4

Подільське

Подільське слово | №14 (5221)
п'ятниця, 7 квітня 2017

Лікарі застерігають

Що таке меланома, і як її розпізнати?

Найагресивнішою пухлиною лікарі вважають меланому, оскільки вона здатна уражати
не лише шкіру, а й інші органи і системи. Причини, зазвичай, криються в навколишньому середовищі та особливостях організму людини.
Це — незадовільні екологічні
умови, ультрафіолетове опромінення, зниження імунного
захисту організму, генетична
схильність, особливо у людей
із блідою шкірою. За останні 5
років захворюваність зросла на
60%, 20% закінчуються смертю.
У Тернопільському районі на обліку перебувають 37 хворих на
меланому.
Незважаючи на відносну
доступність для огляду та діагностики, меланому нерідко діагностують на останніх ІІІ та ІV
стадіях. У 70% випадків меланома формується на шкірі ніг, спини, рук, тулуба, обличчя. В окремих випадках вона утворюється
на внутрішній поверхні рук і підошвах ніг, а також може розвинутися в ділянці піднігтьової пластини, в очах і навіть на слизовій
оболонці шлунково-кишкового
тракту.
Небезпечними є родимки і родимі плями, які швидко ростуть,
змінюють свій колір, мають нерівні, розмиті краї. Плоскі вони
чи випуклі — абсолютно не важливо.
Зазвичай, після літньої відпустки на спині, плечах, руках
з'являються коричневі плями,
які не зникають протягом року.
Якщо нова плямка, до того ж,
починає свербіти, лущитися,
збільшуватися, змінювати колір,
це свідчить про те, що меланома розвивається, але її ще мож-

на успішно лікувати. Потрібно
звернутися за консультацією до
дерматолога, який, за потреби,
направить до онколога.
А от якщо на плямі зникає волосся, вона починає мокріти або
кровоточити, це свідчить про
рак пізньої стадії, лікування якого надзвичайно складне.
Серед населення побутує хибна думка, що пігментні плями,
родимки не можна чіпати. Насправді, якщо видалити меланому на ранній стадії, то це — запорука повного одужання. Кращий
спосіб запобігти прогресуванню
хвороби — видалення ураженої
ділянки разом із незміненими
здоровими тканинами. Це можна безпечно зробити тільки за
допомогою скальпеля і лише у
фахівця. Також необхідно відмовитися від самолікування,

наприклад, припікання чистотілом. Опік ще більше ускладнить
ситуацію.
Провідну роль у розвитку меланоми відіграє надмірне ультрафіолетове опромінення. УФ-промені
здатні проникати і через воду на
глибину до 2 метрів. Вода — це
велика лінза. Через неї вплив променів на шкіру зростає у декілька
разів, що збільшує ризик розвитку раку шкіри. Ось чому перед
купанням необхідно нанести безпечний крем із фактором захисту
> 30. Втім, навіть сонцезахисний
крем не захистить стовідсотково
від раку шкіри. Чим яскравіше
сонце, тим вищим повинен бути
коефіцієнт захисту. Людям зі світлими шкірою, очима, волоссям
рекомендовано наносити сонцезахисний крем з SPF 50+.
Великий ризик для організму несе і перебування на сонці в години найвищої сонячної
активності — з 12 до 15 години.
Щоби прийняття сонячних ванн
було безпечним, найкращими
періодами перебування на сонці
є час до 10 години ранку та після
16 години. Час перебування на
сонці не повинен перевищувати
2 години на добу.
Консультацію з приводу будьяких новоутворень шкіри можна
отримати в ТРТМО в кабінеті
№107 у лікаря–онколога та в кабінеті № 207 у лікаря-дерматолога.

Агробізнес

«МРІЯ Агрохолдинг»
розпочав посівну
кампанію
В агрохолдингу «МРІЯ» почали сівбу ярих культур під урожай 2017 року. Роботи стартували в Чернівецькій області,
де нині вже сіють ярий ячмінь.
Через потепління та сприятливі погодні умови посівна розпочалася тут раніше від запланованих термінів. За Буковиною стартували Тернопільська й Івано-Франківська області. Для висівання
«МРІЯ» використовує власне насіння ярого ячменю 1-ї та 2-ї репродукції.
— У нас є своє якісне насіння ячменю, тому цього року ми вирішили замінити ним яру пшеницю, насіння якої необхідно закуповувати, — коментує ситуацію операційний директор «МРІЇ»
Андрій Григоров. — Це дає нам можливість заощадити на затратах. Тим більше, останніми роками в Україні значно скоротилися
площі посівів ячменю через зменшення поголів'я худоби. Отже,
кон'юнктура для нас сприятлива.
Під ярий ячмінь цього року в структурі посівів «МРІЇ» заплановано 6 тис. га. В агрохолдингу сіятимуть горох на площі 500 га в
Тернопільській області. Також у структурі посівних площ – 4 тис.
га ярого ріпаку.
На початку квітня компанія планує почати сівбу соняшнику на
площі 32 тис. га і цукрового буряку на 3,5 тис. га. Традиційно агрохолдинг «МРІЯ» сіятиме кукурудзу і сою на площі 20,3 тис. га і 17 тис.
га відповідно. Під інші ярі культури на сьогодні відведено 2 тис. га.
Ірина СТАХУРСЬКА.

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА,
лікар-дерматолог ТРТМО.

Юридичні консультації

Насильство в сім’ї

29 березня фахівці системи безоплатної правової допомоги, представники різних органів та інстанцій, громадських об’єднань і населення Тернополя
мали нагоду обговорити одне із горезвісних явищ у суспільстві – насилля у сім’ї.
Директор Регіонального центру Ірина Хондогій висвітлила
основні правові й соціальні аспекти цього явища й коротко
проінформувала про систему
надання безоплатної правової
допомоги, роботу центрів і бюро
правової допомоги, які допомагають у вирішенні питання насильства в сім’ї.
Заступник директора Регіонального центру Світлана Бандура зауважила: «Жертва насилля
може звернутися за безоплатною
правовою допомогою також і до
центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в
сім’ї, які організовують надання
юридичних консультацій потерпілим».
Віталій Сольський, працівник Регіонального центру,
продемонстрував презентацію
«Панельне дослідження», яке
здійснювала громадська організація «Жіночі перспективи», у
якій було підтверджено гіпотезу, що розірвання шлюбу не завжди є вирішенням проблеми
насильства в сім’ї. Кривдник часто продовжує вчиняти насильство і після розлучення, навіть
за умови окремого проживання.
Дослідження спростовують міф,
що насильство відбувається переважно у сім’ях, де жінка повністю економічно залежна від
чоловіка, адже більшість жінокпотерпілих, які зверталися по допомогу до організації, працюють і
мають хоча б мінімальні доходи.
Юрій Гордєєв, директор Тернопільського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної
правової допомоги, наголосив
на ефективності співпраці центру

з громадськими об’єднаннями
у сфері запобігання насильства
в сім’ї і повідомив, що допомогу
потерпілому надає адвокат за рахунок держави.
Начальник управління превентивної діяльності ГУ НП
України в Тернопільській області Олександр Розпутний ознайомив учасників із нормами Закону
«Про попередження насильства
в сім’ї» та акцентував увагу на
статистиці: лише 2 % чоловіків
страждають від насильства в
сім’ї, яке, здебільшого, є психологічним. Як бачимо, великий
відсоток припадає саме на факти
насилля над жінками.
Під час обговорення йшлося
про дієвість проходження особою, яка вчинила насильство,
корекційної програми у кризовому центрі. Встановлено, що після проходження такої програми
лише одна людина наважилася
повторно вчинити насильство.
Відмінним засобом протидії вчиненню насильства визнано і захисний припис, який виносять
особі, яка є осудна, досягла 16річного віку, після того, як вона
отримала офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. Припис
встановлюється терміном до 90
діб і забороняє вчиняти певні
визначені дії стосовно жертви,
щодо якої вчинили насильство.
Ростислав Дрозд, начальник
служби у справах дітей Тернопільської ОДА зауважив: «Проблема у тому, що нормативна
база в Україні має декларативний
характер і не дає чітких вказівок,
як запобігти насильству в сім’ї,
не розкриває механізми захисту

людини. А за неінформування
і непопередження відповідальними службовими особами про
випадки насильства в сім’ї відповідальність не визначена».
«Працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді області (СССДМ) постійно проводять роботу щодо
раннього виявлення сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, з метою запобігання вчинення насильства,
посилення батьківської відповідальності в сім’ях, де вчинили
насильство, – розповів учасникам круглого столу Богдан
Рокочий, директор Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді. – З питань протидії
та попередження домашнього
насильства проводять бесіди,
соціально-психологічні тренін-

ги, дискусії, круглі столи, опитування».
Олександра Гриньків, голова
правління ГО «Інформаційноправовий центр «Права людини», звітувала за результатами
проекту «Ми проти насильства
в сім’ї». За результатами спостережень, які проводила громадська організація впродовж 10
місяців, поширеними є факти,
коли батьки б’ють дітей. Представники громадської організації
підготували буклети-пам’ятки
для батьків, які мають на меті виховати свою дитину в гармонії та
любові.
«Проблемою є те, що жертви
насильства неохоче звертаються до відповідних служб чи громадських об’єднань. Їх стримує
страх оприлюднення, — повідомила Оксана Шлюсар, тренер–
консультант ГО «ТМЖК «Відро-

дження нації». — Але потерпілі
повинні розуміти, що їхнє життя
і здоров’я важливіші і що ми готові допомогти у будь-який момент: морально, психологічно,
консультуючи, складаючи звернення до поліції чи супроводжуючи під час візиту у відповідну
службу».
Під час зустрічі Леся Балуш,
керівник Тернопільської обласної спілки багатодітних сімей,
висловила подяку працівникам
центрів.
Учасники обговорення дійшли
висновку, що співпраця між
ними – неодмінна та обов’язкова,
оскільки явище насилля загрожує не тільки фізичному, психологічному, моральному, духовному здоров’ю, а й життю людей.
Також були сплановані взаємні
кроки щодо запобігання насильству в сім’ї: проведення спільних
заходів на цю тему (семінарів,
тренінгів, круглих столів, бесід, дискусій, годин психології з
учнями шкіл), розповсюдження
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів з питань попередження насильства у сім’ї, здійснення
виїздів-консультувань
людей,
потерпілих від насилля, організація превентивних заходів, які
допоможуть зменшити масштаби або й запобігти цьому вкрай
невтішному явищу.
Нагадуємо, що для цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги діє
єдиний телефонний номер 0-800213-103.
Регіональний центр з надання
БВПД у Тернопільській області
розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33.

