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INTRODUCTION

W

Dr. Richard Styles,
AMC Medical Director
Доктор Річард Стайлз,
медичний директор АМС

elcome to our Summer Newsletter. In this edition we are looking at the importance of the food
we eat in maintaining and improving our health. There is an interesting saying that “we are
what we eat” and facing the problems of heart disease and the increasing incidence of diabetes, this
saying has never been more correct.
As spring arrives, supplies of fresh vegetables and herbs are readily available and we should concentrate upon using them in our diets, they contain many vitamins and trace elements and essential oils
that have been missing from our diets during the winter months. It is necessary to source carbohydrates and natural sugars (carrots, potatoes and beets and fresh fruits), rather than use refined sugars,
which are much more likely to cause diabetes. Sugar not only causes diabetes but is also a cause of
heart disease and we should try and decrease our sugar content and certainly remove sugar from
coffee, tea and decrease our intake of sweets. It is also important to limit the amount of salt in our
diets as this causes a rise in blood pressure. Healthy eating for children is of great importance. Try
and introduce a variety of vegetables at an early age, get children to drink water or fresh fruit juice,
and have drinks without sugar. Also, never let children eat whilst they play computer games or watch
videos, TV, or tablets, because it can lead to oobesity.
I hope you enjoy this edition and take the opportunity to gain better health through your diet.

ВСТУП

В

ітаємо на сторінках нашого бюлетеня «Літо». У цьому випуску ми розглядаємо правильне
харчування для збереження і поліпшення нашого здоров’я. Існує приказка: «Ми те, що ми
їмо». Коли ми стикаємося із проблемами серцево-судинних захворювань і збільшенням числа
випадків діабету, ця приказка є влучною як ніколи.
Із приходом літа стають доступними свіжі овочі та фрукти, і ми повинні зосередитися на
їхньому використанні в нашому раціоні, адже вони містять багато вітамінів, мікроелементів та
ефірних масел, які були відсутні в нашому раціоні протягом зимових місяців. Необхідно вживати джерела вуглеводів і цукру (моркву, картоплю і буряк, свіжі фрукти), адже при використанні
рафінованого цукру існує більша ймовірність виникнення цукрового діабету. Цукор не тільки
викликає діабет, але й є причиною хвороб серця, і ми повинні спробувати зменшити вміст цукру в своєму організмі — вилучити цукор із кави і чаю, обережно споживати солодощі, печиво
та тістечка. Важливо також обмежити кількість солі в нашому раціоні, оскільки це викликає
підвищення кров’яного тиску.
Дітей треба змалечку привчати до споживання різноманітних овочів, слідкувати, щоб діти
пили воду або сік із свіжих фруктів, а не цукровану воду. Також не годуйте дітей під час гри на
комп’ютері та перед телевізором, адже, за даними деяких досліджень, це блокує усвідомлення
дітей щодо наповнення шлунка, що може призвести до ожиріння.
Сподіваємося, що ця інформація стане вам у пригоді, та будьте здорові!
здоров !
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AMC NEWS

AMC NEWS

НОВИНИ АМС

Convenient and affordable Зручна та доступна
Healthcare in Lviv
медицина у Львові
American Medical Centers, Ukraine’s leading international health
provider network, is proud to announce the opening of its Lviv
ambulatory and assistance care facility.
At AMC, we are committed to professional and compassionate
healthcare. Our focus is to provide the best patient experience
possible, to be available 24-hours a day, delivering responsible,
evidenced-based care in a clean, modern and positive environment.
Over the next few months and years we want to show you
how we’re different and why good care truly matters. For
plan enrollment or more information, please visit us at
www.amcenters.com
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American Medical Centers (АМС), міжнародний медичний
провайдер, який є лідером у наданні якісної медичної допомоги в Україні, з гордістю повідомляє про відкриття у Львові
клініки західного стандарту.
У АМС-Львів ми прагнемо до максимально професійного
рівня у наданні медичної допомоги. Наша ціль — якість медичних послуг, доступність 24 години на добу, відповідальність та
комфортні умови.
Протягом наступних місяців та років ми хочемо показати вам,
наскільки ми відрізняємося, а також те, що турбота справді має
значення. Для реєстрації та додаткової інформації, будь ласка,
заходьте на наш сайт www.amcenters.com!

16.06.2015 13:59:35

67

AMC Kyiv is pleased to
welcome new Dietician
and Nutritionist
Dr. Vladislav Slastin
Dr. Vladislav Slastin is a certified Dietician and
Nutritionist, specializing in individually tailored nutrition plans. Educated and certified
in Belgium and Ukraine and a member of the
American Nutrition Association, Dr. Slastin has
worked with famous sportsmen and celebrities. In his practice Dr. Slastin uses modern
and progressive methods of weight loss and
lifestyle changes. For more information or
to schedule an appointment with Dr Slastin,
please visit us at www.amcenters.com or call
directly at (38 044) 490 76 00.

AMC NEWS

АМС вітає нового
спеціаліста з питань
дієтології та нутріціології
Сластін Владислав Володимирович
Лікар Сластін — сертифікований лікар-дієтолог
Міністерства охорони здоров’я України, лікарнутріціолог вищої категорії, спеціаліст з питань
харчування у фітнесі та спорті, а також тренер
зі здорового способу життя. В своїй практиці
лікар Сластін працює над лікуванням ожиріння,
корекцією ваги, харчуванням спортсменів,
використовує власні методики по схудненню.
Владислав Сластін — почесний член Асоціації
превентивної та антиейджинг медицини України,
член Міжнародного товариства спортивного
харчування, Асоціаціїї дієтологів України.

Healthy Diet

Здорова дієта

A new individual program for adults and children:

Нова індивідуальна програма для дорослих та дітей:

■

Nutritionist/Dietician full consultation and follow-up visit
Analysis of current diet and individual
recommendations
■ Food and Allergy Laboratory tests
■ Personalized diets for diabetic, cardiac patients and those who
suffer from allergies

■

■

■

Total cost 210 USD

Загальна вартість 210 USD
.
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■
■

Консультація дієтолога
Оцінка характеру харчування, розробка індивідуальної
схеми харчування
Лабораторні обстеження
Рекомендації по харчуванню при хронічних та алергічних
захворюваннях

17.06.2015 13:38:55

AMC PROFESSIONALS:
Family Medicine Department:
Dr. Richard Styles, F. P. G.P.M.D., Medical Director
Dr. Roberto Quispe, M.D.
Dr. Kateryna Kartashova, M.D., Ph.D.
Dr. Oksana Horoshchuk, M.D., Ph. D.

Obstetrician/Gynecologist Department:
Dr. Liudmyla Melnyk, M.D., Ph.D., Chief Gynecologist
Dr. Maya Kipiani, M.D. , Staff Gynecologist
Dr. Maryna Sokolova, M.D., Staff Gynecologist

Pediatric Department:
Dr. Oksana Chernyshova, M.D., Ph.D., Chief Pediatrician
Dr. Yosyp Siladi, M.D.
Dr. Alla Feylo, M.D.
Dr. Tetyana Konotops’ka, M.D.

ENT Department:
Dr. Andrii Bobrov, M.D., Ph.D.
Dr. Maksym Situkho, M.D.
Dr. Anhelina Kovalova, M.D.

Specialists:
Ultrasound specialist: Yuliia Abakarova, M.D.
Cardiologist: Maryna Sharaieva, M.D., Ph.D.
Ophtalmologist: Tetiana Litvinenko, M.D.
Orthopedist: Valeriia Horelik, M.D.
Dermatologist: Dr. Pavel Chernyshov, M.D., MSc., Ph.D.
Dermatologist: Dr. Olha Nepomiashcha, M.D
Neurologist: Oleksandr Illiuchok, M.D.
Pulmonologist: Vasyl Melnyk, M.D., Ph.D., Professor
Endocrinologist: Oleksandr Prystupiuk, M.D.
Psychotherapist: Violetta Sokol, Psy.D.
Physiotherapist: Oleksandr Schepielin, M.D.

Nurses:
Olena Popova, Chief Nurse
Anna Pedora
Olena Demidenko
Soroosh Anwer Faruqui
Kateryna Kotlyar

_00D48_TYHspec_02_2015_006-007-TYH-02-15-new-2.indd_10736518.indd 7

ЛІКАРІ AMC:
Сімейна медицина:
Річард Стайлз, медичний директор
Роберто Кіспе, сімейний лікар
Катерина Карташова, к.м.н., сімейний лікар
Оксана Горощук, сімейний лікар

Гінекологія:
Людмила Мельник, к.м.н., зав. відділенням
Майя Кіпіані, лікар-гінеколог
Марина Соколова, лікар-гінеколог

Педіатрія:
Оксана Чернишова, к.м.н., зав. відділенням
Йосип Сіладі, лікар-педіатр
Алла Фейло, лікар-педіатр
Тетяна Конотопська, лікар-педіатр

Отоларингологія:
Максим Сітухо, лікар-отоларинголог
Андрій Бобров, к.м.н., лікар-отоларинголог
Ангеліна Ковальова, лікар-отоларинголог

Профільні спеціалісти:
Ультразвукова діагностика: Юлія Абакарова, лікар УЗД
Кардіолог: Марина Шараєва, к.м.н.
Офтальмолог: Тетяна Літвіненко
Ортопед: Валерія Горелік
Дерматолог: Ольга Непом’яща
Дерматолог: Павло Чернишов, к.м.н.
Невропатолог: Олександр Іллючок, к.м.н.
Пульмонолог: Василь Мельник, к.м.н., професор
Ендокринолог: Олександр Приступюк
Психолог: Віолетта Сокол
Фізіотерапевт: Олександр Щепелін

Медичні сестри:
Олена Попова, головна мед. сестра
Олена Деміденко
Ганна Педора
Суруш Анвер Фарукі
Катерина Котляр
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КАТЕРИНА КАРТАШОВА,
сімейний лікар АМС
KATERINA KARTASHOVA,
AMC Family Physician

АМІНИ ЖИТТЯ
У запас отримати вітамінний заряд під час фруктово-ягідного
сезону неможливо: практично всі вітаміни виконують свою
роль і виводяться з організму через кілька годин. Однак
розумний підхід до харчування і застосування вітамінних
комплексів — це запорука гарного самопочуття і настрою.
З тих пір як біохімік Лайнус Полінг відкрив світові «аміни життя» — вітаміни, ми знаємо, що найчастіше саме їх нам бракує, коли ми відчуваємо слабкість, підвищену стомлюваність,
зниження концентрації уваги, сухість шкіри.

Де брати вітаміни?
Найбільш природно отримувати вітаміни з їжі, бо наш організм їх не синтезує (за винятком часткового синтезу, наприклад, вітаміну D в шкірі).
Однак натуральний раціон не завжди забезпечує організм
всіма необхідними вітамінами повністю. Зазвичай це пов’язано з тим, що і як ми їмо: одноманітним харчуванням,
суто рослинною їжею, деякими дієтами для зниження ваги,
особливостями кулінарної обробки.

Особлива увага
Більшість вітамінів необхідні організму в дуже невеликій
концентрації. Але є вітаміни, яким приділяється особлива
увага, — вітаміни А, С і фолієва кислота.
Вітамін С відомий як панацея від усіх хвороб. Окрім антиоксидантних властивостей аскорбінова кислота бере активну
участь у синтезі колагену. Потреба у вітаміні С збільшується
при курінні (нікотин руйнує аскорбінову кислоту). Вітамін С
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ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
YOUR HEALTH

Відомий кардіохірург Микола Амосов
після операції призначав пацієнтам
«вітамінну пасту», яка прискорювала
одужання. Це суміш мікроелементів
і вітамінів. Треба перемолоти по 500 г
родзинок, кураги, інжиру, чорносливу
і волоських горіхів, 1 лимон зі шкіркою
та змішати з 500 г меду. Готову
«пасту» розкласти по банках.

бере участь у синтезі карнітину, який відповідає за спалювання жиру в організмі, а значить, допомагає знизити вагу.
Джерела вітаміну — цитрусові, яблука, шипшина, свіжі листові овочі, петрушка і болгарський перець.
Фолієва кислота. Саме достатній рівень фолатів забезпечує
нормальний розвиток нервової системи у дитини, а також
запобігає розвитку мегалобластної анемії (однієї з причин
затримки розумового розвитку). Нестача фолатів може бути
пов’язана з підвищеним ризиком раку кишечнику. Шукайте фолієву кислоту в таких продуктах, як зелень, сочевиця,
мінеола, спаржа, горіхи (особливо арахіс), цукрова кукурудза, зерновий хліб.
Вітамін А. Його нестача відображається на стані шкіри обличчя
(сухість та лущення) і зубів (вони більш гостро реагують на
холодну і гарячу їжу), може призвести до частих застуд або
безсоння, передчасного старіння організму, серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту. Джерело вітаміну А
в моркві, шпинаті, зеленому салаті, помідорах і капусті,
у печінці, жирній рибі.
Вітамін D. Контроль адекватного вітамінного D-статусу важливий для профілактики різних видів раку, ревматоїдного
артриту, гіпертонії. З риби найбільш багатий вітаміном D
окунь. Багато вітаміну в кисломолочних продуктах, сирі, олії
та вершковому маслі, петрушці, картоплі.
Лікопін благотворно впливає на рівень холестерину. Багатими джерелами лікопіну вважаються томати і червоний
перець.

Zn

Fe
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LIFE VITAMINS &
SUPPLEMENTS

Mg

Good nutrition and vitamin complexes help support and
augment good health.
Since the discovery of “life amines,” or vitamins, by the Nobel
Prize winning Biochemist Linus Pauling, we have understood
the direct link between vitamin deficiency and occasional or
general malaise, weakness, fatigue, reduced concentration, or
dryness of the skin, among other ailments.

What are the sources of vitamins?
The obvious and most natural way of obtaining vitamins is from
ingesting the food and liquids we eat and drink. However, our natural
diet does not always provide the body with a sustainable amount of
vitamins often because of what and how we eat—unvaried diets,
weight loss diet plans, or just the peculiarities of cooking.

The Big Four
Most vitamins are necessary for the body in very small
concentrations. But there are vitamins that deserve
special attention such as Vitamin A, C, D, and folic acid.
Vitamin C is known as the panacea for all diseases. In addition to
its antioxidant properties, ascorbic acid is actively involved in its
collagen synthesis. Vitamin C is involved in the Carnitine metabolic

Vitamin C is involved in the Carnitine
metabolic synthesis, which is responsible
for burning fat in the body and thus helps
to reduce weight. Sources of Vitamin C
can be found in citrus fruits, apples, fresh
vegetables, parsley, and bell pepper.
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Ca
synthesis, which is responsible for burning fat in the body and thus
helps to reduce weight. Sources of Vitamin C can be found in citrus
fruits, apples, fresh vegetables, parsley, and bell pepper.
Folic acid or folate provides for the normal development
of a child’s nervous system and helps prevent the
development of megaloblastic anaemia (one of the causes
of mental retardation). Lack of folates in our system may be
associated with an increased risk of bowel cancer. Look for
folic acid in foods like greens, lentils, mineola, asparagus,
nuts (especially peanuts), sweet corn, whole grain bread.
Vitamin A deficiency may cause skin (dryness and peeling),
teeth problems, and may lead to frequent colds or insomnia,
premature aging, or diseases of the gastrointestinal tract.
Carrots, spinach, lettuce, tomato and cabbage, liver, oily fish are
excellent sources of Vitamin A.
Control of our body’s vitamin D intake is important for the
prevention of various types of cancer, rheumatoid arthritis,
and hypertension. Fermented dairy food, cheese, oil and
butter, parsley and potatoes and fish have a high Vitamin D
concentration.

Ca

To order Vitamins or Supplements, please call AMC Kyiv’s
Pharmacist, Dr. Anna Nechemenko, at (044) 490 76 00
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ДІЄТИЧНА КЛІТКОВИНА
DIETARY FIBER

КЛІТКОВИНА

Клітковина (або харчові
волокна) — це комплекс речовин
рослинного походження, які
не перетравлюються та
не абсорбуються шлунковокишковим трактом людини.

Ще зовсім недавно її зневажливо називали баластом,
а сьогодні на основі клітковини будуються цілі оздоровчі
системи!
Волокна клітковини не перетравлюються і виводяться з організму в незмінному вигляді, тому виникає питання, яка тоді
з них користь.
Клітковина — це своєрідна мітла, яка очищує кишечник і змушує
його активніше працювати. А це дуже важливо:
■

при багатьох захворюваннях шлунково-кишкового тракту,
пов’язаних з порушенням травлення, при хронічних запорах,
ожирінні, геморої, цукровому діабеті, дивертикульозі,
підвищеному холестерині, серцевих недугах;
■ для очищення організму від токсинів;
■ для запобігання появі каменів у жовчному міхурі;
■ як профілактика раку.

Розчинна клітковина — це смола, пектин, геміцелюлоза.
Її джерела: водорості, цитруси, яблука, ячмінь, цільні вівсяні
зерна, боби. Для перетравлення такої клітковини організму
потрібно багато часу, завдяки чому довше відчувається почуття
ситості. Важливо: швидке насичення без зайвих калорій.
Розчинні волокна уповільнюють процес потрапляння цукру
в кров, знижують рівень «поганого» холестерину.

Така різна

Нерозчинна клітковина — це целюлоза і лігнін. Джерела:
пшениця і овочі. Такі волокна прискорюють проходження
їжі по ШКТ і вбирають у себе по шляху рідину. Вживання саме
нерозчинної клітковини сприяє очищенню організму і, як
результат, зменшує кількість запорів.

За хімічним складом клітковина — складний незасвоюваний
вуглевод. Вона буває розчинною і нерозчинною і залежно від
цього має різний фізіологічний ефект на організм.

Вміст харчових волокон
Продукт (100 г)
Клітковина (г)

Висівки
Боби
Кокос
Мигдаль
Хліб з муки грубого помолу
Фініки
Дикий рис
Зелень
Капуста
Яблука
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44
25
24
18
13
9
5
3,8
2,9
2

Все добре в міру
Щоб кишечник не збунтувався, долучайтеся до харчування
з великим вмістом клітковини поступово. Краще отримувати
клітковину з найрізноманітніших живих продуктів харчування,
ніж покладатися на добавки, що містять клітковину.
Гастроентерологи радять вживати як мінімум 20–35 г клітковини
на день, діабетикам — не менш 50 г.

Візьміть на замітку
■

Не очищуйте шкіру з фруктів та овочів — вона багата на
харчові волокна.
■ Обирайте цільнозерновий хліб та макаронні вироби з необробленої муки.
■ Краще обирати на десерт фруктовий салат замість тістечка.

17.06.2015 13:38:58

Soluble dietary fibers include gum, pectin, and hemicellulose.
Its sources are the following: algae, citrus, apples, barley, whole
grain oats, and beans. Soluble fibres slow down the process of
sugar penetration in the blood, reducing the level of “bad” cholesterol.
Insoluble fibres include cellulose and lignin. Sources: wheat
and vegetables. These fibers speed up the passage of food
through the gastrointestinal tract and absorb liquid on their way.
Use of insoluble fibеrs helps clear the body, reducing constipation as a result.

In good measure
DIETARY FIBER

It is best to increase your fiber intake gradually. And to obtain fiber
from as many different real food sources as possible as opposed
to supplements. Gastroenterologists recommend taking at least
25–35 grams of fibеrs a day, not less than 50 g for diabetics.

Nutritionists agree that obtaining enough fiber in our diet is
essential for healthy living!

Take note
■

Dietary fiber is not digested or absorbed in our bodies; it actually
passes quickly through our digestive tract. We can imagine Fiber to
be a sort of broom, creating bulk and aiding in moving stool and
harmful carcinogens out of our system. Proper amounts of fiber in
our diet clean our intestines, allowing them to work more actively.
Fiber is important for:
■

Many diseases of the gastrointestinal tract associated with indigestion, chronic constipation, obesity, haemorrhoids, diabetes,
diverticulosis, high cholesterol, and heart disease.
■ The elimination of toxins from the body.
■ The prevention of gallstones.
■ Cancer prevention.

Fiber types
Fibers are a complex of non-digestible carbohydrates. They may be
soluble and insoluble, and depending on this they have a different
physiological effect on the body.
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Do not peel off the skin of fruit and vegetables — it is rich in
dietary fiber.
■ Choose whole wheat bread and macaroni products from untreated flour.
■ Choose fruit instead of cakes!

Common Dietary Fibers
Product (100 g)
Fiber (g)

Bran
Beans
Coconut
Almonds
Whole-wheat bread
Dates
Wild rice
Greens
Cabbage
Apples

44
25
24
18
13
9
5
3,8
2,9
2
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ЮЛІЯ АБАКАРОВА,
лікар УЗД АМС
YULIA ABAKAROVA,
AMC Ultrasound specialist

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Атеросклероз — це пошкодження стінок судин внаслідок
шкідливих впливів, таких як нікотин, підвищений рівень
холестерину, а також старечий знос судин. Судини поступово
втрачають гнучкість, стають твердими через осідання жирів
і вапна на стінках, позбавляються пружності і, як наслідок,
звужуються, що знижує доступ крові до органів.

Група ризику
Досі не існує єдиної точки зору щодо пускових механізмів
атеросклерозу. В даний час широко обговорюється запальна
теорія атеросклерозу: у зоні хронічної запальної реакції
завжди підвищується рівень лейкоцитів, С-реактивний
білок, фібриноген і формується бляшка. До основних причин
розвитку запалення поряд з традиційними факторами
ризику: віком, статтю (частіше чоловічою), спадковою
схильністю, курінням, артеріальною гіпертензією, цукровим
діабетом, ожирінням — відносять і наявність інфекційних

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА
SPECIALIST ADVICE

агентів. Доведено, що запальну реакцію в судинах можуть
викликати бактерії, які вражають легені, шлунок, і деякі
вірусні захворювання, такі як герпес, цитомегаловірус. Окрім
цього, однією з головних причин хвороб судин (а також
серця) є занадто високий рівень холестерину у крові, основна
частина якого в організмі людини виробляється печінкою,
а ще невелика частина надходить з їжею.

Їмо правильно
Для профілактики атеросклерозу бажано їсти продукти зі зниженим вмістом солі та холестерину (злаки, овочі — моркву,
баклажани, цибулю-порей, часник, у великій кількості ягоди
жовтувато-рудих кольорів).
Готуйте смачно та корисно, використовуючи декілька порад:
■ Обирайте «нежирні» методи приготування: наприклад,
запікайте, відварюйте, тушкуйте або готуйте на пару замість
жаріння. Чудовий спосіб — запікання м’яса в рукаві у
власному соку без додавання жиру.
■ Уникайте тривалого та глибокого зажарювання продуктів.
■ Як топінг для салату замість сиру використовуйте оливки,
горіхи та насіння.
■ Для соусів замініть вершки нежирним молоком.
■ Якщо можливо, знімайте з готової курки шкіру (тут сховано
чимало жиру!) перед подаванням до столу.
■ До нежирних сортів м‘яса відносяться яловичина,
крільчатина, курятина. Вони мають більш збалансований
склад жирних кислот.

Знижувати рівень «поганого» холестерину,
підтримувати здоров‘я серцево-судинної
системи, грати ключову роль у функціонуванні
нервової системи здатні поліненасичені омега-3
та омега-6 жирні кислоти. Саме тому дієтологи
настійно рекомендують споживати продукти,
багаті на поліненасичені жирні кислоти: жирну
морську рибу, лляну, ріпакову олію, волоські горіхи.
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ATHEROSCLEROSIS
Atherosclerosis is the damage of vessel walls due to harmful effects, such as nicotine, high cholesterol, and the general aging of
vessels. Vessels gradually lose their flexibility and become sclerotic due to sedimentation of fats and lime on the walls, losing
elasticity and consequently becoming narrower, which lowers
blood access to our vital organs.

Risk group
So far there is no consensus on the triggers of atherosclerosis.
A chronic inflammatory reaction zone is always associated with
increased levels of leukocytes, C-reactive protein, fibrinogen,
and subsequently plaque is formed.
The main causes of inflammation along with traditional risk factors such as age, sex (more often male), hereditary predisposition, smoking, hypertension, diabetes, and obesity may also
include the presence of infectious agents. In addition, one of
the major causes of vascular (and heart) diseases is a high blood
cholesterol level, primarily produced by our livers.

Eat properly

■

Remove the skin from cooked chicken (skin has a lot of hidden fat).

To prevent atherosclerosis, we should eat foods low in salt and cholesterol (cereals, vegetables, and fruits).

■

Low-fat varieties of meat include beef, rabbit, and chicken.
They have a balanced composition of fatty acids.

Prepare delicious and healthy meals by:
■

Choosing “fat-free” methods of cooking: bake, boil, stew or
steam instead of frying. Roast meat in cooking or baking paper, in its own juice, without any additional fat added .

■

Avoid deep roasting meats or vegetables.

■

Use olives, nuts and seeds instead of cheese as salad topping.

■

Replace cream with low fat milk in sauces or olive oil based
sauces.
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Polyunsaturated Omega-3 and Omega-6 fatty
acids are capable of lowering the level of “bad”
cholesterol, maintaining cardiovascular health,
playing a key role in nervous system. That is why
nutritionists strongly recommend eating food
rich in polyunsaturated fatty acids: fatty sea fish,
flaxseed, rapeseed oil, and walnuts.
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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
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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
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ПОРАДИ ГІНЕКОЛОГА
WOMEN’S HEALTH

МАЙЯ КІПІАНІ,
лікар-гінеколог АМС
MAYA KIPIANI,
AMC Gynecologist

ХАРЧУВАННЯ
ТА ПЛАНУВАННЯ ВАГІТНОСТІ
Наші харчові вподобання, звички і спосіб життя значно впливають
на здатність зачати, виносити і народити здорову дитину.

Регулюємо вагу
Як надлишок, так і дефіцит маси тіла позначається на фертильності, тобто на здатності до зачаття, впливаючи на гормональний фон, а отже, на дозрівання яйцеклітин, процес овуляції
у жінок і сперматогенез у чоловіків. Ідеальна вага розраховується
за формулою: масу тіла (кг) розділити на зріст у квадраті (м). Норма: 18,5–24,99. Якщо ваш показник інший, дієтолог допоможе
скласти дієту. Продукти, що сприяють зачаттю:
■ овочі, фрукти, різноманітні плоди — віддайте їм перевагу;
■ продукти, багаті на білок: м’ясо, птиця, риба, бобові, яйця,
горіхи, пророщені злаки;
■ молочні продукти як джерело кальцію;
■ рослинна олія для салатів: оливкова, льняна, кунжутна —
вона є джерелом вітаміну Е та поліненасичених жирних кислот;
■ хліб з борошна грубого помелу або з висівками, цільний
рис, макаронні вироби із твердих сортів пшениці.

Підготовку до вагітності бажано
розпочати щонайменше за 3 місяці.
І жінці, і майбутньому батькові
необхідно пройти повне обстеження
та переглянути свій раціон.
■ нікотин, алкоголь (зокрема, пиво у чоловіків), стимулятори,
кофеїн, деякі лікарські препарати;
■ м’ясо та риба, що пройшли недостатню термічну обробку.

Вітаміни та мінерали

Шкідливим звичкам ні

■ Фолієва кислота — в дозуванні 400 мкг на добу за 2–3 місяці
до планованої вагітності та до 12 тижнів вагітності — знижує ризик розвитку вад нервової системи у дитини.
■ Йод — його дефіцит негативно впливає на формування головного мозку, нервової системи та кісткової тканини дитини.

Знижують здатність до зачаття, призводять до порушень
репродуктивної функції:
■ продукти з високим вмістом жирів і цукру, барвників і консервантів (фастфуд, субпродукти, напівфабрикати, випічка, торти, солодкі газовані напої тощо);

Усе сказане плюс помірне фізичне навантаження, позитивний
емоційний фон і підтримка досвідчених фахівців допоможуть вам
підготуватися до цього важливого моменту — зачаття. Підготовка
до вагітності має пройти в атмосфері спокою і приємних емоцій.
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NUTRITION AND
PREGNANCY
Our food preferences, habits and lifestyle greatly affect the
ability to conceive, carry, and give birth to a healthy baby.

Regulating weight
Both excess and low body weight affects fertility — the
ability to conceive, the process of ovulation in women, and
spermatogenesis in men.
The ideal weight is calculated by a common BMI formula:
body weight (kg) divided by height squared (in meters).
A normal range is between 18,5–24,99. If your personal BMI
is higher or lower than normal, a dietician or nutritionist can
assist.
Products contributing to strong fertility:

It is preferable to start preparation
for pregnancy at least 3 months in
advance. Both a woman and a future
father should undergo a complete
examination and full review of their diet
and lifestyle habits.

Recommended Vitamins
and Minerals
■ Folic acid — a recommended dose of 400 μcg per day for
2–3 months before the planned pregnancy and up to 12 weeks
during pregnancy reduces the risk of malformations of the
nervous system in children.
■ lodine — lack of iodine affects the brain, nervous system,
and potentially the bone tissue of the child.

■

Various vegetables, fruit — preferably in season;
Foods rich in protein: meat, poultry, fish, beans, eggs, nuts,
and sprouted grains;
■ Dairy products for sources of calcium;
■ Vegetable oil for salads, olive, linseed, sesame — sources of
vitamin E and polyunsaturated fatty acids;
■ Whole-wheat or germ bread, whole rice, whole-wheat
macaroni products.
■

A proper diet, vitamins and supplements, moderate exercise,
a positive emotional environment, and regular support from
experienced professionals will help you to prepare for the
greatest miracle of our lives.

Bad Habits
Bad Habits in food choice lower the ability to conceive, and may
lead to reproductive function disorders:
■ Stay away from foods that are high in fat and sugar, food
colors and preservatives (fast food, by-products, convenience
foods, pastries, cakes, sweet carbonated drinks, etc.);
■ Nicotine, alcohol (particularly, beer for men), stimulants,
caffeine, and certain medications should be avoided;
■ Meat and fish that have undergone insufficient processing
should also be avoided.
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ОКСАНА ЧЕРНИШОВА,
лікар-педіатр АМС
OKSANA CHERNYSHOVA,
AMC Pediatrician

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ —
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
Основне завдання дитячого меню — забезпечити достатнє
надходження вітамінів, мікроелементів та інших поживних
речовин, враховуючи інтенсивне зростання та розвиток
дитини.
Американська та Європейська дієтологічні асоціації вважають, що всі речовини, необхідні для зростання та розвитку
дитини, мають потрапляти в організм з їжею. Харчування — це звичка, яка формується передусім під впливом сім’ї,
однолітків і засобів масової інформації.
Сімейні вподобання — уявлення про улюблену їжу та їжу, що
не смакує, — виникають у ранній період розвитку дитини і часто зберігаються на все життя. Позитивний вплив регулярних
спільних трапез дається взнаки і у зрілому віці. Любов і довіра
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ПОРАДИ ПЕДІАТРА
PEDIATRIC ADVICE

Основне завдання правильного
харчування в дитячому віці —
забезпечити достатнє надходження
вітамінів, мікроелементів та інших
поживних речовин, враховуючи
інтенсивне зростання та розвиток
дитини.
в сім’ї сприяють формуванню критичного ставлення до негативного впливу засобів масової інформації, а також оточення
на світогляд дитини.
Золоте правило правильного харчування говорить, що
дитині необхідно класти в тарілку одну столову ложку їжі на
рік життя, а пізніше за необхідності додавати ще залежно від
апетиту.
Через невеликий розмір шлунка та коливання апетиту
дітям необхідно харчуватися 4–6 разів на добу. Треба намагатися спланувати приймання їжі так, щоб дитина отримала
необхідну кількість поживних речовин, при цьому їжа має
якомога менше сприяти виникненню карієсу. Не менш важлива під час вживання їжі позитивна атмосфера, що формується
сім’єю і школою. Розпорядок дня, правильна сервіровка
столу та використання столових приладів, сімейні традиції
та свята — усе це відіграє величезну роль у правильному
вихованні дитини.
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Харчування і стоматологічне здоров’я тісно пов’язані
одне з одним. Карієс виникає при розщепленні бактеріями
Streptococcus mutans ферментованих вуглеводів на
поверхні зубів, внаслідок чого утворюються органічні кислоти, які знижують pH у ротовій порожнині до 5,5 і менше
та спричиняють демінералізацію емалі. Отже, у раціоні
дитини слід обмежувати продукти, що містять сахарозу
і крохмаль, а також вуглеводи, які швидко засвоюються.
Деякі продукти з високим вмістом білка (горіхи, твердий
сир, яйця, м’ясо) не сприяють зниженню pH зубного нальоту і тому мають захисний ефект щодо карієсу. Вживання
цих продуктів разом із їжею, що містить цукор, допомагає
знизити pH.
Раціон дитини на 50 % має складатися із фруктів та овочів,
які забезпечують адекватне добове надходження вітамінів
і мікроелементів до організму дитини, а інші 50 % мають становити м’ясо, молочні продукти, каші.
Існує категорія дітей, які постійно погано їдять. Доведено, що постійне недоїдання негативно позначається на
інтелектуальному розвитку. Школярі, які не снідають, набагато гірше засвоюють матеріал у школі, ніж їхні однолітки, які
їдять вранці. Сніданок має бути обов’язковим. Це може бути
просто склянка молока або порція йогурту, чашка какао з молоком і печивом, омлет або млинці — те, що любить дитина.
Дітям, які відмовляються від фруктів та овочів, необхідно
робити соки, що забезпечують надходження до організму
вітамінів і мікроелементів. Альтернативою цьому може бути
прийом препаратів, але слід пам’ятати, що згідно з останніми
дослідженнями лише 30 % цих речовин засвоюються
організмом, і намагатися забезпечити надходження вітамінів,
мікроелементів та інших поживних речовин шляхом правильного харчування.
На закінчення зауважимо, що правильне харчування дітей —
це передусім виховання та запорука здорової нації в майбутньому.

CHILDREN’S NUTRITION
FOR GROWTH AND
DEVELOPMENT
Dieticians agree that most necessary nutrients for a child’s
proper growth and development should come from their existing diet. But what we eat and how we eat is a habit formed
primarily under the influence of family, peers, and even media.
What we eat is determined by family preferences, culture, and
even our socio-economic condition. And early habits and
choices often remain with us throughout our lives. Indeed, even
a close family, with an abundance of love and trust, contributes
to a child’s self-perception, confidence and personal diet habits.
The place and environment should be positive, whether at home
with family or at school — all play a vital role in the proper child’s
eating habits and proper digestion.
Nutrition and dental health are also closely related to
each other. Cavities occur when bacteria degrades fermented
carbohydrates on the tooth surface, resulting in the formation of
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organic acids that lower the pH in the mouth. Thus, a child’s diet
should include a limited number of products containing sucrose
and starch and other carbohydrates that are rapidly digested.
Some foods high in protein (nuts, cheese, eggs, meat) do not
contribute to the reduction of dental plaque pH and therefore
have a protective effect against cavities.
50% of child’s diet should consist of fruits and vegetables that
provide an adequate daily intake of vitamins and minerals;
another 50% should be meat, dairy products, and cereals.
Because of the size of children’s stomachs and regular appetite
fluctuations, children should preferably eat 4-6 times a day.
There is a category of children who regularly eat improperly.
Malnutrition has proven to affect emotional and intellectual
development. Tests show that students who avoid breakfast have
a more difficult time learning certain materials in school compared
to peers who regularly eat breakfast. So whether breakfast is
a simple glass of milk or serving of yogurt, a cup of cocoa with
milk and biscuits, or scrambled eggs or pancakes, it should be a
mandatory start to our children’s day.
For children who may refuse from fruit and vegetables, you
may want to offer juices, preferably freshly squeezed, to
ensure the proper and regular intake of vitamins and minerals.
Supplements and Vitamins may be an alternative, but
according to the recent studies, only 30 % of these substances
are absorbed by the body, and can never fully take the place
of good seasonal and healthy foods.
Proper nutrition is education, a positive environment, and the
right habit-forming choices to last a lifetime.

The main objective of proper nutrition in
childhood is to ensure an adequate intake
of vitamins, minerals and other nutrients
that help provide for proper growth and
development.
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РОЗМОВА З ПСИХОЛОГОМ
PSYCHOLOGIST’S CORNER

ВІОЛЕТТА СОКОЛ,
психолог АМС
VIOLETTA SOKOL
AMC Psychotherapist

PRIMARY FOOD
There is a unique nutrition theory! People who eat healthy are
not always necessarily healthy. They may try to get the exact
right amount of flax seed oil, or try to drink only bottled water,
or have only super foods for breakfast. Yet others may eat
literally ”garbage,” like we’ve all seen at a party or in a movie
theater and they appear to be very healthy!
Part of it is genetics, and part of it is what we call ”Primary
Food.” We should understand that our health determination
is not just what we eat, but also the water we drink, the air
we breathe, the love in our lives, whether we exercise, and all
those things.
Yes, food is very important. It’s what creates our cells, our
tissues, our blood, our organs, our skin, our hair, our thoughts,
our feelings, and our future. That’s really important, but even
more important is having our ”primary food”: having love
in our lives, exercising our bodies, meditation and having a
healthy career.
For example, our relationships. For people who go home
and binge at night, do you think that same person would
binge if he were to come home to someone who gave him a
warm hug and said I love you? Much less likely, right? So you
have to ask yourself: does this person have an eating disorder
or does he have love deficiency?
There is this concept that is called Vitamin ”L”. Just as you
know there are vitamins A, B, C, so to we have Vitamin L —
LOVE. Understanding the importance of this nutrient in our
daily diet will help healing occur more rapidly. Today in the
field of relationships there is a breakdown of marriage, many
end up in divorce and even if a bad marriage stays together -
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it doesn’t mean that the couple is necessarily happy; a lot of
people stay together just because they are afraid NOT to stay
together.
It’s not just our relationships either, it’s also our careers.
If you were in a job that you didn’t like, that is painful to be at,
where your co-workers are the last people you ever want to
see again but you spend all day every day with them. The job
is frequently diametrically opposed to your personal values.
This is NOT healthy! You know you will come home and will
do something negative. Remember, the environment you’re
in affects your health and your future.
Next is physical activity. You can spend a lot of money on
food, but if you’re not exercising, you’re not assimilating or
digesting the food in the same way.
Spirituality. People with a spiritual practice heal faster and
stronger. It brings momentum to what they want to achieve
in their lives. For some it is their traditional religion that they
were raised in, for others it may be some new religion, eastern
religion, maybe yoga. It could be found in nature. Whatever
brings depth and personal individual strength.
So nutrition alone maybe missing the point. There is
so much more that people need for ultimate health! We as
human beings have this amazing potential to heal ourselves
by ourselves. We have the intelligence and the drive towards
having a great life. And so it’s up to you, where do you want to
go with this single precious life of yours.

ОСНОВА ХАРЧУВАННЯ
Це унікальна теорія харчування! Люди, які їдять здорову
їжу, не обов’язково є здоровими... Вони будуть намагатися отримати правильне масло насіння льону, або спробувати пити тільки бутильовану воду, або споживати тільки
суперпродукти для сніданку... Але інші будуть харчуватися
буквально «сміттям», яке нам пропонують на вечірках та в
кінотеатрах. І їм здається, що вони будуть здоровими! Треба зрозуміти, що ви — це не тільки те, що ви їсте, це також
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вода, яку ви п’єте, це повітря, яким ви дихаєте, любов у вашому житті... Всі ці речі...
Так, харчування дуже важливе. Це те, що створює наші
клітини, тканини, нашу кров, наші органи, шкіру, волосся,
наші думки, наші почуття і наше майбутнє. Це дійсно важливо, але важливіше – мати духовну їжу: знайти у своєму житті
місце для любові, змусити працювати своє тіло й думку, гартувати свій дух.
Наприклад, відносини. Деякі люди, прийшовши додому ввечері, одразу випивають, а якби в таких людей був
хтось важливий для них, хто чекає на них вдома з теплими обіймами та добрими словами, хіба вони б випивали?
Навряд чи... Так що ви повинні запитати себе: ця людина є
розладом харчової поведінки або вона має дефіцит любові?
Існує така концепція, що називається «вітамін L». Так само,
як, ви знаєте, є вітаміни А, В, С, так вітамін L — це ЛЮБОВ.
На сьогодні є багато сімейних пар, які живуть в постійному
розладі, багато з них зрештою розлучаються, і, навіть якщо
вони залишаються разом, це не означає, що вони щасливі,
багато людей залишаються разом тільки тому, що вони бояться НЕ залишатися разом...
Так само складається із кар’єрою. Якщо ви не любите
свою роботу, то болісно бачити кожного дня своїх колег,
адже це останні люди, яких би ви хотіли бачити в своєму
житті... Робота часто діаметрально протилежна вашим
особистим цінностям. Це не є здорово! Адже, приходячи
додому, ви приносите весь негатив із собою. Пам’ятайте,
навколишнє середовище також впливає на ваше здоров’я
і ваше майбутнє.
Духовність. Люди з духовною практикою, як правило,
реабілітуються від зовнішніх впливів швидше і сильніше.
Вона вносить імпульс до того, що вони хочуть досягти в
своєму житті. Для декого це їх традиційна релігія, для інших
це якась нова релігія, релігія східна, можливо, йога.
Так, одне харчування — це як відсутня крапка. Щоб бути
цілком здоровою людиною, існує багато способів, окрім
правильної їжі! Ми, людські істоти, маємо цей дивовижний
потенціал, щоб залікувати себе самі. У нас є інтелект і прагнення до великого життя.
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В ГОСТЯХ У АМС
AMC GUEST

ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ:
ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ,
СТРУНКІШЕ
Для багатьох його струнка фігура — приклад для наслідування.
Але за гарним пресом та ідеальною вагою прихована колосальна робота над собою. Секретами відмінної спортивної форми
ділиться відомий український співак Віталій Козловський.
«Перед зйомками кліпу «Будь сильніше» я сів на білкову дієту.
І звісно ж, щодня інтенсивно займався у спортзалі. Завдяки
цій системі помітно «підсушив» тіло, з’явилися кубики пресу,
хоча до цього я був переконаний, що не схильний до них через спадковість. Спочатку дотримувався дієти неухильно, але
з часом, коли організм звик, став іноді дозволяти собі вуглеводи, наприклад вироби з борошна. Роблю це нечасто. Якщо
ввечері вже дуже хочеться їсти, а перед важливими зйомками не можна робити послаблення в дієті, беру жменю насіння
та втамовую голод ним».

БІЛКОВА ДІЄТА ВІД ВІТАЛІЯ
Приблизне денне меню:
• 150–200 г індичої грудки або філе морської риби (варені)
• 100 г знежиреного сиру
• білок 5 варених яєць
• 1 жменя фундука або мигдалю
До того ж необхідно пити багато води та після 18.00 не їсти.
A HIGH-PROTEIN DIET FROM VITALY
Approximate daily menu:
• 150–200 g of turkey breast fillets or fillet of sea fish (cooked)
• 100 grams of fat-free yogurt
• egg boullion of 5 boiled eggs
• 1 handful of almonds or hazelnuts
In addition, you must drink lots of water and shouldn’t eat
after 18.00.
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VITALY KOZLOVSKY:
HIGHER, STRONGER, LEANER
For many, Vitaly Kozlovsky’s slim figure is something to
emulate. But to obtain and keep an ideal weight is not easy.
Vitaly Kozlovsky, popular Ukrainian pop singer, shares with
AMC’s To Your Health his fitness secrets.
“Before filming the music video “To be stronger”, I focused on
a strict diet regime made up largely of only protein. I worked
hard every day in the gym. My routine of diet and a exercise
significantly improved my fitness level, body, and health.
I believe it is very important to at first strictly follow a healthy
diet. As one’s body becomes accustomed to the diet, then we
can afford certain carbohydrates, such as pastries or some
starch. To be honest, at times I am quite hungry, specifically
in the evenings. Оften before a video shoot or event, I will just
take a handful of seeds and “hunger quench” it — go hungry
and try to bare it“.
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«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 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
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AMERICAN MEDICAL CENTERS —
Ukrainian’s Premier International Health Network

Kyiv

Lviv

Poltava

Ternopil

Kharkiv

Vinnytsya
Ivano-Frankivsk

Dnipropetrovsk

Zaporizhzhya
Odesa

АМС Clinics
AMC Affiliate Clinics (call AMC for preferred provider information)
AMC is committed to professional and compassionate healthcare. Our focus is to provide the best patient
experience possible, to be available 24-hours a day, delivering responsible, evidenced-based care in a
clean, modern and positive environment. For plan enrollment or more information, please visit us at
www.amcenters.com

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