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Керівник Українського дитячого 
центру клінічної токсикології 

інтенсивної та ефективної терапії 
лікарні «Охматдит» Борис Шей-
ман розповів, що дорослі українці 
частіше труяться спиртами, тоді 
як діти найчастіше страждають 
від отруєння медичними препа-
ратами. «У дітей на першому місці 
— отруєння медичними препара-
тами. Трапляються отруєння з різ-
них причин. Це і передозування, і 
використання зіпсованих ліків, які 
неправильно зберігалися. На жаль, 
бувають і випадки суїцидального 
вживання дітьми препаратів, — 
сказав він.

«Якщо говорити про структу-
ру отруєнь дітей у відсотковому 
співвідношенні, то 37,3% випадків 
припадає на медичні препарати, 

31,1% — на побутову хімію, 19,5% 
— на алкоголь, 4,6% — на рослинні 
отрути, — поінформував Шейман. 
— Щодо летальних випадків, то 
найчастіше їх причиною стають 
рослинні отрути, зокрема, спожи-
вання отруйних грибів».
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Здоров’я

ВАРТО ЗНАТИ 

Комп’ютерний стіл брудніший
за туалет 

Дієтологи зі США з’ясували, що 
83% американців частенько 

їдять за комп’ютерним столом пе-
ред монітором. Експерти досліди-
ли, що на такому столі в сто разів 

більше бактерій, аніж на кухонно-
му, і в 400 разів більше, ніж у туа-
леті на унітазі.

Учасники опитування зізна-
лися, що тільки половина з них 
регулярно миє руки, перш ніж 
перекусити, не відводячи очей від 
монітора. І тільки 36% регуляр-
но протирають робочі поверхні 
— стіл, клавіатуру, комп’ютерну 
мишку. Решта ж робить це щонай-
більше раз на місяць.

Асоціація дієтологів США по-
переджає, що разом із їжею, спожи-
тою на робочому місці, в організм 
потрапляє величезна кількість не-
безпечних мікроорганізмів.

В Україні впроваджується новий 
метод лікування геморою 
За звичкою «гемороєм» ми на-
зиваємо негаразди, які несподі-
вано звалилися на нашу голову. 
А про справжнє значення цього 
слова доводиться згадувати, коли 
виникають серйозні проблеми зі 
здоров’ям. Здавалося б, про таке 
поширене захворювання повинні 
мати уявлення всі, щоб при перших 
же симптомах терміново звертати-
ся до лікаря. На жаль, у житті все 
інакше, а причина — невиправдана 
сором’язливість, страх перед опе-
ративним лікуванням. 

Навіть якщо хвороба не дісталась 
у спадок від батьків, є низка чинни-
ків, які можуть її спровокувати. На-
самперед це застій крові в малому 
тазі внаслідок малорухливого спо-
собу життя. Можна стверджувати, 
що геморой — професійна хвороба 
водіїв, програмістів, бухгалтерів, се-
кретарів і начальників. Але той, хто 
весь день проводить на ногах, — теж 
кандидат на хворобу. У групі ризику 
також люди, які займаються важкою 
фізичною працею. Роль провокую-
чого фактора відіграє неправильне 
харчування: надмірне споживання 
гострих і пряних страв, алкоголю, 
кави. 

Важливий чинник ризику — 
стрес. У емоційно неврівноважених 
людей він призводить до тривалого 
спазму гладкої мускулатури стінок 
судин, що перешкоджає відтоку кро-
ві від гемороїдальних вузлів. Підви-
щують імовірність геморою хвороби 
печінки та кишківника, ожиріння. А 
ось у жінок головна причина гемо-
рою — вагітність і пологи. 

Термін «геморой» означає пато-
логічне збільшення гемороїдальних 
вузлів, яке проявляється періодич-
ною кровотечею, випадінням вузлів 
із анального каналу та відповідними 
ускладненнями. Для геморою харак-
терні такі симптоми: дискомфорт, 
свербіж, пекучі болі в ділянці за-
днього проходу, відчуття інородного 

тіла, поява крові, біль при дефекації, 
ходінні та сидінні. Розлади травлен-
ня, особливо закрепи та проноси, — 
вічні супутники геморою.

Варто згадати і про більш грізне 
захворювання — рак прямої кишки, 
який має схожі симптоми та часто 
помилково хворими сприймається 
за геморой, що призводить до піз-
нього встановлення діагнозу. Згідно 
з рекомендаціями фахівців, кожна 
людина віком понад 40 років пови-
нна з профілактичною метою прохо-
дити обстеження у проктолога один 
раз у рік. 

При лікуванні геморою вико-
ристовують немедикаментозні засо-
би (дієтотерапія, особиста гігієна, 
корекція способу життя), а також 
медикаментозне лікування (анальні 
свічки та мазі, таблетки) та фізіоте-
рапевтичні процедури. Проте засто-
сування ліків може лише стримува-
ти розвиток хвороби й тимчасово 
зменшувати неприємні симптоми, 
однак не дає видужання. 

Існує й безліч методів хірургіч-
ного лікування геморою, які по-
збавляють пацієнтів від неприєм-
ної проблеми. Та вони призводять 
до тривалої втрати працездатності, 
вираженого післяопераційного бо-
льового синдрому, появи рубцевої 
тканини в анальному каналі. 

Новий метод лікування — тран-
санальна гемороїдальна деартеріалі-
зація (ТГД). Ця методика за останні 
роки посіла перше місце в лікуван-
ні геморою в Північній і Південній 
Америках, Європі. В Україні вона 
використовується з 2008 року, проте 
необхідною апаратурою до сьогодні 
володіли лише міста-мільйонники. 
У Луцьку апарат «THD Evolution» 
з’явився на базі Луцької міської клі-
нічної лікарні у відділенні загальної 
хірургії. 

Методика ТГД не вимагає хірур-
гічного видалення гемороїдальної 
тканини. Під час процедури не ви-
никають некрози, відсутній набряк, 

немає запальних явищ, а тому нема 
болю. Вона полягає в накладанні 
внутрішніх швів на слизову пря-
мої кишки без її розрізу. При цьому 
перев’язуються (лігуються) артерії, 
які забезпечують приплив крові до 
патологічно змінених гемороїдаль-
них вузлів. Лігування проводиться в 
зоні прямої кишки, де немає больо-
вих рецепторів, тому пацієнт не від-
чуває болю та дискомфорту. 

Ця процедура забезпечує зник-
нення основних симптомів геморою 
в 95% випадків. Пацієнт може повер-
нутися додому наступного дня після 
операції, а на третій-четвертий день 
— вести звичайний спосіб життя. 

Борис ШЕВЧУК, 
лікар-хірург Луцької міської 

клінічної лікарні

СМАЧНО ТА КОРИСНО 

НЕБЕЗПЕКА ПОРУЧ 

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД 

Ішемічна хвороба зумовлена 
спадковістю 

Шведські вчені дійшли висно-
вку, що ішемічна хвороба 

серця швидше є спадковим захво-
рюванням, ніж наслідком нездоро-
вого способу життя. У дослідженні 
бралися до уваги дані про здоров’я 
понад 80 тисяч чоловіків і жінок, 
частина з яких виховувалась у при-
йомних родинах. З’ясувалося, що 
якщо в когось із біологічних бать-
ків був цей недуг, ризик його по-

яви у дітей зростав на 40-60%. При 
цьому спосіб життя в прийомній 
сім’ї не позначався на ризику роз-
витку ішемічної хвороби в дити-
ни, навіть якщо обоє прийомних 
батьків мали таку проблему.

Це не означає, наголошують 
учені, що спосіб життя не є чинни-
ком розвитку хвороби, та резуль-
тат показує, що суттєвішим факто-
ром є генетика.

Одна сигарета шкодить 
жінці, як чоловікові п’ять 
Італійські вчені оприлюднили результати остан-
нього дослідження про дію куріння на організм 
жінки. За словами професорки Єлени Тремолі, 
тютюновий дим буквально «ненавидить» жінок: 
співвідношення шкоди, якої куріння завдає жіно-
чому організму в порівнянні з чоловічим, стано-
вить 5:1. Як каже лікар, жіночий організм виявився 
особливо вразливим перед згубним впливом 
тютюнокуріння, незалежно від таких факторів, як 
вік, артеріальний тиск, ожиріння, соціальний стан.

Діти найчастіше труяться ліками, 
а дорослі — спиртним 

ПСИХОЛОГІЯ 

Дієту варто підбирати за типом 
особистості 

Відомий невролог із США Дені-
ел Амен визначив п’ять типів 

особистості та назвав продукти, 
які допоможуть схуднути пред-
ставникові тієї чи іншої категорії. 
Він переконаний, що багато людей 
даремно гайнують час, випробо-
вуючи різні дієти, які ніколи не 
спрацюють у їхньому випадку. Ці 
люди генетично не здатні дотри-
муватися дієт. Замість цього Амен 
радить спочатку розібратися, що ж 
змушує налягати на їжу представ-
ників п’яти типів особистості. 

1. Компульсивні ненажери: 
в’їдливі, вразливі, схильні до над-
мірностей, мають проблеми зі 
сном. Їх не порятують високобіл-
кові дієти й кофеїн. Допоможуть 
коричневий рис, лосось, банани, 
індичка, насіння соняшника.

2. Імпульсивні ненажери: 
їдять, навіть коли не голодні, 
швидко виходять із себе, дезор-
ганізовані, часто спізнюються. Не 
допоможе дієта з високим вмістом 
вуглеводів або цукру. Зарадять 
стейки, риба, курка, індичка, яйця, 

зелений чай.
3. Компульсивно-імпульсивні 

ненажери: схожі одночасно на 
представників першої й другої 
групи, думають про їжу весь день. 
Їм допоможуть зелений чай і вели-
ка кількість сонячного світла.

4. Емоційні ненажери: схильні 
до занепокоєння й шукають розра-
ди у смачненькому, здатні швидко 
занудитися, часто відчувають са-
мотність, мають низьку самооцін-
ку, страждають від невротичних 
розладів, головного болю та син-
дрому подразненого кишечнику. 
Допоможуть яйця, скумбрія, пе-
чінка, волоські горіхи, броколі.

5. Неспокійні ненажери: 
страждають від м’язової напру-
ги й регулярних головних болів, 
гризуть нігті, сором’язливі й по-
чуваються ніяково в різних соці-
альних ситуаціях. Велика кількість 
тваринного білка лише зашкодить. 
Зарадять цільнозернові та молочні 
продукти, цитрусові, шпинат, миг-
даль, овес, волоські горіхи, добав-
ки з жирними кислотами омега-3.

Капуста в раціоні додасть здоров’я та краси

Осінь традиційна «вітамінна» пора. 
І коли ж, як не зараз, слід брати 

від життя максимум. Цього разу в 
полі нашого зору — капуста.

Білокачанна капуста
Білокачанна капуста — єдиний із 

овочів, чиї корисні властивості з ча-
сом тільки подвоюються. Якщо кон-
сервовані томати й огірки втрачають 
значну частину вітамінів, то в капус-
ті кількість аскорбінової кислоти 
тільки збільшується. Саме цей сорт 
містить кальцій, калій і вітаміни С, 
В1, В8, Р, К, нікотинову кислоту й ве-
лику кількість мікроелементів. Ате-
росклероз, недуги серця та нирок, 
подагра, жовчнокам’яна хвороба, 
цукровий діабет, ожиріння, закрепи, 
гастрит зі зниженою кислотністю, 
онкологічні захворювання — ось не-
повний перелік хвороб, із якими ка-
пуста цілком може впоратися.

Для профілактики та лікування 
органів травлення народна медици-
на рекомендує вживати свіжий сік 
білокачанної капусти або її розсіл по 
½ стакана три рази на день у тепло-

му вигляді за 30-40 хвилин до їжі. 
Капуста здатна оживити слабке 

та сухе волосся. Щодня втирайте 
у шкіру голови той же свіжий сік. 
Курс має тривати не менше трьох-
чотирьох тижнів. 

А капустяне листя завдяки сво-
їй здатності «витягувати» хворобу є 
дієвим засобом проти наривів, ран 
та опіків, знімає біль і має протиза-
пальну дію.

Червонокачанна капуста
Листя червоної капусти своїм ко-

льором завдячує антоціану, який, за 
останніми дослідженнями, знижує 
вплив високого радіаційного фону 
на організм людини. Окрім загаль-
новідомих вітамінів В1, В2, С, К, цей 
сорт капусти містить також азотисті 
речовини й амінокислоти.

Брюссельська капуста
Поживні властивості цієї капус-

ти найвищі серед усіх сортів. Окрім 
високого вмісту вітаміну С, вона має 
канцерогенні властивості, містить 
кальцій, натрій, фосфор, магній, за-
лізо та йод. 

У раціоні майбутніх мам конче 
мають бути страви з цього сорту ка-
пусти, тому що це одне з головних 
джерел фолієвої кислоти, яка допо-
магає правильному розвитку нерво-
вої системи малюка, а також змен-
шує ризик вроджених вад у дітей. 

Броколі
Соковиті зелені суцвіття містять 

клітковину, калій, фосфор, кальцій, 
магній, залізо, цинк, марганець, сір-
ку, вітаміни С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, 
К, провітамін А. Саме броколі під-
вищує захисні сили організму, по-
переджає анемію, інфекції, захворю-
вання печінки, виникнення пухлин. 
Учені дослідили, що саме цей сорт 

капусти містить речовину сульфо-
рафан, що знищує бактерії, які ви-
кликають деякі види виразки шлун-
ку, а також попереджають розвиток 
раку шлунку.

А ще броколі вважають чудовим 
антицелюлітним продуктом. Калій, 
що міститься в капусті, регулює 
вміст води. Мідь відповідає за елас-
тичність сполучних тканин, а цинк 
захищає від вільних радикалів.

Приготована на парі броколі по-
кращує роботу серця. Вважається, 
що постійне вживання цієї капусти 
попереджає розвиток атеросклеро-
зу та сповільнює процеси старіння 
завдяки антисклеротичним речови-
нам, які входять до складу білка цьо-
го овоча, та як наслідок — перешко-
джає накопиченню холестерину.

Цвітна капуста
Містить калій, магній, кальцій, 

марганець, залізо, мідь, цинк, фтор, 
каротин, вітаміни С, К, В1, В2, В6. Лі-
карі постійно наголошують, що для 
запобігання ракових захворюваннь 
ця капуста обов’язково має бути у 
раціоні. Секрет цілющих властивос-
тей цвітної капусти в ензимах — ре-
човинах, які допомагають у виведен-
ні шлаків і токсинів із організму. 

Пекінська капуста
За вмістом білка ця капуста по-

ступається тільки брюссельській і 
броколі, проте перевершує майже в 
два рази свою білокачанну родичку. 
Містить вітаміни А, В1, В2, РР. Листя 
багате на ферменти, гірчичну олію, 
глюкозиди воску, які надають їй спе-
цифічного смаку.

Салат із пекінської капусти не-
замінний помічник при малокрів’ї, 
головних болях і розладах нервової 
системи. 

Всі хвороби — від самотності
Самотність є чинником розвитку широкого спектра 
захворювань — від гіпертонії до слабоумства. А задо-
воленість своїм соціальним життям зберігає здоров’я, 
продовжує молодість і прискорює видужання, за-
явили вчені Чиказького університету. Дослідження 
спеціалістів показали, що в самотніх людей гени, які 
беруть участь у запальних реакціях й у сигнальній 
системі кортизолу, а також імунні клітини, пов’язані з 
хвороботворними бактеріями, мають надмірно висо-
ку активність.


