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Будьте здорові!
●●На прийом до лікаря

Людмила Припхан:

“Жінка — найунікальніша
істота на землі…”
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
Фото автора.

У книзі Олександра Дюма
“Три мушкетери” про Констанцію Бонасьє – довірену особу королеви Франції, говориться, що це жінка, яка знає усі таємниці
Лувра. Трохи змінивши
імена, обставини та час,
це саме можна сказати і
про завідуючу жіночою
консультацією Тернопільського районного територіального
медичного
об’єднання (ТРТМО) Людмилу Припхан. Ця жінка
дійсно знає те, про що не
відають навіть найрідніші
її пацієнток. Але це лікарська таємниця. Сьогодні ж
ми з Людмилою Михайлівною побесідуємо про те,
що дозволено і треба знати усім жінкам, дівчатам і
не тільки їм.
— Людмило Михайлівно,
організм кожної жінки – особливий, неповторний. У кожної з них по-своєму складається особисте життя, її тішить материнство або вона
позбавлена його радощів, у
неї є або немає коханого чоловіка. У кожної жінки свій
погляд на культуру сексуальних взаємин. І як наслідок –
її життя складається якнайкраще або має інколи плачевний фінал. Ви цьому свідок. Чи має можливість кожна жінка у нашому регіоні
отримати якісну консультацію щодо тем, які я зачепила?
— Жінка – найунікальніше
явище на планеті. Якби вона та
ті, що поряд з нею, це усвідомлювали, плачевних фіналів, як
ви висловились, було б менше
або не було взагалі. Але про це
згодом. У Тернопільському районі 55 сіл. Майже у кожному з
них
є
фельдшерськоакушерський пункт, куди жінка
чи дівчинка може звернутися за
консультацією, бути оглянутою
акушеркою. Крім того, діє 6 амбулаторій, 1 дільнична лікарня,
поліклініка із стаціонаром у
Тернополі, стаціонарне відділення у Великому Глибочку та
Великих Бірках. Так що можна
звертатися до спеціалістів у
своєму селі чи приїжджати, якщо це потрібно, на консультацію, обстеження та лікування
до обласного центру. У ТРТМО
у жіночій консультації працюють 5 лікарів-гінекологів, кожен
з яких має під опікою 10-15 сіл.
Звичайно, роботи багато. Але
ми приймаємо усіх. Не відмовляємо нікому.
— У Тернопільському районі утворились дві об’єднані
територіальні громади із центрами у Байківцях та Великих Гаях. Чи це якось вплинуло на порядок надання медичних послуг?
— Знаю, та й усім про це відомо,
що
Байковецька
об’єднана територіальна громада уклала договір на медичне обслуговування з Тернопільською міською лікарнею №2.
Про це писали чи не всі ЗМІ
міста й області. Проте ми не
отримували якихось наказів по
ТРТМО чи з обласних структур
про те, щоб не обслуговувати
це населення. Люди, які звикли
лікуватися чи ставати на облік
як вагітні у місті, йдуть до міста. Тих, які хочуть лікуватися у
ТРТМО, приймаємо без обмежень. У нас на обліку чимало
вагітних жінок з Байковецької
об’єднаної територіальної громади, які приходять на консультацію, лікуються. Повто-

До лікаря-гінеколога, завідуючої жіночою консультацією
ТРТМО Людмили Михайлівни Припхан приходять жінки,
які у неї обстежувалися, лікувались, перебували
на обліку як вагітні, а ще приносять на огляд своїх здорових
немовлят, яким вона допомогла з’явитися на світ.
рюсь: не відмовляємо нікому.
— Вагітність – особливий
стан кожної жінки. Чи збільшується у нас кількість українських громадян?
— Вагітність – не хвороба.
Тому хочеться, щоб кожна жінка, а особливо її чоловік, батьки та родина сприймали це як
велику радість, дар Господній.
Оточили вагітну особливою
увагою, любов’ю. І сама жінка
повинна поводитись гідно. Не
капризувати, достатньо працювати, якщо дозволяє стан
здоров’я, читати, культурно
розвиватися, ходити до церкви, на концерти, в кіно, бувати
на свіжому повітрі. Адже попереду у неї відповідальний час
– пологи та вигодовування здорової дитини. Коли чоловік з
жінкою зачинають дитину, вони
повинні усвідомлювати спільну
відповідальність за її майбутнє.
Не можу сказати, що життя підносить якісь сюрпризи щодо
кількості вагітних. Майже щороку це та сама цифра – 8001000 жінок у Тернопільському
районі стають матерями. Більшість жінок народжують діток,
як у нас прийнято говорити, за
планом. Випадковостей все
менше, адже нині багато людей
задумується, чи зможе, народивши, гідно виховати дитя,
дати йому матеріальне забезпечення, відповідну освіту.
— То, напевно, і переривань вагітностей багато, якщо сталось щось “не за планом”?
— От якраз абортів у нас
майже немає. Минулого року
7 жінок у Тернопільському районі прийняли рішення перервати вагітність. Дехто з них
зробив це тому, що плід був
завмерлий або діагностувались
аномалії у його розвитку. До
речі, кількість завмерлих плодів
збільшилась. Ми не маємо і не

можемо мати повної статистики щодо цього явища, проте
після 12 тижнів, якщо жінка була на обліку, діагностуємо таких випадків все більше.
— Чому медичні послуги
для вагітних жінок у нас стали платними, чого до 20002010-го року у районі, як мені відомо, не було?
— Платними стали лише аналізи на вроджені вади плода.
Якщо б держава фінансувала
надзвичайно дорогі реактиви
на проведення цих досліджень,
жодна вагітна жінка за них не
платила б. Безкоштовними для
вагітних жінок залишились УЗД,
загальні аналізи крові та сечі,
аналіз крові на цукор. Аналізи
сечі від вагітних збирають по
дільницях, щоб жінка не витрачала час на поїздки до Тернополя. Безкоштовно проводяться аналізи на венеричні хвороби та СНІД. Кожна вагітна жінка
проходить безкоштовно обстеження в інших спеціалістів. Якщо є якісь патології – відхилення від норми у розвитку плода
чи самої вагітної, направляємо
пацієнток в обласну лікарню чи
жіноче відділення у Великих
Бірках або обласний перинатальний центр матері та дитини
(після 20 тижнів вагітності).
— Чи багато патологій і з
чим це пов’язуєте?
— Здоров’я людей загалом в
Україні
погіршилось.
Це
пов’язують, перш за все, з аварією на Чорнобильській АЕС –
техногенною катастрофою, яка
вплинула не лише на Україну.
Це глобальна трагедія. Люди,
особливо у великих містах, дихають забрудненим повітрям,
п’ють неякісну воду, вживають
штучну їжу. Це не може не позначитись на здоров’ї. Про нього треба особливо дбати. Ми з
цього приводу завжди спілкуємося з нашими пацієнтами на

місцях, коли вони до нас звертаються. Виїжджаємо у школи,
на підприємства, організації,
читаємо лекції. Важливо, щоб
люди до цього прислухалися і
виконували, а не впадали в апатію, мовляв, все йде до кінця,
від людини мало що або нічого
не залежить. Якраз від людини,
знань, які вона мусить отримати
про ситуацію в екології, суспільстві, особливостей свого
організму, залежить багато. Візьмімо за приклад Японію. Здавалось би, нація після таких випробувань має відійти у небуття. Але людина перемогла монстра, якого сама ж створила,
зуміла відбудувати високорозвинену державу здорових і довго живучих людей. А щодо наших пацієнток, то ми їх
зобов’язуємо стати на облік на
10-12 тижні вагітності. Завжди
запитують, чому не пізніше? Завжди відповідаємо, що хоча б
для того, щоб не пропустити
вроджених вад у розвитку плода. Для цього якраз і призначається УЗД, а не для визначення
статі майбутньої дитини, як ще
до цих пір вважає дехто з жінок.
Хоча і про це нам приємно повідомляти, якщо жінки цього бажають. Бути на обліку у лікаря
важливо для майбутньої мами.
Адже є можливість слідкувати
за її станом, підліковувати, якщо це потрібно. Зараз ми діагностуємо хвороби серця, нирок, травної системи у вагітних.
Тому жінка повинна у такий відповідальний для неї час бути під
особливим наглядом.
— Нині преса, особливо Інтернет, заохочують так звані
домашні пологи.
— І у нас в районі минулого
року було два таких випадки. З
цього приводу можу лише зауважити, що люди, напевне, забули, що живуть у ХХІ столітті,
а не в епоху середньовіччя, чи
й раніше. Які можуть бути домашні пологи, якщо у нас велика мережа медичних закладів
та кваліфіковані лікарі? Не лякаючи нікого, скажу загальновідому істину: пологи – процес
непередбачуваний.
Бувають
випадки, коли жінка, яка важко
виношувала, була хворою, народжує легко, без проблем.
Трапляються в останню мить
ускладнення, наприклад, маткова кровотеча. Скільки в тій
людині крові? Чи зможе так
звана домашня повитуха зупинити кров, чи встигнуть приїхати лікарі? Тому ми за пологи
під пильним наглядом лікарів,
який можливий лише в умовах
стаціонару. Тим більше, зараз
дозволяють пологи в присутності чоловіка, інших членів
сім’ї. Дехто хоче народжувати у
воді. Народжуйте на здоров’я,
але лише в лікарні під наглядом. Якщо коротко, то кажу
своє категоричне “НІ!” пологам
вдома.
— Лікарська статистика
каже, що сексуальний досвід
наші дівчатка все частіше
здобувають у надто юному
віці. Це наслідок акселерації
–
раннього
фізичного
розвитку?
— На мою думку, це, швидше, через брак культури у цій
сфері. Зараз ніхто ні від кого
нічого не приховує. Потрібну
інформацію про стосунки статей підлітки отримують в Інтернеті, де все відкрито. Надивившись про своїх однолітків, вони
вирішують спробувати і собі
пожити таким життям, яке на
картинці виглядає дуже привабливо. Але насправді все обертається в інший бік, набагато
гірший, ніж рекламують. Адже
за все у цьому житті треба платити (я не про гроші), за будьякі вчинки, навіть безневинні на

перший погляд, настає відповідальність. Не все в житті можна продумати заздалегідь, але,
починаючи сексуальне життя,
треба знати, що це дуже відповідальний момент у житті кожної людини. Дівчинка може завагітніти в юному, навіть дитячому віці. Чи зможе вона виносити і народити здорову дитину? Якщо зможе, хто буде дитя
годувати, виховувати, якщо
батькові та матері по 14-15 чи
навіть менше років? Аборт у
цьому випадку – не вихід. Адже
майже завжди переривання
першої вагітності, навіть у стаціонарі, веде до безпліддя. Подумайте, особливо дівчатка, і
над тим, що ранні статеві стосунки – це інфікування вірусними інфекціями (генітальний
герпес), грибкові захворювання, хламідіоз, що призводить у
майбутньому до безпліддя. Якби юна особа жила з одним
чоловіком, з яким планує майбутнє життя, це ще півбіди. Але
коли змінюють сексуальних
партнерів, змінюється і флора,
яка в людей різна. Це недобре
для здоров’я. Дівчатка наївно
думають, що коли тебе чоловік
домагається, то дуже любить.
Кохану, запам’ятайте, милі дівчатка, ніколи не домагаються,
її шанують, бережуть, поважають. Відомо, що більшість чоловіків (або майже всі) не з
любові вступають у сексуальні
взаємини, а щоб пригасити
свої бажання. Задумайтесь: хочете бути коханими чи коханками? Запам’ятайте: від ранніх
статевих стосунків страждають
у першу чергу дівчата, тому і
ви, і ваш партнер, якщо він дійсно вас поважає і планує
пов’язати свою долю з вами,
нехай спершу буде для вас вірним другом, а не коханцем.
Усвідомлюю, як нині молодь
реагує на подібні застереження, вважаючи їх старомодними.
Але потім, після душевних опіків, які наносить життя, кожен
скаже: “Мама, лікар, чи добра
подруга права була, коли застерігала мене від необдуманих вчинків…”. Тож, дівчатка,
бережіть цноту для коханого.
Це не старомодно. Статеві стосунки – це вияв культури або
безкультур’я. Будьте у всьому
шляхетними, у цій сфері особливо.
— На цю тему можна говорити дуже багато. Завжди з
цього
приводу
пригадую
фільм “Жорстокий романс”,
де героїня майже з-під вінця
втекла до чоловіка, який ніколи її не кохав, щиро відповіла на його пристрасть і загинула. Пригадується Анна
Кареніна Льва Толстого та
Шевченкова
Катерина.
І
останнє запитання. Жінка –
це не лише вагітна чи дівчинка, яка лише починає жити. З
якими проблемами стикаються Ваші пацієнтки у більш
зрілому віці?
— Після 40 років і трохи пізніше жінки закінчують виконувати свою дітородну функцію,
але залишаються тими, якими
їх створила природа. Консультацій та лікування потребують
пацієнтки в період клімаксу –
перебудови жіночого організму. Тому заохочую жінок у віці
після 40-45 років не забувати
дорогу до жіночої консультації,
хоча раз у рік обстежуватись у
лікаря-гінеколога. Адже у цей
період дуже поширені дисплазії, фіброміоми, маткові кісти
та кістоми яйників. А ще передракові та ракові захворювання
жіночих статевих органів та
мастопатія молочної залози.
Тому жінка має сама оглядати
свої молочні залози, про всі
підозри — це можуть бути вузлики та інші утворення — повідомляти лікаря. Обстеження на
мамографі, який є у ТРТМО,
сприяє ранньому виявленню
пухлин та ефективному лікуванню без видалення молочної залози. Не забувайте і про флюорографічне обстеження. Словом, дбайте про своє здоров’я,
адже краще від вас цього не
зробить ніхто.

