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ДЕЩИЦЯ ДУШІ – ДЛЯ
УЛЮБЛЕНОЇ СПРАВИ

Олександра та Володимир
ВИННИЦЬКІ, с. Старі Петликівці
Бучацького району:
– 30 грудня 2011 року з нами

сталося нещастя: ми стояли на зу-
пинці, чекаючи автобуса до Тер-
нополя, і враз нас збив легковик.
Автомашина, в якій перебували
молодики, прямувала з Києва до
Карпат. Ми й досі не можемо зро-
зуміти, чому автівка виїхала на зу-
стрічну смугу. Адже дорога була
чистою, не слизькою. Мабуть,
хлопці забалакалися.
Удар був настільки сильний, що

в результаті я отримала важкі трав-
ми кісток таза та перелом однієї
ноги. Чоловікові травмовано ноги.
Швидка доправила нас до Бучаць-
кої центральної районної лікарні.
Кілька днів я не приходила до
свідомості, перебувала у відділенні
анестезіології та інтенсивної те-
рапії. Чоловікові на ногу наклали
гіпс. Відтак з районної лікарні нас
скерували до університетської. В
ортопедичному відділенні ми по-
трапили під опіку лікаря Сергія Га-
ріяна, який прооперував нас: чо-
ловікові – ногу, мені – ногу й таз.
Операція з приводу перелому
кісток таза виявилася дуже склад-
ною, адже ця частина тіла була,
по суті, роздроблена. Втім, лікареві
вдалося, як мовиться, все зібрати
докупи.
Тепер ми проходимо реабіліта-

ційний курс. Я пересуваюся за до-
помогою милиць. Усе найстраш-
ніше – позаду. Те, що я жива і вже
потрохи ходжу, хоч і на милицях,
– справжнє диво. Дякувати Богу,
що мені пощастило на лікаря. У
Сергія Васильовича – талант від
Бога. Вдячна йому за ту велику
справу, яку зробив для нас. Якби
не він, хтозна, чи взагалі я б ходи-
ла. Щире спасибі усьому медпер-

..............................БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

ДУМКИ ПАЦІЄНТІВ
соналу ортопедичного, відділен-
ня за їхню підтримку, чуйність і ро-
зуміння. Нехай всіх охороняє Гос-
подь!
Михайлина ВОЛИНЕЦЬ,
м. Тернопіль:
– Шість років тому перенесла

операцію з приводу виразки
шлунка. З торішньої осені я відчу-
ла біль у спині. Спершу подумала,
що то нирки турбують. Приймала
піґулки, але біль не проходив.
Звернулася до фахівців першої
міської лікарні м. Тернополя. Після
обстеження лікарі сказали, що є
проблеми з хребтом. Звідти мене
скерували в онкологічний диспан-
сер, адже біль не минав, а навпа-
ки – ще більше загострювався.
Проте в онкодиспансері точного
діагнозу не встановили, порадили
звернутися до обласних фахівців-
гематологів. В університетській
лікарні я пройшла відповідне об-
стеження, за результатами яких
лікарі встановили діагноз – «мно-
жинна мієлома». Після кількох днів
лікування мені значно полегшало.
Тепер навіть з ліжка піднімаюся, ра-
ніше зовсім не могла.
Лікує мене Рината Йосипівна

Вибирана. Хочу відзначити її про-
фесійність і людяність. Молода
лікар – надзвичайно уважна, тер-
пелива, вміє вислухати, порадити.
Часто навідується до нас, пацієнтів,
завідуюча відділенням. Коли не
зайде, завжди підтримає добрим
словом, проконсультує, підкаже.
Добре виконують свою роботу

медичні сестри відділення. У палаті
завжди чисто та охайно. Про це
дбають молодші медсестри. Усі
працівники сумлінні та відпові-
дальні. Так і має бути. Адже ми ба-
жаємо і професійного підходу в
лікуванні, і доброго слова у спілку-
ванні.

НАТАЛІЯ
ХІЛЯРСЬКА:
«СПРАВЖНЯ РАДІСТЬ –
ЦЕ БУТИ ЩАСЛИВИМ
ЩАСТЯМ ІНШИХ»

Наталя Хі-
лярська пра-
цює сестрою-
господинею у
поважному
медичному
підрозділі –
малоінвазив-
ному відді-

ленні університетської лікарні.
Трудиться на цій посаді з часів
його заснування.

ЯК ПЕРЕЖИТИ
СПЕКУ
З при-

х о д о м
літа, спе-
ки, підви-
щеної су-
хості або
вологості повітря організм лю-
дини починає працювати з ве-
ликим навантаженням, адап-
туючись до нових умов. Свої-
ми рекомендаціями поділився
лікар-анестезіолог, старший
ординатор відділення анесте-
зіології та інтенсивної терапії
університетської лікарні Сергій
Кучеренко.

ПРИКЛАД ДЛЯ
НАСЛІДУВАННЯ

Бути доб-
рими й чуй-
ними, поряд-
ними й мило-
с е р д ни ми ,
працьовити-
ми й відвер-
тими, чесно
дивитися лю-

дям у вічі – саме про це зав-
жди наказує своїм синам Ми-
рослава Шинкарчук. А працює
вона молодшою медичною
сестрою гематологічного
відділення.

АЛЕРГІЯ –
ХВОРОБА БЕЗ ВІКУ
Це озна-

чає, що во-
на може
бути в будь-
кого, навіть
у грудної
д и т и н и .
Алергія  є
найпоширенішою причиною
виникнення хронічних захво-
рювань. Найбільший вплив на
розвиток алергопатології ма-
ють повітряні алергени – пи-
лок, спори грибів, мікрокліщі,
частинки комах, епідерміс тва-
рин.

ЯКІ ЛІКИ БРАТИ
У ПОДОРОЖ?

Сезон літніх
відпусток у
розпалі. Біль-
шість з нас на-
магається під час відпочинку
втекти подалі від загазованих
вулиць, переповненого транс-
порту та міської метушні. Але
відпочивальники іноді забува-
ють про те, що вдалині від дому
слід бути більш обережнішими,
ніж у звичних умовах. Ніщо так
не здатне зіпсувати відпустку, як
раптова недуга, тому потрібно
із собою взяти необхідні ліки.

На роботу, мов на свято, щодня йде медичний реєстратор університетської лікарні
Наталя МІНЬКОВСЬКА. Ще й року не минуло, як працює на цій посаді, але вже встигла
полюбити свою справу, зарекомендувати себе і як фахівець, і як просто чудова людина.
Наталію Михайлівну у колективі люблять і поважають. За відданість справі, за відкриту
душу та за дивовижне вміння навіть у дрібницях робити все, що її оточує, кращим.
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КОНСУЛЬТАЦІЯ

З ПРИХОДОМ ЛІТА,
СПЕКИ, ПІДВИЩЕНОЇ

СУХОСТІ АБО ВОЛОГОСТІ
ПОВІТРЯ ОРГАНІЗМ ЛЮ-
ДИНИ ПОЧИНАЄ ПРАЦЮ-

ВАТИ З ВЕЛИКИМ НА-
ВАНТАЖЕННЯМ, АДАПТУ-
ЮЧИСЬ ДО НОВИХ УМОВ.
ВІД НЕЗВИЧНОЇ ПОГОДИ
ОСОБЛИВО ПОТЕРПАЮТЬ
ДІТИ ТА ОСОБИ СТАРШО-
ГО ВІКУ, АДЖЕ У ДІТЕЙ

НЕДОСТАТНЬО РОЗВИНУТІ
ПОТОВІ ЗАЛОЗИ, А

ЛІТНІМ ЛЮДЯМ ЗАЗВИ-
ЧАЙ ДОШКУЛЯЄ ГІПЕРТО-
НІЯ ТА ІШЕМІЧНА ХВОРО-

БА СЕРЦЯ. ДО ГРУПИ
РИЗИКУ НАЛЕЖАТЬ

ТАКОЖ ЛЮДИ БУДЬ-
ЯКОГО ВІКУ ІЗ СЕРЦЕВО-
СУДИННИМИ ЗАХВОРЮ-

ВАННЯМИ.
СВОЇМИ РЕКОМЕНДАЦІЯ-
МИ ПОДІЛИВСЯ ЛІКАР-

АНЕСТЕЗІОЛОГ, СТАРШИЙ
ОРДИНАТОР ВАІТ УНІВЕР-

СИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ
СЕРГІЙ КУЧЕРЕНКО.

Щоб уберегти здоров’я від
негативного впливу спекотної
погоди, лікар радить насам-
перед знизити фізичну ак-
тивність та збільшити кількість
вживання рідини протягом
дня.

– Усім без винятку необхі-
дно вживати більше рідини,
а літні люди повинні вжива-

ЯК ПЕРЕЖИТИ СПЕКУ
ти воду, не очікуючи відчуття
спраги, – підкреслює Сергій
Володимирович. – Цілком
здоровим раджу уникати
влітку вживання алкоголю,
особливо слабоалкогольних
напоїв, адже вони виклика-
ють різке сп’яніння.
Людям із підвищеною чут-

ливістю до спеки лікар реко-
мендує залишатися в прохо-
лодних або кондиціонованих
приміщеннях протягом того
часу, коли сонце знаходить-
ся в своїй найбільш активній
фазі (з 12:00 до 16:00). Не
менш важливим є й одяг,
який носите під час спеки.
Ваш літній гардероб повинен
складати одяг з легких і на-
туральних матеріалів, не зай-
вим стануть головні убори –
солом’яні капелюхи, легенькі
панами, уникайте тісного одя-
гу, приміром, корсетів. Крім
того, у спекотні дні необхідно
знизити звичайну фізичну
активність. Обмін тепла в
організмі людини (метаболі-
чна теплопродукція) залежить
від рівнів фізичної активності,
акліматизації, віку й статури.
Люди повинні знати й про
підвищення ризику  при
фізичній активності під час
спекотної погоди та симпто-
ми теплового удару.
Особлива увага хворим, які

приймають будь-які лікарські
препарати, – вони повинні
обов’язково радитися зі своїм
лікарем. Адже ліки можуть
по-різному  впливати на

організм людини під час пе-
ріоду літньої спеки. Пацієнти,
які приймають препарати, що
знижують втрату тепла, мали
б отримати інструктаж у ліка-
ря про самообстеження. При-
міром, препарати високого
ризику – діуретики, антихо-
лінергічні засоби, нейролеп-
тики. Консультація лікаря й у
багатьох інших випадках не
завадить.
А ще дуже важливим у

спекотні дні є режим харчу-
вання. Слід відмовитися від
продукт ів,  що  вимагають
особливих витрат організму,
від м’ясних страв і переходи-
ти на легкозасвоювану їжу –
скажімо, овочі. «Радив би та-
кож скоротити споживання
солодких газованих напоїв,
втамовувати спрагу звичай-
ною та мінеральною водою»,
– мовить Сергій Кучеренко.
Кефір, за його словами, кра-
ще молока. Гарні також будь-
які напої з мін імальним
вмістом цукру, йогурти до-
машнього приготування, сква-
шене молоко, ряжанка, айран.
А от від фаст-фуду та особ-
ливо від їжі, яку продають в
ятках на вулиці, слід відмо-
витися. М’ясні та молочні про-
дукти в таких умовах швид-
ко псуються, зростає ризик
отруєнь.

 А ще дуже помічними за
спеки є водні процедури – і
не обов’язково для цього
діставатися озера чи іншої
водойми, найпростіші можна

Лариса ЛУКАЩУК

зорганізувати й удома. При-
класти на ділянку шиї змоче-
ну в прохолодній воді полот-
нинку, потримати кілька хви-
лин ноги в тазі з холодною
водою. Або ж просто прий-
няти прохолодний душ.

– Із водою у відкритих во-
доймах потрібно бути обе-
режнішими , зачекати аби
прогрілася, бо ж перепади
температури під час купання
можуть дати додаткове на-
вантаження на серце, – зас-
терігає лікар.
Не слід забувати про не-

безпеку, яку несе спека, а це
може бути сонячний чи теп-
ловий удар. Спочатку потер-
пілий відчуває втому, голов-
ний біль, біль у ділянці спи-
ни. Виникає запаморочення,
слабк ість,  іноді блювота .
Пізніше з’являється шум у ву-
хах. Якщо такому хворому не
надати допомогу, в нього
швидко розвиватиметься
важкий стан, обумовлений

ураженням центральної не-
рвової системи. У хворого
починається задуха, пульс
стає частим і слабким. Лю-
дина непритомніє, спостеріга-
ються судоми, марення, галю-
цинації , температура тіла
піднімається до 40 градусів та
вище.
Перша допомога від соняч-

ного удару полягає в тому,
щоб перенести потерпілого в
прохолодне місце, звільнити
від стискаючого одягу й ук-
ласти, незначно піднявши го-
лову. Необхідно охолодити
голову та ділянку тіла навко-
ло серця за допомогою ком-
пресів з холодною водою. Але
охолоджувати тіло необхідно
повільно. Також дати потер-
пілому випити прохолодної
води. Для того, щоб норма-
лізувати дихання, можна ви-
користовувати нашатирний
спирт. Якщо ж потерпілий у
важкому стані, слід доправи-
ти його до лікарні.

ПИЙТЕ ЗАРАЗ…
ГАРЯЧИЙ ЧАЙ

ХОЧ ЦЕ ВИДАЄТЬСЯ
ДИВНИМ, АЛЕ В СПЕКУ

НЕ РЕКОМЕНДУЮТЬ ПИТИ
ХОЛОДНІ НАПОЇ. ТАКОЖ
НЕ БАЖАНО ВЖИВАТИ
ЗАМОРОЖЕНІ СОКИ У

ВИГЛЯДІ ЛЬОДУ, МОРО-
ЗИВО ТОЩО.

Дуже добре тамують спра-
гу, не спричиняючи надмірно-

го потовиділення, кислі напої.
Наприклад, можна взяти свіжі
вишні й розтовкти їх прямо з
корінцями в склянці, потім
залити гарячою водою. До-
дати чайну ложечку меду,
можна ще й краплю йоду. І
пити такий напій невелики-
ми порціями протягом дня.
Корисно пити теплі напої,

зокрема воду, чай – тоді ви-
рівнюється температура тіла

людини й зовніш-
нього середови-
ща ,  людина не
пітніє, легко пере-
носить спеку.
Не випадково

люди країн із спе-
котним кліматом
одягаються в теплі
халати й повільно
п’ють гарячий зе-
лений  чай . До
речі, посилить та-

мувальні властивості чаю
шматочок лимона.

ДО РЕЧІРАКУРС

Юлія КОВДРИН, палатна медсестра ортопе-
дичного відділення (вгорі);
Галина МАКСИМІВ, медсестра-масажист
фізіотерапевтичного відділення (праворуч)

Фото Павла БАЛЮХА
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БУТИ ДОБРИМИ Й ЧУЙ-
НИМИ, ПОРЯДНИМИ Й
МИЛОСЕРДНИМИ, ПРА-
ЦЬОВИТИМИ Й ВІДВЕР-

ТИМИ, ЧЕСНО ДИВИТИСЯ
ЛЮДЯМ У ВІЧІ – САМЕ
ПРО ЦЕ ЗАВЖДИ НАКА-
ЗУЄ СВОЇМ СИНАМ МИ-
РОСЛАВА ШИНКАРЧУК. І
ХОЧ ВОНИ ВЖЕ ДОРОСЛІ,

ТА МАТИ ВВАЖАЄ НЕ
ЗАЙВИМ НАГАДАТИ ЇМ

ПРО НАЙКРАЩІ ЛЮДСЬКІ
РИСИ. ГУМАННОСТІ ТА

ДОБРОТІ НАВЧАЄ БАБУСЯ
І СВОЇХ ОНУКІВ. ЗНАЄ Ж
БО: ПРЕКРАСНЕ ТРЕБА

ПРИЩЕПЛЮВАТИ ЗМАЛ-
КУ. ПРИ ЦЬОМУ МИРОС-
ЛАВА ІВАНІВНА ВПЕВНЕ-
НА, ЩО ВИХОВУВАТИ
ДІТЕЙ ТРЕБА ВЛАСНИМ
ПРИКЛАДОМ, ЯК І ДЛЯ
НЕЇ ВЗІРЦЕМ У ЖИТТІ

СТАЛИ ЇЇ БАТЬКИ.
Пані Мирослава зростала у

сім’ї, де працю вважали міри-
лом духовних і фізичних яко-
стей людини. Мати працюва-
ла у місцевому господарстві,
батько був шанованим у селі
ковалем. Тож змалечку Ми-
рослава Іванівна знала ціну
найменшій крихітці хліба, віда-
ла таємниці домашньої гос-
подарки. Ще сонце не скупа-
лося у тихих водах Дністра, а
маленька Мирослава вже ква-
пилася допомагати мамі при-
готувати сніданок, відтак ра-
зом з ненькою йшли у поле.
Доглянути за меншою сест-
ричкою – це теж входило в
обов’язки Мирослави. Ось так
з дитинства плекалися у ній
найчистіші почуття та найкращі
людські риси.

– Мати завжди наказува-
ла бути людяною й милосер-
дною, батько ж своїм при-
кладом навчав працьовитості,
– мовить пані Мирослава. –
Його слова «Будеш працю-
вати – будеш шматок хліба
мати» стали для мене золо-
тим правилом життя. Своїм
синам також щоразу наголо-
шую, що праця людину воз-

ПРИКЛАД ДЛЯ
НАСЛІДУВАННЯ
Олеся БОЙКО,
Павло БАЛЮХ (фото)

величує. Водночас нагадую
дітям та онукам, аби в житті
були передусім добрими й
людяними. Сприймати усе з
чистим серцем. Повірте, так
набагато легше жити. Адже,
якою міркою ти міряєш, та-
кою і нам відміряють.
Мирослава Шинкарчук

працює молодшою медичною
сестрою  гематологічного
відділення. Десять років тому
навіть і гадки не мала, що
буде трудитися у лікарні.

– Після закінчення школи,

як і багато моїх ровесників,
вступила до училища в Тер-
нополі, відтак влаштувалася на
«Текстерно», де працювала
25 років, – ділиться думками
Мирослава Іванівна. – Мож-
ливо, й дотепер була б там,
якби не масове скорочення
й закриття комбінату. З ко-
легами жили душа в душу,
наче одна родина . Тому ,
коли покидала бавовняний
комбінат, найбільше сумува-
ла за колективом. На щастя,
у лавах безробітних не на-
довго затрималася – від
знайомих дізналася, що ге-
матологічному відділенню
потрібна молодша медсест-
ра. Знаєте, про що передусім
гадала, коли йшла перший
день на роботу? Аж ніяк не
про свої функціональні обо-
в’язки. Переживала, як мене

сприйме колектив. Утім, вже
з першого дня відчула доб-
розичливе ставлення колег. І
завідуюча відділенням, і стар-
ша медсестра, медичні сест-
ри та молодший персонал –
усі без винятку прийняли
мене у свою родину. Наше
відділення – справді, мов
велика дружня сім’я.
Дбати про чистоту та поря-

док у палатах і коридорах
відділення – не єдині обов’яз-
ки молодшої медсестри Ми-
рослави Шинкарчук. Коли по-
трібно, допомагає медичним
сестрам, лікарям. Вільну хви-
лину віддає спілкуванню з па-
цієнтами . Багато  з них у
відділенні лікується вже не
вперше, тож для медичного
персоналу стали близькими
людьми. Почасти виливають

свій біль і тривогу, просять
вислухати їх. Саме цієї
хвилини пані Мирославі
пригадуються мамині на-
станови про те, що з людь-
ми треба бути ввічливи-
ми та уміти їх вислухати.

– Ми почасти гадаємо,
що важлива матеріальна
підтримка, – мовить Ми-
рослава Іванівна, – але
насправді іноді треба так
небагато – просто вислу-
хати людину, присвятити
їй кілька хвилин. Для нас,
можливо, це дріб’язок,
для інших – це приємні
миті, відчуття, що вони у
цьому світі не одні.
Мирослава Шинкарчук

належить до тих, хто вміє
любити й кого люблять.
Вона із задоволенням ви-

конує свої функціональні обо-
в’язки, мов на крилах, летить
додому, де на неї чекає сім’я.
Це її міцна опора і теплий
прихисток. Онуки Ангеліна та
Олег – бабусина потіха й
радість. Вихідні Мирослава
Іванівна присвячує свої неньці,
яка мешкає у Заліщицькому
районі. Там, над Дністром,
пробігало дитинство пані Ми-
рослави. Тому зустріч із маті-
р’ю та найтеплішою порою
життя для Мирослави Іванів-
ни – завжди радісна та при-
ємна.

 Цьогорічний липень приніс
молодшій медичній сестрі ге-
матологічного відділення Ми-
рославі Шинкарчук ювілейне
свято – 55 років. Нехай Ваше
життя, Мирославо Іванівно,
буде сонячним і теплим, як
липень, щедрим, як пшенич-
ний лан!

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

ОТАКОЇ!

14 ЛИПНЯ СТАЛА НА
РУШНИЧОК ЩАСТЯ МЕ-

ДИЧНА СЕСТРА ВІДДІЛЕН-
НЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИ-
ГЕНАЦІЇ ОЛЬГА ЦЬОМИК.

Колектив працівник ів
відділення щиро вітає молоду

ХАЙ ЖИТТЯ ПОДРУЖНЬОГО
СТЕЖИНА БУДЕ ЗАВЖДИ
БІЛИМ ЦВІТОМ ВКРИТА!

ПОЄДНАЛИ ДОЛІ

Ольга ЦЬОМИК

пару та зичить справжнього
подружнього щастя: «Нехай
Ваша життєва дорога буде не-
скінченною, а союз двох сер-
дець випромінює кохання й
добро, хай стелиться барві-
нковим листом, калиновими
гронами росянисте щастя мо-
лодої сім’ї! Нехай добро Вам
множиться, радість ділиться
навпіл, а Бог посилає благо-
словення».

Хай життя подружнього
стежина

Буде завжди білим
цвітом вкрита,

Хай кохання ватра
незгасима

Зігріває вас зимою
й літом.

Будьте вірні у своїй
любові,

І минуть вас грози
та напасті,

Хай покропить вірність
вашу долю

Сонячним дощем
п’янкого щастя!

НІЧОГО НЕ
«О’КЕЙ»!
Багато хто з нас перейняв у

американців звичку на всі за-
питання щодо самопочуття,
справ, сім’ї відповідати «о’кей».
Однак така звичка не завжди
корисна, а часом навіть шкідли-
ва для здоров’я, запевняють
психологи з університету
Еделфі. Емоції, нехай і нега-

тивні, – частина нормального
людського життя. Не варто уни-
кати їх, тим більше «вмовля-
ти» себе і оточення, що нічого
«такого»не відбувається, навпа-
ки все гаразд, усе «о’кей». Дос-
лідження показали: людей, котрі
постійно заперечують свої не-
гативні переймання, частіше
«хапають» хвороби серця,
органів шлунково-кишкового
тракту, рак та інші недуги.

ЗАМІСТЬ НО-ШПИ
– ДЗЕРКАЛО
Учені стверджують, що дзер-

кало може допомогти зняти біль
у пацієнтів, які потерпають від
больового синдрому. На пере-
конання фахівців, дзеркало при-
мушує мозок коректувати зоб-
раження тіла.
Комплексний регіональний

больовий синдром зустрічаєть-

ся у третини людей з перело-
мами зап’ястка: вони стражда-
ють від болю в кисті, руці або
плечі після зняття гіпсу. Біль
буває таким нестерпним, що
деякі пацієнти просять про ам-
путацію руки.
Під час дослідження 8 па-

цієнтів, які страждали від цієї
хвороби, сиділи перед довгими
дзеркалами. Вони були розта-
шовані так, що пацієнти бачили

віддзеркалення лише здорової
половини тіла. В результаті того,
що хвору руку не було видно, у
пацієнтів виникає ілюзія, що у
них дві здорові руки. Їх проси-
ли сконцентруватися на зобра-
женні і постаратися повірити в
те, що вони бачать свій реаль-
ний образ.
Учені вважають, що дзеркало

змушує мозок відновити образ
тіла, і біль вщухає.

РАКУРС

Мар’яна САМЕЦЬ, палатна медсестра ревматологіч-
ного відділення

ОПТИМАЛЬНА
ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ
РОБОТИ – 25°
Американці дослідили, що

якість роботи людей залежить
від температури. Чим вона ниж-
ча, тим більшої кількості поми-
лок припускаються працівники.

– При температурі 25 градусів

службовці майже не відволікають-
ся й роблять до десяти відсотків
помилок, – розповідає про ре-
зультати дослідження Алан Хедж,
професор Корнельського універ-
ситету (США). – А якщо темпе-
ратура зменшується до 20 градусів
– продуктивність праці знижуєть-
ся наполовину, а кількість поми-
лок зростає до 25 відсотків.

НОРМА
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НАТАЛЯ ХІЛЯРСЬКА
ПРАЦЮЄ СЕСТРОЮ-

ГОСПОДИНЕЮ У ПОВАЖ-
НОМУ МЕДИЧНОМУ

ПІДРОЗДІЛІ – МАЛОІНВА-
ЗИВНОМУ ВІДДІЛЕННІ

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ЛІКАРНІ. ТРУДИТЬСЯ НА

ЦІЙ ПОСАДІ З ЧАСІВ
ЙОГО ЗАСНУВАННЯ.

«Скільки гарних людей я
тут зустріла», – розповідає
пані Наталя. – Скільки щи-
рості, бажання допомогти. У
лікарню влаштувалася ще на
початку дев’яностих, знаєте,
які то нелегкі часи були. Наша
родина тоді переїхала з
Хмельницька, обміняли по-
мешкання на Тернопіль, аби
ближче до  стареньких
батьків бути. А тут з робо-
тою проблема . У Хмель-
ницькому в нас були непо-
гані посади. Чоловік працю-
вав виконробом на буді-
вельній дільниці, а  я –
інженером у ПМК. У Тер-
нополі ж тоді багато буді-
вельних організацій зазна-
ли краху, от довелося нову
роботу шукати. В проктоло-
гічне відділення обласної
лікарні на посаду сестри-
господині влаштувалася за
порадою знайомої. Щоп-
равда, спочатку ой, як не-
легко було. І гадки не мала,
що ж це за професія така,
про медицину й не мріяла,
адже тут своя специфіка,
яка не кожному під силу.
Пригадую, як першого ж
дня роботи навіть відмовитися
хотіла від неї. Пішла до го-
ловного лікаря й кажу: «На-
певно , ця справа не для
мене». А він у відповідь: «Не
гарячкуйте, побудьте кілька
днів, пригляньтеся, як інші пра-
цюють, даю вам два тижні
на адаптацію». А ще похва-
лив мене за відвертість. Мож-
ливо, це й додало мені впев-
неності та наполегливості. Що
ж, не святі горшки ліплять,
подумала, й вирішила док-
ласти усіх зусиль, аби утвер-
дитися у новій професії.
День за днем Наталя Ва-

силівна вникала у роботу,
призвичаювалася, набирала-
ся досвіду. Нині вже не уяв-
ляє, як жила б без свого «ка-
бінету», який, незважаючи на
стоси постільної білизни, по-
кривал, ковдр і подушок, все
ж виглядає затишним. Та й у
відділенні малоінвазивної
хірургії завдяки старанням її
команди все виблискує, сяє
не лише чистотою, а й до-
машнім затишком радує і пра-
цівників, і пацієнтів. Велика

кількість кімнатних рослин, які
у кожному куточку приміщен-
ня, тішать око, налаштовують
на позитивний настрій хво-
рих і медпрацівників. Кожно-
го ранку, одягнувши білосні-
жний халат, сестра-господи-
ня спочатку робить обхід
палат, ретельно перевіряючи,
чи все там гаразд, а потім
іде на «п’ятихвилинку» чи гос-
подарську нараду.

 Свою роботу Наталя Ва-
силівна знає дуже добре й з
людьми сходиться легко. При-
вітна, усміхнена й така щира
та відверта у спілкуванні.

– Для мене робота – це
другий дім, у нас чудовий
колектив, завдяки завідувачу
Олександру Леонідовичу Ко-
вальчуку, який дбає про тих,

хто працює під його керівниц-
твом. А які чудові у нас мед-
сестри. Я – найстарша у ко-
лективі, тому називаю їх до-
нечками. Одні донечки у мене
на роботі, а дві інші – вдома.
Приємно, коли колектив, мов
одна сім’я, – міцна, дружня,
монолітна. Багато зусиль док-
ладає до цього й старша мед-
сестра Ірина Сусла.
Добре, що тоді головний

лікар дав мені «випробову-
вальний» термін, інакше, чи
пощастило б мені на поряд-
них, добрих людей та улюб-
лену професію.

– Наталіє Василівно, а
що найбільше надихає Вас
у житті?

– Моя сім’я, взаємини у ро-
дині для мене велика цінність,
це скарб, який намагаюся
оберігати повсякчас. Мій чо-
ловік – Петро Петрович, дві
донечки та троє онуків нади-
хають та дають животворчу
енергію.

– Чи маєте у житі ку-
мирів?

– Завжди намагаюся за-
лишитися сама собою, рівня-
тися не на кумира, а жити за
Божими заповідями.

– За чимось шкодуєте в
житті?

– Як не дивно, але ні за
чим у своєму житті не шко-
дую.

– Чи властиве Вам по-
чуття гумору?

– Так, адже усмішка, до-
речний жарт скрашує наше
життя.

– За що вдячні долі?
– За те, що подарувала

трьох чудових онуків. Важко
нині згадувати, які випробу-
вання довелося пройти моїм
донечкам, аби у нашій оселі
залунав дитячий сміх. Але Бог
почув мої молитви – і тепер
я бабуся, надзвичайно пи-
шаюся цим.

– Якщо б довелося по-
чати життя спочатку, що
б змінили у ньому?

– Залишила б усе, як є.
Всевишній дає нам чимало
випробувань на життєвому
шляху і ми маємо пройти їх
з гідністю, аби не було со-
ромно передовсім перед со-
бою.

– Ви щаслива людина?
– Так. Для мене справжнє

щастя – це бути щасливим
щастям інших.

27 липня Наталія Василів-
на Хілярська відзначить зо-
лотий  ювілей .  Колектив
відділення малоінвазивної
хірургії щиро вітають ювіляр-
ку, зичать міцного здоров’я,
родинного благополуччя, ду-
шевного спокою та Господ-
нього благословення.

На незбагненному
цім світі,

Де на долоні все, як є –
Вам День народження

привітно
Сьогодні руку подає.

В цей день Вас щиро
привітають

Колеги, друзі і рідня.
Здоров’я, щастя

побажають
І море радості щодня.

До Вас хай сила
вітру лине

На журавлиному крилі.
Хай в Вас живуть

душа дитини
І мудрість Матінки-Землі.

Нехай Вас завжди
в теплім домі

Чекають люблячі серця.
Бажаєм Вам

не знати втоми,
Доводить справи до кінця.
І щоб чудове Ваше свято

В душі лишило
добрий слід,

Прийміть від нас
це привітання

Й живіть, як мінімум, –
сто літ.

НАТАЛІЯ ХІЛЯРСЬКА: «СПРАВЖНЯ
РАДІСТЬ – ЦЕ БУТИ
ЩАСЛИВИМ ЩАСТЯМ ІНШИХ»

СЕСТРА-ГОСПОДИНЯ

Лариса ЛУКАЩУК,
Павло БАЛЮХ (фото)

ВІТАЄМО!

31 липня зустріне полу-
день віку молодша мед-
сестра відділення гіпер-
баричної оксигенації уні-
верситетської  лікарн і
Наталія КОРІНЕЦЬ. Увесь ко-
лектив щиро вітає імен-
ницю, бажає їй доброго
здоров ’я ,  гарного  на-
строю, радісних усмішок
друзів і рідних.

– Лише два роки працює
Наталія Андріївна у нашому
колективі, але зарекоменду-
вала себе як відповідаль-
ний, сумлінний працівник, –
каже про ювілярку старша
медсестра відділення ГБО
Леся Мазур . – Яку б робо-
ту їй не довірили, усе ви-
конає сумлінно. Намагаєть-
ся працювати з душею, аби
всі були задоволені – і па-
цієнти, і керівництво.
Народилася пані Наталія у

мальовничому Закарпатті,
там, серед чудової приро-
ди , зростала  у великому
сімействі. Згодом доля за-
кинула її на Тернопільщи-
ну . Пропрацювала на бага-

НЕХАЙ ДУША
НІКОЛИ НЕ СТАРІЄ!

тьох підприємствах, останнім
місцем праці був завод «Орі-
он», а згодом – універси-
тетська лікарня . Колектив
відділення відгукується про
Наталію Андріївну щонайк-
раще і у день ювілею поси-
лає щирі зичення:

Є ювілеї досить
різні,

Але одна з найкращих
дат,

Коли вітають щиро
колективом

У день, коли Вам – 50.
За пройденим не треба

сумувати,
Попереду щаслива

жде пора,
Хай буде щедрим

ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові

і добра!
 Нехай душа ніколи

не старіє,
 На білій скатертині
будуть хліб і сіль,

 Своїм теплом Вас
завжди сонце гріє

 Й слова подяки
линуть звідусіль.

РАКУРС

Леся МАЗУР, старша
медсестра відділен-
ня гіпербаричної
оксигенації

Фото
Павла БАЛЮХА

ДОСЛІДЖЕННЯ

ЇСТИ – ЩОБ ДОВГО ЖИТИ!
ІНСТИТУТ СТАТИСТИКИ

ІТАЛІЇ СТВЕРДЖУЄ, ЩО В
ІТАЛІЇ – НАЙВИЩА ТРИ-
ВАЛІСТЬ ЖИТТЯ В СВІТІ. У
СЕРЕДНЬОМУ ІТАЛІЙСЬКІ
ЧОЛОВІКИ ЖИВУТЬ 77,2

РОКІВ, А ЖІНКИ –
82,8 РОКІВ.

Тривалість життя у чоловічо-
го населення з 1974 по 2003
рік зросла на 7 років, а у жіно-
чого – майже на 8. При цьому
Італія вважається однією з країн
Європи, де найбільше палять.

Американські вчені, заціка-
вившись низьким відсотком
серцево-судинних і ракових
захворювань серед меш-
канців Апенін, кілька років
тому провели дослідження і
дійшли висновку, що бага-
тьом хворобам не дають роз-
виватися спагетті, помідори,
червоне вино і пекучий чер-
воний перець («пеперончі-
но»), які італійці люблять по-
над усе і щодня поїдають у
великих кількостях.
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ЗАХВОРЮВАННЯ

ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВОНА
МОЖЕ БУТИ В БУДЬ-

КОГО, НАВІТЬ У ГРУДНОЇ
ДИТИНИ. АЛЕРГІЯ Є
НАЙПОШИРЕНІШОЮ

ПРИЧИНОЮ ВИНИКНЕННЯ
ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮ-

ВАНЬ. НАЙБІЛЬШИЙ
ВПЛИВ НА РОЗВИТОК

АЛЕРГОПАТОЛОГІЇ МА-
ЮТЬ ПОВІТРЯНІ АЛЕРГЕНИ
– ПИЛОК, СПОРИ ГРИБІВ,
МІКРОКЛІЩІ, ЧАСТИНКИ

КОМАХ, ЕПІДЕРМІС
ТВАРИН. ЗА ПРОГНОЗА-

МИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КОМІСІЇ З АЛЕРГОЛОГІЇ, В
ХХІ СТОЛІТТІ НА АЛЕРГІЮ
МОЖЕ ХВОРІТИ МАЙЖЕ
ПОЛОВИНА НАСЕЛЕННЯ

ЗЕМНОЇ КУЛІ.
Сезонний риніт (поліноз),

ймовірно, одне з найпоширені-
ших і знайомих більшості людей
алергічне захворювання. Одно-
часно уражаються очі, верхні та
нижні дихальні шляхи, хоча по-
чинається переважно з верхніх
дихальних шляхів – місця пер-
винного контакту з інгаляційним
алергеном. Вчені вважають, що
на цей вид алергії страждає 1
людина з 10. Пік захворюваності
припадає на найбільш продук-
тивний період життя людини –
вік 15-44 роки. Ризик захворіти
на риніт у дітей до 10 років від
батьків-алергиків зростає на
30%.
Поліноз викликається пилком

рослин. Для нього прикметна

чітка сезонність: проявляється
щорічно однієї й тієї ж пори. Для
людей з особливо чутливою
імунною системою небезпечні
чотири періоди: перший – коли
цвітуть дерева (береза, вільха,
дуб, ліщина, тополя), другий –
лугові трави (тимофіївка, вівся-
ниця, лисохвіст), третій – зла-
кові, четвертий – бур’яни (по-
лин, лобода, кропива, подо-
рожник).  Пилок бур ’янів
найбільш агресивний. До цього
часу не з’ясовано, чому з тисяч
видів рослин пилок лише май-
же п’ятдесяти з них викликає
алергію. Цікавим є і той факт, що
дерева в міській місцевості про-
дукують значно біль-
ше пилку із сильніши-
ми алергенними вла-
стивостями , ніж у
сільській. Винуватцем
того, що у містах з
кожним роком зрос-
тає кількість алергиків
є діоксид вуглецю
(СО2), оскільки він
стимулює вироблення
пилку.
Слід зауважити, що

свіжий пилок дуже
активний. Потрапляю-
чи на слизові оболонки, пилко-
ве зерно набрякає, його оболон-
ка тріскає, а вміст всмоктується
в кров та лімфу, викликаючи
сенсибілізацію (підвищену чут-
ливість). Алерген проникає в
організм непомітно, але саме
перша «зустріч» з ним закладає
підмурівок майбутньої недуги.
Під час повторної «зустрічі» з
алергеном виникає алергічна
реакц ія  з різноманітними
клінічними проявами. Симпто-
мами полінозу є утруднене но-

сове дихання, водянисті виділен-
ня з носа, пароксизми чхання,
свербіж носа, повік, піднебіння;
почервоніння очей, сльозотеча
(кон’юнктивіт); часто – сухий
кашель, задишка, охриплість
голосу, першіння в горлі; мож-
ливі висипи на шкірі, незначне
підвищення температури тіла:
погіршення апетиту, сну, голов-
ний біль, дратівливість. Для 40-
70% хворих на поліноз харак-
терна наявність харчової алергії
(перехресної харчової реактив-
ності). Її виникнення пов’язане
зі схожою структурою алергена
пилку рослин і певним продук-
том. Наприклад, при алергії на

пилок берези слід очікувати
алергію на яблука, черешні, сли-
ви, персики, моркву, селеру, кар-
топлю. При алергії до бур’янів
можливі прояви й під час вжи-
вання цитрусових, насіння со-
няшника, олії, халви, меду, дині,
шпинату.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ХВОРИМ З
АЛЕРГІЄЮ
Перебування на відкритому

повітрі звести до мінімуму, особ-
ливо в суху, вітряну погоду, до
11 години ранку, коли пилок

АЛЕРГІЯ – ХВОРОБА БЕЗ ВІКУ
Зоряна ЛУБ’ЯНСЬКА,
лікар-алерголог
університетської лікарні,
кандидат меднаук

виділяється особливо активно.
Після повернення з прогулян-

ки потрібно прийняти душ,
змінити одяг.
Носити сонцезахисні окуляри.

Якщо очі почервоніли, турбує
свербіж, слід промити їх холод-
ною перевареною водою, про-
терти обличчя кубиком льоду.
Закривати щільно вікна, вико-

ристовувати сучасні повітряні
кондиціонери, які очищують,
охолоджують та осушують по-
вітря.
Щоденно проводити вологе

прибирання квартири.
Не просушувати на відкрито-

му повітрі одяг і білизну, адже
на них може осідати пи-
лок.
Не відчиняти вікна в ав-

тівки, за наявності конди-
ціонера сідати в транспор-
тний засіб через 5 хв. після
його увімкнення (викид
спор грибів із системи).
Уникати прийому спир-

тного в період цвітіння –
алкоголь сприяє кровона-
повненню судин носових
дихальних шляхів.
Не лікуватися препара-

тами з лікарських рослин,
трав.
ВІСІМ НАЙСИЛЬНІШИХ
АЛЕРГЕНІВ, ВІД ЯКИХ
СТРАЖДАЮТЬ УКРАЇНЦІ
За даними МОЗ України, 20%

українців хворіють на алергію.
Вчені визначили, які речовини
найчастіше викликають у людей
алергічні реакції.
Пилок дерев, трави та рос-
лин – найсильніші збудники се-
зонної алергії. Коли в повітрі
підвищена концентрація пилку,
лікарі радять залишатися вдома

і зачиняти вікна. Можна корис-
туватися кондиціонером.
Тварини. Алергію викликає

протеїн сальних залоз на шкірі і
в слині котів, собак. Така алергія
може розвиватися 2 роки та дов-
ше. Якщо домашні тварини вик-
ликають алергію, лікарі радять не
пускати їх у спальню, прибрати
килими, частіше купати твари-
ну.
Пиловий кліщ. Це мікрос-

копічні організми, які живуть у
домашньому пилі. Можуть сели-
тися у волоссі, частинках рослин,
будівельному смітті. Алергію вик-
ликає укус комахи.
Грибок. Виробляє алерген,

інколи – токсичні речовини.
Алергія виникає через вдихан-
ня грибку. Грибок селиться у
вологих місцях: підвалах, ванній
кімнаті.
Ліки. Найчастіше виникає

алергія на саліцилат – основний
компонент аспірину. Такі ліки, як
пеніцилін або аспірин, можуть
бути як корисними, так і небез-
печними для життя. Треба тер-
міново припинити приймати
ліки, на які виникла алергія.
Продукти харчування .

Арахіс, молоко, горіхи та пше-
ниця – найпоширеніші харчові
алергени. Алергія починається
через кілька хвилин після вжи-
вання продукту.
Гумові рукавички. Латекс у

рукавичках, презервативах і де-
яких медичних пристроях може
провокувати висип на шкірі,
свербіння в очах, нежить, свер-
біння на шкірі. Як ускладнення,
можуть виникнути хвороби
шлунку.
Запахи парфумів і косме-
тики. Алергію можуть виклика-
ти ароматизовані свічки, фарба
для волосся, пральний поро-
шок, парфуми. Інтенсивність за-
паху, як правило, не важлива.

РІДИНА, ЩО ЛІКУЄ

ЦІЛЮЩА СЛЬОЗИНКА
ЩО ТАКЕ СЛЬОЗИ? ДИВНЕ

ЗАПИТАННЯ, СКАЖЕ
ХТОСЬ. УСІМ ВІДОМО – ЦЕ
РІДИНА, ЯКУ ВИДІЛЯЮТЬ
ОРГАНИ, ЩО В СУКУП-
НОСТІ ЗВУТЬСЯ СЛІЗНИМ

АПАРАТОМ. НАВІЩО
ВОНА ПОТРІБНА? ЗВОЛО-

ЖУЄ ОЧНЕ ЯБЛУКО І
ЗМИВАЄ З НЬОГО СТО-

РОННІ ЧАСТОЧКИ. ДОДА-
МО ДО ЦЬОГО, ЩО СЛЬО-

ЗИ МІСТЯТЬ ДО 99
ВІДСОТКІВ ВОДИ, МАЙЖЕ
0,9 ВІДСОТКА НЕОРГАНІЧ-
НИХ РЕЧОВИН ТА МАЙЖЕ

0,1 ВІДСОТКА БІЛКОВИХ. І
ВСЕ? НІ, АЖ НІЯК. ПОГО-
ВОРИМО СЬОГОДНІ ПРО

ЦЕЙ ЧУДОВИЙ ДАР
ПРИРОДИ.

Ось усім знайома картина: ди-
тина впала, забилася чи обідрала
колінце, плаче. Якщо це хлопчик,
то родичі (особливо татусі) заз-
вичай «утішають» потерпілого та-
кими словами: «Не плач, ти ж чо-
ловік, мужчина, а мужчини не
плачуть...» Найчастіше дитина цих

слів немовби й не чує, продов-
жує ридати. І дуже правильно
робить. Річ у тім, що сльози не
тільки полегшують страждання –
вони ще й лікують. Цей дивовиж-
ний факт установили амери-
канські вчені, відкривши невідо-
му доти ендокринну функцію
слізних залоз, які, на думку дос-
лідників, беруть безпосередню
участь у процесі загоєння.
Експериментатори порівняли,

як загоюються ранки у пацюків,
які плачуть, і в тих, котрі не пла-
чуть. Щоб не мучити піддослід-
них тварин, умістили пацюкові в
око порошинку – і, певна річ,
потекли сльози. Чим більше пла-
кав пацюк, тим швидше гоїлася
ранка в нього на спинці. У серед-
ньому сльози скорочували термін
цілковитого одужання на 12 днів!
А коли слізні залози видалили, то
виявили, що краї ранки почали
розходитися, гоїтися вона стала
повільніше. Протягом доби шкіра
втрачала пружність, ставала в’я-
лою, плоскою, неначе старіла...
Вочевидь речовини, що їх слізні

залози виділяли у кров, діяли на
тонус шкіри, бо вона знову на-

була колишнього вигляду,
коли почали регулярно вво-
дити пацюкам екстракт зі
слізних залоз. І ранка стала
зростатися швидше....
А що, як припустити: і наша

шкіра втрачає свою пружність
через те, що з віком дедалі
рідше плачемо? Чи не завдає-
мо шкоди своєму організмові,
стримуючи себе на догоду
соціальному стереотипу
«плакати негарно»?
Особливо неприйнятними вва-

жаються чоловічі сльози. У нашій
свідомості, повторюю, з дитинства
відкладався стереотип: «Чолові-
кові плакати сором». Насправді
соромитися сліз аж ніяк не варто,
тим паче, що їх зовсім не соро-
милися, скажімо, давньогрецькі
герої, тобто сльози не завжди
вважалися ознакою душевної
слабкості. А хто рідко плаче, той,
на думку відомого американсь-
кого лікаря Уільяма Фрея, часто
хворіє і раніше помирає. Через
помилковий підхід до виховання
чоловіки привчаються терпіти
фізичний чи душевний біль без
сліз і в підсумку отримують за це

виразку шлунка та коліт – на дум-
ку відомих лікарів, типові недуги
притлумлюваної журби.
Як показують дослідження, про-

ведені американськими вченими,
зі слізьми з організму людини ви-
водяться численні отруйні речови-
ни, які у великій кількості утворю-
ються внаслідок значних фізичних
та психічних навантажень.
Проте слід зазначити, що плач

привселюдний, за твердженням
фахівців, найчастіше належить до
розряду істерії і користі не дає.
Навпаки – такий плач загострює
стресовий стан, підвищує тиск і
послаблює самоконтроль. А от
плач тихий десь удома, у прихи-
стку, на думку тих же фахівців,

людині конче потрібний, і його в
жодному разі не слід соромитись,
інакше з’являється злість на само-
го себе, а це знижує терапевтич-
ний ефект плачу, який полягає у
профілактиці інфарктів, інсультів,
виразок, гастритів, усіляких спазмів
і навіть астматичних нападів.
Психологи зазначають, що

місяці й роки, проведені без пла-
чу, призводять до тяжких нерво-
вих розладів і психічних змін.
Цікаво, що разом із слізьми ви-

водяться не лише шкідливі хімічні
речовини, але й (і це значно важ-
ливіше!) катехоламіни – стимуля-
тори стресу.
Особливо небезпечні вони для

молодого незміцнілого організму,
тому діти плачуть набагато час-
тіше, ніж дорослі. Це спрацьовує
природний захисний механізм,
який береже від біди.
Крім того, деякі дослідники

твердять: одна з причин того, що
жінки живуть довше від чоловіків,
полягає в тому, що вони частіше
й охочіше вдаються до сліз,
зіткнувшися з несприятливою
життєвою ситуацією.
І – насамкінець. У давнину по-

бутувало прислів’я: «Раби не пла-
чуть». Його сенс у тому, що плач
– це прояв вільної і духовно ба-
гатої особистості.
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НЕ СЕКРЕТ, ЩО ДЛЯ
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ВАЖ-
ЛИВО ЗНАЙТИ СПРАВУ
ДЛЯ ДУШІ. АДЖЕ НА

РОБОТІ ЛЮДИНА ПРОВО-
ДИТЬ МАЙЖЕ ТРЕТИНУ

ВЛАСНОГО ЖИТТЯ. ТОМУ,
ЩОБ ЖИТИ В ГАРМОНІЇ
ІЗ САМИМ СОБОЮ ТА

НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ,
ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗНАЙТИ
РОБОТУ, ЯКА БУДЕ ПРИ-
НОСИТИ РАДІСТЬ І ЗАДО-

ВОЛЕННЯ.
На роботу, мов на свято,

щодня йде медичний реєст-
ратор університетської лікарні
Наталя Міньковська. Ще й року
не минуло, як працює на цій
посаді, але вже встигла по-
любити свою справу, зареко-
мендувати себе і як фахівець,
і як просто чудова людина.
Наталію Михайлівну у колек-
тиві люблять і поважають. За
відданість справі, за відкриту
душу та за дивовижне вміння
навіть у дрібницях робити все,
що її оточує, кращим.

– Відповідальна, сумлінна
й наполеглива, – відгукуєть-
ся про пані Наталю завідую-
ча відділенням медичної ста-
тистики Наталя Гірчиця. – З
перших днів Наталя Михай-
лівна швидко вникла у спра-
ву. А що людина вона по-
рядна та відповідальна – ко-
жен працівник  нашого
відділення це підтвердить. До
всього вона додає дещицю
того величезного душевного
тепла та приязні, яким по-
вниться її жіноче серце. 

– Таких людей, як наша
Наталя, є небагато, – каже про
колегу профорг відділення ме-
дичної статистики Марія Фа-
рина. – Вона чітко виконує свої
функціональні обов’язки, ніко-
ли не сидить без роботи. Ви-
конала одне завдання, одразу
береться за інше. А ще Наталя
Михайлівна імпонує нам, як
людина ввічлива, розсудлива
й порядна. Приємно працюва-
ти з такою колегою.

 Не приховує свого задо-
волення роботою і наша ге-
роїня. Про те, що віднайшла
справу для душі, мовить без
пафосу . Але найбільше їй

подобається працювати у ко-
лективі. «Мої колеги за дуже
короткий час стали для мене
рідними людьми. Це дуже
важливо – йти на роботу, як
на свято», – каже.
Наталя Міньковська за фа-

хом – зубний технік. Після за-
кінчення Чортківського медич-
ного коледжу працювала в
обласн ій  стоматолог ічній
поліклініці. Ця справа, до речі,
теж була до душі, адже ще з
дитинства, як не дивно, хоті-
ла бути стоматологом.
У дитинстві я часто брала

до рук олівець і малювала.
Переважно це були маленькі
замальовки навколишнього
світу: лісу, саду, весняних квітів,

– каже пані Наталя. – Ще
мені подобалося щось моде-
лювати. Мабуть, тому й ви-
никло бажання бути зубним
техніком.
У відділенні медичної ста-

тистики Наталія Міньковська
працює з торішнього листо-
пада. У чому ж полягає ро-
бота  працівник ів цього
відділення. Щойно поріг ліку-
вального закладу переступає
пацієнт і звертається до ліка-
ря, він одразу потрапляє у
поле зору статиста . У ме-
дичній статистиці це нази-
вається «медичний випадок».
Статистична інформація
містить прізвище, ім’я та по
батькові пацієнта, рік народ-
ження, стать, вік, місце про-
живання, діагноз, час доправ-
лення до лікарні і при виписці
– маніпуляційні процедури,
кількість та складність опера-

тивних втручань. Тобто, увесь
період перебування хворого
в лікарні. Така інформація до-
помагає «намалювати» кар-
тину про те, які захворюван-
ня переважають, якого віку та
статі пацієнти , з сільської
місцевості чи міст найчастіше
звертаються за допомогою.
Інформацію передають голов-
ному лікареві для прийняття
відповідних організаційних
рішень, які будуть спрямовані
на покращення тієї чи іншої
медичної допомоги, яку на-
дають краянам. Статистика
допомагає лікувальному зак-
ладу завжди бути напоготові
в боротьбі із захворювання-
ми.

Про забезпечення керів-
ництва лікарні необхідною
статистичною інформацією
дбають лікарі-статисти. Ме-
тодичну роботу здійснюють
лікарі-методисти. Отриману
інформацію обробляє се-
редній персонал відділення
медичної статистики та ме-
тодичної роботи. Перетво-
рюють інформацію з медич-
ної в методичну інженери-
програмісти .  Оператори
комп’ютерного набору вво-
дять її у комп’ютер. Звідти
інформація потрапляє у руки
головного лікаря та медиків.
Отож робота медичного

реєстратора вимагає великої
відповідальності та уважності.
а оскільки саме ці риси, зі слів
працівників відділення, прита-
манні Наталі Міньковській, то
зі своїми функціональними
обов’язками вона завжди вміє
чудово впоратися.
Та попри все, Наталя Ми-

хайлівна ніколи не перестає
мріяти. Хтозна, можливо їй
вдасться-таки зреалізувати
дитячу мрію й вона стане сто-
матологом . Хоча , як сама
зізнається, наразі навіть не має
наміру залишити свій колек-
тив – такий вже він став для
неї рідний! А ще у Наталі є
мрія намалювати схід і захід
сонця. Це буде її своєрідна
подяка Господу за день – той,
що минув, і день прийдешній.

15 липня Наталя Міньковська
відзначила 30-річчя. Прийміть
наші щирі побажання! Нехай
кожен день буде для Вас со-
нячним і багатим на приємні
події та позитивні емоції!

ДЕЩИЦЯ ДУШІ – ДЛЯ
УЛЮБЛЕНОЇ СПРАВИ
Олеся БОЙКО,
Павло БАЛЮХ (фото)

Лікар сам по собі є ліками,
необхідно брати до уваги до-
зування та побічні ефекти його
особистості.

М. Балінт
Уміти слухати й вміти бачити

– для лікаря велике мистецтво.
Б. Вотчал

Лише хірург, який не опе-
рує, не має ускладнень.

І. Гук
Медична освіта ніколи не

закінчується у вищому медич-
ному закладі, тут вона тільки
починається.

Джонс
Не завжди лікар може ви-

лікувати хворого.
Овідій

АФОРИЗМИ

ЧИ КОРИСНИЙ
ХОЛОДНИЙ ДУШ

СПРИЯТЛИВА ДІЯ ХО-
ЛОДНОЇ ВОДИ НА

ШКІРУ ТА ОРГАНІЗМ
ЗАГАЛОМ ПОЛЯГАЄ В
ТОМУ, ЩО ВНАСЛІДОК
ВІДЧУТНОГО ОХОЛОД-
ЖЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ

СПОЧАТКУ ЗВУЖЕННЯ, А
ПОТІМ РІЗКЕ РОЗШИ-

РЕННЯ СУДИН. ЗАВДЯКИ
ТАКІЙ ГІМНАСТИЦІ,
ЧЕРЕЗ ДЕЯКИЙ ЧАС

СУДИНИ ЗВУЖУЮТЬСЯ І
РОЗШИРЮЮТЬСЯ БЕЗ

НЕПРИЄМНИХ
НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЛЮДИ-
НИ (ЗАПАМОРОЧЕННЯ,
ПЕРЕПАДИ ТИСКУ, ГО-
ЛОВНИЙ БІЛЬ). ОКРІМ

ТОГО, ТАКІ ПРОЦЕДУРИ
– ДОБРА ПРОФІЛАКТИ-
КА ЗАСТУДНИХ ЗАХВО-
РЮВАНЬ, БО ЗАГАРТО-

ВУЮТЬ ОРГАНІЗМ.
Запевнення про корисність

холодного душу для здоро-
в’я вважається серед спеці-
алістів суперечливим. То об-
ливатися чи ні? У гонитві за
красою, застосовуючи су-
часні методи й новомодні
препарати, ми, на жаль, за-
буваємо про ста-
рі й  давно  ви-
пробувані спосо-
би ,  як і  допо -
магають бути не
лише привабли-
вими, але й здо-
ровими . Сучас-
ний ритм життя
зовсім не сприяє
зміцненню імуні-
тету, що часто зу-
мовлює захворю-
вання серцево-
судинної систе-
ми, може спри-
чинити застудні
захворювання. Окрім цього,
зрідка маємо свіжий вигляд,
пружну шкіру, а тим більше
– бадьорі протягом усього
дня.
Можливо , це видається

дивним ,  але розв ’язати
більшість цих проблем мож-
на за допомогою звичайної
води . Щоправда, холодної.
Але зазначимо, що в цьому
не всі л ікар і одностайн і .
Деякі з них вважають, що
холодна вода може бути
небезпечною для здоров’я,
інші ж запевняють, що лише
корисною . Тому доцільніше
мовити не про холодну, а
про прохолодну воду, яка не
завдасть здоров’ю шкоди .
Тож  сл ід ураховувати  й
індивідуальні пороги чутли-
вості до холоду.
Починати обливання різко

і  необдумано  не  варто ,
можна собі нашкодити. По-
чатковим етапом на шляху
до здоров’я та краси має

стати обтирання. Протягом
кількох днів уранці слід об-
тиратися вологим рушником
або махровою рукавичкою.
Спочатку рекомендована
температура води – 32-
34°С. Потім після звикання
температуру води можна
знижувати на  один -два
градуси кожні п’ять днів .
Таким чином, у кожному
конкретному випадку через
деякий час буде досягнуто
найкомфортнішої темпера-
тури. Обтирати слід усе тіло,
у тому числі шию й облич-
чя. Для досягнення макси-
мального ефекту процеду-
ра має бути послідовною :
починати краще з обличчя,
шиї, грудей, рук, поступово
спускатися вниз і закінчува-
ти ступнями . Обтираючись
жорсткою рукавичкою, од-
ночасно можна боротися ще
з одним «ворогом» – це-
люлітом.
Опанувавши перший етап,

можна переходити до на-
ступного – обливання. Кра-
ще  дотримуватися  вже
звичної температури і про-
водити процедури регуляр-
но . Оптимальний час для

них – ранок, адже таким
чином можна не лише по-
тренувати судини і шкіру, а
й отримати заряд енергії на
весь день. Після обливання
сл ід активно  розтертися
рушником до легкого почер-
воніння.
Стати під холодний душ

на весь зріст не в кожного
стане духу, можна розпочи-
нати загартовування органі-
зму частинами . Особливо
добрі результати холодна
вода дає під час догляду за
одною з найпривабливіших
частин  жіночого  т іла  –
грудьми . На думку профе-
сіоналів, вранці та ввечері
також слід здійснювати кон-
трастне вмивання або на-
кладати компреси, чергую-
чи холодну й гарячу воду.
Увечері таку процедуру кра-
ще завершувати гарячою
водою, адже вона заспо-
коює, а вранці – холодною,
щоб збадьоритися.
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ДІЄТОЛОГІЯ

СЕЗОН ЛІТНІХ ВІДПУСТОК
У РОЗПАЛІ. БІЛЬШІСТЬ З
НАС НАМАГАЄТЬСЯ ПІД

ЧАС ВІДПОЧИНКУ ВТЕКТИ
ПОДАЛІ ВІД ЗАГАЗОВА-
НИХ ВУЛИЦЬ, ПЕРЕПОВ-
НЕНОГО ТРАНСПОРТУ ТА
МІСЬКОЇ МЕТУШНІ. АЛЕ

ВІДПОЧИВАЛЬНИКИ ІНОДІ
ЗАБУВАЮТЬ ПРО ТЕ, ЩО
ВДАЛИНІ ВІД ДОМУ СЛІД
БУТИ БІЛЬШ ОБЕРЕЖНІ-
ШИМИ, НІЖ У ЗВИЧНИХ
УМОВАХ. НІЩО ТАК НЕ

ЗДАТНЕ ЗІПСУВАТИ
ВІДПУСТКУ, ЯК РАПТОВА
НЕДУГА, ТОМУ ПОТРІБНО

ІЗ СОБОЮ ВЗЯТИ НЕ-
ОБХІДНІ ЛІКИ.

Коли збираємося у дорогу,
неодмінним атрибутом речей,
що пакуються у валізу, повин-
на бути дорожна аптечка. І
вміст її має складатися не
лише з простроченої «зелен-
ки» та вати. Зараз є мож-
ливість добиратися до улюб-
леного місця відпочинку як
потягом, так і автобусом чи
літаком.
Але для декого авіапереліт

є справжнім випробовуван-
ням. Людям, які бояться висо-
ти, з підвищеною нервозністю,
слід у польоті глибоко диха-
ти, це допоможе впоратися зі
стресом. Якщо страждаєте на

хронічні захворювання, візьміть
із собою повний комплект ліків.
Такі засоби, як валідол, но-
шпа, валокордин, повинні
бути у кожного. Якщо на бор-
ту літака доведеться бути по-
над вісім годин, не забувайте
про вживання великої кількості
рідини, краще пити мінераль-
ну воду. Повітря
у салоні літака
дуже сухе,  і
організм швид-
ко зневоднюєть-
ся. Бажано та-
кож не сидіти
під час польоту
тривалий час в
одній позі, щоб
не заціпеніти ,
зробити легкий
масаж ніг.
Подорож на

залізничному
транспорті має
свої особли-
вості. Як правило, більшість па-
сажирів після відправлення по-
їзда починає активно спожи-
вати їжу, а ближче до вечора
– ще й алкоголь. Слід пам‘я-
тати, що напівкопчена ковба-
са, риба та курка можуть збе-
рігатися без холодильника
лише протягом трьох годин.
Нарізка у вакуумній упаковці
псується у спеку набагато
швидше, ніж гадаємо. Тому

можуть виникнути проблеми
із травленням. Шлунок у до-
розі може поводити себе не-
передбачувано, тому слід за-
пасатися як проносними за-
собами, так і протилежної дії.
Найпростіший набір: активо-
ване вугілля, фталазол, суль-
фаниламід, бактисубтил.

«Морській хворобі» легше
запобігти, аніж лікувати. Тому
ліки від закачування слід прий-
няти за кілька годин до подо-
рожі. Частіше за все застосо-
вують антигістамінні препара-
ти , алкалоїди беладонни,
гомеопатичні засоби. Полег-
шити страждання на борту па-
роплава допоможуть також ва-
лідол, валокардин, чай з м’яти
або навіть м’ятна жувальна гум-

ка. Якщо нічого не допомагає,
краще звернутися до лікаря на
судні. Не захоплюйтеся шведсь-
ким столом. Хоча б перші три
дні. Адже організму потрібен
певний час, щоб адаптуватися
до нових умов, а вживання ве-
ликої кількості екзотичних
фруктів може призвести до діа-

реї. Не варто купу-
вати продукти, які не
є звичними для на-
шого організму. Ніхто
не застрахований в
чужому краю від
алергії. Можна вдих-
нути якийсь пилок –
і ось з’явилися ви-
сипання на шкірі.
Тому потрібно взяти
із собою протиа-
лергійні препарати –
супрастин чи тавегіл.
У країнах зі спе-

котним кліматом та
пишною рослинні-

стю можна отримати неспо-
дівані сюрпризи від комарів
та інших шкідливих комах.
Мазі-репеленти, нанесені на
відкриті ділянки тіла, допомо-
жуть захиститися від маляр-
ійних комарів.
При кровотечах і поранен-

нях: бинт стерильний, вата
медична ,  лейкопластир ,
джгут. Знезаражуючі засоби:
йод, «зеленка», перекис вод-

ЯКІ ЛІКИ БРАТИ У ПОДОРОЖ?
ню (для обробки поверхне-
вих ран), пантенол (для зма-
щування опіків, у тому числі і
сонячних), стрептоцид (для
знезараження та висушуван-
ня поверхневих ран), інгаліпт
(антисептичний та протиза-
пальний засіб при запаленні
слизової оболонки ротової
порожнини, ангіні).
Засоби при кишкових зах-

ворюваннях: вугілля активова-
не (одна піґулка на десять кілог-
рам ваги), іммодіум (при діа-
реї), бісакодил (при закрепах),
фталазол (антибактеріальний
препарат, використовують при
дизентерії, харчових отруєннях,
по 2 піґулки тричі на день).
Серцево-судинні засоби :

валідол (стенокардія, невроз,
засіб від «морської хворо-
би»), нітрогліцерин  (при
сильних болях у серці), ва-
локордин, корвалол (при
сильному серцебитті, як зас-
покійливе та снодійне). Про-
тизапальні засоби: макропен,
антибіотики широкого засто-
сування (лише за рекомен-
дацією лікаря), альбуцид (при
кон’юнктивітах – запаленні
слизової оболонки очей).
Жарознижуючі та знеболю-

вальні засоби: аспірин, ана-
льгін, димедрол (при високій
температурі). Інші засоби: но-
шпа (спазмолітичний препа-
рат, при болях у кишківнику
та шлунку), церукал (при ну-
доті), аерон (для профі-лак-
тики «морської хвороби»).

ЩО КОРИСНО
ЇСТИ ЗА ГРУПАМИ
КРОВІ
Харчування за групами

крові наразі достеменно не
досліджено. Дієтологи нази-
вають цю теорію новаторсь-
кою. Але підтверджують, що
кров або сприймає, або не
сприймає продуктів.
Людина має одну з чоти-

рьох груп крові.  «Свої» про-
дукти очищають організм, по-
кращують самопочуття, обмін
речовин та травлення.
Перша група – м’ясоїди.

Але споживати тільки м’ясо
не варто. Від нього організм
швидко старіє. У меню м’я-
соїдам потрібно включати
бобові, горіхи та спеції. Цій
групі не підходять злакові,
молочні та макаронні продук-
ти , а також пшеничний і
вівсяний хліб.
Друга група крові – веге-

таріанці. Основа їхнього хар-
чування – морепродукти та
риба . Добре засвоюються
організмом твердий сир, овочі,
бобові, горіхи, курятина, со-
єве м’ясо та м’ясо індички.
Більш-менш підходять вегета-
ріанцям молочні продукти. А
тістечка та макарони – не
бажані.
Третя група – молочники.

Крім молочних продуктів їм у
великій кількості можна їсти
баранину, м’ясо кроля, миг-
даль, оливкову олію та мо-
репродукти. І аж ніяк не го-
дяться горіхи та супові набо-
ри (серце, печінка, нирки).
Найуніверсальніша четвер-

та група – змішана. Таким
людям підходять крупи, овочі,
фрукти. Особливо корисні –
житній хліб, кролятина та
індичка . Але не варто їсти
свинину та яловичину.

ЯБЛУКА
СПАЛЮЮТЬ ЖИР

2-3 яблука, спожиті перед
ситним обідом, не тільки за-
гальмовують старіння організму,
але й сприяють схудненню.
Японські вчені оприлюдни-

ли цікавий факт: щоденне
вживання до їжі яблук може
вберегти від накопичення в
організмі жирів, і, врешті, від
зайвої ваги.

Дієтичну дію яблук поясню-
ють наявністю у них поліфе-
нолів . При потраплянні в
шлунково-кишковий тракт ці
речовини активізують утво-
рення ліпази – ферменту, що
бере участь у розщепленні
жирів.

ПОСПІШНІСТЬ –
ВОРОГ ФІГУРИ
Помічено: після сорока років

більшість жінок стають огряд-
нішими. Але ви можете цьо-
го уникнути, якщо будете їсти
повільніше.
Фізіологи стверджують: вага

залежить не тільки від
кількості спожитих калорій
і фізичної активності, але
й від швидкості прийому
їжі. Як показали нещо-
давні дослідження, люди,
які їдять не поспішаючи,
у 50 років зберігають
вагу, наближену до тієї,
яку мали в молодості. На
відміну від тих, хто звик
перекусувати на ходу.

0,1 Г МАГНІЮ – НА
ДОБУ
Саме стільки цього мікрое-

лемента повинен одержува-
ти людський організм аби на
25 % знизити вірогідність ви-
никнення раку кишківника.
Магній містять листові овочі,
боби, горіхи.

РАКУРС

Світлана ФЕЩУК, молодша медсестра офтальмоло-
гічного відділення (вгорі);
Марія БАХУРСЬКА, палатна медсестра стоматологіч-
ного відділення (внизу)
Фото Павла БАЛЮХА
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НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ,
ЩО ПЕРШІ ЗГАДКИ ПРО
ХВОРИХ НА КОРОСТУ

ВІДНОСЯТЬ ДО ХVІІ СТО-
ЛІТТЯ, ЦЯ НЕДУГА ЖИВУ-

ЧА Й ДОНИНІ. ПОПРИ
СВІЙ ДАВНІЙ ВІК, ВОНА Й

НАДАЛІ ПСУЄ ЖИТТЯ
ЛЮДИНІ.

– На жаль, точної статис-
тики щодо корости назвати
не можемо, позаяк хворі не
квапляться до лікарні, а нама-
гаються вилікуватися самі, –
каже завідуюча паразито-
логічним відділенням об-
ласної СЕС Олена Авсюке-
вич. – Короста – паразитар-
на заразна хвороба, збуд-
ником якої є коростяний кліщ.
Щороку в світі реєструють до
300 млн. випадків корости, а
епідемії хвороби повторюють-
ся приблизно через кожні 30
років. За останні роки в об-
ласті показники захворюва-
ності різко зросли. Протягом І
кварталу 2012 року на Терно-
пільщині від цієї недуги по-
терпіли понад півтори сотні
людей. Примітно, що захво-
рювання швидко передається
і, як правило, часто спалахує
в організованих колективах.
Якщо раніше коросту вва-

жали недугою бідняків, і від
неї страждали лише безхат-
ченки та бродяги, то зараз
вона атакує навіть маленьких
дітей та людей, які стежать
за гігієною тіла.
На Тернопіллі протягом ос-

танніх років реєструють вели-
ку кількість випадків корости,
– повідомляє Олена Авсю-
кевич. – Протягом останніх
років захворюваність краян на
коросту зросла з 772 випадків
2009 р. до 801 2011 р . У І
кварталі цього року зафіксу-
вали 160 випадків.
Майже 50 % випадків ко-

рости є «завізними», загалом
серед студентів, які прибули
з інших областей на навчан-
ня та проживають у гуртожит-

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ
КОРОСТЯНОГО КЛІЩА

ках. До речі, цей контингент
найбільш уразливий до цьо-
го захворювання. Найбільший
ризик наразитися на корос-
тяного кліща є в транспорті,
де спостерігається концентра-
ція великої кількості людей,
при відвідуванні саун, ба-
сейнів, спілкування з дітьми з
неблагополучних сімей, під час
обміну одягом і при покупці
речей на ринках вживаного
одягу, статевим шляхом, не-
дотримання санепідрежиму в
навчально-виховних закладах,
гуртожитках і ін.

 Захворіти на коросту мож-
на в усі періоди року, але
найвірогідніший період най-
більшого її розповсюдження
– навесні та влітку. Перші оз-
наки корости – скарги на
свербіж, який посилюється у
вечірній та нічний час. Висип
проявляється в ділянці між
пальцями, променево-зап’яст-
них суглобів, попереку, ребер.
У дитини висипання може
з’явитися на будь-якій ділянці
тіла. За перших ознак захво-
рювання слід негайно звер-
нутися до лікаря. Якщо це зро-
бити несвоєчасно, то може
виникнути вторинна гнійнич-
кова інфекція, а також можуть
захворіти інші члени родини.
Щоб запобігти виникненню

цього захворювання, слід чітко
дотримуватися правил осо-
бистої гігієни, зокрема, мити
руки, приходячи додому, не
одягати чужого одягу, корис-
туватися своїм милом, руш-
ником, купатися не рідше, ніж
раз на 7 днів зі зміною на-
тільної та постільної білизни.
Свербіж спостерігається не
лише на тих ділянках тіла, де
заглиблюються кліщі, а й реф-
лекторно на інших. Він поси-
люється з кожним днем і
може набути поширеного ха-
рактеру. Свербіж іноді може
посилитися у процесі лікуван-
ня корости або зберігатися
після закінчення лікування
внаслідок подразливої дії
ліків.

РОЗМАЇТТЯ

Підготувала
Лілія ЛУКАШ

ЩО В ІМЕНІ ТВОЄМУ
«Є ТАЄМНА І НЕРОЗГА-
ДАНА ГАРМОНІЯ МІЖ

ІМЕНЕМ ЛЮДИНИ І ПОДІ-
ЯМИ В ЇЇ ЖИТТІ», –
ПИСАВ У ТРАКТАТІ

«ІМЕНА» ВІДОМИЙ УЧЕ-
НИЙ ПАВЛО ФЛОРЕНСЬ-
КИЙ. ЦЕЙ ЗАГАДКОВИЙ І
ДИВОВИЖНИЙ ЗВ’ЯЗОК
ПОМІЧАЛИ ЩЕ У СИВУ
ДАВНИНУ. ЛЮДИ ЗДЕ-

БІЛЬШОГО ДАЮТЬ ІМЕНА
СВОЇМ ДІТЯМ, ОБИРАЮ-

ЧИ ЇХ ВИПАДКОВО,
СПОНТАННО, ПОМИНУВ-

ШИ ДОСВІД ВІКІВ.
Єреванський педагог Карен

Мікаелян давно колекціонує
рідкісні імена, якими нагород-
жують чад батьки з буйною
фантазією. Ось деякі з них –
Пінцет , Ланцет , Донор ,
Фінляндік , Майор , Герой .
Англійські та американські ме-
дики (незалежно одні від
одних) дійшли висновку, що
пацієнти з дивними, рідкісни-
ми іменами частіше за інших
хворіють на психічні захворю-
вання, таких людей найбіль-
ше й у в’язницях.
Тривалий час ми не ціка-

вилися такими «дрібниця-
ми», як глибинні зв’язки між
іменем людини, місцем на-
родження та її майбутньою
долею. Нині в кожному класі
переважають одні й ті самі
імена – шість Наталок, чо-
тири  Наст і ,  с ім  Юль .  А
скільки є гарних імен дох-
ристиянського походження
– Богодар, Мстислав, Влад,
Гліб, Любомир , Радислав,

Сніжана, Зоряна, Любава,
Дарина .
Наші предки вважали, що,

змінивши ім ’я ,  викличеш
зміни і в подальшому житті.
Підтвердженням цього є по-
свята в монастирях. Зовсім
інша доля може чекати на
жінку, яка бере шлюб, прий-
маючи прізвище чоловіка. А
ще треба думати і про ми-
лозвучне сполучення імені, по
батькові та прізвища.
Люди з красивим, сильним

іменем та ще й гарним зву-
чанням у поєднанні з прізви-
щем і по батькові впевнені в
собі, стійкі до інфекцій. Їхній
характер, поведінка подоба-
ються оточуючим. Власники
імен дивних, рідкісних більше
за інших страждають комп-
лексами, відзначаються агре-
сивністю. З дитинства, з пер-
ших кроків – на позиції обо-
рони.
Автор  книжки  «Влада

імені» – дослідник С. Мінцлов
стверджує: «Заглянувши в
минуле , дивуєшся одно-
рідності характерів носіїв од-
ного й того самого імені. Олек-
сандр майже завжди – ве-
селий, він – душа компанії.
Петри – найчастіше люди з
нелегким характером, уперті.
Потайні, обережні, розважливі
більшість Олексіїв. Анатолії –
красиві й фатуваті. Василі, Ва-
силини і навіть Васильовичі
– переважно обдаровані
люди.

«В імені є ще щось і містич-
не», – писав П. Флоренсь-
кий. Звідси – близнятам тре-

ба давати імена, які почина-
ються з тієї самої літери, а
ось одягати бажано по-різно-
му.
Зазвичай діти, народжені

влітку (літні натури), мають
м’який характер. Ті, які з’яви-
лися на світ узимку, – менш
поступливі, тверді, категоричні.
Цей вплив саме й можна
пом’якшити іменем. Бажано,
щоб ім’я давало змогу утво-
рювати ще одне – зменшу-
вальне.
Помічено, що Люби (Люба-

ви в давній Русі) – красиві.
Бунтівники – Вадими (особ-
ливо ті, хто народився взим-
ку). Шукачі справедливості –
Тараси, довірливі в дитинстві,
а дорослі – бунтівники. Ва-
лентини-чоловіки – праце-
любні, віддані сім’ї, не схильні
до поганих звичок. Валенти-
ни-жінки частіше за інших ли-
шаються вдовами або розлу-
ченими, у другому заміжжі –
щасливі. Взагалі у дівчаток з
іменами, утвореними від чо-
ловічих (Антоніна, Серафима,
Олександра, Яна, Василина,
Федора, Вікторія, Валерія та
ін.), доля – нелегка, характер
– складний, упертий.
Наші діди і прадіди загля-

дали у святці (там майже 800
імен). Вважалося, світла і чи-
ста карма святого з’єднува-
лася з кармою дитини, була
для неї захистом. Якщо на-
зивали на честь родича, була
небезпека, що в житті дитині
доведеться «відпрацьовува-
ти» помилки того, на чию
честь її назвали.

РАКУРС

Люба ХВАЛІНСЬКА,
сестра-господиня
офтальмологічного
відділення (ліворуч);
Марія ГНАТІВ, молод-
ша медсестра ортопе-
дичного відділення
(праворуч)

Фото Павла БАЛЮХАФУТБОЛ,
БАСКЕТБОЛ
І ВОЛЕЙБОЛ
ЗМІЦНЮЮТЬ КІСТКИ
Й СУГЛОБИ
Ці ігри потребують велико-

го фізичного напруження,
тому в них беруть участь зде-
більшого молоді й здорові
люди. Щоб грати в ці ігри,
потрібно мати особливу вит-
ривал ість , велику  трено-
ваність, швидко бігати.
У тих, хто любить грати у

футбол і баскетбол, зміцнюють-
ся м‘язи ніг і рук, тулуба, при-
скорюються реакції, поліпшуєть-

ся координація рухів, тренується
серцево-судинна система ,
органи дихання, поліпшується
обмін речовин, зміцнюється
кісткова система, розвиваєть-
ся рухливість суглобів.
Волейбол потребує мен-

шої витривалості, тому гра-
ти в нього можуть люди
різного віку й фізичної підго-
товки.
Волейбол є чудовим загаль-

нозміцнювальним засобом,
сприяє зміцненню м‘язів, фор-
муванню стрункої статури,
усуває прояви сколіозу хреб-
та, тренує всі системи орга-
нізму.

ДОСЛІДЖЕННЯ

КАПУСТА І РАК
Звичайна городня капуста

здатна знизити ризик захворю-
вання на рак легень.
Фахівці з Міжнародного аген-

ства ракових досліджень дійшли
висновку, що споживання капу-
сти принаймні раз на тиждень
скорочує ймовірність виникнен-

ня цього захворювання на 70
відсотків.

ПАМ’ЯТЬ І ЗУБИ
Учені зі Стокгольма виявили

зв’язок між функціями пам’яті й
наявністю у людини зубів. Як з’я-
сувалося, люди, в яких з різних
причин випали зуби, мають гіршу
пам’ять. Відсутність зубів не впли-

ває на здатність людини реєстру-
вати в пам’яті, що вона робила в
той чи інший момент, визначати,
коли й де вона перебувала, і навіть
запам’ятовувати якісь факти. Але
беззубість впливає на систему па-
м’яті загалом. Ці результати, що
здивували навіть самих вчених,
підтвердили досліди на тваринах.
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ПОДІЄВА ПАЛІТРА ТЕРНОПІЛЛЯ
НЕМЕДИЧНІ

НОВИНИ

НЕЗАБУТНЄ

У навчальний період учні
та студенти, які навча-
ються в Тернополі, пла-

тили 50 відсотків від загальної
вартості проїзду в громадських
автобусах. Починалися канікули
й хлопцям та дівчатам треба
було виймати з гаманців вже дві
гривні, а в соціальному авто-
транспорті – 1 грн. 25 коп.

Щороку на початку
липня до с. Калинів-
ка, що в Зборівсь-

кому районі на Тернопіллі, при-
їжджають високі гості з Чехії, аби
віддати данину шани й пам’яті
своїм співвітчизникам. Нинішнє
літо вже 95-е з того часу, як під
Зборовом розгорілася битва, в якій
брала участь чехословацька
стрілецька бригада. Тоді в цьому
легіоні боролися згодом відомі
постаті світового рівня, як-от:
письменники Франтішек Лангет,
Ярослав Кратохвіл, Франтішек Куб-
ка, скульптор Карел Котрба. Вар-
то зазначити, що у Зборівській
битві 1917 року воювали також два
майбутні президенти Чехословач-
чини Клемент Готвальд і Людвіг
Свобода.
Гарячого воєнного літа 1917

року поранення отримали 800 і
полягли майже 200 чеських та сло-
вацьких воїнів полку ім. Яна Гуса,
які у складі російських царських
військ воювали проти Австро-
Угорської імперії. 190 з них знай-
шли вічний спочинок у братській
могилі в Калинівці, майже 60 за-
хоронили в с. Озерна того ж Збо-
рівського району. Місцеві меш-

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЧЕСЬКИХ
І СЛОВАЦЬКИХ ЛЕГІОНЕРІВ

канці відтоді доглядають за моги-
лами й свято бережуть пам’ять
про слов’янських братів.
Битва під Зборовом, що вибух-

нула 95 років тому, хоч і не нале-
жить до найбільших у Першій
світовій війні, але для чехів і сло-
ваків вона принесла військовий
успіх, а надалі мала далекосяжний
вплив, стала поштовхом для здо-
буття незалежності й формуван-
ня майбутньої армії Чехословач-
чини. 2 липня проголошено Днем

чеської армії і стало другим за
своєю важливістю святом незалеж-
ної Чехії. Ця теза звучала лейтмо-
тивом у виступі міністра оборони
Чеської Республіки Олександра
Вондри на жалобному заході біля
меморіалу чеських і словацьких
вояків у с. Калинівка.
Вклонитися могилі загиблих

співвітчизників у Зборівському ра-
йоні приїхав також Надзвичайний
та Повноважний посол Чеської
Республіки в Україні Іван Почух.

Представники Чеської легіонерсь-
кої організації, ветерани Другої
світової війни одягнулися в істо-
ричні військові уніформи. А от сту-
денти Катаріна Шестакова, Мартін
Фердан і технолог Петер Адамус,
аби вшанувати на українській землі
пам’ять чеських і словацьких доб-
ровольців, добиралися самі по-
їздом і навіть пішки йшли від Збо-
рова до Калинівки. Молоді люди
є членами клубу військової історії
«Перший прапор» у м. Острава. У
братській могилі в Калинівці знай-
шов вічний спочинок рідний брат
дідуся Петера Адамуса.
Юрист з Брно Ян Кукс удруге

приїхав до Калинівки зі своїми
дітьми-школярами Криштофом і
Леоною. 2009 року вони пройш-
ли шляхами боїв чеських і словаць-
ких легіонерів на Тернопіллі. Про
це, а також, як бережуть пам’ять
про їхніх співвітчизників в Україні,
пан Ян часто ділиться думками у
чеській пресі. Тут він розповів, зок-
рема, і про двох сестер Емілію Чер-
ніцьку та Марію Замрикіт, які три-
валими десятиліттями доглядають
братську могилу в Калинівці. Вони,
а також краєзнавець Григорій Ба-
ран, удостоїлися за свої праведні
труди чеського ордена.
Радів, що чехи вміють берегти

пам’ять про своїх героїв на рідній
і на чужій землях. Що, на жаль, не
завжди можна сказати про своїх
співвітчизників. Адже у Зборівській
битві 1917 року поруч з чехами й

словаками, безперечно, склали
свої голови й українці, росіяни. Але
їхні могили на цвинтарі у Калинівці
не впорядковані. Сільський голо-
ва Петро Васильчишин каже, що
знає, де це поховання, там «на-
сипаний горбочок», який заріс тра-
вою. Інакше, як безпам’ятством це
не назвати. І докоряти, мабуть,
треба не лише селу, й державам,
що забули про своїх полеглих
воїнів-співвітчизників.
У селі Озерна того ж Зборівсь-

кого району пам’ять про тих, хто
навічно впав у боях Першої світо-
вої, живе. На місцевому цвинтарі
споруджений пам’ятник українсь-
ким січовим стрільцям, до якого
поклав квіти голова облдержад-
міністрації Валентин Хоптян, пред-
ставники місцевої влади, гро-
мадськості. Неподалік від усусівсь-
кого поховання – могили загиб-
лих чеських і словацьких легіонерів.
Завдяки Міністерству оборони
Чехії цьогорічного липня тут
відкрили новий пам’ятник, на яко-
му викарбували: «Полеглим че-
хословацьким добровольцям 5.04.
1917-25.07. 1917».
За полеглими чеськими та сло-

вацькими воїнами у Калинівці та
в Озерній священнослужителі
відправили панахиду. Відтак до
підніжжя меморіального комплек-
су легіонерів та щойно урочисто
відкритого пам’ятника лягли квіти.
Військовослужбовці почесної вар-
ти виконали салют.

Міністр оборони Чехії Олександр ВОНДРА біля
щойно відкритого пам’ятника загиблим своїм
співвітчизникам у с. Озерна Зборівського району

Своє 915-річчя від першої
письмової згадки впро-
довж двох днів відзнача-

ло місто Теребовля.
Зокрема, на Замковій горі

відкрили пам’ятник Софії Хша-
новській, легендарній оборонниці
теребовлянської фортеці 1675
року. Тоді Теребовлю оточила 10-
тисячна турецька орда під коман-
дуванням Ібрагіма Шишмана. За-
лога міста трималася, хоча закін-
чувалися запаси води й
продовольства. Таємна військова
рада вирішила здатися на милість

Як повідомляє прес-служ-
ба облдержадмініст-
рації, очільник краю

Валентин Хоптян підписав роз-
порядження про проведення
4-5 серпня 2012 року в м. Мо-
настириська ХІV Всеукраїнсь-
кого фестивалю лемківської
культури «Дзвони Лемківщи-
ни».
Організаційний комітет з

підготовки та проведення фе-
стивалю очолили заступник го-
лови обласної державної ад-
міністрації Петро Гоч і голова
Всеукраїнського товариства
«Лемківщина» Олександр Вен-
гринович.
З метою належної підготовки

заходу голова ОДА дав певні до-
ручення, зокрема: облаштувати

«ДЗВОНИ ЛЕМКІВЩИНИ»
ЗАДЗВЕНЯТЬ НА ПОЧАТКУ СЕРПНЯ

ворогам. Почувши це, Дорота
Хшановська, дружина комендан-
та, озброєна двома ножами, ста-
ла перед чоловіком і сказала, що
вб’є його, а відтак і себе, якщо він
допустить капітуляцію перед во-
рогами. Згодом зорганізувала ви-
лазку із замку та відкинула турків
на кілька сотень метрів. Наступно-
го дня прийшли на допомогу ко-
ролівські війська й урятували місто.
В історію Дорота ввійшла під іме-
нем Софія (Мудра).
На святкуванні 915-річчя Тере-

бовлі також зорганізували вистав-
ку-ярмарок виробів майстрів на-
родної творчості, провели благо-
дійний аукціон картин, які створили
учасники Всеукраїнського плене-
ру «Stare Nove місто». А ще на
учасників Дня міста чекав концерт
мистецьких колективів району, те-
атралізоване дійство «Ой, на Івана
та й на Купала», конкурс «Кращий
шашлик по-теребовлянськи».
Теребовля – одне з найдавні-

ших міст Галичини та всієї Украї-
ни. В місті можна оглянути руїни
фортеці XVII ст., Василіанський
Підгорянський монастир, пам’ятник
князеві Василькові Ростиславичу Те-
ребовлянському, оборонний кос-
тел кармелітів XVII ст., церкву св.
Миколая XVI ст., костел святих Пет-
ра та Павла, збудований за про-
ектом одного з реконструкторів
Вавеля А. Жишка-Богуша.

ТЕРЕБОВЛЯ ВІДСВЯТКУВАЛА
СВОЄ 915-РІЧЧЯ

ЇЗДИМО!

Гарячого липня виконавчий
комітет міськради перейнявся
учнівськими та студентськими
турботами й прийняв рішення
про надання їм пільг на проїзд
в автобусах, що працюють у
звичайному режимі руху на
міських автомаршрутах загаль-
ного користування. Тепер і в ка-
нікулярний час учні загально-

освітніх шкіл, професійно-техні-
чних навчальних закладів, сту-
денти денної форми навчання
коледжів і ВНЗ платитимуть у
міських «маршрутках» полови-
ну вартості квитка.

 Міський голова Тернополя
Сергій Надал зазначив, що таке
рішення в Україні, напевно, прий-
няли вперше. Адже, по суті, мар-
шрутне таксі не передбачає вза-
галі такого пільгового проїзду.

Церква св. Миколая в
Теребовлі

ДЕНЬ МІСТА ФЕСТИВАЛЬ

стоянки для транспортних за-
собів у місцях проведення фес-
тивалю, забезпечити медичне

Ансамбль лемківської пісні «Барвінок» з Микулинців
часто бере участь у фестивалі

обслуговування учасників, чергу-
вання швидкої допомоги та кон-
троль за санітарно-епідеміологі-
чною ситуацією під час його про-

ведення, зорганізувати виїзну
торгівлю й громадське харчуван-
ня гостей та учасників свята.

ПІЛЬГОВИЙ ПРОЇЗД – БЕЗ КАНІКУЛ
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ШЕФ-КУХАР ЛІКАРНІ РАДИТЬ

ОСЬ І НАСТАЛА ПОРА
КОНСЕРВУВАННЯ. ЗАРАЗ
АКТИВНО ДОСТИГАЮТЬ
ОГІРКИ. КОЖНА ГОСПО-
ДИНЯ ХОЧЕ ЗБЕРЕГТИ

ДАРУНКИ ЩЕДРОГО ЛІТА
НА ЗИМУ. ОДНИМ ПО-
ДОБАЮТЬСЯ ОГІРКИ

МАЛОСОЛЬНІ, ІНШИМ –
МАРИНОВАНІ. ШЕФ-

КУХАРЮ УНІВЕРСИТЕТСЬ-
КОЇ ЛІКАРНІ ГАЛИНІ
БУЛЦІ, ПРИМІРОМ,

СМАКУЮТЬ Й ОГІРКИ
ПІДСОЛОДЖЕНІ. ТОЖ

ВОНА ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ
ДІЛИТЬСЯ СВОЇМИ РЕ-

ЦЕПТАМИ З ЧИТАЧАМИ.
СОЛОДКІ ОГІРКИ

– Консервувати їх найкра-
ще в день збирання, – ра-
дить пані Галина. – На 3-4
години огірки слід залити
звичайною холодною водою.
У цей час пропастеризувати
банки та покласти в них
спеції: лаврове листя, кілька
зубків часнику, листя сморо-
дини, вишні, хрону, кріп. Після
відстоювання у воді огірки
кладуть у банку та двічі за-
ливають окропом (щоразу за-
лишаючи у ньому на п’ять
хвилин). Утретє консервацію
слід залити сиропом: на три
літри води (дві трилітрові бан-
ки огірків) – 45 мл оцту, 100 г
солі та склянка цукру. Далі
слоїки «закатують» кришка-
ми й ставлять у тепле місце
дном догори на добу.
ОГІРКИ ЗАКИСЛЕНІ
Спробуйте і такий рецепт:

для цього необхідні закислені
огірки . Перед посолом ви-
мийте огірки, залийте їх во-
дою у великій мисці і на 5-6
годин залиште у воді, зміню-
ючи саму воду 2-3 рази. Після
цього обов’язково зріжте кінці
огірків з обох боків. Вам зна-
добляться перезрілі рослини
кропу (з насінням), селера,
петрушка, листя смородини
та вишні, листя і корінь хрону,
естрагон, часник, м’ята, чер-
воний гіркий перець (за ба-
жанням), перець горошком.
Всю зелень переберіть, ви-
мийте холодною водою, роз-
ріжте на шматочки по 4-5 см.
Часник очистіть, великі зуб-
чики розріжте.
До підготовленої трилітро-

вої банки кладемо на дно
промиту ароматичну зелень
за смаком, потім накладаємо

КОНСЕРВУЄМО ОГІРКИ
Підготувала
Олеся БОЙКО

огірки. Кип’ятимо воду у ве-
ликій каструлі, і на кожен літр
води додаємо 2 столові лож-
ки солі. Обережно наливає-
мо солоний окріп у середину
банки з огірками та зеленню.
Накриваємо посудину криш-
кою й ставимо киснути на 2-
3 дні. Головне, щоб ви чітко
бачили через кілька днів: про-
цес бродіння завершився.
Коли огірки за кілька днів

відбродили, зливаємо розсіл
з огірків в окрему каструлю.
В іншій же доводимо до ки-
піння звичайну воду: цим ок-
ропом заливаємо банки з
огірками. Витримуємо кілька
хвилин до охолод-
ження. Потім воду
з банки зливаємо
в каструлю, знову
кип’ятимо . Зали-
ваємо вдруге бан-
ку з огірками про-
стим окропом –
знову накриваємо
банку  кришкою .
Цього разу огірки в
окропі витримуємо
довше. Відтак ви-
ливаємо воду  з
огірків – вона нам
не знадобиться і
кип’ятимо злитий
раніше розсіл. Дає-
мо йому прокипіти (піну, що
утворилася обов’язково зня-
ти) і заливаємо цим гарячим
маринадом огірки. Заливає-
мо слоїки з огірками до са-
мого верху. Закручуємо криш-
ки та ставимо догори дном
для охолодження. Поперед-
ньо можна накрити банки
для збереження тепла.
ШВИДКЕ
КОНСЕРВУВАННЯ
МАЛОСОЛЬНИХ
ОГІРКІВ
Перед посолом вимийте

огірки, залийте їх водою у
великій ємності (мисці) і на
5-6 годин залиште у воді,
міняючи саму воду двічі-тричі.
Після цього  обов ’язково
зріжте кінці огірків з обох боків.
У вимиту трилітрову банку

кладемо на дно промиті гілоч-
ки кропу, листя хрону та жме-
ню (півжмені) часнику. Потім
накладаємо в банки огірки.
У великій каструлі кип’ятимо
воду і на кожен літр води
додаємо 2 столові ложки солі.
Обережно наливаємо соло-
ний окріп у середину банки
з огірками. Накриваємо бан-
ку кришкою і ставимо на
підвіконня. Буквально наступ-

ного дня огірочки засолені,
смакуйте.
КОРНІШОНИ
КОНСЕРВОВАНІ
Відберіть дрібні зелені огір-

ки завдовжки 3-6 см, помий-
те та залийте холодною во-
дою на 8 год., міняючи воду
через кожні 2 години. На дно
слоїка покладіть листки хро-
ну, кріп, стручковий перець і
порізані зубці часнику. Звер-
ху щільно складіть огірочки
вертикальними та горизон-
тальними шарами. Підготов-
лені (краще літрові) слоїки за-
лийте гарячим маринадом і
пропастеризуйте 8 хв. Герме-

тично закрийте металевими
кришками, переверніть дого-
ри дном до повного охолод-
ження.
На літровий слоїк потрібно

600 г огірків, 15 г кропу, 2-4
зубці часнику, 1 г гіркого струч-
кового перцю, 3-6 горошин
чорного перцю. Для марина-
ду знадобиться 430 г води,
15-20 г солі, 50-60 г 6% оцту.
Воду закип’ятити, додати солі,
як закипить – процідити че-
рез 3-4 шари марлі, знову
довести до кипіння і тоді до-
дати оцет.
ОГІРКИ
ПРИШВИДШЕНОГО
СОЛІННЯ
Свіжі, невеликого розміру

огірки вимочують у холодній
воді 2-3 години, обрізають з
обох боків. Половину спецій
кладуть на дно слоїка, потім
щільно огірки, зверху – другу
частину спецій і заливають
гарячим розсолом (50-60 г
солі на 1 л води). Наповнені
банки накривають прокип’я-
ченими кришками й зав’язу-
ють марлею. До вживання
готові через 3-4 дні.
На літровий слоїк потрібно

300 г огірків, 15 г листя селе-
ри, 3-4 листки смородини і

2 листки винограду, 2-4 зубці
часнику, 1 г гіркого стручко-
вого перцю.
САЛАТ
«НІЖИНСЬКИЙ»
Огірки порізати кружальця-

ми, скласти шарами з цибу-
лею та кропом. На півлітро-
вий слоїк салату потрібно: три
чверті чайної ложки солі, по-
ловина чайної ложки цукру,
лавровий лист, 1 ст . ложка
просмаженої олії, 2-3 горо-
шини чорного перцю, 1 ст.
ложка оцту. Наповнений слоїк
доливають холодною перева-
реною водою, нехай постоїть
20 хв . Потім стерилізують
12 хв. і закатують металеви-
ми кришками.
ОГІРКИ КИСЛІ
На 5 л води додати 1 склян-

ку солі, 1 ст. ложку
з верхом цукру .
Розсолом-окропом
залити огірки із зе-
ленню кропу, час-
ником , листям
смородини і хрону.
Слоїки закрити ка-
проновими криш-
ками та поставити
у льох.
ВАРЕННЯ З
ОГІРКІВ

1 кг огірків, 150 г
цукру, 3 склянки
води, 1 лимон, 0,5
ч. ложки гвоздики

і кориці, ванілін.
З огірків зняти шкірку, виб-

рати серцевину, порізати їх
на частини, залити холодною
водою, додати корицю, гвоз-
дику й варити на легкому
вогні, доки не зм’якнуть. Тоді
злити воду та викласти на
марлю. З цукру і води звари-
ти густий сироп, залити огір-
ки та варити на легкому вогні
до прозорості. Під кінець ва-
ріння додати ванілін. Лимон
можна замінити лимонною
кислотою.

ОГІРОК ЛІКУЄ
Огірки – культура стародав-

ня. Про корисні властивості
огірків знали з незапам’ятних
часів, ще Гіппократ говорив
про це. Огірки, які, за леген-
дами, з ’явилися в Старо-
давній Індії, швидко пошири-
лися по всьому стародавньо-
му  світ і .  На Русь ог ірок
потрапив десь у XVI столітті і
став одним з улюблених ла-
сощів народу, а народна ме-
дицина вважала огірок пре-
красним харчовим продуктом.
Вказували стародавні автори
і на те, що огірок чудово вта-
мовує спрагу.
Огірки не містять ніяких

шкідливих домішок і годяться

для живлення навіть людям
з різними алергічними реак-
ціями. На сам огірок алергій-
ної реакції, по суті, не буває.
Відомо, що поживна цінність

огірків незначна – в них міс-
титься 97% води. Приємний
освіжаючий смак огірка за-
лежить від наявності невели-
ких кількостей вільних орга-
нічних кислот, а характерний
запах обумовлений присут-
ністю ефірної олії. Цікаво: всі
ці компоненти знаходяться в
шкірочці огірка.
Найбільшим лікувальним

ефектом володіє огірковий сік.
Його ефект надзвичайно ви-
сокий при захворюваннях суг-
лобів, у тому числі при подагрі,
оскільки сприяє виведенню з
організму сечової кислоти .
Огірковий сік допомагає при
поганому стані зубів і ясен. При
вживанні щойно зірваних з
грядки огірків (до 0,5 кг на
день) відмічено поліпшення
росту волосся. Свіжий огірко-
вий сік володіє сильною ан-
тимікробною дією, застосо-
вується для лікування ран і
виразок. Сік допомагає при
водянці та набряках серцево-
го походження, як болезаспо-
кійливе при кишкових коліках
і жовтяниці. Огірковий сік або
водний настій шкірки, якщо
ними протирати хвору шкіру,
допомагають як засіб від
вугрів, веснянок, пігментованих
плям, застосовують їх і проти
засмаги. Для збереження ру-
м’янцю на щоках, білого ко-
льору шкіри та її свіжості ре-
комендують раз на тиждень
накладати маску з огірків,
змішаних з розтертим яблу-
ком.
Огірковий сік легко отрима-

ти за допомогою пресу. Але
виділений сік скоро псується,
тому його потрібно готувати
безпосередньо перед вжи-
ванням.
Настій шкірки огірків отри-

мують так: 50 г щойно зріза-
ної зі свіжих огірків шкірки
залити склянкою кип’яченої
води кімнатної температури.
Після витримування протягом
6 год. препарат готовий до
вживання.
Здавна огірки використову-

ють, як чудовий косметичний
засіб. Яка жінка не ходила з
огірковою маскою на обличчі?
Огірок зволожує, омолоджує
шкіру, сприяє злущування оро-
говілого епідермісу, є прекрас-
ним живильним засобом для
шкіри, робить її м’якою та
ніжною. При целюліті обов’яз-
ково потрібно втирати в шкіру
огіркову кашку, вона дуже
сприяє його зменшенню.

ЦІКАВО

ЧИ БЕЗПЕЧНА
МІНЕРАЛЬНА
ВОДА?
Мінеральна вода у пляш-

ках може бути небезпечні-
шою за звичайну воду з-під

крана. Такого несподіваного
висновку дійшов голландсь-
кий вчений доктор Рокус
Клонт, проаналізувавши зраз-
ки мінеральної води 68 різних
марок із 16 країн світу. Міне-
ралку він порівнював з водою

з водогону й колодязною во-
дою.

«Мінеральна вода набагато
більшою мірою насичена небез-
печними бактеріями і грибка-
ми. У ній набагато більше пато-
генних мікроорганізмів», – ствер-

джує Клонт. Ці бактерії не дуже
небезпечні для фізично здоро-
вих людей, однак для людей з
ослабленим імунітетом вони ста-
новлять серйозну небезпеку.

«Твердження про те, що
мінеральна вода у пляшках ко-

рисніша й безпечніша за воду
з-під крана, не відповідає
дійсності. У пляшках з мінераль-
ною водою, що продають у су-
пермаркетах, ми виявили ви-
сокий рівень бактерійного заб-
руднення», – зазначає вчений.
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Сторінку підготувала Лілія ЛУКАШ

НАГІДКИ (КАЛЕНДУЛА) –
УЛЮБЛЕНИЙ НАРОДНИЙ

ЗАСІБ. ВІН РОСТЕ НА
КОЖНІЙ ПРИСАДИБНІЙ
ДІЛЯНЦІ, АДЖЕ МАЄ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ. З
ПОВАГОЮ ДО НЬОГО

СТАВИТЬСЯ Й ОФІЦІЙНА
МЕДИЦИНА. ПРО ЦЕ

СВІДЧИТЬ ТОЙ ФАКТ, ЩО
КВІТИ КАЛЕНДУЛИ ПРО-
ДАЮТЬ У ВСІХ АПТЕКАХ.
ПРОПОНУЄМО ДО ВАШОЇ
УВАГИ КІЛЬКА РЕЦЕПТІВ
НА ОСНОВІ НАГІДОК ВІД

РІЗНИХ ХВОРОБ.
Проктити й парапрокти-
ти (тріщини й запалення пря-
мої кишки). У разі цього зах-
ворювання нагідки викорис-
товують у вигляді мікроклізм.
1 ч. л. квітів нагідок залити 200
мл окропу, настояти півгоди-
ни, процідити, увести за до-
помогою гумової груші в
задній прохід (попередньо
потрібно зробити очисну
клізму). Бажано робити цю
процедуру на ніч.
Хвороби печінки. Нагідки

поліпшують жовчовиділення,
сприяючи очищенню печінки
від токсинів. Крім того, усува-
ють запальні процеси в цьо-

КВІТИ ІЗ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ
му органі. Щоб підсилити дію
нагідок, їх краще приймати
разом з іншими травами :
звіробоєм, споришем, диким
цикорієм ,  безсмертником
піщаним, корою жо-
стеру й квітками ро-
машки , узятими в
рівних частинах.

 20 г суміші зали-
вають 3 склянками
холодної води, вит-
римують 8-10 год,
кип’ятять 5 хв, насто-
юють 30 хв і про-
ціджують . Випива-
ють за 5-6 прийомів
протягом дня.

 Або 2 ст. л. сиро-
вини  заливають
1 склянкою гарячої
води, нагрівають на
киплячій водяній бані 15 хв і
проціджують. Приймають по
1-2 ст. л. двічі-тричі на день у
теплому вигляді.
Шкірні проблеми. Жирну

себорею обличчя, виразки на
гомілках, лускатий лишай,
імпетиго (ураження стрепто-
коком, стафілококом), будь-
які гнійничкові висипання на
шкірі успішно лікують за до-
помогою настою нагідок із
сіллю. 50 г сушених квітко-

вих кошиків заливають 0,5 л
окропу, настоюють ніч. Ран-
ком проціджують, сировину
віджимають. У настій дода-
ють 50 г крупної солі й роз-

мішують до повного її роз-
чинення. Солоним настоєм
змочують складену в 6-8
шарів марлю й на 1 годину
прикладають до уражених
місць двічі на день.

 Після зняття примочки ура-
жені місця треба змастити
маззю, приготовленою на гу-
сячому або курячому жирі. На
1 частину жиру взяти 5 час-
тин спиртової настоянки на-
гідок, гарненько розмішати й

протягом 2 годин тримати на
водяній бані, щоб випарити
спирт (не допускати закипан-
ня емульсії). Така мазь особ-
ливо добра для лікування об-

морожень і трофічних
виразок гомілок. На ви-
разки, що кровоточать,
накладають марлі, змо-
чені в напарі квіток на-
гідок навпіл з листям
полину. Рани гояться
без нагноєння.
Запалення носог-
лотки . Стоматити ,
гінгівіти, дистрофічний
пародонтоз, тонзиліт –
будь-які запалення в
роті й горлі лікують по-
лосканням і промиван-
ням настоєм нагідок.
20 г квіток залити 100

мл окропу, настояти ніч, про-
цідити, полоскати (промива-
ти) запалену ділянку носоглот-
ки кожні 2 години. При гос-
трих ангінах полоскати горло
треба щопівгодини.
Захворювання шлунка й
кишківника. При гастриті, ви-
разці дванадцятипалої киш-
ки, колітах, ентероколітах, зах-
ворюваннях печінки й жов-
човивідних шляхів допомагає
трав’яний збір: нагідки, ро-

машка, деревій, узяті в рівних
частинах. 2 ст. л. збору зали-
ти 0,5 л окропу, настояти ніч.
Процідити й приймати по
3/4 склянки тричі на день
протягом 40 днів. Після 14-ден-
ної перерви курс повторити.
Тим, хто страждає на здуття
живота й метеоризм, у трав’-
яний збір потрібно додати по
1 ст. л. подрібненого валеріа-
нового коріння та насіння кро-
пу. А за відрижки – ще 2 ст. л.
коріння лепехи болотяної.
Захворювання очей. Легкі

форми блефаритів без засмі-
чення слізних і секреторних
каналів, а також кон’юнктивіти
та ячмені лікують примочками
зі свіжих або розпарених су-
хих квіток нагідок: 1 ст. л. сиро-
вини залити 1 склянкою окро-
пу. За ослаблення зору дода-
ють ще й квітки очанки (1:1).
Курс лікування – 6 місяців.
При серцево-судинних
захворюваннях, які супро-
воджуються прискореним сер-
цебиттям, задишкою й набря-
ками, рекомендують прийма-
ти нагідки разом з адонісом і
валеріаною. Змішати трави по-
рівну, 1 ст. л. збору залити
1 склянкою окропу, настояти
ніч, процідити й пити по 2 ст.л.
кожні 3 години, незалежно
від прийому їжі. При цьому
не переривати лікування, при-
значеного лікарем.

ЯГОДИ – НА ОБЛИЧЧЯ!
Свіжі ягоди та фрукти на

ринках нашого міста за-
раз у повному асортименті.
Смачненькі, налиті енергією сон-
ця персики, абрикоси, чорни-
ця, малина, смородина – чу-
дове джерело вітамінів. Їж та
насолоджуйся. Дехто викорис-
товує ягідний сезон для оздо-
ровлення організму. Ми ж хо-
чемо запропонувати вам ско-
ристатися порадами спеціалістів
і власноруч приготувати ягідну
косметику для обличчя. Маски
та лосьйони з натуральних про-
дуктів зроблять вашу шкіру
ніжною й оксамитовою, допо-
можуть успішно боротися з вуг-
рами і, як не дивно, забути про
зморшки. Натуральні косметичні
засоби не містять штучних бар-
вників і консервантів, до того ж
мають тривалий ефект. Зберег-
ти чудовий вигляд обличчя й
свіжу шкіру вам допоможе най-
кращий косметолог у світі –
природа.
Легкі маски із свіжих ягід і

фруктів – універсальні, вони
чудово подіють на шкіру
будь-якого типу. Якщо у вас
суха шкіра обличчя, то до
ягідної кашки ліпше додати
жовток, сметану чи вершки,
а при жирній – яєчний білок.
Подрібнити ягоди можна у
ступці або ж дерев’яною ло-
паткою чи виделкою, а не в
блендері, так вони збере-

жуть більше корисних речо-
вин .  Плоди  мають бути
спілими, найкраще, коли ви
впевнені, що це екологічно
чисті фрукти або ж вирощені
на власній присадибній ді-
лянці чи в саду.
Перед тим, як нанести мас-

ку на обличчя, добре очистіть
шкіру. Змивати ж фруктовий
продукт потрібно спочатку теп-
лою, а потім прохолодною во-
дою. Після завершення проце-
дури нанесіть живильний гель
або легкий «літній» крем. Деякі
ягоди та фрукти можуть вик-
ликати алергію. Тому перший
раз покладіть маску на 5-7 хви-
лин, аби упевнитися, що все
гаразд, а якщо й виникла не-
бажана реакція, утримайтеся
від застосування цих ягід з кос-
метичною метою.
Боротися за гарний вигляд

краще з двох «фронтів» –
вживати фрукти всередину та
робити ягідні процедури для
обличчя. І ефект не забарить-
ся. Дарунки теплого літа оз-
доровлять ваш організм –
акивізують обмін речовин,
виведуть «шлаки» та токси-
ни, поліпшать роботу шлун-
ково-кишкового тракту. А тим,
хто хоче схуднути, лікарі ре-
комендують вживати вишню:
вона містить речовини, які
нейтралізують жири й виво-
дять їх з організму.

Оксамитовий персик
Маски з персика та абри-

коса нададуть вашій шкірі
розкішний сяючий вигляд і
неповторний відтінок.
Ці фрукти й справді роб-

лять шкіру персиковою, зас-
покоюють її, знімають свербіж
і подразнення .
Після сонячних
ванн  кашка  з
плодів абрикоса
допоможе шкірі
відновитися. А ось
молочна маска з
плодів персика :
змеліть в млинку
жменьку вівсяних
пластівців, додай-
те м’якиш одного
персика і 1 ст. лож-
ку кефіру . Така
маска добре очи-
щає та тон ізує
шкіру . Живильна
маска: до пюре з
персика чи абри-
косів додайте 1 чайну ложеч-
ку вершків. Нанесіть на об-
личчя на 5-10 хвилин.
Малина від вугрів
Малина містить рутин – чу-

довий антиоксидант, що бо-
реться з вільними радикала-
ми. Але найголовніша цінність
цієї ягоди у тому, що вона
швидко відновлює проблем-
ну шкіру.
При вугревому висипанні та

прищиках марлеву серветку,
змочену в настої листя ( 1ст.
ложку залити склянкою окро-
пу), прикладають до про-
блемних місць.
Щоб жирна шкіра не бли-

стіла, змішайте сік малини з
яєчним білком в пропорції 1:2
і нанесіть на проблемні ділян-
ки на 15 хвилин.
Вишня проти зморшок
Вишня має здатність розг-

лажувати зморшки, а також

підтягує шкіру, гальмує за-
пальні процеси шкіри, виво-
дить токсини, відбілює лас-
товиння та пігментні плями.
Для звуження пор і позбав-

лення від ластовиння змішай-
те сік вишні з кефіром – на-
носіть щовечора через 3-4 дні.
Добре поєднати цю проце-
дуру з масками з петрушки.
Смородина продовжить
молодість
Рекордсмени з вмісту віта-

міну С – смородина та по-
річки. Саме аскорбінова кис-
лота допоможе побороти ку-
пероз, а також зміцнить су-
дини.
Маски зі смородини повер-

тають шкірі власний тонус,
гальмують утворення вільних
радикал ів . Аби посилити
обмінні процеси в шкірі, 15 ли-
сточків смородини залийте
100 мл. окропу, остудіть і до-
дайте 1 ст. ложку свіжовичав-

леного соку. Змочену
в настої марлеву сер-
ветку, прикладіть до
обличчя на 10-15 хви-
лин.
Чорниця – при-
родня підтяжка для
шкіри
Маски з чорниці

живлять та омолод-
жують шкіру.
Для того, щоб заб-

рати зайвий блиск зі
шкіри , змішайте у
р івних пропорціях
свіжий сік чорниці з
молоком, змочіть у
ньому  складену  у

кілька разів марлю. Зробіть
прорізи для губ та очей, по-
кладіть марлю на обличчя і
зверху прикрийте рушником.
Потримайте 10 хвилин.
Живильні вітаміни чорниці –

чудовий засіб для старіючої
шкіри. Розтерті ягоди змішай-
те зі сметаною і нанесіть на
обличчя на 10-15 хвилин. Щоб
маска не зафарбувала облич-
чя, додайте до неї кілька кра-
пель соку лимона.
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Відомий хірург – пацієнту:
– Це зовсім нескладна

операція. Через 15 хвилин ви
отямитеся, до вечора вже бу-
дете бігати палатою, завтра
зранку – по сходах, а вве-
чері зможете пішки дійти до
свого села!

– Добре, але можна я хоча
б під час операції трохи по-
лежу?

– Лікарю, мені дуже важ-
ко дихати!

– Не треба так мучити
себе, не дихайте!

– Лікарю, дайте мені бан-
ку меду!

– Та ви що? Тут лікарня,
тут ми хворих лікуємо!

– А на дверях написано
«Медпункт»!

– Лікарю, а рвати зуби –
це боляче?

– Та що ви! Я вже зо три
сотні вирвав і навіть не скри-
вився.

Підступні лікарі: спочатку
лагідно розпитують, де бо-
лить, а потім саме там натис-
кають!

У кабінет травматолога вхо-
дить чоловік. Шпортається на
порозі, падає... Ламає руку,
розбиває чоло, підвертає ногу,
скручує шию . . .  Підповзає
ближче, кладе голову на стіл:

– Лікарю, я лише хотів спи-
тати...

Між білявками:
– Вчора я була в окуліста.

Маю проблеми!
– І що він порадив?
– Вчити абетку...

Лікар, який вважає, що у
вас все добре, працює у
військкоматі.

– Я зламав ногу у двох
місцях!

– Запам'ятали ті місця?
– Так!
– То більше туди не ходіть.

   ................................................................................ І НАОСТАНОК
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ВЕСЕЛИЙ  ОЛІВЕЦЬ

МУЗИКА
МОЦАРТА
ПОЛІПШУЄ
ПАМ’ЯТЬ
Сонати Моцарта поліпшу-

ють мозкову діяльність і підви-
щують рівень інтелекту. Це
явище відкрили американські
вчені у 90-х роках минулого
століття. Воно отримало назву
«Ефект Моцарта».
Під час прослуховування му-

зики австрійського компози-
тора мозок людини вибудо-
вує складні зв’язки між час-
тинами інформації. Людина
потребує набагато менше
часу, аби щось пригадати.
Вплив творів Моцарта ба-

гато років досліджують нау-
ковці. Японські вчені доводять,
що ця музика зменшує алер-
гію у пацієнтів.
Бразильці нещодавно поміти-

ли, що «Соната для фортепіа-
но до мажор» поліпшує пери-
ферійний зір. Її рекомендують
слухати для зняття стресу, ефек-
тивного засвоєння навчально-
го матеріалу, від головного
болю. А також для відновлен-
ня сил – після сесії, нічної зміни,
екстремальних ситуацій.
Кажуть, що від музики Мо-

царта й діти стають розумні-
шими.
Це так звана терапія мис-

тецтвом. Давно доведено, що
відомі картини та музичні тво-
ри мають цілющі властивості.

«ЛІКАР, ЯКИЙ ВВАЖАЄ, ЩО
У ВАС ВСЕ ДОБРЕ, ПРАЦЮЄ
У ВІЙСЬККОМАТІ»


