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Будьте здорові!

Рак грудної залози — це не вирок!

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Статистика щодо цього захворювання дуже сумна і насторожує медиків: кожні 40 хвилин в однієї жінки в Україні діагностують цю хворобу, а щогодини одна із них помирає. За кількістю випадків пухлини
грудей — на першому місці серед злоякісних новоутворень у жінок України, кількість хворих продовжує зростати. Крім того, дедалі частіше захворювання діагностують й у чоловіків.
Вчені називають близько 80
факторів, які можуть спричинити рак молочної залози. Серед
них найвагоміші — вік 45-60 років, пізня перша вагітність або її
відсутність, надмірна вага, рак
молочної залози у сестри або матері, дисгормональні доброякісні
захворювання молочної залози,
відсутність або короткий період
годування грудьми, сексуальні
розлади, гінекологічна патологія.
На жаль, за останні роки вікова група пацієнток, в яких
виявлено рак молочної залози,
значно помолодшала. Нині рак
діагностують у віці 25-28 років. Захворювання має піки свого максимального «злету» — 45-50 років і
60-65 років.
Однак, незалежно від того, належить жінка до групи ризику, чи
ні, для ранньої діагностики захворювань молочної залози необхідне щомісячне самообстеження
молочної залози та обов’язкова
щорічна перевірка у лікаря.
Важливу роль у ранньому виявленні раку молочної залози
відіграє самодіагностика. Досвід
свідчить, що в 6-7-ми випадках із

10-ти жінки самостійно виявляють у себе пухлину. Тому вже після
20 років потрібно проводити регулярне самообстеження грудей. Це
проста процедура, яка не займає
багато часу, проводиться 1 раз на
місяць на 7-10-й день менструального циклу. Під час самообстеження молочних залоз потрібно
звертати увагу на будь-які зміни
в грудях: наявність ущільнень,
припухлості в молочній залозі, на
соску; деформація форми грудей,
зміна обрисів або структури залози; втягнення соска, наявність

жовтих або кров’янистих виділень
із соска; біль і неприємні відчуття
в одній із грудей; шкіра грудей в
одному місці втягується або зморщується, лущиться; у положенні піднятої руки може з’явитися
ямочка на невеликій ділянці шкіри; збільшення пахвових лімфатичних вузлів, припухлість плеча
і пахвової тканини.
При перших ознаках пухлини чи виявленні інших підозрілих ділянок в молочних залозах
слід звернутися до лікаря. Лікаронколог або мамолог може уточ-

Людина і її справа

Хлібороб із добрим серцем

Нелегко дається хліб. Справжню ціну йому складають хлібороби — ті, хто до землі найближче. Хліборобський рік безперервний. Один урожай у коморі, в засіках, а наступний уже стелиться зеленими врунами, вже чекає сонця, вологи, людського догляду.

Юрій Березовський із учнями 3-4 класів Малоходачківської ЗОШ I-III cтупенів та їхніми вчителями.

Від жниварської осені хлібороб очікує весни,
від засівної весни живе наступною осінню. Силу
своїх рук, натхнення душі хлібороб віддає землі. Він не знає перепочинку в думках про хліб. У
нашому краї це — Юрій Березовський, депутат
обласної ради, заслужений працівник сільського господарства, директор ПП «Агрон», наш місцевий спонсор.
Ще змалечку ми вчимо дітей високо цінувати працю хлібороба, формувати шанобливе
ставлення до хліба насущного. Однієї погожої
осінньої днини вчителі початкових класів Марія
Попів та Наталія Сем’ян разом зі своїми вихованцями вирішили організувати зустріч з агрономом.
Весь день діти були в передчутті зустрічі з
тваринами і птахами, яких пан Юрій утримує
на території власного ставка у сусідньому селі
Костянтинівка. От де справжній рай! Лавки над
водою, свіже повітря та будинок з дерева. Поруч — вольєри із благородними та плямистими
оленями, ланями, фазанами, павичами, дикими
кабанами та вівцями. І все це — не промисел,
а хобі чоловіка. Фермер сам провів екскурсію,
прищеплюючи дітлахам любов до природи. Діти
запитували, як аграрій досяг такого успіху, яка у
нього техніка. Він відповідав, щоб стати агрономом, необхідно добре вчитися у школі.
Нині підприємство вирощує озиму та яру
пшеницю, сою, ріпак, буряк, кукурудзу та ярий
ячмінь. А основну ставку вже багато років поспіль «Агрон» робить на буряки. Велика пасіка

— це хобі агронома.
Любов до землі передалася Юрію від батька,
заслуженого механізатора України. Все дитинство хлопець спостерігав за роботою на полях,
набував досвіду та вчився аграрних «законів».
Бачив і невдачі, й успіх. Тепер згадує ті часи з
глибокою любов'ю.
Підприємець дбає про села, де орендує
землі. Платить гідну зарплату, облаштовує території. Для дітей збудував ігровий майданчик
в центрі нашого села, допоміг зробити паркан в
дитячому садочку. Піклується і про харчування
школярів, вихованців дитсадка, організовує подарунки дітям до Першого дзвоника, дня Святого Миколая, долучається благодійністю до різних масових заходів. У нашій школі цього року
замінив 30 вікон на нові.
Пан Юрій багато чим завдячує підтримці членів його родини. Після спілкування з чоловіком
ми зрозуміли, що вірити у себе — це одне, але
сила подвоюється, коли у тебе вірять близькі
люди. І якщо ти відчуваєш, що знайшов справу свого життя, дуже важливо не оступитися
і крокувати далі.
На завершення зустрічі фермер влаштував
для дітей солодкий стіл.
Ми бажаємо Юрію Романовичу міцного
здоров’я, щедрої ниви, стабільних прибутків, а
головне — залишатися таким же гостинним господарем. Нехай ваш хліб щедро родить!
Марія ПОПІВ,
депутат Малоходачківської сільської ради.

нити діагноз, визначити природу
новоутворення, направити пацієнтку на додаткові обстеження та
призначити лікування.
Оскільки сьогодні рак грудей
успішно лікують на початкових
стадіях, головним у подоланні цієї
недуги є її раннє діагностування.
Тому жінки повинні пам’ятати про
важливість самостійного обстеження та регулярні профілактичні
медичні огляди. У жодному разі не
займатися самолікуванням.
Методи, що доповнюють обстеження молочних залоз — це
УЗД та мамографія.
Мамографія — це обстеження молочних залоз за допомогою
рентгенівського
опромінення.
Лікар отримує 4 знімки у різних
проекціях. На цих знімках відображаються навіть найменші
видозміни в тканинних шарах
молочних залоз. Мамографія не
потребує спеціальної підготовки.
Однак для жінок із збереженим
менструальним циклом рекомендовано проводити обстеження
на 6-12 день, оскільки протягом
циклу молочні залози видозмінюються. Якщо процедуру призна-

чають в терміновому порядку, то
день циклу до уваги не береться.
Стосовно жінок у менопаузі —
день не має значення. У Тернопільському територіальному медичному об’єднанні (ТРТМО) за
9 місяців 2017 року проведено 889
мамографій.
УЗД молочних залоз проводиться в плановому порядку для
здорових жінок на 5-12 день менструального циклу. У віці до 39
років надають перевагу УЗД; у 40
і більше — УЗД щорічно і мамографія 1 раз на 2 роки; у 50 і більше — УЗД щорічно і мамографія
1 раз на рік. У жінок із патологією
методи обстеження та частоту їх
проведення визначає лікар. За 9
місяців поточного року в Тернопільському районі проведено 426
УЗД молочних залоз.
Шановні жінки! Убезпечте
себе та своїх рідних від такої
проблеми, як рак. Живіть довго
і щасливо. А колектив медпрацівників ТРТМО готовий вам в цьому постійно допомагати.

Людмила Припхан, завідуюча жіночою консультацією ТРТМО та
Василь Козак, лікар-онколог ТРТМО.

Агробізнес

Агрохолдинг «МРІЯ» збирає
врожай цукрового буряку
в Тернопільській області
У «МРІЇ» триває збір цукрового буряку – солодкі коренеплоди,
вирощені на полях агрохолдингу, вже викопали на площі понад
1,5 тис. га, роботи зі збору врожаю продовжуються.
Цього сезону компанія вирощувала буряк
вперше з моменту переходу під управління
кредиторів у 2015 році,
після дефолту 2014 року,
спричиненого діяльністю попередніх власників
– родини Гут. Культура
стала знов пріоритетною для «МРІЇ» – зібрати цьогорічний врожай
буряку вона планує із загальної площі 3,5 тис. га
у Тернопільській області, а наступного сезону
має намір збільшувати
площі його посіву.
Культура вже встигла порадувати аграріїв
першими показниками.
«Вчасно і якісно проведені технологічні операції дали змогу нашим агрономам досягти гарної
врожайності цукрового
буряку. Подекуди вона
перевищує планову на
25%», – повідомляють у
«МРІЇ». На викопування
компанія задіяла 5 власних сучасних бурякозбиральних комбайнів,
2 перевантажувача та 2
навантажувача. За сприятливих погодних умов
агрохолдинг завершить
збір буряку ще до настання морозів: планова
дата закінчення робіт –
20 листопада. Вивозять
врожай із полів, дотримуючись усіх встановлених норм.
«Ми суворо дотримуємося регламентованих
правил транспортування
буряку, – прокоментував
операційний директор
«МРІЇ» Андрій Григоров.

– Кожен вантажний автомобіль перевозить не
більше 22 тонн, в іншому
разі його не допускають
на цукрові заводи. Хочу
наголосити, що «МРІЯ»
є відповідальним агровиробником та надійним
партнером для місцевих
громад. А тому ми взяли на себе добровільне
зобов’язання перед селянами у випадку пошкодження або забруднення
нами дорожнього покриття, або при виникненні інших труднощів
самостійно
відновити
дороги та відшкодувати
громадам завдані збитки.
Тож запевняю, хвилюватися щодо цих питань
у місцевих мешканців
немає жодних підстав.
Якщо ж у вашому районі виникла проблема,
обов’язково повідомляйте про це на нашу «гарячу лінію» 0 800 508 805».
Традиційно склалось
так, що цукрова галузь –
чи не найважливіша для
сільського господарства
Тернопільщини.
Попередні роки в області
позначились неабияким

зростанням соціальної
напруги через прогнозований занепад цукроваріння. Розуміючи всю
важливість збереження
цукрового
напрямку,
«МРІЯ» взялась рятувати ситуацію і відновила
вирощування буряку на
своїх полях. Зокрема, це
стало можливим завдяки відновленню роботи
чотирьох цукрових заводів у Тернопільській
області. Нагадаємо, раніше ці цукрові заводи належали холдингу
«Т-Цукор» родини Гут,
який юридично ніколи не входив до складу
агрохолдингу «МРІЯ».
В 2015-2017 рр. заводи
фактично не запускали
виробництво. На початку 2017 року вони перейшли до нових власників – ТОВ «Радехівський
цукор» (належить до
міжнародної групи компаній
Pfeifer&Langen,
Німеччина). Саме для
цього переробника і
призначена вся бурякова сировина, вирощена
на полях «МРІЇ» цього
року.

