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На прийом до лікаря | Упевніться, що ви здорові

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом
В історії людства було безліч жахливих і вкрай жорстоких епідемій смертельних хвороб, які забирали життя
людей. Одна з останніх, яку назвали чумою ХХ століття,
— синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Не дивлячись на досягнення сучасної науки, епідемія триває. Її
масштаби і підступність не можуть залишити байдужим
жодну розсудливу людину.

Офіційна статистика поширення захворювання змушує нас
відчувати глибоку тривогу. На
рахунку цієї хвороби вже безліч
мільйонів людських життів, щорічно їх кількість зростає...
На сьогодні вченим і медикам
вдалося хоч якось медикамен-

тозно приборкати її активність в
людському організмі, однак факти
вперто свідчать, що навіть численні міжнародні й урядові програми
боротьби з пандемією не дозволяють залишити її в минулому.
Перший випадок ВІЛ-інфекції/
СНІДу в Тернопільській області

Подяка медикам

був зареєстрований у 1987 році.
До 1998 року в області реєстрували поодинокі випадки, всього
за цей період їх було виявлено 44.
Таку саму кількість було зафіксовано вже у 1998 році. А на цей
час в області виявлено близько
2000 ВІЛ-інфікованих жителів
Тернопільщини, з них 145 вагітних, які народили 185 дітей. У
7 малюків підтверджено діагноз
ВІЛ-інфекція/СНІД.
Кількість
випадків ВІЛ-інфекції серед чоловіків і жінок майже однакова,
проте дещо частіше інфікуються
чоловіки. В області спостерігають
всі шляхи передачі, однак найпоширеніших статевий — 76,4% і
парентеральний (через кров) —
9,3%.
У Тернопільському районі вперше інфікування ВІЛ/СНІДом зареєстрували в 2000 році. Відтоді зафіксовано 71 випадок, померли 15
чоловік, ВІЛ-інфікованими жінками народжено 9 дітей, 8 з яких здорові, 1 дитина перебуває під спостереженням до півторарічного
віку. На сьогодні 11 осіб хворіють
на СНІД, 15 приймають противі-

русну терапію, щоб призупинити
розмноження вірусу в організмі.
Основна вікова категорія інфікованих — люди від 25 до 49 років.
Та всі ці цифри не відтворюють
справжній стан поширення цієї
хвороби. Вважається, що інфікованих ВІЛ/СНІДом насправді
значно більше, оскільки багато
людей живуть, не знаючи про те,
що інфіковані, і, на жаль, хвороба проявляється на пізній стадії,
коли допомогти вже майже неможливо.
Усі аналізи на СНІД здійснюють безкоштовно. Обстежують
вагітних, донорів, за наявності у
хворого клінічних показів (певних симптомів), а також анонімно всіх бажаючих.
Обстежитися можна в районній поліклініці у кабінеті № 106
(інфекціоніст), №207 (дерматолог), в обласному Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом
(вул. Купчинського 8), обласному наркологічному диспансері
(вул. Тролейбусна 14), обласному шкірвендиспансері (вул. Острозького, 39).

1 грудня обласний Центр
профілактики та боротьби
зі СНІДом проводить ДЕНЬ
відкритих дверей для всіх,
кому не байдуже власне,
а також здоров'я рідних і
близьких. Запрошуємо всіх,
у кого був хоч один момент
ризику ВІЛ-інфікування.
Прийдіть, обстежтесь, дізнайтесь про свій ВІЛ-статус,
проконсультуйтесь, порадьтесь зі спеціалістами.

Ольга СТЕЦЬ,
лікар-інфекціоніст ТРТМО.

Будьте здорові! | Лікарі радять тамувати спрагу тільки чистою водою, а не іншими напоями

Десять ознак того,
що вам не вистачає води

Хай Господь
береже добрих
лікарів!
Мене звати Марія Іванівна Денисенко.
Проживаю у селі Біла. Старість моя одинока, часто хворію. Недавно проходила
курс лікування у ТРТМО (геріатричний
відділ) у селі Мишковичі Тернопільського
району. Там мене оточили увагою, гарно
лікували. Від кожного, хто доглядав мене,
відчувала душевне тепло. Мені здавалося, що я маю велику родину, яка піклується про мене, бажає мені лише добра. Ці
слова пишу про завідуючого геріатричним відділенням Петра Марцинюка, медсестер — Ольгу Машталяр, Ольгу Волосковську, Марію Комар, Ольгу Клошник,
медсестру фізіотерапії Марію Залузець,
молодших медсестер — Наталію Дудар,
Марію Запоточну, Світлану Петрович, Ганну Дзюбановську.
Бажаю вам, дорогі медики, доброго здоров’я. Дякую, що піклуєтесь про
одиноких та незаможних. Хай Господь
Бог береже вас, добрі люди, від зла, самотності й тривог. Хай вами опікується
Божа Мати.

Зневоднення — небезпечний стан, який може призвести до розвитку
серйозних захворювань. Існує безліч різних ознак, які вказують на те,
що ви п'єте мало води.

Сухість у роті

Постійне відчуття сухості у роті є найточнішою ознакою зневоднення організму.
З нею не варто боротися з допомогою солодких газованих напоїв, чаю або кави. Вашому організму потрібна вода.

Сухість шкіри

Як відомо, шкіра — це дзеркало організму, на якому відображається все, що відбувається всередині. Надмірна сухість шкіри,
скоріше за все, пов’язана з тим, що ви вживаєте недостатню кількість води.

Напади сильної спраги

Якщо ви ніяк не можете напитися, то
це сигнал, який вказує на серйозне зневоднення. Таке відчуття настає також після
вживання алкоголю, тому з похмілля так
хочеться пити.

Потемніння сечі

Колір сечі може змінюватися від світлосолом’яного до темно-бурштинового. Потемніння сечі, а також зменшення її об’єму
вказують на зневоднення організму.

Сухість в очах

При зневодненні організму відбувається
пересихання сльозових каналів. Людина
відчуває легкий свербіж, ніби в очі потрапив пісок. Ті, хто носять контактні лінзи,
повинні бути особливо уважними до такого симптому.

Біль у суглобах

Постійний дефіцит води може призвести до болю в суглобах. А все тому,
що хрящі містять 80% води, і за постійного зневоднення суглоби починають
скрипіти.

Часте серцебиття

Недостатнє вживання води спричиняє
загущення крові. Вона стає в’язкою, а її
об’єм зменшується. Таким чином, збільшується навантаження на серце, а органи відчувають дефіцит кисню.

Хронічна втома

Нестача кисню, що виникає при зневодненні, призводить до хронічної втоми і постійної сонливості. Як правило,
при недостатньому вживанні води людина навіть після 8-годинного сну не висипається.

Проблеми з травленням

Для нормального травлення вкрай важливо підтримувати оптимальний рівень
слизу в шлунково-кишковому тракті. Якщо
у зв’язку зі зневоденням його кількість у
шлунку зменшується, то шлунковий сік завдає шкоди стінкам шлунка.

Зменшення м’язової маси

Спортивні лікарі і тренери радять пити
воду навіть під час тренувань. М’язи приблизно на 50-60% складаються з води, тому
зневоднення спричиняє зменшення об’єму
м’язових волокон.

Сам собі лікар | Харчуйтеся правильно

Які продукти підвищують рівень гемоглобіну?

Анемія, або недокрів'я, — захворювання, яке часто залишається непоміченим, адже симптоми схожі на звичайну втому. Насправді в організмі відбувається зниження рівня гемоглобіну в крові, який транспортує кисень до органів, унаслідок чого розвивається кисневе голодування.
Симптоми анемії
Харчування при
Рецепти для підвищення
меду. Вживати такий сік рекомен- роби з борошна та здоба, чай (одЯкщо людина швидко втомлюнедокрів’ї
рівня гемоглобіну
дується в першій половині дня для нак чаювання між прийомами їжі

ється, відчуває апатію, постійну
слабкість в усьому тілі, нудоту, частий головний біль, запори, сонливість, запаморочення, шум у вухах,
а також спостерігає сухість слизової оболонки ротової порожнини,
блідість шкіри, ламкість волосся
і нігтів, тривала температура 3737,5°, у неї може бути залізодефіцитна анемія.
Визначити її наявність допоможе загальний аналіз крові.
Загальноприйняті показники
норми гемоглобіну:
• жінки: від 120 до 140 г/л;
• вагітні: від 110 до 140 г/л;
• чоловіки: від 130 до 160 г/л;
• новонароджені: від 145 до 225
г/л;
• діти до року: від 95 до 135 г/л;
• від одного року й до повноліття
норма гемоглобіну поступово
збільшується і стає такою, як і у
дорослих.

Однією з головних причин
недокрів'я є неправильне харчування, яке не забезпечує достатньою кількістю вітамінів, мікро- і
макроелементів, зокрема заліза,
яке й бере участь в утворенні гемоглобіну, а також міоглобіну, що забезпечує запас кисню в крові. Тому,
щоб позбутися анемії, треба збагатити раціон продуктами, багатими
на залізо, а саме:
• тваринного походження: м'ясо,
риба, сметана, сир, масло, печінка, серце, язик, нирки;
• рослинного походження: крупи
(гречка, вівсяні), бобові, овочі (помідори, буряк, картопля, зелень,
морква, болгарський перець),
фрукти (гранат, груша, смородина,
яблуко, сливи, абрикоси і курага,
айва, хурма), ягоди (смородина,
чорниця, суниця, полуниця);
• інші: гриби, лісові горіхи, морська
капуста й пивні дріжджі.

1. Беремо по півкілограма родзинок, кураги, волоських горіхів
і чорносливу, а також один лимон.
Перемелюємо все це на м'ясорубці,
додаємо приблизно 350 г меду.
Отриману суміш вживаємо перед
їдою по 2 ст. л. тричі на день.

кращого засвоєння вітамінів.
3. Півсклянки яблучного соку
змішати з такою ж кількістю журавлинного і додати 1 ст. л. бурякового. Пити мінімум 4-5 разів на
тиждень.
4. Склянку волоських горіхів і
півсклянки сирої гречаної крупи
перемолоти до стану борошна.
Додати 100 г меду і ретельно перемішати. Отриману суміш вживати по
1 ст. л. 3 рази на день перед їдою.
5. Швидко підвищує рівень гемоглобіну напій з рівних частин
яблучного, морквяного, гранатового, бурякового і виноградного
соків. Можна додати мед за смаком.

Заборонені продукти
при анемії

2. Готуємо щодня буряковоморквяний сік із медом: 50 г соку
буряка, 100 г соку моркви і 1 ст. л.

Важливо пам'ятати, що є продукти і напої, які сповільнюють засвоєння заліза, тож при анемії від них
краще відмовитися. Це — жири, ви-

ніяк не впливає на всмоктування
заліза), кава, газовані напої з кофеїном, консервація, оцет, алкоголь,
цукор замість нього їжте (мед).
Залізо краще засвоїться,
якщо: комбінувати м'ясо і субпродукти з овочами, особливо
буряком і морквою, здатними
запустити процес засвоєння
заліза, що міститься в м'ясі;
вживати продукти, багаті на
вітамін С, який значно прискорює засвоєння заліза, зокрема
цитрусові, капусту (особливо
квашену), ківі, гранат, петрушку,
цибулю, корінь селери, помідори, фруктові соки, але щойно
вичавлені (у консервованих
вітамін С майже відсутній),
ягідні морси. Зауважте, напої
необхідно пити за півгодини до
споживання їжі, щоб виключити
процес бродіння.

