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Будьте здорові

Рак — не вирок, а лише виклик

4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку. Він проголошений «Міжнародним союзом з боротьби з онкологічними захворюваннями»
з метою підвищення обізнаності людей про рак як одне із найстрашніших і згубних захворювань сучасної цивілізації.

Про ситуацію із онкологічними захворюваннями в районі ми
запитали у головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об’єднання
(ТРТМО) Володимира Лісовського.
— Зазначу, що з причини онкопатології в районі впродовж
минулого року взято на облік 196
чоловік. Це менше, ніж у 2015му (тоді було 226 пацієнтів), але
стільки ж, як у 2014-му. Якщо
говорити про так званий рейтинг різновидів раку в районі,
то у 2016-му вперше із встановленим діагнозом були онкохворі
з раком шкіри. Далі в списку —
рак молочної залози та рак тіла
матки. Це тривожні дані, які неабияк насторожують. До слова,
онкопатологія в Тернопільському районі — друга серед причин
смертності населення. Більше
ніж від раку помирають тільки
внаслідок серцево-судинних захворювань. Якщо конкретніше,

Статистика Всесвітньої організації охорони здоров’я жахає: щорічно від ракових захворювань вмирають мільйони людей. Медицина розділяє понад 100 видів раку, і хвороба може розвиватися в будь-якій
частині тіла. Згідно з офіційними даними, понад 60% нових випадків захворювання на рак зареєстровані в
країнах Африки, Азії та Центральної і Південної Америки. У цих регіонах смертність від онкології становить 70% усіх випадків.
Найбільша кількість чоловіків вмирає від таких видів раку, як рак легенів, шлунку, печінки, ободової і
прямої кишки й стравоходу. Найпоширеніші летальні види раку серед жінок: рак грудей, легенів, шлунку,
прямої та ободової кишки і шийки матки. Вживання тютюну є найзначнішою окремою причиною раку,
якій можна запобігти — більше 20% смертей від раку пов’язані з палінням.
Відомо, що 1/5 всіх ракових захворювань у світі розвивається внаслідок хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) спричиняє рак шийки матки, а вірус гепатиту B — рак печінки.
На жаль, Україна перебуває на другому місці в Європі за темпами поширення раку: щогодини реєструють більше 20 нових випадків захворювання, отже, щодня захворюють близько 450
людей, а щороку понад 160 тис. чоловік дізнаються, що вони онкохворі. Щороку в нашій країні помирають від цієї хвороби приблизно 90 тис. осіб. Це майже 250 чоловік щодня і 10 щогодини!

то в 2014-му від раку померло
134, в 2015 р. — 146, в 2016 р. —
148 чоловік, — зазначає Володимир Романович.
За його словами, понад 30% випадків смерті від раку можна запобігти, головним чином, завдяки
утриманню від вживання тютюну,

здоровому харчуванню, фізичній
активності і помірному вживанню
алкоголю. А такі види раку, як рак
молочної залози, рак шийки матки та рак товстої і прямої кишки
є виліковними у разі їх виявлення
на ранніх стадіях та належного лікування.

Що потрібно їсти і чого уникати, аби раз і
назавжди забути про те, що таке онкологія?

Люди хворіють, бо берегтися не вміють — відома істина. Тож кожен повинен знати, як
запобігти хворобі, пам’ятаючи, що здоров’я набагато більше залежить від наших звичок харчування, ніж від лікарського мистецтва. Навіть Гіппократ якось сказав: «Ваша
їжа повинна бути ліками, а ваші ліки – їжею». І з ним не посперечаєшся. Продукти,
якими ми харчуємося щодня, можуть замінити дорогі ліки.
Продукти, що захищають
від онкології

• Зелений чай. Заварювати 10
хвилин, випивати по одній
чашці протягом години 2-3
рази на день.
• Оливкова олія (краще нерафінована) — 1 столова ложка
на день.
• Куркума. Додавати до страв,
поєднуючи з чорним перцем,
інакше не засвоюється. Досить щіпки на день. Схожі
властивості притаманні також імбиру.
• Вишня, малина, чорниця,
ожина, лохина, журавлина.
Можна і заморожені, кількість не обмежена.
• Слива, персики, абрикоси
(всі "кісточкові").
• Овочі сімейства хрестоцвітих: броколі, цвітна й інші
види капусти. Бажано не варити, а запікати або готувати
в пароварці. Можна сирі.
• Часник, усі види цибулі. Досить однієї головки. Краще
споживати з оливковою олією, злегка підсмаживши.
• Гриби. Є докази щодо печериць і глив, а також японських грибів (шіїтаке).
• Чорний шоколад із вмістом
какао більше 70%. Тільки не
молочний.
• Помідори. Саме варені, краще з оливковою олією.

Продукти, які «живлять»
ракові клітини,
замінюємо:

• Білий цукор — на кокосовий
або акацієвий мед чи сироп агави.
• Хліб, особливо з борошна вищого гатунку, всю випічку з
магазину — на продукти зі змішаних злаків і борошна грубого помелу, зокрема, житнього.
• Білий (шліфований) рис — на
темний (необдирний) і басматі,
овес, ячмінь, гречку, насіння
льону.

• Картоплю, надто пюре і фрі,
— на печену «в кожушках», а
також на сочевицю, квасолю,
солодку картоплю — батат.
• Кукурудзяні й інші види
хрустких пластівців — на
мюслі, вівсянку.

• Варення, сиропи, джеми — на
свіжі, морожені, сушені, в’ялені
ягоди.
• Газовану воду, промислові
соки — на домашній лимонад,
чай із чебрецем або цедрою цитрусових, фреші.
• Алкоголь (особливо міцний)
поза прийомом їжі — на келих
червоного вина під час їжі один
раз на день.
• Маргарин і гідрогенізовані
жири (доволі часто присутні у
вершковому маслі як рослинні
жири) — на оливкову, лляну
олію, свіже сало.
• Промислові молочні продукти (оскільки корів, як правило,
годують преміксами) — на натуральні (від тварин, які харчувалися травою).
• Червоне м'ясо, шкіру птиці,
яйця (якщо курей, свиней і корів кололи гормонами і антибіотиками) — на рибу, виловлену
в природних водоймах, зокрема макрель, скумбрію, сардини,
лосось, а також на м'ясо і яйця
тварин і курей, яких годували
натуральними кормами.
• Магазинні овочі й фрукти —
на вирощені й збережені в екологічно чистих умовах.
• Воду з крану, а також із пластикових пляшок, які нагрівалися на сонці, — на фільтровану, мінеральну, столову, бажано
зі скляних пляшок.

Як і будь-які інші хвороби,
рак має симптоми, які «сигналять» про проблеми зі здоров’ям,
що потребують оцінки фахівця.
Отож, що нас повинно насторожити?
• Хворобливість, неприємні
відчуття в будь-якому органі.

• Підвищення температури без
видимої причини.
• Втрата ваги.
• Наростаюча слабкість.
• Регулярні запаморочення.
• Блідість шкіри, погіршення
стану шкіри, волосся.
Медики переконують – незважаючи на схожість перших ознак
онкологічних захворювань із багатьма іншими, все ж їх можливо
діагностувати на ранніх етапах
розвитку. Підступність онкологічних захворювань саме в тому, що
злоякісні пухлини можуть досить
довго розвиватися безсимптомно.
Або ж ці прояви настільки незначні і неспецифічні, що людині й на
думку не спаде звертатися з цими
скаргами до лікаря. Втім, не потрібно боятися видатися іпохондриком, краще перестрахуватися і
спати спокійно після проходження обстежень, ніж шкодувати про
згаяний час. Адже навіть маленька ракова пухлина може відібрати
в людини життя.
— У разі ранньої діагностики
злоякісні новоутворення можна
лікувати радикально — сучасні
методи органозберігальної хірургії, високоточної променевої
терапії, ефективної хіміотерапії
та легкої в перенесенні гормонотерапії не лише рятують життя, а
й зменшують ризик інвалідності
та повертають хворих до повноцінного трудового життя. Від нас
вимагається лише одне — бути
уважними до свого здоров’я і в
разі будь-яких змін звернутися
до лікаря, — підсумовує головний
лікар ТРТМО Володимир Лісовський.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Відомі люди про здоров'я
Людство з давніх-давен усвідомило ціну здоров’я,
присвячуючи цій темі мудрі думки, які слугують засобом передачі знань і досвіду старшого покоління
молодшому
• Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях... Головним скарбом життя є здоров’я.
(Авіцена)
• Якби не було хвороб, хто б взагалі згадував про здоров'я?
(М. Амосов)
• Ми дуже добре знаємо, чому ми хворіємо, але досить погано знаємо, чому здорові. (П. Анохін)
• Здоров’я — такий же унікум, як картина Рафаеля. Знищити його
легко, відновити неможливо. (І. Бородін)
• Тисячі речей необхідні здоровому, і тільки одна хворому —
здоров’я. (І. Вільде)
• Всі ми чинимо, як марнотратні спадкоємці, не знаючи правдивої
ціни здоров’ю, яке отримуємо в спадок. Ми втрачаємо його, не
шкодуючи і не думаючи про майбутнє. І тільки тоді ми пізнаємо
ціну цього скарбу, тільки тоді у нас з’являється бажання його
зберегти, коли ми зі здорових перетворюємося у хворих.
(М. Петтенкофер)
• Людина своїми звичками приводить в рух сили, які зрештою її й
гублять. (Піфагор)
• Усі зусилля розумної людини мають бути спрямовані не на те,
щоб ремонтувати свій організм, як старий човен, а на те, щоб
створити собі такий спосіб життя, за якого організм якомога менше б виходив із ладу і набагато рідше потребував ремонту.
(Д. Писарєв)
• Я переконаний, що наші нащадки матимуть не стільки довгу старість, скільки триваліший період повного розквіту сил. (Е. Россет)
• Люди не помирають. Вони вбивають самі себе. (Л. Сенека)
• Здоров’я — не все, але все без здоров’я — ніщо. (Сократ)
• Не можна лікувати тіло, не лікуючи душу. (Сократ)
• Людський організм — найдосконаліша система, що саморегулюється й самооновлюється. Не заважайте йому своїм нездоровим
способом життя, і він віддячить вам гармонією повного духовного, психічного та фізичного здоров’я. (Г. Шаталов)
• Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я.
(А. Шопенгауер)
• Здоров’я настільки переважує всі інші блага життя, що насправді
здоровий жебрак щасливіший від хворого короля. (А. Шопенгауер)

