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Наталія ТУРЖАНСКАЯ, 
президент Лікувально-діагностичного 

центру Healthy&Happy

Дорогі читачі!
Осінь – завжди різнобарвна, і для нас вона ви-
грає найяскравішими відтінками. Адже 16 вересня 
Healthy&Happy святкує свій день народження. Вже 17 ро-
ків ми зростаємо, вдосконалюємося і докладаємо макси-
мальних зусиль для того, щоб зберігати здоров’я наших 
пацієнтів.

Усі ми переконані, що в осені – навіть тоді, коли на зміну 
теплу прийдуть холодні дощі – не буде жодного шансу 
спричинити хандру чи спровокувати сезонні загострення. 
Й аби самопочуття завжди було відмінним, запланували 
цілу низку indoor і outdoor заходів, на яких іще раз нагада-
ємо про важливість профілактичних оглядів і розповімо 
про найефективніші стратегії подолання захворювань 
у дорослих і дітей.

Стежте за нашими анонсами в соцмережах – і ми повсяк-
час триматимемо вас у курсі актуальних подій на підтримку 
здорового способу життя.
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Бути healthy – легко!
Відтепер мешканцям Дарницького району 
Києва іще простіше знайти свого лікаря й отри-
мувати безкоштовні та якісні медичні послуги. 
Центр Healthy&Happy на вул. Драгоманова 
став учасником програми державних гарантій 
медичного обслуговування, і віднині здоров’ям 
жителів району опікуватимуться висококва-
ліфіковані, ввічливі та уважні сімейні лікарі й 
педіатри Healthy&Happy. Деталі – на сайті Націо-
нальної служби здоров’я України.

Початок осені – 
в тонусі!
Запрошуємо всіх 
на Фестиваль здорово-
го способу життя «Живи 
активно», який відбу-
деться в парку Шевчен-
ка 7 вересня 2019 року 
з 12:00 до 18:00. День 
обіцяє бути насиченим: 
ви зможете пройти психологічне 
тестування, інструментальну нейрофізіологіч-
ну діагностику та зайнятися йога-терапією від 
лікарів нашого відділення «Психосоматична 
медицина та неврологія». Вхід вільний!

В аптеку по здоров’я
Мережа аптек TAS поставила собі за мету 
оздоровити українців і наполегливо прямує 
цим шляхом. Приєднуйтеся! Стежте за но-
винами на сторінках Facebook та Instagram 
про «Дні здоров’я» в аптеках TAS, де на всіх 
чекають безкоштовні медичні огляди та кон-
сультації провідних лікарів.

Скачайте медкартку 
на смартфон
Інновації 
у Healthy&Happy! 
Хочете завжди 
мати доступ 
до персональ-
ної медичної 
інформації 
в онлайн-форматі? 
Для цього достатньо 
встановити мобільний 
застосунок «Healthy&Happy» на смартфон, 
планшет чи комп’ютер. У будь-який час ви 
зможете переглянути результати аналізів, 
інструментальних досліджень і призначення 
фахівців, а ще – уточнити дату відвідування 
певного лікаря. Програму можна заванта-
жити безкоштовно в магазинах Apple Store 
(для Apple iOS) та Рlay Market (для Android). 
А ще дуже зручно, коли замовляєш ліки зі 
смартфона онлайн!

День народження H&H 
на Драгоманова
Швидко час летить: у жовтні ми святкуємо 
другу річницю відкриття медичного центру 
Healthy&Happy на Драгоманова, 1Н! Прина-
гідно нагадуємо, що на Лівому березі ви маєте 
можливість пройти вакцинацію, стати на облік 
у зв’язку з вагітністю, зробити рентген або 
УЗД, отримати консультацію від сімейних 
лікарів і педіатрів, а від також вузькопрофіль-
них спеціалістів. Крім того, на рецепції ви 
можете дізнатися більше про цільові про-
грами обслуговування для дорослих і дітей 
та знижки на медичні препарати в аптеках 
Healthy&Happy pharmacy. Звертайтеся!

що нового?
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знайомство

Марина КАРНАУХОВА,  
біолог вищої категорії

 
 

У медичному центрі Healthy&Happy Мари-
на Миколаївна відповідає за лабораторну 
діагностику. Пріоритетні напрями її робо-
ти – цитологічні, загальноклінічні, біохімічні 
та імунологічні дослідження.

Точність лабораторних досліджень прямо 
залежить від якості забору біологічного мате-
ріалу. Саме дотримання всіх правил, перелі-
чених у пам’ятках для пацієнтів, допомагає 
скласти повну картину, яка буде інформатив-
ною для лікаря і дасть змогу призначити дієве 
лікування.

Оксана ГЛУЩАК,  
медична сестра

 
 

Оксана Антонівна проводить забір крові 
на аналізи, ставить крапельниці, робить 
кардіограми. Із зацікавленням стає до будь-
якої роботи, прагне здобути якомога більше 
досвіду в медичній справі. Та найбільше її ціка-
вить оперативний профіль, тому вона завжди 
намагається допомагати лікарям під час 
хірургічних процедур. Паралельно з роботою 
й сама вчиться на лікаря – мріє стати хірургом.

Я дуже хочу бути лікарем – вважаю, що 
це моє покликання. Без перебільшень ска-
жу, що не можу без цього жити. Робота 
в Healthy&Happy мені подобається, адже дає 
змогу вдосконалюватися в моїй улюбленій 
справі. А ще мені тут дуже комфортно, затиш-
но, хоча почала працювати нещодавно.

Ната ШАВЛУКЕВИЧ,  
лікар-психотерапевт 
 

До компетенції професіонала входить 
лікування розладів невротичного спектра – 
це стани, що характеризуються підвищеною 
тривожністю, обсесивно-компульсійні розла-
ди, депресії, панічні атаки, фобії, психосома-
тичні захворювання, сексуальні дисфункції 
та інші психологічні проблеми.

Аби вирватися з замкненого кола та позбу-
тися відчуття своєї малозначущості, най-
більш раціональним рішенням є звернення 
до психотерапевта. Можливо, рішення про 
візит до психолога чи психіатра буде непро-
стим, однак зняття внутрішніх блоків у ході 
психотерапії в подальшому дасть змогу жити 
повноцінним життям.

Катерина ЗАХАРАСЕВИЧ, 
 лікар-судинний 

хірург вищої категорії, 
кандидат медичних наук

Катерина Володимирівна – досвідчений 
і компетентний спеціаліст, який понад 15 ро-
ків допомагає пацієнтам ефективно боротися 
з патологіями судин нижніх кінцівок. При 
тромбозі, атеросклерозі, варикозі та інших 
хворобах обере дієві хірургічні методи подо-
лання недуги.

Судинна хірургія розвивається дуже активно, 
з’являються нові методики, зокрема малоін-
вазивні. До кожного пацієнта завжди обираю 
індивідуальний підхід, зважаючи на його стан, 
супутні захворювання. Відстежую інновації 
в медичній галузі та прагну запроваджувати їх 
задля добробуту наших пацієнтів.
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що скажете, док?

Дуже часто лікар 
загальної практики – 
перший, з ким 
знайомиться пацієнт, 
звертаючись зі 
скаргами.  
При знайомстві 
з Оленою СИРОТКІНОЮ, 
сімейним лікарем, 
кожен пацієнт може 
бути впевненим – його 
почують, зрозуміють 
і зорієнтують, як 
обрати найкоротший 
шлях до здоров’я.

 n Медицина – це та благородна професія, 
про яку часто мріють іще з юних років. 
А як склалось у Вашому випадку?

Зовсім навпаки – в дитинстві я ніколи не мріяла 
бути лікарем. Після закінчення школи вступила 
до технічного інституту, але на заочну форму 
навчання. Вчитися не хотіла. Мама моєї подружки 
запропонувала попрацювати санітаркою в лікарні. 
Потім близькі мені люди почали радити: якщо 
в роботі все вдається, то може, варто таки вступати 
до медичного училища? Я дослухалася до поради, 

вступила, закінчила училище з червоним дипло-
мом – і так опинилася в медицині.

 n Та навчання на цьому не припинили…

Так, і установка на те, що мушу стати лікарем, була 
потужною. Моя мама мала серйозні проблеми зі здо-
ров’ям, через тромбофлебіт вона потребувала тер-
мінової операції, рахунок ішов буквально на години. 
А лікар, до якого тоді звернулися, вимагав за операцію 
гроші, котрих не було. І тоді пообіцяла собі: я зобов’я-
зана стати лікарем, щоб мати можливість у важкій 

«Ми маємо лікувати, 
як у Європі»

Олена СИРОТКІНА, 
лікар загальної практики-сімейний 
лікар, терапевт І категорії
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ситуації прийняти правильне рішення і допомогти 
своїм близьким.

Тож я вступила до медичного інституту, який саме 
під час мого навчання став Національним медичним 
університетом. Далі – інтернатура за терапевтичним 
напрямом, робота в поліклініці, перекваліфікація 
на сімейного лікаря.

 n Як Ви вважаєте, у чому переваги сімейного 
лікаря?

Це лікар значно ширшого профілю, адже він може пра-
цювати з усіма віковими категоріями. Проте переваги є 
й у більш вузькій спеціалізації. Так, скажімо, педіатрові, 
який працює з новонародженими та дітками до року, 
потрібні все-таки дещо інші навички, ніж тому, хто 
здебільшого має справу з людьми похилого віку.

 n Вам завжди вдавалося знайти спільну мову 
зі старшим поколінням?

Це люди, які гостро потребують розуміння і співпере-
живання, і ми, лікарі, маємо знати, як їм допомоги, – 
і, зрештою, пам’ятати про те, що всі ми колись будемо 
немолодими.

 n Із якими скаргами здебільшого до Вас 
звертаються?

Переважно це ГРВІ, грип та його ускладнення, проте 
вистачає і гастроентерологічних, кардіологічних, уроло-
гічних, неврологічних проблем. Нерідко негаразди ви-
никають на тлі підвищеного тиску. Серед частих причин 
звернення й остеохондроз. За 2018–2019 роки багатьом 
дорослим пацієнтам було діагностовано і проліковано 
кір поза межами стаціонару.

 n І це, напевно, повсякчас спонукає 
до поглиблення знань?

Без цього ніяк – підручники з медицини продовжують 
бути моїми настільними книгами. Так само, як і сучасні 
міжнародні медичні протоколи. Справді, ми маємо 
лікувати так, як у Європі, обираючи ефективні методики 
й не призначаючи зайвого.

Особливо цікавлюся гастроентерологією та пульмоно-
логією. Сьогодні помітно зростає кількість обструктивних 
захворювань легенів, тож активно вишукую літературу 
на цю тему. Висока захворюваність спричинена великою 
кількістю курців серед нашого населення та надлишком 
полютантів у повітрі – речовин, що забруднюють навко-
лишнє середовище. На жаль, не всі терапевти та сімейні 
лікарі знають, як правильно потрібно лікувати серйозні 
порушення у роботі легенів при ХОЗЛ.

 n Healthy&Happy – чим Вам імпонує робота в 
цьому медичному закладі?

Тут прекрасна діагностична база, доступні всі найнеоб-
хідніші лабораторні та інші методики. І якщо для якісної 
роботи нам потрібно ще більше ресурсів – інформацію 
про це необхідно просто озвучити, й ми матимемо 
більше можливостей.

Та найголовніше, що тішить, – це прекрасний колектив. 
Особливо хотілося б подякувати нашим чудовим 
вузьким спеціалістам, які щедро діляться знаннями. 
Завдяки спілкуванню з ними отримую нагоду підвищу-
вати свій професійний рівень. Теоретичні студії далеко 
не завжди можуть бути так само корисними, як обгово-
рення певних питань із колегами.

 n Розкажіть, будь ласка, чим цікавитесь у 
вільний від роботи час?

Я маю пристрасне хобі – садівництво. Маючи свій город 
і цікавлячись органічним землеробством, я постійно 
намагаюся вдосконалити сільськогосподарські прийо-
ми. Вирощую овочі, квіти… В літний період проводжу 
в саду якомога більше часу   
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історія медицини

 «Ветерани» досліджень 
Одним із найперших монументів піддослідним 
тваринкам стала скульптура жаби, що з’явила-
ся наприкінці ХІХ ст. в Сорбонні біля Пасте-
рівського інституту. Досліди над цими земно-
водними поклали початок розділу фізіології, 
який вивчає електричні явища в організмі, – 
й сьогодні ми не можемо уявити собі роботу 
жодного медичного центру без використання 

електрокардіограми, електроенцефалограми 
тощо. Ідею щодо встановлення пам’ятника 
приписують видатному французькому вчено-
му Клоду Бернару, якого називали «батьком 
фізіології» і водночас «принцом вівісекції». 
Він вважав: «Наука про життя – це прекрасна 
і блискуча зала, потрапити до якої можна лише 
через велику брудну кухню».

 Справа про коричневого собаку 
Недивно, що робота з тваринами спричиняла 
серед сучасників бурхливий резонанс. Від-
критий дослід над живим собакою, проведе-
ний першовідкривачем гормонів Вільямом 
Бейлісом, викликав величезне обурення 

серед зоозахисників. У 1906 році песикові 
встановили пам’ятник, і під ним почали 
розгорятися сутички. Мітинги, заворушення й 
арешти тривали в Лондоні два роки, аж доки 
влада не вирішила прибрати монумент.

Першими на шляху до прогресу – після 
самих учених – ставали тварини. І 
єдине, чим може відповісти людство, 
це вдячність. Саме тому в світі 
існують десятки скульптур та інших 
меморіалів, присвячених нашим 
меншим братам, які уможливили 
стрімкий розвиток медицини.

Володимир СЕМЕНЮК, 
лікар-невропатолог 
вищої категорії

Розвиток 
сучасних технологій сяг-

нув так далеко, що припускають: 
невдовзі експерименти над тварина-

ми будуть непотрібні. Використовува-
тимуться електронно-клітинні 

«замінники» організмів

Жертви 
науки
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Нині, з 1985 року на його місці стоїть нова 
скульптура. На відміну від попередньої, 
на ній немає гнівних написів: «Мужі й жінки 

Англії, доки це триватиме?» Проте зво-
рушлива беззахисність собаки промовляє 
краще за будь-які слова.

 Зобов’язує гідність 
Етичну складність питання виразно унаоч-
нює відомий «Пам’ятник собаці» на території 
Інституту експериментальної медицини 
РАМН у Санкт-Петербурзі. На його встанов-
ленні наприкінці життя наполіг академік 
Павлов. На п’єдесталі закарбовані слова 

творця науки про вищу нервову діяльність: 
«Нехай собака, помічник і друг людини 
з доісторичних часів, приноситься в жертву 
науці, але наша гідність зобов’язує нас, щоб 
це відбувалося неодмінно й завжди без 
зайвого мучительства».

 Генетичне плетиво 
Теплом і вдячністю віє від скульптури, яка 
увічнює лабораторних мишей. Цей дотепний 
пам’ятник було встановлено в Новосибір-
ську біля Інституту цитології та генетики. 
Мишка в окулярах, тримаючи в руках спиці, 

виплітає молекулу ДНК і символізує цим той 
колосальний внесок, який зробили гризуни 
у вивчення генетичної інформації, молеку-
лярних і фізичних механізмів захворювань, 
розробку нових ліків.

 Слава поп-зірки 
Не всіх лабораторних тварин, що зробили 
внесок у науку, поглинула невідомість. Пер-
ша клонована вівця отримала ім’я – і всесвіт-
ню популярність. Подейкують, клонований 
зразок номер 6LL3 був названий на честь спі-
вачки Доллі Партон. Фермерам, які догляда-
ли за ягням, видався кумедним той факт, що 
клітину, з якої його виростили, було взято 

з вимені. Тож вони й зробили вівцю тезкою 
виконавиці з розкішним бюстом.

Вівця Доллі стала медійною персоною, 
прожила шість років і народила шістьох 
ягнят. Сьогодні її чучело виставлено в Коро-
лівському музеї Шотландії. Й це теж форма 
посмертної слави.

 Тотальна несправедливість 
А де ж пам’ятник дрозофілі?! – обурено вигу-
кують дослідники та пропонують обов’язково 
втілити такий проект. Адже саме ці мушки 
найчастіше використовуються в досліджен-
нях у галузі генетики, фізіології, мікробного 
патогенезу та історії еволюції. Вони розмножу-
ються дуже швидко, тому вже за кілька тижнів 
можна відстежувати зміни в декількох поко-
ліннях. Організм комашки нескладний, однак 
молекулярні механізми в ньому такі самі, 
як і в інших тварин. Людина й мушка мають 
близько 75 % спільних генів хвороб, а понад 
50 % білків дрозофіли – такі самі, як у ссавців. 

Крилатих успішно використовують для моде-
лювання складних неврологічних захворю-
вань, для досліджень окислювальних про-
цесів у клітинах, в імунологічних тестах, при 
інтоксикаціях, при вивченні раку та в багатьох 
інших експериментах. Тож ці крихітки напевне 
також мають право на подяку. 

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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Куріння з друзями 
кальяну чи перехід із 

цигарок на електронні 
системи нагрівання 

тютюну сприймаються 
як атрибути модного 

способу життя, стають 
нагодою заявити про 

себе та відпочити. 
Проте всі нові фішки – 
це лише різні упаковки 

однієї залежності.
Тетяна ЄСІНА, 
психолог

Сьогодні весь 
цивілізований світ прагне 

до здорового та якісного життя. 
Тож не займайтеся самообманом, покла-

даючи надії на нібито «безневинні» 
замінники традицій-

них цигарок

По цигарці?
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 Тютюновий хіт-парад 
Цигарки за популярністю утримують першість 
у курців. Біда в тім, що крім сумнозвісного 
нікотину (якого в кожній цигарці міститься до 
10–15 мг), під час згоряння утворюється і вдиха-
ється близько 4 000 хімічних речовин, і всі вони – 
як на підбір, токсичні. На тлі їхньої руйнівної 
дії нікотин починає видаватися безневинним 
юнаком. Проте виправдання йому не дочека-
тися – бо саме цей полководець, спричиняючи 
залежність, веде за собою військо канцерогенів.

Кальян – наступна поширена форма вживання 
тютюну. В Україні, за різними даними, його 
регулярно розкурюють від 10 до 20 % моло-
дих і дорослих людей. Багато хто вважає, ніби 
кальянний тютюн меншою мірою викликає за-
лежність і завдає менше шкоди, а його вживан-
ня є більш естетично привабливим і соціально 
прийнятним. Утім, ані витончений аромат 
сумішей для паління, ані розміреність ритуалу 
аж ніяк не спроможні приховати правди: сеанс 
куріння кальяну, який у середньому триває 
годину, генерує в 40 разів більше тютюнового 
диму, ніж одна цигарка. І смолисті речовини 

в цьому димі, і важкі метали, і канцерогени – 
все на місці. Щоденне розкурювання кальяну 
за кількістю споживаного нікотину еквівалент-
не випалюванню 10 цигарок на день.

Переваги? Ну, хіба в тому, що 10 – це не 20 
і не 40. Кальян хоча б у кишеню собі не запха-
єш і не хапатимешся за нього щопівгодини.

Електронні системи нагрівання тютюну 
на кшталт IQOS і GLO також мають чимало 
прихильників. Пристрій використовує прин-
цип нагрівання, а не спалювання тютюну. 
Через спеціальну технологію обробки – 
подрібнення та просочування гліцерином – 
тютюн у стіках має інший вигляд, але суть 
звички від того не змінюється. Нова система 
споживання тютюну покликана зменшити 
вплив на організм продуктів згоряння, й 
низка досліджень підтвердила це. Проте 
повністю позбавитися від шкідливих про-
дуктів розпаду тютюну все-таки не вдалося, 
залишився на місці й нікотин, а отже – й 
залежність від цієї підступної речовини.

 Він уже тут 
Хоч би який вид тютюнових виробів пішов 
у діло, нікотин хутенько всотується в орга-
нізм. Через слизову оболонку ротової по-
рожнини може потрапляти від 25 до 50 % 
цієї речовини, а з дихальних шляхів при 
глибокому вдиху – всі 90 % . Нікотин всо-
тується також через кишково-шлунковий 
тракт і навіть через шкіру.

Добре, якщо при першій затяжці спрацює 
захисна реакція у вигляді нудоти та назавжди 
відвадить від паління; бо той, хто продовжу-
ватиме, швидко адаптується до тютюну.

По цигарці?

Нікотинову залежність нерідко 

порівнюють із героїновою – відмінність 

лише в тому, що важкий наркотик 

набагато швидше руйнує організм. А сила 

тяги до чергової порції психоактивної 

речовини – майже така сама.
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 Обери мене! 

Потрапляючи в організм, нікотин починає 
пхати свого носа в усі справи. Він легко 
проникає у клітини (певні рецептори сприй-
мають його за одну з форм природного фер-
менту ацетилхоліну) й починає переконувати 
їх у тому, що він кльовий чувак – приємний, 

веселий, душа компанії – та без нього просто 
не прожити! І він же ж правду каже. В міні-
мальних кількостях нікотин продукується 
печінкою й бере участь в обмінних процесах. 
Отже, організм ведеться на агітацію – і потра-
пляє в пастку.

  Удар по «економіці» 
На відміну від алкоголю, який розпочинає 
своє панування з революційних дій, нікотин 
діє скромно й не викликає бурхливих змін 
у поведінці. Проте, вбудовуючись у систему 
управління організмом, він працює методич-
но. Зокрема – руйнує власне виробництво. 
Тютюн переконує: для чого напружуватися й 
продукувати ендогенний, тобто власний ніко-
тин, якщо можна налагодити експорт і легко 
отримувати щедрі порції цієї речовини ззовні? 
А перенасичення ринку нам геть не потрібне! 
Отже, секреція власного нікотину припиняєть-
ся, аби уникнути отруєння, й тіло потрапляє 
в залежність від «привозного товару».

Проте ця складова залежності – тільки 
один з етапів у процесі втрати суверенітету. 
Печінка спроможна доволі швидко оговта-
тися і буквально за кілька днів після відмови 
від паління відновити пригнічену раніше 
функцію.

Але ж нікотин розуміє, що зупинка «вітчизня-
ного виробництва» – це так, лише захоплення 
одного з підприємств. Його мета набагато 
амбітніша – він претендує на представництво 
у центральних органах влади, тобто на те, 
щоб диктувати свої умови головному мозку.

5 % лише такій незначній кількості курців вдається розпрощатися 
з тютюном самостійно. Інші потребують допомоги лікарів
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 При владі: пряник і батіг 
Зміни, які відбуваються у психіці, й дають від-
повідь на те, чому людина палить. Під впли-
вом нікотину підвищується рівень дофаміну, 
відповідального за відчуття щастя й легкої 
ейфорії. Також збільшується продукування 
адреналіну. Мозок отримує більше крові – й 
у голові «розвиднюється». Згодом рецептори 
чутливих до нікотину відділів мозку надійно 
звикають до зовнішньої стимуляції й вимага-
ють дедалі більшої кількості речовини.

І мало того, що курець свідомо та підсвідомо 
хоче отримати задоволення. Тягнучись по на-
ступну цигарку, він прагне уникнути цілої 
купи неприємних симптомів, які спричиняє 
синдром скасування. За недостатньої концен-
трації нікотину збільшується дратівливість, 
агресивність, тривожність, порушення уваги. 
Пізніше зростає апетит, і це стає прямим шля-
хом до появи зайвої ваги.

 Розплата за бонуси 
В осіб, залежних від нікотину, під впливом 
цієї речовини покращується настрій, поліп-
шується короткострокова пам’ять, пришвид-
шується реакція, загострюється уважність. 
Хронічним курцям паління допомагає 
долати стрес. Відчуття тамування голоду теж 
у певних випадках можна вважати за «бонус». 
Втім, за такі тимчасові переваги вже невдовзі 
доводиться розплачуватися – за стимуляцією 
невідворотно настає пригнічення.

Інтелектуальні реакції пригальмовують-
ся, настрій падає. І такі «гойдалки» тютюн 

влаштовує не тільки нервовій системі. Так, 
помітно страждає серцево-судинна система. 
Стимулюючи її, нікотин викликає короткочас-
не підвищення серцевих скорочень і зростан-
ня артеріального тиску. Потім настає тривале 
зниження тиску й коронарного кровотоку, 
виникає системна вазоконстрикція, тобто 
звуження просвітів судин. Словом – тотальне 
знущання із серця й судин. І це ще тільки згад-
ки про витівки самого нікотину, без судового 
засідання, на якому розглядалися б злочини, 
скоювані спільниками нікотину – продуктами 
згоряння.

 Вихід із замкненого кола 
Яка залежність від паління є сильнішою – фі-
зична чи психологічна? Перша набагато біль-
ше дається взнаки, однак здолати її простіше, 
ніж другу. Бо думка про те, що «тютюнова 
затяжка = щастя» закарбовується у колишніх 
курців на довгі роки, й саме це змушує повер-
татися до паління навіть тих, хто тривалий 

час відмовлявся від шкідливої звички. Саме 
тому в лікуванні тютюнової залежності дуже 
важливий комплексний підхід, у межах якого 
буде враховано всі аспекти, що дадуть змогу 
змінити спосіб життя на новий – сповнений 
радості без тютюну. 

Кожен із курців і некурців напевне знає чимало «народних» методик 

боротьби з палінням. А тепер назвімо хоч одну, яка справді 

працює! Ось тому лікування нікотинової залежності є прерогативою 

кваліфікованих спеціалістів, котрі точно знають, як позбавити 

хворобливої прив’язаності раз і назавжди.



14

здоров’я: чоловіки

 Залишки сорому 
Після проходження леза по заростях на об-
личчі лишаються червоні плями? Причини 
цього явища можуть ховатися у сфері генети-
ки та об’єктивної реальності.

Генетика. Спеціалісти кажуть, що така вже доля 
деяких чоловіків. Бо індивідуальні особливості 
шкіри – ось камінь спотикання для подраз-
нень. Комусь бритва дарує гладеньку шкіру 
без жодного дискомфорту, а когось щоразу 
перевіряє на причетність до вислову «краса 
вимагає жертв». До речі, найчастіше подраз-
нення виникають у власників сухої шкіри. 
Також має значення колір волосся. Блондинам 
щастить, бо темні волосини зазвичай грубіші 
за світлі, що сприяє подразненню при зрізанні.

Об’єктивна реальність. Поряд із природним від-
бором ідуть цілком підконтрольні фактори. 
Скажімо, від почервоніння більше потер-
пають чоловіки, що нехтують етапом підго-
товки. А втім, фахівці-дерматологи радять 
передусім очистити та розпарити шкіру, яка 
от-от буде епіцентром гарячих маніпуляцій. 
Бо завдяки цьому волосини стають м’якшими 
та слухнянішими й легше йдуть на контакт. 
До того ж, проблеми з голінням провокує 
брак розумного догляду за шкірою. Здивова-
ні? Озирніться, на вулиці XXІ століття.

Дайте
спокій!

Найнадійніший спосіб 
уникнути подразнень після 

гоління – не голитися. Тим 
паче, що бородані нині в моді. 

Не влаштовує? Розберемося, як 
протистояти почервонінню 

та неприємним відчуттям.

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

Голіться акуратно, плав-
ними рухами й не притискайте 
станок до шкіри надто міцно. 

Заповзяте гоління травмує 
епідерміс, звідси й подраз-

нення
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 Заспокійливі не завадять 
Молочко для шкіри, денні та нічні креми, 
очищувальні емульсії з іонами срібла вже 
не є ознакою жіночого туалетного столика. 
Чоловіча шкіра, особливо в умовах мегапо-
лісів, потребує не менш ретельного догляду. 
Хтось проти? Тоді заради власного комфор-
ту хоча б визнайте необхідність спеціальної 
косметики після гоління, яка у вашому 
випадку має бути:

Гіпоалергенна. А отже, не містити провокато-
рів подразнень – віддушок, ароматизаторів, 
консервантів. Якісна гіпоалергенна космети-
ка може шокувати гаманець, однак гарантує 
відсутність червоних плям.

Заспокійлива. Спробуйте засоби з релакс-ком-
понентами. Радимо спробувати препарати, що 
містять азулен, маточкове молочко, квітковий 
пилок, поліпептиди, вітаміни та саліцилову 
кислоту. Останній інгредієнт, між іншим, ще й 
упорається з таким лихом, як мозолі, псоріаз, 
себорея, акне та іншими вибриками дерми. 
Вона майстерно знешкоджує запалення і при 
цьому рідко сама спричиняє побічні ефекти.

Фотозахисна. Засоби після гоління мають 
оберігати шкіру від ультрафіолету. Зверніть 
увагу на рівень SPF: спеціалісти голосують за 
косметику з показником 30+. Тоді як у біль-
шості засобів він становить 20–25.

Гоління – єдина сфера 

буття, у якій схвалюється 

дискримінація за віковою 

ознакою. Лезо в жодному 

разі не має бути старим – 

залізне правило вдалого 

гоління! Частіше купуйте 

нові екземпляри, а 

якщо використовуєте 

станок повторно, 

щоразу ретельно мийте 

і просушуйте його.

Оскільки властивості шкіри – суто індивідуальні, то й лайф-
хаки, для запобігання алергії або зменшення подразнення 
після гоління, у кожного свої. Ми поцікавилися в наших 
клієнтів, що саме використовують вони. Можливо, ці диво-за-
соби стануть у пригоді й іншим «братам по нещастю».

Павло, 35 років:  Використовую електричний тример. Після 
нього подразнення практично не виникає і немає потреби 
в додаткових засобах догляду.

Валерій, 59 років:  Користуюся станками з п’ятьма лезами й на-
магаюся вчасно оновлювати картриджі. Чим тупіші леза, тим 
більше подразнення. Після гоління – бальзам, а не лосьйон 
на спиртовій основі.

Ігор, 44 роки:  Попередньо готую шкіру обличчя до гоління, 
розпарюючи її. Використовую густий гель для гоління. Після 
процедури промиваю шкіру обличчя холодною водою.

Антон, 30 років:  Знайомі порадили змащувати обличчя після 
гоління соком алое. Часто спрацьовує, але не завжди.

Саша, 51 рік:  Моя фішка – одразу після гоління обробляю шкі-
ру засобом проти опіків –пантенолом.

Віктор, 27 років:  Мучився-мучився і зрозумів, що мої лайфхаки 
не діють  Піду до лікаря-дерматолога. 

На власній шкурі

Гостре  питання
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здоров’я: жінки

 Дивні відчуття 
Під час вагітності майбутня мама стикається 
з купою нових відчуттів. Й незрозуміло, чи 
вони нормальні, чи треба терміново біг-
ти до лікаря. Скажімо, біль у попереку – 
це серйозно? Чи так минеться? Не панікуйте, 
спеціалісти запевняють, що зазвичай цей 
біль – лише адаптація до нового стану. А ось 
і причини дискомфорту:

1 зміна центру ваги через збільшення 
об’єму та положення матки. В резуль-

таті скорочуються м’язи поперекового відділу 
хребта та збільшується поперековий лор-
доз. Простіше кажучи, хребці прогинаються 
вперед. До речі, носіння туфель на високих 
підборах у цей час посилить гострі відчуття.

2 розтягнуті косі м’язи живота. Вони 
втрачають можливість достойно підтри-

мувати баланс між передньою та задньою 
частинами тіла, особливо коли майбутня 
мама стоїть чи йде.

Випробування
на міцність
10–12 кілограмів у руках 
важкоатлета – то дріб’язок. 
Аналогічна вага, що її 
набирають під час вагітності, – 
стрес, особливо для кісток 
у товаристві з суглобами 
та м’язами. Як допомогти їм 
оговтатися після пологів?

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

Зміни, що трапляються під час 
вагітності, поширюються і на опор-

но-руховий апарат – кісткову, м’язову та 
фасціальну системи. Часом без настанов лі-

каря поновити їхню потужність досить 
проблематично
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3 гормони також роблять свою справу. 
А конкретніше, гормон релаксин розсла-

бляє суглоби, які до цього ніколи не знали 

релаксу – стегново-крижові. Його ж робота – 
подовження зв’язок таза. А як інакше малюкові 
пробратися складними пологовими шляхами?

 Увага, небезпека! 
Отже, ми з’ясували, що дискомфорт у попе-
реку – це, по-перше, фізіологічно, по-друге, 
не смертельно. У такому разі біль не надто 
турбує – неприємно, максимум, трохи ниє. 
Але бувають варіанти, коли болить так, що 
хочеться плакати. А інтенсивність болю 
залежить… від ступеня турботи про власну 
спину до зачаття. В результаті поєднання 
давніх проблем із новими обставинами може 
вихлюпнути на поверхню такі неприємності:

грижі. Наявний на момент зачаття остео-
хондроз чи спондильоз, а може, зміщення 
хребців чи протрузії на фоні космічних 
навантажень упродовж 9 місяців здатні 
спровокувати загрозливі метаморфози 

у хребцях. Є навіть ризик почути діагноз – 
міжхребцеві грижі.

запалення корінців. Збільшення кілограмів, 
особливо надмірне, може спровокувати 
подразнення, а в деяких випадках і защем-
лення нервових корінців, і в перспективі – 
корінцевого синдрому. Також фахівці попе-
реджають про можливий розвиток набряку 
й запалення нервових корінців із новою 
перспективою – радикуліту.

защемлення сідничного нерва,  а саме корінців, 
які його формують, може познайомити 
майбутню маму з терміном «ішіас» – коли 
перепадає не тільки спині, а й ногам.

Тримаємо форму
Аби після пологів швидко повернути 
кісткам, суглобам і м’язам здоров’я та ак-
тивність, треба добре попрацювати над 
собою, задіявши:

кінезіотейпи. За допомогою кінезіотейпуван-
ня – спеціальних стрічок, що їх наклеюють 
на м’язи живота, можна розвантажити спину 
під час вагітності краще, ніж із використан-
ням бандажа. Як бонус тейпи допоможуть 
у профілактиці стрий. Вони також стануть 
у пригоді після появи малюка, аби відкори-
гувати роботу м’язів спини.

ізометричні вправи. Після пологів з усіх видів 
спортивної активності на довіру заслуговують 
ізометричні рухи та вправи на розтягнення 
м’язів. Вони ідеальні для поновлення опор-
но-рухового та м’язового апарату. Адже ви 
хочете позбутися обвислого живота? А фахів-
ці не радять качати прес у звичний спосіб, що 
може погіршити ситуацію (це пов’язано 

з розтягненням прямого м’яза живота 
та збільшенням відстані між його двома по-
ловинками під час вагітності). А ізометричні 
вправи необтяжливі й базуються на статиці. 
Прикладом слугує 3-хвилинна планка. Та є й 
полегшений варіант: втягування живота й як-
найдовше його утримування у такому стані. 
Також варто практикувати зависання у стійці 
«мабу»: коліна напівзігнуті, спина рівна.

корекцію хребта. Якщо після пологів ви 
відчуваєте періодичний чи й постійний 
біль у спині, значить, організм вам прямо 
натякає на необхідність знайти кваліфіко-
ваного майстра для відновлення роботи 
хребта загалом і кожного хребця зокрема. 
Вчасна корекція дасть змогу усунути функ-
ціональні м’язові блоки у міжхребцевих 
суглобах і відкоригувати зміщення хреб-
ців – звільнити нервові корінці, відновити 
рух. Головна умова такого щастя – не гаяти 
часу та звернутися до фахівця! 
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елементарно

Сергій КУЛАКОВ, 
лікар-терапевт вищої категорії, 
кандидат медичних наук

Антибіотики – уні-
кальне надбання людства, 
але їх використання не за 

призначенням прискорює пере-
могу найпростіших організмів 

над майже досконалими

За перших ознак застуди 
більшість хворих хапаються 
за пігулки, зокрема й за 
антибіотики. Чи варто?

Антибіотики  
VS  

застуда:  
хто кого?

С
пеціалісти жартують: якщо застуду 
лікувати, вона минеться за тиждень, 
а якщо ні – за 7 днів. У цих словах є частка 

правди, адже досі не доведена ефектив-
ність противірусних препаратів, якими 
переповнені полички аптек. Тому лікарі 
називають альтернативним методом проти-
стояння ГРВІ теплу ковдру, кілька літрів чаю 
з лимоном і домашній затишок 5–7 днів. 
Та якщо трудоголізм не дає змоги провести 
бодай пару днів у повному релаксі, рука 
тягнеться до антибіотиків, як до останньої 
інстанції на шляху до експрес-одужання. 
Стоп! Небезпека!

 Побічний ефект 
Чому антибіотики не працюють за умов за-
студи? Все елементарно: за даними наукових 
джерел, 95 % випадків ГРВІ спричиняють 
віруси. Антибіотики зорієнтовані на боротьбу 
з бактеріями, а до вірусів їм байдуже. Ці пре-
парати не просто не працюють за відсутності 
бактеріального ворога, а здатні погіршити 
стан хворого. Антибіотики загрожують:

 4 погіршенням імунітету за рахунок знищен-
ня корисної мікрофлори;

 4 розладами шлунка та кишківника;
 4 алергічними реакціями;
 4 перебоями в роботі печінки та нирок через 

гепатотоксичні та нефротоксичні побічні дії.

Така собі перспектива…Та й це не все! З кож-
ним нераціональним прийомом антибіотиків 
хвороботворні бактерії стають стійкішими 
до активних речовин препаратів. І коли 
справді виникне потреба їх застосування – 
сподіватися вже буде ні на що.

 Під наглядом 
Тож виходить, що самолікування антибі-
отиками – справа не лише безглузда, а й 
украй небезпечна. Їх призначення – преро-
гатива лікаря, яку він реалізує лише в тих 
випадках, коли, на його думку, до вірусів 
приєднуються бактерії. До того ж, під час 
лікування важлива систематичність і чіт-
кість виконання рекомендацій фахівця, аби 
бактерії не скористалися шансом пристосу-
ватися до зброї проти них. 



ках і депресія – апатія така, що й шматок їжі 
та крапля рідини в горло не лізуть. А буває, 
що жертва стає гіперактивною та агресив-
ною. Далі – параліч і летальні наслідки.

 Швидка реакція 
Будь-який укус чотирилапого потребує 
миттєвої дії: промити рану великою кількістю 
звичайної або мильної води, обробити пере-
кисом водню та антисептиком і… хутчіш до 
лікарні. Проблема в тім, що вірус сказу дуже 
моторний і завдає смертельного удару без 
зайвих реверансів. Отож, що робити? На ща-
стя, про 40 уколів у живіт, якими нас лякали 
з дитинства, не йдеться, вистачить комбінації 
однієї ін’єкції вакцини та спеціальної сироват-
ки з антитілами в плече. За протоколом, якщо 
тварина покинула поле бою в невідомому 
напрямку, або наявність сказу підтвердили 
ветеринари, процедуру повторюють іще п’ять 
разів – на 3, 7, 14, 30 і 90-й день. 

 Зубаті носії 
Сказом людина може заразитися не лише від 
представників родини собачих, а й від котів, 
білок, їжаків, кажанів і навіть хом’яків. Звісно, в 
99 % випадках винні безпритульні пси, та перш 
ніж годувати в парку білочку – добре подумай-
те, бо піна з рота та лють в очах не завжди су-
проводжують хворобу. Хатні улюбленці також 
становлять потенційну загрозу для хазяїв, ска-
жімо, після спілкування з вуличними колегами. 
Але цьому легко зарадити: щорічна профілак-
тична вакцинація – й ви спите спокійно.

 Вірусна атака 
Інфекція зі слини тварини потрапляє в люд-
ський організм не лише через укус, достатньо 
малої подряпини зубом. Далі вірус освоює 
територію з прицілом на нервову систему. 
Зауважте, чим ближче рана до голови, тим 
швидше набирає обертів хвороба. Її симпто-
ми можуть бути полярно протилежні. Іноді в 
постраждалих з’являється слабкість у кінців-
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дурнуватих 
питань не буває

Будьте собачними!

Вірус сказу вирує по всій земній кулі, окрім 

Антарктиди, а більшість смертей від нього 

зафіксовано в Азії та Африці.

Собака, звісно, друг людини, 
але бувають варіанти. 
Згадати хоча би про вірус 
сказу, який живе у слині 
хворого пса. Що з цим робити, 
знає фахівець.

Чи ви показилися?!

Олена ШТУРБА,  
лікар-терапевт 
вищої категорії

Нині випадків 
зараження на сказ серед 

людей побільшало. Тож навіть якщо 
тварина на перший погляд здаєть-
ся врівноваженою, після її укусу слід 

негайно звернутися по медичну 
допомогу
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здоров’я: рішення

 Підручні матеріали 
Для загартовування підійдуть мало не всі 
природні ресурси, що є над, під і поряд 
із нами. Сонце, вода, пісок, трава – складові 
успішного оздоровлення. І не варто обмежу-
ватися однією стихією, сміливо комбінуйте, 
бо формула здоров’я багатогранна: свіже 
повітря + фізичні вправи + водні проце-
дури. Головне, не припускатися помилок 
героя відомої народної приказки, лоб якого 

постраждав від надмірної заповзятості. Тому 
пам’ятайте, що:

Свіже повітря – ваш добрий друг, а дру-
зів, як відомо, не кидають зі зміною сезону. 
Години прогулянок улітку з похолоданням 
перетворюються на міні-забіги між квар-
тирою та офісом, а в декого проміжною 
ланкою стає ще й авто. Втім, спеціалісти 

вважають, що прохолодне повітря – чудовий 
елемент загартування. Та важливо не пере-
старатися й не гуляти до посиніння.

Фізична активність корисна й у спортзалі, 
і вдома, і на свіжому повітрі, де в такт із рухами 
тіла легені насичуються добірним лісовим чи 
парковим киснем. Тому у ваших інтересах пе-
реглянути щільний графік і вписати туди пробіж-
ки, зарядку або просто піші прогулянки. І не за-

 Зимові забавки 
Крижані процедури на Водохреще ваблять 
любителів екстриму, але оздоровчий ефект 
від купання можна не помітити через рапто-
ве запалення легенів. Тому дружбу з водою 
добре починати не 19 січня в ополонці, а во-
сени у ванній з губкою чи змоченим у кім-
натній воді рушником для обтирання. Або 

 Золоте правило контрасту 
Контрастний душ – особлива графа 
у списку методів загартовування і мис-
тецтво оздоровлення, яким варто ово-
лодіти. Ви гадаєте, що це просто почер-
гове відкривання синього й червоного 
кранів? Ні, водяний контраст потребує 
системного підходу.

По-перше, homo sapiens – теплолюбні істо-
ти, а не риби холодних морів, тож починати 
кожну процедуру варто не з 15, а з 33–35 
градусів із поступовим підвищенням 
температури до відверто гарячої та зни-
женням до дуже холодної. Й усе на засадах 
поступовості.

 Загартовування сили волі 
Випробовуючи тіло, ви випробовуєте й 
дух. Комфортно й весело стане не раніше, 
ніж за кілька тижнів, а може й місяців від 
початку гартувального сезону. Стільки 
само доведеться чекати й оздоровчого 
ефекту. Тож озбройтеся терпінням і усві-
домленням своїх переваг на тлі нетрено-

Санчата готують 
улітку, вози – взимку, 
а тіло й дух до 
пірнань в ополонку – 
восени. Правильно 
стартувавши, 
ви отримаєте 
купу бонусів, 
зокрема потужну 
імунну систему й 
антидепресивні 
настрої. Поїхали?

Лілія ПАНАСЕВИЧ,  
лікар загальної  
практики- 
сімейний лікар,  
терапевт І категорії

Починати загартовування 
можна лише за умови хорошого стану 

здоров’я. Позбавтеся гострих респі-
раторних захворювань, проконсультуй-

теся з лікарем щодо своїх хронічних 
проблем – і вперед

З льоду 
в полум’я
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вважають, що прохолодне повітря – чудовий 
елемент загартування. Та важливо не пере-
старатися й не гуляти до посиніння.

Фізична активність корисна й у спортзалі, 
і вдома, і на свіжому повітрі, де в такт із рухами 
тіла легені насичуються добірним лісовим чи 
парковим киснем. Тому у ваших інтересах пе-
реглянути щільний графік і вписати туди пробіж-
ки, зарядку або просто піші прогулянки. І не за-

бувайте, що ви не член збірної з легкої атлетики. 
Ваша мета – покращити здоров’я, а не обігнати 
всіх і заробити максимальні бали журі.

Вода також потребує розважливого став-
лення. Каскад бризок у літньому душі може 
не тільки обіцяти зиму без застуд, а і спри-
чинити загострення хронічних захворювань 
нирок чи вен. Знижувати температуру варто 
обережно й без поспіху.

 Зимові забавки 
Крижані процедури на Водохреще ваблять 
любителів екстриму, але оздоровчий ефект 
від купання можна не помітити через рапто-
ве запалення легенів. Тому дружбу з водою 
добре починати не 19 січня в ополонці, а во-
сени у ванній з губкою чи змоченим у кім-
натній воді рушником для обтирання. Або 

максимум – з обливань за такою схемою: 
облийте верхню половину тіла й витріть 
її насухо, а потім те саме зробіть із нижньою. 
Діти, не менше за дорослих, потребують 
гартувальних практик. Немовлятам корисні 
повітряні ванни та обтирання вологою губ-
кою, а потім можна братися й до обливання.

 Золоте правило контрасту 
Контрастний душ – особлива графа 
у списку методів загартовування і мис-
тецтво оздоровлення, яким варто ово-
лодіти. Ви гадаєте, що це просто почер-
гове відкривання синього й червоного 
кранів? Ні, водяний контраст потребує 
системного підходу.

По-перше, homo sapiens – теплолюбні істо-
ти, а не риби холодних морів, тож починати 
кожну процедуру варто не з 15, а з 33–35 
градусів із поступовим підвищенням 
температури до відверто гарячої та зни-
женням до дуже холодної. Й усе на засадах 
поступовості.

По-друге, контраст гаряче-холодне непогано 
підбадьорює імунітет, але зовсім не обов’яз-
ково примушувати організм панікувати 
через велику кількість перепадів за один 
раз. Перші кілька тижнів варто 
обмежитися одним переми-
канням і лишатися під макси-
мально гарячою та макси-
мально холодною водою 
до 20–30 секунд. Згодом 
організм звикне і легко 
долатиме два й більше 
стрибків. Головне – 
завершувати процедуру 
на холодній ноті.

 Загартовування сили волі 
Випробовуючи тіло, ви випробовуєте й 
дух. Комфортно й весело стане не раніше, 
ніж за кілька тижнів, а може й місяців від 
початку гартувального сезону. Стільки 
само доведеться чекати й оздоровчого 
ефекту. Тож озбройтеся терпінням і усві-
домленням своїх переваг на тлі нетрено-

ваних колег. Ви лишень подумайте: 
загартований організм, опиняючись 
у надмірному холоді чи спеці, змінює 
внутрішню температуру лише на десяті ча-
стини градуса. А незагартований потерпає 
від перепадів у 2–3 градуси. Результат – 
зниження імунітету та лікарняні. 

Ложка дьогтю
Є маленький нюанс. Бодай 

місяць перерви в напруженому 

графіку гартувальних процедур – 

і всі зусилля нанівець. Організм 

одразу виходить на «нульовий» 

рівень, і прощавайте всі переваги. 

Спрацьовує жорсткий спортивний 

закон: аби не втратити 
здобуте, треба постійно працювати.
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руханка

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

Чим 
сильніше деформована 

стопа, тим більше проблем. 
З часом страждають коліна, 

тазостегнові суглоби, а потім 
і сам хребет

Ноги наче праски
Хто не чув таке порівняння? Досить часто воно 
має цілком буквальний сенс, коли підошва стопи від 
утоми своєю формою стає схожою на нижню поверхню 
побутового приладу.

 Портрет 
Плоскостопість – це деформація стопи, коли 
кістки, які мають утворювати арку, в реально-
сті сплющуються і стають рівними, як стіл. Хоча 
в нормі вони мусять створювати два склепін-
ня – повздовжнє та поперечне – й відігравати 
роль амортизаторів, що розподіляють наван-
таження під час ходьби. Крім кісток склепіння 
стопа має зв’язки та м’язи-супінатори вкупі 
з м’язами-згиначами. Саме на них покладено 
головну місію підтримки кісток у правильному 
положенні. Якщо м’язи з роботою не справля-
ються – чекайте на плоскостопість.

 Причини 
Часто ноги-ласти – то родинний спадок, 
але є фактори, що можуть провокувати 
плоскостопість і за чудової генетики. Скажі-
мо, надмірні фізичні навантаження або зайва 

вага, незручне взуття та й високі підбори, 
вроджена слабкість зв’язок і м’язів, наслідки 
травм, рахіту, тривалий м’язовий спазм на тлі 
гормональних перебудов під час статевого 
дозрівання і навіть заняття балетом.

 Ознаки 
Приводом звернути увагу на стопи може ста-
ти взуття, що занадто швидко зношується або 
зненацька стає «малим», біль у стопах під час 
фізичних навантажень, швидке стомлення, 
відчуття важкості в ногах.

 Позбавлення 
Робимо ставку на зміцнення м’язів і зв’язок. 
Повірте, що ортопедичні устілки та спецвзут-
тя матимуть сенс лише за умови постійних 
тренувань. Отже, ноги в руки й уперед:

 ⭩ Ходіть навшпиньках, на п’ятках та зов-
нішньому краї стопи.

 ⭩ Рухайтеся ребристою поверхнею.
 ⭩ Перекочуйте вперед-назад м’яч, спочат-

ку однією ногою, а потім другою.
 ⭩ Обхопіть м’яч стопами й підніміть його.
 ⭩ Збирайте пальцями дрібні предмети 

з підлоги.
 ⭩ Затисніть пальцями ніг олівець і малюйте 

на листку новітні шедеври, притримуючи 
папір другою ногою.

 ⭩ Описуйте ступнями уявні кола, сидячи 
на підлозі з випрямленими колінами.

 ⭩ Сидячи на підлозі з зігнутими колінами, 
притисніть стопи до підлоги. Підігніть пальці 
ніг і підтягуйте їх до п’яток, потім пальці 
розправте. 
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соромлюся 
запитати

 Що це таке? 
Усе просто – це результат роботи наших 
сірчаних залоз. Кількість сірки залежить від 
генетики та фізіологічних особливостей ор-
ганізму: від роботи гормонів, раціону, та що 
там – навіть від погодних умов.

 Для чого потрібна? 
Тепер про приємне. Сірка слугує надійною 
бронею, що захищає вухо від потрапляння 
до нього пилу, волосся, бактерій і мікро-
організмів. Вона виконує бактеріостатичну 
функцію, не дає розмножуватися грибковій 
інфекції у вусі, а також затримує воду, щоб 
та не потрапила вглиб слухового проходу. 
А ще ця субстанція підтримує оптимальний 
рівень вологості та температури у вухах, запо-
бігаючи пересиханню та відчуттю свербіння.

Вушна сіра збирається 
у слуховому проході, та, 
мабуть, у багатьох є ідея 
фікс: витягти її звідти 
будь-чим  І справді, навіщо 
вона взагалі потрібна?

Сергій ГУСАК,  
лікар-отоларинголог

Вушну 
сірку продукують сірчані 

залози. Чим інтенсивніше вони 
працюють, тим більше сірки зби-

рається у слуховому проході. Діставати 
її ватними паличками протипоказано! 

Найкращий варіант – промивання 
вух звичайною водою

 Чистити чи не чистити? 
Ні. А ватна паличка – зло  Саме вона 
спричиняє формування сірчаних пробок. 
То чим же «видобувати» сірку? Нічим! Усе вже 
передбачила природа. Надлишок сірчаної 
маси вивільняється завдяки рухливості ниж-
ньої щелепи під час жування. Та якщо вже 
дуже кортить почистити, зверніться до фахів-
ця, він усе зробить, як треба. 

Вушна
броня

Щомісяця у слухових проходах дорослої 
людини в середньому утворюється до 20 мг 
вушної сіри.
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бебі-бум

 Титанічні зусилля 
Атланти тримають на своїх плечах небо, 
а м’язи – кістки, суглоби та хребет. При цьому 
титани були могутніми та кремезними, 
а м’язова тканина, особливо дитяча, м’яка, 
ніжна, пластична й еластична. Зауважте, що 
на тендітні плечі м’язового корсета покладе-
но шалену відповідальність – він забезпечує 

вертикальне положення тіла у просторі. Тож 
званням homo erectus (людина прямохо-
дяча) – ми завдячуємо не хребту, а пружній 
м’язовій тканині. А от буде постава схожа 
на знак оклику чи перетвориться на знак 
питання, залежить від правильного викори-
стання м’язів.

 Пам’ять м’язів 
Не тільки мозок здатен запам’ятовувати про-
йдений матеріал. М’язи також мають іще й 
яку пам’ять: якщо виконувати певні рухи три-
валий час, вони адаптуються до їх виконання. 

Скажімо, ви тенісист і часто махаєте ракеткою 
або піаніст і часто стукаєте пальцями по кла-
вішах – одним словом, виконуєте стереотипні 
для себе рухи. За певний час задіяні в актив-

У сучасних дітлахів ризик 
розвитку хибної постави 
прямо пропорційний часу, 
проведеному в компанії 
з гаджетами. А отже, 
величезний. Знайомтеся, 
кінезіотейпи – нове слово 
в ортопедії.

Оксана ШЕМЕТЕНКО,  
лікар зі спортивної медицини 
ІІ категорії

М’язи люблять розсла-
блятися після напруженої 

роботи, й лише за такої умови 
почуваються комфортно. Позбавте 
їх заслуженого відпочинку, і проблеми 

з опорно-руховим апаратом 
гарантовані

Кому 
потрібні 

тейпи?
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ностях м’язи вивчають ваші звички, і їхній 
тонус підвищується. Звучить непогано. Проте 
м’язи здатні запам’ятовувати не лише корис-
ні рухи, а й вимушені статичні пози, в яких до-
водиться довгенько перебувати. Класичний 
приклад – школяр, який годинами сидить 
на уроках, а потім – у гаджеті. Що в цей час 
роблять його здухвинно-поперекові м’язи? 
Вони стають коротшими від перенапруги й 
відсутності релаксу. А якщо при цьому ще й 

сутулитися (тут знову про гаджети!), аналогіч-
на неприємність спіткає і великі грудні м’язи. 
І коли нарешті п’ята точка відривається від 
стільця, грудні та поперекові м’язи за інер-
цією продовжують лишатися напруженими, 
й навіть диван не допомагає їх розслабити. 
Результат – сутулість стає звичкою, бо м’язи 
не підтримують хребет належним чином. 
Причому в дітей процес перетворення відбу-
вається удвічі швидше, ніж у дорослих.

 4 складові рівноваги 
Оскільки за рівну спину відповідають м’язи, 
впливатимемо саме на них.

По-перше, треба організувати чергування 
сеансів напруження і розслаблення. Вико-
нати це елементарно – треба зменшити час 
за планшетом і робити рухливі перерви 
на кожні 15–30 хвилин залежно від віку ди-
тини. До речі, саме між уроками й потрібно 
рухатися, а не сидіти, хай там що кажуть 
учителі.

По-друге, необхідно стежити, аби дитина 
сиділа рівно, не лягаючи на стіл і не підкла-
даючи під себе ногу.

По-третє, варто перетворити рекомендовані 
спеціалістом вправи лікувальної гімнастики 
на гру, тоді справа піде бадьоріше.

По-четверте, повернути м’язи у правильне 
положення з популярною нині методи-
кою – кінезіотейпуванням.

 Ефективна корекція 
Цей метод простий донезмоги. Він базується 
на використанні тейпів – клейких еластичних 
смужок, яскравих чи тілесних, з бавовняної 
або синтетичної тканини, які кріпляться 
на шкіру й керують рухами м’язів. Довірити 
справу приклеювання, хоча це й може вида-
тися простим ділом, краще фахівцям, котрі 
знаються на анатомії та біомеханіці. Тейпи, 
як справжні релаксанти, знімають напругу, 
а також примушують м’язи повернутися 
до попереднього рівного стану.

Може видатися, що тейпування діє лише 
поверхнево. Та якщо заглибитись у його суть, 

то з’ясується, що основну роботу з корек-
ції постави виконує нервова система, яка 
аналізує напруження мускулів і дає команду, 
котрий з них має скорочуватися, а котрий – 
розслабитися, аби плечі не сутулилися. 
Нервовій системі потрібен час на виправ-
лення ситуації, тому тейпи мають працювати 
щонайменше тиждень. На щастя, з ними 
можна спати й навіть плавати у басейні. Че-
рез 7 днів фахівець знімає смужки й оцінює 
надбання. За потреби тейпи клеять семиден-
ними сеансами, аж допоки м’язи звикають 
працювати правильно, і рівна спина стає 
умовним рефлексом. 

Кому 
потрібні 

тейпи?

Замість гіпсу
Тейпи не тільки вдало корегують дитячі спини, а й допомагають реабілітуватися після травм 
і лікують неврологічні захворювання. Колись батько тейпування японець Кензо Касе поставив 
на ноги учасницю симпозіуму, замінивши їй гіпс на тейпи, після складного пошкодження зв’язок.
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страшна сила

Анна КУЧМА,  
лікар-дерматовенеролог 
II категорії дорослий 
та дитячий

Осінь – час збирати врожай, 
зокрема і грибний. Оскільки 

мікози починаються без зайвої 
метушні, виявити небезпеку 

допоможе фахівець 
Що спільного між фітнес-

клубом, SPA-центром і 
басейном? Скрізь фігурують босі 
ноги та загроза, що вас можуть 

уполювати мікроорганізми, 
які не проминуть нагоди 

розмістити свої плацдарми на 
вашій території.

 Суперстійкі екземпляри 
Грибки, що у процесі еволюції вподобали 
собі людський організм, мають безліч різ-
новидів. Деякі з них живляться кератином 
і називаються дерматофітами. Вони – одні 
з провокаторів мікозів стоп. Гриби можуть 
терпляче чекати на свою жертву два-три 
роки, переховуючись у взутті: ви ризикуєте, 

приміряючи туфлі у взуттєвих магазинах (і в 
капронових шкарпетках також!) Мікроістоти 
долають холод і спеку, яка не до снаги навіть 
нам: +80 для них дрібниця. Утім, грибам 
більше до душі комфортні місця очікуван-
ня – теплі та вологі приміщення з купою 
босоногих відвідувачів.

 Вправний помічник 
Якщо мікози такі заразні, чому не кожен має 
з ними справу? Хвала імунітету! Здорова шкіра, 
як і здоровий кишківник, має полк корисних 
бактерій для протистояння навалі грибків. Якщо 
імунітет слабне, спори приживаються. Це може 

трапитися, наприклад, під час вагітності чи після 
хвороби, при порушенні цілісності шкіри. В 
небезпечній зоні  літні люди та діти. Ризикують 
також ті, хто мають мозолі, придбали нове тісне 
взуття, а також жертви надмірного педикюру.

Мокра 
справа
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 Прихований орендар 
На початку свого вторгнення грибки інтен-
сивно шифруються. Наше завдання – не про-
ґавити симптоми. Якщо дозволити грибам 
хазяйнувати на ногах, вони швидко сядуть 
на голову, й вилікувати мікоз буде справою 
не тижнів, а місяців. Та ще й із задіянням важ-
ких системних препаратів.

Отже, що свідчить про наявність грибів?

Тріщинки на стопах та пальцях ніг, 
лущення. Дехто гадає, що це озна-
ка дефіциту вітамінів чи сухості шкіри. 
А насправді це початок великих проблем. 
Гарна новина – на цьому етапі позбутися 
шкідників легко.

Свербіж. Тріщинки – тріщинками, але коли 
вони починають чухатися і з сухих стають 
мокрими, тримайте курс до дерматолога. 
Це означає, що грибки йдуть у наступ. Проте 
допоки у процесі не задіяні нігті, є надія вилі-
кувати мікоз за пару місяців.

Зміна кольору та форми нігтів, їх крихкість. 
У ваших грибів реальний шанс виграти джек-
пот. Позбутися хвороби швидко й безтурботно 
вже не вийде, доведеться застосувати препа-
рати і зовнішньої, і внутрішньої дії. Бо спори 
грибів у коренях нігтів можуть автономно 
існувати до 9 місяців. Після лікування нігтьова 
пластина має повністю оновитися, аби можна 
було говорити про одужання.

Оскільки підписати з грибами угоду про 
ненапад проблематично, вдамося до за-
стосування простих правил, які реально 
працюють.

Підтримуйте імунітет. Скажімо, 
за рахунок поповнення запасів вітамінів- 
антиоксидантів А, С, Е та мінералів – цинку 
й селену. А у критичні для організму мо-
менти – перенесена застуда чи операція – 
робіть ставку на імуномодулюючі засоби.

Обережніше з чужим взуттям. Власник 
грибів сам може не знати про свій стан 
і наявність мікроскопічних спор у домаш-
ніх капцях.

Будьте напоготові в теплому й вологому 
середовищі. Басейни та інші потенційно 
небезпечні заклади не спровокують мікозу, 
якщо взувати гумові капці та мити ноги 
з милом між пальцями після відвідування.

Дбайте про ніжки. З настанням прохо-
лодного сезону ноги потрапляють у полон 
закритого взуття. Тож візьміть за правило 

провітрювати стопи: ходіть удома у відкри-
тому взутті або й босоніж. Також важливо 
після кожного миття ніг ретельно просушу-
вати шкіру стоп, особливо між пальцями.

Правильно підбирайте взуття. Заради 
профілактики мікозів серйозно ставтеся 
до підбору туфель та чобітків. Взуття має 
гарно вентилюватися, не бути тісним. 
Якщо є проблема з плоскостопістю, лікві-
дуйте її.

Покладіться на спеціаліста. Сучасні лабо-
раторні методи експрес-діагностики дають 
змогу довідатися не лише про наявність, 
а й про різновид збудника за кілька годин. 
Ви напевно знатимете, чи гостюють на ва-
ших ногах мікроспори, і вчасно та влучно 
розпочнете активні дії.

Потурбуйтеся про дітей. Діти ризику-
ють познайомитися з родиною грибів 
не менше за дорослих. Тому після літніх 
активностей на бабусиному подвір’ї чи 
в таборі, де дітлахи охоче бігають босоніж, 
перевірте дитячі ніжки у фахівця. 

Секрети контратаки
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меню

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

Запорука відмінного апетиту 
зранку – це відмова від пізніх 

прийомів їжі, які розбалансовують 
роботу травної системи Що актуально зранку – білки 

чи вуглеводи, вітаміни чи 
пробіотики? Насправді 
це питання другорядні. 
Бо найголовніше з усіх 
правил одне: сніданку – бути! 
Інакше відмовки «мені 
нема коли» і «я не хочу» 
розхитуватимуть баланс.

 Удар по душевній рівновазі 
Для того щоб мозок працював, а тіло рухалося, 
людині потрібна глюкоза. Зранку її рівень є 
найнижчим. І якщо замість того, щоб поповни-
ти енергетичні ресурси, ми будемо підбатожу-
вати нервову систему чашечкою кави, наслідки 

відчуємо вже в найближчі години. Ще дорогою 
на роботу інсулін встигне дорозщепити не-
значні припаси глюкози, і її нестача провокува-
тиме в’ялість, роздратованість і незосередже-
ність. Воно вам треба на початку дня?

 Напад союзників 
Шлунку теж буде непереливки. Адже значна 
кількість процесів, що відбуваються в орга-
нізмі, скеровуються внутрішнім біологічним 
годинником, який формувався мільйонами 
років. Приблизно о 10–11-й годині ранку 
відбувається найбільш активний викид 

ферментів, необхідних для травлення. 
Якщо на цей час у шлунку буде порожньо, 
вони не матимуть «субстрату» для роботи. 
Й оскільки спрацювати вхолосту ферменти 
не можуть, вони вимушено атакуватимуть 
слизові оболонки ШКТ.

З’їж сам!
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 В обідню перерву 
Ясна річ, що відмовляючись від сніданку, ми 
ризикуємо відчути в обід лютий голод і ми-
моволі з’їсти більшу порцію, ніж варто. Через 
сильне розтягнення стінок шлунка погіршується 

обробка з’їденого. При цьому пік ферментної 
активності, як пам’ятаємо, вже минув – отже, їжа 
залишатиметься не до кінця перетравленою, й 
це сприятиме дисбіозу в кишківнику.

 Унаслідок нічних застіль 
Якщо перший прийом їжі відбувся тільки 
в обід, дотриматися відомої максими «не 
їсти після 18» нереально. Чим це загрожує? 
Тим, що підшлункова, яка шукала собі занят-
тя протягом свого законного робочого дня, 
отримує все навантаження в період, коли 
передбачався заслужений відпочинок. Так 
само печінка – замість того, щоб уночі ме-
дитативно очищувати організм від токсинів, 
вона мусить займатися клопотами, з якими 

мала б розібратися вдень. Тому не варто 
дивуватися, якщо ранок розпочнеться 
з нудоти (адже токсини нікуди не поділися) 
та поганого апетиту (бо спожиті калорії 
також не зникли). І все йде наново: відмова 
від сніданку, більші порції вдень, надто пізні 
вечері… Щоб вийти з замкненого кола, 
достатньо не так нагуляти, як «наспати» 
апетит, скасувавши нічні бенкети, та обрати 
на ранок страву до душі.

 Класично і нетривіально 
Любите йогурт? Дуже добре. Найкращий 
із них – домашній, приготований на заквасках 
від перевірених виробників. Цукром його краще 
не присмачувати, щоб не погіршувати всотуван-
ня кальцію.

Поважаєте традиційну європейську вівсянку? 
Чудовий варіант, щоправда, за винятком тих, хто 
страждає на панкреатит. Варто також врахову-
вати, що отримані вуглеводи будуть використані 
доволі швидко, тому для надійної підзаправки 
енергією на 3–4 години до вівсянки варто дода-
ти білку, наприклад, варене яйце чи омлет.

Віддаєте перевагу американській гранолі? 
І це прекрасно, тільки з застереженням: у ма-
лооброблених зернах міститься фітинова кис-
лота, і за рахунок цього, залишаючи ШКТ, вони 
прихоплюють із собою важливі мікроелементи.

Можливо, урізноманітнити вранішній 
прийом їжі допоможе know-how з Африки – 
тост із вершковим маслом та морквяним 
джемом, здобреним цедрою апельсина 
та ваніллю. Подейкують, такий перекус 
зранку вельми сприяє поліпшенню чоло-
вічої сили. Строгих наукових підтверджень 
цьому не було знайдено, проте з суто 
гастрономічної точки зору – це дуже смач-
ний сніданок 

 Дитяче меню 
Теза «не їсти на ніч та обирати зранку сніда-
нок до душі» стосується й дітей. Досвід свід-
чить: жоден юний капризун не відмовиться 
на сніданок від пюре з відбивною та огірком, 

бананово-молочного коктейлю з шоколадни-
ми кульками чи морквяного фрешу з кілько-
ма ложками морозива. 

25 % 
добової норми калорій має бути 
забезпечено за рахунок сніданку
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