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Наталія ТУРЖАНСЬКА, 
президент Лікувально-діагностичного 

центру Healthy&Happy

Дорогі друзі!
Ми працюємо, аби забезпечити нашим пацієнтам відмінне 
самопочуття, не тільки тілесне, а й душевне. Й раді повідо‑
мити про відкриття нового відділення – «Психосоматична 
медицина та неврологія». В рамках цього у Healthy&Happy 
створено еталон‑референтну нейрофізіологічну лабо‑
раторію, запрошено до співпраці найкращих фахівців із 
колосальним досвідом роботи. Наші можливості високо 
оцінили представники Національного медичного універси‑
тету ім. О. Богомольця, запросивши наш медичний центр 
стати однією з клінічних баз для студентів кафедри медич‑
ної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Дбаючи про душевний комфорт, ми не забуваємо і про 
фізичну активність. Тому саме ми відкрили Центр відновлю‑
вальної терапії, який є новим і перспективним напрямом. 
Лікарі центру допоможуть вберегти себе, позбутися наслід‑
ків надмірних фізичних навантажень чи травм і порадять, 
як зробити так, щоб тренування йшли лише на користь. 

Запрошуємо всіх упевнено крокувати разом з нами 
до здоров’я, щастя й довголіття!
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Нерви в порядку!
У нещодавно відкритому новому сучасному 
відділенні медичного центру Healthy&Happy 
на вул. Володимирській, 51–53 уже представ‑
лено новий потужний напрям – «Психосома‑
тична медицина та неврологія». Він зорієн‑
тований на мультидисциплінарну допомогу 
пацієнтам у вирішенні психологічно‑емоцій‑
них негараздів і має такі підрозділи:

 4 Психіатрія
 4 Психотерапія
 4 Психодіагностика
 4 Неврологія
 4 Медична психологія
 4 Реабілітація
 4 Рефлексотерапія
 4 Гіпнотерапія
 4 Тренінги та семінари
 4 Терапія організацій
 4 Коучинг
 4 Скайп‑консультування

Бережіть свою нервову систему! Оптималь‑
ний для здоров’я варіант – поспілкуватися 
з нашими спеціалістами та позбутися вну‑
трішнього тягаря, який так чи інакше впливає 
на наш фізичний стан.

Знай наших!

Світові практики 
в Healthy&Happy
У нас стартує світова програма 
FIGARO UC302 – клінічне наукове досліджен‑
ня, що передбачає лікування виразкового ко‑
літу сучасними препаратами. Критерії участі:

 4 вік від 16 до 80 років;
 4 діагноз «виразковий коліт» середнього 

або важкого ступеня, встановлений мінімум 
за 3 місяці до початку дослідження;

 4 безрезультатність традиційних методів 
лікування у вашому випадку.
Більше інформації надасть координатор 
дослідження Ольга Ігорівна НЕПОМЯЩА 
за номером телефону  
(099) 708–90–49.

Суперлазер!
Гарна новина для всіх, хто зачекався на 
послуги з лазерної епіляції! LightSheer Duet 
інноваційний діодний лазер – відтепер 
у Healthy&Happy!

Відчуйте переваги:
 4 максимальна безболісність. 

Наявність вакуумного модуля уне‑
можливлює ризик перегріву шкіри;

 4 більша швидкість. Час про‑
цедури скорочено за рахунок 
довжини хвилі 805 нм;

 4 відсутність обмежень. Мож‑
на проводити незалежно від 
сезону та фототипу шкіри;

 4 стала вартість. Ціна поперед‑
нього року.

У штаб‑квартирі 
Міжнародної 
федерації з гім‑
настики в Ло‑
занні відбулося 
засідання Анти‑
допінгової медич‑
ної наукової комісії 
у рамках підготовки до 
Олімпійських ігор‑2020. До її складу входять 
шестеро провідних фахівців із різних куточків 
світу. Один із них – представник нашої країни 
та ЛДЦ Healthy&Happy – Ігор ОЛЕКСЕНКО. За‑
служений лікар України, кандидат медичних 
наук, член Медичної комісії Національного 
олімпійського комітету України вже вдруге 
бере участь у роботі поважної комісії.

що нового?
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знайомство

Людмила ШМІДТ,  
лікар-педіатр вищої категорії

 

Педіатрія потребує від фахівця особливої 
уважності – ретельного огляду малюка, деталь‑
ної розмови з батьками. Майже 27 років спеці‑
аліст дбає про своїх маленьких пацієнтів, про‑
водячи профілактичні огляди, діагностуючи 
та лікуючи дитячі й підліткові захворювання.

У моїй роботі найголовніше – порозуміти-
ся і з батьками, і з дітьми. Рідних потрібно 
заспокоїти, налаштувати на ефективний хід 
лікування. А до дітей інтуїтивно знайти осо-
бливий підхід – коли спілкування нагадує гру, 
малеча починає вам довіряти, й ви швидко 
стаєте друзями.

Наталія РУДАГІНА,  
лікар акушер-гінеколог 
І категорії

 

ЗПСШ, порушення менструального циклу та 
гормонального балансу, безпліддя – про‑
блеми зі сфери впливу акушера‑гінеколога. 
А завдяки спеціалізації з онкогінекології та 
великому досвіду роботи лікар дарує надію 
жінкам із найсерйознішими діагнозами.

Завдання гінеколога – обрати для пацієнтки 
оптимальну стратегію відновлення жіночого 
здоров’я. Сучасні методики розвиваються 
і дають дедалі більше шансів на швидке оду-
жання. І ми, лікарі, повсякчас навчаємося та 
вдосконалюємо свої вміння.

Оксана ШЕМЕТЕНКО,  
лікар зі спортивної медицини

 

Досвідчений фахівець зі спортивної медици‑
ни має широку сферу професійної діяльності: 
допомагає пацієнтам у відновленні після 
травм, операцій, неврологічних захворю‑
вань, опікується здоров’ям хребта та суглобів 
майбутніх мам.

Я прагну донести пацієнтам, що рух є 
унікальною складовою здоров’я та довго-
ліття. Вважаю, що в моїй професії голов-
не – збереження і примноження фізичних 
і душевних сил. А якщо вже сталася при-
крість і пацієнт травмувався – оперативно 
допомогти.

 Дар’я САПОН,  
лікар-психіатр, 
завідувач відділення 
«Психосоматичної медицини та 
неврології» на Володимирській

Кваліфікований фахівець 
із 25‑річним досвідом очолила команду 
спеціалістів нового напряму Healthy&Happy 
у відділенні в центрі столиці. Координує 
роботу персоналу, допомагає у встановленні 
діагнозу та призначенні дієвого лікування.

Психічні розлади можуть спричинити безліч 
хвороб, зокрема й гіпертонічну, а також 
астму, проблеми зі ШКТ тощо. Важливо, що 
медичні фахівці суміжних спеціальностей 
не відкидають можливості зв’язку фізичної 
патології з психіатрією і охоче співпрацюють із 
психотерапевтами.
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що скажете, док?

Широкі 
діагностичні 
можливості 
відіграють 
колосальну роль 
у сучасній медицині, 
переконана 
завідувач клініко-
діагностичної 
лабораторії 
Healhty&Happy 
Ольга СИНЧУК.

 n Розкажіть, будь ласка, чи давно Ви дотичні 
до сфери медицини й чим Вам імпонує Ваша 
професія?

У лабораторіях різних медичних закладів 
я працюю вже 20 років – за освітою я біолог, 
така робота відповідає моїй зацікавлено-
сті хімією та дає можливість застосовувати 
аналітичні здібності. А найголовніше – це 
розуміння того, що лабораторні дослідження 
є незамінною складовою у встановленні пра-
вильного діагнозу. Поява в Україні значної 
кількості лабораторних мереж свідчить про 
зростання в населення усвідомлення, як важ-
ливо мати чітку картину того, що відбувається 
з організмом. Адже тільки дані лабораторних 

досліджень дають змогу медикам перейти 
від припущень до впевненості в тому, що 
відбувається з пацієнтом.

 n Які переваги дає наявність у Healthy&Happy 
власної лабораторії?

Це вигідно і пацієнтам, і лікарям. Насамперед 
ідеться про комфорт та економію часу. Ре-
зультати аналізів, тоді, коли це дозволяє тех-
нологія їх проведення, готові вже в день здачі 
біологічного матеріалу. Лікарі – лаборанти та 
клініцисти – працюють у дуже тісному зв’язку, 
вони мають можливість оперативно обгово-
рити всі важливі нюанси й дійти правильного 
висновку.

«Від припущень 
до впевненості»

Ольга СИНЧУК, 
лікар-біолог І категорії, завідувач 
клініко-діагностичної лабораторії 
Healhty&Happy
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 n Наскільки потужними є діагностичні 
можливості в Healthy&Happy?

Лабораторія справді прогресивна. Тут здій-
снюються біохімічні, гематологічні, імуноло-
гічні дослідження. Серед широкого спектра 
аналізів є і квантифероновий тест, що дає 
змогу виявити туберкульоз, який перебігає 
в латентній формі, – крім нас, його проводять 
лише в кількох лабораторіях в Україні. В нас 
здійснюється діагностика таких небезпечних 
хвороб, як ВІЛ, гепатити, сифіліс, а також 
виявлення так званих опортуністичних інфек-
цій – це захворювання, зумовлені умовно-па-
тогенними вірусами або клітинними орга-
нізмами. Сьогодні, на жаль, став актуальною 
проблемою кір – таку діагностику ми також 
забезпечуємо.

Крім того, весь колектив повсякчас відсте-
жує, які нові можливості з’являються у світі 
медицини, та дбає про те, щоб застосувати їх 
у Healthy&Happy.

 n Висококласна техніка є запорукою точності 
досліджень?

Безумовно. Нашу лабораторію обладнано 
аналізаторами останнього покоління. Лабо-
раторія проходить численні перевірки. Серед 
них – візити спеціальних комісій від Міжна-
родної організації з міграції, з якою ми спів-
працюємо. Також регулярно беремо участь 
у програмі міжлабораторного контролю яко-
сті й раз за разом отримуємо підтвердження 
того, що апаратура та реагенти відповідають 
усім необхідним вимогам.

 n Окрім техніки, напевне, відіграє роль 
і людський фактор. Які якості, як Ви вважаєте, 
мають вирізняти співробітників діагностичного 
центру, та як вони проявляються серед Ваших 
колег?

Робота в лабораторії потребує відповідально-
сті та уважності. І, звісно, чудово, коли люди-
на щиро любить свою справу! Наш колектив, 

а це п’ятеро лікарів і четверо лаборантів, – 
це прекрасні професіонали. Є спеціалісти 
з чималим досвідом, є молодь, яка досягає 
великих успіхів…

 n Допомагаєте молодим колегам?

Я завжди любила ділитися знаннями. Так, 
досвід – це найкращий учитель. Та його геть 
не обов’язково набувати, набиваючи шишки, 
набагато краще, коли поруч буде хтось із 
досвідчених колег.

 n Відчуваєте відповідальність за свій 
колектив?

Так, і відповідальності я ніколи не бояла-
ся. Вважаю, що у взаєминах між колегами 
величезної ваги набуває відкритість, толе-
рантність, уміння ставити конкретні й досяжні 
цілі та підтримувати добрі стосунки. На мою 
думку, нам це вдається – в нас панує дружня, 
сімейна атмосфера 

 n Утім, життя – це не тільки робота. Які маєте 
захоплення, хобі?

Я захоплююся скандинавською ходьбою 
та їздою на велосипеді. Крім цього, люблю 
шити. В юності я навіть замислювалася про 
навчання та майбутню роботу в галузі легкої 
промисловості. Однак вибір усе-таки було 
зроблено на користь медицини, і я дуже ра-
дію тому, який значний внесок моя професія 
біолога може зробити у справу збереження 
та підтримання здоров’я. 
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історія медицини

 Сатанинські витребеньки 
У диявола губа була не з лопуцька – корсе-
ти, що з’явилися при бургундському дворі 
в XV столітті, були складною конструкцією 
з металічних смуг і дерев’яних вставок, вшитих 
у ватяну підкладку сукні, коштували неймовір-
но дорого й нещадно впивалися в ніжні части-
ни тіла. Проте якою вишуканою була постава! 
Якою спокусливою ставала талія!

Лікарі та моралісти миттю оговталися і повста-
ли проти новинки. Перші лякали модниць чис-
ленними хворобами та передчасною смертю, 
другі обіцяли їм пекельні муки та геєну вогнен-
ну. Чарівні дами жахалися, каялися – і тут-таки 
вимагали, щоб служниця затягла черговий 
корсет якомога тугіше, а диявол, який у ті часи 
ще не носив Prada, задоволено потирав руки.

У жорстоких 
обіймах

Серед усіх спірних 
предметів гардероба 
титул найнебезпечнішого 
з упевненістю утримує 
корсет. Раціональних 
аргументів лікарів модниці 
й модники не слухали 
сторіччями та платили 
за красу здоров’ям, 
а подеколи й життям.

О
дна з найперших текстових згадок про кор-
сет датується 1597 роком. Дочка джентльме-
на Старкі, як пише очевидець, була одержи-

ма дияволом, який змушував її голосно волати, 
вимагаючи наймоднішого вбрання: «Бажаю 
мати витончену блузу з шовку… [та] фран-
цузький ліф, не на китовому вусі, тому що він 
недостатньо жорсткий, а з роговими пластина-
ми, які стягнуть усе, що випирає, і втримають 
моє черево… Ось вам, у мене буде планшетка 
з китового вуса, стягнена двома шовковими 
шнурками з китицями, а спереду корсаж буде 
видовжено й розшито золотом…»

Дмитро 
ПРИЛЕПСЬКИЙ, 
ортопед-травматолог 
вищої категорії

У наші дні 
корсети використо-

вують або в медичних, або 
в естетичних цілях. Витончений 

аксесуар не потребує ані 
жертв, ані мук
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 Чоловіча справа 
Кавалери також не лишилися осторонь. 
Чоловічі корсети були в моді протягом 
майже трьох століть – шляхетне лицарство 
теж прагнуло вражати всіх поставою та 
стрункістю. Втім, на початку XIX століття 
мода на корсети для сильної статі поступово 
зникає, і газети починають рясніти карикату-
рами на чепурунів, стягнутих так, що аж очі 
рогом лізуть. Офіційно чоловіки від корсетів 

відмовилися, проте неофіційно ще тривалий 
час дужі камердинери, не шкодуючи сил, 
стягували шнурівку на боках підстаркуватих 
ловеласів, кожен з яких із піною на вустах 
доводив, що він особисто корсет не носить 
у жодному разі, проте за кордоном… Бри-
танці кивали на австрійців, а французи аж 
до початку ХХ століття відпускали жартики 
щодо затягнутих у корсети англійців.

 Довічне ув’язнення 
Протягом усіх цих століть чарівна стать зітха-
ла – наскільки це дозволяла шнурівка – й удо-
сконалювала моделі корсетів. У відважному 
XVII столітті важкі конструкції, подібні до лат, 
канули в забуття, і дами зрештою позбулися 
дерева й металу в одязі та припинили зчиняти 
гуркіт під час ходьби. З іншого боку, диявол 

навів їх на думку, що легкий корсет із китового 
вуса дозволяє бути бездоганною за будь-яких 
обставин, і в XVIII–XIX століттях у корсетах 
навіть спали. На дітей будь-якої статі корсети 
надівали років із двох, і якщо в шість років 
хлопчики їх позбавлялися, то дівчатка були 
приречені носити корсет до кінця своїх днів.

 Корсетний фетишизм 
Лікарі й моралісти знов забили 
на сполох. Перші намага-
лися звернути увагу на те, 
що корсет зменшує об’єм 
легенів, деформує ребра, 
стискає внутрішні органи, 
призводить до усклад-
нень під час вагітності. 
Другі обговорювали 
нагальне питання: що 
моральніше – корсет зі 
звичайної білої саржі чи 
безбожні витвори кольоро-
вого шовку. 

До того ж, шнурівка корсета, яку 
неможливо було розпустити 

без сторонньої допомоги, 
мала стояти на сторожі 
моральності. «Ага, саме 
так» – посміхалися у вуса 
кавалери – і тренували 

дрібну моторику. Недар-
ма в жанровому живо-
писі тих років був дуже 
популярним сюжет, де 

юний коханець шнурує кор-
сет дами свого серця незгірш 
за досвідчену покоївку .

Залізні аргументи

Першим ударом по засиллю корсетів став винахід рентгенівських 
променів. Умоглядні до того висновки лікарів отримали наочне 

підтвердження. Другого удару завдала примхлива мода – 
спорт і активний спосіб життя ставали дедалі популярнішими, 
а в корсеті на велосипеді не їздитимеш і в теніс не гратимеш.
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 Тихі вампіри 
Кліщі – одні з найнебезпечніших любителів 
посмакувати людською кров’ю. Для сам-
ців це так, необов’язковий, але приємний 
перекус – присмоктався хвилин на 20–25, та 
й годі. Зате для самиць кров – цінне джерело 
білка, необхідного для відкладання яєць, 
тож членистоногі дами планують неквапливі 
обіди, які можуть тривати аж до тижня. Аби 
залишитися непоміченими, кліщі, вгриза-
ючись у шкіру, виділяють анестетик, тому 
проникнення в шкірний покрив відбувається 
безболісно. Звісно, неприємно, але сам факт 

Доки ми укладаємо 
меню для пікніків 
на природі, 
комахи також 
перебувають 
у передчутті 
гастрономічних 
задоволень. Одні 
претендуватимуть 
на наші напої 
та закуски, а інші – 
на нас самих.

Олег НАЗАР,  
алерголог вищої 
категорії

Алергія та захво-
рювання, які переносять 

комахи, можуть перетворити 
укус із неприємності на справжню 

небезпеку, й тоді візит до лі-
каря – обов’язковий

Голодні ігри
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паразитства – це не найстрашніше. Найгірше 
те, що кліщі переносять такі захворювання, 
як енцефаліт і бореліоз. Вони можуть зара-
зити людину ще цілою купою різноманітних 
«-іозів», але у фокусі уваги – ці два захво-
рювання. Перше через те, що смертельно 
небезпечне. Друге тому, що воно неприємне 
й доволі поширене.

Що врахувати? Насамперед – вивчити поведін-
ку кровопивців. Вони терпляче очікують на 
жертву в лісах, полях і в парках, а завбачив-
ши її, миттєво чіпляються й починають вишу-
кувати місце, де шкіра ніжніша, а кровоносні 
судини розташовані поближче до поверхні. 
Щонайменше це означає, що присісти на 
природі під кущик чи стати до вітру – все 
одно що запропонувати кліщам тур міш-
ленівськими ресторанами. Втім, хитрюги 
не гребують і менш інтимними ділянками. 
Аби з’ясувати їхні найулюбленіші місця, 
прискіпливі німці не полінувалися опитати 
з десяток тисяч лікарів-інфекціоністів, і ось 
що з’ясувалося: кліщі впиваються по всьому 
тілу. В дітей найчастіше в голову та задню 
частину шиї. В дорослих – під колінами. Це 
доводить, що одяг рятує, щоправда, за тим 
винятком, коли агресори пробираються між 
штанами та шкарпетками або ж пролазять 
під головний убір чи шийну хустинку.

Як уберегтися? Обирати вбрання, яке щільно 
прикриватиме тіло. Бажано, щоб костюм був 
світлим, на його тлі легше помітити непроха-
ного візитера. Дорослі можуть скористатися 
репелентами, створеними для відлякування 
кліщів. Після прогулянки слід випрати одяг, 
а також ретельно вимити голову – для кліщів 
це чудовий перевалочний пункт. І – ретельно 
оглянути тіло.

Що робити в разі укусу? Ідеальний варіант – до-
вірити ювелірну роботу з видалення кліща 
спеціалістові. Однак якщо вампіра виявили 
під час прогулянки далеко від міста, не варто 
зволікати. Що довше кліщ пробуде у шкірі, 
то більше бактерій потрапить у кров із його 

слиною. Найліпший варіант – акуратно ви-
тягнути мерзотника пінцетом. Якщо голова 
відірвалася й залишилася в шкірі, дове-
деться її видлубувати продезінфікованою 
голкою, як скабку.

При цьому заливати кліща олією чи щільно 
замазувати кремом, сподіваючись, що він 
задихнеться й відвалиться – марна справа. 
По-перше, кліщ дихає не головою, а задом 
(ну, якщо точніше – дихальцями, які вихо-
дять десь там недалеко). По-друге, навіть 
якщо вдасться перекрити дихальця густою 
рідиною і кліщ помре – кому стане краще від 
того, що він повибльовує в передсмертній 
агонії всі бактерії у шкіру?! По-третє, кліща 
все одно доведеться виколупувати, а якщо 
він слизький, це важче зробити.

Після видалення кліща в будь-якому разі 
раціонально зазирнути до лікаря та зроби-
ти аналізи. Адже бореліоз – не рідкість. На 
ранніх стадіях це захворювання успішно 
піддається антибіотикотерапії. Та якщо воно 
переходить у хронічну форму, то починає 
проявлятися такими неспецифічними 
симптомами, як слабкість і постійна втом-
люваність. Пошук першопричини поганого 
самопочуття в такому разі може тривати 
роками.

випадків після укусів 
кліщів виявляють 
бореліоз

У 30% 
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 Набридливі кровопивці 
Комарі, на щастя, в Україні рідко переносять 
небезпечні для людини захворювання. Проте 
аж ніхто не стає щасливим від нав’язливого 
дзижчання та постефектів у вигляді свербежу. 
Й добре, якщо місце укусу просто чухати-
меться – через індивідуальну чутливість може 
виникнути серйозна алергічна реакція.

Що врахувати? Давно помічено, що комарі 
одних людей кусають активніше, ніж ін-
ших. Припускають, це може бути пов’язано 
з групою крові – носії першої групи смачніші. 
Ризикують потрапити в зону особливої уваги 
також огрядні люди та вагітні. До цього спис-
ку належать і любителі спиртного, стверджує 
група дослідників, яка у 2002 році опублі-
кувала статтю в журналі American Mosquito 
Control Association. З нею можна ознайомити-
ся на ресурсі PubMed: в експерименті брали 
участь 13 осіб (вочевидь, більше добро-
вольців, готових за якусь нещасну пляшечку 
пива віддати себе на поталу комарихам, не 
знайшлося); для контролю запросили ще 
одного чоловіка, якому пива не дісталося. 
І ось – після того, як було спожито янтарний 
напій, комарі почали атакувати учасників 
експерименту з більшим ентузіазмом. При 
цьому крилаті не претендували на те, щоб 
за компанію з людьми перехилити чарочку. 
Вони реагували не на вміст етанолу в поті, 

а на спричинене алкоголем підвищення 
температури тіла та посилене виділення 
вуглекислого газу. Припущення, згідно з яким 
комах приваблює трохи підвищена темпера-
тура та часте дихання, пояснює також, чому 
вони залюбки атакують повних і вагітних, 
більше люблять дорослих, ніж дітей.

Як уберегтися? Вдома – ставити антимоскітні 
сітки, на природі – уникати місць скупчення 
комах. Або ж покладатися на чудеса сучасної 
хімічної промисловості, звісно, пам’ятаючи 
про те, що використовувати репеленти слід 
з обережністю та з урахуванням того, що самі 
препарати можуть спричиняти алергію.

Що робити в разі укусу? Насамперед проявити 
спартанську витримку та не розчухувати 
місце укусу, щоб до подразнення, викликано-
го слиною комара, не додалася бактеріальна 
інфекція. Зменшити свербіння допоможуть 
спеціальні мазі, а приглушити алергічну реак-
цію – антигістамінні препарати. Якщо все це 
не дає результату, і припухлість збільшується – 
мерщій до лікаря.

нюхових рецепторів з усіх 72, 
розташованих на антенах 

комара, налаштовані 
на розпізнавання хімічних 
речовин, що виділяються 

з потом тварин  
і людини.

Щонайменше 

27
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 Смугасті бандити 
Якщо кліщі роблять ставку на непомітність, 
комарі – на безцеремонність, то ціла група 
перетинчастокрилих, навпаки, попереджає 
своїм яскравим вбранням – тримайся від 
мене подалі, бо вжалю! При цьому бджоли та 
джмелі – безкривдні інтелігенти порівняно зі 
злісними терористами осами та шершнями.

Що врахувати? Агресивні оси та шершні жа-
лять набагато сильніше від інших смугастих 
родичів – факт, доведений ентомологом 
Джастіном Шмідтом. Цей безумний маніяк 
допитливий науковець протягом 10 років 
свідомо шукав зустрічей із різноманітними 
представниками кусючої братії й уклав на під-
ставі своїх спостережень таблицю больових 
відчуттів, що виникають після укусів. При-
мітно те, що описував свої відчуття у вельми 
поетичній формі. Так, укус шершня він ха-
рактеризував як «багатий, насичений, злегка 
хрусткий. Це так, наче вам зажувало руку 
обертовими дверми». Укус оси – «гарячий 
і копчений, аж до нешанобливості. Неначе 
вам загасили об язика сигару».

Як уберегтися? Аби не спровокувати комах, 
не уподібнюватися до клумби: уникати одягу 
з яскравими принтами, які смугасті можуть 

сприйняти за цвітіння рослин, а також відмо-
витися від парфумів із квітковим ароматом. 
Утім, оси люблять не тільки нектар і все інше 
солоденьке. Вони претендуватимуть на ваші 
бутерброди, м’ясо та пиво. До хмільного 
напою вони самі не свої, побільше, ніж люди. 
Тому солодкі та слабоалкогольні напої на 
природі варто пити не з пляшок, а зі стаканів 
із кришечками – у таких пропонують каву 
на  винос.

Що робити в разі укусу? Для алергіків – тих, хто 
страждає від полінозу, або ж знає про над-
мірну реакцію свого організму на продукти 
бджільництва – звичайних антигістамінних 
лікарських засобів може бути недостатньо. 
На випадок укусу перетинчастокрилих їм слід 
мати з собою EpiPen – це міні-шприц з адре-
наліном, який потрібно ввести в разі загрози 
анафілактичного шоку. Як саме користува-
тися приладом, детально пояснять в аптеці. 
Якщо сталася така прикрість, як проковтуван-
ня оси чи укус біля горла, потрібно негайно 
викликати «швидку» – аж надто висока ймо-
вірність того, що нещасного потрібно буде 
рятувати за допомогою трахеотомії. 

2-3%
населення схильні до сильної  

алергії на ос. Це небагато,  
однак для них укус  

без вчасної допомоги може  
стати фатальним



14

здоров’я: чоловіки

Чим загрожує меню
М’ясо, риба, алкоголь – золота трійця 
будь-якого свята, а для багатьох чоловіків 
котлети й відбивні – ще і щоденні гастро-
номічні радощі. Та зауважте: зловживаючи 
«мужнім» переліком продуктів, ви наража-
єте суглоби на небезпеку. Надлишок білка, 
особливо разом зі спиртним, порушує обмін 
речовин, в організмі виробляється забага-
то сечової кислоти, і її солі відкладаються 
в суглобах.

Хто полює на суглоби?
«Капкан для 
суглобів» – так 
із грецької 
перекладається 
слово «подагра». 
Вона дошкуляє, 
кусаючи 
за великий 
палець стопи 
чи за коліно, 
і найчастіше 
чіпляється до 
чоловіків. Як 
зробити крок їй 
назустріч? Легко. 
Достатньо 
неправильно 
харчуватися 
і не стежити 
за вагою.

Марина ВОЛОЩУК, 
ревматолог вищої 
категорії, терапевт

Боятися подагри не варто: 
серйозні наслідки для нирок вини-

кають тільки на запущеній стадії. 
А якщо правильно харчуватись і пе-

ріодично спілкуватися з лікарем, 
небезпеки не буде
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Оскільки любов до застіль дається взнаки 
зайвими кілограмами, а вони майже неми-
нуче тягнуть за собою артеріальну гіпертен-
зію, контроль має бути особливо пильним. 

Багато хто приймає для зниження тиску 
препарати, до складу яких входить гіпотіа-
зид – речовина, яка також може провокува-
ти загострення подагричного артриту.

Напад без попередження
Із тими, хто має вищезгадані харчові звички 
або ж генетично схильний до порушень, 
подагра зазвичай обходиться без диплома-
тичних еківоків. Ще вчора все було гаразд – 
і ось: припухлість великого пальця стопи, 
почервоніння, біль, температура до 38 гра-
дусів і вище… Найчастіше гострі напади 
відбуваються після веселих застіль. Лягає 
спати людина здоровою, а, прокинувшись 
уранці, через біль ледь-ледь стає на ногу й 
не може взутися.

Подагра не завжди зупиняється на великому 
пальці стопи: набрякати й боліти може також 
колінний або гомілковостопний суглоб. Хво-
роба, до речі, діє асиметрично. Хоч би куди 
вона поцілила – в палець чи коліно, – обме-
житься лише однією ногою. Перші симптоми 
можуть минати самостійно за 3–5 днів. Та 
надалі захворювання частіше даватиметься 
взнаки, вражаючи не тільки суглоби, а й нир-
ки, аж до фатальної ниркової недостатності.

Вчасно знешкодити капкан
Якщо спинити подагру якомога раніше, жод-
них глобальних проблем не буде. Хворому 
призначать ліки проти запалення, а потім 
і основний препарат, спрямований на зни-
ження рівня сечової кислоти в крові, – алопу-
ринол. Якщо останньому не вдається впо-
ратися з подагрою самостійно, на допомогу 
приходить важка артилерія – фебуксостат. Ці 
препарати захистять і вже вражені суглоби, 
і інші – від потенційної атаки. Ну й, найголов-
ніше, – подбають про нирки.

Інколи алопуринол або фебуксостат по-
милково призначають у гостру стадію, що 
призводить до ще більшого загострення. 
Спочатку потрібно прибрати запальний 
процес – це триває в середньому 2–3 тижні. 
Пацієнтові призначають нестероїдні проти-
запальні ліки або інколи глюкокортикосте-
роїди. Лише потім варто розпочинати осно-
вне лікування – зазвичай доволі тривале.

Самодіяльність – тільки на сцені!
Попри тривалість процесу в лікуванні краще 
обійтися без самостійних рішень. Якщо роз-
прощатися з призначеними препаратами ра-
ніше, ніж сказав лікар, солі сечової кислоти 
можуть накопичуватись, і матимете згодом 
рецидивні «1–0» на користь подагри.

І медикаменти – це ще не все. Приймаючи 
їх і не дотримуючись дієти, хворий усе одно 
програватиме. Заради тріумфу доведеться 
суттєво обмежити вживання риби та м’яса, 
віддаючи натомість перевагу овочевим, 

фруктовим стравам (оминати варто лише 
баклажани, виноград, а з ягід – малину, об-
межити томати) та молочним продуктам. 
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здоров’я: жінки

 У пошуках причини 
Надмірне оволосіння найчастіше з’являється 
у представниць прекрасної статі ще у пубер
татному віці зі стартом активного вироблення 
статевих гормонів і розвивається поступово. 
Важливо звернути на нього увагу і якнай
швидше з’ясувати причину. Адже гормо

нальні вибрики, що спричиняють надмірну 
волохатість, можуть мати не дуже приємні 
наслідки. В одному випадку може йтися про 
суто естетичні негаразди, в іншому – про по
рушення, здатні впливати на здоров’я і навіть 
стати на заваді материнству.

 Генетичні каверзи 
На щастя, найчастіше гіпертрихоз на життєво 
важливі процеси не впливає. Він виникає 
через підвищену чутливість рецепторів шкіри 
до чоловічих статевих гормонів – саме такий 
діагноз ставлять 90% пацієнток. Передається 
це спадково. Скажімо, гіпертрихоз є особли

вістю представниць східної раси – вірменок, 
грузинок, меншою мірою – азербайджанок.

Великий плюс: проблема суто косметична, 
тож ні менструальному циклу, ні фертильно
сті не зашкодить.

Не на 
своєму 

місці

Коли волосся з’являється 
там, де на нього не чекали, 
та ще й у великих кількостях, 
самою епіляцією справу не 
вирішиш. Є привід звернутися 
до лікаря, бо ріст волосся на 
неочікуваних ділянках тіла 
буває проявом порушень – 
найчастіше, ендокринних.

Марина КАРАБАН, 
ендокринолог 
вищої категорії

«Біла лінія» живота, над 
верхньою губою, підборіддя, шия – 

ділянки, на яких волосся в жінок бути 
не повинно. Якщо воно там з’явилося, 

та ще й різко, варто одразу відві-
дати ендокринолога
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Чималий мінус: радикальному лікуванню 
«раз і назавжди» проблема не піддається. 
Окрім епіляції та інших косметичних методів, 
призначають медикаментозну корекцію. 

Конкретніше – антиандрогени, препарати, 
котрі блокують чутливість рецепторів до 
чоловічих гормонів. Пацієнтки приймають їх 
тривалими курсами.

 Збої в системі 
Причиною небажаної «рослинності» можуть 
бути й серйозніші гормональні проблеми – 
порушення роботи гіпофіза, наднирників, 
яєчників. У такому разі естетика поступаєть
ся репродуктивній дисфункції. Пацієнток із 
гіпертрихозом зазвичай контролює тандем 
ендокринолога та гінеколога. УЗД органів 
малого таза й аналіз на тестостерон, який 
виробляють наднирники та яєчники, – ось 

мінімальний набір діагностичних проце
дур, що їх потрібно пройти, аби правильно 
обрати терапію. Самодіагностика тут, воче
видь, недоречна. Гормональні препарати, 
які призначають для корекції ендокринних 
порушень, можуть мати чимало побічних 
ефектів. Тому починати їх прийом можна, 
лише керуючись відповідними призначення
ми лікаря.

 Швидко не вийде 
Волосся, яке вже виросло, від препаратів не 
зникне. Однак тішить те, що терапія здатна 
вплинути на наступні життєві цикли воло
сяних луковиць і приборкати їхню надмірну 
активність. Коли гормональний фон нор
малізується, можна йти до косметолога, не 
побоюючись, що нові волосинки підуть у ріст 
так само бадьоро, як і попередні. Щоправда, 

для цього доведеться запастися терпінням – 
на стійкий ефект можна розраховувати 
у середньому через 6–9 місяців після почат
ку прийому андрогенів. Тож раніше чекати 
на припинення росту небажаного волосся 
нема сенсу. Якщо за цей час справи поліп
шуються, прийом препаратів можуть навіть 
припинити.

 Тимчасово або з віком 
Якщо сплеск активності наднирників тра
пляється після пологів, зумовлюючи ріст 
небажаних волосинок, проблема зазвичай 
вирішується, тількино гормональний фон 
повертається у звичне русло. Інша річ, коли 
оволосіння за чоловічним типом починаєть
ся в жінок під час менопаузи. В цей період 

яєчники активно повідомляють: «Усе! Нашу 
функцію виконано!» В результаті рівень 
жіночих гормонів знижується, а чоловічих – 
залишається таким, як і був. Тож естроген 
і прогестерон уже не мають влади над тесто
стероном і не можуть контролювати ріст 
надокучливого волосся. 

Рідко, та їдко
Інколи в пацієнток із гіпертрихозом буває макроаденома гіпофіза – доброякісна пухлина, 

яку за необхідності видаляє нейрохірург.
У дуже рідкісних випадках волосся, що несподівано з’явилось у неочікуваному місці, 

може бути одним із проявів наявності в організмі злоякісних пухлин, котрі виробляють чоловічі 
статеві гормони. Симптоми в такому разі виникають дуже різко й не самі по собі, а в комплексі 

з іншими ознаками.
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елементарно

Олена СИРОТКІНА,  
лікар загальної практики – 
сімейний лікар І категорії

Больовий 
поріг – річ індивідуальна. 

Приміром, у хворих на цукровий 
діабет з часом чутливість значно 

знижується, а в тих, хто має психічні 
розлади чи емоційну лабіль-

ність – підвищується

Гострі відчуття
У різних людей біль може 
заявляти про себе з різною 
інтенсивністю. Чому так?

Меседж від нервів
Як відомо, біль – це своєрідний сигнал попереджен-
ня від нервової системи, розшифрувати який можна 
приблизно так: «Друже, є проблема». За інтенсив-
ність болісних відчуттів відповідають спеціальні ре-
цептори нервових закінчень, якими організм облад-
наний, неначе апарат датчиками. Тільки-но котрийсь 
із них показує «негоду», спеціалісти одноголосно 
радять не бути «терпилою» й обов’язково усувати 
фізичний дискомфорт лікарськими препаратами.

Чутливі натури
Больовий поріг визначається статтю, генами, віком, 
фізичною загартованістю та станом здоров’я. Ті, хто 
тяжко переносить навіть мінімальні ушкодження, 
мають низький больовий поріг. Найчастіше це ма-
леча та жінки, не в останню чергу через підвищену 
емоційність. Натомість спортсмени та військові, які 
щодня переносять міні-дози болю, можуть похизува-
тися високим больовим порогом.

Непохитні олов’яні солдатики
Люди зі сталевими нервами можуть обходитися 
без анестезії навіть під час хірургічних маніпуля-
цій. Однак надмірна стійкість не завжди доречна: 
є ризик проґавити серйозну проблему. На щастя, 
існує спеціальний прилад для визначення больового 
порога – алгезиметр. У часи його винайдення апарат 
складався зі щипців, якими стискали шкіру, в по-
єднанні зі шкалою, що показувала силу тиску. Нині 
використовують навіть струм. Такі екзекуції корисні 
для анестезіологів, аби визначитися з дозою наркозу 
й видом знеболювального. 

Жіноча витримка 
та чоловіче терпіння

Гендерні особливості сприйняття болю 
зумовлені гормональним фоном. Чоловіки 
витриваліші завдяки високому рівню 
тестостерону. З ним конкурує жіночий 
прогестерон, який помітно підвищує больовий 
поріг у лютеїнову фазу менструального циклу 
і ще більше – під час вагітності та пологів. 
Саме тому попри людську межу болю на рівні 
45 del жінки під час народження малюка 
витримують до 57 del.



 Не нервуйте! 
Зазвичай пальці пускають у хід надто часто через 
психологічні причини. Такий собі невротичний нав’яз-
ливий рух, як і багато інших: одні люди в критичних 
ситуаціях, скажімо, почухують ніс, інші – колупаються 
в ньому, хтось накручує своє волосся, ризикуючи 
залишитися без частини шевелюри. В кожного свої 
недоліки, як висловився герой фільму «У джазі тільки 
дівчата». Однак варто таки з ними поборотися. Для 
початку – стежити за собою, звертаючи увагу, коли 
й чому хочеться похрустіти, та спиняти себе щоразу, 
як закортить знову. Ще кращий варіант – поговорити 
з компетентним психологом.  Звідки хрускіт? 

Під час розтягування пальців у рідині між суглобами 
змінюється тиск і утворюються газові пухирці. Саме 
вони продукують цікавий звук. Чому ми періодично 
вдаємося до хрускоту? По-перше, через особливості 
характеру, по-друге, через фізіологічні проблеми. 
Якщо тріскотіння пальцями супроводжують біль, 
набряки й ранкові заніміння, варто зазирнути до 
ревматолога.

 Так чи ні? 
Відповідь – ні. Науково факт шкоди від тріскотіння 
не доведено. Це просто погана звичка й викону-
вати суглобам рухову місію вона не заважає. Тож 
хрустіть, якщо бажаєте. Головне, не зловживати. Бо 
якщо для вас особисто це безпечно, то для психіки 
навколишніх – під сумнівом. Це, як мінімум, може 
діяти людям на нерви. Звісно, ви можете обирати 
собі співрозмовників за принципом «роздратується 
чи не роздратується». А можете замислитися, де 
коріння вашого надмірного хрускоту?

/
/

w
w

w
.

h
h

.
c

o
m

.
u

a

19

дурнуватих 
питань не буває

Бережіть пальці!

Якщо хрустіти дуже вже активно або подовгу, 
можна й палець пошкодити. Так само, скажімо, 
длубаючись у носі, є ризик зачепити капіляр і спри-
чинити кровотечу.

Питання про шкоду від 
звички хрустіти пальцями – 
на кшталт вічної дискусії 
про курку та яйце. Втім, 
цю суперечку вирішити 
простіше, ніж курячо-яєчну. 
І ми готові зробити це 
просто зараз.

Хрустіти 
чи не хрустіти?

Євген БАРСУК,  
ортопед-травматолог 
вищої категорії

Артриту від хрустіння пальцями 
у вас не буде. Однак це звичка, якої 

краще позбутися
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здоров’я: рішення

 Синдром карпального каналу 
У 1854 році британський хірург Джеймс Пе-
джет, який не мав жодного уявлення про офі-
си, ноутбуки та гаджети, навдивовижу точно 
описав тунельний синдром. Суть проблеми – 
тиск на серединний нерв, що, як дріт у ко-
робі, лежить у карпальному каналі. Де його 

шукати? На внутрішній поверхні зап’ястя, біля 
основи кисті, під зв’язкою. Nervus Medianus 
контролює м’язи руки та пальців і відповідає 
за чутливість усіх за винятком мізинця – цей 
сам по собі. Через утиски потерпають усі 
підконтрольні об’єкти.

 Хто тисне? 
Загрожувати працездатності руки можуть 
вроджені аномалії розвитку карпального 
каналу, його вузькість, травми зап’ястя… 
Однак головний винуватець – технічний 
прогрес. Тільки з винайденням мишок і кла-
віатур наші верхні кінцівки стали прире-
ченими на лежачий стиль життя протягом 

світлового дня, а в когось – і темної пори. 
Як говорять спеціалісти – статика кисті 
у стані перерозгинання на пару з постійною 
напругою може поставити хрест на здоров’ї 
робочої руки. Бо в перспективі спричиняє 
затиснення нерва в лещатах кістки, аж до 
його повної атрофії.

Криза середнього нерва
Ви в напрузі, мозок закипає, креативність зашкалює, але рука 
відмовляється поспішати за головою. Вона все ще за інерцією 
тримає мишку, проте слухатися нервових імпульсів – дзуськи. 
Страйк кінцівки – це витівки зап’ястного каналу. Що не так?

Ігор ЗАНЬКО, 
ортопед-травматолог 
І категорії, дитячий 
ортопед-травматолог, 
лікар з УЗД

Тунельний синдром 
і остеоартрит мають деякі 

спільні риси, тому ідентифікацію 
проблеми краще доручити 

фахівцю
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 Як болить? 
Дуже сильно, але не зненацька, а з поступо-
вим зростанням інтенсивності, що ще гірше. 
Бо дозволяє офісному страждальцю думати, 
що проблема ось-ось минеться самотужки. 
Симптоми синдрому яскраві й незабутні, тож 
ви їх легко запам’ятаєте:

Поколювання й оніміння. Ці відчуття в до-
лоні та пальцях з акцентом на великий і серед-
ній. Напади можуть траплятися з доброго дива 
серед ночі чи під ранок, а можуть заявити про 
себе за певних умов, скажімо, під час руху.

Мандрівний біль. Простріли в зап’ясті 
схильні до подорожей у напрямі перед-
пліччя, хоча рідко перетинають кордон 
ліктя.

Слабкість у руках і пальцях. Ви хочете 
пити, донести склянку до рота, не розлив-
ши води, а не виходить.

Температурні перепади. Ваші руки 
зненацька холодіють чи пітніють? Це 
він – синдром.

 Хто допоможе? 
Лікар поставить діагноз із самого лише 
опису гострих відчуттів пацієнта. Існують 
також спеціальні тести та інструменталь-
ні методики. Тести покликані зрозуміти 
ступінь ваших страждань за допомогою 

постукувань, натискань рукою чи ман-
жеткою. А діагностичні техніки зазирнуть 
усередину руки за допомогою УЗД та 
електронейроміографії, яка дасть повний 
звіт про стан нерва.

 Що робити? 
Доки хворобливий процес не зайшов 
у глухий кут, варто спробувати легкі за-
соби впливу, рухаючись від простого до 
складного:

 4 Забути про мишку на 2 тижні. Реалістич-
ніший варіант – підключити ліву руку.

 4 Вдягати на ніч бандаж-шину для фіксації 
руки в одному положенні.

 4 Прикладати лід не більше ніж на 20 хви-
лин для зменшення набряку та оніміння.

 4 Вживати нестероїдні протизапальні пре-
парати, а за відсутності ефекту – кортикосте-
роїди. Тільки за згодою лікаря.

 4 Ін’єкції стероїдів у зап’ястний тунель – 
прицільна зброя, якщо попередній пункт 
не спрацював.

Якщо нерву ввірвався терпець, шлях лежить 
до операційної. Що зробить хірург? Акурат-
но розріже поперечну зв’язку над тунелем, 
аби дати простір нерву, потім зашиє й через 
певний час відпустить пацієнта зі стаціонару 
додому. Якщо операція буде ендоскопічною – 
мінімалізм втручання дасть змогу пролити 
менше крові та швидше повернутися в обійми 
офісного життя. 

кожну годину-півтори відривати себе від стільця і влаштовувати перерви, заповнені 
легкими вправами для рук. Можна ходити коридорами та струшувати кисті на пару 

з обертальними рухами.

досягти ідеального кута між плечем і передпліччям під час сидіння 
за столом – 90 градусів. Це розвантажить зап’ястя.

наполягти на своєму, якщо компанія закупила мишки, які особисто для вас незручні.

не посоромитися перемотати зап’ястя еластичним бинтом, особливо якщо 
згаданий синдром уже натякає на свою присутність.

Ро
зм
ин
а
йм
о
ся
!
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руханка

Ігор ГОЙ, 
масажист

М’язи шиї чимось схожі 
на жувальну гумку – аби 

зберігати їх еластичними, 
потрібні регулярні 

розтягування

 Шкільна арифметика 
Серед численних скарг хворого з діагнозом 
«офісний працівник» – підвищена стомлюва-
ність, чутливість до змін погоди, втрата уваги 
та інші ознаки раннього старіння (страшну-
вато, правда?) І ноги цих проблем ростуть 
буквально від самих вух, де кріпляться до 
голови м’язи шиї. Сидячи за комп’ютером, ми 
тримаємо голову злегка нахиленою вперед, 
спричиняючи постійне напруження задньої 
групи м’язів, яке і призводить до спазму та 
неприємних симптомів. Вени більш чутливі 
до шийних негараздів, ніж артерії, тож насам-
перед погіршується відтік крові, спричиня-
ючи порушення газообміну. Щось на кшталт 
шкільної задачі з трубами й басейном, у який 
щось затікає й витікає з різною швидкістю. 
Будь-який сантехнік скаже, що за трубами по-
трібен догляд, бо замуляться чи й прорвуть.

 Любить – не любить 
Шиї до вподоби не все, що ми з нею виробляє-
мо. Скажімо, вона не терпить кругових обертів 
головою (класика шкільної зарядки) й нахилів 
уперед. Аби догодити любій шиї, пам’ятайте, 
що вона відпочиває й розслабляється, тільки 
коли закинута назад. Тож ніяких подушок – ва-
лик під шию, та й годі. Ще шиї до душі регуляр-
ні вправи на розтягування та зміцнення м’язів. 
І це, повірте, простіше, ніж ви думали.
Для розтягування:

 ¤ сидячи у кріслі, закидаємо голову назад 
і робимо легкі півоберти, похитування у різні 
боки;

 ¤ нахили голови до правого та лівого плеча.
Періодичність: щодня. Виконувати повільно, 
без напруги, з фіксацією на 10–15 секунд 
у крайньому положенні.
Для зміцнення:

 ¤ нахили, але з подоланням опору. Утриму-
ємо голову руками й намагаємося нахиляти 
її назад, ліворуч і праворуч. Тільки не вперед, 
бо передні м’язи шиї й так добре розвинені.
Періодичність: двічі на тиждень. 

Голова, як відомо,  
об’єкт темний і малодосліджений.  

Але знання про фундамент, на якому вона спочиває 
(навіть у розпачі), допоможе пролити світло 

на багато пов’язаних із нею питань.

Надійний 

У спортзалі
Треба не соромитися повідомляти тренеру про 

проблеми з шийним відділом хребта. Тоді спеціаліст 
зможе адекватно розписати навантаження. 

Дуже корисна для шиї йога, але теж за умови 
кваліфікованого та поінформованого про ваше 

самопочуття фахівця.

фундамент
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соромлюся 
запитати

Покращити ситуацію з пітливістю ніг 
допоможуть ванночки з морською сіллю 

та відваром ромашки.

 Чому мокро? 
Зазвичай ця проблема виникає у тих, хто має 
проблеми з обміном речовин або нехтує якіс-
тю взуття. Але в будь-якому разі гіпергідроз, 
як іменують хворобу мокрих ніг у науковому 
світі, виникає внаслідок порушення роботи 
сальних і потових залоз, кровообігу в стопах. 
Звісно, можна ігнорувати проблему й частіше 
міняти шкарпетки, однак пам’ятайте, що 
довготривала пітливість загрожує гіперке-
ратозом – сильним лущенням шкіри. А з цим 
ворогом боротися доведеться довго й нудно. 
До того ж, теплі та вологі місцини просто 
обожнюють колонії грибів, провокуючи 
нову напасть у вигляді мікозу. Тож думайте, 
чи воно вам треба?

 Як діяти? 
1. Дієве висушування. На щастя, сьогодні 
позбутися гіпергідрозу нескладно. В апте-
ках достатній вибір косметичних засобів, 
що допоможуть «осушити» ступні – креми, 
мазі, спеціальні спреї та навіть пігулки, які 
блокують надмірну секрецію потових залоз 
і усувають неприємний запах. Також серед 
актуальних способів – уведення ін’єкцій 
ботулотоксину в стопи, що нормалізує роботу 
сальних залоз і ліквідовує проблему посиле-
ного потовиділення протягом двох тижнів.

Неприємне відчуття, наче вступив 
у калюжу і ніяк не можеш із неї вийти, 
є наслідком підвищеної пітливості ніг. 
Як позбутися зайвої вологи?

Олег МЕЛЕЩЕНКО, 
дерматовенеролог І категорії

Пітливості ніг 
доволі легко позбутися – 

вистачить кількох візитів до дер-
матолога, аби визначити причину 

надлишкового потовиділення та 
отримати дієве лікування

2. Ставка на взуття. Серйозно ставитися 
до вибору взуття. Черевики, туфлі, чоботи 
мають бути лише з натуральних матеріалів, 
що дають змогу стопам «дихати». Спекотного 
сезону краще позбутися гумових шльопанців 
чи босоніжок із неякісного полімеру. Крім 
цього, будь-яке взуття потребує правильного 
догляду: його слід мити і зовні, і всередині 
й ретельно просушувати. Питання щодо 
натуральності також стосується шкарпеток чи 
колгот.
3. Візит до фахівця. Боротися з підвищеною 
пітливістю краще не самотужки, а в парі зі 
спеціалістом. Особливо, якщо вже й без того 
неприємна ситуація ускладнилася грибковим 
нашестям. У такому разі треба чимдуж бігти 
до дерматолога, аби атака інфекційного 
мікозу не спричинила ще більшої шкоди. 

Хвороба
мокрих 

шкарпеток
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бебі-бум

«Плавати раніше, ніж ходити» – ця книга свого 
часу розбурхала уяву прогресивних мам і тат. 
Ще б пак, автор обіцяв юним плавцям гіпер-
стрибок у розвитку, що стане запорукою ша-
леної креативності та фізичної сили в майбут-

ньому. Звісно, не всі діти, що вправно пірнали 
на дно по іграшки, до першого дня народ-
ження ставали вундеркіндами, проте користь 
плавання вкотре отримала підтвердження.

 Подарунки води 
Із 2–3 тижнів життя, а старшим і поготів, педі-
атри рекомендують тісну дружбу з водним се-
редовищем. І абсолютно праві, бо вода дає:

1 Відчуття невагомості. Поринаючи у вод-
ну стихію, ми ніби здійснюємо космічну 

вилазку, де не діють звичні для планети 
закони гравітації. А це неабияка користь для 
нашого тіла.

2 Повне розслаблення. Ця перевага випли-
ває з першого пункту. Відсутність сили, що 

зазвичай тримає нас прикутими до поверхні, 
хоч би на годинку розслабляє геть усе тіло. 
М’язи, хребет і суглоби радіють без слів.

3 Розвиток усіх органів та систем. Вода, 
як кнопка «старт», запускає рух організму 

в напрямі вдосконалення. Особливі бонуси 
від тренувань отримують опорно-рухова, 
дихальна та серцево-судинна системи.

4 Витривалість. Пірнання, брас і батер-
фляй потребують зусиль, тож вода – як 

7причин 
полюбити 
басейн

Постава, як у танцюристів, 
витримка, як у йогів, дихання, 
як у оперних співаків… Такими 
перевагами може нагородити 
своїх юних прихильників водна 
стихія. Отож, прямуймо до 
басейну, зазирнувши дорогою до 
лікаря по тверде «так».

Тетяна ІГНАТЕНКО, 
педіатр вищої категорії

Аби 
басейн приніс саму лише 

користь, варто звернутися до 
лікаря й оцінити стан здоров’я май-
бутнього плавця. Особлива увага – 

серцево-судинній системі
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штанга й гантелі для бодібілдера. І зовсім 
не обов’язково йти на рекорд, достатньо 
регулярного відвідування басейну.

5 Загартування. Імунітет, який у дітей, як 
відомо, лише формується, за допомогою 

чергувань тепла та холоду отримує суттєвий 
поштовх для розвитку. Щоправда, після 
перших занять вас може злякати нежить. 
Не панікуйте, це прояв адаптації. Згодом 
організм звикне до екстриму та зміцніє.

6 Угамування емоцій. Помірні, без перевто-
ми, водні процедури знімають психологіч-

не напруження. Роздратування, поганий на-
стрій та агресія розчиняються в ній, як цукор.

7 Насичення крові киснем. Під час пла-
вання пришвидшується дихання, тому 

грудна клітка розширюється, а легені ро-
звиваються. Посилюється газообмін і покра-
щується кровообіг. А кисень – головна страва 
для клітин організму.

 Мерщій до басейну! 
Отже, водні процедури – благо для всіх. Та 
декому вони просто вкрай необхідні! Й під-
стави для цього такі:

 4 сколіоз. Таких дітей відразу впізнаєш по 
нерівній поставі та викривленій спині. Крім 
користі при сколіозі, вода благодатно впли-
ває на хворі суглоби та допомагає позбутися 
м’язових спазмів.

 4 астма. Завдяки розширенню бронхіаль-
них трубок, вентиляції легенів і загартуваль-
ному ефекту малюки із захворюваннями 
дихальних шляхів отримують шанс на полег-
шення перебігу нездужань. Єдина пересто-
рога – хлорована вода.

 4 зайві кілограми. Активно витрачаючи 
енергетичні запаси, повненькі  діти стають 
стрункішими.

Ані ногою!
Не варто йти до басейну, якщо лихоманка в розпалі, якщо діагностовано 

складні вади серця, а також за наявності шкірних проблем і запальних 
процесів. До речі, до відносних протипоказань належить сухість шкіри. Хоча 

з цим можна впоратися, підібравши басейн з озонуванням чи срібленням 
замість хлорування та зволожуючи шкіру кремами після процедури.

 Будьте насторожі! 
Попри беззаперечну користь басейну врахуй-
те деякі ризики:

Переохолодження. Перехід із басейну до ву-
лиці без перерви може спричинити респіратор-
ні захворювання, особливо в холодний період.
Що робити? Після занять 20–30 хвилин відпо-
чити, ретельно висушивши волосся.

Перевтома. Батьківське прагнення втілити 
в життя свої мрії про золоту медаль може 

призвести до виснаження нащадків, і про 
користь можна забути.
Що робити? Відвідувати заняття двічі-тричі 
на тиждень по 1 годині – це ідеальна для 
здоров’я кількість тренувань.

Інфікування. Басейн «люблять» грибки: 
тепло, волого, затишно.
Що робити? Дотримуватися правил гігієни й 
не ходити босоніж кахляною поверхнею. 
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страшна сила

Анна КУЧМА,  
дерматовенеролог 
ІІ категорії, косметолог

Самообстеження 
родимок – дуже правильне 

рішення, та все-таки найнадійні-
ший захист від небажаних змін – це 

регулярні фахові обстеження за 
допомогою дерматоскопа

Уникнути підступних 
жартів сонця у теплий 

період допоможуть 
поради експерта.

О
тримати сонячні опіки ризикують не лише ті, 
хто в гонитві за золотавою засмагою відкри-
ває на пляжі променям практично все тіло. 

Навіть у міських умовах при носінні легкого 
вбрання та в разі нехтування головним убором 

незахищеними залишаються обличчя, плечі, 
руки, ноги. І згорання будь-якої частини шкіри 
чаїть небезпеку – надлишок ультрафіолетового 
випромінювання фахівці одностайно вважа-
ють головним провокатором раку шкіри.

 Автографи сонця 
Особливу увагу варто звертати на родимки. 
Кожна людина має власну, генетично обумов-
лену карту цяток, які з’являються на поверхні 
шкіри протягом усього життя з різною інтен-
сивністю. Періоди особливо бурхливої появи 
родимок пов’язані з гормональними сплеска-
ми під час пубертату, вагітності та лактації. 
Спричинити появу нових темних позначок 

може і прийом гормональних препаратів. 
Та найактивніше потенційно можливі родим-
ки «проявляються» під дією ультрафіолету.

Правильний захист від променів дає шанс, 
що запрограмовані родимки так і не 
з’являться, а отже, не завдадуть клопоту 
в майбутньому.

лінія оборони

Ультра- 

фіолет:
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 Фатальні зміни 
Ультрафіолет діє на незахищену родимку не 
найкращим чином, збільшуючи її розміри за 
рахунок ділення меланоцитарних клітин – 
тих, що виробляють коричневий пігмент. 
Бо ж темні ділянки шкіри засмагають анало-
гічно решті тіла й так само згорають. А якщо 
вони постійно травмуються сонцем, з’явля-
ється високий ризик переродження.

Найчастіше небажані зміни в родимках 
відбуваються на спині. Ця частина тіла часто 
засмагає, а самостійно помітити початок 
перетворень дуже важко. Крім ультрафіолету, 
негативний вплив справляють й інші види 
травматизації. Так, у жінок особливо ризи-
кованою зоною є гомілки в разі постійного 
травмування родимок лезом під час гоління.

 Must do задля безпеки 
Протистояти руйнівній дії ультрафіолету аб-
солютно реально. Для цього потрібно:

 Придбати надійний фотозахист. Вашим 
вибором мають стати креми чи 

спреї з фільтрами від UVA та UVB променів. 
Частоту нанесення захисного засобу визна-
чають не тільки за показником тривалості 
безпечного перебування в обіймах сонця, а й 
за тим, як ви поводитеся на пляжі – наскільки 
часто купаєтеся тощо.

 Носити капелюх. Екранний захист – 
надійний порятунок від негараздів. 

І хоч би як кортіло похизуватися розкішними 
кучерями, пам’ятайте, що ультрафіолет про-
вокує розвиток кератозу волосистої частини 
голови – доброякісних бляшок, що можуть із 
часом перероджуватися. Погодьтеся, звучить 
не дуже.

 Не забувати про окуляри. Вони бе-
режуть кришталик від катаракти 

(тут теж винен ультрафіолет), а ніжну шкіру 

навколо очей – від зморщок, гіперпігментації 
та інших ризиків.

 Пройти діагностику. Наявні родимки 
безпечніше тримати під контролем. 

Особливо це стосується представників 1-го 
та 2-го фототипів шкіри, тих, хто має велику 
кількість темних цяток, людей із генетичною 
схильністю до раку шкіри, хворим із систем-
ними ендокринними захворюваннями, 
а також пацієнтів, що приймають препарати, 
які підвищують чутливість шкіри до сонячних 
променів. Діагностику варто проходити міні-
мум раз на рік. Головний інструмент лікаря – 
дерматоскоп – дає вичерпну відповідь на всі 
запитання.

 Вдатися до видалення. Якщо фахівець 
виявить потенційно небезпечне 

утворення, його варто видалити та провести 
гістологічний аналіз. Зазвичай для ліквідації 
застосовують щадні радіохвильові методики, 
хоча можливі й інші хірургічні рішення – все 
залежить від ситуації. 

Літо з родимками
Велика кількість родимок не накладає табу на сонячні ванни. 

Засмагати можна, тільки з певними пересторогами. 

По-перше, зустрічі з сонцем мають відбуватися у безпечний час –  
до 10 та після 16. 

По-друге, ні кроку без фотозахисту. 

По-третє, завжди беріть із собою парасольку від сонця, 
непрямих променів буде достатньо.
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меню

Євгенія ПУЗЕНКО, 
гастроентеролог вищої 
категорії

Неспішність, регулярність, 
збалансованість у їжі – 

все це має стати золотим 
правилом

Топ‑5
гастро‑ 
помилок

 Перекус похапцем 
Сьогодні швидкісне вживання їжі навіть важко 
назвати звичкою, для багатьох це справді 
життєва необхідність. Утім, шлунку від того аж 
ніяк не легше: всі наші дедлайни для нього 
порожній звук; а ось квапливо проковт
нуті погано пережовані порції – це удар 
за ударом. У результаті порушується 
моторика ШКТ, і ці зміни в подальшо
му дуже складно відкоригувати.

Їжа наспіх – це ще й страви просто з холо
дильника або прямісінько з плити. В першо
му біди не має, а в другому – є. Опіки слизової 

призводять до хронічного запалення та змін 
у клітинах, аж до злоякісних перетворень. Це 
підтверджує цікаве спостереження. На Сході, 
де віддають перевагу гарячому, чоловіки 

нерідко стикаються з раком стравоходу. 
Натомість жінки, які традиційно їдять 
після чоловіків, коли їжа вже прохоло
не, цих проблем не мають – такий ось 
неочікуваний бонус патріархального 

устрою.

З їжею щойно з плити, до речі, пов’язана ще 
одна пастка…

Важливість правильного 
харчування – азбучна істина 
для освіченої людини. 
Водночас мало хто може 
похвалитися залізним 
дотриманням дієтологічних 
правил. І відбувається це 
через те, що значну кількість 
рішень стосовно їжі ми 
приймаємо не усвідомлено, 
а просто за звичкою.



 Постійне пересолювання 

5

 Захоплення смаковими добавками 
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…Гаряча страва видається менш солоною, 
ніж є насправді. Через це кулінари чи відві
дувачі ресторану часто мимоволі тягнуться 
до сільнички. Бажання додати солі прово
кують і закуски – копченості, оливки, пікулі 
тощо. Наступна страва, де з сіллю все гаразд, 
після цього видається недосоленою. Знову 
хочеться присмачити, й поступово це стає 
звичкою. Й нічого хорошого в цьому немає.

Хлорид натрію затримує 
воду та провокує набряки. 
Надмірне вживання солі при
зводить до гіпертонії. Далі – надто 
солона їжа сприяє вимиванню кальцію і його 
виведенню з сечею. І це ще не все – є припу
щення щодо онкологічних ризиків.

Висновок: надлишок натрію в організмі – зло.

…Натрій – це не лише про 
сіль, а й про інший поши

рений покращувач смаку, 
глутамат натрію. Як відомо, 

він міститься в чималій кількості 
продуктів та активно використовується 
як смакова добавка. Навколо глутамату 
було зламано чимало списів, та зрештою 
жодна зі страшилок не здобула наукового 
підтвердження.

А ось із тим, що добавка справді покращує 
смак, погоджуються всі. Глутамінова кислота 
є маркером того, що їжа багата на білок, і ор
ганізм каже – Yes! У тому, що страва здається 
смачнішою, є плюс. Люди схильні менше її 
досолювати, а глутамат містить утричі менше 
натрію, ніж кухонна сіль. Але є й мінус. Добавка 
може сприяти банальному переїданню.

Отже, привіт, зайва вага!

 Нерегулярне харчування 
…Надлишкові кілограми та проблеми зі ШКТ – 
це також закономірний результат пропусків 
у прийомах їжі. Не варто нехтувати сніданком. 
Поперше, регулярні вранішні трапези при
скорюють метаболізм, і це означає, що з’їдене 
вдень перетравлюватиметься ефективніше. 
Подруге, позбавивши організм законної 
енергетичної підзарядки зранку, вдень ми 
ризикуємо відчути лютий голод. А тепер 

уявімо, що в робочій круговерті не 
вдалося пообідати… Про яке «не 
їсти після 18:00» може йтися? Ясно, 
що без нічного рейду до холодильни
ка – ніяк. Організм, тим часом, вже хоче спати. 
Обмінні процеси уповільнюються, і те, що 
було з’їдено на ніч, відкладається на боках.

І привіт, ожиріння…

 Палке прагнення схуднути 
…Головне, не впадати в крайнощі. Голодуван
ня – це стрес для організму, який, у свою чергу, 
провокує загострення усіх хвороб, і не тільки 
гастроентерологічних. Інша річ – розванта
жувальні дні. Втім, «кефірний день» не 
повинен ставати «кефірним місяцем». 
Будьякі монодієти, а також системи 
харчування, що роблять акцент на 

сильно обмеженій кількості продуктів, загро
жують дисбалансом поживних речовин.

Натомість найпевніший шлях до стрункості – 
це прощання із «порожніми калоріями», 

яких повно в готових снеках, солодощах, 
здобі. Варто відмовитися від них бодай 
на місяць, і це вже дасть результат. 
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Я бачу, це Ваш 
перший візит до 

стоматолога?

МЕДИЧНИЙ АЛФАВІТ

Сьогодні я видаляю зуб.  
Але страшно боюсь, 
навіть горілки випив 

для хоробрості. 

І навіщо я взагалі 
пішов учитися 

на стоматолога?!

Оксана була згодна, щоб бабусі біля під'їзду вважали її 
повією. Аби не дізналися, що вона терапевт

сміхотерапія
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