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Дбати про свій комп’ютерний центр
Всесвітній день мозку заснувала Всесвітня фе-
дерація неврологів через збільшення невро-
логічних захворювань. Чому показники йдуть 
угору? Причина не така страшна, як може 
видатися. Вона зумовлена старішанням насе-
лення, тож дата стає нагодою дізнатися більше 
про профілактику «вікових» уражень мозку. 
Допоможуть у цьому наші спеціалісти Центру 
психосоматичної медицини та неврології 
Healthy&Happy на вул. Володимирській, 51–53.

Не забувати про злісних 
представників гепатиту

Всесвітній день боротьби з гепатитом, за-
початкований з метою проведення просвіт-
ницьких акцій про можливі шляхи зараження 
та профілактику гепатитів В і С. Бо ж вони 
належать до основних чинників ризику для 
здоров’я! Уявіть, носієм збудників хвороб є 
кожна десята людина.

Годувати малят материнським 
молоком

Всесвітній тиждень грудного вигодовуван-
ня. Так, не день, а тиждень. ВООЗ пропонує 
присвятити заохоченню грудного вигодову-
вання сім днів, аби донести інформацію про 
користь материнського молока та розповісти 
про надзвичайно важливі психологічні й 
фізіологічні аспекти, які впливають на здо-
ров’я дитини не лише у віці немовляти, а й 
у подальшому житті.

ТОП‑3  
здорових дат

Хороше самопочуття варто 
цінувати, тому команда 

Healthy&Happy радить вам:

22.07

28.07

1–7.08
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Бути здоровими 
з Healthy&Happy
15 червня у ТРЦ Rive Gauche пройшов святко-
вий захід, що поєднав дві важливі події – День 
донора та День дитини. Відбулося знайом-
ство з нашим новим відділення на Володимир-
ській, 51–53, яке представляв сімейний психолог і пси-
хотерапевт Володимир МИКОЛЕНКО. Лікар поділився з відвідувачами 
ТРЦ власною авторською методикою психоемоційного моделювання 
для дорослих і дітей. В її основі лежить теорія успішного досвіду через 
аналіз позитивних хвилювань.

Знайомтеся,  
наша команда!
Сучасне відділення Healthy&Happy на 
вул. Володимирській, 51–53 вже відкрите 
для пацієнтів. Згуртована команда справжніх 
професіоналів – психологів, психотерапевтів, 
рефлексотерапевтів, лікарів зі спортивної 
медицини – готова допомагати пацієнтам із 
психоневрологічними станами та психосома-
тичними захворюваннями, а також поверну-
ти рухливість спині та кінцівкам, аби якнай-
швидше реабілітуватися після травм.

TAS + Healthy&Happy
У серпні стартує новий проект від нашого 
медичного центру та мережі аптек TAS – 
«Дні здоров’я». Усі відвідувачі аптек змо-
жуть за попереднім записом абсолютно 
безкоштовно проконсультуватися у про-
відних фахівців Healthy&Happy. Детальна 
інформація – на сторінці у Facebook – 
https://facebook.com/hh.com.ua/.

Повний upgrade 
www.hh.com.ua!
Чудова новина! Офіційний сайт 
Healthy&Happy повністю оновлено! Він став 
зручнішим та ультрасучасним. Заходьте на 
www.hh.com.ua і знайомтеся з командою 
наших фахівців, записуйтеся на прийом або 
процедуру, ставте запитання, залишайте 
ваші відгуки та враження про роботу наших 
медичних центрів!

Прямі ефіри
Ексклюзив від Healthy&Happy! Незабаром усі охочі 
матимуть можливість поспілкуватися з нашими 
сімейними лікарями та педіатрами у прямих ефірах 
на нашій сторінці Facebook. Орієнтовна дата першого 
ефіру – 6 липня. Стежте  на сайті та в соцмережах.

що нового?
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знайомство

Ігор ОЛЕКСЕНКО,  
кандидат медичних наук, лікар 
зі спортивної медицини вищої 
категорії

Заслужений лікар України з 27-річним стажем 
роботи. Завдання Ігоря Миколайовича – вчас-
но виявляти та коригувати порушення у стані 
здоров’я через надмірні чи неправильні 
фізичні навантаження і в аматорів, і у профе-
сійних спортсменів.

Фахівці мого профілю мають бути універсаль-
ними спеціалістами, обізнаними в усіх напря-
мах медицини – від загальної терапії до кар-
діології чи гінекології. Всі знання в сукупності 
сприяють чіткому визначенню проблеми, що 
дає можливість укласти реабілітаційний план 
і призначити лікування».

Світлана МОРГУН,  
лікар-психіатр

Досвідчена та доброзичлива лікар-психіатр 
знайде спільну мову з усіма пацієнтами, 
обере дієві методи терапії, відповідно до 
медичних протоколів. Має досвід роботи 
в українських медичних центрах, а також 
стажувалася за кордоном.

Ми працюємо з пацієнтами, які перебувають 
у складних станах. Допомагаємо їм розібра-
тися з внутрішніми конфліктами, покращити 
міжособистісні стосунки. В будь-якій ситуації 
дуже важливо вчасно звертатися до спеціа-
лістів, особливо коли йдеться про проблеми 
в підлітковому віці.

Римма ПАЙКІНА,  
спеціаліст із лазерної епіляції, 
медичний адміністратор

Римма Олексіївна є спеціалістом у сфері 
лазерної епіляції та нещодавно здобула 
кваліфікацію косметолога. Крім того, до 
її обов’язків належить консультування 
пацієнтів медичного центру з будь-яких 
питань, від пошуку потрібного лікаря до 
здачі аналізів.

Робота в Healthy&Happy робить мене щасли-
вішою, адже тут я щодня відчуваю, що моя 
робота потрібна пацієнтам. Я переконана, що 
кожна людина, яка потрапляє до нашого цен-
тру, має почуватися комфортно й отримувати 
результат, на який розраховувала.

Сергій ГУСАК,  
лікар-отоларинголог

Професійно розвиватися та вдосконалювати-
ся – це той шлях, яким невпинно йде Сергій 
Олександрович. Він майстерно опанував фах 
отоларинголога, а також має досвід робо-
ти лікаря невідкладних станів на швидкій 
допомозі, де оперативність є визначальним 
фактором для порятунку людського життя.

Швидко визначити проблему та знайти шляхи 
подолання при різних патологіях та запаль-
них процесах допомагають сучасні діагностич-
ні методи, які завжди доступні для пацієнтів, – 
ендоскопія, аудіометрія, рентген. Та все-таки 
вважаю, що головне – це профілактика.
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що скажете, док?

Юність. Літо. 
Велосипед. 
І падіння, 
яке стало 
доленосним 
моментом. 
Завдяки 
професіоналізму 
лікарів, які 
допомогли 
відновитися після 
серйозної травми, 
Олександр 
ШЕЛЕСТОВИЧ 
вирішив стати 
медиком і нині 
працює за однією 
з найтонших 
хірургічних 
спеціальностей. 

 n Олександре Володимировичу, у складну 
царину хірургії Вас привела саме невдала 
юнацька пригода? 

Значною мірою. Визначитися з професією мені 
допомогли травматолог і невролог, які витягли 
мене з реанімації. А поспішив реалізувати свої 
наміри вже після 9-го класу я тому, що в містеч-
ку, де народився, окрім моря, власне, нічого й 
немає. А тут іще старші двоюрідні брати розпо-
відають про насичене студентське життя… Тож 
я вирішив вступати до медичного коледжу. На 
спеціальність фельдшера подати документи 

не встиг, мені порадили йти на медсестрин-
ську справу. Мовляв, потім переведешся! Але 
в нас був чудовий колектив – я, мій товариш і 
понад 30 чарівних дівчат. Ми всі здружилися, і я 
закінчив коледж як медбрат. Завдяки цій освіті, 
вступивши до Запорізького державного медич-
ного університету, я зміг водночас із навчанням 
працювати в хірургічному відділенні. 

 n Як спеціалізацією стала саме ЛОР-хірургія? 

На IV курсі мене помітив і зацікавив цим на-
прямом доцент кафедри оториноларингології 

«ЛОР‑хірургія: 
я дуже пишаюся 

цією професією»

Олександр ШЕЛЕСТОВИЧ, 
отоларинголог
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Іван Михайлович Нікулін. Тоді я влаштувався на 
роботу до приватної клініки, яка спеціалізува-
лася на ЛОР-операціях. Також був медбратом 
в ургентному оперблоці державної лікарні 
й тут познайомився з Сергієм Дмитровичем 
Нікітчиним, який став моїм учителем. Пригадую, 
як він протягом 3,5 години робив операцію з 
відновлення слуху, й пацієнт почав чути просто 
на операційному столі! Я був глибоко вражений 
майстерністю хірурга. Продовжуючи навчання, 
я асистував йому, а коли вступив до ординатури, 
то вже й залишався замість нього на чергування. 

 n Після інтернатури Ви продовжували 
поєднувати навчання з роботою? 

Так, мене запросили до ординатури. Паралель-
но з цим я працював у студентській поліклініці. 
Це було непросто – один ЛОР-лікар на 30 000 
студентів, а це народ пронирливий, їм би все 
довідку через те, що нібито вухо болить  
Черги до кабінету скажені, часу на прийом 
обмаль. Складною була й робота госпітальним 
ЛОР-лікарем у тубдиспансері, переважно через 
специфіку контингенту. Це підводило до думки 
про те, що час щось змінювати у своєму житті. 

 n І Ви пішли шляхом ще більшого підвищення 
професійного рівня?

Я зацікався пластикою голови та шиї, почав 
їздити на навчальні курси до Києва. Й за-
мислився: ніхто не їздить на навчання до 
Запоріжжя, натомість усі їдуть до Києва. 
Тож я спакував сумки й перебрався до столи-
ці. Пройшов співбесіду й розпочав співпрацю 
з Healthy&Happy.

 n І які у Вас враження від медичного центру?

Це прекрасна поліклініка дуже гідного рівня – 
я кажу про це, спираючись на досвід роботи 
в кількох приватних медичних закладах. 

 n А завдяки Вам у Healthy&Happy стало 
більше можливостей – Ви започаткували новий 
напрям, ЛОР-хірургію. 

Так, тепер пацієнтам доступні операції, які 
відбуваються в межах «хірургії одного дня». Це 
втручання на навколоносових пазухах, віднов-
лення носового дихання, різноманітні пункції, 
дренування, вазотомії. І в майбутньому, маю 
надію, напрям ЛОР-хірургії розвиватиметься. 

 n У чому полягає специфіка саме цієї галузі 
медицини?

Хірург загальної практики десь у 80 % ви-
падків терміново рятує життя, і лише решта 
операцій спрямовані на те, щоб покращувати 
самопочуття пацієнта. А в ЛОР-хірургії ситуація 
протилежна. Звісно, й тут, хоч як ми намага-
ємося цьому запобігти, бувають ситуації, які 
потребують невідкладного реагування заради 
порятунку, але все-таки близько 80 % втру-
чань мають на меті підвищити якість життя 
пацієнта. І ще ЛОР-хірургія – це одна з найціка-
віших професій! Я щиро її люблю, і дуже нею 
пишаюся. Вона потребує дуже досконалих 
навичок і постійного навчання. Оновлюються 
протоколи, у світі є чимало видатних ЛОР-ліка-
рів, які постійно подають нову інформацію, і за 
всім цим важко встигати. Але необхідно, тому 
завжди тримаю книжки в телефоні, ввечері, як 
мантру, повторюю ключові моменти, подумки 
візуалізую можливі операції…

 n Чи вистачає при такій прискіпливій 
увазі до роботи часу на хобі?

Аж ніяк! У мене маленька дочка, 
оце і є моє хобі, мені б її ба-
чити якнайдовше  Мабуть, 
єдине, на що, крім роботи, 
вдається викроїти трохи 
часу, це читання. Люблю 
романи на військову 
тематику. Ось, можу 
відразу назвати три 
останні прочитані книги – це 
«Благоволительки» Джоната-
на Літтеля, «Орел приземлив-
ся» Джека Хіггінса та «Молоді 
леви» Ірвіна Шоу. 
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історія медицини

 Передові й тили 
Іще студентом Булгаков починає працю-
вати в Київському військовому госпіталі, 
в 1916 році стає лікарем у прифронтових 
госпіталях. Потім отримує припис до села 
Нікольське в Смоленській губернії, а за рік 
переводиться до Вяземської лікарні на посаду 
завідувача інфекційного та венеричного від-

ділень. Наприкінці лютого 1918 року поверта-
ється до Києва і має приватну практику вене-
ролога. Тут, за чутками, Булгакова мобілізують 
як лікаря війська УНР. Потім – Червона армія. 
Далі – Збройні сили Півдня Росії. Зрештою, 
після військового шпиталю у Владикавказі, 
Булгаков залишає лікарську кар’єру.

Рукописи медика

Лікарська діяльність 
Михайла Булгакова 
налічує 7 років навчання 
і диплом з відзнакою, 4 роки 
роботи за фахом. Після 
того – журналістика, 
письменництво… Чотири 
роки роботи лікарем – це 
багато чи мало?

У 
випадку Булгакова ці чотири роки пра-
вили б за 40. У цей час на фронтах ще 
догоряла Перша світова, яка принесла 

військовим лікарям досвід лікування неба-
чених досі травм, а вдома розгорялася війна 
громадянська, що несла лікарям мобілізації 
до армій протиборчих сил, тягнула за собою 
голод, погроми та епідемії.

Олександр МАТЮХА, 
психіатр вищої категорії, 
кандидат медичних наук

Мій дід закінчив медфа-
культет Київського універ-

ситету майже тоді, коли й Булгаков, 
і тогочасну практику називав не інакше, 

як медичною каторгою. З огляду на такі 
реалії залежність Булгакова, блискуче 

описана ним в оповіданні «Мор-
фій», не була поодиноким 

випадком
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 Говорять документи 
Щоб уявити, із чим доводилося справлятися 
молодому лікареві, перечитаймо характе-
ристику, отриману Булгаковим в одному 
з більш-менш спокійних місць його роботи:

«На Нікольській ділянці за згаданий час пере-
бувало на стаціонарному лікуванні 211 осіб, 
а загалом відвідувань було 15 361… Було 
проведено операцій – ампутація стегна 1, 
ампутація пальців на ногах – 3, вишкрібан-
ня матки –18, обрізання крайньої плоті – 4, 
акушерські щипці – 2, поворот на ніжку – 3, 

ручне видалення посліду – 3, видалення 
атероми та ліпосоми – 2, трахеотомій – 1, 1 раз 
проводилося під хлороформенним наркозом 
видалення скалок розтрощених ребер після 
вогнепального поранення».

Цей вражаючий перелік обов’язків, який 
кинув би у крижаний піт будь-якого сучасного 
лікаря-терапевта – те, з чим стикався учораш-
ній випускник-відмінник. І як він згодом згадає 
у своїх «Нотатках молодого лікаря», звикнути 
до таких обов’язків було аж ніяк неможливо.

 Наука та магія 
Ця збірка оповідань, подекуди смішних, поде-
куди страшних, стала документом епохи, коли 
новітні прориви в медицині межували з най-
дурнішими забобонами. Зважаючи на сучасну 
кількість оголошень в Інтернеті на кшталт 
«Приймайте натщесерце цибуляне лушпиння, 
перемішане з гліцерином, і у вас відваляться 
папіломи, стабілізується артеріальний тиск, 

а потенція сягне неймовірної міці», – дихотомія 
між медициною та магічним мисленням і до-
тепер зберігається майже без змін, а «Нотатки 
молодого лікаря», на жаль, ніколи не втратять 
актуальності. Недарма британський міні-сері-
ал із Деніелом Редкліфом, зіркою «Гаррі Пот-
тера» в головній ролі, знятий за цією збіркою, 
має шалений попит у всьому світі.

 Що у Воланда з коліном? 
Незважаючи на те, що лікарем Михайло 
Афанасійович пробув не надто довго, фахові 
знання ставали йому в пригоді. Двома-трьома 
скупими рядками він міг дати опис хвороби 
так, що в жодного сучасного лікаря не буде 
сумніву, якби він узяв за мету поставити діаг-
ноз булгаковським героям. Це й напад мігрені 
Понтія Пілата – «Так, безсумнівно! Це вона, 
знову вона, непереможна жахлива хвороба 
гемікранія, від якої болить півголови!», і хворе 

коліно та різні очі Воланда, що оповідають про 
застарілий сифіліс – «я сильно підозрюю, що 
цей біль у коліні залишила мені на згадку одна 
чарівна відьма, із якою я близько познайомив-
ся у 1571 році у Брокенських горах на чортовій 
катедрі», і діагноз, що призвів до утримання 
Івана Бездомного в божевільні – «Рухове 
і мовне збудження. Маячний стан. Як на мене – 
складний випадок. Гадаю – шизофренія» і бага-
то-багато іншого. 

Майстер і діагноз

Парадоксально, але саме письменницька діяльність пролила світло на хворобу та смерть самого 
Булгакова. Страждаючи на нефросклероз, письменник змушений був гамувати біль морфіном. 
І саме за кількістю морфіну, а також за білками – біомаркерами нефросклерозу, виявленими 

у відбитках слини та поту, що залишилися на сторінках рукопису «Майстра і Маргарити», ізраїльські 
та італійські вчені нещодавно зробили остаточний висновок щодо діагнозу письменника.
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тема

Утома від роботи та бажання заявити: «гори воно все синім 
полум’ям» – старі як світ. Однак нині емоційне вигорання, 
спричинене професійною діяльністю, набуває масштабів 
справжньої епідемії. Як протистояти згубній тенденції – 

роз’яснює спеціаліст.

Правила  
«протипожежної»  

безпеки
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Дарія САПОН,  
психіатр, кандидат медичних наук

До емоційного 
вигорання схильні люди, 

які прагнуть змінити світ на 
краще. Щоб здійснити це, їм варто 

поберегти й себе 
також!

 Хто ризикує? 
Термін burnout – «вигорання» – перекочував 
зі сфери електроніки до психологічної науки 
в 1970-ті роки завдяки американському 
психіатру Герберту Фрейденбергеру. Лікар 
помітив, що в нього та його колег колись 
улюблена робота почала викликати розча-
рування, а пацієнти – роздратування. Ана-
логічні спостереження було здійснено щодо 
соціальних працівників. Спочатку у фокусі 
уваги науковців опинилися професії, які були 
спрямовані на допомогу людям і потребува-
ли емоційного міжособистісного спілкуван-
ня – медики, викладачі, юристи, менеджери.

Проте згодом стало очевидним: загальне 
пришвидшення темпу життя призвело до 
того, що вигорання косить навіть тих, хто не 
повинен повсякчас комунікувати з людьми. 
Нескінченні дедлайни доводять до нервових 
зривів відлюдькуватих програмістів, безглу-
зді правки – спокійних зазвичай редакторів, 
зміни в законодавстві – занурених у світ цифр 
бухгалтерів…

Вочевидь, до групи ризику входять ті, хто 
працює в екстремальних умовах і стикається 
з постійними загрозами життю та здоров’ю. 
Але так само ймовірно відчути емоційне 
вигорання і втомленим від монотонності 
домогосподаркам, які нібито й «не працю-
ють». Отже, по суті, ризикують усі, хто надто 
відданий своїй справі.

 Що відбувається? 
Фізичне, емоційне та мотиваційне висна-
ження, яке характеризується порушенням 
продуктивності в роботі та втомою, безсон-
ням і хворобливістю – це природна реакція 
людини на довготривалий стрес. І він геть не 
обов’язково має бути спричинений масштаб-
ними катаклізмами. Доведено: щоденні дріб-
ні конфлікти та повсякденні неприємності 
позначаються на здоров’ї більш згубно, ніж 

сильний, але одноразовий стрес, зумовлений 
якоюсь значущою причиною.

Цей феномен має пояснення: наша генетич-
на програма передбачає захисну реакцію 
на небезпеку, розраховану на кілька хвилин 
(максимум – годин) інтенсивної діяльності. Та 
коли йдеться про тижні й місяці переживань, 
навіть спричинених слабкими подразниками, 
антистресових гормонів уже не вистачає. Тоб-
то, коли потрібно хутенько втекти від отруйної 
змії, стрес – це благо. Та коли необхідно день 
за днем виживати в офісному серпентарії, 
стрес починає методично руйнувати фізичні 
сили та ментальне здоров’я.

Один із не багатьох механізмів, які психіка 
може протиставити постійним подразникам, – 
це повне або часткове виключення емоцій 
у відповідь на впливи, що її травмують. Ось 
так на місце прагненню допомагати, щирому 
співчуттю, зацікавленості в успіху справи при-
ходить утома, знецінення себе як професіона-
ла та негативне ставлення до колег, клієнтів 
і роботи загалом.
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тема
 Як діяти? 

Кинути остогидлу роботу та віддатися якійсь 
іншій улюбленій справі – порада радше 
утопічна. Не всі з нас Діоклетіани, які могли б 
розпрощатися з імператорськими амбіціями 
та вирушити до власного палацу виводити 
нові сорти капусти. Більшість, як не крути, 
працювати спонукає не тільки прагнення до 
самореалізації, а й елементарна необхідність 
заробляти. Можливо, варто змінити роботу? 
Можливо. Але стан емоційного вигорання – 
це далеко не найкраща точка відліку для 
початку нової справи. Як у відомому анекдоті, 
з таким настроєм слона ви навряд чи про-
дасте. Тож тоді, коли ви помічаєте котрийсь із 
симптомів вигорання, зверніть на це увагу – 
аби уникнути погіршення ситуації.

Про розвиток 
синдрому вигорання 
може свідчити:

 4 зниження мотивації до роботи та різке 
зростання невдоволеності нею;

 4 втрата концентрації, збільшення помилок, 
поява недбалості;

 4 пошук виправдань замість рішень;
 4 конфлікти на робочому місці або дистан-

ціювання від колег і клієнтів;
 4 хронічна втома, дратівливість, неспокій.

 Як запобігти вигоранню? 
Аби улюблена робота й надалі залишалася 
такою, варто дотримуватися низки правил.

1 Турбуйтеся про себе! Дуже багато 
людей живуть у стані хронічного стре-

су, не помічаючи цього й нехтуючи такими 
підказками організму, як пригніченість чи 
дратівливість, погіршення короткострокової 
пам’яті, зміни в апетиті, порушення режиму 
сну, зниження лібідо. Та якщо ви будете уваж-
ними до себе, то зможете вчасно помітити 
перші ознаки втоми.

2 Адекватно оцінюйте свої можли-
вості. Не беріть на себе занадто бага-

то. Ніхто з нас не Атлант. І навіть не Геракл, 
готовий хоча б якийсь час потримати весь 
світ на плечах.

3 Не живіть життям інших. Хоч би 
яким шляхетним було бажання допом-

огти, ви в жодному разі не зможете прожити 
замість людини її життя. Живіть не замість 
людей, а разом з ними! Й не забувайте про 
спілкування зі своїми рідними та друзями, 
адже ви маєте право не тільки на робоче, а й 
на приватне життя.

4 Не шукайте в роботі щастя або 
порятунку. Це діяльність, яка є цінною 

сама по собі, а не притулок, де можна схо-
ватися від невирішених проблем. Глибинні 
негаразди від того не розсмокчуться, а ось 
трудоголізм додасть нових – і психологічних, 
і суто фізіологічних.

5 Правильно відпочивайте. Висипай-
теся – повноцінний сон має тривати 

щонайменше 8 годин. Використовуйте 
перерви в роботі для того, щоб перепочи-
ти. Це не періоди «неробства», а час для 
відновлення сил. І завжди пам’ятайте, що 
відпочинку потребує не лише тіло (воно 
якраз при офісній роботі отримує недостат-
нє навантаження), а й душа. Тож замість 
того, щоб лежати на дивані, варто вирушити 
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на активну прогулянку. Або ж зайнятися 
справою, яка розслабляє, слухати музику, 
спілкуватися з природою. При цьому важли-
во подбати про те, щоб отримувати якомо-
га більше нових вражень. Інакше пам’ять 
спресує монотонно повторювані дії в одну 
недовгу мить, і виникне відчуття, ніби пе-
репочинку й не було. Словом – відпочинок, 
це ціла наука, і якби нас навчали релаксу 
так само ретельно, як вчать працювати, 
у психологів було б значно менше роботи. 
І зокрема – з залежностями.

6 Не зловживайте алкоголем і висо-
кокалорійною їжею. Спиртні напої, 

так само, як і тютюн та низку наркотичних 
препаратів, об’єднує із тістечками та торти-
ками те, що всі вони є доволі ефективними 
релаксантами. Щоправда, з руйнівними 
побічними ефектами. Задоволення, яке 
забезпечують хімічні речовини (чи то за 
рахунок поживності, чи то за рахунок інших 
механізмів стимуляції центрів задоволення) 
дозволяють тимчасово позбавитися стресо-

вих переживань. Та в якийсь момент відки-
нути ці допоміжні милиці й самостійно стати 
на ноги стає неможливо. Або, принаймні, 
дуже складно без допомоги спеціаліста. Ніщо 
так потужно не руйнує організм, як шкідливі 
звички, до яких сміливо можна додати й 
переїдання, з огляду на системні негативні 
наслідки ожиріння.

7 Учіться тверезо оцінювати ситуацію. 
Можна зробити традицією вечірній 

аналіз подій. Головне при цьому не пиля-
ти тирсу, наново переживаючи негаразди, 
а натомість учитися трансформувати нега-
тивні думки в позитивні. Це не означає, ніби 
потрібно заплющити очі на неприємності 
та приліпити на обличчя вічну посмішку. 
Це означає, що негативні емоції – гнів, сум, 
роздратування – потрібно вчасно помічати, 
усвідомлювати та допомагати собі пережити 
їх, щоб на їхнє місце прийшов позитив. Адже 
стрес – це нормальний фізіологічний стан 
організму, і з цього стану можна навчитися 
виходити. 

Дихайте глибше!
Дихальна гімнастика – це фундаментальна навичка емоційно орієнтованого подолання стресу. 

Глибоке вдихання повітря, без поспіху та з невеличкими паузами, є важливою 
складовою всіх розслаблюючих процедур. Біохіміки, вивчаючи цей процес, 

переконалися – глибоке дихання активує певну групу нейронів, які 
сприяють релаксації, підвищенню уваги та відновленню емоційного 
балансу. Ця техніка особливо полегшує життя людям, схильним до 

паніки, швидкої втомлюваності, головного болю, м’язової напруги, 
тривожності, апатії. Глибоке дихання системно впливає на організм:

серце сповільнює ритм, і це сприяє релаксації;

кисень надходить в організм поступово, але безперервно, 
і м’язи розслаблюються;

завдяки цьому нервова система дає команду: припинити 
продукування стресових гормонів, кортизолу й адреналіну;

завдяки кращому насиченню киснем усі органи та системи 
починають працювати ефективніше;

легені повністю позбавляються вуглекислого газу, й організм очищується від «шлаків».
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здоров’я: чоловіки

І
нтернет багатий на всілякі «чорні списки» 
небезпечних продуктів. Автори численних 
матеріалів бачать смертельну загрозу в м’я-

сі, яєчних жовтках, рибі, молочних продуктах, 
не кажучи вже про кондитерські вироби. 
Якщо жахливий холестерин оселився мало не 
в усіх харчах, то що ж тоді їсти, спитаєте ви? 
«Помідори з огірками»,  – впевнено порадять 
прихильники сироїдіння… І помиляться. Так 
само, як помиляються й автори «заборонних 
списків». Бо насправді холестерин незамінний 
для організму. Ця речовина відіграє вагому 
роль у формуванні клітин, оскільки входить 
до структури клітинної стінки.

Ніякий не ворог

Його давно обвішали ярликами 
«небезпечно», «контролюймо!», 
«борімось!» та закликами кидати 
всі можливі дієтично-фізкультурні 
ресурси на зниження його рівня. Та 
чи заслуговує холестерин на таку 
загальну ненависть? 

Людмила ПЕРЕШ, 
кардіолог вищої 
категорії, лікар загальної 
практики – сімейний 
лікар

Формула хорошого холесте-
рину проста: спорт + нату-
ральні продукти. Й не варто 

викидати з раціону яйця 
та рибну ікру! 
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 Покажіть паспорт 
Для різних категорій населення норми холес-
терину різні. Важливою характеристикою тут є 
вік: підвищений холестерин у 20 років – не біда. 
Скажімо, для молодої здорової людини показ-
ник у 5 одиниць – це норма. Хто регулярно зай-
мається спортом і не має артеріальної гіпертен-
зії чи цукрового діабету, тому холестерин не 
ворог, а хороший друг. Утім, для людини, котра 

має цукровий діабет, ті самі 5 одиниць – це вже 
перевищення норми. Для чоловіків, старших 
за 40 років, та жінок, старших за 50, високий 
рівень холестерину становить небезпеку. Крім 
того, серйозною проблемою він є для людей, 
які вже мають певні серцево-судинні захво-
рювання, бо належить до факторів ризику 
патологій серцево-судинної системи.

 Хороший і поганий 
І річ не лише в кількості. Сучасні лікарі не 
користуються поняттям «загальний холес-
терин». Сама по собі ця органічна сполука 
нейтральна. Місце холестерину в умовних 
таборах «добра» чи «зла» залежить від 
речовин, котрі його транспортують і з ним 
взаємодіють, – ліпопротеїдів. Вони бувають 
низької та високої щільності. Останні дуже 

важливі для організму, адже запобігають 
забрудненню судин. А ось низької щіль-
ності справді варто остерігатися: саме такі 
ліпопротеїди «псують» холестерин і мо-
жуть спричиняти проблеми зі здоров’ям. 
Зокрема, їх наявність в організмі є одним 
із факторів ризику серцево-судинних 
захворювань.

 Головне – баланс 
Якщо вибір зроблено на користь низькожи-
рової безхолестеринової дієти, будівельних 
«цеглинок» бракує не тільки поганим фрак-
ціям, а й хорошим. Тому не варто боятись ані 
яєць, ані м’яса, ані риби. Всі натуральні про-
дукти є безпечними для людського організ-
му – на відміну від синтетичних транс-жирів, 

а також небажаної пальмової олії. Та що ж 
робити, якщо підвищується рівень «шкідли-
вого» холестерину? В такому разі пацієнтові 
призначають спеціальні препарати – статини. 
Вони регулюють рівень саме тієї речовини, 
котра становить небезпеку для організму, 
а не загального холестерину.

 Не тільки меню 
Важливо також зважати ось на що: нема 
причин перекладати відповідальність за 
рівень «лихого» холестерину на саме лише 
харчування. Зловживання алкоголем, 
паління, недостатня фізична активність, 
дефіцит статевих гормонів – усі ці чинники 
пов’язані з підвищенням рівня ліпопротеїдів 
низької щільності. Вагому роль тут відіграє 
генетика. Якщо ваші батьки мали інфаркти 
чи інсульти (чоловіки старше 50 років і жінки 
молодші за 65), варто регулярно перевіряти 
рівень холестерину. А якщо батьки здоро-
ві й щасливі та про інсульти тільки чули, 
можна вести здоровий спосіб життя і забути 

про контроль рівня холестерину. Регулярні 
заняття спортом і правильне харчування 
захистять вашу серцево-судинну систему. 

Без зайвих витрат

Дехто приймає препарати для підвищення 

«хорошого» холестерину, не переконавшись 

у тому, що це необхідно. Норма холестерину 

залежить від віку і стану здоров’я, тому для 

кожного вона своя. Тож варто проконсультуватися 

з фахівцем, перш ніж розпочинати боротьбу 

за зниження.
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здоров’я: жінки

 Добрий чи злий 
Папіломавірус має понад 100 різновидів. Серед 
них є доброякісні та злоякісні екземпляри. Перші 
провокують бородавки та папіломи. Другі – 
передракові та ракові захворювання. Фахівці 
відрізняють добрих і злих за номерами. Напри-

клад, 6 та 11 можна назвати добропорядними, 
щоправда, зі схильністю до утворення гострокін-
цевих папілом. А ось номери 16 та 18, які вважа-
ються високоонкогенними, – лихі гості, які можуть 
поставити господарів у скрутне становище.

 Мало чи багато 
Доля онкогенного вірусу, який потрапляє в ор-
ганізм, залежить від його кількості та потужності 
захисної системи жінки. Спеціалісти визначили, 
що в разі надходження їх 105 на 1 мл крові 
у 70–80% відбувається елімінація інфекції – від 
латинського еlimino – виносити за поріг. Прості-

ше, через відсутність активної більшості вірус 
самоліквідується. Та якщо в організм потрапляє 
велика кількість вірусів, ризик, що вони почнуть 
вбудовуватися у геном клітин шийки матки, 
значно зростає. Й у такому разі виникають дис-
плазії, передракові та ракові захворювання.

Вірус пристрасті

Ця інфекція не оминає і чоловіків, 
але в жіночому організмі їй 
миліше. Про папіломавірус та 
збитки від його гостювання 
розповідає експерт.

Світлана ФОМЧЕНКО, 
акушер-гінеколог 
І категорії, лікар з УЗД

Загадку  
онкозахворювань інтимної 

зони в жінок розгадали лише у XX сто-
літті, коли дізналися про існування вірусу 
папіломи людини. Ліків від нього не існує, 
проте медики навчилися запобігати, зна-

ходити та боротися з наслідками 
його квартирування
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 Боятися чи розслабитися 
Навіть якщо інфекція оселилася в організмі, й 
на бланку з результатами аналізів значиться її 
високоонкогенний статус, панікувати не варто.

По-перше, сама лише присутність незваного 
гостя, хоч і дуже злого, не означає, що він 
неодмінно псуватиме життя. Цей вірус у 80% 
випадків обирає людській організм як банк 
для зберігання себе коханого, без шкоди для 
здоров’я господаря. Зрозуміти, носій ви чи 
жертва, можна за наявністю завданої шкоди. 
В цьому допоможуть цитологічне (ПАП-тест) 

та кольпоскопічне дослідження – огляд 
у гінеколога із застосуванням оптичних при-
строїв. Якщо діагностика не виявила жодних 
клітинних змін, достатньо просто спостеріга-
ти за вірусом під прикриттям гінеколога.

По-друге, є радісна новина – папіломавірус 
ще той боягуз. Він може самостійно залиши-
ти поле бою через рік-другий після нападу. 
Навіть без допомоги ліків. Або з мінімаль-
ною підтримкою – призначенням імуномоду-
ляторів і препаратів з родини інтерферонів.

Презерватив чи вакцина
Спеціалісти радять не нехтувати методами захисту. І якщо презерватив відомий з прадавніх часів, 
то вакцинація проти папіломавірусу – сучасне ноу-хау. Цікаво, що у 70 країнах світу вона входить до 
національного календаря щеплень.

Які бувають? Оскільки найнебезпечніші високоонкогенні віруси, саме на них спрямована дія 
більшості вакцин. Проте бувають і такі різновиди, які охоплюють також доброякісні типи, аби 
бородавки та гострокінцеві папіломи не зіпсували настрою.

Коли робити? Світові фахівці вважають, що найкраще робити вакцинацію дівчатам і жінкам 
від 19 до 26. Дослідження саме в цій віковій групі довели найбільшу ефективність препаратів. 
Хоча є думки про користь щеплення ще до початку статевого життя. Цю теорію втілюють у життя 
в Аргентині, де безкоштовно вводять вакцину всім дівчаткам 11 років.

 Скринінг чи ігнорування 
Скринінги на виявлення наслідків діяльно-
сті папіломавірусу – традиційна практика 
світових медичних закладів. У нас такі 
програми також набирають обертів. Тож 
не пошкодуйте часу раз на рік перевірити 
стан інтимної сфери: здавати ПАП-тест 
і зробити кольпоскопію, а в разі потреби – 

й гістологію. Бо ж проявів дисплазії годі 
чекати. Вона не дає жодних візуальних чи 
симптоматичних натяків на свою присут-
ність і поступово перетворюється на рак. 
Також варто періодично перевіряти, чи не 
оселився в організмі сам вірус, за допомо-
гою сучасного методу ПЦР. 

Уявімо собі, що вірус усе-таки роз-
почав ворожу діяльність і призвів 
до дисплазії – трансформації клітин 
епітелію шийки матки. Але й тут не все 
так песимістично: можливі абсолютно 
прийнятні варіанти розвитку подій 
залежно від ступеня пошкоджень.

Легкий. За кордоном його не лікують, а тільки спо-
стерігають. Шанси, що вірус зникне, величезні.

Середній або важкий. Наразі спеціаліст робить на 
шийці матки коагуляцію (припікання) чи іншу 
процедуру видалення враженої тканини. Мож-
ливе призначення противірусних препаратів.

Легка чи важка



 Забагато бадьорості 
Фахівці одностайні: причин безліч. Винні стре-
си, неврози, різноманітні соматичні та пси-
хічні розлади, хронічні запальні процеси та 
больовий синдром. Хмизу у вогонь підкидає 
трудоголізм. Проблем додає навіть реклама – 
енергетики, що обіцяють шалену працездат-
ність, потім крадуть заслужений відпочинок.

 Наслідки недосипання 
Брак сну призводить до погіршення розу-
мових здібностей. Вимушена працювати 
в режимі «нон-стоп» нервова система теж 
починає давати збої, також знижується 
імунітет, страждає серцево-судинна система 
та шлунок. «Невиспаний» організм починає 
накопичувати вуглеводи й жири, щоб були 
хоч якісь запаси енергії, а це шлях до гормо-
нальних змін і зайвих кілограмів.

 Жайворонки й сови 
Вкладатися о 21:00 можуть далеко не всі. 
А згідно з сучасними теоріями це й не 
обов’язково. Насправді ідеальний час для сну 
в кожного свій і залежить від хронотипу. Ска-
жімо, жайворонки рано лягають спати, а от 
сови зранку майже непрацездатні. До того 
ж, жінкам слід спати на 1–2 години більше, 
ніж чоловікам, хоча представниці прекрасної 
статі краще переносять недосипання. Бо вони 
генетично запрограмовані на переривчастий 
сон, аби вставати серед ночі до дитини. 

Спиться  
чи не спиться?
Людський організм потребує щодобових 
«ремонтно-профілактичних» робіт, які 
здебільшого здійснюються вночі. Та якщо 
вчасно не виконати діагностику, механізм 
дає збій… Аналізуємо безсоння!
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елементарно

Ольга ЧЕЧУЛІНА,  
невропатолог  
вищої категорії

Якщо вам не спиться більше ніж 
дві ночі поспіль – це сигнал звер-
нутися по допомогу до фахівця. 

Й до того ж, не відкладаючи!

Прості істини
Заслуга слоненят чи баранців у процесі 
засинання досить сумнівна. Тож доведеться 
вдатися до інших заходів:

вечеряти легкими стравами не пізніше 
ніж за 2–3 години до відпочинку;

випити перед сном склянку теплого 
молока з корицею, кефір або йогурт, бо 

в молочних продуктах міститься амінокислота 
триптофан, що сприяє виробленню 

мелатоніну;

обмежити чай, каву;

більше бувати на свіжому повітрі;

зменшити кількість алкоголю та цигарок;

не переносити вирішення проблем на 
вечірній час;

вкладатися спати в один і той самий час 
без гаджета в руках.



 Туалетна реакція 
Ще одна неприємність, яка може спіткати любите-
лів примоститися на гранітній лавці, – збільшення 
кількості відвідувань ватерклозета. Не плутати 
з циститом, бо нічого не болить. У цьому випадку, 
повірте, це абсолютно адекватна реакція організму 
на зниження температури тіла та охолодження 
рідини, що всередині сечового міхура. Тож якщо 
біганина в пошуках туалету вже стартувала, й 
ви абсолютно не налаштовані провокувати ваші 
внутрішні бактерії, спеціалісти радять швиденько 
відігрітися під теплою ковдрою та випити два-три 
горнятка гарячого напою, аби зігрітися й поновити 
водний баланс в організмі.

 Спецзасоби 
Запорука уникнення негараздів нижче пояса – не 
сідати на непрогріті сонечком предмети. А якщо 
вже доводиться, скажімо, на пікніках, варто запас-
тися спеціальною похідною амуніцією на кшталт 
туристичної сидушки чи каремату, аби робити 
привали, де очі бачать, без загрози для здоров’я. 
Ще варіант – возити з собою розкладні стільці або 
й цілий гарнітур. Теплий чай у термосі теж стане 
у пригоді. 

 Холодна проблема 
Земля, бетон, камінь, метал… Усі ці види 
поверхонь об’єднує потенційна небезпека 
для п’ятої точки. Щоправда, про такі жахи, як 
цистит, пієлонефрит, геморой та безпліддя, 
мова не йде. Усе банальніше. На щастя! Річ 
у тім, що переохолодження відіграє роль такого 
собі провокатора, що нашіптує бактеріям, які 
мешкають, наприклад, у сечі, про слушний час 
для активації. Частіше за решту мікроорганізмів 
голову піднімає кишкова паличка, заявляючи 
про свій променад болем і печінням у сечівнику. 
За таких умов без фахівця життя може 
перетворитися на пекло.
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дурнуватих 
питань не буває

Бережіть ніжки!

Переохолодження нижніх 

кінцівок б’є по мигдаликах, 

провокуючи ангіну. Також 

є ризик отримати нежить, 

гайморит чи отит.

Існує твердження, що, 
посидівши на холодному, 
можна отримати запалення 
нирок, сечового міхура та 
проблеми інтимної зони. 
Невже це так?

Ice-ефект

Віталій АНТОНЮК,  
уролог, лікар з УЗД

Переохолодження 
може суттєво послабити 

імунітет і дати зелене світло віру-
сам та активізувати хвороботворні 

бактерії, наявні в організмі
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здоров’я: рішення

 Корінь зла 
Хоч інколи, але всі ми відчуваємо такі непри-
ємні симптоми, як закачування і нудоту під 
час їзди та страх забути в поїздку пакетик «про 
всяк випадок». Причина кінетозу – так науковці 
називають морську хворобу – ховається досить 
глибоко, аж у внутрішньому вусі. Саме там при-
рода розмістила вестибулярний апарат, який 
відповідає за регуляцію положення тіла у про-
сторі. В когось він від природи досконалий – на 
таких щасливців чекають незвідані простори 
космосу. Та більшості громадян, особливо 
маленьких, буває кепсько навіть у межах нашої 

планети. Винна в усьому недостатня тренова-
ність вестибулярної системи. Порада напрошу-
ється сама по собі: неслухняний апарат потріб-
но навантажувати, «прокачувати» – подібно 
до того, як ми працюємо на благо біцепсів, 
трицепсів і пресу. Річ у тім, що, нехтуючи тре-
нуваннями того чи іншого органа, ми немов 
вводимо його в оману: організм вважає, що 
його функція непотрібна, й тимчасово блокує 
діяльність. Вестибулярний апарат – не виняток. 
І він потребує спецпідготовки не лише напере-
додні подорожей морями-океанами.

Мандрівки без пакета

Попри назву, морська хвороба 
добряче псує життя не лише на 

кораблях. Просто вперше в історії 
людства з цією бідою стикнулися 

саме моряки. А ми маємо 
протистояти проблемі 

на суші.

Олександр БРИНЗА, 
отоларинголог  
вищої категорії, 
отоларинголог дитячий

Якщо по-піратському 
зав’язати собі одне око й довго ним 

не дивитися, воно згодом перестане 
бачити. Так само відмовить і нетрено-

ваний вестибулярний апарат
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 Правила прокачування 
Тож плавно переходимо до теми «вести-
булярних» тренувань… Саме так – плавно 
й без поспіху пропонують робити вправи 
знавці техніки «5 перлин Тибету». Її можна 
взяти за основу, адже тибетські монахи 
знаються на вдосконаленні організму, як 
ніхто інший! Відео легко знайти в YouTube – 

для наочності. Саме з таких обережних, 
але наполегливих рухів варто розпочати 
роботу. Нахили, повороти, кружляння 
головою та корпусом – за такою системою 
зміцнюють вестибулярну систему спортс-
мени, льотчики, космонавти… То чому б не 
спробувати й нам?

Схильність до морської 
хвороби може проявлятись 

у дитинстві та зникати з віком. 
До 12–14 років вестибулярний 

апарат недорозвинений – 
саме тому діти страждають 

від захитування в транспорті 
частіше, ніж дорослі.

Транспортний рейтинг
Майже всі види транспорту 
можуть становити небезпеку 
для людей із примхливим 
вестибулярним апаратом. 
Та оскільки реалістичність 
пішого пересування, особли-
во мегаполісом, у наш час 
наближається до нуля, варто 
обрати з-поміж наявних варі-
антів такі, що найменш схильні 
провокувати напади морської 
хвороби. Хто давно й часто 
страждає від захитувань, має 
скласти власний список ризи-
кованих видів транспорту. Ми 
представляємо вам свій у міру 
зростання комфорту:

1 Космічна ракета – була б антилідером, якби 
не висока ціна подорожей. Вона найнебез-

печніша з точки зору захитування. На щастя, інші 
планети не належать до щоденних пунктів призна-
чення більшості людей.

2 Автобус – не найкращий варіант через велику 
кількість поворотів, розворотів, гальмувань 

і прискорень на шляху до цілі. В купі з запахом 
бензину або цигарок, викурених водієм, поїздка 
в ньому може стати ризикованою пригодою для 
людини з проблемним вестибулярним апаратом.

3 Метро – воно їде прямо, не хитається і майже 
не докучає неприємними запахами. В ме-

жах великих міст це ідеал. Міжміська альтернати-
ва – потяг.

 Засоби проти нудоти 
Пакетик для блювання – у дорозі річ потрібна, та погодьте-
ся, що краще йому пронудьгувати без роботи. Для цього 
потрібно:

 4 Запастися ліками від захитування та водою.
 4 Поїсти перед подорожжю. Звісно, не варто встановлювати 

рекорд зі швидкісного поїдання сендвічів, проте й натщесер-
це вирушати не треба. Невелика порція легкої страви, котра 
швидко перетравлюється, – ось ідеальний варіант.

 4 Сидіти за напрямком руху, а не проти.
 4 Не «ловити» очима об’єкти за вікном, які швидко рухаються.
 4 Відчинити вікно, бо брак свіжого повітря погіршує перебіг 

морської хвороби.
 4 Лишити без уваги книжки та гаджети.
 4 Подрімати – це найкращий із можливих варіантів подорожі 

без вестибулярних ускладнень. 
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руханка

Тетяна КАРНАУХ, 
реабілітолог,  
йога-терапевт

Зауважте: 
жодних протипоказань до 

занять немає, за умови розумного 
підходу, який передбачає наявність 

кваліфікованого наставника й 
на початковому етапі – 

заняття у групі

 Навіщо мені? 
На фізичному рівні заняття йогою зміцнюють 
імунітет, роблять суглоби гнучкішими, роз-
вивають мускулатуру, насамперед гладеньку, 
що дуже важливо. Покращують роботу всіх 
внутрішніх органів, опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної та дихальної систем – усьо-
го й не перерахуєш.

На психологічному рівні йога здатна змен-
шувати перепади настрою, підвищувати 
стійкість до стресів, лікувати неврози та 
депресивні стани.

 Офісна панацея 
Для офісного працівника йога – як рятувальне 
коло для потопаючого. Бо завдяки сеансам 

релаксації підвищується стійкість до робочих 
негараздів і загальна продуктивність праці, по-
ліпшується концентрація, пам’ять, увага, про 
стреси ми вже говорили. В індивідуумів, які 
практикують йогу, харчування і розклад дня 
стають більш збалансованими та здоровими, 
поліпшується постава, зовнішній вигляд, само-
почуття і, в результаті, настрій і якість життя.

 Чому в компанії? 
По-перше, грамотних інструкторів йоги не так 
багато, щоб забезпечити індивідуальними 
уроками кожного охочого.
По-друге, групові заняття дають стабільність 
вашій практиці – в групі в усіх різний рівень 
підготовки: одні вас мотивуватимуть своїми 
карколомними асанами, інші заспокоять сво-
їм пихтінням, коли щось не виходитиме.
Ну, і по-третє, йога – це спосіб життя, і дотри-
муватися його, маючи спілкування з одно-
думцями, набагато легше. 

У перекладі з санскриту йога означає зв’язок із Богом, природою – 
хто у що вірить. Тобто йога – це практика будування взаємин 
між двома, один з яких – зовсім не людина. Здавалося б, до чого 
тут групові заняття?

Гуртом і йогу легше вчити

Кожному своя йога
Існує безліч різновидів: від класичної хатха-йоги до 
екзотики на кшталт асан у гамаках – на будь-який 
смак і гаманець. Проте, всі вони мають спільне 
джерело – йога сутру Патанджалі Муні, що налічує 
понад 5 000 років практики. Й питання тільки 
в тому, як далеко відійшов засновник чергового 
новомодного напряму від своїх учителів.
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соромлюся 
запитати

К
анони жіночої краси в різні часи були 
далеко не однаковими. Приміром, в епоху 
середньовіччя ідеалом вважалися малень-

кі груди, бо це відповідало уявленням про 
чесноти за християнськими принципам. А от 
за часів Ренесансу справжні красуні мали 
пишні форми та чималий об’єм бюста.

 Дівочі принади 
Хоч би що диктувала мода, а розмір грудей 
диктують…
Генетика. Особливості форми та розмір молоч-
них залоз передаються у спадок, причому не 
обов’язково за материнською лінією. Тут може 
йтися про об’єми навіть від татової бабусі.
Пубертат. Незадоволеність власним тілом 
укупі з експериментальними дієтами, а також 
гормональні збої неабияк зашкодять бюсту 
в дорослому віці.
Вага. Розмір принад залежить від кількості 
кілограмів. Молочні залози, як відомо, скла-
даються з двох основних елементів – жирової 
та залозистої тканин. Тож зайві сантиметри на 
талії неодмінно позначаться і на бюсті.
Вагітність. А ще об’єм молочної залози збільшу-
ється за рахунок гормональних змін в організмі. 
Показовий випадок – майбутні мами. Щоправ-
да, ефект короткочасний і після припинення ви-
годовування дитини розмір грудей стає таким, 
яким був до цього, а іноді навіть зменшується.

Деяким представницям дамського 
товариства «щастить» із бюстом, 

а деяким… природа дає, м’яко 
кажучи, скромні форми. Чому так?

Яків ТЕРСЕНОВ,  
хірург-онколог вищої категорії, 

кандидат медичних наук

За законами при-
роди зовнішні особливос-

ті людини від самого зачаття 
вже визначені на генетичному 

рівні. Це стосується й розміру 
молочної залози

 Імплантатовий ідеал 
«Хочеш мати гарний бюст – їж багато ка-
пусти!» – знайома багатьом дівчатам фраза, 
чи не так?  Проте круглий овоч безнадійно 
неефективний. Чого не скажеш про мамо-
пластику. До речі, «штучні» груди вигадали 
французи в середині XIX століття. Тоді як 
наповнювач використовували жир тварин, 
віск або парафін. Це було жахливо, адже 
часто результат операцій був не той, який 
планувався, й сепсис згубив не одну мрійни-
цю про солідні форми. Сучасні імплантати до 
тваринництва та бджільництва стосунку не 
мають, однак потребують індивідуального 
підбору та кваліфікованого хірурга. 

Жіночий ексклюзив
Перший бюстгальтер створили англійці 
в 1886 році. Тоді цей нині звичний елемент 
одягу мав назву «пристосування для 
поліпшення форми грудей» і нагадував два 
чайні сита, скріплені стрічкою.

0:5?Розмір 
грудей
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бебі-бум

 Шкідлива п’ятірка  
Їстиме ваш малюк дари природи з користю 
чи навпаки, залежить від внутрішніх і зов-
нішніх факторів. Отож, пусковим механізмом 
алергії може стати:

1 Колір. Звісно, алергічні прояви від 
забарвлення залежать досить відносно. 

Скажімо, помаранч чи зелене яблуко можуть 
на ранок перетворити обличчя малюка на 
пожежне відерце не гірше, ніж полуниця. 
Особливо якщо дитя загалом схильне до 
харчової алергії. Проте чомусь саме черво-
ний колір часто звинувачують в особливо 
агресивному впливі на дітей. Чим насиченіша 

кольорова гама, тим небезпечнішим може 
виявитися фруктово-ягідний перекус. Серед 
лідерів-алергенів – червоні яблука, полуниця, 
вишня, малина, а з овочів – томати. Черво-
ний колір, наче плащ у руках тореро, нервує 
імунну систему та спонукає її до неадекватних 
дій. Одна з імовірних причин – вміст лікопіну 
й антоціаніну – речовин, які власне й нада-
ють плодам апетитного кольору. Цікаво, що 
ці речовини водночас здатні спричиняти 
схиблену реакцію імунної системи й захи-
щати юний організм від вільних радикалів 
і запальних процесів, бо є прекрасними 
антиоксидантами.

Червоніти можна від спеки, 
від сорому, від алергії… 
Останній варіант 
найдошкульніший, бо 
триває зовсім не п’ять 
хвилин і, окрім шкіри, 
капостить усьому 
організму. Тож як 
допомогти дітям 
не червоніти?

Тетяна ІГНАТЕНКО, 
педіатр вищої категорії, 
гастроентеролог 
дитячий

Із харчуванням малюків, 
особливо до року, краще не 

експериментувати й відкласти 
знайомство з яскраво забарвленими 

фруктами та ягодами до другого 
дня народження.

Зовсім не 
соромно
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2 Переїдання. Попри любов до фрукто-
во-ягідної користі у спекотний сезон 

спеціалісти радять батькам триматися 
золотої середини в кількості спожитих кіло-
грамів. Інакше, наголошують фахівці, зна-
йомства з харчовою алергією не уникнути.

3 Екзотика. Не кожен фрукт чи овоч – по-
тенційний ворог, навіть якщо він черво-

ний. Спеціалісти вважають, що насамперед 
треба остерігатися плодів, що виросли деін-
де, за межами рідної землі. Припускають, 
що у клітин імунної системи є пам’ять і вона 
передається у спадок.

4 Недосконалість переробної бази. Цей 
пункт стосується не лише представників 

літньої флори, а має причетність до всього 
меню дитини. Система травлення у ма-
лих дітей, на відміну від дорослих, тільки 
готується до споживання складних страв. 
Дорослішання шлунка, кішківника та інших 
органів травлення може бути більш чи менш 
складним. Симптоми харчової алергії – один 
із варіантів перебоїв у цьому процесі.

5 Нітрати. Їх таки використовують у вирощу-
ванні літніх культур, особливо ягід та овочів. 

А наявність хімікатів, звісно, здоров’я не додає.

 SOS-сигнали  
Фруктово-ягідна алергія проявляється до-
сить розмаїто й може атакувати через кілька 
годин після трапези.

Найбільш поширені негаразди:

 4 гостра кропив’янка, як після зустрічі 
з кропивою. Не минає почервоніння і шкіру 
спини, живота й рук;

 4 неозброєним оком видно дрібні 
прищики та пухирці, які лякають бать-

ків, нагадуючи їм про всі лиха дитячих 
інфекцій. Ситуація ускладнюється свербін-
ням і болем;

 4 діарея, особливо, якщо йдеться про 
надмірну дозу нітратів. Кишкова колька 
виглядає так, ніби малюк з’їв борщ, який 
забули поставити до холодильника;

Неспецифічні, але можливі прояви: біль 
у животі, нудота, блювання, печіння на сли-
зових ротової порожнини.

Літній щоденник
Аби знешкодити алер-
ген, треба, як мінімум, 
знати його в обличчя. 
Для цього фахівці радять 
здати аналіз крові на 
наявність алергії – тест на 
специфічний імуногло-
булін Е, а також зробити 
прицільний шкірний 
скринінг – алергопроби. 
Якщо шкоду полуниці чи 
малини офіційно дове-
дено, викресліть ягоду 
з меню.

Крім цього, треба:

По-перше, швиденько вивести з організму 
неперетравлені часточки лихого плоду за 
допомогою сорбенту.

По-друге, дати малюкові протиалергійні 
препарати, які саме – порадить лікар.

По-третє, взяти за правило вести харчовий 
щоденник і записувати, що їсть дитина і як реагує на страву 
організм. До речі, згодом можна повернутися до смакування 
алергенного продукту. Головне – вводити його до раціону 
мікродозами і, знов-таки, робити нотатки у щоденнику. 
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страшна сила

Анна КУЧМА,  
дерматовенеролог 
ІІ категорії, косметолог, 
дерматовенеролог дитячий

Навіть звичайнісінькі знебо-
лювальні спроможні підбури-
ти ультрафіолет перетво-

рити вашу шкіру на місце 
аномальної діїСонце може не тільки 

подарувати засмагу, 
а і спровокувати 
подразнення. Розберімося, 
чи варто нарікати лише на 
ультрафіолет, і хто справжній 
ініціатор проблеми.

 Скарга на сонце 
Надмірна реакція на ультрафіолет, що 
проявляється фоточутливими дерматоза-
ми – поширена неприємність, особливо коли 
розпочинається такий любий серцю сезон 
мандрівок. Хоча в літних проблемах так 
і кортить звинуватити небесне світило, однак 
цього разу ультрафіолет не є підозрюваним 

№ 1, бо він лише один із виконавців. Замов-
ник негараздів – організм із подачі певних 
чинників, які підвищують фотосенсибілізацію, 
тобто збільшують чутливість до сонячного 
проміння. Тож аби не просидіти літні дні 
в чотирьох стінах, треба знайти та спробувати 
нейтралізувати винуватців сонячного бунту.

 ТОП-5 провокаторів 

1 Медикаменти. Є ліки, хімічні формули 
яких збільшують чутливість епідермісу 

до ультрафіолету, і шкіра стає беззахисною 
перед хвилями UVA укупі з UVB. Серед 
провокаторів – деякі види знеболюваль-

них, сечогінних, протизапальних засобів, 
статинів, антидепресантів, ретиноїдів, 
протигрибкових і цукрознижувальних 
препаратів, антибіотиків і навіть оральних 
контрацептивів.

Змова  
проти шкіри
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2 Косметичні засоби. Омолоджувальні 
креми, покликані нести красу та мо-

лодість, можуть додати ще й прищів і почер-
вонінь, якщо контактуватимуть із сонцем. На 
це здатні такі їх інгредієнти, як ретинол та тре-
тиноїн, а також АНА-кислоти, спирти та олії.

3 Парфуми. Вони тішать своїм ароматом, 
та можуть нашкодити зовнішності. Відомі 

аж ніяк не поодинокі випадки, коли на місцях 
нанесення туалетної води любителі парфумів 
виявляли сліди їх взаємодії з ультрафіолетом.

4 Печінка і К. Якщо вона вдається до 
бунту, можна чекати не тільки болю 

в животі та появи пігментних плям, а й 
фоточутливості шкіри. Алергічні реакції на 
сонячні ванни не рідкість і від інших пору-
шень у роботі ШКТ. А також від проблем 
з обмінними процесами при ендокринних 
захворюваннях.

5 Зміни гормонального фону. Найяс-
кравіші зазвичай відбуваються під час 

вагітності та лактації.

 Портрет фотодерматозу 
Після сонячного дотику можна очікувати 
почервоніння, на кшталт опіку, а також дрібні 
рожеві висипання та пухирці, набряк, свер-
біж. Симптоми можуть з’явитися через кілька 
годин після перебування під променями й 
винятково на доступних для ультрафіолету 
місцях. Найбільше страждають: обличчя, шия, 
зона декольте, плечі, зовнішній бік кистей. 
Якщо йдеться про фоточутливість через зов-

нішні подразники, ризикують ділянки, куди 
ви нанесли крем чи парфум.

Діагностика може ускладнюватися затримка-
ми у швидкості реакції на 48 і більше годин 
або проявами алергії на ділянках шкіри під 
одягом. Отже, з’ясувати діагноз і допомогти 
позбутися неприємностей під силу тільки 
кваліфікованому лікарю-дерматологу.

Група ризику

Науковці дослідили, хто з жителів планети 

найбільше вразливий до сонячної алергії:

білявки зі шкірою І фототипу;

майбутні мами та жінки, які 

годують груддю;

маленькі діти;

шанувальники соляріїв;

пацієнти, котрі тривалий час 

отримують системну терапію;

люди, які вживають у їжу певні 

овочі, фрукти та зелень: цитрусові, селеру, 

петрушку.

Рекомендації дуже прості у виконанні. То що 
робити?
По-перше, звертати увагу на етикетки та ін-
струкції ліків, і в разі зазначення їх фотосен-
сибілізуючих здібностей обирати аналогічні, 
але сонцебезпечні. Так можна вчинити, 
наприклад, зі знеболювальними, віддавши 
перевагу парацетамолу замість ібупрофену.
По-друге, на час літнього періоду відмови-
тися від косметичних засобів із небезпечни-
ми інгредієнтами.
По-третє, максимально дбати про захист: 
носити капелюх, сонцезахисні окуляри, 
легкий натуральний одяг. Відмовитися 
від сонячних ванн у пік ультрафіолетової 
активності й користуватися фотозахисними 
засобами.
По-четверте, в разі виникнення реакції 
використовувати заспокійливі спреї та гелі 
для відновлення шкіри. 

План дій
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меню

Лариса СИТНЮК, 
гастроентеролог 
вищої категорії

Помірне вживання морозива, 
якщо для цього немає 

протипоказань, – чудовий спосіб 
поліпшити настрій!

Крижана 
пристань

В
ідтоді як китайці п’ять тисяч років тому 
додумалися подавати до святкового столу 
фрукти з льодом, людство встигло змішати 

й заморозити чи не всі солодощі на світі, й не 
тільки їх. Морозиво з часником та свинячими 
шкварками – це вже не анекдот про вітчизня-
ні смакові уподобання, а реальність. Звісно, 
не всі льодові експерименти стають класи-
кою – в Америці є навіть «цвинтар морозива», 
облаштований одним із найвідоміших у США 
виробників Ben & Jerry’s. Тут встановлюють 
надгробки сортам, які втратили популярність 
або взагалі не припали споживачам до смаку. 
Натомість деякі різновиди холодних десертів 
незмінно утримують популярність, і світовий 
лідер серед них – вершкове морозиво.

Усе найкраще в цьому житті 
починається на літеру «м»: 
мама, музика, морозиво, 
мартіні… Ой, стоп. 
Зупиняємося на морозиві!

расть

 Це просто щастя!  
Вершкові ласощі – чудове джерело кальцію, 
а також калію, магнію, заліза й інших потрібних 
мікроелементів. Морозиво заряджає енергією 
за рахунок високого вмісту вуглеводів, а також 
жирів, які є важливим будівельним матеріалом 
для організму, адже саме з них здебільшого 
складаються оболонки клітин. Цінне морозиво 

й високим вмістом легкозасвоюваного білка – 
ідеться про 20 важливих амінокислот. Серед 
них – триптофан, незамінна амінокислота, яка 
разом із вітаміном В6, ніацином і магнієм утво-
рює серотонін, відомий як гормон щастя. Втім, 
наявність триптофану – не єдина причина, через 
яку морозиво покращує настрій.
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 Торжество калорій  
Отримавши значну кількість калорій, мозок 
просто криком кричить: «Йо, яка розкіш, скільки 
в організму тепер ресурсів!» Щоправда, ця 
репліка належить несвідомій частині психіки, 
яка сформувалася за часів, коли з солоденького 
були доступні хіба сезонні ягідки (кому пощас-
тило більше – всесезонні банани). Тож сьогодні, 
коли нам з усіх поличок підморгують висо-
кокалорійні солодощі, варто покладатися на 

розум і не зловживати холодними ласощами. 
Адже твердження, ніби морозиво можна їсти 
без обмежень – бо кількість калорій у десерті 
менша, ніж кількість калорій, яку організм 
витрачає на нагрівання морозива у шлунку – не 
відповідає дійсності. Тобто, якусь енергію таки 
буде витрачено на обігрів. Та якщо ми порівняє-
мо її з калорійністю порції, це буде все одно що 
знижка в тисячу гривень при купівлі «бентлі».

 Вивчаймо етикетку 
Отже, тим, хто стежить за вагою, варто 
віддавати перевагу якомога менш жирним 
різновидам морозива. Тим, хто стикнувся 
з діабетом, слід пошукати холодні десерти 
з дозволеними замінниками цукру. А для тих, 
хто страждає від лактазної недостатності, 
виходом може стати сорбет або морозиво 
з соєвого чи іншого рослинного молока.

Рослинні жири, які подекуди використовують-
ся замість молочних жирів для здешевлення 
виробництва – окрема тема для розмови. 

Вони не те щоб страшне зло, просто пломбір 
із такими добавками не матиме права нази-
ватися пломбіром. Інша річ, якщо кулінарна 
жирова суміш міститиме транс-жири – їхню 
шкідливість доведено.

Небажаний вплив на організм можуть 
справляти й хімічні домішки – консерванти, 
покращувачі смаку, ароматизатори, барвни-
ки. Тому для тих, хто хоче бути стовідсотково 
впевненим у складі морозива, найкращий 
варіант – приготувати його самостійно. 

 4 Полуниця – 500 г
 4 Цукор – 75 г
 4 4–5 листочків базиліка
 4 Сік одного лимона

Полунична граніта
Light-варіант морозива – колотий фруктовий 
лід – це класичний сицилійський десерт, який 
чудово освіжає у літню спеку.

Почищену від плодоніжок і вимиту полуницю, цукор, 
сік лимона й базилік покладіть у блендер та доведіть 
суміш до однорідності (під час подрібнення в ягідній 
суміші утвориться безліч повітряних бульбашок, і це – 
те що треба для консистенції!) Перелийте суміш до 
широкої ємності та поставте в морозилку на 2 години до 
неповного заморожування. Потім вийміть, переворушіть 
виделкою і знову морозьте пару годин. Готовому десерту 
дайте постояти 15 хвилин при кімнатній температурі, 
відтак розкладіть у склянки та прикрасьте базиліком 
або м’ятою. Пікантною приправою для оригінального 
поєднання полуниці з базиліком може стати 
свіжопотовчений рожевий перець.



Не розбивайте нікому серце, 
в усіх воно одне. 

Ламайте кістки – їх 206. Кажете,
їжаків лякали?

Потрібна отрута 
ІІІ групи 

складності!

Ти взагалі з мозком 
дружиш?

Брехня! 
Я його вперше 

бачу!

Так.

сміхотерапія
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