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П’ятниця, 24 червня 2016 року
●●Традиції

Порадниця

●●Професія — медична сестра

Учасники відзначення Дня матері у с. Товстолуг.

Квіти пахнуть, листячко зелене
Мама, мамочка, матуся.
Скільки ніжності і тепла,
ласки і любові в цьому слові. Слово “мама” росте з
нами тихо, як тихо ростуть
дерева, світить сонце, розцвітає квітка і гладить по
голівці рідна рука. Але цю
мить не вловити, як і не
вловити дня, коли вперше
над колискою нахилилась
мати. Це — мить, це — вічність, бо мама живе з нами
вічно.
У клубі села Товстолуг відбувся святковий концерт, присвячений Дню матері. Парох села о. Василь Собчук розпочав

свято молитвою. Ведучими заходу були директор Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана
Поврознік та учениця 10-го класу Катерина Поврознік.
Учасники концерту у віршах і
піснях дарували любов, теплі
слова подяки для єдиних на світі матерів та бабусь. Пісні у виконанні дуету Вікторії Тарнавської та Інни Панькевич, Галини
Депутат та Іванни Коляси, Наталії Васусь, Діани Тарнавської,
Вероніки Коляси, сімейного тріо
— Олесі, Вікторії та Марії Яремів, жіночого ансамблю “Журавка” у складі Ольги Сопільник,
Наталії Бути, Іванни Коляси, Галини Депутат, Юлії та Вікторії

Бутів. Глядачі щедро аплодували учасникам танцювального
колективу клубу села Товстолуг
“Флайм” (мистецький керівник
— Надія Собчук). Діти показали
таночки “Лелеки”, “Донечка
Вкраїни”, “Зайченята”, “Оптонфанк”.
Із вітальним словом до гостей і запрошених звернувся
староста Товстолуга і Застінки
Юрій Присяжний і вручив подарунки багатодітним матерям та
матерям-героїням. Завідуюча
клубом села Товстолуг Галина
Депутат подякувала учасникам і
гостям заходу. Завершилося
свято спільним виконанням
“Многая літа”.

●●На прийом до лікаря

Демодекоз: як позбутися?
Лідія ПОТІХА,
районний
дерматовенеролог.
За останній період
спостерігається почастішання випадків звернення пацієнтів до дерматолога зі скаргами на
наявність почервоніння, плямистих та
в у з л и к о в о гнійничкових висипань на шкірі обличчя, що пов’язано
з підвищенням естетичних вимог до зовнішнього вигляду і
які впливають на соціальну
дезадаптацію пацієнтів.
Найчастішою причиною звернень стають такі хронічні дерматози
шкіри обличчя, як себорейний дерматит, вугрова хвороба, розацеа,
навколоротовий дерматит. Ці хвороби часто провокує кліщ, який поселяється в сальних залозах шкіри,
живиться шкірним салом і злущеними клітинами шкіри. Мова йде про
кліщ демодекс, а захворювання, яке
він викликає, – демодекоз.
Демодекоз – прогресуюче захворювання, яке важко піддається
навіть довготривалому лікуванню.
Частіше захворювання виникає в
молодому віці після 25-30 років,
найактивніший розвиток припадає
на віковий період 40-60 років, переважно у жінок, найчастіше у блондинок і шатенок. У чоловіків захворювання має важчий перебіг, це
пов’язано з голінням, оскільки практично щодня знімається ороговілий
шар шкіри.
Виникнення
демодекозу
пов’язують з патологією травного
каналу, дисфункцією ендокринної
системи, психосоматичними імунними порушеннями. У жінок хвороба загострюється під час вагітності,
клімаксу, перед місячними. Особливу роль відіграють порушення нервової регуляції на кровоносні судини шкіри обличчя, що призводить
до застою крові в судинах обличчя.
Певною мірою на розвиток захворювання впливають алкоголь,
гарячі напої, прянощі, які спричиняють розширення судин шкіри обличчя, а також тривале сонячне
опромінення, захоплення сауною і

лазнею, тепло і холод можуть погіршувати перебіг демодекозу. Крім того,
використання косметичних засобів,
що містять гормональні препарати, в
багатьох жінок призводить до виникнення демодекозу:
гормональні та поживні речовини в
кремах – це улюблена їжа кліща.
Кліщ виявляють у
90% населення (відносять до
умовно-патогенного). Кліщі можуть
бути виявлені і в осіб з неураженою
на вигляд шкірою, без будь-яких
проявів. Це можна пояснити умовною патогенністю паразитів, здатною виявлятись за певних обставин. В даний час вважається, що
виявлення кліща у осіб зі здоровою
на вигляд шкірою, – це малосимптомна форма демодекозу, яка передує появі клінічних проявів.
Діагностику демодекозу проводить лаборант. Він вивчає зішкріб
шкіри з висипань пацієнта під мікроскопом і визначає кількість кліщів демодекс. Якщо воно не перевищує допустимої норми, то діагноз
від’ємний. Якщо ж показник більший, то це вказує на наявність захворювання.
Захворювання часто починається з транзиторних припливів до шкіри обличчя. Ці реакції з’являються
частіше, ніж звичайний рум’янець.
Емоційні стреси, вживання алкогольних напоїв, гострої їжі, інсоляція, температурні коливання можуть
бути пусковим механізмом усіх спалахів. Спочатку почервоніння триває від кількох хвилин до декількох
годин, супроводжується відчуттям
жару та зникає безслідно. Такий
стан може повторюватись місяці
або роки. Протягом цього часу розширюються судинки, стають помітнішими, почервоніння стає з синюшним відтінком. Дальший розвиток захворювання характеризується
появою окремих вогнищ почервоніння з лущенням у центральній
частині обличчя – (у Т-зоні: чоло,
ніс, щоки), на крилах носа, носогубному трикутнику. Хворі відчувають свербіж та повзання мурашок
постійно або після застосування то-

ніків, вмивання холодною водою.
Надалі можуть спостерігатись
окремі або згруповані рожевочервоні вузлики, горбики, вкриті
лусочками, потім деякі вузлики перетворюються на гнійники і уражається все більша поверхня шкіри.
Патологічний процес може поширюватись на навколоорбітальні ділянки, хворих турбує свербіння повік, печіння, болючість, світлобоязнь.
Особливим варіантом впливу демодекозу є ускладнення периорального дерматиту – ураження шкіри
навколо рота, що зустрічається переважно у молодих жінок. Виникненню його передує обтяжний
алергологічний анамнез, застосування фторованих зубних паст, гормональних мазей, прийом гормональних протизаплідних засобів,
супутні захворювання травного
тракту. Самовилікування від демодекозу не зустрічається, самолікування — недопустиме.
Сучасні напрямки лікування демодекозу мають включати препарати, які діють на всі ланки етіопатогенезу захворювання і повинні
бути спрямовані не тільки на усунення зовнішніх запальних елементів, але і на боротьбу з причинами,
які викликали підвищену активність
кліща.
В лікуванні демодекозу багато
залежить не тільки від лікуючого лікаря, але і від пацієнта. Якщо зменшити рівень стресу, скорегувати
свій раціон і гігієну, виздоровлення
стане швидшим. Гостра їжа, смажені, солені страви, солодощі і алкоголь – подразники, які ведуть до
підвищення саловиділення і агресивного розповсюдження кліща.
Тому дерматологи скеровують
пацієнтів на проведення загальних
аналізів крові, УЗД шлунковокишкового тракту та інші обстеження, рекомендують консультації суміжних спеціалістів (часто у пацієнтів з шкірними хворобами виявляються проблеми з печінкою, жовчним міхурем, тоді хворих направляють до гастроентеролога). Це
допомагає узгодити комплекс лікування.
Якщо на обличчі видно капілярну
сітку, — треба приймати засоби, що
зміцнюють стінки капілярів. В літню
і зимову пору обов’язково треба використовувати сонцезахисні креми.

Медична сестра онкологічного кабінету поліклініки
Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання Анастасія Кондратик.

●●Смачного!

На шашлики!
Ось і почався “шашликовий сезон”. Передчуваючи задоволення
від трапези на природі, ми старанно маринуємо м’ясо, прагнучи
приготувати найсмачніший шашлик і тим
самим здивувати друзів і рідних. Купувати
для шашлика зі свинини слід ошийок або
шийку — такий шашлик буде м’яким і соковитим. Прекрасно
підходять також і корейка, і поперекова частина,
і грудинка. Жиру в м’ясі повинно бути небагато, але бути присутнім він повинен,
щоб м’ясо не вийшло занадто сухим.

Шашлик
з білим вином
На 1 кг м’яса:
200-250 мл білого сухого вина
200-250 мл рослинної олії
1 морква
2 великих цибулини
1 долька часнику
1/2 лимона (чи 250 мл оцту)
1 невеликий пучок зелені
петрушки
2 лаврових листки
Чорний перець горошком.
Моркву, цибулю і часник нарізати тонкими кружечками.
М’ясо порізати великими кубиками, покласти в каструлю і полити
рослинною олією. М’ясо засипати
нарізаними овочами, зеленню петрушки, лавровим листом і чорним

перцем, полити вином, потім соком лимона (оцтом) і залишити
маринуватися від 2 годин до 1 доби.
Маринади для шашлика
(на 2 кг зі свинини):
* 6 цибулин великих, дві столові
ложки трав (кінза, базилік, майоран), одна чайна ложка солі, червоний та чорний мелений перець
— маринувати 6-12 годин;
* 5 цибулин великих, 100 мл води мінеральної, три столові ложки
рубаної петрушки, дві столові ложки рубаною кінзи, 1/2 лимона (сік),
по одній чайній ложці крупної солі,
червоний та чорний перець — маринувати 3 години;
Як не пересушити шашлик:
* не ріжте м’ясо занадто дрібно
— шашлик вийде сухим, тому що
м’ясо втратить свої соки;
* не повертайте шампури над
вугіллям занадто часто;
* якщо при смаженні над вугіллям з м’яса виділяється сік, який
капає на вугілля, то шашлик потрібно періодично збризкувати маринадом.

●●Скарбниця мудрості

Як жити довго
в щасті та радості
Заповіді 104-річного Андрія Ворона
вою. Але правду і мудрість здобуКоли твоє серце
деш лише в розмовах і роздумах з
спитає...
іншими людьми. Це розвиває роЯкщо хочеш виправити близьку
тобі людину, ніколи не сором її.
Навпаки, похвали її добрі риси,
підбадьор. І в приязній бесіді розкажи про свої вади, але так, щоб
думка про них спала їй на гадку.
Цю думку донось поступово, щоб
вона просочувалася в неї, як вода,
якою людина час від часу освіжає
свій рот. І тоді твоя порада допоможе близькій людині виправитися. Так і дітей виховуй. Дуже важливо, щоб дитина не росла жадібною. А жона передовсім має думати про свого чоловіка.
Будь завжди готовий, щоб не
зазнати сорому, коли твоє серце
спитає. Пам’ятай про це, коли готуєшся щось робити.
Світ такий, яким ти його бачиш,
а не такий, яким його бачить сусід
і показує телевізор. Вір своїм очам
і своєму розуму. Нехай не бентежать твоєї душі й не путають твоїх
ніг чужі погляди. Живи своєю голо-

зум більше, ніж книжки. Той, хто
слухає, має вісім вух. Той, що спостерігає збоку, має вісім очей.
Будь відкритий. Дивися людям в
очі. Це зневолює навіть звірів.
Ніколи не завершиться твій
Шлях, якщо будеш кожного дня
рухатися вперед, стаючи умілішим, ніж учора і сьогодні. І при
цьому будеш пам’ятати про свої
вади і не матимеш пихи. Ніколи не
думай, що ти досяг успіху. Смиренно йди за ним до кінця. Перемагай не інших, а себе. Людяність
— це коли ти ставиш себе на місце інших і враховуєш передусім
їхні інтереси.
Пізнавайте дух часу, щоб не відставати від нього. Але при цьому
живіть моментом, будьте вірні одній меті моменту. Живіть одною
думкою в один момент. Не треба
робити нічого іншого, розкидатися.
Тоді не буде другорядних справ,
переживань і невдач.

