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Будьте здорові!

П’ятниця, 28 жовтня 2016 року

●●На прийом до лікаря

Ваш сімейний лікар

Ігровицька АЛЗПСМ обслуговує мешканців трьох сіл: Ігровиця, Івачів Долішний, Івачів Горішний, які розташовані в радіусі близько 10 км. Загалом на
дільниці проживають 1753 особи. На диспансерному обліку
перебувають 819 осіб.
В амбулаторії веде прийом
сімейний лікар, він же завідувач
амбулаторією, Володимир Антонович Шпитковський, лікар
вищої кваліфікаційної категорії.
Графік прийому:
з 9 по 12 год. — в амбулаторії;
з 12 по 15 год. 30 хв. —
обслуговування за викликом.
У медичному закладі функціонує фізіотерапевтичний кабінет,
діє денний стаціонар на 6 ліжок. Також приймає лікар-стоматолог,
можна пройти ЕКГ-обстеження. Працює лаборант, який здійснює
наступні обстеження: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на цукор.

Медики попереджають
тернополян
про три штами грипу
Цього осінньо-зимового
періоду в Україні циркулюватимуть три штами
грипу. Про це на брифінгу
повідомила головний позаштатний
інфекціоніст
Міністерства
охорони
здоров’я України Ольга
Голубовська.
«Перший – H3N2, різновид
«Гонконг». Він не новий, але
трохи інакший, адже віруси грипу постійно змінюються. Близько 40% населення вже мають
від нього імунітет, але краще
провакцинуватися. Також буде

циркулювати доволі агресивний
штам H1N1 і грип В, який спричинює легкі форми захворювання», — сказала Голубовська.
Інфекціоніст зазначила, що
до «груп ризику» для штамів
H3N2 і В належать – діти та
люди старші 60 років.
При цьому, за її словами,
штам H1N1 найбільш небезпечний для людей із надмірною вагою, хворих на цукровий
діабет, астму, серцево-судинні
захворювання, особливо тих,
хто приймає препарати на
основі ацетил-саліцилової кислоти.

Дешеві аналоги
дорогих ліків
Вітчизняні

Назва, дозування

Ціна

Назва дозування

Ціна

Аспірин таб. 500 мг №10 49,35

Ацетилсаліцилова к-та 5,30
500 мг №10

Гропринозин таб. 500 мг 185,00
№20
Бепантен крем 5% 30 г
103,00

Новірин 500 мг №20

102.00

Пантестин-Дарниця 69,00
гель 30 г
1224,00 Потенціале таб. 100 197,00
мг№4

Віагра таб. 100 мг №4
Вольтарен 25 мг №30

234,15

Де-нол 120 мг

380,00

Дифлюкан 1 5 0 м г № 1

290,00

Диклофенак Д таб. 8,10
№30
Віс-нол капс. №100
197,0
Флуконазол-Д
мг№1

150 14,35

Віролекс крем 50 мг/г 5 г 169,00

Ацикловір крем 5% 5 г 20,00

Імунал 50 мл

100,55

Ехінацеї
50,0

Імодіум капс. 2 мг№20

106,85

Лоперам
№20

Йодомарин 200 мкг №50 94,75
Клацид СР таб. 500 мг 290,50
№5
Кларитин 10 мг №10
105,70
Лазолван таб. 30 мг №20 56,50

настоянка 5,50
Дід

2

мг 10,25

Йодид Фармак 200 мкг 13,00
№50
Кларитроміцин-Зд 500 82,00
мг №10

Ламізил крем 1% 15.0

142,00

Лоратадин 10 мг №10 7,65
Амброксол г/х таб. 30 7,40
мг №20
Ламікон крем 1% 15,0 74,00

Ліотон 1000 гель 30,0

129,00

Гепарин гель 30,0

46,10

Мезим форте 3500 №20

56,00

12,25

Но-шпа 40 мг №24

53,70

Панкреатин-ЗН таб.
№20
Дротаверин-Д 40 мг
№20
Ібупрофен таб. 200 мг
№50
Аспаркам таб. № 50

17,10

Нуферон габ. 200
№24
Панангін таб. №50

мг 98.75

Панадол 500 мг №12

17,85

Парацетамол-Д 500 мг 6.90
№10

Сумамед 500 мг №3

184,00

А з и т р о м і ц и н - 34,25
Астрафарм 500 мг №3

Трихопол 0,25 №20

89.15

Тридерм крем 15,0

253,00

Метронідазол
0.25 26,60
№20
Триакутан крем 15,0 90,00

Троксевазин гель 40.0

49,00

Троксерутин гель 40,0 27,15

Фастум гель 2,5% 30,0

73,25

Ф-гель 2,5% 30,0

114,00

Найагресивнішою пухлиною
лікарі вважають меланому,
оскільки вона здатна уражати не лише шкіру, а й інші
органи і системи. Причини
її розвитку, зазвичай, криються в навколишньому середовищі та особливостях
організму людини.
Це – незадовільний екологічний стан, ультрафіолетове опромінення, зниження імунного захисту організму, генетична схильність, особливо у людей з блідою
шкірою. За останні 5 років кількість захворювань на цю недугу
зросла на 60%, з яких 20% мають смертельні наслідки. У Тернопільському районі на обліку
перебувають 37 хворих на меланому.
У 70% усіх випадків меланома
формується на шкірі ніг, спини,
рук, тулуба, обличчя. В окремих
випадках утворюється на долонях і стопах ніг, може розвинутися в ділянці піднігтевої пластини, в очах і навіть на слизовій
оболонці шлунково-кишкового
тракту.
Небезпечними є родимки і родимі плями, які швидко ростуть,
змінюють свій колір, мають нерівні, розмиті краї. Пласкі вони
чи випуклі – абсолютно не важливо.
Зазвичай, 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 направить до онколога.
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
і 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.
Провідну роль у розвитку меланоми відіграє надмірне ультрафіолетове опромінення. УФ промені здатні проникати і через
воду на глибину до 2 метрів. Вода – це велика лінза. Через неї

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 більше 30. Втім, навіть
сонцезахисний крем стовідсотково не вбереже від раку шкіри.
Чим яскравіше сонце, тим вищий
має бути коефіцієнт захисту. Людям зі світлими шкірою, очима,
волоссям рекомендовано наносити сонцезахисний крем з SPF
50 і вище. Якщо очі, шкіра та волосся темні, то можна застосовувати перед виходом на сонце
крем із SPF 30.
Великий ризик для організму
несе і перебування на сонці в період найвищої сонячної активності — з 12 по 15 годину. Щоб
приймання сонячних ванн було
безпечним, найкращим періодом
перебування на сонці є час до 10
години ранку та після 16 години.
Тривалість перебування на сонці
не повинна перевищувати 2 години на добу.
Консультацію з приводу будьяких новоутворень шкіри можна
отримати в ТРТМО в кабінеті
№107 у лікаря-онколога та в кабінеті
№207
у
лікарядерматолога.

09.12.2016 р. дерматоонколог КУТОР “Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер” проводитиме
скринінгове обстеження мешканців району на предмет ранньої
діагностики пухлин шкіри.
Обстеження проводиться методом дерматоскопії – сучасної
неінвазивної діагностики новоутворень шкіри.
Місце проведення: центральна районна поліклініка, м.Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9, кабінет 311 (3-й поверх, з 10 по
15 год.).
Попередній запис за телефоном (0352) 52-69-32 у понеділокп’ятницю — з 8 по 15 год., у суботу — з 10 по 13 год.
Адміністрація ТРТМО.

●●Зміцнюємо імунітет

У більшості дорогих імпортних ліків є дешевші вітчизняні аналоги. Якщо бачите, що оригінал вам не по кишені, не соромтеся запитати у продавця, чи є ліки з відповідним складником, але за
меншою ціною.
Імпортні

Небезпечна меланома

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА,
лікар-дерматолог ТРТМО.

18,90
9,40

34,45

Що слід їсти восени, щоби
взимку не бігати до аптеки
Діагнозу «застуда» немає у жодному медичному
довіднику. Так в
народі називають
низку
захворювань, спричинених вірусами. Лікування застуди
(мовою медиків –
ГРВІ або ГРЗ) від
назви вірусу не
залежить. А профілактика – тим
паче. Всім відомо, щоб уникнути
застуди,
треба
зміцнити імунітет.
Але як? Передусім, за рахунок правильного харчування. Пропонуємо вашій увазі
продукти, які містять корисні для імунітету речовини.

Йогурт
Цей продукт збагачує організм лакто- й біфідобактеріями,
які виробляють особливу групу
білків (інтерферон, імуноглобулін), що допомагають імунній
системі протистояти хвороботворним бактеріям, вірусам, паразитам і навіть призупиняти розмноження ракових клітин.

Лимон
Куди ж восени без цього кислого фрукта! Адже він багатий на
вітамін С, який є чи не найпершим помічником імунної системи. Лікарі радять не кидати шматочки лимона в гарячий напій, бо
при температурі понад 60 градусів вітаміни руйнуються і втрачають свою активність. Тому лимон
краще їсти шматочками.

Мед
Про цей засіб підвищення
імунного захисту знали ще наші
прабабусі. Продукт містить біологічно активні речовини, які
вкрай необхідні нашому організму в період застуд. Але мед також не можна додавати в дуже
гарячий чай з тієї ж причини, що
й лимон.

обов’язково включити в раціон
харчування мідії, раки, кальмари, креветки тощо.

Петрушка і кріп
Петрушка і кріп здатні наситити організм вітаміном С і підвищити імунітет. Зелень можна
додавати в готові супи та страви, а також овочеві салати й
робити соуси.

Гриби

Корінь імбиру
Окрім багатого вмісту вітамінів і антиоксидантів, імбир має
бактерицидну властивість, тож
знищує віруси й бактерії, а також
допомагає організму звільнятися
від продуктів їх життєдіяльності.
Імбир можна додавати в чай або
супи. Це ще й надасть їм вишуканого смаку.

Горіхи
Ці продукти — одне з кращих
натуральних джерел аміно- і жирних кислот, необхідних для оптимального функціонування імунної
системи, оскільки слугують будівельним матеріалом для клітинкілерів, що знешкоджують хвороботворні мікроорганізми. Щодня
сміливо можна вживати до 15 г
горіхів різного виду.

Морські водорості
Головна цінність цього продукту в тому, що вони насичують
організм йодом. А він, як відомо,
має бактерицидні властивості,
регулює функцію щитоподібної
залози, яка відіграє не останню
роль у зміцненні організму загалом й імунної системи зокрема.

Морепродукти
Цинк, що в достатній кількості
міститься в морепродуктах, —
один із найважливіших елементів
у боротьбі з інфекціями. До того
ж він — потужний антиоксидант.
Відтак фахівці рекомендують

Осінь — сезон грибів. Саме
цей продукт має бути в осінньому
раціоні, тому що містить вітамін
D. Відомо, що брак цього вітаміну
провокує підвищений ризик зараження грипом.

Часник
Незважаючи на неприємний
запах, який залишається після
споживання часнику, він чудово
підвищує імунітет у похмуру та
дощову погоду. Часник потрібно
вживати свіжим, у цьому випадку
зберігається більше корисних
речовин.

Обліпиха
Плоди обліпихи за вмістом вітаміну С перевершують чорну
смородину і лимон, поступаючись
тільки шипшині і барбарису. Як
відомо, аскорбінова кислота –
важливий елемент для захисту
організму від бактерій і вірусів.
Підвищує опірність, сприяє регенерації тканин, якнайшвидшому
видужанню і відновленню сил. Вітаміни групи В є в ягодах обліпихи в найширшому спектрі: В1, В2,
В5, В6, В9. Ці маленькі акумулятори здоров’я беруть участь в обміні речовин, перешкоджають
старінню, сприятливо впливають
на центральну нервову систему і
зміцнюють імунітет.

Квашена капуста
Якщо ви регулярно додаватимете її до вашого раціону, у вас
підвищиться імунітет, активізується обмін речовин, зміцняться
стінки судин і значно знизиться
рівень холестерину в крові.

