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Наталія ТІГІПКО,  
президент Лікувально-діагностичного 

центру Healthy&Happy

Дорогі читачі!
Колектив Healthy&Happy радо вітає вас із Новим 
роком та Різдвом і бажає добробуту, душевної 
рівноваги та, звісно, міцного здоров’я. Для 
того щоб наші пацієнти могли зберегти та 
примножити цей скарб, ми докладаємо всіх 
зусиль: відкрили напередодні нового року 
нове відділення, розширили послуги новими 
напрямами, а незабаром відчинить двері ще 
один центр, аби стати ближче географічно, 
забезпечити максимальну турботу та якість, 
яку ми постійно покращуємо не без вашої 
допомоги. Проводимо масові заходи, щоб 
донести важливу інформацію про здоровий 
спосіб життя та можливості сучасної медицини 
до якнайширшого кола людей. І ми не плануємо 
зупинятися на досягнутому. Попереду в нас 
багато звершень, про які ми інформуватимемо 
на сторінках друкованого видання, на сайті та в 
соціальних мережах. І, як завжди, ділитимемося 
цікавими розповідями та цінними порадами. 

зміст

Зі святом чудес,
любові та 
взаєморозуміння!
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що нового?
Добрі справи
14 листопада 2018 року 
на Саксаганського, 39А відбувся 

благодійний збір крові. До заходу 
долучився не тільки персонал медичного 

центру, а й пацієнти, які на знак подяки 
отримали безкоштовні результати аналізу крові. 

Зібрану кров одразу відправили до київських медичних 
закладів охорони здоров’я. Ця акція започаткувала серію 

подібних заходів, про які можна буде дізнатися з нашої 
соціальної мережі.

Сюрпризи від Миколая
До нас завітав Святий Миколай! Він встиг 
побувати на Саксаганського, 39А і на Драго-
манова, 1Н. До свята ми підготували багато 
приємностей і радо вітали всіх наших па-
цієнтів. Веселі конкурси з призами, смачні, 
а головне – корисні ласощі та гарячі на-
пої – що ще треба, аби відчути наближення 
різдвяно-новорічних див! Кожен дорослий 
поринув у дитинство, а малеча мала змогу 
побувати в зимовій казці 

Застосунок «H&H Clinic» 
оновлено
Він став іще зручнішим і сучаснішим. Відтепер 
для кожного пацієнта стане доступною 
історія відвідування нашого центру, особиста 
медична карта! Просто зайдіть до онлайн-
маркету свого мобільного та завантажте 
програму «H&H Clinic».

Новинки для малечі
Наш центр запроваджує нові послуги 
в педіат рії. Відтепер ефективність діагностики 
глистових і протозойних інвазій забезпечить 
якісне визначення ДНК збудника методом 
ПЛР – полімерної ланцюгової реакції. Вартість 
послуг – 819 грн. Стане доступним і комплекс-
ний пакет «Гострі кишкові інфекції» також із 
використанням ПЛР вартістю 567 грн.

Ми – перші!
Маємо чудову новину для активних людей. Незабаром у нас з’явиться перше 

в Україні приватне відділення спортивної медицини! Погодьтеся, рух – це здо-
ров’я, та будь-яке фізичне навантаження може спричинити неприємні відчуття 
у суглобах, м’язах і спині. Наші висококваліфіковані спеціалісти допоможуть 
і професійним спортсменам, і новачкам: дадуть індивідуальні рекомендації 
щодо навантажень, складуть програму відновлення після травм. Детальніше 
про спортивне відділення – у наступних номерах журналу.
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знайомство

Валентина МУЗИКА,  
лікар ультразвукової 
діагностики 

Спочатку медичне училище, потім інститут… 
Мрії здійснюються. І от уже 26 років вона займа-
ється улюбленою справою. Її пильне професійне 
око не залишить без уваги жоден симптом. До 
команди Healthy&Happy приєдналася цієї осені.

Маю дві спеціальності – лікар УЗД і акушер- 
гінеколог. Наразі в Healthy&Happy практикую 
як лікар УЗД. Робота для мене – найголовніше. 
Адже саме акушери-гінекологи стоять на пер-
шій ланці людського життя. Ми спостерігаємо 
за розвитком малюка від перших тижнів після 
зачаття і до першого крику під час появи на 
світ. Це неймовірно! Хоча всі пацієнти різні, ма-
ють власні переживання, турботи, але завжди 
намагаюся знаходити підхід до кожної людини, 
аби вислухати, зрозуміти й допомогти.

Світлана ГРИЩЕНКО, 
медичний реєстратор 
 

Її професійні обов’язки – допомагати пацієнтам 
орієнтуватися в потоці інформації щодо роботи 
клініки. Комунікабельність, ввічливість і про-
фесійний підхід допомагають легко порозуміти-
ся з усіма відвідувачами медичного закладу.

Про роботу в медичній галузі мріяла з дитин-
ства, тому працювати в клініці для мене вели-
ке задоволення. Тут комфортно, відчувається 
підтримка та розуміння керівництва, яке го-
тове допомогти в будь-якій ситуації. Працюю 
і на рецепції, і в call-центрі, тому важливо все 
знати, аби оперативно допомогти нашим клі-
єнтам записатися на прийом чи обстеження, 
вирішити будь-яку іншу проблему. Щоб пра-
цювати тут, довелося багато вчитися, але коли 
чогось прагнеш, немає нічого неможливого.

Ігор ЗАНЬКО,  
ортопед-травматолог І категорії, 
ортопед-травматолог дитячий

Має досвід роботи 
і з дорослими пацієнтами, і з дітьми. Якщо 
з першими працювати легше, то з другими – 
цікавіше. Результати щоденної роботи – це 
стимул до подальшого професійного росту.

Мій шлях у медицині розпочався майже 
10 років тому. А в клініці вже понад 1,5 року 
й умовами праці дуже задоволений. Тут є 
все необхідне обладнання, повний спектр 
засобів для травматологічного обстеження, 
що дає змогу швидко й мобільно вирішувати 
найскладніші проблеми. Це сприяє високій 
продуктивності роботи. В травматології мене 
приваблює процес складання того, що «зла-
малося», можливість синтезувати кістки й уже 
за кілька тижнів чи місяців бачити результати 
своєї роботи.

Олександр БРИНЗА,  
лікар-отоларинголог вищої 
категорії, дитячий лікар-
отоларинголог

Обрати фах отоларинголога мені допоміг 
отит, перенесений у дитинстві: після лікуваль-
них процедур у голові засіла думка самому 
стати лікарем.

У клініці працюю 10 років: тут справді ком-
фортна, професійна та дружна атмосфера. 
Лікарі мають можливість здійснювати прак-
тику за сучасними технологіями, є широкий 
доступ до всіх необхідних ресурсів. Серед 
позитивних змін у світовому ЛОР-напрямі – 
комп’ютеризація, використання новітніх 
ендоскопічних технологій, постійне їх удо-
сконалення. Ще один глобальний медичний 
тренд: можливість проводити навчальні 
операції не на людях, а на силіконових 
3D-моделях.
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що скажете, док?

Про фах лікаря 
Наталія ПРОЦИК 
мріяла ще 
з дитинства. Й хоча 
вибір спеціалізації 
«онкологія» був 
значною мірою 
випадковим, у цій 
надскладній галузі 
медицини працює уже 
18 років, утримуючи 
в пріоритеті 
такі напрями, 
як мамологія 
і доброякісні 
та злоякісні 
новоутворення 
шкіри.

 n Наталіє Любомирівно, наскільки 
сприятливими сьогодні є прогнози для людей, 
у яких виявили онкологічні проблеми?

Давати точні прогнози в медицині загалом 
і в онкології зокрема неможливо. Адже успіх 
лікування залежить не тільки від майстерно-
сті медиків, високоточних технологій, новіт-
ніх лікарських препаратів, а значною мірою 
від психологічної налаштованості пацієнта 
та його віри в те, що все буде добре.

Підстав для таких сподівань стає дедалі 
більше. Медицина не стоїть на місці. Навіть 
за той доволі невеликий проміжок часу, який 
я працюю у сфері онкології, відбулися карди-
нальні зміни. Протоколи вдосконалюються 
і полегшують процес лікування для пацієнтів. 
Хіміотерапевтичні препарати мають значно 
менше побічних дій. Радикально змінюються 
методи проведення операцій. Ще у 2000-х 
оперативні втручання на молочній залозі 
були надзвичайно травматичними, бувало, 

«Життя варте того, 
аби за нього боротися»

Наталія ПРОЦИК,  
лікар-онколог вищої категорії
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разом із тканиною грудей видаляли частину 
міжреберних м’язів, що назавжди псувало 
поставу. Нині проводяться органозбережні 
операції, які дають змогу видалити самі лише 
уражені тканини.

 n Професія лікаря апріорі передбачає 
безперервне навчання, відточування 
майстерності, здобуття нових знань. Як вдається 
бути в курсі новацій?

Протоколи лікування онкологічних захво-
рювань досить динамічно змінюються. Тож 
справді, лікареві потрібно постійно вчитися, 
проходити курси підвищення кваліфікації, 
відвідувати конференції, особливо міжнарод-
ні. Дуже часто від закордонних колег дізна-
ємося про новинки в діагностиці. Не можна 
«випадати з обойми» ні на мить, інакше 
доведеться терміново все надолужувати.

 n Лікар-онколог повинен бути професіоналом 
не тільки в операційній чи в консультативному 
кабінеті, тут не обійтись і без майстерності 
психолога. Як знаходите аргументи в непрості 
моменти?

Підібрати правильні слова й переконати 
пацієнта, що зусилля будуть недаремни-
ми, допомагає власний непростий досвід. 
У 26 років у мене запідозрили онкологічне 
захворювання, яке загрожувало в перспекти-
ві неможливістю мати дітей, понад те – могло 
лишати мізерні шанси на життя. На щастя, 
минулося – але саме особисті переживання, 
розуміння того, що відчуває людина, коли 
стикається з непростим діагнозом, сьогодні 
допомагають мені переконувати пацієнта 
в необхідності лікування. Особливо коли 
йдеться про молодих людей, у яких усе 
життя попереду.

 n Які випадки з Вашого професійного життя 
особливо закарбувалися у пам’яті?

На зорі моєї професійної діяльності в мене 
був пацієнт, віком понад 80 років. На пізній 
стадії захворювання ми могли допомогти 
йому хіба що симптоматичною терапією. І ось 
щоразу, коли він приходив, казав: «Лікарю, 
ви не хвилюйтеся, адже я живу! І обіцяю, що 
проживу ще 5 років. Ви вірите?» А я розуміла, 
що шансів на подолання раку він не має… 
Попри це він рік у рік вітав мене з усіма свята-
ми! Його не стало за 6 чи 7 років, і причиною 
смерті була не онкологічна хвороба. Це допо-
могло відчути: ми справді можемо допома-
гати, хоча б частково, але все ж повертати 
здоров’я. Зусилля цього варті!

 n Щире співпереживання пацієнтам не може 
не позначатися на лікареві. Що стає для вас 
порятунком від професійного вигорання?

Справді, стурбованість про долю пацієнтів 
не полишає ніколи. Ти приносиш міркування 
про те, чи правильно все зробив, додому, 
навіть спати лягаєш із цими думками… Тож 
особливої ваги набуває вміння перемикати 
увагу, аби відпочити й отримати позитивні 
емоції. Робочий стрес нейтралізую іншим 
стресом: люблю стрибати з парашутом. 
Ще обожнюю тварин, маю своїх домашніх 
улюбленців і вуличних підопічних, яких під-
годовую й лікую. А крім цього, з величезною 
радістю спілкуюся з малими дітьми: їхня без-
посередність відкриває переді мною цілий 
космос живих неприхованих емоцій. 

Я переконана: захворювання, навіть онкологічні, – це не вирок. 
Потрібно боротися за життя й ніколи не здаватися.



8

історія медицини

Олена ШТУРБА, 
терапевт вищої категорії

Сьогодні поря-
тунок від епідемій, які бу-

шували в минулому, знайдено – 
й людство має подбати про те, 

аби така зброя, як антибіотики, 
лишалась ефективною

«Чорна смерть»
Серед усіх інфекційних 

хвороб наймасштабнішого 
удару людству завдала 
чума, винуватиця чи не 

сотень мільйонів смертей. 
Чи подолано її назавжди?

Бактерія-генералісимус
У природі носіями чуми є гризуни. Хтозна, 
можливо, хвороба так і залишилася б про-
блемою хвостатих – та що ж це за солдат 
інфекційного світу, який не мріє стати 
генералом! У ході еволюції бактерії набули 
вбивчої сили. Крім того, вони завели влас-
ну кавалерію. Патогени навчилися розмно-
жуватися у передшлунку бліх і блокувати 

доступ до шлунка. Ошаленіла від голоду 
блоха починала кусатися ще з більшою, 
ніж зазвичай, інтенсивністю та попутно 
виділяти у кров своєї жертви смертоносне 
бактеріальне пюре. Надалі в людській по-
пуляції чума почала поширюватися і через 
дотик та через речі, і повітряно-крапель-
ним шляхом.
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Перемога! Остаточна?
Після того як злісний мікроорганізм було 
розпізнано, вчені створили чимало проти-
чумних сироваток і вакцин. Та справжній 
тріумф став можливим із винайденням 
антибіотиків. Однак на планеті зберігаються 
природні осередки чуми, тож щороку захво-

рюють близько 2,5 тисячі жителів небезпеч-
них регіонів. За умови ранньої діагностики 
сучасна терапія дає дуже високі шанси на ви-
живання. Ера антибіотиків залишила масові 
епідемії чуми в минулому. Але так буде доти, 
доки ця ера триватиме. 

Середньовічне прокляття
Найзловісніша серед пандемій чуми, «чорна 
смерть», розгорілася в Європі у XIV ст. 
і відгукувалася епідеміями ще протягом 
п’яти століть. Цьому сприяли зміни у кліматі, 
голод, злидні, бруд, скупченість населення, 
вельми туманне розуміння справжніх при-
чин захворювання і навіть випадки свідо-
мого зараження. Загарбники не гребували 
використовувати трупи тварин і людей 
як біологічну зброю. Свій внесок зробив 
і страшний забобон: нібито можна позбутися 
чуми, передавши її комусь іншому. Тож хворі 
навмисне вирушали в людні місця.

Медицина? Найсвітліші голови тих часів 
мали рацію – їй не було чого протиставити 

хворобі. Смертність, залежно від форми 
захворювання, сягала 95–100 %. «Чумні 
доктори», які були зобов’язані до кінця 
залишатися в місцях зараження, не могли 
захистити навіть себе. Прототип сучасного 
протигаза – маска з довгим дзьобом – ря-
тувала далеко не завжди. Духмяні трави 
чи тампони з оцтом, вкладені у дзьоб, 
не ставали достатньою перепоною для 
бактеріальної атаки. Так само хворим не 
допомагали й тогочасні методи лікування – 
ані кровопускання чи припікання бубонів 
(роздутих лімфовузлів), ані прикладан-
ня жаб’ячих шкурок, ані ексклюзив для 
заможних на кшталт вживання розмелених 
смарагдів.

У пошуках порятунку
Надія на приборкання чуми з’явилася лише 
наприкінці ХІХ ст. На боротьбу з третьою 
пандемією, яка розпочалася в Китаї, було 
кинуто найкращих лікарів. На той час уже 
були відомі збудники холери, туберкульозу, 
сибірської виразки та багатьох інших захво-
рювань. І ось, незалежно один від одного, 
японець Кітасато Сібасабуро та швейцарець 
із французьким громадянством Александр 
Єрсен нарешті знаходять бактерію- 
винуватицю. Певний час у медичних колах 
точилися дискусії, чи були виділені вченими 
мікроорганізми ідентичними. Зрештою дій-
шли висновку, що Кітасато знайшов пред-
ставника супутньої чумі флори. Відтак чумна 
бактерія здобула назву Yersinia pestis на знак 
визнання пріоритету Єрсена.

Примітно, що робота над пошуком збудника 
чуми для обох медиків стала поворотним мо-
ментом у кар’єрі. Кітасато, на рахунку якого 
вже було чимало значущих відкриттів, відій-
шов від наукової роботи та став видатним 
організатором медицини. А овіяний славою 
Єрсен залишився у В’єтнамі, де жив в усаміт-
ненні та прищеплював тварин. Принаймні, 
за цей вид медичної допомоги він не 
соромився отримувати гроші, бо 
брати плату за лікування з лю-
дей він ненавидів усе життя. 
Для в’єтнамців Єрсен став на-
ціональним героєм. Понад те, 
буддисти махаяни вважають 
Єрсена просвітленим, бодгісат-
твою мудрості.
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Олександр 
ШЕЛЕСТОВИЧ,  
лікар-отоларинголог

Правила 
експлуатації носа

Що відрізняє людину серед 
приматів? Зокрема, унікальний ніс. 
Цей центральний архітектурний 
елемент нашого обличчя виконує 
безліч функцій. Тож навіть 
найменші негаразди на кшталт 
банального нежитю потребують 
уваги – аби ураження не 
поширилося на нові території, 
і слово «синусит» залишилося 
в медичній енциклопедії, а не 
в лікарняному листі.

Провокувати запалення 
носової порожнини може 

безліч чинників – головне, вчасно 
протиставити їм грамотне 

лікування
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Будує матінка природа

Якби призначення носа обмежувалося самим 
лише забезпеченням притоку й відтоку 
повітря, достатньо було б простого отвору. 
Але над ним, як не крути, потрібно зробити 
навіс, щоб дощ не затікав. Продумуємо план 
далі: повітря необхідно очистити, зігріти, 
проаналізувати на вміст домішок… Для 
того, щоб розмістити всі необхідні для цього 
рецептори, коридор, яким прямує повітря, 
довелося зробити не таким уже й маленьким. 
Крім того, до нього потрібно було прибудува-
ти кімнати – навколоносові пазухи. Найбільші 
з них – гайморові, розташовані у верхній 

щелепі. На поверх вище від них – лобові 
пазухи. Ще є клиноподібна пазуха. А ще – 
багатокамерна порожнина, що називається 
гратчастий лабіринт. Усі ці хитрі схованки пе-
редбачені не просто так. Якщо продовжувати 
порівнювати анатомію верхніх дихальних 
шляхів із будівлею, то система пазух – це кон-
диціонер, захист від землетрусів (тобто від 
травм) і термоізоляція (збереження коренів 
зубів і очних яблук від температурних коли-
вань під час дихання). До того ж, за рахунок 
пазух уся конструкція стає легшою.

Коли йде незваний гість
Про захист від хвороб Найвищий Архітек-
тор теж подбав. У цій справі важливу роль 
відіграє покриття – епітелій, який вистеляє 
носову порожнину. Коли наближаються 
вороги, оборонці замку починають лити 
смолу – оболонка починає виділяти слиз. 
Лізоцим, який міститься в ньому, пере-
шкоджає розмноженню бактерій. Цього 
замало? На допомогу йдуть пожирачі 
небажаних мерзотників лейкоцити. В цей 
час війки епітелію активно виштовхують 
слиз, і коли він потрапляє до шлунка, бак-

теріям у кислотному середовищі стає геть 
непереливки.

Цей процес відбувається безперервно, адже 
в носоглотці постійно тиняються різні мікро-
організми. Та коли атаки бактерій, вірусів 
або алергенів стають інтенсивними, слиз 
виділяється ще активніше – виникає нежить. 
І тут є нюанс. Слиз проявляє антисептичні 
властивості тоді, коли він рідкий. А якщо 
густішає, то стає комфортним місцем для 
розмноження патогенів.

від усіх захворювань верхніх 
дихальних шляхів становлять 
синусити.30 %

Як прибрати в кімнаті?
Ситуація ускладнюється при синуситах – за-
паленні навколоносових пазух. Через набряк 
слизової оболонки слиз не може евакуюва-
тися із порожнин. Двері до кімнат зачинені, 
бактерії можуть сидіти за ними в теплі та 
від’їдатися досхочу. Як їх тепер виженеш? 

Руки ми можемо помити, голову теж… А вну-
трішні органи – ні. Принаймні самостійно. 
Тож без лікаря не обійтися.

Щоправда, на цьому етапі сумнівів у необхід-
ності звернутися до нього вже не лишається. 
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До нежитю додається біль, слабкість, підви-
щена температура. І якщо звичайний нежить 
справді може минутися сам, то синусит 
не «розсмокчеться». Більш того, він може 
призвести до запалення сусідніх органів, аж 
до ураження мозку.

Синусити класифікують за місцем локаліза-
ції: гайморит виникає в гайморових пазухах, 
фронтит – у лобових, етмоїдит – у пазухах грат-
частої кістки, сфеноїдит – у пазусі клиновидної 
кістки. Розрізняють захворювання і за тим, яку 
роль у його розвитку відіграли бактерії.

Катаральний синусит (найчастіше його про-
вокують віруси й алергія) не ускладнений 
бактеріальною інфекцією. Тоді з носа біжить 

рікою, проте слиз виходить прозорим. У ви-
падках, коли вороги ще не встигли влаштува-
ти масштабний шабаш, для лікування можуть 
бути використані антибіотики з місцевою дією, 
які не справляють системної дії на організм, 
а також ціла низка інших лікарських засобів.

На носовичку – 50 відтінків зеленого? Значить, 
маємо справу з бактеріальним синуситом. Тут уже 
не обійтися без повного курсу антибіотиків 
та лікувальних процедур, спрямованих на 
очищення носових порожнин. На тлі ново-
введень, які не передбачають інвазивних 
втручань, не втрачає актуальності пункція 
вмісту пазух. Швидке позбавлення джерела 
запалення, або навіть і нагноєння може бути 
більш ефективним, ніж випробовування на 
собі всіх відомих видів антибіотиків.

Коли потрібний  
капітальний ремонт

Запалення навколоносових пазух можуть спри-
чинити не тільки ГРВІ й алергічні реакції. Верхні 
відділи дихальної системи іноді стають осо-
бливо вразливими через анатомічні нюанси. 
Це можуть бути вроджені особливості. Серед 
них, наприклад, викривлення носової пере-
тинки. Це геть не рідкість: чи не в 90 % людей 
ця перетинка не відповідає ідеальним параме-
трам. І десь у 20 % випадків задля полегшен-
ня дихання, уникнення хронічних запалень, 
храпу та інших негараздів потрібна хірургічна 
корекція. Допомога хірурга необхідна й тоді, 
коли вільному диханню перешкоджають аде-
ноїди, поліпи, кісти. Рішення щодо хірургічних 
втручань отоларингологи нерідко приймають 
разом зі стоматологами, щелепно-лицьовими 
хірургами. До речі, доволі частою причиною 
гайморитів є непролікований глибокий карієс.

На щастя, сучасні ЛОР-операції відбуваються 
з мінімальною травматизацією тканин, вони 
здійснюються за допомогою мініатюрних 
інструментів і передбачають дуже швидке 
відновлення.
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Досвід отоларингологів недвозначно 
свідчить: самолікування неприпустиме 
навіть тоді, коли йдеться про нежить. 
Легковажне ставлення до «дрібної» 
проблеми, помножене на довіру до 
народних методів або безконтрольний прийом 
ліків, призводить до ускладнень. Тож для того, 
щоб не нашкодити собі, врахуйте, що…

Борімося 
зі шмарклями 
правильно!

Ніс не треба плутати зі шлунком і «годувати» його різноманітними 
продуктами харчування. Закапування носа соком буряка, часнику та цибулі – погана 

ідея. Солодкий буряк тільки підживить бактерії, а доволі ядучі цибуля з часником 
спричинять опік слизової оболонки.

Сольові розчини для промивання носа краще придбати в аптеці. 
Фармацевти недаремно очищували воду й вивіряли потрібну пропорцію 

солі, правда! Занадто міцний розчин, накалампоцаний «на око», призведе до 
подразнення слизової. Це застереження стосується і промивань содою.

Не покладатися на прогрівання. Ну прикладемо ми щось тепленьке 
до нещасного носа. І що буде? Якщо форма нездужання легка, то нічого – тільки 

носу тепло. Якщо форма складна, бережи боже, гнійна – то прогрівання посилить 
кровообіг і сприятиме ще швидшому поширенню інфекції.

Не захоплюватися судинозвужувальними препаратами. 
Вони полегшують симптоми, однак не лікують нежить. А деякі ще й спричиняють 

звикання. Тож те, що препарати є безрецептурними, не означає, що їх можна 
спокійно використовувати без консультації з лікарем. 



Єті       чи не єті?
дурнуватих 

питань не буває
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здоров’я: чоловіки

Олександр ПЕРШУКОВ, 
лікар-уролог вищої 
категорії, лікар УЗД

Сьогодні 
існує чимало препаратів, 

спроможних уповільнити 
зростання аденоми простати, 

а також покращити 
відтік сечі

Чого бояться 
чоловіки?
Вона підкрадається тишком-нишком, поступово збільшуючи 
кількість позачергових візитів до вбиральні, особливо нічних, 
до непристойної цифри. Аденома здатна нагнати страх 
на будь-кого. То що робити?

Невже після 50 років природний процес, 
який завжди супроводжувався бадьорим 
дзюрчанням, має стати джерелом щоденних 
випробувань? Не обов’язково. Аденома про-
стати – доброякісна гіперплазія – може й не 
прогресувати. Саме на це спрямований сучас-
ний терапевтичний потенціал. Та оскільки пу-
сковим механізмом хвороби є простатит, його 
ігнорування може коштувати вам спокою.

Відбиваємо першу атаку
На початковій стадії лікарі радять рослинні 
препарати. Не зайвим буде уникати копче-
ного, консервованого та надто жирного. Та-
кож подолайте любов до сидячого способу 

Застій крові в малому тазі, переохолодження, 
вживання алкоголю – всі ці чинники 

провокують набряк простати. З віком 
ми нічого зробити не в змозі – однак 

решта провокаторів точно мають 
опинитися під контролем!

життя, аби покращити кровообіг в органах 
сечостатевої системи.

На другій стадії, коли збільшена простата за-
важає сечовивідному каналу виконувати свою 
місію, і проблеми з сечовипусканням прогре-
сують, у бій вступають препарати, які пригнічу-
ють біосинтез дигідротестостерону. Результат – 
зменшення об’єму передміхурової залози.

Застосовуємо артилерію
Найкраща операція – та, якої вдалося уник-
нути. Та якщо аденома досягла ІІІ стадії, страх 
перед скальпелем має поступитися місцем 
здоровому глузду. Існують стани, які одно-
значно потребують операції. Однак коли 
йдеться про аденому, спеціалісти не діятимуть 
зопалу. Аби хірургія не погіршила ситуацію, 
фахівці врахують усе: вік, наявність хронічних 
хвороб, ступінь дискомфорту. Ви можете ро-
зраховувати, що їхній вердикт максимально 
відповідатиме вашим інтересам. 



Спадкове хутро
Чому волосся «завойовує» нові території? Є 
кілька причин. По-перше, спадковість, коли 
волохатий предок наділяє цією родовою 
прикметою котрихось зі своїх нащадків. 
По-друге, національна приналежність, міс-
цевість і клімат. Чоловіки Середнього Сходу 
та Середземномор’я традиційно більш воло-
хаті, чим дуже пишаються.

Природний кондиціонер
Є гіпотеза, згідно з якою мудра природа вирі-
шила, що чоловіки, гасаючи в пошуках їжі для 
сімейства, можуть змерзнути чи розплави-
тися від спеки, тож надала їм у користування 
певну кількість хутра як такий-собі кондиціо-
нер: у спеку волосинки утримують вологу, що 
перешкоджає перегріву організму, а в прохо-
лодну пору року вони затримують тепло.

Надмірна волохатість
Це може свідчити про неприємності зі здоров’ям. 
Найчастіша причина – гіпертрихоз, який буває:

лoкaлізoвaний – густий покрив розташовується 
на окремих ділянках тіла. Найчастіше стра-
ждають родимі плями;

тoтaльний – волосся розповсюджується швид-
ко й не контролюється. 

Завдяки андрогенам
Ріст волосся на тілі – цілком нормальне яви-
ще, а кількість рослинності – річ суто індиві-
дуальна. У чоловіків за рівень «волохатості» 
відповідають андрогени. Славнозвісний 
тестостерон дбає не тільки про тип мускула-
тури, формування кісткового скелета, статеву 
функцію, а й про кількість і ріст волосся.

Єті       чи не єті?
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дурнуватих 
питань не буває

Жіночі вподобання
Науковці дослідили любов жінок до волохатих 

чоловічих грудей у Туреччині та Словаччині. 
Результат: 80 % – за поголений торс, і лише 20 % 

називають волосся на грудях привабливим. 
А от більшість жінок Нової Зеландії, Бразилії, 
Індії та Камеруну люблять зайву рослинність. 

Чому? Вчені розводять руками.

Густий волосяний покрив 
на людському тілі був 
актуальним у давнину, 
та часи полювання на 
мамонтів уже давно 
минули. То чому в сучасних 
чоловіків лишилася зайва 
рослинність?

Галина КАЗМИРОВИЧ,  
лікар-ендокринолог  
вищої категорії

За інтенсивність 
росту волосся на тілі 

відповідають чоловічі гормони, 
зокрема тестостерон
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здоров’я: жінки

Тетяна 
КАПЛАУШЕНКО, 
лікар УЗД  
вищої категорії

Вікторія 
ХАЛАНГОТ,  
лікар-рентгенолог 
вищої категорії

Пристрасті 
за принадами
Жіночі принади – мішень, у яку цілять не лише чоловічі 
погляди, а й гормональні порушення, стреси, травми. 

Аби результат їх втручання не завдав клопоту, 
треба знати, де шукати захисту.

Звісно, природа не покинула нас напризво-
ляще. Вона розробила особливий механізм 
захисту жіночої окраси, який стартує під 
час вагітності та вдосконалюється грудним 
вигодовуванням. Такий собі бонус за про-
довження людського роду. Однак буває, що 
природних запобіжних заходів малувато. Тож 
відчуття самозбереження бере гору та спо-
нукає скористатися досягненнями людського 
розуму.

Ультразвук надійно 
охороняє підступи до 

молочних залоз, передбачаючи 
можливі варіанти розвитку подій 

до 40 років

Із віком структура 
грудей змінюється, що 

потребує нового креативу 
в дослідницькій стратегії. На 

передню лінію захисту виходить 
мамографія



До 40: ультразвук
Коли йдеться про молодих жінок, то найкра-
щий захисник жіночих інтересів – ультразвук. 
Він не завдає шкоди, не спричиняє больового 
ефекту і, що найголовніше, дає суперінформа-
тивну картинку внутрішнього життя молочних 
залоз. Молоді жінки – його спеціалізація, 
оскільки ультразвук ідеально бачить залозисту 
тканину, з якої переважно складається пред-
мет жіночої гордості й заздрості до 40 років.

УЗД стане у пригоді, щоб визначити:
 4 структуру молочної залози;
 4 наявність доброякісних (кісти, фіброаде-

номи, ліпоми, внутрішньопротокові папіло-
ми) та злоякісних новоутворень;

 4 наявність запального процесу;
 4 стан лімфатичних вузлів;
 4 стан кровотоку – за допомогою спеціаль-

ного доплерівського режиму.

Крім того, ультразвук неабияк прислужиться 
мамам-годувальницям, бо вчасно розпізнає 
лактостаз, який може призвести до лактацій-
ного маститу.

Правильний час. Аби ультразвук на 100 % 
підтвердив свою репутацію знавця жіно-
чої окраси, йому треба трохи допомогти. 
По-перше, пам’ятати про користь проф-
оглядів: раз на рік за умови відсутності 
будь-яких нарікань і кожні 3–6 місяців, 
якщо лікаря щось занепокоїло на минуло-
му обстеженні, або ж є негативна спадко-
вість. По-друге, розрахувати день. В ідеалі 
УЗД роблять на 5–12-й день циклу, коли 
вирування гормонів вщухає, біль і дис-
комфорт у грудях, які могли докучати під 
час критичних днів, минають, та й настрій 
упевнено йде вгору.

Після 40: мамографія
Настає час, коли ультразвук втрачає роль 
головного захисника молочних залоз, 
поступаючись місцем мамографії – різнови-
ду рентгенологічного дослідження. Чому? 
Причина проста: з віком у молочних залозах 
зменшується кількість залозистої складової та 
збільшується частка жирової тканини, завдя-
ки чому зростають діагностичні можливості 
мамографії. У такому випадку вона здатна 
проаналізувати найменші подробиці – чи то 
доброякісні новоутворення, чи ворог, який 
у всіх на вустах.

Правильний час. Познайомитися з мамоло-
гічним апаратом варто у 40–45 років. Якщо 
мамолог лише фліртує, наступне обстеження 
можна запланувати через 1,5–2 роки. Звісно, 
за умови, що за весь цей час вас нічого не 
занепокоїть. Та якщо лікар стурбований поба-
ченою картиною, не лякайтеся, а дослухайте-
ся до порад, пройдіть додаткові обстеження 
і заплануйте наступний візит через 3–6 міся-
ців. Повірте, правильна тактика лікування й 
ваш позитивний заряд допоможуть захисти-
ти груди в будь-якій ситуації. 
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Мамографія в подробицях
Діагностика дасть максимум користі, якщо:

 4 під час процедури ви обов’язково обстежуватимете обидві залози. Варто для точного визначення 
проблемного місця, бо патологія може бути зовсім не там, де вам здалося;

 4 запланувати візит на 5–12-й дні циклу, коли груди більш м’які та їх легше досліджувати. 
Якщо менструації для вас уже не актуальні, обирайте зручний час;

 4 перед дослідженням ви не користуватиметеся дезодорантом, лосьйоном чи тальком 
під пахвами, бо вони можуть створити ефект плями на мамограмі.
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елементарно

Юлія ЗИКІНА, 
невропатолог I категорії

Те, що ми відчуваємо, як 
смикання повік, називається 
«гіперкінезом» і трактується 

як симптом подразнення очного 
нерва та спазм очних м’язів 

Зазвичай цей феномен не свідчить про серйоз-
ний недуг, а лише натякає на похибки у способі 
життя. Розберімося, що ми робимо не так.

1 Нервуємо. Через стрес зростає кількість 
адреналіну й кортизолу, результат – 

невроз і нав’язливі рухи. Пийте валеріану, 
відвар ромашки та меліси – й забудете про 
нервовий тик.

2 Нехтуємо магнієм. Ви часто кричите 
і дратуєтеся? Винен дефіцит магнію. 

Перевірте його рівень і пийте какао, їжте 
чорнослив, житній хліб, петрушку, шпинат, 
гарбузове насіння, фініки, волоські горіхи.

3 Виснажуємо зір комп’ютером. За 
комп’ютером кількість зморгувань 

мінімальна, звідси й синдром сухого ока. 
Щоб запобігти, відволікайтеся і користуйтеся 
очними краплями.

4 Читаємо у транспорті. Звичка насолод-
жуватися світовими шедеврами в рухо-

мому об’єкті напружує очні м’язи через по-
стійну зміну відстані й перепади в освітленні.

5 Недосипаємо. Вчені наполягають, що 
дефіцит сну руйнує клітини мозку, й на-

віть пов’язують із ним розвиток хвороби Аль-
цгеймера. Що вже казати про посмикування 
повік від стабільного недосипання. 7–9 го-
дин – мінімум, закладений генетично. 

Смикається око?
5 причин нервового тику

Око, що поза вашою волею підморгує оточуючим, 
у 99 % випадків свідчить про пустощі нервової системи. 
Однак є й інші причини. Які? 

пити менше збуджувальних напоїв – 
кави та чаю;

Серйозні причини!
Якщо смикання триває понад місяць і докучає 
переважно на нижній повіці, серед можливих 
пояснень – неврит лицьового нерва, запалення 
середнього вуха, атеросклероз судин головного 
мозку та навіть початок інсульту чи пухлина 
мозку. Тож терміново до лікаря!

Що робити?

не вмиватися крижаною водою, 
бо переохолодження посилює посмикування;

робити компреси з перетертого листя 
герані на повіку на 15 хв.;

замружувати очі на пару секунд, а потім 
різко їх розплющувати, й так 5 разів.



/
/

w
w

w
.

h
h

.
c

o
m

.
u

a

руханка

19

«Не так» хоча б те, що таблиці, які допомага-
ють зорієнтуватися в межах норми, зазви-
чай мають в основі дуже просту формулу: 
«220 мінус вік». Автори, лікарі Хаксель і Фокс, 
навіть не претендували на правильність та-
кого підрахунку. Формула бере до уваги кіль-
кість прожитих років – але геть не цікавиться 
тим, як саме вони були прожиті! Для того 
щоб вирахувати оптимальні показники для 
конкретної людини, дуже важливо звертати 
увагу на вік, спосіб життя та ступінь її тре-
нованості. А тренажер хіба в курсі наявних 
спортивних звитяг або рекордів у лежанні 
на дивані? Тоді як вправний спортсмен може 
дозволити собі розігнати «головний двигун» 
до більш як 200 ударів на хвилину, для його 
непідготовленого ровесника-початківця 
«швидкість» у 160 серцевих скорочень у хви-
лину може стати фатальною.

Сердечні справи – вправи
Тож як діяти новачкам? Спочатку треба пройти 
медичне обстеження, на якому лікар зі спортив-
ної медицини визначить стан здоров’я та рівень 
можливих навантажень, а вже потім переходити 
до тренувань. Першими на навантаження реа-
гують судини, які виконують місію доставки до 
тканин поживних речовин та евакуації відходів 
при збільшенні навантажень, і серце – аби воно 
встигало забезпечувати цьому процесу відповід-
ну динаміку. Тренування будуть корисні, якщо:

 4 для позитивного ефекту для організму від тре-
нування кожне заняття триватиме щонайменше 
40 хвилин;

 4 інтервал між односпрямованими тренуван-
нями становитиме близько 48 годин – за цей час 
організм встигне відновитися;

 4 використати різноспрямовані навантаження 
(кардіотренування та силові навантаження);

 4 докладені зусилля відповідатимуть рівню 
тренованості. 

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

Частота серцевих 
скорочень під час тренувань – 

це індивідуальний показник, який 
залежить від рівня тренованості, 
віку та стану серцево-судинної 

системи

Сучасні бігові доріжки чи велотренажери не тільки підрахують 
частоту серцевих скорочень, а й підкажуть, чи все в нормі. 
Чудово! Тільки буває, що самопочуття відмінне, а пристрій б’є 
тривогу. Що не так?

Пульс на моніторі

Помірне підвищення пульсу під час 
кардіотренувань – процес нормальний. Верхню 
межу частоти серцевих скорочень розраховують 

індивідуально, вона залежить від готовності 
організму до фізичних навантажень. А от зниження 

пульсу під час тренування – сигнал для негайної 
зупинки – компенсаторні можливості серцево-

судинної системи потребують відновлення!

Вгору чи вниз?
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здоров’я: рішення

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

Одними з найпоширені-
ших грибкових інфекцій – до 
95 % усіх випадків – є мікози 

стоп і нігтівВійна
грибів

Людина незабаром навчиться 
будувати саму себе від 
голови до ніг на 3D-принтері, 
а от упоратися з грибками, 
які лізуть туди, куди їх не 
просять, виходить не завжди. 
Але й на них є управа!

М
инуло вже майже 200 років відтоді як 
лікар Антоні ван Левенгук поінформував 
збентежену громадськість про те, що 

людина живе в симбіозі з безліччю мікро
організмів. Напевно, це була неприємна звіст
ка – важко сприйняти те, що всередині й зовні 
тебе мешкають цілі цивілізації. Та довелося 
змиритися, адже з’ясувалося: існувати без них 
ми не можемо.

Добре, що наука йде вперед, і нині ми не лише 
знаємо, як зберегти мирні взаємини з непроха

ними гістьми, а і як використовувати їх собі на 
користь. Наприклад, ми дружимо з корисними 
молочнокислими бактеріями, вживаємо пробі
отики в разі зменшення їх кількості. А деякі 
гриби беруть участь в обмінних процесах 
і сприяють перетравлюванню їжі.

Але рівновага сил лишається дуже хиткою: 
ледь хазяїн дає слабину – і поселенці почи
нають агресивно розширювати ареали свого 
проживання. Власне, це правило працює 
і в соціумі… Й тоді виникає хвороба.

Зовнішня загроза
Аж ніяк не всі «власники» грибкових колоній 
хворі: учені з Нігерійського університету імені 
Ннамді Азіківе з’ясували, що в 78 % випадків 
у здорових людей на шкірі є грибки. Ні багато 
ні мало – 14 різних видів. Тож коли й через які 
причини гриби припиняють мирне співжиття 
й розпочинають агресивну експансію?

Глобальні – зниження імунних сил організму, 
судинні зміни в кінцівках, ендокринні пору
шення, хронічний стрес.

Окремі, але часті – сухість шкіри стоп, схильність 
до утворення тріщин, носіння незручного 
взуття, пітливість, механічні ушкодження 
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шкіри й нігтьових пластин, не надто ретельне 
дотримання правил гігієни.

Вікові – у групі ризику люди похилого віку, 
в яких місцевий імунітет шкіри слабшає, 

а нігтьові пластини стають більш вразли
вими. Вважається, що кожні 10 років життя 
ризик занедужати оніхомікозом (грибко
вим захворюванням нігтя) підвищується 
у 2,5 разу.

Портрет ворога
Будьякі зміни нігтя можуть свідчити про 
грибкове захворювання. Нефахівець на око 
не відрізнить грибок від іншої патології нігтів, 
тому за найменших змін кольору, форми або 
щільності потрібно звернутися до лікаря. 
Проґавивши момент початку лікування, ви 
ризикуєте втратити ніготь, а інфекція може 
поширитися на здоровіших «сусідів».

Загальні симптоми мікозу шкіри стоп: лущення, 
мокнуття, запальні явища, свербіж, стовщен
ня та зміна структури шкіри. Після контакту 
з водою симптоматика може посилюватися. 
Якщо вперто не помічати проблеми, грибок 
озиратиметься навсібіч, і згодом до процесу 
долучається склепіння стопи, шкіра товстішає, 
з’являються мозолі, іноді гіперемія, печіння.

Воєнні дії
Війна є війна. І, на жаль, добровільно 
грибок не облишить теплу місцинку на 
ваших ногах. Чим довше зволікати з ого
лошенням воєнних дій, тим складніше 
буде позбутися супротивника без важкої 
артилерії, тим більше часу триватиме 
процес виселення грибків із зони їхнього 
комфорту.

Тож дійте! Комплексна терапія оніхомікозів 
передбачає місцеву обробку уражених ділянок 
і прийом системних протигрибкових препара
тів. Не забудьте, що небезпека може чигати на 
вас навіть в улюбленому взутті. Тому обробка 
туфель і черевиків спеціальним дезінфікуючим 
розчином – також частина лікування та профі
лактики повторного зараження грибком.

Превентивні заходи
Усе просто! Здорова й чиста шкіра є чудовим 
природним бар’єром на шляху мікроорганіз
мів, просто треба їй трішки допомогти:

 4 не носити чужого взуття;
 4 мити ноги після відвідування саун, басей

нів, пляжу;
 4 боротися з надмірною пітливістю;

 4 носити бавовняні шкарпетки та сезонне 
взуття;

 4 у разі травмування шкіри або нігтя обро
бляти ранку йодом: він завадить проникнен
ню грибка;

 4 не ходити босоніж чи в шкарпетках по 
килимових покриттях. 

Грибки віддають перевагу чоловікам
Цікаві дані з’ясувалися під час згаданого нігерійського дослідження: 
виявилося, що ділянки між пальцями стоп у чоловіків більше 
схильні до заселення грибками, ніж у жінок. Причину таких 

гендерних уподобань грибів поки що не озвучено.
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соромлюся запитати

Світлана ФОМЧЕНКО,  
лікар акушер-гінеколог 

І категорії, лікар УЗД

Із появою смартфонів і спеціальних 
застосунків відстежування менструального 
циклу стало справою необтяжливою. А про 
те, чому це дуже важливо – не зайве нагадати.

Що відбувається?
Обрахунок циклу розпочинається від пер-
шого дня регул і до першого дня наступних 
місячних. За цей проміжок організм встигає 
виконати купу роботи, й відбувається вона 
під керівництвом різних начальників.

1 Фолікулярна фаза (1–14-й дні)
На початку місячних естрогенів виробля-

ється мінімум. Але гіпофіз уже готовий дати 
відмашку фолікулостимулювальному гормону: 
«Поїхали!» Тож на 4–7-й день розпочинається 
активне визрівання фолікулів і підвищення 

рівня естрогену, який забезпечує насичення 
оболонки матки необхідними речовинами, 
а також сприяє продукуванню слизу – тран-
спортного засобу для сперматозоїдів.

Як впливає? Стрибок естрогенів підвищує 
сексуальний потяг, а заразом покращує стан 
шкіри, волосся, нігтів. Тільки-но місячні ми-
нули, напругу часів ПМС і критичних днів як 
вітром звіяло – це ідеальний час для відпо-
чинку. Боротися з зайвою вагою також краще 
у період між місячними та овуляцією.

Стежити за 
регулярністю циклу 

потрібно не лише для того, 
щоб дізнатися про настання 
вагітності. Цей показник ха-

рактеризує стан жіночого 
здоров’я

Жіночі ритми:: 
хто керує?
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Стежити за 
регулярністю циклу 

потрібно не лише для того, 
щоб дізнатися про настання 
вагітності. Цей показник ха-

рактеризує стан жіночого 
здоров’я

Як відомо, найбільш сприятливим 
періодом для зачаття є овуляторна фаза. 

Натомість 5 днів до і після менструації 
вважають порівняно безпечними. 

Ефективність природної контрацепції – 
близько 90 %, тож якщо ви не поспішаєте 

стати батьками, покладатися лише 
на цей метод ризиковано.

Ефективний 
контрацептив?

2 Овуляторна фаза (14–15-й дні)
Яйцеклітина виходить із фолікула, аби 

поквапитися на зустріч зі своїм обранцем. 
Імовірність зачаття максимальна.

Як впливає? Привабливість також максимальна. 
А оскільки природа дбає про покращення демо-
графічної ситуації, вона передбачила в пе-
ріод овуляції ще й активізацію ділянок мозку, 
відповідальних за ризик – аби красу помножити 
на готовність до пригод. Крім того, на період 
з 14-го по 18-й день (отже, захоплюємо наступну 
фазу) припадає «найкращий день місяця», коли 
ви ніби літаєте на крилах і все легко вдається.

3 Лютеїнова фаза (15–28-й дні)
На місці фолікула утворюється жовте 

тіло, яке починає посилено продукувати 

гормони з метою підготовки до вагітності. 
Під дією прогестерону, по-перше, потовщу-
ється ендометрій, аби успішно відбулася 
імплантація ембріона, а по-друге, роз-
слабляються м’язи матки для уникнення 
переривання вагітності. Запліднення не 
відбулося? Рівень гормонів падає, і організм 
позбувається ендометрію, тобто починають-
ся наступні місячні.

Як впливає? Спазмолітична дія прогестеро-
ну поширюється на весь організм і може 
спровокувати набряки, певні порушення 
у травленні тощо. З’являється нервозність, 
що досягає свого піку за день до місячних. 
Тож доленосні рішення і тим паче – з’ясуван-
ня стосунків краще відкласти. Тримайтеся, 
завтра стане легше.

Що врахувати?
Змінюючи один одного, жіночі гормони 
диктують свої правила всьому організму, 
тому день циклу потрібно знати, аби вчасно 
запланувати візити:

до гінеколога. Безпосередньо перед місячними 
огляд може бути більш дискомфортним – усе 
через набряки. Крім того, УЗД щодо патоло-
гічних змін (поліпів чи підслизових міом) буде 
інформативнішим у першій половині циклу, 
при більш тонкому ендометрії (6–9-й день). 
А ось тоді, коли потрібно з’ясувати характер 
кісти – фізіологічний або патологічний, може 
знадобитися кілька візитів у різних фазах.

до мамолога. У першій фазі циклу, на 5–12-й 
день молочні залози перебувають у спокійно-
му стані, натомість у лютеїновій фазі відбу-
вається розширення проток і альвеол, що 
ускладнює діагностику.

до косметолога. Якщо маніпуляції пов’язані 
з бодай найменшою травматизацією, їх не 
варто проходити під час місячних. А в першій 
фазі, коли активізуються естрогени, – саме 
час! Ці гормони також беруть участь у коагу-

ляції крові та синтезі білків, необхідних для 
загоювання.

до лаборанта. Час здачі аналізів на рівень 
гормонів, особливо статевих, обов’язково 
потрібно узгодити з лікарем. 
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бебі-бум

Екранні страшилки
Не такий страшний гаджет, як велика 
кількість часу, проведена у його товаристві. 
Найбільша небезпека – близькість до очей. 
І це було б півбіди, якби відстань до екрана 
була фіксованою. До речі, саме завдяки 
сталому положенню у просторі телевізори 
та комп’ютери заслужили на звання більш 
безпечних для очей. Тож малі форми плюс 
постійний рух у руках господаря створюють 
подвійне навантаження на зір, що робить 
реальністю дві проблеми.

Короткозорість. Міопія може бути справж-
ньою або вдаваною. Перший варіант розви-
вається за суто фізіологічним сценарієм – від 
напруження очне яблуко розтягується, й 

зображення на сітківці стає розфокусованим. 
Організм, кидаючи всі резерви на збережен-
ня гостроти «ближнього» зору, жертвує «даль-
нім». У другому варіанті винен спазм очних 
м’язів, який тимчасово погіршує зір.
Аби покращити ситуацію при псевдоміопії, 
достатньо дати очам спокій і періодично 
робити спецзарядку. При справжній корот-
козорості доведеться стати носієм окулярів.

Синдром сухого ока. Ви знали, що протя-
гом хвилини людина блимає до 18 разів? 
А гаджети так поглинають увагу, що зводять 
цю цифру до 2–3 разів. Тож не дивно, що око 
недостатньо зволожується, тому пересихає, 
червоніє, у ньому з’являється відчуття піску.

Олена БОРЕЦЬКА, 
лікар-офтальмолог 
дитячий,  
лікар-офтальмолог 
І категорії

Головне у спілкуванні 
з гаджетами – робити перерви. 

Варто хоча б раз на годину відволікати-
ся на 10–15 хвилин, аби зняти напругу 

й зробити зарядку для очей.

Очна ставка: 

Найкращий друг сучасної 
дитини – смартфон. 
Із ним дітлахи лягають 
і прокидаються. 
Як убезпечити дружбу, 
знають фахівці.

К
олись головними провокаторами корот-
козорості були телевізор і любов до чи-
тання у ліжку перед сном. Нині пріори-

тети змінилися: лідери впливу – смартфони 
та планшети.

телевізор vs смартфон
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Ода пікселю
Окрім стабільного місця проживання й 
більшої відстані до очей телевізор заслужив 
на кілька приємних слів через свої габари-
ти. Бо що більший екран, то краще. Проте 
не впадайте у крайнощі, купуючи малюкові 
гаджет з екраном гігантського розміру. 
Бо треба враховувати ще один важливий 
момент: кількість пікселів на дюйм екрана, 
тобто його роздільну здатність. Якщо їх 

мало, гаджет видає розпливчату й зернисту 
картинку. Й відповідно, чим більше, тим чіт-
кішим і деталізованішим буде зображення, 
гарантуючи комфорт для очей. Фахівці пе-
реконані, що екран із високою роздільною 
здатністю, в ідеалі щонайменше 1280×720, 
зменшить навантаження на зір, тоді як 
екран із показниками 480×800, навпаки, 
додасть клопоту.

Підставка для смартфону
Очам потрібна статична відстань до об’єкта уваги. Якщо малюк 
тримає смартфон у руках, ні про яку сталість ітися не 
може. Природна енергія не дасть дитині можливості 
завмерти на місці. Тож щосекундні зміни примушують 
бідолашне око працювати у режимі нон-стоп. Спеціалісти 
вважають, що, розмістивши телефон на столі, ви вже 
додаєте бонусів до його безпеки. Тож не дивно, що у тренді 
нині док-станції – спеціальні підставки для телефонів, які 
тримають і водночас заряджають гаджети.

на такий показник погіршився зір 
у гомо сапієнс порівняно з кінцем 
минулого століття.

Правила гри
Упровадити карантин на користування 
гаджетами неможливо. Будуть страйки. Проте 
абсолютно реально запровадити певні пра-
вила, які допоможуть очам лишатись у нормі, 
незважаючи на стрімкий інформаційний 
прогрес.

Отже, в інтересах очей варто:
 4 тримати пристрій не ближче 30 см від об-

личчя. Покажіть на лінійці, буде наочніше;
 4 робити зарядку для очей. Особливо на 

розслаблення м’язів, відповідальних за 
чіткість зображення на будь-якій відстані – 
вправа з міткою на склі. Дитина має подиви-
тися на цятку, а потім перевести погляд на 
простори за вікном;

 4 не користуватися пристроями стоячи 
чи лежачи, у такому разі зміщується фокус 
зору;

 4 позбутися звички гратися в ігри у транс-
порті. Просто не давайте, і все;

 4 регулювати яскравість підсвічування 
залежно від обставин. Якщо у приміщен-
ні сутеніє, яскравість треба зменшити 
до 1/3 потужностей;

 4 не користуватися телефоном чи план-
шетом у темряві. Це страшний сон очей, 
які отримують у такому разі колосальне 
навантаження;

 4 хоча б раз на рік навідуватися до офталь-
молога, аби переконатися, що гаджети не 
внесли корективи у життя очей. 

 35% 
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страшна сила

Анна КУЧМА, 
дерматовенеролог 
II категорії

Контагіозний молюск – хвороба оригінальна. І не тільки 
через те, що назва натякає на морський делікатес, яким 
тут і не пахне, а й тому, що без бою він не здається.

Вірус під прикриттям
Цей молюск, як ви вже зрозуміли, зовсім 
не молюск, а вірусна інфекція, яка обрала 
місцем дислокації шкіру. Molitor hominis, 
який, як і решта його колег-вірусів, дуже 
заразний і крокує від людини до людини, 
щоправда, знаходячи тимчасовий приту-
лок на рушниках, одязі, іграшках, книжках, 
засобах гігієни. Цікаво, що найбільший 
посіпака у процесі зараження – імунітет. 
А точніше його моральний дух. Якщо 

захисні сили в нормі, молюску не вдасться 
облаштуватися на вашій шкірі. А якщо ні, 
зустріч неминуче призведе до близько-
го знайомства. Де молюск очікує нового 
господаря? Де завгодно. У дітлахів свій 
список: ясла та садочки, школи, полікліні-
ки, дитячі майданчики. Дорослі ризикують 
у ліжку, бо часто до зараження призводить 
незахищений сексуальний контакт, а також 
у басейнах, фітнес-центрах, саунах.

Висипання із секретом
Хвороба може датися взнаки і через кілька 
тижнів, і через кілька місяців після зараження. 
А може й ніколи, а ви будете просто носієм. Та 

не лякайтеся, без висипань людина загрози 
не становить. Усе залежить знову-таки від 
імунітету. На вигляд висипання дуже схожі на 
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прищики. Це для нас. А фахівець розпізнає 
контагіозний молюск без складних діагностич-
них процедур. Висипання відрізняються за:
кольором –  тілесні, рожеві чи навіть жовтуваті;
розміром –  від одного до десяти міліметрів;
кількістю –  від кількох штук до солідних скуп-
чень мініатюрних висипань;
розташуванням –  усюди, крім хіба що підошов 
і долонь. У малюків найчастіше задіяні об-
личчя, шия та руки. В дорослих – низ живота, 
стегна, статеві органи.

Здогадатися, з ким маєш справу, можна за 
верхівкою прищика. Вона оригінальна –
перламутрова й ніби вдавлена до середини, 
а якщо на неї натиснути, з’явиться біла ка-
шоподібна речовина. Вчені назвали хворобу, 
орієнтуючись саме на вміст висипань конта-
гіозного молюска. Якщо глянути на рідину 
через збільшувальне скло, можна побачити 
малесенькі округлі часточки, які в бурхливій 
уяві вчених мужів скидаються на морських 
мешканців.

90 % атак молюска 
припадають на дітей, 
бо їхня імунна система 
більш вразлива.

Особливості співіснування
Тут є два позитивні моменти. По-перше, 
ніякої шкоди вашому здоров’ю загалом 
молюски не завдають, це винятково естетич-
на проблема. По-друге, хвороба минає сама 
по собі, треба лише мати таку чесноту, як 
терпіння. Інколи одужання може тривати від 
2–3 місяців до півроку. Якщо обсипало живіт, 
можна й потерпіти. А якщо обличчя? Логічно, 
що хочеться позбутися молюска чимскоріш. 
Як це роблять цивілізовані люди?

Не лікуються самотужки. Всередині пухирців 
містяться віруси, й вичавивши їх вміст назо-
вні, ви рознесете заразу по всьому тілу, й не 
тільки по своєму.
Не вдаються до народних засобів. Сік кульбаби чи 
чистотілу не має доведеної ефективності при 
контагіозному молюску.
Довіряють лікарю-дерматологу. Тільки він точно 
визначить, що це контагіозний молюск, а не 
щось інше, скажімо, новоутворення. І вилікує.

Методи дезактивації
Найпростіший спосіб – стерильні інструменти 
та руки лікаря. За допомогою пінцета спеці-
аліст знешкодить небезпечний вміст пухир-
ців. Наступний варіант – рідкий азот, який 
виморожує молюска з його лігва. Також є сенс 
вдатися до методу електрокоагуляції, коли на 
ворога краси діє високочастотний струм. Є й 
лазерне видалення – спосіб, який допоможе 
без зайвої травматизації здорових тканин.

Будь-який метод передбачає обробку ранок 
розчином йоду кілька днів після проце-

дури. Звісно, молюск так просто не зали-
шить поле бою. Він буде використовувати 
найменшу нагоду повернутися до затишної 
домівки. Рецидиви можливі. Буває, через 
кілька місяців після видалення останнього 
представника клану висипання поновлю-
ються. Й не факт, що переможений молюск 
більше ніколи не повернеться. Виявляється, 
імунітет до цієї хвороби не виробляєть-
ся, тож наразі головне – профілактика та 
кропітка робота над стабілізацією власних 
захисних сил. 
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меню

Тетяна АНІСТРАТЕНКО, 
лікар з гігієни 
харчування вищої 
категорії

Обов’язково врахуй-
те, що захворювання ШКТ 

та цукровий діабет є проти-
показаннями для розвантажу-

вально-дієтичної терапії

Реальне 

No more champagne
Шампанське випито, ліричні герої стоять 
серед розсипаного конфеті й замислю-
ються над непевністю майбутнього… Саме 
таку постноворічну обстановку змальовує 
«аббівський» хіт Happy New Year. А нам до цієї 
картинки потрібно додати миску олів’є, яку 
не змогли подужати з учора. Що поробиш, 

пам’ять поколінь змушує нас готувати багато, 
з запасом. У результаті новорічні бенкети пе-
реростають у різдвяні та тривають тижнями. 
Ясна річ, що на користь вони не йдуть. Тож 
найкращим рішенням після щедрих застіль 
стає перепочинок: лайт-меню та правильний 
питний режим.

Генеральне прибирання
Суть розвантажень у тому, щоб клітини 
мали змогу навести лад у власному домі. 
Вони – сумлінні господарочки, повсякчас 
намагаються все розкласти по поличках. Та 
коли мотлоху в помешканні накопичується 
забагато, вони не мають іншого виходу, 
крім порозкидати сміття навколо себе. 

Позбутися зайвого допомагають тимчасові 
обмеження в їжі. Тоді метаболічні проце-
си всередині клітини відбуватимуться до 
кінця – відходів стане менше й вони вчасно 
утилізуватимуться. Неодмінною умовою 
успіху в ході такого прибирання є достатня 
кількість рідини.

розвантаження
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Просто додай води
На роль постачальників живильної вологи 
геть не годяться солодкі газовані води та па-
кетовані соки й нектари. Інші напої теж не про-
ходять кастингу. Наша мета – напоїти спраглі 
клітини. А чай, кава, фреші, узвари, молоко, 

пиво – всі вони, кожний у свій спосіб, посилю-
ють продукування сечі. Замість того, щоб на-
ситити організм рідиною, вони беруть участь 
у його подальшому зневодненні. В підсумку: 
іншої рятівниці, ніж чиста вода, не існує.

У пошуках якості
Якщо ви не впевнені в тому, що фірма-по-
стачальник дотримується всіх вимог щодо 
очищення води й тари, або ж ви не можете 
встановити фільтри вдома, здобути воду без 
небажаних домішок допоможуть такі поради:

Купуйте газовану воду – її набагато важче 
підробити, ніж звичайну. До того ж, СО₂ має 
властивості консерванта. Найімовірніше, інші 
речовини для подовження терміну збері-
гання сюди не додавали. Перед вживанням 
бульбашки потрібно буде вигнати – дати 
пляшці постояти без кришечки в теплі.

Оберіть надійний бювет. Що холодніша 
вода, то вища ймовірність того, що бювет 
встановлений просто над свердловиною, 
і вода не здійснює довгих подорожей 
трубами.

Зімітуйте джерельце. Дідівський метод філь-
трації води передбачає додавання глини 
(її очищених різновидів в аптеках вдосталь). 
На трилітрову банку води – 2 столові ложки 
глини, дати постояти тиждень, а потім зціди-
ти чисту воду за допомогою трубочки, аби не 
зачепити осад.

Посилена команда
Н₂О, аби виконати свої очисні функції, по-
требує компаньйонів. У столовій мінералці їх 
і так достатньо. А ось до звичайної очищеної 
води варто додати кілька кристалів кам’яної 
солі – інакше калієво-натрієвий насос клітини 
не пропустить рідину. Не зайвим буде й 

додавання кількох краплин лимонного соку, 
оскільки кислота потрібна для циклу Кребса 
(статті, які обіцяють простими словами пояс-
нити, що це таке, підступно заманюють у не-
трі біохімії; тому просто зазначимо головне: 
це дуууже важливий етап метаболізму).

У спокійному режимі
Принцип «що більше води – то краще» не 
спрацює. Організм – не водогін, промити його, 
посиливши натиск, не вийде. Норма спожи-
вання води розраховується відповідно до 
ваги – на 1 кг по 30 мл. Частина рідини потра-
пить із їжею, частина – з напоями, тож чистої 
води потрібно буде випити близько літра.

Як? Потроху, по два-три, максимум чотири 
ковтки з інтервалом у 15–20 хвилин. Основну 
програму потрібно завершити до 19:00 – піс-
ля цього часу лишається місце хіба для склян-
ки якогось напою. Навантажувати нирки на 
ніч не варто – вони, як і все тіло, прагнуть 
відпочинку, а не ударної праці. 

 не означає голодування. Чудовим 
вибором стануть страви з яблук, 

буряка, чорносливу, гарбуза – вони поповнять припаси корисних 
речовин, а на виході прихоплять із собою зайве.

Розвантаження –

Найкращий час 
для зміни шкіри – 
жовтень-листопад
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