапії – обмежені, даних для того, 
аби впевнено говорити про її ефективність, 
замало… Словом – не панацея.

До того ж, існують спостереження, які 
свідчать: штучне продовження тривалості 
дня сприяє розвитку ожиріння і діабету. Як? 
Пояснюємо.

Бранці стресу
За збадьорення відповідальний гормон 
кортизол. Якщо ми вчасно не лягаємо спати, 
регулярно недосипаємо, постійно перебуває-
мо в напруженому стані, його рівень зростає. 
Так, кортизол сприяє забезпеченню енергією. 
Він збільшує рівень глюкози в крові. Слідом 
за цим іде сплеск інсуліну, й це означає, що 
все з’їдене буде перетравлено і добре засвоє-
но… Привіт, ожиріння! Нестача сну спричи-
няє появу зайвих кілограмів. Надлишкова 
маса тіла, у свою чергу, провокує подальші 
негаразди, об’єднані під загрозливою назвою 
метаболічний синдром. І діабет, і гіпертензія, 
і атеросклероз – тут все у списку.

Назад у норму
Сподіватися на те, що відрегулювати рівень 
кортизолу допоможе фармацевтика, не 
варто. Препарати, спроможні його знизити, 
існують, однак негативу від їхніх побічних 
ефектів більше, ніж шкоди від надлишку 

гормона. Тож іншого виходу, ніж підпо-
рядкувати своє життя правилам, не існує. 
Секреція кортизолу нормалізується за 
умови вкладання в ліжко о 22.00 і підйому 
о 6.00. Аби переконати організм у тому, що 
йому час на відпочинок, під вечір його не 
варто навантажувати їжею – ліпше трош-
ки навантажити м’язи під час півгодинної 
прогулянки.

Вітаміни для ритму
Для відновлення балансу незайвою буде й 
вітамінізація. Доки прилавки ще рясніють 
осінніми дарами, час віддати належне 
листовій зелені, болгарському перцю, 
капусті всіх видів і сортів, кабачкам. А ось 
фанатично налягати на фрукти, особливо 
на виноград із його рекордними показника-
ми вмісту цукру, не варто. Занадто солодке 
життя зашкодить не тільки діабетикам, а й 
усім, хто дбає про стрункість. Бо подібно до 
братів наших менших ми мимоволі запа-
саємо на зиму жир. Хоч у сплячку нам і не 
впадати, та припаси в холоди, вважає тіло, 
не завадять.

Диван не рятує
А в сплячку таки хочеться! І тут важливо 
вміти розрізняти дві важливі речі. Жарту-
вати у Facebook про алергію на осінь, від 
якої ти весь вкриваєшся ковдрою і повсяк-
час хочеш спати, – це дотепно. Та якщо 
справді несила підвестися з ліжка, це 
вже не смішно. Це може бути справжня 
депресія, яку потрібно не вилежувати на 
дивані, а лікувати – передусім активністю 
та спілкуванням. 

У 2017 році Нобелівську премію з фізіології та медицини  
було вручено за дослідження циркадних ритмів, тобто добових 

коливань різних параметрів організму. Розуміння принципів їх роботи 
допоможе регулювати сон, харчування, обмін речовин.
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руханка

Ігор ОЛЕКСЕНКО, 
заслужений лікар,  
кандидат медичних наук, 
заступник голови Медичної 
комісії Національного 
олімпійського комітету 
України

При народженні тіло 
дитини на 90 % складається 
з води, з віком та втратою 
життєвих сил цей відсоток 
зменшується до 55–60 %

Головний інформатор
Життєдайність води – геть не перебільшення. 
Місія крові, яка на 60 % складається з води, 
набагато ширша, ніж транспортування до 
місця призначення поживних елементів і ви-
мивання з організму продуктів переробки. 
Кров – інформатор, який доповідає мозкові, 
що відбувається у тілі. На підставі цих пока-
зань «командир» робить висновки й запускає 
необхідні адаптаційні механізми.

Бойовий режим
Консистенція крові – один із ключових показ-
ників, які забезпечують безперебійний зв’язок 
між усіма органами та командним центром. 
Для підтримання необхідного рівня щільності, 
за якого нормально відбуваються обмінні
процеси, потрібні півтора-два літри води на
день. Отже, не можна допускати зневоднення 
під час тренувань, коли організм працює в ав-
ральному режимі, й завдання з детоксикації 
має виконуватися ще швидше й чіткіше. Крім 
того, дефіцит води робить кров надто густою, 
тому серце мусить докладати колосальних 
зусиль, аби прокачати її судинами. А в нього 
у спортзалі й так багато роботи!

Міра наше все
Єдиної схеми, яка прописувала б, скільки й 
коли випивати води, не існує. Тут достатньо 
здорового глузду: якщо після тренування ви-
пити добову норму, на шлунково-кишковий 
тракт та нирки ляже важкий тягар вашого 
захоплення спортом. Саме для того, щоб не 
провокувати ситуацій, коли хочеться влити 
в себе ціле відро, варто пити потроху – до, 
після і під час фізичних занять. 

«Тренер сказав перед підходами 
до штанги – не пити!», «Після 
фізкультури більше ніж ковток 
води збільшує навантаження на 
серце!» Практично кожен чув такі 
застереження. По роз’яснення 
ми звернулися до фахівця. Його 
вердикт: «Не слухати дурниць. 
Пити!» І ось чому.

Пити чи не пити?
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соромлюся 
запитати

Не пощастило
Отже, бувають прикрі випадки, коли натер-
ло саме там, де може натерти спідня білиз-
на (причому хоч «сімейки», хоч «боксерки» 
у «вдалому» поєднанні з джинсами). Під 
вечір і не сісти. Перш ніж бігти до аптеки, 
шукаймо порятунку вдома. Куди подати-
ся? У ванну? О, її креми. Дивишся, яким із 
них змастити постраждалу ділянку, багато 

думаєш. Ось після літа лишився тюбик 
сонцезахисного крему, покликаний захи-
щати навіть найчутливіші частини обличчя. 
Чутливість – це воно, але там не обличчя, і 
сонце туди не світить. Ось крем, який обіцяє 
розгладити навіть найглибші зморшки. 
Справді, будь-де?! Сміх сміхом, але такі ситу-
ації не рідкість. То що робити?

Вихід є
Виявляється, серед підручних засобів най-
кращим буде не крем «від засмаги», а крем 
«після засмаги» – тут концентрація заспокій-
ливих інгредієнтів вища. Згодиться і звичай-
ний дитячий крем. Перш ніж наносити засіб 
на шкіру, місце потертості варто промити 
хлоргексидином. Професіонали радять 
брати цей антисептик із собою повсякчас, і 
особливо – в поїздки. Коштує розчин 0,05 % 

хлоргексидину біглюконату копійки та 
продається в усіх аптеках, при цьому має 
широку сферу застосування: може однаково 
стати в пригоді й у профілактиці венерич-
них захворювань, і під час обробки саден і 
промивання ран. Ще один цінний препарат, 
цього разу антибактеріальної дії, котрий до-
поможе у скрутну хвилину – мазь на основі 
мупіроцину. 

Натерло!І в такому місці, 
де йод чи зеленка 
недоречні. 
А лікувальних мазей 
під рукою немає…

Борис КОГАН,  
доктор медичних наук, професор, 

дерматовенеролог вищої категорії

Необхідний крок для заго-
єння будь-яких потертостей 
шкіри – дезінфекція, бодай про-

мивання чистою водою. Звісно, 
антисептики – найкращі
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бебі-бум

Тетяна ВОРОНЮК, 
педіатр вищої категорії

Дитячі нежиті 
та кашлі – це нормальне 

явище. Без застуд іще ніхто не 
виріс, тож незначні нездужання 

можна вважати необхідним 
етапом формування 

імунітету

Без  
паніки!

Робити з мухи слона краще 
за всіх уміють батьки, 
особливо малих дітей. Іноді 
вони знаходять у своїх 
малюків симптоми хвороб, 
від яких волосся починає 
ворушитися.  
А може, не варто? 

Діагноз від баби Галі
Сприйняти банальний нежить за запалення 
легенів, витлумачити кольки як кишкову не-
прохідність, через висип запідозрити страшну 
інфекцію – такі помилки геть не рідкість серед 
батьків, особливо якщо новонароджений 
з’являється в родині вперше. Цілком при-
родна стривоженість помножується на брак 
досвіду – і якщо раніше, доки прийде педіатр, 

мами встигали наслухатися порад від подру-
ги Люсі (у неї ж бо троє дітей!) чи від сусідки 
Галі (бо в неї невістка в аптеці працює!), то 
сьогодні завдяки батьківським форумам 
«на допомогу» приходить досвід тисяч 
знервованих мам. Певно, що після озна-
йомлення зі страшними версіями холодний 
розум вдається зберегти аж ніяк не всім.

«Полікую, бо боюсь»
Гіпердіагностика не є породженням лише 
всесвітньої мережі. Це середній етап, у якого 
є першопричина – гіперстурбованість, і є 
наслідки – гіперлікування. І перше, і друге 
становить небезпеку для маляти.

 4 Надмірна тривожність сама по собі може 
спровокувати нездужання дитини. Так, малі 
діти не розуміють, що відбувається з батьками, 
але емоції вони зчитують з чутливістю високо-
точного сканера. І у відповідь на перенапру-
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ження батьків так само починають нервувати. 
От і маємо: поганий апетит, розлади травлен-
ня, неспокійний сон, «безпричинний» плач.

 4 Надмірне лікування насамперед не-
безпечне безконтрольним вживанням 

медикаментів. Вітаміни, протиалергічні, 
противірусні, таблетки від того й від сього – 
деяким домашнім аптечкам може позазд-
рити солідна мережа. Однак для дитячого 
організму перебір фармпрепаратів особливо 
небезпечний!

Тримаємо спокій
Приборкати власну тривожність допоможе 
укладання чіткого плану дій. Для цього треба:

1. Довіряти професіоналам. Так-так, у сусідки – 
троє дітей. Але в лікаря – медичний диплом, 
досвід роботи з тисячами малюків і знання 
міжнародних протоколів, які базуються на да-
них сотень тисяч пацієнтів. То хто знає краще?

2. Обрати «свого» педіатра чи сімейного лікаря. 
Інакше біганина по лікарях стане такою ж нескін-
ченною, як і веб-серфінг медичними сайтами.

3. Разом із лікарем визначити ступінь важ-
кості можливого нездужання. Деякі негараз-
ди минуться самі по собі. Деякі потребують 
візиту медика – але аж ніяк не виклику швид-
кої серед ночі. Тільки поодинокі випадки 
вимагають термінового реагування.

4. Запитати в лікаря, до яких конкретно дій 
потрібно вдаватися в кожному з випадків: 
як отримати консультацію, коли звертатися 
до call-центру, коли – викликати спеціаліста 
додому тощо.

До лікаря мерщій
До ситуацій, коли медичну допомогу не мож-
на відкладати, належать:

Висока температура. Медики кажуть: збивати 
температуру варто, коли вона перейшла 
позначку 38,5 градуса. Та кожна дитина пере-
носить гарячку по-різному. Тому пильнуйте, 
але не зволікайте якщо:

 4 висока температура спостерігається вперше;
 4 різко погіршується загальний стан;
 4 засоби від температури не дають ефекту 

або ж він нетривалий;
 4 стовпчик термометра невпинно повзе 

до 39 градусів і вище.

Блювота, діарея. У немовлят зневоднення на-
стає дуже швидко, тому не варто вичікувати, 
якщо дитина не може ні їсти, ні пити, бо від-
разу все проситься назовні.

Кровотеча з носа. Перша допомога протягом 
15–20 хвилин не спрацьовує – звертайтеся 
до професіоналів.

Гостра алергічна реакція. Сильна кропив’янка, 
набряк чи задишка? Антигістамінні препарати 
з домашньої аптечки не допомагають? Термі-
ново до найближчого медичного закладу.

Висипка + температура. Незрозумілі плями 
на тілі, та ще і з високою температурою – 
до лікаря без вагань.

Незвичне дихання. Малеча не стрибала, 
не бігала, а дихання важке, пришвидшене, 
з незвичним присвистом – не відкладайте 
візит до медика.

Травми на атракціонах. Не гайте часу, навіть 
якщо син чи донька не скаржаться. 
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страшна сила

Олена ЯВОРОВСЬКА,  
кандидат медичних наук, 
лікар-дерматовенеролог 
вищої категорії, косметолог

Ефект пітона
Рептилії кілька 
разів на рік 
повністю 
міняють шкіру: 
потерта та 
зношена луска 
йде на смітник,  
а змія одним 
махом отримує 
новеньку.  
Заманливо, 
правда?

Геракл відпочиває
«To peel» з англійської перекладається як відлу-
щувати, знімати шкіру. На щастя, не всю, а лише 
частину. Механізм дії простий: певні речовини 
чистять шкіру не згірше, ніж Геракл Авгієві 
стайні. Під час процедури разом із відмерлими 
клітинами епідермісу обличчя залишають не 

лише бруд і часточки косметичних засобів, а й 
пігментні плями. До того ж, зникають зморшки 
та проявляється ліфтинг-ефект, пори звужують-
ся, а сірий колір обличчя стає рожевим. До всіх 
цих принад додайте здатність пілінгу запускати 
процеси регенерації – ось вам і нова шкіра.

Вирішальна глибина
Дія пілінгу залежить від хімічних властиво-
стей кислот і глибини проникнення. Умовно 
можна виокремити:

Поверхневі. Чудово працюють на малих 
глибинах, не заходячи далі епідермісу, тому 
вважаються найбезпечнішими.

Серединні. Досягають початку дерми (під 
епідермісом), тому омолоджувальний ефект 
буде яскравішим.

Глибокі. Здатні дістатися дермальної перифе-
рії. Результат – мінус 10 років. Це реальний 
конкурент пластичним операціям. Але тільки 
у стаціонарі й тільки під наркозом.

Нині у тренді не 
монопілінги, а комбінації 

різних кислот. Концентрація 
кожної з них – мінімальна, 

а загальний ліфтинговий та 
омолоджувальний ефект – 

максимальний
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Агенти впливу
Позбуватися зайвого можна грубою абразив-
ною силою, тонкими хімічними інгредієнтами 
та фізичними чинниками.

Механічні. Нині вони більш відомі, як скра-
би. Достатньо взяти абразивну речовину, 
скажімо, кавову гущу, і братися до нати-
рання. До глибоких механічних пілінгів, 
з якими не пожартуєш, належить дерма-
бразія – спеціальні мікродиски «зрізають» 
шари шкіри. Трохи страшнувато, але 
в руках професіонала дуже ефективно. 
Існують також звичайна та діамантова 
мікродермабразії.

Хімічні. Найпопулярніші – поверхневі пілінги 
з кислотами: гліколевою, коєвою, фруктовими 
(відомі, як АHA) та іншими. Саме АHA-кислоти 
в малій концентрації входять до складу кремів 
і масок. Процедура з трихлороцтовою кислотою 
(абревіатура ТСА) може викликати навіть сере-
динний пілінг, і її можна довірити тільки досвід-
ченому майстру. Як і глибокі пілінги з фенолом, 
що їх часто практикують пластичні хірурги.

Фізичні. Інакше кажучи, лазерне шліфування. За 
допомогою світлового променя видаляється 
певний прошарок шкіри, і в ширину, і в глиби-
ну. Зморшки зникають, як і всі зайві нерівності.

Обережно!
Після пілінгів, як і будь-яких інших про-
цедур, щось може піти не так. І залежить 
це і від майстра, і від вашого відчуття 
самозбереження.

По-перше, якщо дилетант нанесе на ваше 
обличчя занадто концентровану кислоту, 
неконтрольовані опіки гарантовані, а згодом 
можуть утворитися пігментні плями та рубці.

По-друге, якщо ви проігноруєте поради косме-
толога і після сеансу підставите обличчя під 
прямі сонячні промені, результат буде такий 
самий – гіперпігментація.

Ліміт Гейфліка
Кожна клітина нашого організму, крім 
стовбурових, запрограмована на певну кіль-
кість поділів. Ця генетична теорія отримала 
назву ліміт Гейфліка (за ім’ям автора). Тож 
надмірно палка любов до пілінгів може 
швидко виснажити шкіру. Тому тримаймося 
золотої середини: креми з АНА-кислотами 

можна сміливо використовувати вдома. 
Хімічні поверхневі пілінги – робити раз 
на рік курсом із 5–7 сеансів. Серединні 
з ТСА – одну процедуру раз на рік, а глибокі 
пілінги – раз на 5 років, бо наркоз і стаціо-
нар – то вже прозорий натяк на виняткову 
серйозність. 

Замість обіду!
У Європі пілінги називають «процедурою обідньої перерви». 
Адже існують такі способи їх проведення, які не спричиняють 
опіку на поверхні шкіри. Тобто можна отримати ефект пітона без 
видимого облізання.

Найкращий час  
для зміни шкіри –  
жовтень‑листопад
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меню

Євгенія ПУЗЕНКО, 
лікар-гастроентеролог 
вищої категорії

За відсутності 
захворювань ШКТ 

споживання двох яблук на день – 
це чудовий спосіб поліпшити 

травлення за рахунок рослинної 
клітковини

Яблучні історії
Що у фруктовому фольклорі правда, а що ні?

Яблука та кмин
Англійське всесвітньо відоме прислів’я «Їж по 
яблучку щодня – і забудь про лікаря» впер-
ше було зафіксовано в Уельсі ще в середині 
ХІХ ст. Щоправда, приспускають, на початку 
прославлялися геть не яблука. В ті часи було 
заведено подавати плоди, фаршировані кми-
ном, який вважали дуже корисним. А фрук-
ти були потрібні для того, аби хоч якось 
проковтнути з ними насіння. Згодом акцент 
усе-таки перенесли на яблука. В ХХІ ст. учені 

вирішили перевірити прислів’я, й попередні 
результати підтвердили його правильність: 
яблукоїди зверталися до медиків рідше, ніж 
ті, хто нехтував плодами. Та коли до уваги 
було взято більше параметрів – вагу, освіту, 
наявність медичного страхування та інші чин-
ники, що впливають на частоту відвідування 
медзакладів, різниця між учасниками дослід-
ження нівелювалася. Висновок: не яблуками 
єдиними здорова людина.

Бажання і нетравлення
Персидська легенда наділяє яблука магіч-
ною силою: якщо з’їсти 40 яблук поспіль, 
здійсниться бажання. Та якщо зупинитися на 
39-му, чари зникнуть, і дім спіткатимуть не-
щастя. Проте медики попереджають: краще 
зупинитися вже на другому, бо нещастя може 

статися зі шлунком. Яблука – прекрасний 
постачальник клітковини, однак її надлишок 
ускладнює роботу ШКТ і може спровокувати 
запальні процеси. Коли ж негаразди зі шлун-
ком уже наявні, перевагу слід віддавати не 
свіжим, а запеченим фруктам.
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Гроші й алкоголь
В Америці головний «яблучний» персонаж – 
Джонні Яблучне Зерня. Проповідник, що за-
саджував Америку плодовими деревами, став 
символом прогресу, любові до природи та без-
корисливості. Про справжні досягнення Джонні 
американським школярам не розповідають. 
За часів колонізації, аби закріпити за собою 
землю, її потрібно було окультурити – і місіонер, 
висаджуючи яблуні, згодом нарубав на цьому 

чимало «капусти». А єдине, на що годилися 
тогочасні кислі дрібні яблука, – це сидр. По суті, 
національний герой Америки забезпечував 
населення продуктом для виробництва алко-
голю. І якщо здається, що ми занадто далеко 
відійшли від теми здоров’я, то ось іще один 
факт: перетравлювати воду піонерам Америки 
було геть непросто, тож сидр був безпечнішим, 
ніж вода, яка кишіла бактеріями.

Вхід і вихід
Схоже, чи не єдиний фольклорний образ без 
підступно «нездорового» підтексту – це наші 
молодильні яблучка. Що у плодах корисного? 
Органічні кислоти, які допомагають травленню. 
На початку сезону – вітаміни. Трошки заліза, 
хоча й у важкозасвоюваній формі… Та яблу-

ка цінні не лише тим, що вони привносять 
в організм, а й тим, скільки всього зайвого вони 
з собою забирають. Їх м’якоть у свіжому чи 
запеченому вигляді – чудовий природний сор-
бент. Завдяки цьому споживання двох яблук на 
день навіть має онкопротекторний ефект. 

Знадобиться:
 0,5 кг листкового тіста;
 3–4 яблука зі щільною м’якоттю;
  150 г цукру для сиропу 

та 1 ст. л. цукрової пудри;
 спеції за смаком.

1. Половинки неочищеного яблука без серцевини наріжте тонкими скиб-
ками, проваріть їх кілька хвилин у легкому сиропі, щоб вони стали більш 
еластичними, потім обсушіть.
2. Листкове тісто наріжте смужками приблизно 3–4 см завширшки 
і 20 см уздовж. Викладіть на них яблучні «пелюстки», посипте 
корицею. Край тіста підгорніть усередину та згорніть у рулетик.
3. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 30–40 хв., 
для того, щоб яблука не підгоріли, за 20 хвилин після початку 
випікання тістечка можна прикрити фольгою.
4. До столової ложки цукрового сиропу додайте трохи 
натертого імбиру (1/4 ч. л.) і натерту цедру, зняту 
з половини апельсина. Кулінарним пензлем нанесіть 
прянощі на готові тістечка, присипте їх цукровою 
пудрою. Інші варіанти: можна присмачити випічку 
дрібно нарізаним свіжим базиліком, подати до неї 
журавлинний або шоколадний соус.

Тетяна АНІСТРАТЕНКО, 
кандидат медичних наук, лікар з гігієни 
харчування вищої категорії

Додавання цедри,  
імбиру та кориці подарує  

випічці вишуканий аромат 
і допоможе зміцнити організм  

у сезон застуд

Противірусний десерт



Розумієте,
коли я вас про це 

питаю, у вас волосся 
дибом стає, стригти 

зручніше.

Ну, то як 
там справи 

в медицині?

Сподіваюся, 
тобі весело...

Так, хворий, 
тепер зігніть 

коліна.
Учора я був 
у психолога.

Він 
плакав.

І як?

Нічого, нормально, 
я вам уже казав... 

Чому ви мені одне й те 
саме запитання втретє 

ставите?!

сміхотерапія
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