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Підтримати захисників організму

У Всесвітній день імунітету варто згадати, 
що 15% землян мають різні порушення 
в роботі захисних сил. Допоможіть влас-
ному імунітету плідно працювати на благо 
здоров’я. Як мінімум, збагачуйте організм 
вітамінами та мікроелементами, не пере-
їдайте, добряче висипайтеся й обирайте 
прогулянки замість дивана.

Зробити тест на сухоти

Цього дня – Всесвітній день боротьби 
з туберкульозом. До речі, ВООЗ планує по-
долати хворобу до 2035 року. А оскільки 
наша країна входить до переліку лідерів 
за кількістю хворих, потрібно докласти 
чимало зусиль, аби плани здійснилися. 
Тож не завадить обстежитися, особливо 
якщо дошкуляє постійний кашель більше 
ніж три тижні.

Допомогти хворим на гемофілію

Всесвітній день боротьби з гемофілією 
нагадує, що ця спадкова генетична хво-
роба через нездатність крові згортатися 
може спровокувати сильну кровотечу від 
незначної травми. Тож хворі потребують 
введення специфічних препаратів замісної 
терапії, які отримують із донорської крові.

01.03

24.03

17.04

Хороше 
самопочуття 
варто цінувати, 
тому команда 
Healthy&Happy 
радить:
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Перевірте щитоподібну залозу!
Чи давно ви перевіряли щитоподібну залозу? А варто. Хоча б тому, 

що ми живемо в регіоні, бідному на йод. Тож в одну із субот бeрeзня 
запрошуємо вас до ТРЦ Rive Goshe на День здоров’я щитоподібної 
залози. Ви зможете безкоштовно зробити УЗД та отримати одну 
з 10 додаткових знижок на консультацію ендокринолога. Нагадуємо, 
що поєднання ультразвукової діагностики з аналізом крові на тире-

оїдний гормон допоможе виявити захворювання на ранніх стадіях 
і підібрати оптимальну схему профілактики та лікування. Таку повну 

діагностику ви зможете пройти в усіх медичних центрах Healthy&Happy. 
Стeжтe за подробицями в соцмeрeжах.

Новий медичний центр
У квітні відкривається четверте 
відокремлене медичне відділення 
Healthy&Happy в історичному центрі 
Києва – на вул. Володимирській, 51–53, 
де наші клієнти зможуть отримати 
кваліфіковану медичну допомогу 
різного профілю. До послуг: акушери-
гінекологи, дерматовенерологи, 
ортопеди-травматологи, 
отоларингологи, кардіологи, 
невропатологи, психіатри та лікарі 
зі спортивної медицини. Також 
у медичному центрі можна здати 
аналізи, зробити рентген, пройти 
ультразвукову діагностику та вакцинацію.

З 8-ї до 8-ї!
Зверніть увагу, що графік 

роботи медичних центрів 
Healthy&Happy змінюється 

задля зручності наших паці-
єнтів. Тепер ми працюємо 

і в суботу за графіком 
будніх днів – з 8.00 до 
20.00. Усе, аби ви від-
чували нашу турботу.

Друг  
суглобів

Кінезіотейпування – нова послуга 
для пацієнтів Healthy&Happy. Це популярна 
й ефективна методика, яку застосовують 
у міжнародній практиці для реабілітації після 
травм за наявності больового 
синдрому. Наші лікарі 
спортивної медицини 
за допомогою 
кінезіотейпування 
допоможуть 
відновити 
рухливість 
спини і суглобів 
кінцівок, здійснять 
корекцію постави. 
Вартість послуг від 
300 до 500 грн.

Нове відділення в H&H
У медичному центрі проводять клінічні 
дослідження для пацієнтів із неспецифіч-
ним виразковим колітом і хворобою Кро-
на за допомогою новітніх препаратів, які 
пройшли фундаментальні дослідження 
й чекають на реєстрацію в Україні та світі. 
Насамперед вони знадобляться хворим, 
яким традиційні методи не дали бажано-
го результату. Ефективність застосування 
ліків і стан пацієнтів ретельно відстежують 

лікарі-гастроентерологи. Якщо інформа-
ція вас зацікавила, пишіть нам на пошту 

trial@hh.com.ua та info@ hh.com.ua з по-
міткою «Участь у клінічних дослідженнях».

що нового?
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знайомство

Людмила ШВЕЦЬ,  
санітарка Healthy&Happy 
 

Протягом 9 років Людмила Григорівна стежить 
за чистотою в Медичному центрі на Саксаган-
ського, 39А. Вона забезпечує комфортні умови 
праці для лікарів і дбає про затишок пацієнтів.

«Стерильна чистота – важлива складова 
в роботі медичного закладу! Дотримуючись 
чіткого графіка, я піклуюся про гігієну всіх 
приміщень, ретельно дбаю про чистоту та 
стежу за порядком протягом усього дня. 
У моїй роботі головне – бути охайною і ста-
ранною не лише на робочому місці, а й по 
життю. В колективі Healthy&Happy почуваю-
ся комфортно, адже приємно усвідомлюва-
ти, що результати твоєї праці шанують. Ми 
єдина, згуртована команда, й наша мета – 
здоров’я пацієнтів».

Валентина ГЛУЩАК, 
головна медична сестра 
ЛДЦ Healthy&Happy на 
Саксаганського

Валентина Павлівна вже 8 років є членом 
команди Лікувально-діагностичного центру. 
Її щоденна праця – задавати ритм у роботі 
медсестринської служби, спілкуватися з по-
стачальниками лікарських препаратів, вести 
документацію. Та головна складова – допо-
мога пацієнтам швидше одужати.

Змалку я сприймала медичних сестер як 
добрих янголів, що дарують людям фізич-
не та моральне полегшення. Й хотіла бути 
схожою на них. 25 років у сфері медицини 
пролетіли, як один день, і я навіть не думала 
змінити професію. Вона для мене більше ніж 
спеціальність – це моє життя. Співпереживаю 
кожному пацієнтові, щиро бажаю долати всі 
перепони на шляху до здоров’я. 

Вікторія ХАЛАНГОТ,  
лікар-рентгенолог 
першої категорії

Вікторія Григорівна – майстер рентгеноло-
гічних досліджень. На її професійну думку 
покладаються профільні спеціалісти медич-
ного центру – педіатри, терапевти, мамологи, 
стоматологи, бо її знання та навички мають 
значення у встановленні правильного діагнозу.

«Після закінчення медичного університету 
я стала терапевтом. Та згодом мене прива-
била рентгенологія, тому тепер маю справу 
з винаходом пана Рентгена. В роботі мені 
найбільше подобається аналізувати знім-
ки, брати участь у встановленні діагнозу й 
дискутувати з лікарями. Намагаюся бути 
максимально корисною колегам. У роботі 
з пацієнтами звертаю увагу на найменші 
дрібниці, аби не проґавити основного.

Юлія ШАПОВАЛ,  
старший медичний координатор 
ВМВ Healthy&Happy 
на Драгоманова

За 8 років роботи у команді Healthy&Happy 
Юлія Олександрівна стала надійним по-
мічником лікарів і пацієнтів, адже завжди 
оперативно та компетентно вирішує будь-які 
організаційні питання.

Працювати координатором – означає бути 
в курсі всіх сторін життя медичного центру. 
Ми, команда реєстраторів, формуємо графіки 
прийому лікарів, допомагаємо пацієнтам зна-
ходити потрібних спеціалістів, розповідаємо, 
як підготуватися до обстежень чи аналізів. Ок-
рім того, якщо лікарі відповідають за здоров’я 
пацієнтів, то ми, як адміністратори, гаранту-
ємо їхній комфорт і затишок. Ми прагнемо 
зробити все, аби відвідувачі Healthy&Happy 
були усміхнені та мали гарний настрій.
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що скажете, док?

Сабухі Кеніш 
Огли ШИРІНОВ 
присвятив 
медицині не один 
десяток років – 
і вважає, що поруч 
з інноваційними 
технологіями 
мистецтво 
лікування має 
ґрунтуватися 
на одвічних 
істинах: на увазі 
до пацієнта 
та цілісному 
баченні будь-якої 
проблеми.

 n Ви пройшли довгий шлях у медицині – а як 
було обрано саме цю професію?

Я походжу з родини лікарів, з боку матері всі 
були медиками – тож не виключаю, що свою 
роль відіграли гени. Крім того, в ті часи, коли 
ми вирішували, ким бути, керувалися такими 
категоріями, як покликання, а не престиж чи 
прибуток. І я вступив до Ленінградського педі-
атричного інституту. Своїх наставників я й досі 
згадую з величезною вдячністю: вони вчили 
не просто медицини – вони вчили милосердя.

«Встановлення діагнозу 
за УЗД – процес творчий»

Сабухі Кеніш Огли ШИРІНОВ,  
лікар УЗД вищої категорії
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 n Після навчання в роботі Ви тривалий час 
поєднували дві медичні спеціальності?

Так. Я розпочинав роботу дільничним лікарем. 
Потім пройшов навчальні курси в Інституті 
кардіології ім. М. Д. Стражеска, отримав досвід 
роботи у Київському міському діагностично-
му центрі. Я наполіг на тому, аби у районній 
лікарні, де я працював, для кардіологічного 
відділення було придбано УЗД-обладнання. 
Будучи завідувачем відділення функціональ-
ної діагностики, я тривалий період серйозно 
займався ультразвуковими дослідженнями.

Паралельно з цим близько 20 років пропра-
цював у дитячому інфекційному відділенні. 
Нічні виклики, складні захворювання в дітей – 
все це було дуже непросто, але я завжди лю-
бив педіатрію. Для мене це особлива галузь 
медицини. Й хоча з 2009 року працюю тільки 
над функціональною діагностикою, не при-
пиняю цікавитися розвідками в педіатричній 
сфері. Намагаюся підтримувати стосунки з ко-
лишніми однокурсниками – а вони працюють 
нині чи не по всьому світу! Ми обмінюємося 
науковою літературою, я прагну бути в курсі 
всіх нових досліджень, що стосуються моїх 
вузьких спеціалізацій. Та водночас потрібно 
знати й загальну медицину, без цього – ніяк.

 n Сьогодні медицина розвивається стрімкими 
темпами. Наскільки радикальні зміни 
відбуваються в цій царині?

Розвиваються технології – як приклад можна 
навести мікрохірургічні втручання. Дуже значні 
надбання здійснюються в імунології, я переко-
наний, що майбутні прориви стануть можли-
вими саме завдяки цьому. Та все-таки є речі, 
які мають лишатися незмінними. Захоплю-
ючись новітніми технологіями, ми не повинні 
забувати про те, що людина – не механізм, не 
трактор, у який достатньо залити потрібне 
пальне та правильно його експлуатувати. 
Завжди потрібно враховувати й психологічні 
чинники. Адже медицина – це не ремісництво. 
Справжня терапія – це ціла філософія.

 n За точність УЗД-досліджень відповідає 
чутливість апаратури – чи це насамперед 
майстерність лікаря?

Висока кваліфікація спеціаліста потрібна 
в будь-якому функціональному чи лабора-
торному дослідженні. Проте в УЗД-дослі-
дженні справді є специфіка, яка потребує від 
фахівця особливої уважності – різні патології 
можуть маніфестувати себе у схожий спо-
сіб. Саме тому УЗД-зображення потрібно 
інтерпретувати з урахуванням результатів 
лабораторних обстежень і з ретельним ана-
лізом симптоматики. Для того щоб зробити 
правильний висновок, необхідно розпитати 
пацієнта про всі можливі причини, що при-
звели до нездужання, про його прояви… Тож 
встановлення діагнозу за УЗД – це щоразу 
творчий процес.

 n Коли робота раз за разом потребує повної 
самовіддачі – де шукаєте перепочинку, що Вам 
допомагає відновити сили?

Зараз, на жаль, бракує часу на те, щоб 
прочитати всі книжки, які хотілося б, та 
відвідати всі театральні вистави й концерти, 
які цікавлять. Я дуже люблю музику, старий 
рок – Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. 
Щодо інших музичних напрямів, то серед 
тенорів найбільше ціную Лучано Паваротті. 
А ще щиро захоплююся ранньою творчіс-
тю Олега Скрипки. На відміну від інших 
виконавців, що намагалися перенести на 
наш ґрунт класичні традиції британської чи 
іншої рок-музики, Скрипка – це справжній 
український рок.

Щодо літератури, 
яка надихає, то 
я люблю і класи-
ків, і не класи-
ків… Мабуть, 
єдиний жанр, 
який не вдалося 
«опанувати», – це 
фентезі.  
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історія медицини

Дивовижна емпатія
Бантинг був дуже чутливим до чужих страж-
дань. У юності йому довелося пережити 
психологічну травму через смерть шкіль-
ного приятеля, якому було 14 років, саме 
від цукрового діабету. Й хоча після школи 

Бантинг твердо вирішив стати богословом, 
вступивши до університету Торонто на курс 
теології, підліткове переживання відігра-
ло свою роль, спрямувавши його в бік 
медицини.

Вроджена сміливість
Здобувши ступінь бакалавра медицини 
в тому ж таки університеті Торонто, Бан-
тинг відразу приєднався до Канадської 
медичної служби й вирушив до Європи, 
де вирувала Перша світова. За пару років 

до відкриття інсуліну його нагороди-
ли Військовим хрестом за героїзм під 
вогнем, бо перебуваючи на полі бою й 
діставши поранення, він близько 20 го-
дин рятував інших бійців.

Галина КАЗМИРОВИЧ, 
лікар-ендокринолог 
вищої категорії

Без інсуліну всі органи та 
тканини організму прире-
чені на кисневе голодування 

і відмирання

Фредерік БАНТИНГ VS діабет

Увесь прогресивний світ знає, кому 
завдячує звільненням від «солодкого 
рабства». Канадієць Бантинг кинув 

виклик діабету, який понад 3 000 років 
завдавав людству невимовних мук, – 

і переміг. Бо був унікальною людиною, 
що жила на грані фолу.

Н
а момент відкриття інсуліну люди з цукро-
вим діабетом могли розраховувати хіба що 
на 5–7 років життя від моменту встановлен-

ня діагнозу. Не кажучи вже про якість прожи-
того. Сподіватися хворим було ні на що й ні 
на кого. Лікарі як могли боролися з наслід-
ками підвищення глюкози в крові, навіть не 
здогадуючись, що порятунок – у речовині, яку 
виділяє підшлункова залоза. Тільки Бантинг 
зумів приструнити смертельну хворобу. Цій 
сенсаційній події сприяв не тільки талант ря-
тівника людства, а й творча та палка натура.
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Несамовита впертість
Мабуть, ця риса характеру свого часу дорого 
коштувала його мамі. Одначе в доросло-
му житті дуже знадобилася для відкриття 
світового рівня. Уявіть собі таке. Бантинга 
вже захопила лихоманка експериментів із 
підшлунковою чотирилапих (на той час на 
благо людства в різних медичних лаборато-
ріях використовували собак), а фінансовий 
бік явно не дотягував до рівня ентузіазму. Та 
хіба це перепона для впертого молодшого 
викладача кафедри анатомії та фізіології? 

Аж ніяк. Учений швидко розпродує своє май-
но і вкладає усі кошти в продовження екс-
периментів. У 1921 році Бантинг і компанія 
у складі професора Маклеода, котрий надав 
свою лабораторію, біохіміка Коліпа, що тру-
дився над очищенням гормона, й асистента 
Беста отримали жаданий інсулін. Спочатку 
вони випробували засіб на собаках, а потім 
ввели порцію препарату хлопчикові – Лео-
нардо Томпсону, який увійшов в історію як 
перший урятований від діабету.

Загострене відчуття справедливості
У 1923 році Бантингу та професору Маклеоду 
присудили Нобелівську премію в галузі ме-
дицини та фізіології. Безсумнівно, заслужено 
й справедливо. Однак Бантинг збунтувався й 
навіть встиг відмовитися від грошової части-
ни премії. Причина? Шановні мужі з Нобе-
лівського комітету не взяли до уваги заслуги 
його асистента Чарльза Беста, який, до речі, 

на час відкриття інсуліну був студентом 
V курсу. Через певний час Бантинг таки сха-
менувся й отримав нагороду – розділивши її 
навпіл із Бестом. До речі, Маклеод поділився 
з Коліпом. А патент на винахід учені продали 
університету Торонто за 1 долар.

На шпальтах коміксу
Неординарна особистість викликає бажання вшанувати її в оригінальний 
спосіб. Відоме американське видавництво коміксів, аби висловити свою 
повагу й жаль у зв’язку із загибеллю геніального вченого, який іще й 
здійснював перельоти до Британії під час Другої світової війни, створило 
на сторінках видання серію малюнків про його життя та винахід.

Повага королів
На момент вручення Нобелівської премії Бантингу було лише 32. 
Це наймолодший щасливець, який коли-небудь отримував нагороду 
з рук шведського короля. Згодом британський король Георг V посвятив 
ученого у лицарі, й відтоді до його імені додалося аристократичне «сер».

Художній дар
Сказати, що життя Бантинга було бурхливим, – 
не сказати нічого. Студенти, пацієнти, коле-
ги-лікарі, науковці, лаборанти, військові… 
Приводів для нервового перенапруження 
більше ніж достатньо. На щастя для психоло-

гічного здоров’я вченого він був талановитим 
художником і знімав стрес, пишучи картини. 
Багато творів Бантинг створив у манері фран-
цузьких імпресіоністів і здобув високу оцінку 
митців свого часу, та й нашого також. 
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Олена ЯВОРОВСЬКА, 
кандидат медичних наук, 
лікар-дерматовенеролог 
І категорії, косметолог

Хоч би 
якою була причина не-

приємного запаху тіла, головне – 
не маскувати її, а шукати ефек-

тивне рішення в кабінеті фахівця, 
аби уникнути серйозних 

наслідків

трагувати секрет залоз самок шовкопряда, 
розібрати його на компоненти й довести, 
що самців приваблює лише один із них.

Невдовзі для речовин, які тварини виділя-
ють у навколишнє середовище задля того, 
щоб викликати певні поведінкові реакції, 
запропонували назву – феромони (pherо – 
несу и hormао – збуджую). З’ясувалося, що 
феромони відіграють безліч ролей – це й 
розмітка території, і подання сигналу три-
воги, і свідчення спорідненості… Та, ясна 
річ, найбільшу ажитацію викликає спро-
можність феромонів вливати на статеву 
поведінку.

Учені з’ясували: 
всі форми життя, 

від мікробів 
до приматів, 

використовують 
хімічні 

регулятори, 
щоб змінювати 

поведінку своїх 
одноплемінників. 

жінки  &

Ефект метелика
Ще у ХІХ ст. французький ентомолог Жан 
Анрі Фабр припустив, що самиці метеликів, 
аби привабити представників протилежної 
статі, продукують якусь особливу хімічну 
речовину. Проте жодна з наявних тоді тех-
нологій не давала змоги підтвердити таку 
гіпотезу. Це відбулося в 1950-ті роки, коли 
група німецьких дослідників змогла екс-
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Олег МЕЛЕЩЕНКО, 
лікар-дерматовенеролог 
І категорії

На запах тіла можуть 
впливати нездужання – від 

банальної молочниці до серйозних 
гормональних порушень. Найкра-

щий спосіб вберегтися від небажа-
них ароматів – дбати про своє 

здоров’я

Метелики, зачувши заповітний аромат, готові 
відмотати тисячі кілометрів, аби прилетіти 
до своєї прекрасної дами. Свинки, нюхнувши 
з флакона з андростеноном (одним із най-
більш вивчених феромонів ссавців), поводять-
ся, як на побаченні з кабаном. Макаки-резус, 
відчуваючи запах копулінів, феромонів вагі-
нального секрету самок, починають… Е-е-е… 
Ну, скажімо так, вчиняти дії з категорії 18+.

Чарівний парфум?
Ясна річ, відкриття хімічних сполук, спромож-
них привабити протилежну стать, спричи-
нило бум у парфумерній промисловості. Та 

чоловіка

Запахи, будучи 
хімічною 
сигнальною 
системою, 
відіграють значну 
роль і в людському 
спілкуванні. Чи 
допомагають 
вони віднайти 
заповітну 
«формулу 
любові»?

&

насправді жоден з експериментів, у якому 
брали участь люди, не зафіксував випадків 
миттєвого впадання homo sapiens у любовний 
шал. Певні результати дали експерименти 
з андростероном. Ось один із них: жінкам 
і чоловікам пропонували обрати один із двох 
предметів, з яких один був оброблений феро-
моном, другий – ні. Чоловіки частіше обирали 
чистий предмет, жінки – оброблений. Немало! 
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Але й небагато. А ось із копулінами взагалі 
нічого не вийшло – жодних закономірностей 
у поведінці.

Загалом, перевіряючи вплив феромонів так 
і сяк, науковці дійшли висновків:

по-перше, людина надто складна істота, аби 
бути готовою, неначе пес, що розпізнав гото-

ву до спарювання самицю, зриватися з повід-
ка культурних регуляцій сексуальності.

по-друге, роль хімічних сигналів, які людина 
спроможна зчитувати на підсвідомому рівні, 
є дещо більшою, ніж набуття стану «сексуаль-
ної бойової готовності». І відповідальні за від-
повідь «так» або «ні» не так конкретні прості 
речовини, як складні біохімічні сполуки.

 Репродуктивна завбачливість 
Як відбувається вибір потенційного парт-
нера? Існує припущення: жінки шукають 
не просто (і не завжди) суперкрутого мачо. 
Вони шукають найкращого батька для 
своїх дітей. Так, широкого розголосу набув 
експеримент, у межах якого представниць 
прекрасної статі просили обрати якусь із 
ношених чоловічих футболок. Здебільшо-
го дами обирали одяг тих чоловіків, чий 
генний набір максимально відрізнявся від 
їхнього. Тобто, нюхові рецептори змогли 
донести інформацію про так званий голов-
ний комплекс гістосумісності. Це «сімей-
ство» генів, яке відіграє дуже важливу роль 
у формуванні імунітету. В такий спосіб жінки 

наперед мають можливість подбати про здо-
ров’я нащадків: що більша варіативність – то 
більше в організму можливостей захистити-
ся від патогенів.

Аналогічні дослідження, в яких брали участь 
чоловіки, не виявили зв’язку між прива-
бливістю жіночого запаху та генетичним 
розмаїттям імунних маркерів. Тож науков-
ці припустили: з еволюційної точки зору 
виживання потомства більш важливе для 
жінок. А чоловіки у справі поширення роду 
людського роблять ставку на максимальну 
фертильність партнерки. І цьому також є 
підтвердження.

 Нюховий штрих-код 
Зокрема, співробітники Бернського уні-
верситету переконливо довели чоловічу 
спроможність «зчитувати» носом репро-
дуктивний потенціал. Жінок просили не 
застосовувати жодних засобів гігієни, гормо-
нальних контрацептивів і продуктів, спро-
можних вплинути на запах поту. Паралельно 
з забором зразків здійснювався аналіз рівня 
естрадіолу, прогестерону та тестостерону 

в слині. Цілком очікувано, чоловіки визнали 
найпривабливішими ті запахи, які відповіда-
ли більшій концентрації гормонів.

Відомо також, що ця концентрація – разом із 
готовністю до зачаття – змінюється протягом 
менструального циклу. Тож особлива прива-
бливість у певний період – один з еволюцій-
них механізмів пошуку партнера.

Чутливість до запахів у статей неодна-
кова: в жінок тонший нюх, але чоловіки 

сильніше реагують на запахи.
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 Принципи сумісності 
Отже, феромони чи не феромони, усвідом-
люємо ми це чи ні, а як не крути, запахи 
напевне містять безліч інформації. Й сьогодні 
віра в науку призвела до появи нового типу 
знайомств, так званих «феромонних вечірок», 
де потенційного партнера можна обрати 
саме за запахом одягу, що вдягався. Здава-
лося б, прекрасний варіант – адже природа 
свиню невідповідного партнера не підсуне!

Однак психологи зазначають: повністю 
покладаючись на біологічні чинники в по-

будові стосунків, люди часто оминають етап 
залицяння. А це той період, коли виникає 
можливість продемонструвати свої здібно-
сті та закласти основи довіри.

Отже, потяг на рівні хімії – ще не гарантія 
міцного шлюбу. Втім, несприйняття одне 
одного вже на рівні запаху – це також гаран-
тія. Того, що шлюбові напевне не бувати. 
І зробити свій прикрий внесок до нюхового 
несприйняття протилежною статтю (та й не 
тільки протилежною) може не якесь таємни-
че хитросплетіння генів, а нездужання.

 Нахімічили не те 
Так, приміром, поява ацетонових акцентів 
може свідчити про інфекцію, про проблеми 
зі ШКТ, нирками чи печінкою, а також про 
різноманітні ендокринні патології, пов’яза-
ні з цукровим діабетом. Прикре амбре, до 
речі, може виникнути й у практично здоро-
вої людини, причому на тлі фанатичного 
бажання подобатися. Бо ацетоновий запах – 
частий наслідок низьковуглеводних дієт.

Окрім ацетонового амбре, про порушення 
функціонування організму можуть свід-
чити запахи оцту, риби, сиру, бродіння… 
Словом, лікарям, якби вони не мали мож-
ливості покладатися на дані лабораторних 
досліджень, довелося б створити деталь-
ний перелік неприємних запахів, порів-
нюваний за багатством із лексиконом 
сомельє.

 Здорові рішення 
Що робити у випадку, якщо людина сама 
помічає, що, попри дотримання правил 
гігієни, запах її тіла змінився? Або, що більш 
імовірно, зміни помітні у стані когось із 
близьких? Замість того, щоб покладатися 
на парфумерію, краще завітати до лікаря, 
який проаналізує супутні симптоми, виявить 
джерело проблеми та запропонує комплекс-
не рішення. Якщо неприємності обумовила 

атака грибків чи інших інфекцій, знадобить-
ся медикаментозне лікування та виявлен-
ня чинників, які не дали організму шансу 
впоратися з агресором. Якщо неприємний 
запах спричинений надмірною пітливістю – 
рішення знайдеться в кабінеті дерматолога. 
А коли йдеться про порушення метаболіз-
му – краще звернутися до ендокринолога, 
гастроентеролога. 

Нюх людей слабший, ніж у більшості тва-
рин. Водночас запах людського тіла сильні-
ший, ніж у багатьох представників царства 

фауни.
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здоров’я: чоловіки

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

Пахові грижі оперують під 
спинномозковою або епідураль-

ною анестезією, тож наступного 
дня пацієнт вирушає додому

Грижа: біч чоловіків
Дефект черевної стінки 
трапляється майже у третини 
чоловіків, що, звісно, дуже 
прикро. До речі, в жінок у зв’язку 
з особливостями будови ця 
проблема зустрічається рідше. 
Тож розберемося з чоловіками.

Ваш вихід, грижо!
У когось – кубики, в когось – трудовий мо-
золь, клубок нервів або просто живіт vulgaris. 
«Екстер’єр» у цьому випадку важливий не 
лише для краси зовні, а і для здоров’я всере-
дині. Зокрема, для черевної стінки, чиє завдан-
ня – обмежувати вміст порожнини живота від 
сторонніх впливів. Звісно, за умови дотриман-

ня здорового способу життя, адекватної фі-
зичної активності та правильного харчування 
черевна стінка набагато ефективніше виконує 
свою місію. Та є нюанси. Трапляється, що навіть 
атлетичний рельєф не гарантує міцності. Й тоді 
на авансцені з’являється пахова грижа – непри-
ємна, але цілком розв’язувана проблема.

Вроджена й набута
Пахова грижа – стан, за якого органи черевної 
порожнини виходять за її межі через паховий 
канал під шкіру.

Вроджена – та, якій поки що неможливо запо-
бігти. Через генетичну схильність імовірність 
появи пахової грижі збільшується вдвічі, тому 



/
/

w
w

w
.

h
h

.
c

o
m

.
u

a

15

якщо на це захворювання страждали один 
або кілька старших родичів, будьте напого-
тові. Ще один варіант вродженої проблеми: 
коли внаслідок недоношеної вагітності 
в малюка не заростає очеревинна «кишеня», 
сформована у внутрішньоутробному періоді 
для опускання яєчок з очеревини в калитку.

Набута форма набагато різноманітніша, однак 
на неї є сенс впливати, щоб знизити ризик 
пахових неприємностей. Тут нічого незви-
чайного, багато факторів ризику – давні 
знайомці чоловіків:

 4 малорухливий спосіб життя і його наслід-
ки – слабкість м’язів черевного преса;

 4 надмірні фізичні навантаження і підняття 
важких предметів;

 4 ожиріння;
 4 тривалі закрепи;
 4 травми паху, наслідком яких стає ослаб-

лення стінок і кілець пахового каналу;
 4 сильний тривалий кашель, на тлі якого 

підвищується внутрішньочеревний тиск;
 4 анормальне схуднення, внаслідок якого 

в паховому каналі виникають порожнини, 
куди продавлюються внутрішні органи.

Особисте знайомство
Пахова грижа зазвичай поводиться досить 
відверто, хизуючись своїми ексклюзивни-
ми формами. Випинання в області паху – 
основний симптом, що проявляється вже 
на самому початку хвороби. Він особливо 
помітний у положенні стоячи, а ось лежа-
чи грижі практично не видно. Також вона 
показує себе у всій красі, якщо чоловік 

напружує м’язи живота, скажімо, під час 
чхання, кашлю.

Додаткові ознаки «показового виступу» грижі:
 4 відчуття тяжкості та розпирання внизу 

живота, тягнучий біль;
 4 болючість і дискомфорт через м’язове 

напруження: під час ходьби, підняття важких 
предметів, присідання.

Не чекати на ускладнення!
Те, що грижа видається такою простою 
і зрозумілою, зовсім не повинно виклика-
ти безтурботного до неї ставлення. Вона 
нізащо не зникне сама по собі, а єдиний 
спосіб позбутися її – операція. Лякатися не 

варто, а ось за появи підозрілих симптомів 
звернутися до фахівця дуже потрібно. Ви 
точно не хочете дочекатися, коли вона за-
тисне внутрішні органи і буде загрожувати 
вашому життю.

Розумна латочка
Сучасні хірурги з грижами не панькаються, 
а діють рішуче й зі знанням спра-
ви. Золотий стандарт усунення 
пахової проблеми – встанов-
лення сітчастого імпланту, 
який, як латку, розміщують 
над грижовими воротами. Цей 
пористий матеріал має власти-
вість через півтора місяця після 
операції проростати сполучною 
тканиною і ставати надійним кар-

касом, щільно затуляючи отвір. Не 
хвилюйтеся: сітка дуже еластична, 
тож під час напруження м’язів 
живота стискатиметься і розтягу-
ватиметься разом із ними.
Сучасні малоінвазивні хірургічні 
методики дають змогу вже 
через добу залишити стаціо-
нар, а через місяць – повністю 
одужати й розпочати нове 
життя без грижі.  
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здоров’я: жінки

Зовсім не простак
Вітамін D, на відміну від, приміром, РР, здається 
цілком зрозумілим – це сонце, засмага та профі-
лактика рахіту в дітей. Дорослі часом вважають, 
що це такий-собі дитячий вітамін, назва якого 
навіює спогади про риб’ячий жир. І певною 
мірою все правильно. Однак фахівці не втом-
люються повторювати, що «дитяча» складова 
вітаміну D аж ніяк не єдина й навіть не найголов-
ніша. Останні дослідження довели: брак вітамі-
ну D призводить до швидкого старіння шкіри, 
порушень менструального циклу, зниження 
імунітету, зменшення стресостійкості, коливань 
ваги. З’ясувалося, що цей вітамін важливий не 
тільки для здоров’я кісток, а і для профілактики 
та лікування сотні захворювань – від депресії до 
раку. Словом, не такий уже він і простачок.

7 талантів вітаміну D
Переважно він утворюється у шкірі під впли-
вом ультрафіолету та в меншій кількості по-
трапляє в організм із їжею, перетворю ючись 
на 1,25-дигідроксіхолекальциферол. Це ак-
тивна форма вітаміну D3, саме вона й дає масу 
позитивних ефектів. Основні з них такі:

Олена СИРОТКІНА, 
сімейний лікар 
І категорії

50% 
наших співвітчизни-

ків потерпають від дефіциту 
вітаміну D. Але достатньо відновити 

його належний рівень у крові, як вирі-
шиться багато проблем зі 

здоров’ям

D
3
- ефекти

Вісім із десяти жінок 
після 40 відчувають на собі 
негативні наслідки нестачі 
«сонячного» вітаміну. Тим 
часом дефіцит саме цієї 
речовини може добряче 
попсувати життя в період 
менопаузи. Як надолужити 
втрати?
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Регулювання обміну вуглеводів і жирів,  а отже, 
його надходження в достатніх кількостях 
допомагає зменшити талію, що, у свою чергу, 
полегшує життя серцю й судинам.

Збільшення міцності кісткової тканини. Пара-
докс – хоч би скільки в організм надходило 
кальцію, без достатньої кількості вітаміну D 
кістки засвоюють щонайбільше 10–15% цієї 
цінної речовини. Й чим старша людина, тим 
гірші цифри. Річ у тім, що в період менопаузи 
кісткова тканина дуже чутлива до змін гор-
монального фону: чим менше естрогену, тим 
активніше відбувається вимивання кальцію 
з кісток і зменшується його засвоєння у ШКТ. 
Висновок – дами старше 45 перебувають 
у зоні ризику за кількістю невдалих падінь. 
Доведено, що вживання вітаміну D знижує 
ризик переломів шийки стегна на 30%!

Зниження ризику розвитку ракових новоутворень 
на 60%,  насамперед це стосується злоякісних 
новоутворень грудей і товстого кишечнику.

Нормалізація артеріального тиску,  що надзви-
чайно важливо в період менопаузи, коли 
гіпертонічна хвороба атакує 80% жінок.

Зменшення ризику розвитку цукрового діабету. 
Вітамін D впливає на вуглеводний обмін, утричі 
знижуючи рівень інсуліну в крові, а отже, змен-
шуючи ймовірність виникнення «солодкої» не-
дуги. До речі, ризик захворіти на нього в жінок, 
які перетнули 40-річний поріг, досить високий.

Поліпшення настрою. Відомо, що вітамін D бере 
участь в утворенні серотоніну – гормона 
радості. А настрій у жінок 50+ частенько куль-
гає. І справа доходить не лише до сліз, а й до 
реальних депресій.

Профілактика багатьох захворювань. Доведено, 
що дефіцит вітаміну може відіграти свою 
роль у розвитку таких захворювань, як розсі-
яний склероз, міастенія (м’язова слабкість), 
остеоартрит, аутоімунні порушення, полікі-
стоз яєчників, безпліддя.

Як лікар прописав
Отже, потреба у вітаміні D під час клімаксу 
доведена. Тому необхідно стежити за його 
наявністю в організмі за допомогою аналізу 
крові, а в разі відхилень від норми діяти на 
випередження. По-перше, приймати сонячні 
ванни, тривалість яких залежить від пори року 
та кольору шкіри. Найефективніше це роботи 
в полуденні часи – з 12 до 15. Тільки без 
фанатизму, аби не створювати зайвої загрози 
для здоров’я шкіри! По-друге, певну користь 
принесуть продукти харчування, багаті на віта-
мін D, скажімо молоко, сметана, яєчні жовтки, 
а також червона риба або печінка тріски, хоча 
на це надії небагато. По-третє, якщо ви прак-
тично не буваєте під прямим ультрафіолетом, 
та і їсте досить одноманітну їжу, доведеться 
скористатися спецпрепаратами. Щоденні 
дози можуть становити 10–50 мкг вітаміну – це 
400–2000 МО.

І не забувайте про золоту середину: пере-
дозування призводить до накопичення 
зайвого кальцію, який відкладається в суди-
нах, серці, нирках і легенях і призводить до 
закупорки артерій. Тож не ігноруйте реко-
мендацій лікаря і періодично контролюйте 
показники «сонячного» вітаміну за допомо-
гою аналізу крові. 
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елементарно

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

Ігнорувати щовечірні 
набряки – значить закривати 

очі на власне здоров’я та 
провокувати організм на більш 

суттєві «натяки»

Криза струнких ніжок
Надвечір ваші ніжки 
відмовляються приймати рідні 
капці – не той, мовляв, розмір? 
Проблема напевне в набряках. 
І це не така проста й безневинна 
річ, як може здатися.

Причини та наслідки
Що таке набряклість, тлумачити не будемо, тут 
усе зрозуміло. А от звідки береться ця біда, розі-
братися варто. Причин «розбухання» ніг кілька: 
це і серцева недостатність, і проблеми з нирками, 
і порушення тиску в судинах, а також гормональні 
порушення і лімфовенозна недостатність через 
варикоз.

Закони симетрії
Часом набряки несиметричні – «пухне» лише одна 
нога. Отже, щось заважає гарному виведенню 
рідини саме тут, і цим «чимось» може бути лімфо-
вузол, тромбоз вен або ж пухлина. Тож залишати 
без уваги набряклість, навіть односторонню, не 
варто – це симптом, що часом може свідчити про, 
скажімо, серцеву або ниркову недостатність, які 
спершу мають непомітний перебіг.

Талія і так далі
На щастя, не завжди все так серйозно. Часто 
антонім до слова «стрункість» стає однією 
з причин набряклості. Зайві сантиметри 
на стегнах і талії перешкоджають відтоку 
рідини з ніг через негативний тиск у черевній 
порожнині – заважає жирок. А ще – тривале 
сидіння в одному положенні, яке призводить 
до лімфовенозної недостатності. І навіть юна 
особа, котра вирушила в автобусний євротур 
(доба навсидячки), може стикнутися з такою 
проблемою.

Ходіть навшпиньках!
Тож не засиджуйтеся. Щогодини варто встати 
і прогулятися, ще краще – пройтися нав-
шпиньки. Це сприяє гарній роботі венозної 
системи, профілактує плоскостопість і дефор-
мацію стоп, що виникають із віком. А якщо 
набряклість спричинив оселедець на ніч 
(а опісля вода без міри), допоможе разовий 
прийом сечогінного препарату. Втім, відрізни-
ти тимчасову проблему від серйозного стану 
може лише фахівець. Отже, візиту до лікаря 
для власного спокою краще не уникати. 



Густі та небезпечні
Лякати має не зелений колір слизу, а його 
комбінація із загущенням виділень. Серед 
причин – невчасне чи неефективне лікуван-
ня нежитю, порушення дренажу і вентиляції 
при носових синуситах, запуск у носових 
пазухах гнійного процесу. Це вже справді 
небезпечно. Бо серйозне запалення в носі 
може дати ускладнення на інші ЛОР-органи 
й навіть дістатися святе святих – мозку. Прозорі та жовті

Підвищення температури, слабкість і потоки 
прозорих чи напівпрозорих виділень із носа – 
цілком нормальна реакція організму на втор-
гнення інфекції. Вірусні риніти й синусити, як 
і алергічний нежить, – зразок безколірних шмар-
клів. У процесі боротьби з агресором виділення 
можуть набувати жовтого відтінку. Без паніки! 
Це означає лише те, що бойові дії імунної систе-
ми ввійшли в активну фазу, й загиблі мікроор-
ганізми разом із лейкоцитами та лімфоцитами 
пофарбували виділення на свій манер.

Зелені й підступні
«Винуватицею» такого забарвлення є мієлопе-
роксидаза зелена – фермент, який приходить 
на допомогу імунній системі, а конкретніше її 
спецназу в боротьбі з бактеріями – нейтрофі-
лам. Коли загін солдатів-нейтрофілів на чолі 
з мієлопероксидазою вступають у бій, виро-
бляються елементи заліза, які, окислюючись, 
фарбують слиз у всі відтінки зеленого. Тож 
сам по собі зелений колір – не привід бити на 
сполох і ковтати антибіотики. Краще вдатися 
до допомоги сольових розчинів і проконсуль-
туватись у досвідченого отоларинголога.
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дурнуватих 
питань не буває

Форма має 
значення

За результатами 
незвичного дослідження 

з’ясувалося, що люди 
з мініатюрними носиками 

частіше потерпають від 
нежитю, аніж володарі 

масивних носів у формі 
картоплини.

Бежевий, білий, жовтий, 
зелений… Ні, це не трендова 
палітра фешн-індустрії, 
це колір слизу, що під 
час застуди тече з носа. 
Найнебезпечніший – зелений. 
Звідки забарвлення?

50 відтінків зеленого

Віктор МАКАРЕНКО,  
лікар-отоларинголог 
вищої категорії

Виділення з носа – цілком 
прийнятне явище при ГРВІ чи 

алергії. Головне – не дозволити інфекції 
призвести до ускладнень і кольорових 

перетворень
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здоров’я: рішення

Галина ГОРДЄЄВА, 
кандидат медичних наук, 
лікар акушер-гінеколог 
вищої категорії

Аби не познайомитися 
з генітальним герпесом, 

треба пам’ятати про радості 
безпечного сексу та користь 

особистої гігієни

Удар по основному 
інстинкту

Якщо вже генітальному 
герпесу пощастило 
захопити нову територію, 
він квапитися не буде. 
Вірус терпляче 
вичікуватиме слушного 
моменту, аби завдати 
удару. Доведеться 
оволодіти мистецтвом 
контрудару й дати 
нахабі відсіч.

Братство герпесів
Генітальний герпес (із грецької «повзу-
чий») – інфекційне захворювання інтимно-
го характеру, бо «подорожує» статевим 
шляхом. Його збудник – представник 
сімейства герпесвірусів. Серед восьми 
відомих типів герпесу наш персонаж зна-
читься під № 2 і з великим відривом посту-
пається в поширеності лише 1-му типу, що 
проявляється сумнозвісними пухирцями 
на губах, носі й обличчі. Логічно, що ге-
нітальний родич обирає слизові оболонки 
статевих органів.

ТОП-4 варіантів зараження
Заради власного спокою варто знайти відпо-
відь на запитання, як вірус може потрапити 
в організм. Пропонуємо найактуальніші 
способи вторгнення:

1 горизонтальний  – при цьому лежати 
не обов’язково, достатньо, аби секс був 

незахищений, а один із партнерів мав вірус. 
Також можливе інфікування під час оро-
генітальних контактів зі слизових оболонок 
рота, носа. В такому разі мешканцем інтимної 
зони може стати герпес 1-го типу.

2 вертикальний  – від матері до дитини 
через плаценту, якщо зараження відбу-

лося протягом вагітності, а якщо мама була 
хвора раніше, вірус може передатися під час 
пологів. У будь-якому разі під загрозою опи-
няється нервова тканина малюка;
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3 аутоінокуляційний (самозараження)  – 
перенесення вірусу, приміром, з обличчя 

на статеві органи;

4 побутовий  – є ризик, що нехтування гігіє-
ною органів продовження роду дасться 

взнаки, й вірус залюбки перекочує до нового 
господаря через інфіковані речі.

 Раптове пробудження 
Варто впустити непроханого гостя в організм 
і… назад його вже не виштовхати. Відтепер 
вірус міцно триматиметься за нервові клітини 
в очікуванні свого зіркового часу. Скажімо, 
коли імунітет господаря дасть слабину. Серед 
інших активаторів:

 4 захворювання, що передаються статевим 
шляхом;

 4 ГРВІ;
 4 будь-які запальні процеси в організмі;
 4 гормональні порушення;
 4 переохолодження чи перегрів;
 4 хронічні стреси.

 Швидка ідентифікація 
Сила бойового духу генітального герпе-
су індивідуальна. У найкращому випадку 
людина – лише носій, що й не підозрює про 
мікроскопічного співмешканця й безсимп-

томні хвороботворні процеси. У гіршому 
варіанті, який буває значно частіше, вірус 
дається взнаки й проявляється пухирцевими 
висипами в інтимній зоні. Крім цього, герпес 
сприяє збільшенню пахових лімфатичних вуз-
лів, набряклості статевих органів, слабкості, 
підвищенню температури тіла. Й усе це – під 
супровід нестерпного болю, печіння, горіння, 
свербіння. Внаслідок цього сидіти, ходити до 
туалету й навіть спати спокійно вже не вихо-
дить. І тільки коли пухирці луснуть, а ранки 
після цього загояться, людина зможе видих-
нути з полегшенням. Щоправда, це може 
тривати місяць. Хто згоден на такі тортури?

 Дія на випередження 
Украй важливо звернутися до лікаря в перші 
дні появи пухирців. По-перше, спеціаліст при-
значить аналіз, щоб упевнитися, що це справ-
ді генітальний герпес. По-друге, він одразу 
складе дієвий план лікування. На щастя, нині 
в арсеналі протигерпетичних засобів ціла 
купа ефективних препаратів. А оскільки гер-
пес любить слабкий імунітет, варто подбати 
і про його міць. Комплексне лікування значно 
скоротить терміни мук і послабить ступінь їх 
тяжкості. До речі, шанувальників методу під 
назвою «якось минеться» попереджаємо: є 
ризик переживати рецидиви не раз на рік, 
а раз на місяць. 

населення земної кулі заражені 
вірусом герпесу, на щастя, 
1-го типу90%

Правила безпеки
Відсутність вірусу краща за його наявність, тому варто:

контролювати жагу до кохання, уникаючи випадкових інтимних зв’язків;
убезпечувати себе від зараження надійними методами контрацепції, зокрема презервативом;

дотримуватися правил інтимної гігієни;
раз на рік навідуватися до кабінету уролога чи гінеколога.
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руханка

Оксана ШЕМЕТЕНКО, 
спортивний лікар  
ІІ категорії

Гіпертензійний синдром, 
порушення серцевого ритму 

та ендокринної системи, дистонії 
різного рівня – протипоказань дуже 

багато, тому важливо пройти 
комплексний медогляд

 Для початку 
Якщо раз на тиждень ви бігаєте 16 або 24 км 
протягом 12 років, у графі «готовність» можна 
поставити плюс. А коли цим займається ваш 
друг, а ви йдете на дистанцію, бо «ти ж мужик» 
– завітайте до лікаря. І не до стоматолога, а до 
лікаря спортивної медицини. Ніхто не поба-
чить вашої сліпучої посмішки, якщо ви зійдете 
з дистанції через 500 метрів. Перелік хво-
роб-протипоказань до марафону лише на пару 
сторінок коротший за телефонний довідник 
Бердичева, тож спортивний лікар – єдиний, хто 
зможе адекватно оцінити готовність усіх систем 
організму до екстремального навантаження. 
Усіх, а не тільки опорно-рухової та серцево-су-

динної. І хоч це й не чемпіонат із поїдання гам-
бургерів, навіть далека від бігу виразка шлунка 
цілком може стати непереборною перешко-
дою на шляху з Марафона до Афін.

 Підготовка 
Якщо лікар не поставив хрест на ваших ма-
рафонських амбіціях, гайда до тренувань. Із 
другом, який вас втягнув, а краще – з трене-
ром. Зазвичай у початківців є ілюзія, що бігати 
вміють усі, але неправильна техніка й тактика 
бігу так само небезпечні, як і функціональна 
неготовність систем організму. В процесі ви 
зможете виважено оцінити свої можливості й 
визначити особисту марафонську дистанцію. 
Нехай це буде не 42, а 21 або 10,5 км. Для не-
підготовленої людини й 1,5 кілометра можуть 
стати серйозним стресом. Тож дотримуйтеся 
правила двох П: поступово й потроху. 

А що довідка? 

Авжеж, потрібна! Тільки не те, що ми звикли 
називати цим словом, а висновок лікаря 
спортивної медицини, що ґрунтується 
на комплексному обстеженні та оцінює 
здатність людини переносити навантаження 
без наслідків. Крім того, він є юридичним 
документом для організаторів, на підставі якого 
вони можуть допустити або не допустити до 
участі в марафоні.

Рух за здоровий спосіб життя 
шириться й міцнішає. І дехто 
почувається вже досить дужим, 
аби подолати марафон. Але що 
на це скаже лікар?

Від себе не втечеш
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соромлюся 
запитати

Сезон кохання

Бойовий запал сперматозоїдів має сезонний 
характер: в осінньо-зимовий час вони більш 
мляві, натомість улітку – активніші.

Хто гальмує?
Сперматогенез – природний у чоловічому ор-
ганізмі процес творення дітородного секрету. 
В спермі міститься генетичний матеріал 
майбутнього батька, і від її якості та сприт-
ності сперматозоїдів залежить можливість 
продовження роду. Існують реальні перепони 
на шляху до демографічного вибуху:
Шкідливі звички. Куріння та надмірне вживан-
ня алкоголю – вороги якісної сперми. Бійтеся.
Перегрів. Ідеальна температура для «пуго-
ловків» – до 34 °C. Любителі добряче попа-
ритись у лазні чи в гарячій ванні провокують 
погіршення якості сперми. Іще один фактор 
ризику – підігрів сидінь в авто.
Тісна білизна та джинси. Через порушення 
кровотоку до яєчок не надходить достатня 
кількість поживних речовин та кисню, і спер-
матозоїди вирушають на лаву запасних.
Проблеми зі здоров’ям. Поза грою сперматозо-
їди можуть опинитися через захворювання 
простати, застійні явища в малому тазу та 
гормональні порушення, що змінюють вла-
стивості секрету.

Забіг сперматозоїдів: 
кого дискваліфікують?

У здорового чоловіка щодня 
утворюється близько 
200 мільйонів сперматозоїдів, 
половина з яких – порожні 
бульбашки. Решта хоч і вправні 
бійці, але дійти до фінішу 
зможуть не всі. Чому?

Віталій АНТОНЮК, 
лікар-уролог, лікар УЗД

Оцінити 
фертильність чоловіка, 

виявити захворювання та 
гормональні порушення можливо 

за допомогою спермограми – до-
кладного аналізу еякуляту

Що робити?
Пам’ятати про ворогів чоловічого здо-
ров’я і проводити їжотерапію. Тож гайда по 
покупки, аби придбати:
Авокадо з вітамінами Е і В6 та фолієвою кис-
лотою, які допомагають налагодити роботу 
чоловічих гормонів.
Зелений горошок, спаржа з великим вміс-
том вітаміну С, що підвищує рухливість 
сперматозоїдів.
Помідори, червоний грейпфрут, кавун із ліко-
пеном, який сприяє активності «хвостатих».
Гарбузове насіння, вівсянка, яйця, устриці, горі-
хи з цинком для збільшення кількості сперми.
Часник, що містить селен, – щит від пошко-
джень сперматозоїдів.
Імбир, який стимулює вироблення сперми. 



Рейд невловимих
Їх важко побачити і майже неможливо зловити. 
Вони не літають, однак бігають незгірш за секретних 
агентів на завданні. Щоправда, їхніх послуг ніхто не 
замовляє. Та ці міні-створіння приходять без запрошення. 
Як виявити їх присутність і швидко позбутися?

Хто вони?
Звичайнісінькі воші, що їх трапляється бачити 
на головах дітей навіть у наш прогресивний 
час. Комахи до 2 мм завдовжки з шістьма 
лапами та хоботком замість рота здатні 
наводити страх самою лише назвою. До речі, 
pediculus латиною перекладається про-

сто – «воша». Хто зрадіє, навіть гіпотетично, 
новині, що в малюка оселилися квартиранти 
з асоціальною поведінкою? Справжні пара-
зити: сплять, їдять за рахунок господаря, а за 
умов перенаселення прагнуть розширити 
сферу впливу.

Що їдять?
Кулінарні вподобання вошей близькі до кома-
рів і кліщів. Їхня пристрасть – кров. Комахи ро-
блять прокол у шкірі голови своїм мікрохобот-

ком, вводять спеціальний фермент, аби кров 
не згорталася, і трапеза починається. До речі, 
саме фермент провокує страшенний свербіж.

Як завойовують території?
Вони постійно перебувають у процесі роз-
множення. Дорослі особини відкладають 

мініатюрні прозорі яйця, які називаються не-
благозвучно «гнидами», прикріплюючи їх до 
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бебі-бум

Людмила ШМІДТ,  
лікар-педіатр вищої 
категорії

Проблема 
педикульозу перебуває 

у площині соціальної невлаштованості 
та байдужості батьків. А страждають не 

лише їхні діти, а й усі, кому не пощастило 
опинитися в одному з ними класі 

чи садочку



кореня волосини. До речі, якщо гіперактивну 
вошу побачити вкрай складно, то її яйця – 
дуже легко, бо вони статичні. Саме наявність 
яєць – зрима ознака присутності паразитів на 
голові дитини. Що більша родина pediculus, 
то більшу небезпеку становить заражена 
дитина для навколишніх. Бо за умов демо-
графічного вибуху статево зрілі елементи 
вирушають на пошуки нових голів терито-

рій, що трапляються на їхньому шляху. Як 
свідчить практика, це голови колег по парті 
чи садочку. Ще одне надзвичайно шановане 
вошами місце швидкого множення – дитячі 
табори. Ці заклади мають серйозну перевагу 
перед садками та школами – тут чада пере-
бувають без батьківського контролю, й воші 
можуть спокійно жити аж до повернення 
дітей додому.

Чого від них чекати?
Звісно, неприємностей.

По-перше, несамовитого свербежу шкіри голо-
ви від схильності комах до постійних трапез. 
Цікаво, що на апетит вошей значно впливає 
температура. Скажімо, при +30 градусах 
і вище комашки під’їдають кожні дві-три 
години, а якщо стовпчик термометра опус-
кається нижче +20 – вони можуть голодувати 
до тижня. Нижче +10 градусів воші впадають 
у шоковий стан і перестають відкладати яйця.

По-друге, ранок у місцях укусів, які через 
постійне почухування створюють ризик 
вторинного інфікування, а отже – розвитку 
гнійного процесу.

По-третє, алергічних реакцій на продукти 
життєдіяльності комах.

По-четверте, дитячих капризів. А як інакше 
можна реагувати на страшний дискомфорт 
від свербежу?

Як позбутися?
Насамперед варто заручитися підтримкою 
фахівця – інфекціоніста або педіатра. Спеці-
аліст розгляне ситуацію зусібіч і призначить 
адекватне лікування. На щастя, давно минули 
часи, коли боротьба з педикульозом потребу-
вала драконівських методів. Скажімо, вже не 
стрижуть довге волосся і не змащують голови 
керосином, від якого залишається жахливий 
запах іще кілька днів поспіль.

Шампуні, лосьйони, спреї – сучасні препарати 
від паразитів ефективні, а головне – ком-

фортні й обіцяють швидкий результат. Засіб 
знадобиться максимум двічі й позбавить не 
тільки вошей, а і яєць. До того ж, протипеди-
кульозні компоненти не тхнуть, не подразню-
ють шкіру й не провокують алергічні реакції. 
Щоправда, вони безсилі проти сухих оболо-
нок від яєць, які завдають певного клопоту 
після ліквідації колонії вошей. Лікарі радять 
вичісувати залишки густими гребінцями. 
Також не зайвим буде позбутися гребінців, 
резинок і шпильок для волосся, які були 
в ужитку під час боротьби з комахами. 
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Актуальний аксесуар
За часів, коли дами вражали уяву сучасників грандіозними перуками, 
воші були звичним явищем і не викликали подиву чи заклопотаності. 
Кожна поважна леді мала при собі спеціальну спицю для елегантного 

почухування голови.
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страшна сила

Анна КУЧМА,  
лікар-дерматовенеролог 
ІІ категорії

Купероз – захворювання 
генетичне, й успадкувати 

його досить легко. На щастя, нині 
є всі шанси, вступивши з ним у бій, 

вибороти перемогу

Зіркова 
хвороба

Зірки у небі – привід 
милуватися. Зірочки на щоках – 
замислитися. Бо тоненькі 
судинні розгалуження 
можуть бути нічим іншим, як 
куперозом. Хто цей сумнівний 
знайомець?

С
удинну сіточку на обличчі, яка, звісно, не 
додає краси жодній жінці, косметологи на-
зивають куперозом. До речі, він може бути 

початковим проявом такого захворювання, 

як розацеа. Спеціалісти вважають, що в усьо-
му винні слабкі стінки судин, що призводить 
до їх ламкості. І радять не зволікати з почат-
ком активних дій.

 Зовнішня ідентифікація 
Розширені судини можуть бути на вигляд, 
як маленькі чи великі червоні або ж рожеві 
плями, а можуть мати розгалуження, немов 
павукові лапки, що стирчать урізнобіч. 
Улюблені місця прояву куперозу – спинка та 
крила носа, щоки, лоб і підборіддя. Словом, 

задіяні всі найпомітніші місяця на обличчі. 
Прикро, що суто естетичний дефект може 
доповнюватися свербежем і легким поко-
люванням під час торкання або у відповідь 
на перепади температури, скажімо, в сауні 
чи на морозі.

 Атака куперозу 
Розберімося, для кого розширені капіляри 
можуть стати реальністю.

По-перше, для тих, чиї родичі за жіночою ліні-
єю стикалися з такою проблемою. Бо купероз, 
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висловлюючись мовою спеціалістів, генетич-
но детерміноване захворювання.

По-друге, для власниць чутливої шкіри, адже 
найменша похибка в її щоденному догляді 
чи виборі апаратних методик може стати 
відправною точкою ламкості судин.

По-третє, для світлошкірих та світлооких 
леді І та ІІ фототипів, які, за свідченнями 
фахівців, мають більше шансів позна-
йомитися з куперозом, ніж смагляві й 
темношкірі. До того ж, суто візуально на 
смаглявій шкірі купероз не такий уже й 
помітний.

Фактори ризику
На тлі схильності до судинних метаморфоз 
спровокувати старт куперозу можуть певні 
чинники, які прямо чи опосередковано 
впливають на судини. Серед найвідоміших:

 4 куріння та надлишок алкоголю;
 4 куховарство у професійних масштабах, 

як і інші професії, пов’язані з перебуванням 
біля гарячих поверхонь;

 4 пристрасть до саун і лазень;
 4 неадекватний домашній догляд за шкірою;
 4 використання спирту в домашніх умовах;
 4 агресивні косметологічні процедури;
 4 зловживання ультрафіолетом, соляріями;
 4 серцево-судинні захворювання;
 4 підвищений артеріальний тиск і його 

перепади.

Вітаміни й не тільки
Повністю позбутися куперозу без кардиналь-
них дій, тобто видалення судин, неможливо. 
Проте є шанс поліпшити ситуацію. Напри-
клад, за допомогою лікувальної косметики, 
де на флаконі є напис «антикупероз». Іноді 
певний ефект дає прийом вітамінів і мінера-

лів, здатних зміцнити стінки судин, скажімо С, 
РР. Проте не сподівайтеся на чарівне зникнен-
ня куперозу, набридлива сіточка залишиться, 
але судини стануть міцнішими й не підвлад-
ними зовнішнім агресорам: ультрафіолету, 
сауні чи морозу.

Агенти глобального впливу
Прогресивні косметологи в питаннях лікві-
дації фальшивого рум’янцю покладаються 
на фото- й лазерну корекцію, які гарантова-
но звільнять із куперозної кабали.

Лазерна терапія. Цей ювелірний метод майс-
терно впорається з мініатюрними розгалу-
женнями, наприклад із зірочками на щоках.

Фотокорекція. Світлова енергія стане в при-
годі, якщо хвороба захопила великі тери-

торії, скажімо, поширилася на щоки, крила 
носа або й на все обличчя.

Коли і скільки? Фото- й лазерну корекцію 
можна планувати на будь-який сезон, окрім 
літа, бо спека – не найкращий союзник 
у справі видалення, якщо немає бажання 
отримати як бонус гіперпігментацію. Мані-
пуляції проводять 1 раз на 3–4 тижні. Для 
абсолютного ефекту знадобиться 2–5 про-
цедур залежно від ступеня розширення. 

Не проґавити початок
Вчасне видалення підступної капілярної сіточки – запорука швидкого вирішення проблеми. 

Тож щойно з’явився дрібний судинний малюнок, позбудьтеся його негайно за 1–2 процедури. 
Бо коли судини розширяться максимально, знадобиться щонайменше 4–6.
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меню

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

Олії, збагачені оригінальним 
букетом спецій, чудово спри-

ятимуть травленню

7 важливих  фактів про олії

Використання різних 
рослинних олій 
і вишуканих заправок на їх 
основі дасть можливість 
урізноманітнити меню 
та забезпечити організм 
корисними речовинами.

1 
Олії холодного пресування, які вважають 
найкращими, раціонально використо-
вувати лише в салатах. Інакше під час 

термічної обробки жирні кислоти перейдуть 
у транс-форму – й дорога олія втратить свої 
переваги. Окрім того, її насичений аромат 
може бути недоречним при смаженні.

2 
У Греції олію часто виробляють із зелених 
оливок, тож вона має пікантну гірчинку. 
Італійська олія зазвичай відпресована зі 

стиглих плодів. Окрім регіону та традицій ви-
готовлення, на смакові нюанси впливає сорт.

3 
Оливкова олія, настояна на плодах шип-
шини, сприяє регенерації слизових повер-
хонь. З лікувальною метою її вживають по 

1 ч. л. тричі на день; з профілактичною – до-
дають ложечку в салат, але не приправляють 
страву оцтом.

4 
Заправка з оливкової олії та лимонного 
соку посприяє виведенню «поганого» 
холестерину.

5 
Оливкова олія, попри всі її чудові власти-
вості – не панацея, тож відмовлятися від 
інших олій лише на її користь не варто. 

Використовуючи нерафіновану соняшнико-
ву, врахуйте – раніше осад, що утворюється 
на дні, вважали корисним, адже це фосфо-
ліпіди! Та час вніс корективи: з’ясувалося, 
що в осаді, через особливості промисло-
вого вирощування, містяться здебільшого 
гербіциди. Тому оптимальний варіант для 
повсякденного використання – рафінована 
соняшникова олія.
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Пікантний акцент
Авторські рецепти від Євгена КЛОПОТЕНКА бездоганні і з кулінарної, і з медичної точки зору.  

Додавання трав і спецій покращить перетравлювання їжі. З завданням стимуляції ШКТ відмінно 
впорається гірчинка полину чи гостринка перцю. Плюс – ароматні добавки привнесуть із собою щедру 

порцію антиоксидантів. Користь рецептів від шефа ще й у тому, що вони дозволяють простим бюджетним 
салатам перетворитися на вишукані кулінарні пропозиції.

 Рафінована олія 500 мл
 Духмяний перець 7 шт.
 Орегано сушений 1 ст. л.
 Чебрець сушений 1 ст. л.
 Базилік сушений 1 ст. л.
 М’ята сушена 1 ст. л.
 Часник 2 зубчики

Розігрійте олію до 75 °C. 
Прогрійте перець на сухій 

пательні кілька секунд. 
Покладіть в олію прянощі 

та часник, перелийте 
у скляну тару, закоркуйте 

та дайте настоятися 
протягом тижня.

Ароматна олія 
з травами

 Рафінована олія 500 мл
  Рибний  або соєвий соус 
½ ст. л.
 Сухий цвіт липи 2 ст. л.
 Лимонна цедра 2 ст. л.
  Свіже листя смородини 
3 шт.

Розігрійте олію до 75 °C. 
Покладіть у неї квітки 
липи, нарізане листя 

смородини, цедру, додайте 
соус. Потім перелийте все 
до скляної тари, закорку-
йте та дайте настоятися 

протягом тижня.

Ароматна олія 
з рибним соусом

 Рафінована олія 500 мл
 Перець чилі ½ шт
  Сушені слайси 
груші 2 шт.

  Сушені слайси 
апельсина 4 шт.

 Полин 1 ч. л.
 Часник 2 зубчики

Розігрійте олію до 75 °C. 
Слайси груші й апельсина 

наріжте смужками, зубчики 
часнику злегка розчавіть. 

Перелийте олію та всі 
інгредієнти в скляну тару, за-
коркуйте й дайте настоятися 

протягом тижня.

Ароматна олія 
з фруктами

6 
Лляна чи конопляна олії – чудові претен-
дентки на те, щоб покращувати смак сала-
тів. Купувати варто лише ті, що розфасовані 

у темні пляшки та запаковані в картон, адже 
такі олії дуже швидко окислюються під дією 
світла. Відкриті пляшечки слід зберігати в хо-
лодильнику. При цьому повністю переходити, 
скажімо, на лляну олію, аби якнайшвидше її 
використати, не варто – її «соло» може поруши-
ти баланс у вживанні жирних кислот.

7 
Такі елітні олії, як мигдальна, горіхова, 
з кісточок персиків чи з гарбузового 
насіння також прекрасні як заправки. 

А давньоіндійська мудрість знає, як з їх-
ньою допомогою очистити організм. Для 
цього потрібно кавову ложечку олії запити 
склянкою теплої, майже гарячої води – це 
допоможе позбутися вранішньої, найбільш 
токсичної жовчі. 



Згідно із законом 
про захист персональних даних, 

ми не маємо права запрошувати пацієнтів, 
називаючи їх на ім’я. 

Чоловіче з сифілісом, зайдіть! ДЦП? Віспа? Енурез?

Менінгіт?

ЛІКАРІ ГРАЮТЬ В КРОКОДИЛА

СТОМАТОЛОГ

Правильно!
А в якій руці?

Вгадай, скільки у мене зубів?

Невже 32?

Наше «ноу-хау» – 
бригадний підряд!..

сміхотерапія
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