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elcome to our newsletter. In this edition, we are focusing on stress. In our daily lives as doctors
we often see patients who are suffering because of stress, which is having an impact upon
their physical or mental health. Stress is a normal part of human existence and the body has developed certain mechanisms such as increased blood pressure, pulse, and a rise in adrenaline to deal
with this. However in evolutionary terms stress was short-lived and often related to physical attack
or hunting. The stress that we experience in 2015 is quite different as it is often long term and has
no easy solution. Unfortunately the body’s natural reactions are misplaced and more often cause
panic or despair rather than solving the situation. Of course certain personalities require a reasonable stress level to motivate them. Research points to the fact that too little stress in daily life
may also be dangerous, and unstressful and monotonous jobs are often unhealthy. Stress is often
caused by unresolved conflicts or situations — at work, in marriage or relationships, concerning
childcare or ageing and ill parents. These take over much of the emotional energy of the individual
and then overflow into panic attacks, physical disease and even depression.
Primary care physicians who may perform several hundred thousand consultations over a lifetime
become skilled at recognizing stress and helping patients understand the impact of stress on their
lives. In turn they can often help patients recognise stress and develop ways of dealing with it.
Such care is part of the holistic approach that we adopt in our clinics. I hope you find the following
articles of interest.

ВСТУП

В

ітаємо на сторінках нашого бюлетеня! У цьому виданні ми робимо акцент на питанні стресу.
У нашому повсякденному житті лікарів ми часто бачимо пацієнтів, які страждають через
стрес, що впливає на стан їхнього фізичного або психічного здоров’я. Стрес є нормальною
частиною людського існування, і тіло розробило певні механізми, такі як підвищений
кров’яний тиск, пульс і підвищення адреналіну. Однак з точки зору еволюції стрес був явищем
короткотривалим і часто пов’язаним із фізичною атакою. Стрес, що ми відчуваємо 2015 року,
досить сильно відрізняється — це часто довготривале безпорадне явище. На жаль, природні
реакції організму призводять до дезорієнтації в ситуації і спричиняють паніку або відчай, а не
її вирішення. Дослідження вказує на те, що і занадто мало стресу в повсякденному житті теж
небезпечно, а безстресова та одноманітна робота — шкідлива.
Страждання від стресу — це не стигма, це лише реакція людини на обставини, які часто
відбуваються поза контролем і які нам непідвладні. Лікарі сімейної практики, які протягом
життя провели, мабуть, понад сотню тисяч консультацій, набули досвіду у визначенні стресу
і допомагають пацієнтам зрозуміти вплив стресу на їхнє життя. Своєю чергою вони можуть
допомогти пацієнтам розпізнати стрес і розробити способи боротьби
ротьби з ним.
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У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ —
ЗДОРОВИЙ ДУХ
Ми чули про це сотні разів і знаємо про важливість здорового
способу життя. Проте хіба не стан душі позначається на житті людини? Виявляється, що здоров’я нашого тіла формує
переважно здоровий дух.

Як працює психосоматика?
Прикладів того, як наші емоції керують тілом, багато. Сльози — фізіологічна відповідь на почуття. Ми червоніємо, коли
судини голови та шиї розширюються і наповнюються кров’ю.
Це спонтанна, неконтрольована зовнішня зміна обличчя, яка
відображає наші внутрішні переживання: сорому, ніяковості
або радості. Це нормальні реакції, вони не є симптомами хвороби. Лише коли психосоматичні прояви виходять на перший
план
пла
а і порушують нашу здатність до
повноцінного життя, проявляється
п
ххвороба. Існують стани, за яких
причину погіршення здоров’я і
скарг неможливо встановити
з медичної

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
FAMILY DOCTOR

точки зору, адже вона криється у психологічних і поведінкових
реакціях людини.
В основі психосоматики лежить механізм психологічного захисту — витіснення. Це означає, що ми намагаємося не думати
про неприємності, відмітати від себе проблеми, не аналізуючи.
Витіснені у такий спосіб проблеми переходять із рівня
психологічного (нереалізованих бажань і прагнень, пригнічених
емоцій, внутрішніх конфліктів) на рівень фізичного тіла.
Основними психосоматичними захворюваннями вважаються
бронхіальна астма, гіпертензія, шлунково-кишкові захворювання (коліт, синдром подразненого кишечника, виразкова
хвороба), ревматоїдний артрит, інфаркт міокарда, цукровий
діабет, хвороби щитовидної залози, нейродерміт, деякі види
онкологічних захворювань.

Хвороба не безвихідь
Швейцарський психіатр Dieter Beck, який написав книгу «Хвороба як самозцілення», вважає, що фізична хвороба — це спроба вирішити внутрішній конфлікт. Хвороба — не безвихідь, а
творчий процес, пошук виходу зі складної ситуації.
Будь-яка фізична недуга, навіть пояснювана традиційною медициною, містить елементи нашого теперішнього погляду на
життя і проявляється в певний період часу невипадково. Іноді,
щоб повністю зцілитися, треба просто змінити своє ставлення до життя й оточення: більше пробачати, любити, дякувати і
не тримати зла. Сучасне суспільство визнає концепцію, згідно
з якою ми можемо і повинні мислити позитивно. Якщо ми
захворіли, то насамперед необхідно виробити бадьорий, позитивний настрій розуму для швидкого одужання. Та і своєчасна
консультація психолога може допомогти в лікуванні не менше,
ніж медичні препарати, адже тіло і душа — одне ціле.
Будьте здорові і любіть один одного!

Психосоматичні хвороби — це
стани, за яких людина страждає через
істотні фізичні прояви хвороби, що
не пояснюються даними медичних
обстежень.

A HEALTHY MIND
AND BODY
“Mens Sana in Corpore Sano” (A sound mind in a sound body).
We know from the Latin the importance of a healthy lifestyle;
that a healthy body forms a healthy mind.

Psychosomatic Medicine
Psychosomatic medicine is an interdisciplinary medical field
that explores the relationships among social, psychological, and
behavioral factors on bodily processes and on our quality of life.
There are many examples of how our emotions can control our
body. Tears are simply a physiological response to our feelings.
Flushing, or becoming red in the face, too, is a natural bodily
response when our head and neck vessels become dilated
and filled with blood. Like tears, flushing is spontaneous an
uncontrolled external change of our face that reflects our inner
feelings: shame, embarrassment or joy.
There are states of our body when it is impossible to ascertain
the causes of sickness and/or complaints from a medical point
of view because the reasons may lie in the psychological and
behavioural reactions of the person.
A psychological defence mechanism, namely repression, seems
to be at the heart of Psychosomatic patients. A patient may try
not to think about his troubles, or sweep aside problems without
thoroughly analysing them. Repressed problems, therefore, move
from a psychological level (unrealized desires and aspirations,
repressed emotions, internal conflicts) to manifestations in our
physical body.
The most common Psychosomatic disorders are bronchial
asthma, hypertension, gastrointestinal diseases (colitis, irritable
bowel syndrome, peptic ulcer disease), rheumatoid arthritis,
myocardial infarction, diabetes mellitus, thyroid disorders,
neurodermia, and even some types of cancer.

Disease — not a dead-end
The Swiss Psychiatrist Dieter Beck, the author of Illness as SelfHealing, considers that physical illness is an attempt to solve an
internal conflict. The disease is not a dead end; it is a creative

Sometimes, to fully cure oneself,
one need only to change one’s attitude
or outlook of life and/or those
around us — to forgive, to love, to be
grateful, and to be positive.

process of seeking a way out of difficult situations. Specialists
like Dr. Beck believe that a physical ailment, explainable in
traditional medical terms, may contain elements of our current
disposition or outlook on life, manifesting itself purposely, partly
or wholly, over a certain time. Sometimes, to fully cure oneself,
one needs only to change one’s attitude of life and/or those
around us — to forgive, to love, to be grateful, and to be positive.
Modern society accepts the concept that we can and should
force ourselves to think positively. If you are unwell, then, first
of all, you need to develop a cheerful, positive state of mind for
a speedy recovery. Timely consultation with a psychologist may
help more than a quick medicated fix.
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ВПЛИВ ЩИТОВИДНОЇ
ЗАЛОЗИ НА ПЛІДНІСТЬ
ТА ВАГІТНІСТЬ
Найчастішими наслідками порушення функції залози є зміна
менструального циклу за тривалістю, зміна самої менструації,
деколи навіть ії відсутність. Крім того, патологія щитовидної
залози часто є однією з причин безпліддя, причиною невиношування вагітності та передчасних пологів.
Перед плануванням вагітності важливо визначити функцію
щитовидноі залози та за необхідності приймати ліки в правильному дозуванні і контролювати рівень гормонів. Жінка має бути
під постійним наглядом лікаря до кінця вагітності і в жодному разі
не припиняти лікування.

ВАГІТНІСТЬ ТА НЕМОВЛЯ
Дослідження, проведені Товариством з охорони здоров’я
матерів, показують, що жінки із захворюваннями щитовидної залози набагато частіше, ніж здорові жінки, народжують дітей

ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я
WOMEN’S HEALTH

Перш ніж планувати вагітність,
важливо визначити функцію
щитовидної залози і, якщо необхідно,
контролювати гормональні рівні.
Жінка з дисфункцією щитовидної
залози повинна бути завжди під
суворим наглядом лікаря протягом
терміну вагітності.

з різними вадами розвитку, наприклад вадами серця, порушеннями мозкового кровообігу, розщілиною піднебіння,
розумовою відсталістю. Діти матерів, які під час вагітності
не лікувалися від гіпотиреозу, часто мають нижчі показники
IQ, ніж діти здорових жінок або тих, хто прийняв правильне
лікування під час вагітності.

ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОВИДНОЇ
ЗАЛОЗИ ТА ВАГІТНІСТЬ
Якщо у вас порушення функції щитовидної залози, поставте
собі питання: «Що я можу зробити, щоб знизити ризик негативного впливу захворювань щитовидної залози на плід?»
■ Важливо виміряти рівні гормонів щитовидної залози
якомога швидше після того, як стало відомо про вагітність.
І відповідно до результатів визначити правильну дозу ліків.
■ Приймати ліки і контролювати рівень гормонів щитовидної залози якомога частіше (в першому триместрі
вагітності щомісяця, далі — рідше).
■ У разі гіпотиреозу гормони щитовидної залози повинні
бути доповнені ззовні за допомогою синтетичних гормонів —
протипоказань до їх застосування під час вагітності немає.
■ Народжена дитина має бути ретельно досліджена для визначення можливої дисфункції щитовидної залози. Окрім
того, слід визначитись з доречністю грудного годування дитини. До речі, у випадку гіпотиреозу грудне годування не є
протипоказане і не загрожує здоров’ю дитини.

THE THYROID GLAND:
FERTILITY AND
PREGNANCY
Good Thyroid function is necessary for fertility,
rtility the ability
to conceive, and in maintaining pregnancy term. The most
common effects of Thyroid dysfunction are with a woman’s
menstrual cycle regularity, change of menstruation discharge,
and/or even its absence.
Before planning pregnancy, it is important to determine the
Thyroid function, and if necessary, seek to control hormone
levels. A woman with Thyroid dysfunction should always
be under strict physician care during the duration of her
pregnancy.

PREGNANCY AND NEWBORN BABIES
Pregnancy has a profound effect on the Thyroid gland,
increasing its size and function. This may result in what
we call Hyperthyroidism. Mothers who are not treated for
hyperthyroidism during pregnancy or prolonged exposure to
high levels of thyroid-stimulating hormone can pose a serious
health threat to the foetus or newborn child including low birth
weight, high-blood pressure or intellectual disability. So it is very
important to monitor thyroid levels throughout the pregnancy.

Before planning pregnancy, it is
important to determine the thyroid
function and if necessary, seek to
control hormone levels. A woman with
thyroid dysfunction should always be
under strict physician care during the
duration of the pregnancy.

Proper care and following strict guidelines while pregnant will
help ensure a safe pregnancy. If you are pregnant with thyroid
dysfunction, it is important to:

■ In case of Hypothyroidism, the thyroid hormone should
be supplemented by synthetic hormones. There are no
contraindications for their use during pregnancy.
■
Your newborn child should be thoroughly examined to
determine possible thyroid dysfunction. In addition, you
should decide on whether or not you will breast-feed. In case
of hypothyroidism, breast-feeding is not contraindicated and
does not threaten the health of the child.

■ Measure your Thyroid hormone levels as soon as possible
after you know about the pregnancy.
■
Take your Gynecologist’s prescribed medications, and
control the level of thyroid hormones as often as possible
(each month in the first trimester, then — less frequently).

Before planning pregnancy, it is important to determine the
thyroid function and if necessary, seek to control hormone
levels. A woman with thyroid dysfunction should always
be under strict physician care during the duration of the
pregnancy.

THYROID PROBLEMS AND
SOLUTIONS IN PREGNANCY
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ОЛЬГА ТИЧКІВСЬКА,
педіатр AMC,
Львів
OLGA TYCHKIVSKA,
AMC Pediatrician,
Lviv

НЕСПОКІЙНІ НОЧІ
ТА ДИТЯЧІ КОЛЬКИ
У вас народилося здорове немовлятко. Радісно бачити, що
ваше дитятко активне, добре їсть, спокійно спить і лише
іноді плаче, щоб повідомити оточуючих, що їй чи йому
дискомфортно. Щойно потреби дитини задоволені, вона тут
же забуває про плач.
Проте іноді здорові малюки починають раптово плакати без
особливої на те причини. Цей плач може тривати понад 3 години на день, часто змінюється криком, супроводжується витягуванням чи згинанням ніг, стисненням ручок у кулачки, появою
«гримаси болю» та почервонінням обличчя. Частіше такі напади
виникають у другій половині дня, і звичні методи заспокоювання
малюка є малоефективні або дають дуже короткотривалий ефект.
Закінчуються вони зазвичай або відходженням газів і випорожненням, або дитина затихає через виснаження. Ключовим словом
у визначенні терміну «кольки» є слово «здоровий». Тож перед тим,
як поставити даний діагноз, лікар мусить провести диференційну
діагностику низки захворювань, що можуть спричиняти такі напади плачу в дитини. Кольки немовлят часто виникають внаслідок:

Психологи наголошують,
що кольки — це своєрідне поведінкове
явище, важливим компонентом якого
є стосунки між малюком та особою,
що ним опікується.

■ вигодовування коров’ячим молоком, якщо у дитини алергія на білок цього продукту;
■ перенавантаження лактозою — стан, характерний для діток
з довільним режимом вигодовування і які часто та великими
порціями вживають грудне молоко чи суміш, що містить лактозу;
■ лактазної недостатності.

Інші причини та лікування
Якщо вашу дитину непокоять кольки, вам необхідно знати:
■ частота періодів плачу малюків з синдромом кольків зростає на другому місяці життя і зменшується на третьому та четвертому;
■ малюка треба годувати меншими порціями, але частіше,
щоб знизити ймовірність перенавантаження та здуття живота;
■ медикаменти при кольках є малоефективні.
Пам’ятайте, що є багато речей, які можуть бути схожими на
кольки. Ваша дитина може плакати чи стати дратівливою через
травму, інфекції, кислотний рефлюкс або проблеми зі шлунком. Спробуйте різні методи лікування кольків і, звичайно,
проконсультуйтеся з педіатром. Якщо вони все ще не минули,
ви можете просто почекати, в більшості дітей кольки зникають
після четвертого місяця. Насолоджуйтесь!

SLEEPLESS NIGHTS
AND BABY COLIC
Simply defined as “uncontrollable crying in an otherwise healthy
baby” or episodes of crying for more than 3 hours a day, more
than 3 days a week, and for more than 3 weeks, baby Colic is quite
common. But not much is known about it. We know that it usually
starts around the second to third month and that it usually goes
away by the fourth month, but not much more than that.
A Colicky baby’s cry can sometimes last for several hours, often
changing into a scream, perhaps accompanied by fidgeting, or a
stretching and bending of the legs, clenching hands, a “grimace of
pain,” and/or redness in the face. Incidents in the afternoon appear
to be more common and the usual methods of calming the baby
are often ineffective or have a very short-term effect. The most
common and accepted reasons for baby Colic are the following:
■

A baby’s allergy to milk protein;
Lactose overload or large portions of breast milk or lactosecontaining infant formulas;
■ A growing digestive system;
■ Oversensitivity or overstimulation by light or noise;
■ Or simply, a still-developing nervous system causing a (very)
moody baby!
■

Other Reasons and Treatment
If your baby has Colic, please know:
■ The intensity and frequency of baby crying due to Colic
increases in the 2nd month and decreases during 3rd or 4th
months.

Psychologists emphasize that Colic is
a behavioral phenomenon, an important
component in the relationship between
a baby and her caregiver.
■ A child should not eat too quickly; feed your baby smaller
portions, but more frequently to reduce the possibility of overdistension or bloating.
■ Most Colic medicines are ineffective.
Remember, there are many things that can seem like Colic but
aren’t. Your baby ultimately may be crying or irritable because
of an injury or infection, acid reflux, or stomach problems. Try
different methods to treat Colic, and of course seek advice from
your pediatrician. If it still does not go away, you can always wait
it out—most baby Colic goes away after the fourth month. Enjoy!
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МАКСИМ СИТУХО,
лікар-отоларинголог

Хвилюватися не потрібно,
якщо причини запаморочення полягають у сильних емоційних переживаннях.
У подібних ситуаціях усьому провиною гормон адреналін. Він спричиняє спазми гладкої
мускулатури судин, а це призводить до недостатнього кровопостачання мозку,
яке швидко минає. Необхідності лікування
в цьому випадку немає.

MAXIM SITUKHO,
ENT Specialist

ЧИ ТУРБУВАТИСЯ, ЯКЩО
ПАМОРОЧИТЬСЯ ГОЛОВА?
Запаморочення — термін, який використовується для опису
цілого ряду відчуттів, таких як почуття втрати свідомості,
нудоти, слабкості або нестійкості. Запаморочення, яке
створює помилкове відчуття, що ви або оточуючі вас
предмети обертаються або рухаються, називається вертиго.

Симптоми, відчуття
Запаморочення є однією з найчастіших причин звернення до
лікаря. Часті епізоди або постійне запаморочення можуть значно впливати на ваше життя. Однак цей симптом рідко свідчить
про захворювання, які загрожують життю. Лікування запаморочення залежить від причини і ваших відчуттів. Воно зазвичай ефективне, але проблема може повторюватися. Пацієнти
описують запаморочення як різні симптоми, наприклад:
■ помилкове відчуття руху і обертання (вертиго);
■ непритомний стан;

■
■

нестійкість або втрата балансу;
почуття заколисування, нудоти, важкості в голові.

Ці відчуття можуть виникати або погіршуватися після ходьби, вставання або повороту голови. Запаморочення може
супроводжуватися нудотою або бути настільки раптовим
або важким, що виникає необхідність сісти або прилягти.
Такий епізод може тривати як секунди, так і дні, може також
повторюватися.

Коли необхідно звернутися
до лікаря
Прямуйте до лікаря, якщо ваше запаморочення
супроводжується:
■ раптовим або сильним головним болем;
■ тривалою блювотою;
■ спотиканням або важкістю під час ходьби;
■ непритомністю;
■ болем у грудях або нерегулярним серцевим ритмом;
■ онімінням або слабкістю;
■ задишкою;
■ високою температурою;
■ скутістю в шиї;
■ пошкодженням голови;
■ судомами.

FEELING FAINT OR DIZZY
Dizziness is a synonym for feeling faint, weakness, or instability,
described as a feeling of spinning around or losing one’s balance. Similar to dizziness, Vertigo is the sensation of whirling,
primarily associated with looking down from a great height.

Symptoms of dizziness
Dizziness is one of the most common reasons for individuals seeking
medical attention. And while frequent episodes or persistent
dizziness may significantly affect one’s quality of life, they rarely
suggest any life-threatening disease. Treatment of dizziness may
depend on the causes and one’s general state-of-health.
Dizziness is described in patients as a false feeling of:
■
■
■
■

movement and rotation (vertigo);
fainting, instability or difficulty in balancing;
motion-induced sickness, nausea;
feeling heaviness in the head.

If dizziness is accompanied with nausea, sudden, lasting, or
recurring over several days, it is necessary to seek medical
attention .

Visit a doctor if dizziness is
accompanied by:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sudden or severe headache
Continuous vomiting
Fainting
Stumbling or difficulties while walking
Chest pain or irregular heart rhythm
Numbness or weakness
Dyspnoea or heavy and difficult breathing
High body temperature
Stiffness in the neck
Head injury
Seizures

S

If dizziness is accompanied with nausea,
sudden, lasting, or recurring over several
days, it is necessary to seek medical
attention .

So while often harmless, dizziness can be a symptom for
something more serious, and it is always good to get it
checked.

AMERICAN MEDICAL CENTERS —
Ukrainian’s Premier International Health Network
•
•
•
•
•
•
•

Western standard medical care practicing evidenced-based medicine in a family practice based and specialty care environment
American, European, and Ukrainian board-certified and licensed physicians
English-speaking medical & administrative staff
Specialists in serving embassies, multi-national corporations and the expatriate community
Specialists in coordinating international medical escorts or evacuations
Direct billing arrangements for most western insurance providers
Premium Service Standards at every point of care

Family Health
Consultations with general practitioners and specialists from Europe, USA, and Ukraine
24-hour outpatient and urgent care
Individual, family and corporate health insurance plans

Women’s Health
Complete gynecological care and emergency treatment
Complete obstetrical care from prenatal family planning to child delivery at partner facilities
Contraception, infertility and S.T.D. prevention and care

Children’s Health
Compehensive pediatric care from infants to teenagers
Emergency and urgent treatment including home visits
Complete vaccination programs and well-child preventive care

Mental Health Programs
Psychiatric services
Psyhotherapist consultations
Individual, couple and group psychotherapy sessions

Emergency Services
24-hour emergency visits, hospitalization or medical evacuation abroad
Emergency physician on call at home or in office
Intensive-care monitoring room and private inpatient facility

AMERICAN MEDICAL CENTERS —
медицина міжнародного стандарту в Україні
•
•
•
•
•
•
•

Американські та європейські протоколи лікування
Висококваліфіковані іноземні та українські лікарі
Англомовний медичний та адміністративний персонал
20 років досвіду роботи з іноземними громадянами, міжнародними компаніями, посольствами в Україні
Координація медичної евакуації за кордон
Співпраця з міжнародними страховими компаніями
Медична документація англійською мовою за західними стандартами

Сімейна медицина
Консультації сімейних лікарів та профільних спеціалістів з Англії, США та України
Консультації кардіолога, дерматолога, лора, пульмонолога, ендокринолога, офтальмолога та інших спеціалістів
Цілодобова медична допомога

Жіноче здоров’я
Консультації досвідчених лікарів-гінекологів
Ультразвукова діагностика та кольпоскопія
Сучасні апаратні методи лікування

Дитяче здоров’я
Педіатричні послуги та невідкладна допомога
Консультації спеціалістів для дітей: невролога, ортопеда, офтальмолога, хірурга, кардіолога, імунолога та інших
Вакцинопрофілактика згідно з міжнародними стандартами
Цілодобовий зв’язок з лікарем-педіатром

Психологічне здоров’я
Консультації психіатрів та психотерапевтів
Психоаналітична терапія для дорослих та підлітків
Індивідуальні та сімейні програми психотерапії

Швидка допомога
Цілодобова екстренна медична допомога
Госпіталізація й координація медичної евакуації за кордон
Виклик лікаря додому чи в офіс

14 15

ОКСАНА ЧЕРНИШОВА,
лікар-педіатр АМС
OKSANA CHERNYSHOVA,
AMC Pediatrician

ЗИМОВІ ВИДИ СПОРТУ
ТА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
Спорт обов’язково повинен бути присутнім у щоденному
режимі кожної дитини та тривати щонайменше 1 годину
на день. Зимова погода не перешкода для занять спортом
на свіжому повітрі.

Про користь активного
способу життя
Поєднання тренувань і загартовування:
■ підвищує опірність організму дитини до застудних захворювань і зміцнює імунітет;
■ сприяє формуванню м’язового корсета і розвитку вестибулярного апарату;
■ сприяє виробленню правильного дихання, й організм завдяки йому насичується киснем.
Окрім того:
■ заняття спортом підвищують витривалість і працездатність
організму, що, своєю чергою, спричиняє зміцнення серцевосудинної системи;
■ отримані позитивні емоції і фізичне навантаження сприяють виробленню гормонів щастя — ендорфінів — кращих
помічників у боротьбі з будь-якими хворобами та стресами.

Протипоказання й обмеження
Існують вікові обмеження для занять певними видами спорту,
які ґрунтуються на особливостях розвитку нервової системи,

ДИТЯЧЕ ЗДОРОВ’Я
CHILDREN’S HEALTH

Поєднання тренувань
і загартовування підвищує
опірність організму дитини
до застудних захворювань
і зміцнює імунітет. Позитивні
емоції та фізичне навантаження
сприяють виробленню гормонів
щастя — ендорфінів.

зв’язкового апарату, м’язів, скелета та здатності координації
рухів у дітей, що дозволяє уникнути серйозних травм. Так,
лижним і санним спортом, сноубордингом і фігурним ковзанням можна займатися з 5–6 років, а хокей показаний дітям
більш старшого віку — з 9 років.
Заняття цими видами спорту протипоказані, якщо у дітей є:
■ проблеми зі сполучною тканиною;
■ хвороби опорно-рухового апарату;
■ хвороби серцево-судинної системи.

До уваги батьків
Ви вирішили придбати дитині гірські лижі чи поставити її на
ковзани?
По-перше, важлива правильна екіпіровка. Вона повинна
мати спеціальний захист для дитячого незміцнілого хребта,
що рятує від травм під час невдалих падінь.
По-друге, інструктор повинен мати досвід роботи саме з дітьми. Поспілкуйтеся з ним заздалегідь, обговоріть усі деталі тренувань, зробіть акцент на здоров’ї вашої дитини.
Важливий момент — не перегинати палицю у формуванні
сміливої особистості. Надмірно лякаючи дитину травмами, не
можна виростити гідного спортсмена та цільну особистість.
Але й нагадувати про елементарну обережність теж необ
необхідно — ризик завжди повинен бути виправданим.

CHILDREN’S
WINTER SPORTS
Sport should be a part of a child’s daily routine, and while it
may be more challenging in the winter, the weather should not
be a barrier for outdoor sports.

Lifestyle benefits:
■ Regular exercise and training strengthens a child’s immunity
to cold and influenza;
■ Exercise reinforces muscular support and balance;
■ Training reinforces regular and deep breathing, saturating the
body with oxygen;
■ Sports increase a child’s body tolerance and performance
strengthening their overall cardiovascular system;
■ Positive emotions and physical activity contribute to the
production of endorphins (happiness hormones), assisting
disease and stress control.

Contraindications and
nd
limitations
To avoid injury, certain types of sport should be age appropriate,
depending on the child’s coordination, muscles, and nervous
system. For example, skiing, snowboarding, and skating may be
practiced from the age of 4 or 5 years old, but of course hockey
should come in later years.

Regular exercise and training
strengthens a child’s immunity to cold
and influenza. Positive emotions and
physical activity contribute to the
production of endorphins.

Some winter sports are contraindicated if children have:
■ Problems with connective tissue
■ Musculoskeletal diseases
■ Cardiovascular diseases

An instructor should be experienced in training children.
Communicate with him/her beforehand and discuss your
expectations and the details of training, emphasizing the health
and safety of your child.

Note to parents

A parent should not push their child when or if the child is
faced with fear. Develop confidence and independence by
encouraging your child to try and explore new activity. Remind
your child to use caution – risk should always be justified.

Remember that proper equipment is always important.
This should include special protection to comfort bad falls!
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ПОРАДИ ДІЄТОЛОГА
DIETICIAN ADVICE

ЩО ТАКЕ ДЕТОКС?
Детокс, або детоксикація, — дуже ефективний метод
виведення шлаків і токсинів, що накопичилися за довгий
період часу або за свята. Образно кажучи, детокс —
це генеральне прибирання для вашого організму, яке
дозволяє системі травлення взяти тайм-аут і поповнити
запаси необхідних ресурсів.

Принцип дії детокс-програми
По-перше, зупиняється надходження забруднюючих речовин.
Адже всі детокс-продукти мають складатися лише зі свіжих рослинних продуктів, що не містять консервантів, емульгаторів та
іншої хімії.
Велика кількість рослинної їжі в раціоні, правильні комбінації
натуральних продуктів і значний вміст чистої клітковини — ось
той пусковий механізм, який прискорює метаболізм і покращує
роботу ШКТ.
По-друге, детокс-продукти дуже легко перетравлюються.
Унаслідок цього система травлення отримує передих, а наше
тіло відновлюється й очищається від шлаків і токсинів за допомогою енергії, що зазвичай витрачається на перетравлення та
засвоєння їжі.

А що в меню?
Основу детокса можуть складати смузі, соки холодного віджиму,
пюре або каші. Величезний плюс вживання смузі, пюре чи соків
полягає в тому, що людина може спожити більше овочів і фруктів
тоді, коли вони перебувають у рідкому або перемеленому стані.
Що менше твердої їжі, то інтенсивніше проходитиме детокс. Наприклад, соковий детокс дасть результат швидше, ніж детокс на
пюре. Але він і складніший. Краще розпочинати детокс із пюре,
потім плавно переходити на смузі, а зрештою на соки.
Ще однією важливою перевагою детокс-продуктів є те, що в них
можна легко замаскувати овочі та фрукти, які вам зазвичай не
смакують. Так, якщо вам не до вподоби шпинат, селера чи броколі,
змішавши їх з іншими овочами, ви навіть не відчуєте небажаного
смаку, а корисний зелений смузі, сік чи пюре споживете на одному диханні. І це не стане стресом для організму, натомість дозволить вигідно урізноманітнити ваш щоденний раціон.
Важливий і зворотний перехід до повсякденної їжі. Він має бути
поступовим, не різким. Саме тому обов’язковою вважається
наявність у меню смузі або пюре. Вони містять клітковину і волокна, завдяки яким угамовують голод і при цьому не обтяжують організм.

Готуємо детокс-продукти
Готу
Готуючи
детокс-продукти, треба взяти до уваги, що:
■ в
вони мають бути без цукру, без пастеризації, без консервантів;
■ комбінувати
к
солодкі фруктові смаки з овочевими краще
у пропорції
пр
50:50;
■ їх розливають тільки у скляну тару, а не у пластик;
■ з
зберігаються вони в холоді і не більше 2 діб.
Варто пам’ятати, що детокс-програма — це в жодному разі не
Вар
дієта! Це варіант переорієнтації нашого раціону, пересиченодієт
підсилювачами смаку, прихованими жираго консервантами,
к
ми та підсолоджувачами, на здоровий, свіжий і збалансований спосіб харчування. Це здатність згадати, що несмажені чи
необроблені продукти можуть бути смачними!
нео
Дар’я Хілько, консультант сервісу доставки детокс-програм Eat It

TO DETOX OR NOT DETOX?
Detox is a method of removing our body’s natural waste and
toxins that may have accumulated over a long period of time.
Figuratively speaking, detoxification is a “spring cleaning” for
our body, allowing our digestive systems to take time out and
add to or augment vital and necessary resources.

What is the principle of detox
programs?
At first, a detox program should stop the inflow of pollutants. All
“real” detox products should consist only of fresh plant-based food
without preservatives, emulsifiers, and other chemicals. A high
content of plant-based food in the diet, the right combinations of
natural food, and a rich content of fiber, is the trigger that accelerates
metabolism and improves our GI function.
Secondly, detox products are very easily digested. As a result the
digestive system gets a break, and our body restores itself and
cleanses off waste and toxins using energy that is commonly spent
on digestion.

A detox menu?
A detox base can consist of smoothies, cold-pressed juices,
puree, or porridges. The great advantage of these is that people
can digest more fruit and vegetables when they are milled or in
a liquid condition. The less solid our food, the more intense the
detox will be. For example, a juice detox will be more effective
than a puree detox. However, it is more complicated and timeconsuming. It is preferable to start with puree detox, and then
gradually move to smoothies, and then juices.
Another advantage of detox products is the fact that you can mask
the less tasty vegetables and fruit. If you do not like the taste of
spinach, celery, broccoli, or kale, nothing in the world will make you
eat these vegetables. But if you mix them with other vegetables or
fruits, you will be able to eat/drink a smoothie, juice, or puree, as
they say, at one sitting. Adding greens to your smoothies or juices
adds essential vitamins and minerals to our diet.

A detox diet is surprisingly filling, specifically smoothies or
purees. They contain cellulose and fibers, satisfy hunger, and do
not burden the body.
While preparing detox products, the following should be
considered:
■ Detox products should be sugar — and preservatives free and
non-pasteurized;
■ It is preferable to combine fruity tastes with vegetables in a
ratio of 50:50;
■ They should be filled in glass containers only, not in plastic
ones;
■ They are best eaten immediately; or can be stored under cold
conditions, but not more than 2 days.
A successful detox program is not a diet! It is a decision to
change our nutrition, to alter our life and health from one of
preservatives, flavor enhancers, hidden fats, and sweeteners, into
a healthy, fresh and balanced diet. And most importantly, a detox
program is full of good energy and always delicious!
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В ГОСТЯХ У АМС
АМС GUEST

СНІЖАНА ЄГОРОВА:
ЛЮБОВ У ЇЇ СЕРЦІ
Актриса, телеведуча, багатодітна мама, письменниця і просто
вродлива жінка Сніжана Єгорова переконана, що лише
«долюблені в дитинстві люди не бояться жити».
Сніжано, вас з упевненістю можна назвати експертом серед
мам. Поділіться своїми основними правилами виховання дітей.
Які табу існують для ваших дітей?
Дякую за таке високе звання. Я справді маю певний досвід
і двійко цілком дорослих дівчаток, які «вижили», пройшовши
через мої методи виховання. Звісно ж, у двох словах розповісти
про все неможливо, але про головне можна сказати напевно: ДІТЕЙ ТРЕБА ЛЮБИТИ! І давати їм повну свободу вибору
в чіткому руслі моральних та етичних норм, які (це важливо!)
сповідують і самі батьки.
У вас велика сім’я, ви задіяні у своїй професії, займаєте активну
соціальну позицію. Поза сумнівом, ви знаєте секрет, як усе
встигати. Поділитесь?
Секрет дуже простий: я ніколи нікуди НЕ ПОСПІШАЮ! Якщо намагатися скрізь встигнути відмітитися, побувати, заробити всі
гроші й оплески, то про дітей можна навіть не мріяти. Усе треба робити залюбки, заздалегідь визначившись із пріоритетами.
Для мене це діти і сім’я! А все решта лише той спосіб життя, який
не шкодить, а іноді навіть дає можливість розвиватися.
Що для вас означає вислів «здоровий спосіб життя»?
Передусім це позитивний спосіб мислення, гармонійна атмосфера вдома і взаємна повага до особистого простору та захоплень усіх без винятку членів нашої сім’ї.
Судячи з вашої фігури, ви або сидите на дієті, або часто
відвідуєте фітнес-зал. Є у вас якісь особливі вподобання у їжі?
Оскільки я завжди переймаюся раціоном харчування моїх дітей
і хочу, щоб вони розвивалися і росли здоровими та розумними
людьми, я багато знаю про властивості тих чи інших продуктів.
Дбаю про здорову й корисну їжу. Але для дорослої людини головна і найефективніша «дієта» — менше їсти і більше рухатися!

Найчастіше ми звертаємося до лікаря тільки за гострої потреби. На ваш погляд, це правильний підхід до свого здоров’я?
Ні. Емоційно зріла та відповідальна людина розуміє важливість
свого здоров’я і віддає перевагу профілактиці його стану.
Не занедбує себе до тієї межі, за якою вже ніхто не може гарантувати позитивний результат.
Сніжано, як мама п’ятьох дітей що порадили б майбутнім мамам, які читатимуть наш журнал?
Читайте книгу Сніжани Єгорової «Життя в моїй голові» і дружіть
із власним розумом. А ще не забувайте: діти — НАШІ ВЧИТЕЛІ.
Тому запрошуйте їх у цей світ лише тоді, коли самі будете готові
до НАВЧАННЯ!

SNIZHANA EGOROVA:
LOVE IN HER HEART
Actress, TV-presenter, mother of five, writer, a beautiful woman
who lives by the maxim that “people surrounded by love in
childhood are not afraid to truly live.” AMC’s Igor Dereviankin
caught up with the multi-talented Snezhana to talk about family, lifestyle, and her new book.
Snezhana! I think it is safe to say, with five children, you
automatically qualify as an expert among mothers. What are your
personal “rules of engagement” or fundamentals in child rearing?
Thank you for the compliment. I do have some experience of
parenthood, and in fact two adult girls who have “survived” my
parenting practices. It is impossible to tell you fully about my parenting
“methods” but for sure, the most important thing is that all children
need love! You must help build confidence and independence by
letting your children make necessary and hard decisions.
You are able to successfully juggle the demands of a large family
and a flourishing career. Do you have a secret to your balance?
How are you able to manage both the personal with the business
so diligently?
The secret is simple, perhaps trite: balance is achieved in slowing
down. I am never in a hurry with anything in my life. We also have
to choose priorities and a lot in our daily lives does not deserve
the time or energy we give it. For me, it is my children and family!
And everything else is just what we call lifestyle, preferably
positive and healthy, not harming in itself, and often giving
us opportunity to develop as individuals, but first, our highest
priority, must remain family.
What do you mean by “healthy lifestyle”?
First and foremost, it is positive thinking, a harmonious
atmosphere at home and at work, and mutual respect for
personal space and passions of all members of our family,
without exception.
You look wonderfully fit, if I can say. Do you keep a strict diet or
visit the fitness club often? Can you recommend any specific diet
or good habits?

As I am always busy with my children’s nutrition, to grow to be
healthy and responsible in their own choices, I feel I know a great
deal about the properties of foods and our diets, nutrition.
Speaking of adults, the most important and effective “diet” is to
eat less and only fresh, natural food, and of course to move more!
Most people commonly visit their doctor’s office only when
absolutely necessary. How do you feel about the visiting “the
doctor”?
Emotionally mature and responsible people understand the
importance of their health and should absolutely be pro-active
about it (and their doctor visits). She should not let herself go
without regular doctor visits for preventative care. They should
be active in their own health but of course be balanced.
Snezhana, as a mother of five, what would you advise to future
mothers reading our newsletter?
Naturally, I would recommend to read my book “Life in My Head!”
and to remember that children are our teachers; invite them into
this world only when you are fully ready to love, unconditionally,
and of course to truly learn from them.
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РОЗМОВА З ПСИХОЛОГОМ
PSYCHOLOGIST’S CORNER

ДМИТРО МАРЦЕНКОВСЬКИЙ,
лікар-психіатр АМС
DMYTRO MARTSENKOVSKYII,
AMC Psychiatrist

МУЗИКА
Класична музика допоможе вам зняти напругу
й відшукати гармонію та баланс. Музична терапія
довела свою ефективність у знятті тривожних
станів, які тісно пов’язані зі стресом.
ПРОГУЛЯНКА НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
Кількахвилинний променад у парку, лісі у вечірній час або рано вранці допоможе вам
розслабитися і змусить вас краще спати.

СТРЕС ПІД КОНТРОЛЕМ
Життя у місті — стрімкий темп, робота, сім’я, обмежений
особистий час… Так багато усього треба встигнути й охопити!
Водночас ви відчуваєте слабкість, занепокоєність. Наше
особисте і професійне життя починають страждати. Дні
тим часом стають коротші, а ночі — довші. Ми хочемо лише
уповільнитись, зробити вдих і відпочити.
Чи здатні ми мінімізувати щоденний стрес у нашому житті?
Або, що важливіше, правильно реагувати на стресоутворюючі
фактори навколо нас? Попри те що стрес може бути
відповіддю на навколишнє середовище/роботу/сімейні проблеми в нашому житті, ми цілком у змозі не лише приборкати
його, але й утримати під контролем. Усі ми реагуємо на стрес
по-різному, саме тому не існує універсального рішення для
керування стресом. Проте є кілька простих щоденних кроків,
які ми можемо зробити за необхідності. Спробуйте деякі
з цих методів, коли ви відчуваєте, що трохи «втомилися від
усього цього».

ТЕПЛА ВАННА
Вода допоможе зняти напругу у м’язах,
відпочине ваш мозок, а це, своєю
чергою, дозволить вам почуватися
комфортніше.
ЗДОРОВИЙ СОН
Правильний режим дня допоможе вам знайти час для відпочинку.
Маємо пам’ятати, що повноцінний
сон сьогодні — це запорука здорового й успішного завтра.
ФІЗИЧНІ ВПРАВИ
Щоденні фізичні навантаження
тривалістю 15–20 хв або 2–3 години
на тиждень допоможуть вам тримати
тіло в формі. Фізичні вправи стимулюватимуть викид ендорфінів — гормонів, які
знижують рівень стресу.
ХАРЧУВАННЯ
Восени та взимку наш організм може потерпати від нестачі
вітамінів та мінералів. Правильне харчування важко переоцінити:
овочі, фрукти, горіхи, яйця та все, що містить вітаміни, мінерали і
серотонін, відповідають за почуття спокою і релаксації. Вживання цих вуглеводів допомагає підвищити рівень серотоніну, а це
спричиняє якісну зміну психологічного стану.
Загалом усе, що дозволить вашому розуму відволіктися від повсякденних потрясінь, може бути корисним. Головне — змусити
себе почуватися спокійно, бути у гармонії з навколишнім світом.

DE-STRESS YOUR LIFE!
City living: the hectic pace, work, family, limited personal
time, always so much to do. Naturally, we begin to feel tired
and run-down, even anxious, and our personal and professional life begins to suffer. As the days grow shorter and
nights longer, the only thing we want is to slow down, take
a breath, and rest.
Are we able to minimize the daily stress in our life? Or more
importantly, how do we properly respond to the stress-causing
factors around us? While stress may be a response to environmental/
work/family challenges in our lives, we are absolutely able to
tame it and get it under control. But because we all respond to
stress differently, there is no “universal” solution to manage stress.
However, there are several simple steps we can take, everyday if
needed. Try some of these techniques when your are feeling a bit
“tired of it all”.
LISTEN TO MUSIC
Classical music helps us to relax and to find harmony and balance.
Music therapy is a proven way in decreasing anxiety that is closely
connected with stress.
WALK IN THE OPEN AIR
A short brisk walk in the open air in the evening or early morning
helps us relax, also allowing us to sleep better.
WARM BATHS
Baths helps us relax our muscles and minds, calming us, allowing
us to fully rest.
SOUND SLEEP
The right timetable will help us find free time to rest (and play).
We all need to remember that a good sleep today is a key to a
healthy and successful tomorrow. Proven and entirely underestimated, sleep is fundamental for our well-being.
PHYSICAL EXERCISES
15-20 minutes of exercises every day or 2-3 hours per week, keeps
us fit, also distracting us from challenges or problems in our life,
stimulating the release of endorphins that help us reduce stress.

While stress may be a response
to environmental/work/family challenges
in our lives, we are absolutely able to tame
it and get it under control.

NUTRITION
In autumn and winter our body tends to suffer from vitamin
deficiency and a lack of minerals. Good nutrition is essential—
vegetables, fruits, nuts, and eggs are all high in vitamins,
minerals and Serotonin, a chemical transmitter responsible for
feelings of calmness and relaxation. Consumption of these foods
and good carbohydrates is considered to help elevate serotonin
levels, resulting in a qualitative change in our positive moods
and happiness.
In general, everything that will allow your mind to get rid
d of
daily stress can be helpful. The main thing is to be relaxed, be in
harmony with your environment and surrounding.

Convenient and affordable Зручна та доступна
Healthcare in Tbilisi
медицина у Тбілісі

AMC Tbilisi represents our first market entry in Georgia and first
AMC clinic outside Ukraine in 8 years. Located in the prestigious
Vake region, AMC Tbilisi is a beautiful contemporary familypractice and diagnostic clinic, staffed with American and local
physicians, offering family-practice, specialty, assistance, and
emergency services. We are excited and honored to have the
opportunity to provide concierge-driven, best practices care for
the entire Tbilisi community.

American Medical Centers (AMC), міжнародний медичний провайдер з надання медичних послуг, з гордістю оголошує про
відкриття АМС Тбілісі на початку 2016 року.
Вперше за 8 років АМС відкриває клініку поза межами
України і презентує Центр у Грузії. Розташований у престижному районі Ваке, AMC Тбілісі — центр поєднання
сучасної сімейної практики та діагностики, в якому працюють американські та місцеві лікарі, проводяться консультації
сімейних лікарів, вузькопрофільних спеціалістів, надається
перша медична допомога. Для АМС Тбілісі є честю мати
можливість представити відмінну та найкращу практику медичного догляду для громадян Тбілісі.

For plan enrolment or more information, please visit us at
http://amcenters.com/ge/

Для запису на прийом або отримання додаткової інформації,
будь ласка, відвідайте нас на http://amcenters.com/ge/

American Medical Centers, the region’s leading premier
healthcare provider, is proud to announce the opening of AMC
Tbilisi in early 2016.

AMC — THERE WHERE YOU NEED US MOST
Ukrainian’s Premier International Health Network

Kyiv
Poltava

Ternopil

Kharkiv

Lviv
Vinnytsya

Dnipropetrovsk

Ivano-Frankivsk

Zaporizhzhya
Odesa
(Opening Spring 2016)

АМС Clinics
AMC Affiliate Clinics (call AMC for preferred provider information)

AMC is working hard on expanding access to high quality family practice and emergency
care. With clinics in Kyiv, Lviv, and soon Odesa, along with 7 regional affiliate-partner clinics
throughout Ukraine, we want to be your local and regional healthcare solution. To learn more
about AMC Ukraine insurance products and its regional clinic network, please visit us at
www.amcenters.com

Kyiv: +38 (044) 490 76 00
Lviv: +38 (032) 253 70 00
www.amcenters.com

«Почувайся впевнено!
З медичними програмами АМС»

«Здоров’я та турбота» — річна програма з широким спектром
медичних послуг, що включає:
•
•
•
•
•
•

регулярні профілактичні та лікувальні візити до сімейних лікарів та інших
вузькопрофільних спеціалістів
лабораторні та діагностичні дослідження
цілодобову невідкладну медичну допомогу
послуги карети «швидкої допомоги»
вакцинопрофілактику для дітей або дорослих
виклик лікаря додому чи в офіс та стаціонарне лікування

А. Київ, вул. Бердичівська, 1 Т. (044) 490 76 00 Е. info@amcenters.com
A. Львів, вул. Богомольця, 3 Т. (032) 253 70 00 Е. lviv@amcenters.com

