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П’ятниця, 23 вересня 2016 року

Будьте здорові

●●На прийом до лікаря

●●Поради батькам

Знайомтеся:
ваш сімейний лікар

5 помилок
під час лікування дитини

Великоберезовицька
АЛЗПСМ обслуговує 12149
осіб із чотирьох населених
пунктів Тернопільського району: смт В.Березовиця, с.
Острів, с.Буцнів, с.Серединки. Тут працюють лікарі
вищої кваліфікаційної категорії: завідувач амбулаторією, педіатр О.Д. Ганевська,
сімейні лікарі – В.П. Тис,
О.Б. Бобецька, М.І Головецький, лікар-стоматолог
В.П. Замрига, лікарі першої
кваліфікаційної категорії —
І.Я. Сампара й О.О.Зварич.
В амбулаторії проводять наступні обстеження: загальний
аналіз крові, загальний аналіз
сечі, цукор у крові, ЕКГ. Крім
того, працюють кабінети — фізіотерапевтичний та онкопрофоглядів, функціонує денний стаціонар на шість ліжок.
На дільниці впродовж 10-ти
років спостерігається приріст
населення. За 8 місяців 2016
року народилася 101 дитина,
кількість померлих за цей час –
86 осіб. Приріст населення – 15
осіб.
За інформацією лікарів, на
обліку тут перебувають 3 інваліди і 220 учасників Другої світової війни, 18 учасників бойових
дій, 66 учасників АТО, 49 чорнобильців,
троє
дітейчорнобильців, 4 воїни ОУНУПА.
Амбулаторія у Великій Березовиці розташована за адресою: вул. Подільська, 25. Філіал
амбулаторії розташований на
вул. Енергетична, 13. Фахівці
також приймають пацієнтів у
ФАПах сіл Острів, Буцнів і Серединки.
Дільницю № 1 смт В.Березовиця обслуговує сімейний лікар
вищої кваліфікаційної категорії

В.П. Тис. Загалом на дільниці
проживають 1511 осіб дорослого населення і незареєстровані
у селищній раді жителі дачного
кооперативу «Нива». На обліку
– 2 учасники бойових дій, 33
учасники Другої світової війни,
19 учасників АТО, 4 чорнобильці, 1 учасник війни в Афганістані. На диспансерному обліку перебувають 1211 осіб.
Дільниця обслуговує мешканців вулиць: Національного відродження, Шевченка, І.Франка, Петриківська, Подільська, Чорновола, Лугова, Заводська, Набережна, Родини Геретів, Ланова, Л.

Крупи, Петриківська-бічна, Січових Стрільців, Затишна, Дачна.
Дільницю № 2 смт В. Березовиця обслуговує сімейний лікар
вищої кваліфікаційної категорії
О.Б. Бобецька. На дільниці проживають 2445 осіб.
На обліку перебувають 35
учасників і 1 інвалід Другої світової війни, 10 учасників АТО та
3 чорнобильці. На диспансерному обліку перебувають 1615
осіб. Лікар дільниці надає кваліфіковану допомогу мешканцям
вулиць Микулинецька, Зелена,
Степана Бандери, Молодіжна,
Б.Хмельницького.

Графік прийому лікарів загальної
практики сімейної медицини ТРТМО
АЗПСМ смт Велика Березовиця
Михайло
Іванович
Головецький
Вівторок, п’ятниця — АЗПСМ
смт. В.Березовиця
Прийом – 9.00 – 12.30
Виклики на дім – 12.30 –
16.45
Понеділок, четвер — ФАП с.
Острів
Прийом – 9.00 – 12.30
Виклики на дім – 12.30 –
16.45
Середа — ФАП с. Буцнів, с.
Серединки
Прийом – 9.00 – 12.30
Виклики на дім – 12.30 –
16.45
Оксана Богданівна Бобецька
Вулиці: Микулинецька, Зелена, С. Бандери, Б. Хмельницького, Молодіжна.
Прийом – 8.30 – 12.00
Виклики на дім – 12.00 –
16.15
Віра Павлівна Тис
Вулиці: Ланова, Лугова, За-

водська, Крупи, Національного
відродження, Шевченка, Петриківська, Франка, Медова,
Січових стрільців, Набережна.
Прийом – 8.30 – 12.00
Виклики на дім – 12.00 –
16.15
Ірина
Ярославівна
Сампара
Вулиці: Л.Українки, Трудова,
Вишнева, Підгірна, Весняна,
Миру, Миру-бічна, Стуса, Дубрівська, Злуки, Галицька, Гаївська, Степова, Козацька, Польова, Перемоги, Дружби,
Дружби-бічна,
Глибока,
Глибока-бічна, Березова, Гагаріна, Садова, Сонячна.
Прийом – 9.00 – 12.30
Виклики на дім – 12.30 –
16.45
Оксана
Олександрівна
Зварич
Вулиця Енергетична.
Прийом – 9.00 – 12.30
Виклики на дім – 12.30 –
16.45

●●Коментар фахівця

Помилка 1. Не дати
температурі піднятися
Лікарі не втомлюються повторювати: температуру до 38,5 °C
збивати не треба — дайте організму можливість самому побороти
інфекцію. Проте у батьків часто
здають нерви, і вони починають
давати дитині таблетки, коли стовпчик термометра і до 38 ° C не доповз.
Як треба: давайте дитині більше
пити, обтирайте її вологою прохолодною (але не холодною!) серветкою. Мед, малина, лимон, липовий
цвіт — все це прекрасні природні
жарознижуючі засоби, які м’яко
впливають на організм.
Препарати починають давати
при 38,5 градуса, якщо дитина дуже важко переносить температуру,
то при 38. Але не варто забувати,
що між прийомами ліків має бути
певний часовий інтервал, який саме - читайте в інструкції.
У проміжках між таблетками
продовжуйте обтирати хворого і
давати йому пити.
Помилка 2. Кращі жарознижувальні — малина і мед
Застудженій дитині потрібно
більше пити, щоб виводити токсини. А при хворому горлі теплий напій ще і допоможе вгамувати біль.
І ось дитині готують гарячі морси, малинові компоти та чаї з лимоном.
Як треба: це напої хороші, але в
невеликих кількостях. Оскільки всі
вони солодкі - це додаткове навантаження на нирки. Крім того, надто
гаряче питво з лимоном або журавлиною може травмувати і без
того хворе горло. Для зниження
температури педіатри рекомендують давати дитині звичайну, трохи
теплу воду. Причому особливо
ефективно давати її в режимі крапельниці: 1-2 чайні ложки кожні
5-10 хвилин.
Помилка 3. При застуді
треба закутати дитину
Звичайно, застудженій дитині
потрібне тепло, але немає жодної
необхідності вкутувати її в примі-

щенні. Як треба: коли температура
піднімається, дитину лихоманить,
вона сама хоче закутатися. Так і
має бути. Але коли температура досягає піку, дитині стає жарко, краще
роздягнути її до нижньої білизни і
проводити обтирання. За рахунок
випаровування вологи температура
тіла буде знижуватися.
Помилка 4. Відразу
приймати антибіотики
Застудні захворювання — вірусного походження, а антибіотики на
віруси не діють, проте батьки вважають за краще лікувати застуду
саме цими препаратами. Тим часом інфекціоністи б’ють на сполох:
через доступність антибіотиків і
надмірну любов до них населення
стійкість бактерій до ліків досягла
такого розмаху, що скоро серйозні
і небезпечні для життя захворювання просто нічим буде лікувати.
Як треба: єдино правильний метод — звернутися до лікаря, який,
якщо бачить, що до вірусної інфекції приєдналася бактеріальна, призначить антибіотик, необхідний у
вашому конкретному випадку.
Помилка 5. Хворіти довго
ніколи!
Зазвичай таку позицію займають
батьки школярів. Три дні відлежався, температура спала — і вперед,
підкорювати вершини знань! Часто
батьки не звертають уваги на те, що
і кашель ще залишається, і нежить
не до кінця пройшов.
А скарги на слабкість і стомлюваність вони сприймають як звичні
прийоми школяра, який не хоче
йти до школи. Тим часом педіатри
впевнені: таке експрес-одужання
може призвести до ускладнень або
до того, що дитина скоро захворіє
знову.
Як треба: дайте дитині не просто відлежатися, а вилікуватися.
Нехай вона вдома прийме всі належні ліки, виконає курс полоскань
та інгаляцій. Якщо ж дитина приймає антибіотики, тим більше не
поспішайте до школи. Уроки можна
робити і вдома. Зрештою, здоров’я
важливіше за хороші оцінки.

Ольга Рева:

“Рання діагностика раку грудей —
запорука успішного лікування”
Галина ЮРСА – ТРР
“Джерело”.
Фото автора.
20 жовтня за ініціативи Міністерства охорони здоров’я
України стартує Всеукраїнський
освітньоінформаційний
місячник
“Рак грудей: знати — означає перемогти”. У рамках
проекту в усіх обласних онкодиспансерах у дні відкритих дверей, а також у медичних закладах, де є лікаріонкологи, можна буде отримати консультацію, пройти
огляд та діагностику, а в райони, де немає таких фахівців, вирушать пересувні мамографи. Ми запросили до
розмови лікаря-акушера, гінеколога жіночої консультації ТРТМО Ольгу Реву.
— Пані Ольго, останніми роками багато говорять про онкологію молочної залози. Ця тема актуальна не лише у нас, а
й у країнах, які називаємо цивілізованими.
— Рак молочної залози в Україні, як і в багатьох інших країнах
світу, посідає перше місце в
структурі
захворюваності
та
смертності від злоякісних новоутворювань серед жінок. За останні
20 років кількість випадків хвороби неухильно зростала на 1-2%
за рік. Найвищі показники захворюваності спостерігають у країнах Західної Європи й США (100120 випадків на 100 тис. жіночого
населення). В Україні показник
захворюваності нижчий і становить 60,9 випадків на 100 тис.
жіночого населення, але співвід-

ношення між кількістю жінок, які
захворіли, і кількістю тих, які померли від хвороби, в Україні є
гіршим, ніж у розвинених країнах
світу. Головна причина – пізня
діагностика хвороби. У Тернопільському районі, де проживають 60 тисяч осіб, зареєстровано
161 особу з раком молочної залози й 230 осіб із мастопатією.
Це – жінки віком від 40 до 70 років.
— Яка тенденція розвитку
цієї хвороби?
— На жаль, дуже сумна. Кожні
30 хвилин в Україні виявляють новий випадок захворювання на рак
молочної залози. Щогодини від
цієї хвороби помирає одна жінка.
Щороку – 7,5 тисяч жінок.
— Які фактори підвищують
ризик захворювання?
— Сучасні наукові дослідження
розглядають більше 80 факторів
ризику раку молочної залози, які
не завжди стають причиною захворювання, проте можуть бути
чинниками підвищеної вірогідності його розвитку. Одним із таких
факторів, який впливає на виникнення різних патологічних станів,
у тому числі раку молочної залози, є йод – життєво важливий мікроелемент на всіх етапах внутрішньоутробного розвитку й
життєдіяльності людини. Останні
досягнення фізіології та молекулярної біології значно збагатили
наше уявлення про обмін йоду на
клітинному рівні. Провідну роль у
розвитку раку молочної залози
відводять порушенням гормонального балансу, зокрема продукуванню й метаболізму статевих гормонів і гормонів щитоподібної залози. На думку деяких
дослідників, порушення функціо-

нальної активності щитоподібної
залози є одним із факторів ризику розвитку раку молочної залози. До таких порушень призводить нестача йоду в продуктах
харчування, а також вплив забруднювачів навколишнього середовища, наприклад, тютюнового диму. Суттєві фактори – це
спадковість, пізня менопауза, пізні перші пологи (після 30-ти років) або ж їх відсутність, переривання вагітності, ожиріння.
— Існує прислів’я: “Долю конем не об’їдеш”. А можна
якось уникнути цієї хвороби?
— Українці також кажуть: “Роби, небоже, то й Бог допоможе”.
Людина зобов’язана дбати про
своє здоров’я. Рак молочної залози переважно виявляють на
пізніх стадіях, коли ще допомагає
оперативне втручання або вже,
на жаль, нічим не можна зарадити. Тому й маємо таку високу
смертність. Якщо після 40-ка років кожна жінка хоча б один раз на
два роки буде робити мамографію, то хворобу, якщо вона виникне, можна успішно вилікувати.
Тоді випадків онкології було б набагато менше і смертей також.
Обстежуватись потрібно здоровим людям, бо у 95% випадків
рак молочної залози не турбує
жінку, а тим часом на першій, нульовій стадіях рак повністю виліковується. Самодіагностика разом із клінічним обстеженням і
мамографічним скринінгом – три
кити раннього розпізнавання раку
молочної залози. Самодіагностику слід починати відразу, як тільки
у дівчини сформувалися груди.
Треба привчитися раз на місяць
оглядати себе і порівнювати симетричні ділянки молочних залоз.

Робити це краще
перед дзеркалом,
піднімаючи і опускаючи руки, повернувшись
ліворуч,
праворуч, дивлячись, чи немає зміни форми молочної
залози, втягнення
шкіри. Слід уважно
оглядати чашечку
бюстгальтера
на
предмет виділень.
Добре робити самодіагностику, приймаючи душ, тоді
легко оцінити будову молочної
залози. Робити це найкраще в
так званий холодний гормональний період. Тиждень до місячних і
тиждень після них для цього не
підходять. Клінічне обстеження в
лікаря-мамолога допомагає виявити пухлини від 4 і більше міліметрів. Його проводять раз на
два-три роки, починаючи з 18-20
років, а з 30-річного віку — щороку. Мамолог може вивчити всі
скарги, оцінити стан, дати певні
поради. Третій крок — інструментальна скринінгова діагностика.
Сучасні апарати ультразвукової
діагностики (УЗД) дають якісне
обстеження. Його роблять із 30річного віку один раз на рік. Мамографія — метод рентгенологічний і дає променеве навантаження, тож до 40-річного віку його не
призначають. Але і ризик захворіти в цьому віці досить низький.

Якщо до 30-річного віку рак молочної залози вражає одну з 1200
жінок, з 30 до 40 років — одну з
207 жінок, то в 40-59 років хворіє
одна з 24, а з тих, кому понад 60,
— одна з 13. Отже, від 40 до 50
років мамографічні обстеження
необхідно проходити раз на рік.
Але якщо немає підозрілих змін у
структурі молочної залози, можна
робити цей скринінг раз на два
роки. А з 50 років — щорічно. На
сучасних апаратах можна виявити
найменші зміни, які стануть вузлами через 3–4 роки. Їх можна
видалити хірургічно, і при такій
формі раку лікарі-онкологи дають
гарантію, що жінка повністю вилікується і проживе багато років.
Лікарі-онкологи застерігають жінок від конфліктів, образ, перевтоми, тривалого використання
оральних контрацептивів, тютюнокуріння, які можуть суттєво
впливати на гормональний стан
організму.

Увага акція!

З 17 по 21 жовтня у ТРТМО проводиться
БЕЗКОШТОВНЕ обстеження жінок у кабінеті
ультразвукової діагностики та мамографії.

