П’ятниця, 3 червня 2016 року
●●Людина і її справа

Здоров’я

●●А ви знаєте?

Чому варто
пити каву...

У хірургічному кабінеті поліклініки Тернопільського районного
територіального медичного об’єднання: лікар-хірург Роман Балабан (крайній справа),
лікар-хірург Руслан Мельник, медична сестра Зоряна Бубенчик.

●●Технології

Два електрокоагулятори стали
незамінними під час хірургічних втручань
у відділенні оперативної гінекології в
перинатальному центрі “Мати і дитина”
Світлана ГУМЕННА,
прес-служба управління
охорони здоров’я
Тернопільської ОДА.
Завдяки цим сучасним апаратам вітчизняного виробництва ЕХВЧ-200 “Надія-4”, які
уже використовують для зупинки кровотечі під час хірургічних втручань в гінекології і акушерстві, у відділенні патології вагітних КУТОР
“Тернопільський обласний
клінічний
перинатальний
центр “Мати і дитина” уже
проведено півдесятка операцій.
Функціональність електрокоагуляторів, отриманих за сприяння
благодійників-організаторів “Марафону добра” Натою Бенч та Вікторією Фаріон, наочно демонструє прес-службі управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА
акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, завідуючий відділенням оперативної гінекології вагітних перинатального центру Володимир Господарисько.
— Сьогодні в акушерстві та гінекології послуговуються новітніми методиками лікування різних
серйозних захворювань, що, в
свою чергу, забезпечує ефективність і безпеку проведеної терапії,
– зазначає Володимир Господарисько. — Отримані за сприяння
благодійників ЕХВЧ-200 “Надія-4”
або, іншими словами, електрохірургічні високочастотні апарати, в
даний час використовуються в
практичній діяльності у разі необхідності проведення оперативних
втручань. Суть у тому, що електричний струм в електрокоагуляторі сприяє розсіченню тканин
пацієнта, а, залежно від налаштувань електричного приладу, відбувається коагуляція, або розсічення тканин в потрібній ділянці
тіла. До слова, такий вид оперативного втручання, як один з найбільш дієвих способів лікування
серйозних захворювань, окрім гінекології, використовується в онкології, урології, проктології, при
лапароскопічних малоінвазивних
втручаннях, а також в ортопедії,
ЛОР-хірургії та ендохірургіі, а також інших напрямках медицини.
Як каже Володимир Господарисько, “обидва отримані електрокоагулятори укомплектовані
електронними блоками, педалями, нейтральними електродпластинами, хірургічними наборами, тримачами монополярних
електродів, біполярними пінцетами та відповідними тримачами
для пінцетів”.

* Кава багата
антиоксидантами,
що
нейтралізують
дію вільних радикалів,
які
сприяють старінню організму.
* Антиоксиданти, що містяться в каві,
допомагають
запобігти розвитку онкологічних та деяких серцевосудинних
захворювань, цукрового діабету і хвороби Паркінсона.
* У низці досліджень показано, що вживання натуральної
кави знижує ризик розвитку раку товстої кишки і стимулює
роботу
шлунково-кишкового
тракту.
* Кофеїн чинить стимулюючу
дію на всі системи організму,
зокрема й серце, покращуючи
його ритміку і наповнення пульсу.
* Кава зменшує, або навіть
повністю знімає головний біль
через розширення судин головного мозку.
* Кава покращує мозковий
кровообіг, прискорює виведення з мозку так званих токсинів
втоми.
* Кофеїн, всупереч поширеній думці, не викликає небезпечного для здоров’я підвищеного серцебиття. Про дослідження американських медиків, опубліковане в журналі
Arrhythmia id Electrophysiology,
повідомляє The Telegraph.
* Вчені довели, що аромат
кави бореться зі стресом, викликаним нестачею сну. Поки
невідомо, чи впливає так цей
запах на інші види стресу, але
ймовірність велика. Спробуйте
самі перевірити!
* Люди, які випивають хоча б
чашку кави щодня, менше ризикують постраждати від цирозу печінки та інших захворювань печінки, пов’язаних з надмірним вживанням алкоголю.
* У більшості досліджень,
проведених протягом останніх
20 років, не було виявлено
жодної залежності частоти серцевих захворювань від вживання кави і будь-якого істотного
впливу кави на підвищення артеріального тиску. Навпаки, ка-

ва може підвищувати рівень
доброякісного холестерину в
крові, тобто, захищати від розвитку атеросклерозу.
* Кава може завдати шкоди
серцю, тільки якщо пити її занадто часто. У Бостоні (CШA) в
результаті
спостереження
85 747 жінок протягом 6 років
було відзначено 712 випадків
серцевих захворювань. Причому більшість випадків було відзначено у тих жінок, які випивали більше шести чашок у день,
і у тих, які взагалі кави не вживали.
* У Шотландії лікарі, які обстежили 10 359 чоловіків і жінок, виявили, що ті, хто пив каву, були менш схильні до
серцево-судинних захворювань.
Це ще раз підтверджує, що у
всьому потрібно знати міру.
…і в чому причина обмежень
щодо кави
* Занадто велика кількість
кави може підвищувати артеріальний тиск, прискорювати
пульс і порушувати сон.
* Підбадьорливий ефект від
кави досить швидко проходить,
і через дві години після випитої
чашки виникає сонливість.
* Вважається, що кава сприяє вимиванню кальцію з кісток і
ускладнює його всмоктування в
кишечнику. Крім того, кава
сприяє виведенню з організму
заліза, магнію, фосфору, калію
і натрію. Правда, серйозних доказів цього поки що немає.
* Вагітним жінкам і матерям,
які годують грудьми, рекомендується утриматися від вживання кави, оскільки кофеїн здатний накопичуватися в крові матері і проникати в плаценту, а
також може призвести до зниження вмісту заліза та інших
корисних мінералів у грудному
молоці.

●●Спробуйте
Акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії,
завідуючий відділенням оперативної гінекології вагітних
Тернопільського обласного клінічного перинатального центру
“Мати і дитина” Володимир Господарисько.
стаціонару електрокоагулятори є
До слова, благодійний подарувкрай необхідними та чи не найнок отримано дуже вчасно, адже
більш хірургічно значущими. А поякраз у ремонтному обслуговуванні знаходиться єдиний елек- дарували їх благодійники — організатори “Благодійного марафотрокоагулятор, яким послуговувану”, завдяки зібраним коштам у
лися в перинатальному центрі по2015 році.
над п’ять років.
Окрім двох електрокоагулятоТе, що обидва електрокоагулярів для “Тернопільського обласнотори стали незамінними під час
хірургічних втручань у відділенні го клінічного перинатального центру “Мати і дитина” Ната Бенч та
патології вагітних, підтверджує і
Вікторія Фаріон передали у Тернолікар-акушер – гінеколог перинапільську обласну дитячу лікарню
тального центру Наталія Шпікула.
енцефалограф для обстеження ді— З впровадженням в практику
використання електрокоагуляторів ток, хворих на епілепсію. Власне,
кошторисно усе обладнання вархірургія в гінекології та акушерстві
стала малотравматичною, безпеч- тувало 150 тисяч гривень.
Під час представлення елекною та економічно вигідною.
трокоагуляторів
дівчатаНаправду, використання елекорганізатори висловили намір ортрокоагуляторів передбачає такі
переваги, як безпечність і ефек- ганізувати та провести наступний
“Благодійний
марафон-2016”.
тивність самої оперативної процедури, в ході якої не передбаче- Цьогоріч, за їхними словами, сконо використання сторонніх тіл в ріш за все, марафон дистанційно
буде збільшено. Благодійники
організмі пацієнта. Оперативне
сподіваються на залучення більвтручання часово значно скорочується. Але найважливішою пере- шої кількості учасників до благодійного забігу, що дасть змогу
вагою є зменшення крововтрати
пацієнта під час операції. До того зібрати більше коштів. Що буде
ж, реабілітаційний період прохо- за них придбано, ані Ната, ані
Вікторія не кажуть, але запевнядить швидше та без серйозних
ускладнень, — каже Наталія Геор- ють, що це буде “максимально
ефективна річ”.
гіївна. В умовах гінекологічного

Зміцнюємо судини
Щоб допомогти судинам
стати міцнішими та еластичнішими, нічого особливого не потрібно. Матінкаприрода давно про все
подбала.
Відмінний засіб для гіпертоніків — настій із лимонних шкірок,
які містять цілющу ефірну олію.
Для приготування відвару шкірки
двох свіжих лимонів залити
2 скл. води і кип’ятити на повільному вогні 30 хв. Залишити настоюватися близько години, після чого відвар слід процідити і
приймати по півсклянки тричі на
день перед їдою. Не менш корисним буде і просто жування
свіжих лимонних шкірок або вживання півлимона на день.
Ще народна аптека рекомендує сік одного лимона змішати з
0,5 кг меду і 50 г меленої натуральної кави. 1 ч. ложка суміші
після їди допоможе нормалізувати тиск і збадьорить.
Антиоксидантні властивості
лимона дозволяють використовувати його при атеросклерозах.
Вичавити сік з одного лимона,
додати 2 ч. ложки меду і 1 головку часнику, заздалегідь пропущену крізь м’ясорубку або блендер. Отриману порцію треба ви-

пити за два прийоми — вранці і
ввечері за 30 хв до їди. Курс лікування — 1 місяць, після чого
потрібна перерва.
При серцевій недостатності
добре підтримають серце смачні
ліки з лимона, персиків і чорносливу, що містить багато калію.
Суміш з подрібнених у блендері
фруктів приймають по 1 ст. ложці
щоранку.
Рецепти для лікування стенокардії. Сік 2 лимонів змішують із
соком 2 листків алое і 500 г меду. Схема прийому — по 1 ст.
ложці тричі на день за годину до
їди. Для приготування ще одного
засобу треба узяти по 1 лимону і
апельсину, по 50 г моркви, чорносливу, кураги і бананів. У перекручену крізь м’ясорубку масу
додати 2 ст. ложки меду. Такі ліки вживають уранці по 2 ст. ложки протягом 30 днів.
* Подрібнену головку часнику
залити склянкою маслинової олії
і поставити суміш настоюватися
в темну шафу при кімнатній температурі на добу, потім додати
1 ст. ложку свіжого лимонного
соку і перемішати. Приймати цілющу суміш по 1 ст. ложці хоча б
раз, але краще двчі на день
через годину-півтори після їди.
Мінімальний курс — місяць.

