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Будьте здорові!

Приїхали, щоб сказати українським жінкам:
«Пологи — це не боляче»

«Лікарю, допоможіть, у мене
так болить спина, живіт, я не
витримаю цього», — стогне та
заливається слізьми молода породілля.
«Терпи, ти — жінка. Хочеш
мати гарного сина чи донечку —
мусиш помучитись. Усі жінки під
час пологів страждають. Ти — не
перша і не остання…»
Напевне, чи не кожній жінці
доводилось годинами, а при важких пологах — кілька діб, терпіти
нестерпний біль у попереку, низу
живота. Перемучившись та народивши здорову дитину, жінка на
деякий час забуває про страждання. Усі вони — ніщо, порівняно з
радістю материнства! Бувають і
більш неприємні наслідки. Від родового болю може настати розлад
здоров’я, психіки. Біль під час пологів — природне явище, вважає
більшість українських жінок, на
жаль, і лікарів також.
Проте і на далекому американському континенті, і зовсім
близько, у наших європейських
сусідів, вперше з сімдесятих, а
широко — з вісімдесятих років
минулого століття використовують метод обезболювання пологів, який медики називають епідуральною анестезією. По суті,
це така ж місцева анестезія, що й
у стоматології, тільки знеболюючі
ліки вводять в ділянку хребетного стовпа, де розміщені нервові
закінчення, які чутливі до болю

органів малого тазу і промежини.
Лікар-анестезіолог за допомогою
спеціальної голки робить укол і
закріплює катетер в ділянці попереку, після чого у цей катетер вводить знеболюючі ліки. При цьому
жінка перестає відчувати біль у
нижній частині тіла, але може
продовжувати рухатися, і свідомість її ніяк не порушено.
Про цей метод знає обмежене
коло жінок. Епідуральну анестезію у нас застосовують дуже рідко
у пологових відділеннях. Метод не
набув поширення, можливо, через
те, що наші жінки вважають біль
під час пологів явищем природнім, а обезболювання асоціюється
зі страхами, що препарати, введені під час обезболювання, можуть
спричинити побічні ефекти, негативно вплинути на здоров’я породіллі та новонародженої дитини.
Минулого тижня на Тернопільщині перебували сім спеціалістів з Великої Британії, Польщі, США та Канади — акушери,
неонатологи, анестезіологи —
учасники благодійного проекту
Kybele, які консультували, проводили операції, майстер-класи.
Основне завдання іноземних
медиків — популяризація методу епідуральної анестезії. Американський лікар-анестезіолог
Олег Туркот — наш земляк, який
нині працює у госпіталі Джона
Хопкінса, розповів, що у США до

методу знеболення під час пологів вдаються майже усі жінки. Це
цілком безпечно та не зумовлює
ніяких ускладнень для породіллі.
У кров новонародженої дитини
препарати, які вводять під час
обезболювання, взагалі не потрапляють. «Набагато шкідливішим є
загальний наркоз при кесаревому
розтині, — продовжує Олег Туркот, — проте в Україні й, зокрема,
на Тернопільщині, цей метод дуже
поширений. Це дійсно небажано
для матері та дитини. Якщо вже і
потрібен кесарів розтин, то його
доцільно здійснювати з використанням методу епідуральної анес-

Професор анестезіології Ліза
Корбет і лікар-анестезіолог Олег
Туркот (США) в редакції Тернопільської районної радіокомпанії
«Джерело».

На прийом до лікаря

Ознаки
переродження

Асиметрія –

Край –

Розмір –

Динаміка –

одна половинка нерівний, рваний,
родимки відрізня- має зазубринки
ється від другої

Забарвлення –

будь-які зміни в кольорі, поява вкраплень, зникнення
забарвлення

діаметр
родимки
більший
6 мм

кірочки, тріщинки, кровоточивість, випадіння
волосся

Іноді 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 можна успішно лікувати.
Потрібно звернутися за консультацією до дерматолога, який, за потреби, скерує до онколога.

епідуральної анестезії, з яким ми
їх та медиків активно знайомимо».
Учасники благодійного проекту Kybele разом із тернопільськими колегами здійснили кілька десятків операцій кесаревого
розтину зі знеболенням у ділянці
спини. Операції відбулися в обласному перинатальному центрі
«Мати і дитина», у Тернопільській
міській лікарні №2 та в деяких
районних центрах нашої області.
Приїзд спеціалістів організували
представники медичного університету й обласного управління
охорони здоров’я. Наступного
року учасники благодійного проекту Kybele обіцяли навідатися до
Тернопільщини знову.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Знати, щоб вижити

Найагресивнішим онкозахворюванням лікарі вважають меланому, оскільки вона
здатна уражати не лише шкіру, а й інші органи і системи. Причини, зазвичай, криються в несприятливому навколишньому середовищі та деяких особливостях організму
людини: незадовільний екологічний стан, ультрафіолетове опромінення, зниження
імунного захисту організму, генетична схильність, особливо у людей з блідою шкірою.
За останні 5 років захворюваність на меланому збільшилася на 60%. У Тернопільському районі на обліку перебувають 53 хворих з таким діагнозом.

Перевір
родимку!

тезії. Жінка не відчуватиме болю,
буде при свідомості та зможе побачити своє маля, почути його
перший крик».
«У мене дві дочки, — ділиться
лідер проекту Kybele, професор анестезіології Ліза Корбет
(США), — обидві народжували із
застосуванням методу обезболювання — епідуральної анестезії. Я
— щаслива бабуся, бо у мене здорові діти й онуки. Завдяки благодійному проекту Kybele, який діє
з 1997 року в Грузії, Боснії, Вірменії, Туреччині, радість безпечних
пологів без болю вже відчули сотні жінок. В Україні проект діє з
червня 2018 року. В українських
породіль має бути вибір — народжувати з больовими відчуттями
чи без них. А для того вони мають
володіти інформацією про метод

Шкільний меридіан

Меланома

Незважаючи на відносну доступність для огляду
та діагностики, це захворювання нерідко виявляють на останніх — ІІІ та ІV — стадіях. У 70% випадків меланома формується на шкірі ніг, спини, рук,
тулуба, обличчя. Інколи — на внутрішній поверхні
рук і підошвах ніг. Також може розвинутися в ділянці піднігтевої пластини, на очах і навіть на слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту.
Небезпечними є родимки і родимі плями, які
швидко ростуть, змінюють колір, мають нерівні,
розмиті краї. Плоскі вони чи випуклі — абсолютно
неважливо.

Учасники благодійного проекту Kybele на відпочинку в Тернополі.

А от якщо в ділянці плями 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.
Суттєвий вплив на розвиток меланоми здійснює надмірне ультрафіолетове опромінення.
УФ-промені здатні проникати і через воду на глибину до 2 метрів. Вода — це велика лінза, через
яку вплив променів на шкіру зростає у кілька
разів, що збільшує ризик розвитку раку шкіри.
Ось чому перед купанням необхідно нанести
безпечний крем із фактором захисту > 30. Чим
яскравіше сонце, тим вищим має бути коефіцієнт
захисту. Людям зі світлими шкірою, очима, волоссям рекомендовано наносити сонцезахисний
крем з SPF 50+. Якщо очі, шкіра та волосся темні,
можна застосовувати крем із SPF 30. Втім, навіть
сонцезахисний крем не захистить стовідсотково
від раку шкіри.
Великий ризик виникнення хвороби має перебування на сонці в години найвищої сонячної активності — з 12 до 15 години. Найбезпечнішими
періодами прийняття сонячних ванн є час до 10
год. та після 16 год. Тривалість не має перевищувати 2 години на добу.
Консультацію з приводу будь-яких новоутворів шкіри можна отримати в ТРТМО: в кабінеті № 311 — у лікаря-онколога та в кабінеті
№ 313 — у лікаря-дерматолога.
О.Г. Хмельницька, лікар-дерматолог
Тернопільської центральної районної лікарні.

25 квітня 2019 року на базі НВК «Великобірківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів - гімназія імені Степана Балея» відбувся День
цивільного захисту. На інформаційних годинах учні отримали інструктаж з правил поведінки у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
Під керівництвом директора школи Ольги Олексіївни Бас та заступника директора з навчальної роботи Людмили Ігорівни Івасечко відпрацьовано дії учнів відповідно до варіантів можливої
обстановки на території школи у разі виникнення надзвичайної
ситуації техногенного характеру.

За сприяння голови районної організації Товариства Червоного
Хреста Ольги Михайлівни Нижник лікарі Тернопільської районної лікарні — лікар-інфекціоніст Ольга Мирославівна Стець і лікар-нарколог
Володимир Ілліч Чучукало — провели лекції «Що ми знаємо про ВІЛ/
СНІД» і «Профілактика наркоманії та алкоголізму».
На практичних заняттях учні вчилися зав’язувати ватно-марлеві
пов’язки.
Вчителі предмету «Захист Вітчизни» Тетяна Ігорівна Радецька та
Володимир Володимирович Кукуріка провели серед учнів 10-х класів
квест «Знати, щоб вижити».
Закінчився День цивільного захисту комбінованою естафетою з
елементами стрільби з пневматичної гвинтівки та виконанням нормативів.
Тетяна Ігорівна РАДЕЦЬКА, вчитель предмету «Захист Вітчизни»
НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія імені Степана Балея».

