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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

“Надія Ходань — наш сі-
мейний лікар”, — так ка-
жуть про завідуючу ФА-
Пом у селі Великі Гаї Тер-
нопільського району ті, 
кого пані Надія лікує не 
один десяток літ, і ті, хто 
вперше звертається до 
неї про допомогу. 

Більше двадцяти років від-
дала Надія Ходань сільській 
медицині і завжди працювала 
так, що отримувала на свою 
адресу лише схвальні відгуки. 
Майже по секрету мені сказа-
ли, що у Великих Гаях прожи-
ває дуже багато забезпечених 
людей, які  при потребі зна-
йдуть кошти, щоб лікуватися у 
визнаних світил медицини. Та 
вони не поспішають до них, бо 
знають: завідуюча місцевим 
ФАПом Надія Ходань упора-
ється з їхніми болячками не 
гірше дипломованого спеціа-
ліста з вищою освітою та бага-
торічною практикою. Сама ж Надія 
Степанівна скромно твердить, що 
такі оцінки про неї дещо перебіль-
шені, проте намагається в міру 
своїх сил допомагати всім, хто по-
требує  допомоги. Якщо відчуває, 
що її можливостей замало, на-
правляє до інших лікарів, слідуючи 
правилу: “Не можеш допомогти — 
не нашкодь”.

Надія в юності мріяла про зна-
чно прозаїчнішу професію — кулі-
нара. Але доля розпорядилася так, 
що спочатку дівчина працювала 
санітаркою у стоматологічній кліні-
ці. Робота їй подобалася. “Може, 
не сама робота, а люди, особливо 

діти, що приходили лікувати зубки, 
— згадує Надія Степанівна, — тоді 
й почала замислюватись, чи дійсно 
пов’язати своє майбутнє з меди-
циною. Але доля жінки завжди за-
лежить від сім’ї. Так і в мене. Ви-
йшла заміж. Народилися діти. Не 
дуже було часу на науку. Але тра-
пилась добра нагода: у Тернополі 
відкрили філію Чортківського ме-
дичного училища. Як людина з ме-
дичним стажем та хорошим дипло-
мом про середню освіту, мала пе-
реваги, чим скористалася. Закін-
чивши училище, працювала у Ве-
ликих Гаях акушеркою, а потім 
стала завідуючою ФАПом у цьому 
селі. А кулінар з мене вийшов так 

само. Готую обіди для сво-
їх рідних”.

Роботи у Надії Степанів-
ни Ходань дійсно багато. 
Великі Гаї — великі не ли-
ше за площею, але й на-
селенням. У селі проживає 
4700 осіб. Що дуже тішить: 
народжуються нові грома-
дяни України. Минулого 
року село стало багатшим 
на 63 дитини. Цього року 
вже народились і перебу-
вають під її пильним нагля-
дом, а також акушерки Лілії 
Грещук та молодшої мед-
сестри Даніїли Желішке-
вич, шість немовлят. “Рік 
лише почався, — усміхаєть-
ся Надія Ходань, — надіє-
мось, Бог дасть радість ма-
теринства ще багатьом 
жінкам”.

Завідуюча ФАПом у Ве-
ликих Гаях розповідає, що 
у закладі є все необхідне 
для надання невідкладної 
допомоги. Для обстеження 
та лікування при необхід-
ності пацієнтів направляють 
до Тернопільського район-

ного територіального медичного 
об’єднання. Кожного понеділка у 
ФАПі веде прийом сімейний лікар 
ТРТМО Галина Олегівна Боднар. У 
Великі Гаї часто приїжджають педі-
атри з ТРТМО. Проблем, зокрема, 
з вакцинацією, немає. Машину для 
виїздів надає Великогаївський 
сільський голова об’єднаної тери-
торіальної громади Олег Кохман. 
Водій Володимир Снігур як медик, 
завжди на посту, ніколи не відмо-
вить, у яку б пору доби до нього не 
звернулись. Ці люди усвідомлю-
ють, що, без перебільшення, інко-
ли навіть згаяна хвилина вартує 
людського життя чи здоров’я.

Сільський медик Надія Ходань

Завідуюча ФАПом 
у с. Великі Гаї Надія Ходань.

Жінкам з фігурою, що відріз-
няється від загальновизна-
них стандартів, практично 
завжди набагато складніше 
підібрати собі правильний 
образ. Це твердження можна 
однаковою мірою віднести і 
до вибору одягу, і до вибору 
стрижки. Однак, немає нічо-
го неможливого. Сьогодні ми 
дізнаємося, які стрижки мо-
жуть підійти пишнотілим кра-
суням.

Не секрет, що чим пишніші ва-
ші форми, тим більше є певних 
нюансів, які не завадило б прихо-
вати від очей оточуючих. Отож, як 
правильно підбирати стрижки по-
вненьким жінкам? На які поради 
стилістів варто звернути увагу?

Намагайтеся уникати зібраного 
у хвіст довгого волосся, безформ-
них зачісок і стрижок, які непри-
вабливо висять уздовж обличчя, а 
також надмірного об’єму. Ці об-
рази не тільки не додадуть вам 
привабливості, а лише погіршать 
ситуацію, виставивши напоказ всі 
існуючі вади.

Для більшості повних дам во-
лосся довжиною до плечей — 
справжнє табу, особливо, якщо 
природа наділила вас завитками і 
локонами.

З повною фігурою цілком по-
єднується як коротке, так і довге 
волосся, проте в цьому випадку 
краще забути про пряме волосся і 
стрижки без обсягу. Якщо ви зро-
бите собі “прилизану” коротку 
стрижку, то ризикуєте отримати в 
результаті якийсь дисбаланс, за-

снований на великому тілі і ма-
ленькій голові. Те ж саме можна 
віднести до всіляких гладких пуч-
ків і хвостиків, оскільки такі укла-
дання часто виглядають на повних 
відверто смішно.

При виборі будь-якої стрижки 
слід уникати прямих проділів, над-
мірної асиметрії, хоча невелика 
асиметрія, навпаки, вітається.

Якщо ви ще думаєте, чи робити 
стрижку з “начосом” або без, то 
відповідь очевидна — “начосу” так! 
Проте він не повинен бути без-
формним, гладким і прямим. По-
вним жінкам краще віддати пере-
вагу злегка об’ємному чубчику 
(зріджений, градуйований, косий). 
Для того, щоб отримати легкий і 
повітряний чубок, можна викорис-

товувати щипці великого діаме-
тру.

Стежте, щоб найширша части-
на обличчя не співпадала за роз-
мірами з найширшою частиною 
обраної стрижки. Спробуйте обі-
грати ситуацію за допомогою фі-
гурних і косих проділів, що при-
внесе в образ певну асиметрію і 
додатково витягне обличчя.

Якщо для вашого повного об-
личчя характерна зайва округлість, 
то доцільніше уникати стрижок, які 
будуть акцентувати увагу на вили-
ці, оскільки такі образи візуально 
лише повнитимуть вас. Для того, 
щоб обличчя виглядало більш ми-
ловидно, навпаки, вилиці необхід-
но ховати, наприклад, під бічними 
видовженими пасмами.

Дзеркало ●

Стрижка для “пухнастої” пані

* Юшку (уху) солять на почат-
ку варіння, а м’ясний бульйон 
— в кінці.

* Картоплю в мундирі солять 
на початку, а кашу краще соли-
ти в кінці приготування.

* На початку приготування не 
можна солити страви з квасолі, 
щоб не збільшити час приготу-
вання вдвічі, зате овочі на гар-

нір — морква або цвітна капуста 
— вийдуть смачнішими, якщо 
воду підсолити відразу.

* Сіль сприяє виділенню со-
ків, тому не варто солити м’ясо 
і овочі задовго до приготування 
і вживання — вони можуть вийти 
сухуватими.

* Продукти, сік яких містить 
гіркоту (кабачки, капуста), мож-

на посолити перед приготуван-
ням, щоб дати виділитися соку і 
злити його.

* Для прискорення розварю-
вання твердих продуктів, таких, 
як м’ясо або боби, їх варять у 
несолоній воді. Якщо ж важливі-
ше не дати продукту втратити 
форму, то воду краще підсоли-
ти.

Ради-поради ●

Як солити їжу?

11 березня ювілей відзначає 
дорога матуся, кохана дружина, 
любляча бабуся Любов Євгенівна 
ПАВЛОВСЬКА. Щиро вітаємо до-
рогу іменинницю!

Найдобріша, найкраща, єдина, рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько!

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до Вас!

Матусю рідненька, матусю єдина,

Вас щиро вітає вся наша родина,

Усі ми Вас любим і всі поважаєм,

Усі ми Вам щастя, здоров’я бажаєм.

Хай люблять та шанують Вас люди, 

Мирним та ясним світанок хай буде,

Усю доброту, що живе між людей,

Даруєм сьогодні на Ваш ювілей!

Добра ненька для дітей, господиня в хаті,

Нашим щастям разом з Вами 

будемо багаті. 

Для Вас ми сьогодні даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Щоб завжди здоров’я багато було,

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра Вам і радості, рідна, доволі.

Хай доля боронить від лиха й біди,

Лишайтеся, мамо, такою завжди.

Кожної миті щоб Ви відчували

Богородиці щиру опіку,

А Бог із неба нехай Вам дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

З любов’ю — чоловік 
Володимир, дочка Надія з 

чоловіком Володимиром, дочка 
Тетяна з чоловіком 

Володимиром, онук Олександр.

Любов Євгенівна Павловська 
з села Мишковичі Тернопільського району.

* При ангіні треба взяти шма-
точок хрону завбільшки з лісо-
вий горіх, дрібно нарізати, за-
лити 1/3 скл. окропу, накрити 
кришкою і дати настоятися 20 
хв. Всипати трошки цукру і пити 
по 1 ч. ложці кілька разів на 
день маленькими ковтками.

* При атеросклерозі помити 
(але не тримати у воді) 250 г 
хрону, обсушити і натерти на 
тертці з великими вічками. За-
лити 3 л гарячої води і кип’ятити 
20 хв. Відвар процідити і пити 
по 1/2 склянки, тричі на день.

* При невралгії, радикуліті, 
ішіасі і суглобовому ревматизмі 
накласти тертий хрін або його 
листки на хворе місце, накрити 
теплим вовняним шарфом і до-
бре вкутати.

* При підвищеному тиску 
250 г вимитого і обчищеного 
хрону натерти на тертці, залити 

3 л холодної води і кип’ятити 
15-20 хв. Пити по 100 мл 3 рази 
на день. Після кількох прийомів 
відвару кров’яний тиск нормалі-
зується.

* При бородавках роблять 
примочки із кашки натертого 
хрону із сіллю.

Народний цілитель ●

Хрін: пекучий  
і корисний

До речі ●

Якщо ви випадково розбили 
скло на дрібні осколки, то 
прибрати їх легко за допо-
могою пластиліну. Його по-
трібно просто покачати по 
тому місцю, де є розбите 
скло.

• Щоб почистити золото, його 
потрібно намастити губною пома-
дою і добре протерти ганчіркою.

• Щоб складки на брюках збе-
реглися до наступного прання, 
потрібно їх пропрасувати через 
ганчірочку, змочену в оцті. Або 
вивернути навиворіт, провести по 
лінії складки сухим милом, а далі 
вивернути на лицевий бік і про-
прасувати.

• Будь-які забруднення дуже 

добре відмиваються зі скла, якщо 
їх помити водою з кількома грану-
лами марганцівки.

• Щоб картопля в льосі не гни-
ла, до неї потрібно покласти бу-
ряк, який вбиратиме зайву воло-
гу.

• Щоб зберегти овочі від ми-
шей, потрібно зробити невеликі 
м’ячики з будяків і розкидати на 
овочі.

• Щоб зберегти часник, по-
трібно його розділити на зубчики, 
скласти в банку, закрити капро-
новою кришкою і поставити в хо-
лодильник.

• Щоб різнокольорові речі не 
полиняли під час прання, перед 
пранням їх потрібно замочити в 
9%-му оцті на 10 хв.

На всі випадки життя


