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ДУМКИ ПАЦІЄНТІВ
Любомира ДЯЧУК.
м. Копичинці
Гусятинського району
– Мої болячки тягнуться вже

третій рік. Я обстежувалася у
різних лікарів і в Чорткові, і у
Львові. Але, напевно, мені до
цього часу просто не щастило
потрапити на свого лікаря. Усе
почалося з того, що мене про-
тягнуло і як наслідок – виникли
проблеми з гайморовою пазу-
хою, з’явилися часті головні
болі. Лікарі в Чорткові спершу
припустили, що захворювання
міг спричинити хворий зуб. Для
певності я поїхала на обстежен-
ня до Львова, там сказали, що
проблема не стоматологічна і
зробили в носі прокол. Полег-
шення це дало лише на деякий
час, а потім біль повертався.
Знову зверталася до лікарів, мені
приписували лікування, ще
кілька разів робили проколи,
але все було марно. Гній наби-
рався і від болю я просто не зна-
ходила собі місця. Вкотре по-
їхала до Львова, лікар порадив
зробити операцію, щоб вирів-
няти носову перетинку і таким
чином усунути мою проблему.
Погодилася. Проте операція не
дала бажаного результату. Че-
рез три місяці почало знову за-
кладати ніс, набирався гній. У
Чорткові мене ще раз проопе-
рували, але невдало. Чесно ка-
жучи, вже зневірилася у лікарях,
але сидіти склавши руки не мог-
ла, біль не вчухав. На Водохре-
ще мені почало закладати вуха,
я, по суті, нічого не чула. З Чорт-
ківської лікарні мене скерували
до оториноларингологічного

відділення університетської
лікарні. Почала уважно придив-
лятися до лікарів, бо вже мала
страх, боялася, що знову ліку-
вання буде невдалим. Виріши-
ла: лікуватимуся лише у завіду-
вача відділення Ігоря Анатолій-
овича Гавури. Кілька днів тому
він уже втретє зробив мені гай-
моротомію. Тепер почуваюся
значно краще. Дякую Богові, що
привів мене до Ігоря Анатолій-
овича, тепер моє життя значно
полегшиться. Я почну і надалі
насолоджуватися кожним
днем, але вже без болю!
Олександр НАГОРНИЙ.
смт. Ланівці
– Цьогорічне збирання вро-

жаю вишень, ледве не закінчи-
лося для мене суцільною траге-
дією. Я впав із верхівки і зламав
обидві руки, розсік чоло. Мене
відразу доправили до районної
лікарні у Ланівцях, там наклали
чотири шви. На правій руці –
складний відкритий перелом,
тож довелося оперувати, а на
ліву наклали гіпс. Щоб не ризи-
кувати власним здоров’ям, взяв
скерування в ортопедичне
відділення університетської
лікарні. Як-не-як, устаткування
тут краще, та й лікарі досвід-
ченіші. На щастя, не помилився.
Операція пройшла успішно.
Хочу щиро подякувати Сергію
Васильовичу Гаріяну, який мене
прооперував і дав надію на ви-
дужання. Не можу не обійти ува-
гою і весь медичний персонал,
який проявив велику чуйність та
високий професіоналізм. Нехай
Господь дає їм здоров’я й зав-
ше тримає під своєю опікою!

НАДІЯ СЕНЧИШИН:
«НА РОБОТУ ЙДУ З
НАСОЛОДОЮ»

БРОНХІАЛЬНА
АСТМА: ВАЖЛИВО
ВСТАНОВИТИ
ПРИЧИНУ НЕДУГИ
Останніми

р о к а м и
значна част-
ка алергій-
них захво-
рювань при-
падає на
бронхіальну
астму. Вона
виникає через порушення у
різних ланках імунної системи. Це
– одне з найбільш розповсюд-
жених і важких прогресуючих
захворювань дихальної системи.

ОБЕРЕЖНО:
КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ
Кишков і

інфекції зай-
мають перші
позиції в
інфекційній
патології, по-
ступаючись хіба грипу та гострим
респіраторним захворюванням.
Гастроентероколіти, сальмоне-
льоз, шигельоз, холера, черевний
тиф – є майже 60 збудників цих
захворювань. Особливо «сприят-
ливий» для неї є літній період,
коли вірогідність натрапити на
кишкову інфекцію зростає у кілька
разів.

ПІД КРИЛОМ
ЯНГОЛА
12 липня

усі христи-
яни  від-
з начи ли
свято апо-
столів Пет-
ра та Пав-
ла .  Для
людей, які
носять імена цих святих, воно
є подвійним, тож іменинни-
ки намагаються віддати шану
своїм покровителям . В уні-
верситетській лікарні працює
два лікарі, два хірурги на ім’я
Петро.

ЯК ПОВОДИТИСЯ
ПІД ЧАС ГРОЗИ?
Влітку час-

то виника-
ють грози .
Іноді це при-
родне яви-
ще стає не-
безпечним .
Загрозу не-
суть елект-
ричні розря-
ди, що ви-
никають під час грози .
Блискавка може стати як при-
чиною лісових пожеж, заго-
рання будинків, так і може
влучити в людину.

КАНУФЕР І ЇЖУ
ПРИСМАЧИТЬ, І
ПОЛІКУЄ

Кануфер . . .
Зараз про
нього чомусь
мало згаду-
ють, а росли-
на ця варта
уваги. У на-

роді вона відома як калуфер,
маруна. Інші його назви –
канупер, бальзам садовий, са-
рацинська м’ята. У давнину
люди рятувалися кануфером
від болю у шлунку та спазмів
у кишківнику, а ще це був
чудовий глистогінний засіб.

Ще з дитинства Надія СЕНЧИШИН (на фото) точно знала, що стане медсестрою. Її
мрія здійснилася й тепер вона дарує свою увагу, професіоналізм пацієнтам ЛОР-
кабінету поліклініки університетської лікарні. За плечима в Надії Миколаївни чима-
лий досвід праці у медичній сфері.
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ЗАХВОРЮВАННЯ

РАКУРС

ОСТАННІМИ РОКАМИ
ЗНАЧНА ЧАСТКА АЛЕРГІЙ-

НИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ПРИПАДАЄ НА БРОНХІА-
ЛЬНУ АСТМУ. ВОНА ВИ-

НИКАЄ ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ
У РІЗНИХ ЛАНКАХ ІМУН-

НОЇ СИСТЕМИ.
– І справді, бронхіальна аст-

ма – одне з найбільш роз-
повсюджених і важких прогре-
суючих захворювань дихаль-
ної системи, – каже лікар-
алерголог університетської
лікарні, кандидат медичних
наук Зоряна Луб’янська. –
В економічно розвинених краї-
нах світу ця недуга посідає
провідне місце у структурі зах-
ворюваності і, за даними
ВООЗ, останнім десятиріччям
зросла на 60 %. Не краща си-
туація й в Україні, де від брон-
хіальної астми страждає май-
же 2,5 млн. осіб. Як свідчить
офіційна медична статистика,
поширеність астми останніми
роками збільшилася в 1,6 рази
й становить 21,2 випадки на
1000 осіб. Щодо вікової струк-
тури бронхіальної астми, то
можна мовити, що 80-90 %
дорослих мали дебют цього
захворювання ще в дитинст-
ві. Вік до 5 років є, власне, най-
критичнішим для розвитку
бронхіальної астми, адже май-
же 80% випадків цієї недуги
у дітей виникають у перші п’ять
років життя.
ФАКТОРИ РИЗИКУ
Епідеміологічні дослідження

серед дітей та дорослих, особ-
ливо людей похилого віку,
свідчать про те, що бронхіаль-
на астма в багатьох випадках
важко піддається діагностуван-
ню, а відтак пацієнта непра-

БРОНХІАЛЬНА АСТМА: ВАЖЛИВО
ВСТАНОВИТИ ПРИЧИНУ НЕДУГИ

вильно лікують. Одна з проб-
лем полягає в тому, що дехто
з недужих терпить періодичні
респіраторні симптоми, які зго-
дом призводять до звикання.
Іншою причиною недостатньої
діагностики бронхіальної аст-
ми є неспецифічний характер
симптомів. Часто бронхіальну
астму діагностують як різно-
манітні форми бронхіту, при-
значаючи неефективні курси
антибіотиків і протикашльових
препаратів. Взагалі ж бронхі-
альна астма, за словами Зо-
ряни Луб’янської, недуга, яку
провокує багато чинників. Ос-
новну ж роль у виникненні зах-
ворювання відіграють алерге-
ни інфекційного та неінфекцій-
ного походження. У розвитку
бронхіальної астми беруть та-
кож участь генетичні чинники
та фактори зовнішнього сере-
довища. Власне, взаємодія цих
чинників й зумовлює форму-
вання бронхіальної астми. Се-
ред внутрішніх факторів – ге-
нетична схильність до атопії,
яка характеризується синтезом
IgE-антитіл у відповідь на малі
дози алергенів. Чинники зов-
нішнього середовища – це
кліщі домашнього пилу, шерсть
та епідерміс домашніх тварин,
грибкові та алергени тарганів,
пилок рослин . Спадкова
схильність до атопії призводить
до клінічних проявів лише під
впливом факторів навколиш-
нього середовища (алергени,
віруси, аерополютанти, ін.).
Неінфекційні алергени, що

можуть спричинити напади
бронхіальної астми класифіку-
ють на побутові, це – до-
машній, книжковий пил, пір’я
з подушки тощо. Найбільш ак-
тивним компонентом алерге-
ну домашнього пилу є дерма-
тофагоїдний кліщ, алергени

рослинного та тваринного по-
ходження – пилок дерев і трав,
сіно, шерсть, лупа тварин, за-
лишки комах і членистоногих,
особливо дафній (водяний
рачок, який використовують у
висушеному вигляді для году-
вання рибок в акваріумах).
Багатьом дошкуляють й так
звані харчові алергени – по-
луниці, курячі, гусячі яйця, шо-
колад, краби, раки, риба, зла-
ки тощо або ж медикаментозні
– більшість антибіотиків, віта-
міни тощо. Серед алергенів
хімічного походження – син-
тетичні клеї, пральні порошки,
миючі засоби, речовини для
дезінфекції тощо.
АТОПІЧНУ АСТМУ
ДОПОМОЖУТЬ
ДІАГНОСТУВАТИ
АЛЕРГІЧНІ ПРОБИ

– Осіб з атопічною астмою
виявляють завдяки алергічним
пробам, що дають позитивну
реакцію на різноманітні звичайні
алергени, – розповідає Зоряна
Луб’янська. – Часто лікарі ви-
являють й інші алергічні захво-
рювання, приміром, алергічний
риніт чи екзему, і в сімейному
анамнезі вони знаходяться по-
руч з «ранньою» астмою. Лише
зрідка один алерген стає при-
чиною виникнення астми.
Алергени, «відповідальні» за

виникнення астми в «атопіч-
них» осіб, проникають у брон-
хи разом з повітрям, що вди-
хається, і походять з таких
органічних матеріалів, як пилок,
пір’я, кліщі, лупа тварин і спо-
ри грибів. Попередній вплив
цих аґентів стимулює утворен-
ня IgE і після наступної дії пев-
ного алергену може виникну-
ти реакція «антиген-антитіло»
у бронхах. Це призводить до
виділення з клітин бронхіаль-

ної стінки біологічно активних
речовин, які спричинюють
бронхіальне стиснення та за-
пальну реакцію алергічного типу
в бронхіальній стінці.
Рідше подібні ефекти можуть

виникати через харчові алер-
гени, що походять з деяких
продуктів, таких, як яйця, мо-
локо, дріжджі та досягають
бронхів через кровотік.
Найчастіше сезонну бронхі-

альну астму викликає пилок
рослин, в яких процес запи-
лення здійснюється за допомо-
гою вітру. До таких рослин на-
лежать листяні дерева, злаки
та бур’яни. У минулому пух
тополі вважали етіологічним
чинником сезонної алергії. Про-
те в дослідженнях причин цьо-
го захворювання виявили, що
пух тополі є адсорбентом пил-
ку рослин та інших часток і
переносить їх через повітря.
При вдиханні пуху відбуваєть-
ся механічне подразнення сли-
зової оболонки верхніх дихаль-
них шляхів, таким чином по-
легшується проникнення в
організм людини алергенів
пилку, що міститься на поверхні
насіння тополі, та провокує ви-
никнення симптомів алергії.
Діагноз атопічної бронхіаль-

ної астми встановлюють лише
після документального підтвер-
дження IgE-сенсибілізаціі: ви-
явлення специфічних IgE-ан-
титіл в крові і/або позитивних
результатів шкірних тестів з
алергенами.
Інфекційні алергени спричи-

нюють бронхіальну астму, яку
називають інфекційноалергіч-
ною. Як доводить практика,
найчастіше вона виникає у хво-
рих на інфекційні захворюван-
ня верхніх дихальних шляхів,
бронхів, легенів (хронічні брон-
хіти та пневмонії). Така астма

може виникнути у неатопічних
осіб будь-якого віку.
Алергічна реакція може та-

кож виникнути на антигени,
виділені грибками (кандида,
мікроспорон, дерматофітон,
аспергілами , особливо A.
fumigatus).
Бронхіальна астма характе-

ризується задишкою, стиснен-
ням грудної клітки, подовже-
ним видихом, що є результа-
том звуження повітряних
шляхів за рахунок поєднання
спазму м’язів, набрякання сли-
зової оболонки та в’язких
бронхіальних виділень. Ці
зміни є проявами запальної
реакції всередині бронхіаль-
ної стінки, йдеться і про мас-
тоїдні, еозинофільні та інші
клітини. Порушення дихання,
що може змінюватися у ши-
роких межах, призводить до
неузгодженості альвеолярної
вентиляції та  перфузії й
збільшує роботу органів ди-
хання. Під час видиху це спри-
чинює «захоплення» повітря у
легенях. Звужені бронхи не
піддаються ефективному очи-
щенню від слизу шляхом каш-
ляння, а менші бронхи блоку-
ються слизовими корками.
Попередній діагноз бронхіа-

льної астми можна встановити
за наявності таких ознак: реєст-
рація епізодів бронхообструктив-
ного синдрому, частіше, ніж 4
рази впродовж року, що не зав-
жди супроводжуються вірусною
інфекцією (так звані хвороби без
температури, часто напади ви-
никають після контакту з конк-
ретним чинником, наприклад,
гри з котом); нічний кашель; ка-
шель після фізичного наванта-
ження; зменшення вираженості
кашлю або інших клінічних оз-
нак бронхообструктивного син-
дрому після вживання бронхо-
літичних препаратів; сезонний
характер загострень; обтяжли-
вий сімейний анамнез щодо
атопії; атопічний дерматит в
анамнезі; еозинофілія та підви-
щення рівня загального IgE; по-
зитивні результати специфічної
алергодіагностики.

Лариса ЛУКАЩУК

Галина РУДА, буфет-
ниця нейрохірургічного
відділення (ліворуч);
Світлана БАРНА, па-
латна медсестра гема-
тологічного відділення
(праворуч)
Фото Павла БАЛЮХА

http://www.TDMU.EDU.TE.UA
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НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ОБЛІТЕРУЮЧИЙ АТЕРОС-
КЛЕРОЗ НИЖНІХ

КІНЦІВОК. НЕ ВСІМ ВІДО-
МО, ЩО ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ
ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЩО
З НИМ НЕ БОРОТИСЯ,

ЗАГРОЖУЄ ҐАНҐРЕНОЮ
Й МОЖЕ НАВІТЬ ЗАВЕР-
ШИТИСЯ АМПУТАЦІЄЮ
УРАЖЕНОЇ КІНЦІВКИ.

ПРО СИМПТОМИ, МЕТО-
ДИ ДІАГНОСТИКИ ТА

ЛІКУВАННЯ ЦІЄЇ НЕДУГИ
РОЗПОВІВ СУДИННИЙ

ХІРУРГ УНІВЕРСИТЕТСЬ-
КОЇ ЛІКАРНІ, ДОЦЕНТ
ТДМУ АНДРІЙ ВАЙДА.

– Андрію Романовичу,
розкажіть, будь ласка про
«історію виникнення» цієї
хвороби?

– Облітеруючий атероск-
лероз судин нижніх кінцівок
спричинюється порушенням
прохідності судин через зак-
риття їх просвіту на якійсь
ділянці, внаслідок чого відбу-
вається гостре чи хронічне
порушення кровопостачання
в органі чи частині тіла. Його
розвитку найчастіше сприя-
ють цукровий діабет, гіпер-
ліпідемія (високий вміст у
крові жиру), підвищений ар-
теріальний тиск, збільшення
маси тіла, нікотинова інток-
сикація, літній та старечий
вік. До чинників ризику мож-
на  віднести пол іцитемію
(підвищений вміст гемогло-
б іну  в кров і) ,  хрон ічн і
інфекції, психосоціальні стре-
сові ситуації, лікування ест-
рогенами. При цьому вини-
кає звуження просвіту ар-
терій нижніх кінцівок.
Ще хочу звернути увагу на

те, що облітеруючий атерос-
клероз , як , утім , і багато
інших захворювань судин,
останніми роками значно
«помолодшав». Якщо колись
уперше виявляли це захво-
рювання в пацієнтів старшо-
го віку, то нині змушені кон-
статувати вже тяжкі форми
його  розвитку  в 40-50-
річних.
Варто зауважити ,  що  у

пацієнтів в молодшому віці
це захворювання проявляє
себе агресивн іше ,  н іж  у
літніх людей. Це пояснюєть-
ся тим, що в молодих лю-
дей всі обмінні процеси в
організмі відбуваються більш
інтенсивно . Облітеруючий
атеросклероз, як наслідок
порушення цих процесів,
зокрема, ліпідного обміну,
призводить до відкладення
холестерину в судинній стінці
й утворення так званих бля-
шок ,  що  звужують або
цілком закривають просвіт
судини, що, власне, й стає
причиною порушення крово-
забезпечення м’язів і тканин

нижніх кінцівок . У важких
випадках можуть розвинути-
ся трофічні виразки й ґанґ-
рена, що може призвести до
ампутації кінцівки.
У людей старшого  віку

обмінні процеси сповільню-
ються, відтак і хвороба стає
менш агресивною. Однак не
припиняється. Результати мо-
ніторингу ситуації свідчать,
що серед чоловіків у 40-50
років у 7% виявляють обліте-
руючий атеросклероз нижніх
кінцівок, у віці від 60 років
– у 15%, від 70 років – у
23-25%.

 Утім, жінки теж схильні до
цієї хвороби, хоча й дещо
меншою мірою. Причини, які
сприяють її розвиткові, – це
куріння, алкоголізм, знева-
га до здорового способу
життя (стреси, низька фізич-
на активність – гіподинамія,
зайва маса тіла, незбалан-
соване харчування – спо-
живання великої кількості
шкідливих продуктів, а та-
кож інші чинники ризику –
спадкова схильність, супутні
захворювання. Забруднення
навколишнього середовища
посилює негативний вплив
на  орган ізм  людини  й
сприяє розвитку цього зах-
ворювання.

 – Які симптоми мають
насторожити людину, аби
спонукати звернутися до
ангіохірурга?

– Відсутність пульсу на
нозі. Біль, м’язовий спазм,
утома в ногах під час ходь-
би. Приміром, людина про-
ходить 100 метрів, і вини-
кає напад болю в м’язах ніг,
що змушує її зупинитися,
через деякий час біль минає
і вона може йти далі. Саме
такий біль називають пере-
міжною кульгавістю. Із про-
гресуванням захворювання
зменшується відстань, яку
можна пройти без зупинки.
Подальше прогресування

захворювання призводить
до появи постійного болю в
пальцях чи стопі не лише під
час ходьби , а й у спокої.
Далі – важкий біль, онімін-
ня кінцівок, рани, які не го-
яться, на пальцях чи гоміл-
ках. Лущення шкіри, тріщи-
ни на шкірі, які можуть стати
вх ідними  воротами  для
інфекцій, ґанґрена (почорні-
ння пальців).
Головне – почати лікуван-

ня якомога раніше, тоді є
надія обійтися без важких
оперативних втручань та
відчутно поліпшити якість
життя пацієнта . Якщо з’яви-
лися насторожливі симпто-
ми, як-от відсутність пульсу
на нозі, потрібно негайно
звертатися за допомогою,
спочатку за місцем прожи-
вання до дільничного хірур-
га чи терапевта. У разі пра-

вильної діагностики та те-
рапії пацієнту вдасться уник-
нути інвалідизації, що неми-
нуча в разі ампутації кінцівки.

– Які методи діагности-
ки застосовують для об-
стеження хворих?

– Передусім хочу зверну-
ти увагу на діагностику, яку
повинні пройти пацієнти ,
щоб отримати адекватне й
ефективне лікування.
Ультразвукова доплерог-

рафія з вимірюванням пле-
чощиколоткового індексу .
Дає можливість визначити
рівень атеросклеротичного
закупорювання та ступінь
кровопостачання кінцевих
відділів ураженої кінцівки.
Рентгенівська ангіографія

дає змогу визначити локал-
ізацію й протяжність патоло-
гічного процесу, ступінь ура-
ження артерій (повне заку-
порювання чи звуження).
Спіральна комп’ютерна то-

мографія та магнітно-резо-
нансна контрастна ангіогра-
фія не поступається рент-
генівській за якістю інфор-
мації, але не потребує шпи-
талізації та вирізняється ви-
сокою  безпечн істю  для
пацієнт ів ,  адже контраст
вводиться внутрішньовенно.
Маючи результати дослід-
ження ,  л ікар  призначає
відповідне лікування.
Консервативне лікування

передбачає  зменшення
швидкості прогресування
атеросклерозу, зниження ри-
зику тромботичних усклад-
нень. Для постійного прийо-
му можна рекомендувати
препарати ,  як і знижують
рівень холестерину, розши-
рюють судини, поліпшують
плинність крові й зменшують
ризик утворення тромбів.
Терапевтичні засоби да-

ють позитивний ефект лише
після багатомісячного прийо-
му, і в подібній ситуації їх
слід розглядати як обов’яз-
кове доповнення до хірургіч-
ного лікування.
Хірургічне втручання пока-

зане в разі значного зни-
ження якості життя через
атеросклеротичні ураження.
Полягає у видаленні атерос-
клеротичної бляшки ,  яка
перекриває просвіт артерії,
чи створенні обхідного шля-
ху для кровотоку (шунтуван-
ня).

– У судинному відді-
ленні університетської
лікарні застосовують певні
методи хірургічного ліку-
вання, розкажіть про них
детальніше?

– Аортостегнове шунту-
вання чи протезування ар-
терії – пуск крові штучною
судиною в обхід перешко-
ди. У разі однобічного ура-
ження артерій таза (клубо-
вих артерій) синтетичний

протез пришивають вище й
нижче закупорювання і кров
іде в обхід. Цей протез роз-
ташовується чи паралельно
закупореній артерії (шунту-
вання), чи замість неї (про-
тезування). Для доступу до
судин роблять серединний
або бічний розріз живота та
інший розріз – у паху, тут
протез пришивають до стег-
нових артерій.
Аортостегнове біфуркацій-

не  шунтування  (АСБШ) .
Якщо закриті обидві клубові
артерії, пришивають так зва-
ний біфуркаційний протез.
Пацієнти ще називають його
«штани». Для цього теж ро-
биться розріз по середній
лінії живота, іноді бічний .
Додатково потрібні ще два
розрізи в паху, з двох боків,
щоб пришити тут протез до
судин стегон. Протези аор-
ти не відторгаються, не роз-
риваються й вірно служать
протягом усього життя хво-
рого.
Операцію найчастіше ви-

конують під епідуральною
анестезією (установку тонко-
го катетера проводять у по-
переку в ділянці корінців
спинного мозку) і загальним
знеболенням (наркоз). Зас-
тосування епідуральної ане-
стезії дає змогу в кілька разів
зменшити дозування препа-
ратів порівняно із загальним
знеболенням.
Стегно-підколінне шунту-

вання чи протезування –
пуск крові штучною судиною
в обхід перешкоди. У разі
оклюзії стегнової артерії ви-
конують стегново-підколінне
шунтування ,  тобто  ство-
рюється пуск крові в обхід
закритої стегнової артерії.
Як шунтувальний матеріал
використовують і синтетич-
ний протез, і автовену. Ро-
биться розріз у паху, протез
пришивається до стегнової
артерії, потім спеціальним
каналом протез виводиться
в нижню частину стегна й
пришивається до підколінної
артерії.
Реконструкція глибокої

стегнової артерії (профун-
допластика) – методика
відновлення кровотоку по
стовбуру глибокої артерії
стегна шляхом пластичного
розширення його діаметра.
Профундопластика показана
в разі гемодинамічно значу-
щої облітерацієї глибокої
вени стегна; може викону-
ватися ізольовано чи на до-
даток до шунтувальних опе-
рацій. Наслідок профундоп-
ластики – зменшення болю,
загоєння виразок і збере-
ження кінцівки. Нещодавно
у відділенні судинної хірургії
запровадили підколінно-
стопні шунтування. Їх прово-
дять у разі атеросклерозу
нижніх кінцівок і пацієнтам з
діабетичною ангіопатією. Та-
кий вид оперативних втру-
чань також дозволяє уник-
нути ампутації кінцівки.

ХОДА БЕЗ БОЛЮ
Лілія ЛУКАШ

РАКУРС

Оксана НІМЕЦЬ, буфет-
ниця ревматологічного
відділення (вгорі);
Олександра ПІГУРА,
молодша медсестра
приймального
відділення (внизу)

ПЕРЕЛОМИ
ДРІБНИХ КІСТОК
НЕ МОЖНА
ІГНОРУВАТИ
При переломах дрібних

кісток люди часто не поміча-
ють травми або не вважають
її досить серйозною.
Прикметними ознаками пе-

релому є різкий біль, поява
набряку, ознаки підшкірного
крововиливу, чутний хрускіт
осколків, посилення болю під
час руху. Якщо через пере-
лом виникло зміщення або
кістка розкололася на дрібні
частини, потерпілому потрібно
хірургічне втручання – остео-
синтез.
Лікар усуває загрозу для

життя, яка цілком імовірна,
наприклад, через розрив ос-
колками м'яких тканин і по-
потрапляння в них інфекції.
Проводять іммобілізацію, тоб-
то забезпечують повну неру-
хомість пошкодженої частини
тіла, відтак людині признача-
ють лікування. Завдання цьо-
го – не лише збереження
пошкодженої частини тіла,
але й відновлення цілісності
зламаної кістки, повна реабі-
літація травмованого.

ЗАУВАЖТЕ
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КЛІЩІ

ВПРАВИ

ЩО МОЖЕ БУТИ КРАЩЕ
ПРОГУЛЯНКИ В ПАРКУ

АБО ШАШЛИКІВ У ЛІСІ В
ДРУЖНЬОМУ КОЛІ. ПРОТЕ

ЗАГЛЯНУТИ ДО ВАС НА
«ВОГНИК» МОЖУТЬ І
НЕПРОХАНІ ГОСТІ –

КЛІЩІ. ЩОБ ВІДПОЧИНОК
НА ПРИРОДІ ЗАЛИШИВ
ЛИШЕ ПРИЄМНІ СПОГА-

ДИ, ТРЕБА БУТИ НА
СТОРОЖІ ТА ПАМ’ЯТАТИ
ПРО НЕБЕЗПЕКУ. АДЖЕ
КЛІЩІ ВСЕ ЩЕ АКТИВНІ.
ЦІ КІЛЬКАМІЛІМЕТРОВІ
СТВОРІННЯ НЕ ОТРУЙНІ,
АЛЕ ЇХ «ПОЦІЛУНОК»

МОЖЕ НАДІЛИТИ ВІРУС-
НИМ ЕНЦЕФАЛІТОМ,
ХВОРОБОЮ ЛАЙМА

(КЛІЩОВИМ БОРЕЛІО-
ЗОМ) ТА ІНШИМИ НЕБЕЗ-
ПЕЧНИМИ ХВОРОБАМИ.
 З початку року зареєстро-

вано майже 180 випадків,
коли тернополян кусали кліщі.
Нападали в гідропарку «То-
пільче», в парку Національно-
го відродження, біля торгівель-
но-розважального центру «По-

Остеохондроз – неду-
га, з якою доволі час-
то пацієнтів скерову-

ють до кабінету лікувальної
фізкультури. Щоправда, не
завжди вони  довіряють
фізичним вправам. І коли на
запитання «Який метод ліку-
вання ефективніший?», я їм
відповідаю, що вправи. Дех-
то сприймає це з посмішкою,
мовлячи, що працює фізично
на дачі чи переміщає якийсь
вантаж, як-от, вантажники чи
будівельники. Інших лякає
слово «вправи», арґументую-
чи, що їх так шия болить, що
не можуть нею поворухнути,
а тут ще їм якісь вправи про-
понують, тобто фізичні наван-
таження. Після певних пояс-
нень пацієнти погоджуються
на тестове заняття, на якому

проводиться діагностика того
відділу хребта, який непо-
коїть, і на основі цього тесту
визначається ступінь склад-
ності проблеми. Тоді підби-
рається індивідуальний ком-
плекс спеціальних вправ для
пацієнта, які будуть сприяти
правильній роботі м’язів і
відновлюватимуть живлення
«проблемного» відділу хреб-
та. Для кращого ефекту ви-
користовують елементи маса-
жу та новітні відновлюючі ме-
тодики.
Відтак за допомогою спе-

ціальних індивідуальних
вправ людина зможе допо-
могти собі сама. Єдине, чого
часто не вистачає багатьом
пацієнтам, – сили волі, тер-
піння, аби щоднини викону-
вати приписані лікувальні
вправи. Не всі розуміють, що
здоров’я – це спільна спра-
ва і лікаря, і пацієнта, без

праці, інколи нудної та на-
бридливої, важко досягнути
результату.
Перш, аніж зробити комп-

лекс вправ, потрібно адапту-
вати детреновані м’язи до
навантажень, якщо  їх не
підготувати, то через два –
три дні настане м’язева деп-
ресія. Щоб таке не трапило-
ся, потрібно адаптувати м’я-
зи до навантажень.
Як підготувати м’язи до на-

вантажень? Основна рекомен-
дація: не спішіть! Якщо дуже
довго не віджималися від
підлоги, то відіжміться від
стіни один раз і не більше 5-
10 разів, таким чином по-
трібно виконувати і будь-яку
іншу вправу. Через 2-3 дні
виконуйте два підходи по 5-
10 разів, так ви підготуєте м’я-
зи до фізичних навантажень,
які робили ще в школі чи в
ун іверситет і .  Всі вправи

підбирають індивідуально для
кожного пацієнта.
Основні вправи при болях

у хребті (спочатку прочитай-
те усі вправи і лише тоді по-
чинайте їх виконувати, деякі
вправи, можливо, не зможе-
те одразу виконати фізично).

1. Повільно робити кругові
рухи стопами назовні та все-
редину, при цьому якомога
більше описуйте коло вели-
кими пальцями. Можливий
тріск у суглобах, болючість
м’язів, це нормально. Робити
по 20 разів у кожен бік, на-
прикінці вправи відчуєте теп-
ло в гомілковоступневому суг-
лобі.

2. Колінний та кульшовий
суглоби. Згинайте й розги-
найте ноги в колінних сугло-
бах, при цьому стопа повин-
на прасувати ліжко, вперед і
назад, при розгинанні старай-
теся розігнути ноги в колінах
максимально, так щоб розтя-
гувалися зв’язки задньої по-
верхні стегна, згинати – роз-
гинати ноги краще позмінно.

3. Ноги зігнути в колінах і
зробити коливальні рухи вліво
та вправо та затриматися в

доляни», в лісі поблизу села
Кутківці, у Старому парку і
навіть на прибудинковій те-
риторії. Діагностовано шість
випадків хвороби Лайма, яка,
якщо не провести лікування на
ранній стадії, може вразити
багато органів.
Найбільш небезпечний

період – травень-червень,
в цей час лісові кліщі
найбільш активні і їх чи-
сельність збільшується. З
похолоданням вони ста-
ють малоактивними й
майже закінчують сезон
полювання перед осінні-
ми холодами.
Ці комахи досить тя-

мущі, з відмінним нюхом.
Своїх жертв вони підсте-
рігають у траві, кущах, на
гілках дерев вздовж лісових
доріжок і звіриних стежок,
там, де спостерігається рух
теплокровних істот. Найбільш
сприятлива погода для полю-
вання – хмарна, коли темпе-
ратура близько 20 оС. Особ-
ливо активні вони перед до-
щем. У спекотну погоду, а
також на відкритих місцях, що
прогріваються сонцем, кліщів
зазвичай не буває.
Кліщ – не комар, нападає

не відразу, а поступово пе-
ресувається одягом у пошу-
ках найзручнішого місця, щоб
присмоктатися . Особливо
«люблять» паразити ті части-

ни тіла, де шкіра тонша: шия,
голова, складки за вушними
раковинами, пахви і пахові
складки. Укус кровососа не-
відчутний, бо при цьому кліщ
виділяє спеціальну речовину
для анестезії. Тому одразу

його можна й не помітити,
але через деякий час на місці
укусу з’являється почервонін-
ня, яке постійно збільшується,
має овальну форму. Проце-
дуру усунення «незваного го-
стя» не можна відкладати, бо
є ризик заразитися хворобою
Лайма або кліщовим енце-
фалітом, перебіг якого дуже
важкий і дає безліч усклад-
нень, вражаючи серце, суг-
лоби, нервову систему. Мож-
лива навіть смерть.
Хвороба  може спіткати

будь-яку людину, незалежно
від віку та статі. Пацієнт з хво-
робою Лайма не є небезпеч-

ний для оточуючих, тобто не-
дуга не передається від лю-
дини до людини.
Що треба зробити , щоб

вберегти  себе від біди?
Отже, виїжджаючи на при-
роду, потрібно максимально

прикрити одягом тіло,
підібрати правильний
одяг світлих кольорів з
гладкою поверхнею .
Довгі рукави  повинні
бути застібнуті. Штани
заправлені в шкарпетки.
На голову краще одяга-
ти косинку, кепку. Відда-
вати перевагу слід світло-
му однотонному одягу.
Також можна й треба
користуватися засобами
для відлякування кліщів,
це можуть мазі або спреї,

які наносять на відкриті ділян-
ки шкіри й одяг.

 Варто також подбати про
домашніх тварин. Перед про-
гулянкою необхідно оброби-
ти шерсть чотирилапого дру-
га спеціальними засобами, які
можна придбати у зоомага-
зині, а, повернувшись додо-
му, уважно огляньте його,
щоб впевнитися, чи не підче-
пила тварина кліща.

 Всі ці заходи дозволять
Вам максимально захистити
себе під час відпочинку.

 Якщо виявили кліща, по-
трібно якомога швидше його
видалити. Найкраще зверну-

тися до фахівця, скажімо,
медичних працівників травм-
пункту. Якщо немає такої мож-
ливості, дійте самостійно. Є
кілька способів видалити
кліща. Головне – не робити
це голими руками, бо інфек-
ція може проникнути в мікрот-
ріщинки . Постарайтеся не
розчавити кровососа і не за-
лишити на шкірі його голівку.
Витягувати його потрібно
живим , тобто обробляти
ділянку укусу будь-якими за-
собами не слід, це лише ус-
кладнить процедуру.

 Кліща слід захопити пінце-
том за черевце та спину, аку-
ратно, не ривком, а поступо-
во витягуючи його з тіла .
Можна використати й нитку.
Захопивши петлею тільце ко-
махи, нитку тягнути вгору і у
бік , дістають її . Ще один
спосіб – капнути олією. Че-
рез кілька хвилин кліщ легко
відокремиться від шкіри. Після
видалення «звіра» місце уку-
су обробіть розчином йоду
або спиртом. Першими про-
явами хвороби Лайма є по-
червоніння на місці присмок-
тування кліща, пляма, що по-
ступово збільшується, голов-
ний біль, погіршення самопо-
чуття, загальна слабкість, ли-
хоманка, біль у м’язах, вто-
ма. В разі прояву таких сим-
птомів треба негайно звер-
нутися до лікаря.

ЯК ПІДГОТУВАТИ М’ЯЗИ
ДО НАВАНТАЖЕНЬ?

ПРИЄМНА ПРОГУЛЯНКА МОЖЕ
ЗАКІНЧИТИСЯ НЕБЕЗПЕЧНОЮ ХВОРОБОЮ

крайніх положеннях на 2-3
сек.

4. Ноги зігнути в колінах і
припіднімати таз. Зробивши
15 разів, намагайтеся притис-
нути коліна до грудей, при
цьому відірвати спину від
ліжка та намагатися дотяну-
тися підборіддям до коліна.
Кількість повторів 15-20.

5. Повільно встаньте з ліжка
і на  видосі намагайтеся
віджиматися від стіни, стань-
те навпроти стіни, витяніть
руки перед собою, пальцями
торкніться стіни, обіпріться до-
лонями на стіну та повільно
зігніть руки, намагаючись чо-
лом доторкнутися до стіни,
п’ятки не «відривати». На
видосі відштовхнутися від
стіни та опустити руки вздовж
тулуба, повторити 5-10 разів.
Після цього зробіть 1 хв.

перерви та повторіть ще раз
цю серію вправ, саме друга
серія є лікувальною, якщо ви
не можете фізично її вико-
нати, то залиште на наступ-
ний день. Нагадую, що всі
вправи виконують на видосі
під час максимального наван-
таження.

Ігор ЛУКАЩУК,
інструктор кабінету ЛФК

Наталія ГУСКА,
завідувач сектору
епідемнагляду
Тернопільського міського
управління головного
управління
Держанепідслужби в
області
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КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ ЗАЙ-
МАЮТЬ ПЕРШІ ПОЗИЦІЇ В
ІНФЕКЦІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ,

ПОСТУПАЮЧИСЬ ХІБА
ГРИПУ ТА ГОСТРИМ

РЕСПІРАТОРНИМ ЗАХВО-
РЮВАННЯМ. ЩОРІЧНО У

СВІТІ РЕЄСТРУЮТЬ ДО
1-1,2 МІЛЬЯРДА ВИПАДКІВ
ЦІЄЇ НЕДУГИ. ГАСТРОЕНТЕ-
РОКОЛІТИ, САЛЬМОНЕЛЬ-
ОЗ, ШИГЕЛЬОЗ, ХОЛЕРА,
ЧЕРЕВНИЙ ТИФ – НАУ-
КОВЦІ НАРАХУВАЛИ

МАЙЖЕ 60 ЗБУДНИКІВ
ЦИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.

ОСОБЛИВО «СПРИЯТЛИ-
ВИЙ» ДЛЯ ЦІЄЇ ПАТО-
ЛОГІЇ ЛІТНІЙ ПЕРІОД,
КОЛИ ВІРОГІДНІСТЬ

НАТРАПИТИ НА КИШКО-
ВУ ІНФЕКЦІЮ ЗРОСТАЄ У
КІЛЬКА РАЗІВ. ПРО СИТУ-
АЦІЮ ЩОДО КИШКОВИХ
ІНФЕКЦІЙ НА ТЕРНОПІЛЬ-
ЩИНІ ТА СПОСОБИ БО-
РОТЬБИ З НИМИ З’ЯСО-
ВУВАЛИ У ГОЛОВНОГО

СПЕЦІАЛІСТА УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ В
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ІРИНИ КУЛАЧКОВСЬКОЇ.
– Ірино Володиміривно, а
що мовить статистика сто-
совно кишкових інфекцій у
нашому краї?

– В області спостерігаємо
типову для цього періоду ди-
наміку захворюваності з при-
воду кишкових інфекцій з ха-
рактерним прогнозованим
підвищенням показників. Так,
за 5 місяців цього року на Тер-
нопільщині знизилися показ-
ники захворюваності на гострі
кишкові інфекції на 3, 4 відсот-
ка. Протягом цього часу за-
реєстровано 289 випадків га-
строентероколітів, це на 11 ви-
падків менше, ніж відповідного
торішнього періоду.
Хоча в окремих районах

спостерігається незначне пере-
вищення минулорічних показ-
ників, зокрема, у Заліщицько-
му, Козівському, Підволочись-
кому та Теребовлянському.
Попри те, що загалом рівень

захворюваності на кишкові
інфекції знижується, нас бен-
тежить зростання показника
захворюваності щодо деяких
кишкових інфекціїй. Скажімо,
кількість випадків, пов’язаних
із сальмонельозом, значно
зросла порівняно з 2012 ро-
ком. Лідером тут є Тернопіль.
З початку року захворювань

на шигельоз та бактеріоно-
сійства серед краян не зареє-
стровано. Крім того, у квітні в
області зафіксували один ви-
падок черевного тифу.

– Чим викликане зрос-
тання захворюваності саме
літньої пори?

– Зростання числа недужих
влітку можна пояснити активі-
зацією шляхів передачі ін-
фекцій, коли створюються
сприятливі умови для зберіган-
ня та розмноження збудників
у зовнішньому середовищі.
Вони передаються харчовим,
водним, контактно-побутовим
шляхами. Найчастіше збудни-
ки кишкових інфекцій можуть
нагромаджуватися у молоці,
сметані, м’ясних виробах, са-
латах, овочах і фруктах. При-
сутність збудника захворюван-
ня у продуктах харчування не
впливає на їхні смакові якості.
Інфіковані продукти на смак і
вигляд не відрізняються від
безпечних та якісних. Джере-
лом інфекції цього захворю-
вання є тварини: корови, вівці,
свині, коні, а також птиця (особ-
ливо водоплавна). Можливе
зараження і від людини – бак-
теріоносія сальмонели.
Захворювання на кишкові

інфекції проявляється не
відразу, а після прихованого
періоду, який може тривати
від 1 до 7 днів. Основними
проявами  є нездужання ,
слабкість, головний біль,
відсутність апетиту, підвищен-
ня температури тіла, нудота,
блювання, біль у животі тощо.

Сприйнятливість організму
людини до кишкових захво-
рювань досить висока. Най-
частіше хворіють діти, адже у
них захисна система організ-
му слабша, ніж у дорослих, а
гігієнічні навички вироблені
недостатньо. Це ж підтверд-
жує статистика. Найчастіше
випадки реєструють серед
дітей від 0 до 17 років (122
випадки). Питома вага дітей
у загальній структурі захворю-
ваності становить 57,5%.
Загалом пік захворюваності

на кишкові інфекції припадає
на серпень-вересень. Це спе-
котні місяці, тому загроза за-
недужати значно зростає. В
цей час краяни повертають-
ся з відпусток, а діти – із сіл і
місць відпочинку.
Останніми роками нас не-

покоять сімейні та групові зах-
ворювання на сальмонельоз.
Хворіють і дорослі, і діти, які
вживають вироби з м’яса та

м’ясопродуктів, а також мо-
локопродукти, яйця та інші
продукти харчування , що
інфіковані збудником – саль-
монелою.
Сальмонела не лише досить

стійко зберігається, а й розм-
ножується в продуктах харчу-
вання. У процесі кулінарної
обробки сальмонели гинуть
при 80 °С через 2-3 хвилини,
при кип’ятінні – миттєво.

– Яких правил порадите
дотримуватися, аби не по-
трапити у сільце хвороби?

– Хочу наголосити, що най-
частіше сприяє харчовим от-
руєнням порушення техноло-
гічних режимів приготування
страв. Здебільшого причиною
випадків кишкових інфекцій,
які виявляли наші спеціалісти,
ставала їжа, приготовлена з
порушенням технологічного
процесу або етапності. Особ-
ливо хочу наголосити на дот-
риманні особистої гігієни: пе-
ред приготуванням і спожи-
ванням їжі потрібно ретельно
мити руки з милом. Не варто
купувати продукти на стихій-
них ринках, адже там вони
не проходять жодної пере-
вірки, тому можуть бути сум-
нівного походження та якості.
Під час відпочинку не пийте

воду із сумнівних джерел, не
купайтеся у брудній стоячій
воді, а лише у спеціально
відведених місцях. При пер-
ших ознаках захворювання
одразу звертайтеся до лікаря.
Загалом кишкові інфекції –

це проблема гігієнічна, тож
аби захистити себе від пато-
генних збудників і запобігти
захворюваності експерти Все-
світньої організації охорони
здоров’я розробили 10 «зо-
лотих» правил, ось вони:

1. Вибирайте та вживайте
безпечні харчові продукти.
Багато харчових продуктів

вживають в сирому вигляді,
але деякі з них ризиковано
вживати без попередньої
обробки. Молоко вживайте
лише пастеризоване або його
треба спарити. Не вживайте
продуктів з вичерпаним тер-
міном придатності. Продукти,
що вживають сирими – ре-
тельно мийте.

2. Правильно готуйте їжу.
Багато сирих продуктів –

м’ясо, риба, сире молоко, ча-
сто забруднені патогенними
мікроорганізмами, що гинуть
в процесі термічної обробки.

3. Їжте приготовлену стра-
ву негайно.
Коли приготована їжа охо-

лоджується до кімнатної тем-
ператури, мікроби в ній по-
чинають активно розмножу-
ватися . Чим довше вона
залишається в такому стані,
тим більший ризик отримати
харчове отруєння.

4. Правильно зберігати хар-
чові продукти.
Якщо ви хочете зберігати

приготовлену їжу, то повинні
знати, що вона має зберіга-
тися або гарячою 60 градусів
С і більше або холодною 10
градусів С і менше. Це важ-
ливо знати, якщо зберігати
їжу більше 4-5 годин.

5. Піддавайте термічній об-
робці їжу, що була приготов-
лена раніше.
Це найкращий засіб захи-

сту від мікробів, що могли
розмножитися в їжі під час її
зберігання.

6. Не повинно бути контак-
ту між сирими і приготовле-
ними харчовими продуктами.
Такого перехресного зара-

ження можна уникнути, якщо
використовувати різний ку-
хонний інвентар (ножі, дош-
ки для нарізки) для сирої та
вареної, смаженої їжі.

7. Частіше мийте руки.
Ретельно мийте руки перед

приготуванням і вживанням
їжі, особливо, якщо ви спо-
вивали дитину або були у
вбиральні, а також після об-
роблення сирих продуктів
(м’ясо, риба тощо) та контак-
ту з домашніми улюбленця-
ми. Якщо у вас на руках є
інфікована подряпина або
інша мікротравма, слід обо-
в’язково ізолювати її (пов’яз-
ка, пластир) перш, аніж по-
чати готувати їжу.

8. Утримуйте кухню та місця
приготування їжі ідеально
чистими.
Розглядайте кожен харчо-

вий шматок, крихти чи брудні
плями, як потенційний резер-
вуар мікробів. Рушники для
протирання посуду міняйте
щодня.

9. Зберігайте їжу захище-
ною від комах, гризунів та
інших тварин.
Тварини часто бувають пе-

реносниками  патогенних
мікроорганізмів. Для надійно-
го захисту продуктів зберігай-
те їх в щільно закритих кон-
тейнерах.

10. Використовуйте лише
чисту воду.
Чиста вода важлива для

приготування їжі та пиття,
якщо у вас виникли сумніви
щодо якості води – переваріть
її перед використанням.
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НА ПСИХІЦІ
Висока температура повітря

погано впливає на стан моз-
ку та негативно відбивається
на психіці, попереджають
російські психіатри.
У групі ризику – люди з

психічними захворюваннями,
серцево-судинними захворю-
ваннями, однак і здорові мо-
жуть відчути на собі наслідки.
В спеку погіршується крово-
постачанням мозку, що при-
зводить до кисневого голо-
дування . Внаслідок цього
може погіршитися настрій,
люди схильні до нервових
зривів, стають дратівливими,
агресивними або загальмо-
ваними, страждають від без-
соння.
Медики рекомендують уни-

кати розумових і психічних пе-
ревантажень у спеку. За мож-
ливості відкладіть вирішення
важливих питань на період,
коли спекотні дні зміняться
більш прохолодними.

ВІДАЄТЕ?
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2013 РОКУ № 243-VII «ПРО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯ-

КИХ ЗАКОНОДАВЧИХ
АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО
ПОРЯДКУ ПЕРЕБУВАННЯ
ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ, У
ЯКИХ ПРОВАДИТЬСЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РОЗ-
ВАГ, АБО ЗАКЛАДАХ

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУ-
ВАННЯ У НІЧНИЙ ЧАС»
ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ У

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВО-

ПОРУШЕННЯ В ЧАСТИНІ
ЙОГО ДОПОВНЕННЯ СТАТ-
ТЕЮ 180-1 ТАКОГО ЗМІСТУ:

«Стаття 180-1. Порушен-
ня порядку перебування
дітей у закладах, в яких
провадиться діяльність у
сфері розваг, або закла-
дах громадського харчу-
вання».
Порушення встановленого

законом порядку перебуван-
ня дітей у закладах, в яких
провадиться діяльність у сфері
розваг, або закладах гро-
мадського харчування – тяг-
не за собою накладення
штрафу на посадових осіб
підприємств, установ, органі-

зацій незалежно від форми
власності, громадян-власників
підприємств чи уповноваже-
них ними осіб, громадян-
суб’єктів підприємницької
діяльності від двадцяти до
п’ятдесяти неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.

 Дії, передбачені частиною
першою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року
було піддано адміністратив-
ному стягненню за таке саме
порушення, – тягнуть за со-
бою накладення штрафу на
посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалеж-
но від форми власності, гро-
мадян-власників підприємств
чи уповноважених ними осіб,
громадян-суб’єктів підприєм-
ницької діяльності від п’ятде-
сяти до ста неоподаткованих
мінімумів доходів громадян.
Крім того, Закон України

«Про охорону дитинства»
доповнено статтею 20-1 та-
кого змісту:

«Стаття 20-1. Особливості
перебування дітей у зак-
ладах, в яких провадиться
діяльність у сфері розваг,
або закладах громадсько-
го харчування».
Діти віком до 16 років з

двадцять другої до шостої
години можуть перебувати у
закладах, в яких провадить-
ся діяльність у сфері розваг,
або закладах громадського

харчування лише в присут-
ності принаймні одного з
батьків чи іншого законного
представника дитини або
особи, яка несе за неї пер-
сональну відповідальність.
Власники закладів, у яких

провадиться діяльність у сфері
розваг, або закладів гро-
мадського харчування та
уповноважені ними особи
зобов’язані вживати заходів
щодо недопущення у такі зак-
лади з двадцять другої до
шостої години дітей до 16
років без супроводження
осіб, зазначених у частині
першій цієї статті.
Власники закладів, у яких

провадиться діяльність у сфері
розваг, або закладів гро-
мадського харчування та
уповноважені ними особи
мають право у період з двад-
цять другої до шостої вима-
гати у відвідувачів таких зак-
ладів документи, що підтвер-
джують досягнення ними
16-річного віку.
Погоджуючи внесені у за-

конодавство зміни, які рані-
ше надходили на розгляд до
управління кримінальної міліції
у справах дітей МВС, фахівці
підрозділу виходили з необ-
хідності вдосконалення зако-
нодавства в найкращих інте-
ресах дітей – як в частині
посилення відповідальності
дорослих осіб за захист їх

ЩЕ З ДИТИНСТВА НАДІЯ
СЕНЧИШИН ТОЧНО ЗНАЛА,
ЩО СТАНЕ МЕДСЕСТРОЮ.
ЇЇ МРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЯ Й

ТЕПЕР ВОНА ДАРУЄ СВОЮ
УВАГУ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

ПАЦІЄНТАМ ЛОР-КАБІНЕТУ
ПОЛІКЛІНІКИ УНІВЕРСИ-
ТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ. ЗА

ПЛЕЧИМА В НАДІЇ МИКО-
ЛАЇВНИ ЧИМАЛИЙ ДОСВІД
ПРАЦІ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ.
ЗА УСІ РОКИ ТРУДОВОГО
СТАЖУ ВОНА ВСТИГЛА

ПОПРАЦЮВАТИ І АКУШЕР-
КОЮ В ПОЛОГОВОМУ

БУДИНКУ В КИЄВІ, І МЕД-
СЕСТРОЮ В ДРУГІЙ

ЛІКАРНІ ТЕРНОПОЛЯ.
– Надіє Миколаївно, хто
підштовхнув вас пов’язати
свою долю з медициною?

– Ще будучи маленькою
дівчинкою, я страшенно лю-
била гратися у лікарню. «Ліку-

прав, так і в частині безпеки
дітей (перебування яких у
таких закладах без супрово-
ду батьків у нічний час знач-
но підвищує вірогідність того,
що вони стануть жертвами
злочину).
Також зважали на те, що

перебування дітей у закла-
дах, де присутні вживають
алкогольні напої та тютюнові
вироби, негативно впливає
на моральні якості та здоро-
в’я підростаючого покоління,
спотворює загальний культур-
ний розвиток.
МВС України надіслало не-

обхідне доручення територіаль-
ним органам внутрішніх справ,
в якому передбачено не-
обхідність інформування влас-
ників розважальних закладів
або закладів громадського хар-
чування про вжиття заходів з
недопущення у ці заклади
дітей до 16 років без супро-
водження батьків чи інших за-
конних представників з двад-
цять другої до шостої години.
Кожен повинен зрозуміти,

що ці зміни до законодавства
мають на меті насамперед
захист законних прав та інте-
ресів неповнолітніх, зменшен-
ня негативних явищ у моло-
діжному середовищі, в тому
числі скоєння правопорушень
і злочинів, алкоголізму, тютю-
нової залежності незаконно-
го обігу наркотиків.

вала» всіх ляльок та іграшко-
вих звірят (усміхається – авт.).
Через те знала, що як вирос-
ту – обов’язково буду мед-
сестрою. Батьки не заперечу-
вали , тож коли закінчила
школу, почала готуватися до

вступних іспитів. Щоб ніхто
із знайомих не закинув
мені, мовляв, вступила «по
блату», навпомацки від-
крила телефонний довід-
ник і показала пальцем на
перше-ліпше училище. Же-
реб упав на Костопільське
медичне училище на
Рівненщині. Я й гадки не
мала, де той Костопіль.
Сама ж із Збаражчини, а
найближчим було Креме-
нецьке медучилище, але
туди вступати не хотіла.
Документи до медучили-
ща в Костополі відправи-
ла поштою. Через якийсь
час мені прийшло запро-
шення на вступні іспити. На
щастя, успішно їх склала й

мене зарахували до лав сту-
дентів акушерського відділен-
ня.

– Як потрапили до Києва?
– Вийшла заміж, чоловік

працював у Києві, тож мені
довелося влаштуватися туди

на роботу теж. Відразу пра-
цювала за фахом – акушер-
кою у пологовому будинку.
Спочатку було лячно, адже
мало досвіду, але потихень-
ку навчилася. Робота акушер-
ки нелегка, за ніч зазвичай
було по 12 пологів. Наш ре-
корд – 24 пологів за одну
ніч. Втім, не скаржилася, адже
цю роботу дуже любила. Док-
ладати зусилля до появи но-
вого життя на землі, що може
бути кращим?

– 1986-го вам довелося
покинути столицю, улюбле-
ну роботу та переїхати до
Тернополя, не шкодуєте?

– Спочатку дуже сумува-
ла, але так склалися обста-
вини, що нам з чоловіком і
дітьми треба було переїхати.
Тепер вже тут звикла, просто
не уявляю, що колись жила
не в Тернополі. Акушеркою
вже не могла працювати,
чоловік часто їздив у відряд-
ження, на нічні чергування вже

НАДІЯ СЕНЧИШИН: «НА РОБОТУ
ЙДУ З НАСОЛОДОЮ»

ДО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ
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йти не могла, бо треба було
вночі бути з дітьми. Мої та
його батьки проживали да-
леко, тож довелося пожерт-
вувати роботою. Втім, не шко-
дую, тут, у поліклініці, у нас
такий дружній та гарний ко-
лектив, що кожен день при-
ходжу на роботу з величез-
ною насолодою.

– Як вам вдається позбу-
ватися напруги після ро-
бочого дня?

– Кілька років тому захо-
пилася вишиванням . Нині
вишиваю лише бісером. Га-
дала, що це набагато склад-
ніше, аніж нитками, але це
не так. Спочатку вишила руш-
ничок для великоднього ко-
шика, робота дуже сподоба-
лася й відтоді, як-то кажуть,
пішло-поїхало. Вже вишила
дітям сорочки, рушнички, кар-
тини. Зараз вишиваю ікону,
хочу подарувати її зятеві, не-
забаром у нього день народ-
ження. Після цього візьмуся
вишивати сукню для онучки.
Вже навіть вибрала візерунок.

9 липня Надія Сенчишин
відзначила свій 55-річний
ювілей. Бажаємо ювілярці не-
втомної життєвої енергії, ща-
стя, здоров’я та Божої ласки!

Мар’яна СУСІДКО

Підготував
юридичний відділ ТДМУ
ім. І.Я. Горбачевського

ЯК ЗАХИСТИТИ
ШКІРУ ВІД СОНЦЯ
НА ПЛЯЖІ
Засмагаючи влітку на пляжі,

не забувайте про красу своєї
шкіри. Ось 8 порад, як захис-
тити шкіру від сонця на пляжі.

1. Крем або молочко необхі-
дно наносити за 30 хвилин
перед виходом. Його слід на-
носити кожні дві години та після
кожного перебування у воді.

2. Не рекомендується вико-
ристовувати сонцезахисні за-
соби для дітей першого півріччя
життя. Для їх захисту краще
використовувати легкий одяг,
що закриває всі частини тіла.

3. Найкраще брати у відпус-
тку з собою засоби з різним
ступенем захисту. У перші кілька
днів перебування на сонці слід
користуватися засобами, SPF-
фактор яких не менше 15 (для
смаглявої шкіри) і не менше 40
(для світлої шкіри).

4. Шкіра на обличчі більш
ніжна, тому фактор захисту
кремів для обличчя повинен
бути вище.

5. При жирній шкірі потрібно
використовувати сонцеза-
хисні засоби з позначкою oil-
free – без олії.

6. Якщо ви багато часу про-
водите у воді, краще вико-
ристовувати засоби з олійною
структурою.

7. Парфумерія, нанесена на
сонцезахисний засіб, може
стати причиною появи пігмен-
тних плям, вивести які буде
дуже непросто.

8. Термін придатності фо-
тозахисних кремів – півроку
з часу використання.

ПОРАДИЗАУВАЖТЕ
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ВІДДІЛЕННЯ   .............................................................................СВЯТО

МЕДСЕСТРА

РАКУРС

..............................ЦІКАВО

12 ЛИПНЯ УСІ ХРИСТИЯНИ
ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО

АПОСТОЛІВ ПЕТРА ТА
ПАВЛА. ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ

НОСЯТЬ ІМЕНА ЦИХ
СВЯТИХ, ВОНО Є ПОД-
ВІЙНИМ, ТОЖ ІМЕНИН-
НИКИ НАМАГАЮТЬСЯ
ВІДДАТИ ШАНУ СВОЇМ
ПОКРОВИТЕЛЯМ. В УНІ-
ВЕРСИТЕТСЬКІЙ ЛІКАРНІ
ПРАЦЮЄ ДВА ЛІКАРІ,
ДВА ХІРУРГИ НА ІМ’Я
ПЕТРО. МИ ВИРІШИЛИ
ДІЗНАТИСЯ В НИХ, НА-
СКІЛЬКИ В ЖИТТІ ЇМ
ДОПОМАГАЮТЬ ЇХНІ

СВЯТІ АНГЕЛИ-ОХОРОНЦІ
І ХТО З БАТЬКІВ ВИРІШИВ

ЇХ ТАК НАЗВАТИ.
Петро САС, торакальний
хірург торакального відді-
лення:

– Я постійно відчуваю при-
сутність мого янгола-охорон-
ця. Три роки тому зі мною
сталася трагедія: ріжучи бол-
гаркою дошки, мені випад-
ково відтяло три пальці на
правій руці. Колеги до остан-
нього намагалися врятувати
їх. В інституті Шалімова, у
Києві, мене прооперували,
вставили імплантати, але по-
передили, що шансів мало,
бо дуже сильно порізані су-
дини .  Невтішні прогнози
лікарів справдилися: довело-
ся вилучити імплантати та
сформувати функціональну
культю. Багато речей навчив-
ся заново робити, але вже
лівою рукою. Втім, добре, що
у хірургії є багато інструментів,
які значно полегшують робо-
ту. Тож те, що я зараз пра-
цюю, є Господньою ласкою
та опікою мого янгола-охорон-
ця. Мене назвали на честь
мого діда. Він був відомим у
селі годинниковим майстром.
На жаль, 1947 року його роз-
стріляли.
Петро ВІВЧАР, хірург, за-
відувач рентгено-хірургіч-
ного блоку:

– Ім’я Петро у перекладі оз-

начає «скеля, кам’яна брила»
і я щоразу переконуюся, що у
багатьох життєвих ситуаціях
мені доводиться бути тією
«скелею». Робота хірурга до-
волі непроста, чи не щодня
доводиться робити досить
складні операції та давати
людям ще один шанс на жит-
тя. Інколи часу, щоб подума-
ти взагалі немає, ти повинен
з точністю й упевненістю ви-
конувати свою роботу. Ви-
падки ж трапляться різні. У
кожної людини є свій янгол-
охоронець, але мені, напев-
но, пощастило більше, адже
ношу ім’я улюбленого апос-
тола Христа. Цікаво: напере-
додні мого народження, моїй
тітці, яка жила в Польщі, на-
снився сон, що мати народи-
ла сина й назвали його Пет-
ром. Як бачите, так і сталося.

…Петро Адамович і Петро
Йосипович зізналися, що іме-
нини – друге основне свято
в їхньому житті після дня на-
родження. Святкуватимуть
його у колі своїх колег, рідних
і близьких. Ми щиро вітаємо
лікарів з іменинами та бажає-
мо, щоб їхній янгол-охоро-
нець завжди опікувався ними
й щодня вони відчували його
присутність.
ПРО СВ. ПЕТРА І
СВ. ПАВЛА:
Апостоли Петро та Павло

особливо шануються як учні
Ісуса Христа, що після його
смерті та воскресіння почали
проповідувати та поширюва-
ти вчення Євангелія по всьо-
му світу. Це свято спочатку
було введене в Римі (єпис-
копи якого за вченням Захід-
ної Церкви вважаються спад-
коємцями апостола Петра), а
потім поширилося і в інших
християнських країнах. Пет-
ро (первісне ім’я – Симон)
займався риболовлею й був
покликаний Ісусом Христом в
апостоли разом з братом
Андрієм. Петро одержує від
Ісуса ім’я Кіфа («камінь») і
призначення стати «основою»
церкви Христа, йому вруча-
ються ключі небесного цар-
ства. Відповідно до вчення

Римсько-католицької церкви,
це наречення (і особливо сло-
ва про «ключі від Царства Не-
бесного») вказує на те, що
Петрові була вручена реаль-
на влада та юридичні повно-
важення і що ці повноважен-
ня – у силу того, що церква
буде існувати вічно, – повинні
бути передані його спадкоєм-
цям. Петро був першим з апо-
столів, кому Христос з’явився
після свого воскресіння. Після
смерті Христа Петро займав-
ся проповідницькою діяльні-
стю. Церковний переказ на-
зиває Петра першим римсь-
ким єпископом. Павло (до
хрещення – Савл), перший
із християнських письмен-
ників, чиї твори дійшли до
нас, і найавторитетніша фігу-
ра в історії християнської дум-
ки . Його погляди відіграли
величезну роль у формуванні
християнства як самостійної
релігії. Павло народився в ма-
лоазійському м. Тарс Кілікій-
ський (нині на території Ту-
реччини) в іудейській фари-
сейській  сім ’ї ,  але мав
римське громадянство сім’ї з
коліна Веніамінового. Ревни-
тель єврейського закону, Савл
жорстоко переслідував хрис-
тиян ,  вважаючи ,  що це
шкідливе єретичне навчання.
Переживши чудесне бачен-
ня на шляху в Дамаск, Савл
приймає хрещення й стає
ревним проповідником хрис-
тиянства серед язичників .
Павла церква шанує як пер-
шопрестольного апостола .
Церква приписує йому 14
послань, що ввійшли до Но-
вого Завіту.
День Святих Петра і Пав-

ла був великим святом в Ук-
раїні . Найурочистіше його
відзначали пастухи. У Кар-
патському регіоні власники
тварин зорганізовували свят-
ковий обхід (Петрівку) на
вигоні. Вірили, що цього дня
сонце грає так само, як на
Великдень.
Спеціально до цього свята

господині в селах намагали-
ся прибирати садибу ,
підбілювали та підфарбову-
вали хату, вішали чисті руш-
ники. До церкви йшли з квіта-
ми й віночками, окрасою яких
були червоні маки. Ритуаль-
ною стравою були так звані
мандрики. Випікали ці коржи-
ки з пшеничного тіста. Назву
пиріжків у народі пов’язува-
ли з легендою про мандру-
вання світом Апостолів Петра
та Павла, в яких зозуля вкра-
ла одного «мандрика» і за
це її Бог покарав – саме о
цій порі вона перестає кува-
ти. Ще люди з цього приво-
ду казали, що зозуля «манд-
риком подавилася», але якщо
її кування чути було й після
Петра, то це вважали на не-
щастя.

ПІД КРИЛОМ ЯНГОЛА
Мар’яна СУСІДКО

Любов СТРЕЛЬЦОВА, молодша медсестра кардіоло-
гічного відділення
Фото Павла БАЛЮХА

Людський мозок має вагу
лише майже два відсотки за-
гальної маси тіла, проте у ньо-
го чудовий «апетит». На мо-
зок припадає понад 20% кис-
ню, який використовує весь
організм, 15% – усієї крові та
від 20 до 30% – загальної
кількості калорій. Крім того,
мозок-«ласун» забирає собі
майже весь запас глюкози з
крові, адже це – основне
«пальне», що живить його і
від якого залежить розумова
активність. Саме мозок пер-
шим з усіх органів відчуває
будь-які огріхи в харчуванні. І
навіть незначний дефіцит пев-
ної речовини, що необхідна
цьому органові, може спри-
чинити підвищену втомлю-
ваність, дратівливість і знижен-
ня розумових здібностей. Тому
не пропускайте прийомів їжі.
Якщо немає можливості нор-

мально поїсти , зарадить
підобід: він допоможе відно-
вити рівень цукру в крові. Іде-
альна перекуска – фрукти,
ягоди, овочі. В них багато
вітамінів і глюкози, яка живить
мозок  енерг ією , піднімає
настрій та працездатність. Ці
харчі потрібні нам щодня.
Для сніданку найпридатніші

каші, мюслі з цільних злаків,
макарони з твердих сортів
пшениці. Мозку необхідні й
кисломолочні продукти, бо
містять амінокислоту тирозин,
яка допомагає боротися зі
стресом. В яйцях, печінці, со-
євих бобах є холін – речо-
вина, яка зміцнює пам’ять.
М’ясо, риба, бобові, висівки,
горіхи (особливо волоські), які
багаті залізом, вітамінами гру-
пи В, білком та амінокисло-
тами ,  також підвищують
ефективність роботи мозку.

Як поліпшити здатність за-
пам’ятовувати та відтворюва-
ти у свідомості минулі події?
Це питання непокоїть бага-
тьох людей, і не лише похи-
лого  віку . Певна  річ , є
відповідні ліки. Але перш, аніж
вдаватися до аптечних пре-

паратів чи до інших заходів,
потрібно визначити ступінь по-
рушення пам’яті, а також при-
чини, з якими це пов’язано.
Забудькуватість, викликана

різними недугами (атероск-
лерозом судин головного

мозку ,  травмами голови ,
інтоксикаціями тощо), потре-
бує професійної лікарської
допомоги. Усунувши причину,
тобто саму недугу, можна
вилікувати і «діряву» пам’ять.
Якщо ж у проблемі «винні»
втома і хронічний стрес, то

слід змінити спосіб
життя. Потрібно часті-
ше бувати на свіжому
повітрі, бо судинам
мозку для належної
роботи необхідний
кисень. Якщо є змога,
займайтеся спортом,
адже фізичні вправи
відчутно поліпшують
кровообіг у судинах,
або  хоча б більше
ходіть пішки . Також

треба спати не менше вось-
ми годин на добу. Повноцін-
ний відпочинок для мозку
дуже важливий, тож слід ча-
стіше робити перерви в ро-
боті, більше рухатися. І певна
річ, уникати стресів.

«ДІРЯВА» ПАМ’ЯТЬ

ЧИМ «ГОДУВАТИ» МОЗОК
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ВЛІТКУ ЧАСТО ВИНИКА-
ЮТЬ ГРОЗИ. ІНОДІ ЦЕ

ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ СТАЄ
НЕБЕЗПЕЧНИМ. ЗАГРОЗУ

НЕСУТЬ ЕЛЕКТРИЧНІ
РОЗРЯДИ, ЩО ВИНИКА-

ЮТЬ ПІД ЧАС ГРОЗИ.
БЛИСКАВКА МОЖЕ СТА-
ТИ ЯК ПРИЧИНОЮ ЛІСО-
ВИХ ПОЖЕЖ, ЗАГОРАННЯ
БУДИНКІВ, ТАК І МОЖЕ
ВЛУЧИТИ В ЛЮДИНУ.

Аби уникнути зустрічі з блис-
кавкою, треба пам’ятати про
деякі правила. Їх нагадують
фахівці Управління ДСНС Украї-
ни у Тернопільській області.
Отже:
– Якщо ви перебуваєте на

вулиці, уникайте високих дерев,
металевих парканів.

– Не користуйтеся під час гро-
зи мобільними телефонами, бо
вони є своєрідними приймача-
ми блискавки.

– У грозу не бігайте і не пла-
вайте, зупиняйтеся, якщо їдете
на велосипеді чи мотоциклі.

РАДИ-ПОРАДИ

ЗАМОРОЖУВАННЯ ДАРІВ
ЛІТА МАЄ ПЕВНІ ПРАВИЛА,
ПРО ЯКІ НАМ РОЗПОВІЛА
ЛІКАР-МЕТОДИСТ ЦЕНТРУ
ЗДОРОВ’Я ГАЛИНА ЗОТ.

– Спочатку продукти, які хо-
чете заморозити, треба ретель-
но оглянути та перебрати, –
радить Галина Зот. – Гнилі, ура-
жені шкідниками овочі чи фрук-
ти видалити. Заморожуйте лише
достиглі, але не перезрілі пло-
ди. З овочів і фруктів обережно
видаліть гілочки, чашолистки,
плодоніжки, не порушуючи при
цьому цілісності плоду і не по-
шкоджуючи його поверхні. Щоб
ягоди зберегли свій колір, їх
варто на одну-дві секунди за-
нурити в гарячу воду, а потім
відразу в холодну. Ягоди варто
чистити лише після того, як ви
їх ретельно помили, інакше пло-
ди вберуть дуже багато води і
втратять багато поживних речо-
вин. Ніжні плоди, наприклад,
малину, потрібно заморожува-
ти на таці при температурі -25 °
(швидке заморожування)
близько години і лише після
того складати в лотки чи поліе-
тиленові пакети. Заморожена
полуниця після розморожуван-
ня зазвичай «розлізається», тож
перед заморожуванням її кра-
ще перетерти з цукром.

 За словами пані Галини, збе-
рігати заморожені овочі та
фрукти найкраще у поліетиле-
нових пакетах, адже великі
ємності можуть тріснути, а пла-
стикові склянки займають бага-
то місця. Аби процес заморо-

ження відбувся якомога швид-
ше, продукти викладати не над-
то товстим шаром.

– Зелень кропу й петрушки
краще заморожувати у малень-
ких поліетиленових пакетах, –
радить Галина Зот. – Вимитий та
очищений від насіння солодкий
перець можна заморозити як на-
різаним, так і цілим, складаючи
його один в один. Використову-
вати заморожений перець мож-
на потім для салатів, супів, рагу
й фарширування. Термін
зберігання овочів і фруктів
у кожного різний. При-
міром, у помідорів – 5-6
місяців, яблук і цвітної ка-
пусти – 4-6 місяців, кропу
та зелені петрушки – 9-12
місяців, зеленої цибулі, го-
роху й квасолі – 4-6
місяців, болгарського пер-
цю – 6 місяців, смороди-
ни, ревеню, аґрусу, мали-
ни, суниць, абрикосів і ви-
шень – 12 місяців. До слова,
правильне та швидке за-
морожування плодів і
фруктів дозволяє майже
цілковито зберегти вітамін С.
Щоб розморозити пакети з

овочами та фруктами, потрібно
опустити їх на 30-40 хвилин в
холодну воду. Природне розмо-
рожування (при кімнатній тем-
пературі) займе дуже багато
часу. Слід пам’ятати, що чим
швидше відбудеться розморо-
жування, тим меншою буде
втрата вітамінів. Вітаміни можуть
зруйнуватися, якщо будете роз-
морожувати овочі або ягоди на
повітрі – від кисню продукти
почнуть чорніти та втрачати ко-

рисні властивості. Для приготу-
вання гарячих страв овочі мож-
на попередньо не розморожу-
вати, а відразу в замороженому
вигляді кидати у киплячу воду
або розсіл. При розморожуванні
холодильника в зимовий пе-
ріод заморожені продукти ре-
комендують виносити на балкон
– тоді вони зберігаються, не
відтаюючи кілька годин. Уже
відталі фрукти чи овочі вдруге
заморожувати не варто, адже

вони втрачають вітаміни та ста-
ють рідкими.
СПОСОБИ ЗАМОРОЗКИ
ОВОЧІВ:
Помідори:
1 спосіб: помідори помити,

витерти насухо, порізати кру-
жальцями й викласти на висте-
лену кулінарною плівкою тацю
у один шар. Заморозити по-
мідори і вже замороженими
упакувати в поліетиленові паке-
ти Такі помідори чудово стануть
у пригоді для приготування пи-
рогів, піц тощо.

2 спосіб: помідори помити,
надрізати навхрест і залити ок-
ропом. Через 2-3 хв. відцідити
та одразу залити холодною во-
дою. Злити воду й зняти з по-
мідорів шкірку. Порізати помідо-
ри кубиками, й заморозити. Такі
помідори стануть чудовою ос-
новою для різноманітних соусів
і заправок.
Цвітна капуста:
1 спосіб: капусту розібрати на

суцвіття, занурити в окріп, до
якого влити 1-2 ст. л. ли-
монного соку на 2-3 хв.,
відц ідити , охолодити ,
просушити, розкласти в
пакети для заморозки, ви-
пустити повітря та замо-
розити.

2 спосіб: капусту розіб-
рати на суцвіття, розклас-
ти в пакети для заморо-
жування, випустити по-
вітря й заморозити.
Кабачки, цукіні, пати-
сони:

1 спосіб: кабачки поми-
ти, витерти насухо, за ба-
жанням очистити від

шкірки та насіння, порізати ку-
биками або соломкою, занури-
ти в окріп, до якого влити 1-2
ст. л. лимонного соку на 2-3 хв.,
відцідити, охолодити, розклас-
ти в пакети для заморожуван-
ня, випустити повітря й заморо-
зити.
Такі кабачки годяться для

рагу, ікри, супів-пюре.
2 спосіб: кабачки помити, ви-

терти насухо, за бажанням очи-
стити від шкірки і насіння, по-
різати кубиками, кружальцями
або соломкою й викласти на

ЩОБ ПРАВИЛЬНО ЗАМОРОЗИТИ
ОВОЧІ ТА ФРУКТИ
Мар’яна СУСІДКО

– Якщо опинилися у полі,
знайдіть заглиблення в землі.
Бажано, щоб воно було сухим,
бо волога земля сильніше про-
водить електрику. Cядьте, тро-
хи нахиліть голову, щоб вона не
була вище предметів, які поруч.

– Якщо вас двоє, троє чи
більше, – не скупчуйтеся в ук-
ритті разом, а ховайтеся по-
одинці, бо розряд перебігає че-
рез контакт людських тіл.

– Якщо під час грози опини-
лися у лісі, не ховайтеся від неї
на узвишші. Знайдіть низькі де-
рева, що ростуть поруч. Ніколи
не ховайтеся під одиноким ви-
соким деревом – це небезпеч-
но. Запам’ятайте, що найбільш
небезпечні дерева – це дуб,
тополя, ялина, сосна. Рідко блис-
кавка влучає у березу та клен.

– Під час грози, якщо пере-
буваєте вдома, треба зачинити
всі вікна та двері. Протяг притя-
гує кульову блискавку, як магніт.

– Необхідно триматися подалі
від електроприладів, антен,
дротів, адже вони притягують
розряд.

– Безпечно знаходитися в ав-

томобілі, якщо зняти всі металеві
антени з його поверхні.

– Якщо все ж таки лихо тра-
пилося, і людину вразила блис-
кавка, то потерпілому необхід-
но надати допомогу: розстебну-
ти одяг , укласти на спину ,
підкласти валик з одягу під шию,

щоб створити кращу
прохідність шляхів дихання;
у разі відсутності дихання
розпочати штучне дихання
способом «рот у рот» або
«рот у ніс»; у разі зупинки
серця негайно почати одно-
часно робити закритий ма-
саж серця та штучне дихан-
ня; в будь-якому випадку
треба негайно звернутися за
кваліфікованою медичною
допомогою.

– Щоб захистити будинок
від пожежі в разі удару блис-
кавки, варто встановити
блискавкозахист. Перейняв-
ши на себе удар блискавки,
система, що складається з
надійно сполучених між со-
бою провідників, визначить
для  струм ів блискавки
найбільш прямий та найлег-

ший шлях до землі. При цьому
не буде іскор, бо немає зазорів,
через які треба перестрибувати
у вигляді іскри.
Під терміном «блискавкоза-

хист» слід розуміти цілий комп-
лекс технічних вирішень і спе-
ціальних пристосувань. Насам-

перед, на будинку має бути
встановлена система зовнішнь-
ого блискавкозахисту. Основним
її елементом є один або кілька
блискавкоприймачів. Ці при-
строї можуть мати різний
зовнішній вигляд, але всі вони
повинні виконати єдине завдан-
ня – не пропустити блискавку
та її елементів до поверхні даху,
а також до фасадів будівлі й
прилеглої до нього території.
Від блискавкоприймачів стінами
будівлі опускаються кілька мета-
левих провідників. Вони відво-
дять струми спійманої блискав-
ки на спеціальні заземлюючі
пристрої, що знаходяться під
поверхнею землі узбіч входів до
будинку та прогулянкових до-
ріжок.
Зони захисту блискавкоприй-

мачів місця знаходження зазем-
люючих пристроїв і шляху про-
кладання електровідводів розра-
ховує проектувальник ліцен-
зованої організації. Аби пра-
вильно розмістити та змонтува-
ти всі елементи блискавкозахис-
ту, необхідно звертатися до
фахівців-ліцензіатів в цій сфері,
адже в іншому випадку ефек-
тивність системи може бути дуже
низькою і ніяк не відповідатиме
вашим матеріальним витратам.

ЯК ПОВОДИТИСЯ ПІД ЧАС ГРОЗИ?

вистелену кулінарною плівкою
тацю в один шар. Заморозити
кабачки і вже замороженими
упакувати в пакети для заморо-
жування.
Такі кабачки годяться для пи-

рогів, обсмажування у борошні.
Заморожений болгарський
перець:
Перець почистити від плодо-

ніжок і насіння, порізати куби-
ками або соломкою, розклас-
ти у пакети для заморожуван-
ня, випустити повітря й за-
морозити.
Перець можна заморозити

також цілим, почистивши від
плодоніжок і насіння. Заморожу-
ють такий перець, розклавши в
один шар на тацю, вистелену
кулінарною плівкою, а годиться
він для фарширування. 
ЗАМОРОЖЕНІ ФРУКТИ ТА
ЯГОДИ:

1 спосіб: цей спосіб найкраще
годиться для м’яких ягід, як-от
малини, суниці, полуниці, ожи-
ни. Ягоди перебрати й проми-
ти дуже обережно. Викласти на
паперовий рушник, щоб про-
сохли, потім так само обереж-
но перекласти у невелику плас-
тикову посудину й заморозити.

2 спосіб: він найкраще годить-
ся для кісточкових ягід і фруктів,
а також ягід з достатньо міцною
шкірочкою (чорниця, смороди-
на, аґрус, брусниця). Ягоди або
фрукти слід ретельно помити та
висушити, у кісточкових вида-
лити кісточки, сливи абрикоси
можна розділити навпіл, а мож-
на залишити ціленькими, про-
сто зробивши невеликий розріз
для видалення кісточки, великі
фрукти, як наприклад персики,
можна порізати на часточки.
Підготовлені фрукти або ягоди
розкласти в один шар на таці,
вистеленій кулінарною плівкою,
і заморозити. Після заморожу-
вання пересипати у пакети, ви-
пустити повітря та залишити на
зберігання у морозилці.

Лілія ЛУКАШ
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ПОДІЄВА ПАЛІТРА ТЕРНОПІЛЛЯ
НЕМЕДИЧНІ

НОВИНИ

Добірку веде Г. ШИБАЛИНЧУК

ФЕСТИВАЛЬ

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ

Він – народний художник
України, лауреат Шев-
ченківської премії, ввій-

шов у сотню живих геніїв світу,
в рідній Москалівці його іменем
уже названа вулиця, а в сузір’ї
Тельця світиться його зірка. Та
найголовніше — високі звання й
рейтинги не викликали у нього
погорди й «зірковості», не впли-
нули на його простоту у взає-
минах, на часті зустрічі з рідним
Тернопіллям, краянами. Бо він –
Іван Марчук. «Я – єсмь! Я – се-
ред вас!» – його життєво- та
творчостверджуючі засади, ос-
нова.
Іван Марчук спекотної літньої

пори знову-таки приїхав на Тер-
нопільщину, побував у Мос-
калівці Лановецького району, де
народився. У місцевому музеї
переглянув, зокрема, докумен-
тальну стрічку про себе. Цей
музей великого майстра пензля
відкрили кілька років тому в
місцевій школі. Майже 50 оригі-

Фестиваль «Братина»
відбувається у лісово-
му урочищі «Данилі-

вка», що неподалік с. Стіжок
Шумського району. Місцева то-
поніміка нагадує тут і донині про
Данила Галицького – руського
князя, першого короля Русі-Ук-
раїни. За переказами, його тато,
князь Роман Мстиславович, у цій
місцині був на полюванні. Го-
нець приніс йому звістку про
народження княжого первістка
– власне, Данила. Щасливий
батько на честь сина
заклав тут фортецю, з
якої розрослося ціле
поселення Данилів (Да-
нилів Град). Тутешня
гора отримала назву
Данилової та на ній
постала церква, а в
XVI-XVII ст. діяв і Свя-
то-Троїцький монас-
тир. Нині на цьому уз-
вишші теж стоїть храм.
Датують його XVII сто-
літтям . Богослужіння
останніми роками в цій
церкві відправляють
Світлого вівторка та
другого дня свята
Трійці. До 1939 року, доки сюди
не прийшли більшовики, на Зе-
лені свята, в цій місцині збира-
лися прочани, зорганізовували
й великий ярмарок. Цікаво, що
такі заходи проводили ще й на
ознаменування історичної пере-

«БРАТИНА»: МИСТЕЦТВО,
КРАЄЗНАВСТВО, ІСТОРІЯ

моги: на початку 1241 року мон-
гольській орді на чолі з Батиєм
не вдалося захопити Данилів
Град, це був перший факт, коли
ворожа навала не здолала, не
загарбала руське місто.
Власне, готуючись до відзна-

чення 775-річчя оборони Стіжка
та Даниліва (Данилів Града), в
Шумському районі вирішили
прикути увагу до, так би мови-
ти, місць короля Данила. Наро-
дився задум зорганізувати
міжобласний фестиваль. Пись-

менник Сергій Синюк – один із
співавторів ідеї його заснуван-
ня. Каже, хотілося поставити
наголос на ярмарку фольклору
та народних ремесел, показати
давню й сучасну волинську кух-
ню. «Братина» – так нарекли

масове свято. У княжу добу бра-
тиною називали чашу з двома
ручками для товариського пит-
тя вина. Її часто використовува-
ли у військових походах, адже
вона слугувала знаком братан-
ня, перемир’я – п’ючи з такої
посудини, ратник повинен був
покласти меч у піхви.

«Нехай з княжих часів до су-
часності чаша братина від сер-
дець до сердець для єднання по
колу іде!», – закликають ведучі
фестивалю. На сцені ж – сам ко-

роль Данило Галицький
(його образ втілив Юрій Фе-
дорук) «б’є чолом чесній
громаді». Братину в руках
тримає давньоруська кня-
зівна, яка походила з цих
країв, Гремислава Інгварівна
(у ролі – Зоя Токарська).
Вона вийшла заміж за кра-
ківського князя Лешка І Біло-
го, він рано пішов із життя,
тож певний час у XIII ст. Гре-
мислава керувала польськи-
ми землями, будучи регент-
кою за молодих літ свого
сина. Історики твердять, що
краківська князівна активно
підтримувала волинських

князів. А от на фестивалі іменем
Гремислави назвали конкурс су-
часної пісні та співаної поезії.
Треба зауважити, що, крім пісен-
них змагань, на «Братині» вели-
ку увагу приділяють і популяри-
зації сучасної української літера-

тури та книговиданню. Зокрема,
на засідання круглого столу «Во-
линський літопис» приїздять ав-
тори, видавці з кількох областей.
Як і в давнину, учасники фес-

тивалю спочатку зібралися на
Даниловій горі у тутешній ста-
ровинній церкві на Богослужін-
ня. Кажуть, що тут свого часу
перебував Іван Залізо, відомий
православним, як Св. Іов Почаїв-

ський. Тож називають здавна це
місце ще й святим.
Знаємо з історії, що Данилів

Град у вихорі воєн, які впродовж
століть спалахували на цих зем-
лях, поступово руйнувався і не
зберігся до днів нинішніх. Тож
доки одні учасники фестивалю
робили сходження на Данилову
гору, інші ж в урочищі «Данилів-

ФОТОКНИГА ПРО ІВАНА МАРЧУКА
нальних робіт, речей
тут виставили. «Музей
є таким, яким може
зробити його Моска-
лівка, – ділиться дум-
ками Іван Степанович.
– Претензій до його
роботи не маю ніяко-
вісіньких. Тішить, що
він прославив моє
рідне село, адже сюди
активно приїжджають
на екскурсії, тут про-
водять розмаїті захо-
ди».
Без сумніву, Іван

Марчук уже давно
заслуговує музею, до
того ж не лише в Мос-
калівці. Державні мужі
не раз обіцяли подба-
ти про створення повноцінно-
го такого закладу. Нині хіба чує
з чиновницьких уст, що «влада
завинила перед ним». Не рем-
ствує, не нарікає. Зате радіє, що
«сьогодні трапилося щастя, що

я серед вас», серед своїх друзів,
знайомих, серед краян. Вони ж
гарний дарунок підготували для
нього – видали фотокнигу, яку
так і назвали «Я – серед вас…
Іван Марчук і Тернопільщина».

Репрезентували її в
арт-галереї обласної
організації Національ-
ної спілки художників
України в Тернополі.
Видання викликало у
видатного художника
сучасності хіба «вели-
ку вдячність». Про ав-
тор ів в нього теж
знайшлися щирі слова.
Скажімо, про Богдана
Хаварівського, дав-
нього свого приятеля,
зазначив , що той
«двадцять років зби-
рав про нього матері-
али, відслідковував ко-
жен його крок». Тим
часом Богдан Васи-
льович зізнався, що 10

років тому в Державному архіві
області зорганізували виставку
«Марчук і тернополяни». Тоді
Іван Степанович висловив своє
сокровенне:  от коли б такі
світлини склали окрему книжку!

Втілити ці Марчукові поба-
жання Богдан Хаварівський на-
важився торік. До співпраці зап-
росив «ловця миті», знаного у
краї фотомайстра, заслуженого
журнал іста України  Олега
Снітовського. І почалася творча
праця, що тривала впродовж
дев’яти місяців. Олег скаже, що
хотів показати маестро пензля
різноплановим, передати його
характер, емоції, думки. У фо-
токнизі вмістили понад 450
світлин, щоправда, не лише Оле-
гових, а й інших фотографів, а
також архівних документів. Пе-
реднє ж слово про геніального
художника написала заслужена
журналістка України Галина Са-
довська.
На репрезентації книги в Тер-

нополі Іван Марчук зауважив,
що влітку більше пише-малює у
Каневі , біля сивого Дніпра .
Відтак по-філософськи окреслив
власне творче буття: «Я надуваю
свої вітрила – і прямую до го-
ризонту. А за горизонтом – но-
вий горизонт. І поки що до свого
останнього горизонту ще не
дійшов».

ка» ярмаркове містечко зводили
та облаштовували. Тут мене заці-
кавив віз з усіляким начинням.
Одразу ж було видно, що посуд
і вироби – старовинні. З’ясував:
це працівники Шумського краєз-
навчого музею привезли на ог-
ляд етнографічну колекцію кінця
ХІХ- початку ХХ ст. Глиняні гле-
ки, горнятка, чаші, дерев’яні лож-
ки й горнець, рубель, а також
солом’яники для зберігання
збіжжя, вироби з лози, понад 100
давніх рушників і багато інших
унікальних речей, предметів по-
казала мені директор цього зак-
ладу Алла Матвіюк. Уперше по-
бачив оригінальний горщик-«чо-
тирнята», який колись ставили у
Великодній кошик.
Звісно, поярмаркувати при-

їхали гончарі, вишивальниці,
ковалі, майстри з плетіння з
лози, рогози, бісеру, лялькарі,
представники інших народних
ремесел. Але не може бути яр-
марку й без пісні, танцю та доб-
рої забави. На першому фес-
тивалі сценою тут слугував зви-
чайніс інький  прич іп від
вантажівки КамАЗ. Тепер роз-
гортають велику сцену, на якій
виступають і аматори, і професі-
онали-вокалісти. Цього року
зареєстрували понад 600 учас-
ників культурної програми .
Шквал оплесків та емоцій вик-
ликав півторагодинний виступ
Національного заслуженого ака-
демічного народного хору ім.
Григорія Верьовки.
Добре поспівали, добре й по-

поїли. У рамках фестивалю про-
водять «Волинські гостини», де
сільські господині Шумщини
демонструють давню та сучас-
ну кухню.

Іван МАРЧУК (у центрі) з авторами фотокниги «Я
— серед вас» Олегом СНІТОВСЬКИМ (ліворуч) і
Богданом ХАВАРІВСЬКИМ (праворуч)

Світлана КОВАЛЬЧУК з
Тилявки Шумського району
на фестиваль і пампушків
напекла, і вареників наліпи-
ла, і настоянкою «Від весни
до осені» вгощала

Княгиня Гремислава (у ролі – Зоя
ТОКАРСЬКА) піднесла братину князю
Данилу Галицькому (Юрій ФЕДОРУК)
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ПРИНАДИ ТЕРНОПІЛЛЯ

МАЙЖЕ 460 РОКІВ ТОМУ
В МІСТІ БЕРЕЖАНИ ВЗЯ-
ЛИСЯ ЗВОДИТИ ЗАМКО-
ВИЙ КОМПЛЕКС. ІНІЦІЮ-
ВАВ ЙОГО СПОРУДЖЕННЯ

ТА СТАВ ВЛАСНИКОМ
МИКОЛА СИНЯВСЬКИЙ –
ГАЛИЦЬКИЙ СТАРОСТА Й

МАЙБУТНІЙ ВЕЛИКИЙ
КОРОННИЙ ГЕТЬМАН.
ТВЕРДИНЯ Ж ВІКАМИ

БУДЕ МАТИ Й ОБОРОННЕ,
Й МИСТЕЦЬКЕ ЗНАЧЕННЯ.

ДАВНЯ СПОРУДА 2004
РОКУ ВВІЙШЛА ДО СКЛА-
ДУ СТВОРЕНОГО УРЯДОМ
ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-
АРХІТЕКТУРНОГО ЗАПОВІ-
ДНИКА. ЗРОЗУМІЛО, ЩО
ТЕПЕР ПЕРЕД НАШИМИ

ОЧИМА ВОНА ПОСТАЄ НЕ
ЦІЛКОМ ДОБРЕ ЗБЕРЕЖЕ-
НОЮ. АЛЕ ТІШИТЬ, ЩО ТУТ
З’ЯВИЛИСЯ РИШТУВАННЯ,
ЯКІ, СПОДІВАТИМЕМОСЯ,
ДОПОМОЖУТЬ ОНОВИТИ-

СЯ, ВІДЖИТИ ЗАМКУ.
Цей комплекс замку Си-

нявських – пам’ятка архітек-
тури та містобудування націо-

нального значення. З його істо-
рією мене ознайомлює Воло-
димир Парацій, завідувач на-
уково-дослідного відділу Дер-
жавного історико-архітектур-
ного заповідника у м. Бере-
жани. І одразу ж звертає увагу
передовсім на особливості, які
вирізняли тутешню твердиню
від інших. Бережанський за-
мок зводили, втілюючи рене-
сансно-архітектурну ідею. Це
означає, що споруда стала не
лише об’єктом захисту, обо-
рони, а й комфорту та есте-
тики проживання. Тут уже
продумали систему обігріву та
каналізацій. Не палац, а зам-
ковий костел посів централь-
не місце у композиції внутрі-
шнього екстер’єру. Цікаво, що
фортецю майже ніколи не пе-
ребудовували, а лише добу-
довували, зберігаючи при
цьому попередні архітектурні
елементи.
Автор проекту будівництва

замку, до речі, невідомий. Але
споруджуючи твердиню, з
усього видно, що дбав не
лише про її архітектурне оз-
доблення, а й мав добрі гео-
логічні пізнання. Фортеця по-
стала на своєрідному рукот-
ворному острові – на низовині

та болоті. Два рукави річки
Золота Липа з півдня та
півночі з’єднали зі штучни-
ми  каналами . Завдяки
штучному заболоченню
(шириною до віс імсот
метрів) у східній частині
території не треба було
зводити зовнішні фортифі-
кації. Адже тогочасні гар-
матні постріли такої віддалі
не могли взяти. Твердиня
тривалий час буде непри-
ступною для нападників. Її
здолають хіба козаки Мак-
сима Кривоноса та швед-
ські військовики.
Коли наприкінці 2005

року розпочали реставра-
ційна роботи, безперечно,
заклали шурфи, взялися
розчищати підвали. Знаю-
чи, що замок стоїть на бо-
лоті, гадали, що для нього

використали дубові колоди.
З’ясувалося, що кожна стіна
фортеці «вмостилася» на
спеціально підготовленій гео-
логічній подушці. Такою по-
душкою чи основою для фун-
даменту стала синя глина, яка
здатна до водовідштовхуван-
ня. Щоправда, під костелом
знайшли й дерев’яні колоди.

«Розкішний замок у красі
предивній», – так писатиме
в ХІХ столітті про бережансь-
ку фортецю видатний поль-
ський поет Юліуш Словаць-
кий. Мистецтвознавці, нау-
ковці порівнюватимуть її з
Вавелем – королівським зам-
ком у Кракові. Зрештою, тут
також побувають вінценосні
особи, як-от польський монарх
Август ІІ, російський цар Пет-
ро І . Трансільванський же
князь Ференц Ракоці у травні
1703 року, як твердить напис
на меморіальній дошці, навіть
видав у Бережанах маніфест,
в якому закликав угорський
народ до повстання проти
поневолювачів. Відвідає замок
у Бережанах і гетьман Украї-
ни Іван Мазепа. А от козаць-
кому зв’язковому та генераль-
ному писарю Федору Нахи-
мовському доведеться тут
бути як полоненому.
Дивно, але після Синявських

нові власники замку не зва-
жатимуть на те, що це одна з
найкращих таких тогочасних
споруд. Більше того, у вісімде-

сятих роках XVIII ст. у замко-
вих приміщеннях австрійська
влада розташовує власні
війська, а відтак узагалі візь-
меться позбавляти фортецю її
природних і штуч-
них фортифікацій-
них можливостей
– зрівнюватиме
оборонні вали, за-
сипатиме рови й
канали, осушувати-
ме навколишнє бо-
лото. Але після кри-
тичних звернень
співвітчизників 1878
року Станіслав По-
тоцький зініціював,
щоправда, не на
тривалий період,
проведення у фор-
теці (зокрема, в
замковому костелі)
реставраційних
робіт. Перша світо-
ва війна стала по-
чатком руйнації
замку. Взагалі ре-
несансному архітектурно-обо-
ронному шедевру довелося
бути за свою історію також
військовою казармою і навіть
броварнею, де варили пиво.

«РОЗКІШНИЙ ЗАМОК
У КРАСІ ПРЕДИВНІЙ»

Макет Бережанського замку

Руїни давнього замку

Працівники Державного
історико-архітектурного
заповідника у м. Бережани
Надія ВОЛИНЕЦЬ і Володи-
мир ПАРАЦІЙ Де виконувати танці середньовіччя, як не у замку!

Подружжя Синявських (у ролях – бережанці Ольга
ПАВЛЮК і Сергій РЕПЕЦЬКИЙ) зібралося в дорогу

У замку останніми роками зоргані-
зовували лицарські поєдинки

Це, безумовно, шкодило. Проте
є й позитивний приклад, який
показав саме офіцер. У двад-
цятих-тридцятих роках мину-
лого століття тут дислокувався

полк польських прикордонних
стрільців. Їхній командир Ста-
ніслав Відацький виявився не
солдафоном, а поціновувачем
прекрасного. Тож за його по-
чинання розпочали консерва-
цію замкових споруд. Більше
того, він мріяв відтворити фор-
тецю за зразком 1775 року,
навіть замовив проект. Та за-
дум залишився незреалізова-
ний.
За радянської влади за ре-

ставраційну справу тут двічі
братимуться в 80-х роках ми-
нулого століття. 14 років тому
бережанська твердиня потра-
пить до переліку архітектурних
об’єктів нашої країни, що
підлягають відновленню. За
державні кошти виготовляли
не лише проектну документа-
цію, а й провели відповідні
будівельні та реставраційні
роботи, археологічні, геоде-
зичні й гідрологічні досліджен-
ня. Серед іншого, відновлю-
вали західну вежу й західний
корпус замку, у Троїцькому
костелі-усипальниці відрестав-
рували вінцевий карниз, по-
золочені хрести над обома
куполами, відтворили втрачені
кам’яні частини колон та інших
елементів ліхтаря, відновили
кам’яне різьблення над вікон-
ними арками... Щоправда, ос-
танніми роками відчутнім ста-
ло недофінансування рестав-
раційних заходів, тож до-
велося деякі об’єкти, як-то ка-
жуть, законсервувати.

Микола ВІЛЬШАНЕНКО
Фото автора



№13 (81) 13 ЛИПНЯ
2013 РОКУ

ЛІКУЄ ПРИРОДА

Сторінку підготувала Лілія ЛУКАШ

КОЛИ ЦЬОГО РАЗУ ЗАЙ-
ШЛА МОВА, ПРО ЯКУ Ж
ЛІКУВАЛЬНУ РОСЛИНУ
РОЗПОВІСТИ ЧИТАЧАМ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ЛІКАРНІ», ЗАВІДУВАЧ

КАФЕДРИ ФАРМАКОГ-
НОЗІЇ З МЕДИЧНОЮ

БОТАНІКОЮ ТДМУ, ПРО-
ФЕСОР СВІТЛАНА МАР-
ЧИШИН ЗАПРОПОНУВА-

ЛА: «НАПИШІТЬ ПРО
КАНУФЕР. ЗАРАЗ ПРО
НЬОГО ЧОМУСЬ МАЛО
ЗГАДУЮТЬ, А РОСЛИНА

ЦЯ ВАРТА УВАГИ. У
НАРОДІ ВОНА ВІДОМА
ЯК КАЛУФЕР, МАРУНА.

ІНШІ ЙОГО НАЗВИ –
КАНУПЕР, БАЛЬЗАМ

САДОВИЙ, САРАЦИНСЬКА
М’ЯТА».

– Пригадую, як у дитинстві
бабуся обсаджувала наше обійс-
тя кануфером, влітку рослина
випускала жовтенькі квіточки, які
своїм чудовим ароматом напов-
нювали все довкруж, – каже
Світлана Михайлівна. – А ще так
само, як любисток, м’ята і та-
тарське зілля, кануфер був най-
головнішою рослиною на Зелені
свята. Кануфер має особливий,
пряно-м’ятний запах, це через
ефірні олії, на які він багатий.
Рослина виділяє пахощі, але їх

не полюбляють побутові кома-
хи – мухи, блощиці, комарі,
кліщі, тому на господарці це
дуже важливий помічник.
Колись господині висушува-

ли пагони кануферу в тіні, роз-
стилаючи їх тонким шаром, після
сушіння зникала гіркота, а лис-
точки клали до чаю. У свіжому
та сушеному вигляді їх ще ви-
користовували для засолюван-
ня огірків, кабачків, патисонів, а
зелені листки кидали до салатів
для підсилення аромату. Дехто
додавав навіть до компотів, ки-
селів, варення.
Історія зберегла легенду про

назву цієї рослини: багато деся-
тиліть тому колоністи в Америці
використовували листя кануфе-
ру як закладки в Біблію, за що
їх стали називати «біблійні лис-
точки». Розгортаючи книгу з та-
кою запашною закладкою, лю-
дина подумки переносилася в
будинок, що залишився за без-
крайніх океаном. В Європі кану-
фер ще називали травою Діви
Марії, монастирською травою,
бо через розмаїті цілющі влас-
тивості його рекомендували ви-
рощувати в монастирських са-
дах.
Щодо фармакологічних вла-

стивостей, то за словами профе-
сора, надземна частина росли-
ни містить 0,4-0,5% ефірної

олії, основні компоненти якої –
парафіни і кетони, а також
вітамін С, мінеральні солі, ду-
бильні та смолисті речовини.
Ефірна олія є в усій надземній

частині рослини, але найбільша
її кількість – у суцвіттях у час
масового цвітіння. Олія має при-
ємний запах і за парфумерною
оцінкою сягає 4 балів.
Ще здавна люди помітили

лікувальну дію кануферу, отож
у народній медицині ця росли-
на у великій пошані, хоча в
офіційній її і досі не визнали.
Втім, видатний вчений Карл
Лінней вважав кануфер ради-
кальним засобом для нейтралі-
зації наркотичної дії опіуму. Тра-
ва, зібрана в фазу бутонізації-
цвітіння ,  має  знеболюючу ,
прозапальну та жарознижуючу

дію. У давнину люди рятували-
ся кануфером від болю у шлун-
ку та спазмів у кишківнику, а ще
це був чудовий глистогінний
засіб. Задля цього потрібно 6-
10 г трави на 200 мл окропу,
настояти та пити по 150 мл чо-
тири рази на день.
При диспепсії, порушеннях

травлення 30 г сухої трави ка-
нуферу заливають 1 л червоно-
го вина (можна хересу), нас-
тоюють протягом 12 діб, про-
ціджують і п’ють по 100 мл за
півгодини до їжі.
Використовували кануфер і

зовнішньо, прикладаючи листя
рослини до ран, порізів, опіків.
За відгуками шанувальників
нетрадиційної медицини, на-
дійнішого засобу в таких випад-
ках не існує. Для компресів на-
стоюють 20 г трави в 200 мл
окропу. Особлива цінність цієї
рослини в тому, що вона лікує
хвороби шкіри та деякі види
екзем.
До наших часів дійшов старо-

давній рецепт бальзамічної олії.
Пагони з бутонами настоюють

на олії (краще взяти кукурудзя-
ну або оливкову). Такі ліки ма-
ють антисептичні властивості,
тому дуже часто їх використо-
вували при розмаїтих уражен-
нях шкіри, особливо ефективні
вони при опіках.

– Можливо, хтось на приса-
дибній ділянці культивує цю рос-
лину,– зауважує Світлана Мар-
чишин. – Раджу, зібравши мо-
лоді стебла та листя ще до
початку бутонізації, додати пуч-
ку цієї духмяної приправи до
супу, соусу, салату. Це надасть
вашій страві пікантного смаку.

Особливо приємна вона у
випічці, солодких наїдках. Це –
гарна приправа до рибних
страв, жирного м’яса, птиці, ди-
чини. Цікаво, що в Англії та
Німеччині кануфер обов’язково
додають до пива, а народи
країн Балтії використовують ці
прянощі у виготовленні твердих
сирів і різних виробів з сиру.
Траву кануфера рекомендують
як пряно-овочеву приправу для
рибних продуктів, використову-
ють для приготування деяких
марок лікерів, поліпшення сма-
кових якостей вин.
НАРОДНІ РЕЦЕПТИ:
Глистогінний засіб
Дві частини кануферу й по

одній частині материнки (або
чебрецю) та м’яти. 10 г сушено-
го збору залийте склянкою ок-
ропу, настоюйте 30 хвилин і
приймайте по півсклянки двічі
на день вранці й увечері натще-
серце , тобто за годину до їди
або через півтори години після
їди (дорослим).
Бальзамна олія
Візьміть одну частину свіжих

листків кануферу й п’ять частин
олії. Настоюйте 2 тижні в темно-
му місці, процідіть і змащуйте
хворе місце 3-5 разів на день. Є
й інший рецепт (використову-
ють сушені листки рослини). У
міцному спирті (бажано 70-гра-
дусному) змочіть листки кануфе-
ру та потримайте протягом
доби. Тоді рослина готова відда-
вати свої соки. Потім залийте
олією (у тому ж співвідношенні,
що й у попередньому рецепті).
Відтак потримайте годину на
водяній бані. Процідіть і вико-
ристовуйте.

КАНУФЕР І ЇЖУ
ПРИСМАЧИТЬ, І ПОЛІКУЄ

В ЯГОДАХ АҐРУСУ
МІСТИТЬСЯ ДО 13,5%

ЦУКРУ, ОРГАНІЧНІ КИСЛО-
ТИ, ВІТАМІНИ КОМПЛЕКСУ
В, КАРОТИН, СОЛІ КАЛІЮ,

КАЛЬЦІЮ, ФОСФОРУ,
ЗАЛІЗА Й МІДІ. СІК

СВІЖИХ ЯГІД АҐРУСУ,
ВАРЕННЯ, ДЖЕМИ ВОЛО-
ДІЮТЬ ВИСОКОЮ ЛІКУ-
ВАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ

ПРИ НЕДОКРІВ’Ї, ЗАГАЛЬ-
НОМУ ЗАНЕПАДІ СИЛ, ПРИ
ГАСТРИТАХ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ

КИСЛОТНІСТЮ.
Рекомендують дітям , що

відстають у рості та розвитку, в
тому числі при пізньому прорізу-
ванні зубів. Ефективний при хво-
робах серця, гіпертонії, атерос-
клерозі, ожирінні. При хронічних
закрепах надає м’яку проносну
дію. Свіжі ягоди в дозі 100 грамів
тричі на день до їжі вживають
як жовчогінний та сечогінний
засіб.
Сік з аґрусу через його високу

кислотність не вживають, але роз-
ведений менш кислим соком з
груші, вишні або 25-відсотковий
цукровим сиропом, стає при-
ємним на смак. Крім того, ягоди
аґрусу містять багато пектинів і
без попередньої обробки сік ви-
тягти важко. Для виділення соку
відсортовані та промиті ягоди
потрібно подрібнити на млинку

для м’яса з великими отворами
в решітці. Отриману суміш кла-
дуть в емальовану каструлю і
туди ж додають воду з розра-
хунку 200 грамів на 1 кг. Воду
треба попередньо нагріти до 80
градусів Цельсія. Отриману масу
витримують півгодини. Після цьо-

го її кладуть в полотняну тор-
бинку. Вичавлюють повільно на
пресі. Після пресування у вичав-
ки додають ще трохи води та
пресують вдруге. Соки першого
й другого пресування консерву-
ють окремо. Дуже смачні й не
менш повноцінні як лікувальні
засоби соки з агрусу з м’якоттю.
Для їх приготування нагріту до
80 градусів жмиху протирають
на ситі та додають на 2 склянки
отриманого соку 1 склянку 25%

цукрового сиропу . Потім сік
відразу ж розливають способом
гарячого розливу. Сік аґрусу при-
значають по 1/2 склянки тричі на
день до їжі.
Під час досліджень вчені з’ясу-

вали унікальні антибактеріальні
властивості ягоди, яка не лише до-

помагає організму швид-
ше подолати інфекцію,
але й зміцнює імунітет.
З давніх часів аґрус ви-

користовували як від-
мінний засіб при розладі
шлунка, а також при ди-
зентерії та для лікування
очних хвороб. Тепер же
стало відомо, що саме аг-
рус є відмінним імуности-
мулюючим засобом.
Крім того, відомі й ко-

рисні властивості аґрусу
для хворих на діабет.
Адже в ягоді великий
вміст хрому, елемента,

якого так не вистачає в організмі
діабетиків. Відомо, що саме ця ре-
човина стимулює вироблення гор-
мону інсуліну, знижуючи рівень
цукру в крові.
Як приготувати цілющий при-

родний засіб? Дослідження пока-
зали, що найкращим чином ко-
рисні речовини аґрусу засвоюють-
ся з медом і вершковим маслом.
А при підвищеній кислотності
шлунка фахівці рекомендують
змішувати сік аґрусу з невеликою

кількістю цукру та вживати по 1
чайній ложці двічі на день, запи-
ваючи водою.
Найкращі ліки – свіжі ягоди

аґрусу. Вони лікують захворюван-
ня нирок, сечового міхура, бо є
чудовим сечогінним засобом. На-
явний в організмі калій виводить
надлишки рідини, усуває набря-
ки, особливо ниркового та сер-
цевого походження.
Аґрус покращує функцію шлун-

ка, підшлункової залози й особ-
ливо кишківника. Тим, у кого час-
то трапляються закрепи, народна
медицина радить не пропустити
аґрусовий сезон, аби відновити
моторну функцію кишківника.
Але ж, мабуть, найвище цінуєть-

ся його властивість позитивно
впливати на серцево-судинну си-
стему. Він зміцнює стінки крово-
носних судин, зменшує атероск-
леротичні зміни в стінках судин.
Отож, гіпертонікам і тим, хто
страждає на атеросклероз, ця яго-
да необхідна, мов повітря.
У дітей добре лікується анемія,

адже нормалізується формула
крові. В цій ягоді є залізо, отже,
вживаючи її, в малят рожевіють
щічки, з’являється сила.
Аґрус поліпшує й жовчотворну

функцію печінки. Двотижневе
його вживання нормалізує стан
печінки, покращує циркуляцію
жовчі, а отже, не буде вона засто-
юватися в жовчному міхурі, це

надійна профілактики жовчнока-
м’яної хвороби. Налагоджується
обмін речовин. За аґрусовий се-
зон людина, яка хоче схуднути,
позбувається до десяти кілограмів.
Справжній подарунок природи.
Але головне – не лінуватися зібра-
ти ягоди та вживати їх щодня.
Народна медицина здавна ви-

користовує аґрус у лікуванні. Ціли-
телі багатьох країн уміли лікувати
ним кровотечі всіх органів, зцілю-
вали навіть виразковий коліт. Так,
хворим на виразковий коліт вжи-
вати вишню, черешню, сливу ка-
тегорично не можна, а от аґрус
не лише не зашкодить, а навіть
допоможе лікувати цю хворобу.
Хто страждає на геморой, ви-

користавши аґрусовий сезон,
відчують значне покращення. Він
згодиться і для того, щоб припи-
нити кровотечі, налагодити робо-
ту місячних.
Уживати його можна стільки,

скільки зможете з’їсти. Ще одна
дуже важлива особливість цієї яго-
ди: вона профілактично лікує лю-
дину від пухлин будь-якого по-
ходження, не допускає захворю-
вання як на доброякісні пухлини,
так і злоякісні. Отож і дітям, і до-
рослим необхідно вживати ці пло-
ди стиглими та свіжими. На зиму
ж можна заготувати компоти,
джеми, начинку для пирогів
(навіть із зелених ягід). Що й ка-
зати: аґрус корисний усім. Утім, є
застереження: аґрус протипоказа-
ний при виразці шлунка в стадії
загострення, при колітах й енте-
ритах.

АҐРУС – ПОДАРУНОК ПРИРОДИ
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Постарший кавалер поїхав-
на побачення з молоденькою
коханкою. Вона жила на ос-
танньому поверсі 16-поверхово-
го будинку. Ліфт не працює.
До третього поверху залицяль-
ник злетів на крилах кохання,
на п’ятому – схопився за сер-
це, на сьомому – довго каш-
ляв, на дев’ятому – зігнувся в
попереку, на одинадцятому –
розтирав коліна, сидячи на схо-
дах... Після дванадцтого повер-

ху – мріяв лише про одне: «Хоч
би її не було вдома!»

– Коханий, лікар порадив
мені спокій, позитивні емоції
та подорожі! Куди ми виру-
шимо – в гори чи на морсь-
ке узбережжя?

– До іншого лікаря, рибонь-
ко!

Лікарі попереджають: над-

мірне вживання алкоголю
може призвести до вагітності!

Синдром хронічної втоми:
1 стадія – не відчуває ніг,
2 стадія – не відчуває рук,
3 стадія – не відчуває рогів.

– А що найскладніше у
вашій роботі, лікарю?

– Найскладніше – точно

дізнатися улюблене заняття
пацієнта та його  хобі!

– Навіщо це вам?
– Щоб заборонити!

Літня жінка із симпатичною
дівчиною заходить до кабі-
нету лікаря.

– Роздягайтеся, – привітно
посміхаючись, каже він до
дівчини.

– Лікарю, це бабуся зах-
воріла, – пояснює дівчина.

... І НАОСТАНОК

:) СМІШНОГО!

– А-а, вибачте. Покажіть,
будь ласка, язик.

Люди, навіщо різати вени,
коли вам погано? Вискубуй-
те брови, це також боляче!

Старість – це коли дівчата за
викликом приїжджають до вас
на машині з червоним хрестом.

– Петре, а ти чого такий
блідий?

– Та ж я вчора йогурт їв,
чогось він мені відразу не спо-
добався. І назва у нього див-
на – «ПВА».

– Мій чоловік постійно
гикає, і жоден із засобів не
допомагає, аби спинити ги-
кавку! Що робити?

– Сплатіть його борги, щоб
не згадували так часто!

– Не підкажете, як потра-
пити до психоневрологічного
диспансеру?

– Перегляньте кілька мек-
сиканських серіалів!

– Я прийшов кума провіда-
ти!

– До нього не можна!
– Так я ж йому гостинця

приніс!
– До нього не можна, він у

реанімаціі!
– Так я ж пляшку приніс!
– Ви що, не розумієте? Яка

пляшка?! Ваш кум в комі!
– Кома – то ще не крапка...

«КОХАНИЙ, ВИРУШИМО – В ГОРИ
ЧИ НА МОРСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ?»
«НІ, ДО ЛІКАРЯ, РИБОНЬКО!»

1. Жінка.  2. Астрея.  3. Бегонія.  4. Єва.  5. Євшан. 6. Арфа.  7. Шеф.  8. Ара.  9. Етна.  10. Ерато. 11. Ляк.  12. Ткаля.
13. Азот.  14. Торт.  15. Ной.  16. Камасія.  17. Зять.  18. Як.  19. Гамбург.  20. Ля.  21. Ятір.  22. Мак.  23. Ар.  24. Ліки.
25. Бринза.  26. Красилів.  27. Данте.  28. Ан.  29. Аз.  30. Яр.  31. Анна.  32. Сенполія. 33. «Сон».  34. Ніоба.  35.
Ікс. 36. Бал.  37. НЛО.  38. Одарка. 39. Троянда.  40. Соломія.  41. Тесло.  42. ДОК.  43. Олія.  44. Ода.  45. СВ.  46.
Дур. 47. Ікло.  48. Бог.  49. Гас.  50. Кін.  51. Ма.  52. Фрак.  53. Фа.  54. Пальма.  55. Ліс.  56. Ура.  57. Ксенія.  58.
Каса. 59. Кіт.  60. Танк.  61. Село.  62. Котлета.  63. Еол.  64. Акр.  65. Скелет.  66. ООН.   67. Хна.  68. Льолек.  69.
Етан. 70. «Ох».  71. Ямб.  72. Омлет.  73. Талон.  74. Лан.  75. На.

1. Сло-
в’янське
плем’я

4. Сло-
в’янскь-
ий бог

9.
Симво-
лічний
знак

11. Титул
монар-

ха

12. Літо-
числен-

ня

13.
Слідчий
ізолятор

17.
Повість
М. Гого-

ля

2. Цінні
папери

6.

3.
1067

метрів

5.
Меблі

8.

7. Еле-
мент

гімнаст.
вправ

10. Полю-
вання в
Африці

14. Елект-
рообчислю-
вальна
машина

15.

16. Озна-
чає «но-
вий»

19. Річка
в Росії

18. Укр.
телека-
нал

20. «... не
винні»

(літ. твір)

21.
Пісто-
лет

22. Про-
дукт

харчу-
вання

26.

23.
Жіноче
ім’я

24. Купа
городини

– на
зберіганні

28.
Суддя

29. Про-
дукт

перегон-
ки нафти

25.
Хата в
Індії

27.
Не про-

ти

30.
Інфекц.
хвороба
коней

31.
Заборо-

на

33
. Д

р
уж

и
н
а

А
гу
тін

а

34
. Г
ір
сь
ка

п
о
р
о
д
а

36. 32.
Все-

вишній

35. Гру-
па В.

Шевчука

38. Зв’яз-
ки, відно-

сини

37. Вибу-
хова ре-
човина

39. По
ньому

витягують
китів

40. Човня-
ру без

нього не
обійтися

41. Краї-
на в

Америці

42.
В’язана
кофта

44.
Ґенд-
ляр

43.
Кістяк,
основа

4
5
.

М
ай

ст
ер

46
. І
сп

ан
с.

та
н
ец

ь 47. З неї
полум’я
зай-

меться 48.
49.
С/г

знаряд-
дя

50.
Будинок
культури

55. 51.
Другий
укіс

трави

52.
Сотка

53.
...-хау

58. 54.
Бог

сонця

56.
Его

57. Наш
парла-
мент

(абрев.)

59.
Хижий
звір

60.
Гори-
цвіт

61. Дере-
в’яні че-
ревики

63.
Піч

64. Місто
у Біло-
русі,

Франції

65. По-
зитив-
ний

електрод

62. Нац.
валюта
Японії

66.
Нота

73.

67. Со-
лодка

страва з
фруктів

68.
Всеви-
дяще

74.
Солістка
«Спейс
Гьорлз»

71. Спів-
звучність

69. ...
людська

– не
водиця

72.
«Бери!»

70. Звук
від уда-

ру

75. «Ок-
сано, я
чую
твій...»

76.
Блиск

77.
Риба

78.

79. Зван-
ня ду-
ховної
особи

80.
Німецький

фізик

81. Акціо-
нер.

товари-
ство

82.
Колесо
автома-
шини

ВИНАЙДЕНО ЛІКИ
ПРОТИ СТІЙКИХ
ВІРУСІВ
Співробітники університетів

Аделаїди й Монаша, жіночої
та дитячої лікарні в Австралії
створили антибіотики, що
здатні обдурити лікарсько-
стійкі бактерії.
Новий засіб успішно прой-

шов лабораторні випробуван-
ня. Вчені знайшли спосіб зу-
пинки зростання ключових
протеїнів, необхідних для
підтримання резистентності.

«Ми знаходимося на пер-
ших етапах дослідження, про-
те вже вдалося виявити факт
необхідності розробки ново-
го класу антибіотиків, що ма-
ють новий механізм дії. Зав-
дяки таким засобам зможе-
мо боротися з проблемою
опору звичайних антибіо-
тиків».
СОНЦЕ ПРОВОКУЄ
КАТАРАКТУ
Прямі сонячні промені мо-

жуть стати причиною опіків
сітківки, катаракти та інших
очних захворювань.

Сонячне світло небезпечне
для нас ультрафіолетовим
(містить хвилі трьох типів A,
B, C) та інфрачервоним вип-
ромінюванням. Негативний
вплив ультрафіолету поси-
люється, коли промені відби-
ваються від поверхні, наприк-
лад, снігу або води.

Iнфрачервоні промені част-
ково розсіюються в атмосфері,
і до землі доходять невеликі
обсяги інфрачервоного вип-
ромінювання, але в поєднанні
з ультрафіолетом вони особ-
ливо шкідливі.

ВЕСЕЛИЙ  ОЛІВЕЦЬ

Програміст в окуліста


