Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

5
Iнфарм-укол

10 чэрвеня 2009 г.

Старэчая «забыўлiвасць»

Калi людзi пра нешта забываюцца, яны часта жартуюць ад-
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Дыябет — не перашкода адпачынку
У

нi каль ны для на шай кра i ны са на торый «Бе ла русач ка», што ў тым лi ку
спецыялiзуецца на аздараўленнi хворых
на цукровы дыябет i людзей з парушэння мi абме ну рэ чы ваў, па вя лiч вае сваю
магутнасць у паўтара ра за. З адкрыццём
пасля капiтальнага рамонту новага корпуса здраў нi цы ў ёй можа ад пачы ваць
адначасова 360 чалавек — як дарослых,
так i дзяцей.
Традыцыйныя адметнасцi «Беларусачкi» —
наяўнасць уласнай мiнеральнай вады, блiзкая
адлегласць ад вадасховiшча Дразды пад Мiнскам, хвойны лес i сучаснае медыцынскае абсталяванне. У вынiку, паводле слоў дырэктара санаторыя Людмiлы Лукашэнкi, пасля адпачынку
паляпшэнне здароўя адзначаецца практычна
ў 98—99 працэнтаў наведвальнiкаў. Праблема
была адна — стан карпусоў здраўнiцы, якая пачала работу яшчэ ў 1964 годзе. Зрэшты, пытаннi
з умовамi адпачынку ўдалося зняць дзякуючы
капiтальнаму рамонту. Сёння «Беларусачка»
прапануе толькi нумары на 1-2 месцы, тут замененая мэбля, адноўленыя камунiкацыi. У якасцi
iнвестараў работ выступiлi санаторна-курортнае
прадпрыемства «Белпрафсаюзкурорт» i Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi.

Дарэчы, працягласць аздараўлення ў «Беларусачцы» можа вагацца ад 12 да 21 дня, кошт
адпачынку, у залежнасцi ад ступенi камфорту,
складае 40—80 тысяч рублёў у суткi. Пры гэтым,
як паведамiла Людмiла Лукашэнка, у найблiжэйшы час тут павiнен з'явiцца новы вiд паслуг — тур
выхаднога дня з магчымасцю дыягностыкi захворванняў i медыцынскiмi працэдурамi.
Мiж тым, «Беларусачка» стала ўжо трэцiм аздараўленчым аб'ектам, што ўводзiцца прафсаюзамi
сёлета, — дагэтуль адчынiлiся новыя жылыя карпусы турбазы «Высокi бераг» на Стаўбцоўшчыне i
санаторыя «Крынiца» пад Мiнскам. Аднак, адзначыў старшыня ФПБ Леанiд Козiк, аднаўленне iнфраструктуры адпачынку працягнецца. Ужо гэтым
летам плануецца здаць у эксплуатацыю новы корпус са сталоўкай, канферэнц-залай i бiльярдам у
санаторыi «Крынiца», кавярняй на 100 чалавек на
турбазе «Высокi бераг», вядзецца рэканструкцыя
прафсаюзнай гасцiнiцы ў Магiлёве.
У больш аддаленай перспектыве — дабудаваць корпус з басейнам i спартыўнымi заламi
ў турыстычным комплексе «Нарач». У цэлым,
зазначыў Леанiд Козiк, ёсць намер закончыць аднаўленне прафсаюзных аздараўленча-турыстычных аб'ектаў на працягу наступных трох гадоў.
Сяргей ГРЫБ.

АЛКАГОЛЬ I ЛЕКI
несумяшчальныя

Л

Здароўе на талерцы

Ю БЫ доб ры док тар,
прапiсваючы лекi, папя рэдзiць: па куль прымаеце прэпарат, ужываць
алкаголь нельга. З iншага
боку, у аптэках нямала лекавых настоек на спiрце,
якiя часам мацункам даходзяць да 60—70 градусаў.
Дык чаму ж адны лекi можна сумяшчаць са спiртам, а
другiя — не?
Медыкi тлумачаць: сапраўды,
у склад лекавых настоек уваходзiць алкаголь як унiверсальны
растваральнiк. Аднак доза настоек 5—15 кропель на 50 мл вады.
А калi чалавек выпiвае 50 г алкагольнага напою, пагадзiцеся, доза
непараўнальна вышэйшая. Таму
нiякай супярэчнасцi тут няма.
Калi вы хворыя i прымаеце
лекавыя прэпараты, алкаголь
павiнен быць выключаны цалкам. Спiртное можа не толькi
аслабiць эфект, але i ўвогуле
змянiць уласцiвасцi прэпарата,

зрабiўшы яго дзеянне непрадказальна небяспечным.
Алкаголь, якi ўжыты адначасова з лекамi:
 скажае фармакалагiчны
эфект лякарства, робячы яго
таксiчным;
 змяняе адчувальнасць клетак, тканак i органаў да лекавага
рэчыва;
 вядзе да накаплення акiсленых прадук таў, парушаючы
абмен рэчываў;
 змяншае ўтварэнне бялкоў
у печанi, якiя абясшкоджваюць
лекi, што пачынаюць назапашвацца;
 прыгнятае ферментныя
сiстэмы, што рэзка ўзмацняе
дзеянне лекаў, якiя прымаюцца
ў звычайных дозах.
Памятайце, што:
алкаголь + аспiрын = язва
страўнiка;
алкаголь + кафеiн, эфедрын
(павышаюць цiск) = гiпертанiчны крыз;

СПАРЖА —

ы

агароднiна-арыстакратка
Спакон вякоў спаржа лiчылася «ежай каралёў» i да-

лiкатэсам, якi ўпрыгожваў сталы высокапастаўленых
дзеячаў: ад рымскiх iмператараў да французскiх каралёў i ад егiпецкiх фараонаў да ўсходне-германскiх
партыйных бонзаў. Мiнула чатыры тысячы гадоў як
чалавек пачаў вырошчваць спаржу, i ва ўсе часы яна
была больш, чым проста агароднiна: яе ўсхваляюць за
смак, сакавiтасць i лекавыя якасцi. З антычных часоў
спаржа вядомая як натуральны мачагонны i кроваачышчальны сродак.
Па-навуковаму гэта раслiна называецца
аспарагус i належыць да сямейства
лiлейных — разам з гiяцынтамi, а таксама з куды
менш рамантычнымi цыбуляй i часнаком. Спаржа
— адзiн з самых раннiх прадстаўнiкоў агароднiны новага
сезона: збiраць ураджай маладых парасткаў пачынаюць ужо
ў красавiку—маi.
Спаржа — нiзкакаларыйная агароднiна (20—25 ккал на 100 г),
багатая на вiтамiны С, В1, В2, В4, В9, К, правiтамiн А. У ёй утрымлiваецца аспарагiн, якi валодае лекавымi ўласцiвасцямi: дабратворна ўплывае на мiякард, расшырае крывяносныя сасуды i паляпшае мочавыдзяленне, што прыводзiць да знiжэння артэрыяльнага
цiску. У спаржы шмат калiю, фосфару, кальцыю, селену i вiтамiну
Е — а гэта iдэальнае спалучэнне для работы гармонаў (нездарма
ў эпоху Адраджэння спаржа лiчылася афрадызiякам). Таксама ў
ёй выяўлены жалеза, медзь, марганец i iншыя мiнералы.
Спаржу ядуць свежай або кансерваванай. Асаблiва добрая
яна ў запечаным выглядзе са сметанковым маслам i пармезанам
або вараная ў спалучэннi з яечняй. Да спаржы прынята падаваць
маладую бульбу, вэнджаную рыбу, тушанае мяса, вяндлiну.
Пры прыгатаваннi спаржы галоўнае — не пераварыць яе: парасткi павiнны заставацца хрусткiмi ўнутры. У сярэднiм тоўстая
белая спаржа варыцца 6—8 хвiлiн, зялёная — 3—5.
Калi загарнуць спаржу ў
вiльготны ручнiк i пакласцi
ў халадзiльнiк у адсек для
ага род нi ны, то яна будзе
за хоўвац ца да волi доў га.
Так сама яе можна захоўваць у зба не з ха лод най
вадой. Пры набыццi спаржы звярнiце ўвагу на тое,
каб нiжняя частка сцёблаў
не мела плямаў, была моцнай i сухой.

САЛАТА-КАКТЭЙЛЬ СА СПАРЖАЙ
250 г адваранай спаржы нарэзаць, дадаць 2 здробненыя апельсiны, 2 сцёблы чаранковага сельдэрэю (таксама здрабнiць), 6
ст. лыжак вяршкоў, 60 г маянэзу, 1 ч. лыжку гарчыцы, 1 ч. лыжку
апельсiнавага соку; усё перамяшаць, паперчыць, пасалiць. Зверху
пасыпаць тоўчаным грэцкiм арэхам.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

алкаголь + мачагонныя, гiпатэнзiўныя = рэзкае знiжэнне
артэрыяльнага цiску;
алкаголь + парацэтамол (панадол, эфералган) = таксiчнае
пашкоджанне печанi;
ал ка голь + цук раз нi жальныя прэ па раты = рэз кае падзен не ўзроў ню цук ру ў кры вi,
ко ма;
ал ка голь + ней ра леп ты кi,
абязбольвальныя, супрацьзапаленчыя = iнтаксiкацыя;
ал ка голь + снат вор нае,
транквiлiзатары = iнтаксiкацыя,
кома;
алкаголь + антыбiётыкi, сульфанiламiды = непераноснасць
ле каў, ад сут насць ле ка ва га
эфекту;
алкаголь + нiтраглiцэрын, антыгiстамiнныя = узмацненне болевага сiндрому i праяў алергii.
Таму падчас лячэння — нi
кроплi!
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ГРАДУС ЯК МЕРА
ПРАФIЛАКТЫКI
Алкаголь можа быць як
фактарам рызыкi, так i мерай прафiлактыкi iнсульту.
Ужыванне вялiкай колькасцi алкаголю павышае рызыку
гемарагiчнага iнсульту. Аднак
умеранае або невялiкае яго
ўжыванне — не больш за 100
г слабаалкагольных напояў у
дзень для жанчын i 100-200 г
у дзень для мужчын — можа
павысiць утрыманне халестэрыну лiпапратэiдаў высокай
шчыльнасцi («добрага» халестэрыну) i знiзiць згусальнасць
крывi.
Абодва гэтыя фактары знiжаюць рызыку iнсульту.

Толькі
для жанчын

Беларуска Нiна Блiзнюк уганараваная вышэйшай мiжнароднай узнагародай медыцынскiх сясцёр — медалём iмя Флорэнс Найцiнгейл.
Узнагароду сястры мiласэрнасцi Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа (БТЧК) уручаць 11 чэрвеня. Як адзначыў генеральны сакратар БТЧК Вiктар
Калбанаў, узнагароджанне беларускай медыцынскай
сястры медалём Флорэнс Найцiнгейл — выдатная падзея для нашай краiны. За подзвiгi ў ваенны час такiм
медалём былi ўзнагароджаны шэсць медыцынскiх
сясцёр з Беларусi. Гэта легендарныя Зiнаiда Тусналобава-Марчанка, Соф'я Голухава, Яўгенiя Шаўчэнка,
Кацярына Сiрэнка, Соф'я Кунцэвiч, Марыя Гарачук.
Нiна Блiзнюк уганараваная выключнай узнага-

родай за дапамогу прыкаваным да ложка адзiнокiм
людзям — iнвалiдам вайны i працы, блакаднiкам i
вязням канцлагераў, удзельнiкам лiквiдацыi аварыi
на Чарнобыльскай АЭС... За сорак два гады працы ў
Беларускiм Чырвоным Крыжы гэта жанчына аказала
дапамогу больш як 600 асобам. Многiм са сваiх падапечных яна дапамагала да канца iх жыцця...
Медаль iмя Флорэнс Найцiнгейл заснаваны ў 1912
годзе Мiжнароднай канферэнцыяй Чырвонага Крыжа.
Iм узнагароджваюцца медсёстры i медбраты за асаблiвыя самаадданыя ўчынкi ў дачыненнi да хворых людзей у мiрны або ваенны час, за выключныя маральныя i прафесiйныя якасцi, гуманiзм i мiласэрнасць.
Таццяна КАРАЛЁВА, «Мiнск—Навiны».

5 СIМПТОМАЎ
ЗАЛЕЖНАСЦI АД...

IНТЭРНЭТУ
Паводле розных звестак, да
10 працэнтаў карыстальнiкаў
персанальных камп'ютараў
пакутуюць ад некантралюемай цягi да сусветнай сеткi.
Некалькi гадоў таму ўрачы
на ват пача лi га ва рыць аб
новай хваробе — iнтэрнэтзалежнасцi, пры якой чалавек праводзiць шмат часу за
камп'ютарам, а ў звычайным
свеце адчувае сябе няёмка i
паступова страчвае сувязь
з рэчаiснасцю. Сям-там ужо
б'юць тры во гу: у Еў ро пе i
Аме ры цы з'яў ля юц ца спецыяльныя клiнiкi для людзей, якiя паку туюць ад раней
нябачанай хваробы.
Што ж такое iнтэрнэт-залежнасць? Якiя ў яе праявы? Чым
лечыцца? Давайце разбяромся.
Сеткавая немач можа прымаць розныя формы:
 Адзiн з самых распаўсюджаных варыянтаў — гэта бясконцыя
зносiны ў чатах i на форумах, па
электроннай пошце i ў «жывым
часопiсе». Iнтэрнэт i быў створаны для кантактаў, аднак нярэдка здараецца, што ў заўзятага
камп'ютаршчыка ў сетцы сяброў
больш, чым у рэальнасцi.
 Другi варыянт — цяга да анлайнавых гульняў. Сучасныя тэхналогii дазваляюць тысячам гульцоў
збiрацца ў намаляваным свеце, якi
выглядае не менш эфектна, чым
галiвудская фантастыка. У вынiку
некаторыя ўражлiвыя людзi перасяляюцца ў вiртуальны свет i жывуць там круглыя суткi.
 За хап лен не эратыч ны мi
сайтамi — таксама адна з формаў
сеткавай залежнасцi, i, мяркуючы
па колькасцi падобных старонак
у iнтэрнэце, вельмi папулярная.
Вось толькi любоў да «сунiчкi»
нярэдка прыводзiць да таго, што
сапраўднае асабiстае жыццё ў
чалавека зусiм не клеiцца.
 Бы вае i так, што ка рысталь нiк атрым лi вае за да вальненне не ад зместу сайтаў, а ад
самога фак ту знаходжання ў iнтэрнэце. Чытанне непатрэбных
сайтаў i атрыманне зусiм бескарысных звестак для кагосьцi
ста но вiц ца адзi най ра дас цю ў
жыццi.

Iнтэрнэт-залежнасць у нейкiм
сэнсе больш небяспечная, чым
наркотыкi. Вiртуальны свет валодае вялiзнай прыцягальнасцю: тут
можна вяршыць лёсы выдуманага
сусвету, стварыць сабе iдэальнае
ўвасабленне ў блогах, падзялiцца з усiм светам сваiмi каштоўнымi думкамi... У наш лiчбавы век
камп'ютары ёсць усюды, iнтэрнэт
недарагi, а сеткавы наркотык абсалютна легальны. Менавiта таму
патрапiць у павуцiну лёгка, а выбрацца амаль немагчыма.
Як жа зразумець, цi пакутуеце вы ад iнтэрнэт-хваробы?
Прыгледзьцеся больш уважлiва
да сваiх адносiнаў з камп'ютарам.
Вось у якiх выпадках варта насцярожыцца:
1. Прыйшоўшы на працу, вы
падключаецеся да сеткi. Вярнуўшыся дадому, вы перш-наперш
зноў уключаеце камп'ютар.
2. Iнтэрнэт вымушае вас ахвяраваць сном. Вырашыўшы «пасядзець яшчэ пяць хвiлiн», вы
заседжваецеся за манiторам да
глыбокай ночы.
3. Вы аддаяце перавагу кантактам па ICQ, электроннай пошце, а не проста тэлефонным
званкам або сустрэчам. Вiртуальныя зносiны ўсё больш выцясняюць рэальныя.
4. Удалечынi ад камп'ютара вы
думаеце пра тое, як зойдзеце ў
iнтэрнэт, i на вашым твары мiжвольна з'яўляецца задаволены
выраз. Бывае так, што вы быццам бы i не хацелi падключацца

да сеткi, але аўтаматычна селi
за камп'ютар i апамяталiся толькi
праз пару гадзiн.
5. Вы карыстаецеся iнтэрнэтам, каб адасобiцца ад праблем
у рэальным жыццi.
Знайсцi ў сябе штосьцi з гэтых «сiмптомаў» можа кожны. Не
варта палохацца — усе мы не iдэальныя. Нiчога страшнага няма:
нашы бацькi праводзiлi вечары
каля тэлевiзара, а мы бавiм час
за камп'ютарам.
Гаварыць жа пра хваробу можна ў тым выпадку, калi злоўжыванне iнтэрнэтам наносiць шкоду
рэальнаму жыццю. Калi з-за вiртуальных зносiнаў вы пастаянна
недасыпаеце, забываецеся пра
сям'ю, не спраўляецеся з працай
або вучобай, калi спускаеце ўсе
грошы ў iнтэрнэт-крамах — гэта i
ёсць галоўны паказчык хваробы.
Таблетак ад iнтэрнэту пакуль
не прадаюць у аптэках, таму адзiны сродак — самакантроль. Пастарайцеся карыстацца камп'ютарам толькi тады, калi вам гэта
сапраўды неабходна. Звядзiце да
мiнiмуму наведванне бескарысных старонак, замянiце сеткавыя
кантакты рэальнымi, а камп'ютарныя забавы — сапраўднымi
справамi. Колькасць вольнага часу рэзка павялiчыцца, таму трэба адразу падумаць пра тое, на
што яго патрацiць. Але галоўнае
— проста памятаць, якi цудоўны
рэальны навакольны свет. Важна
перыядычна нагадваць сабе, што
ад адсутнасцi камп'ютара яшчэ
нiхто не памiраў.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

носна таго, што ў iх развiваецца хвароба Альцгеймера. Але
гэта захворванне — зусiм не тое самае, што выпадковыя
правалы ў памяцi. Стан пагаршаецца паступова. Большасцi
такiх хворых уласцiвы некаторыя агульныя прыкметы:
Узмацненне пастаяннай забыўлiвасцi
На пачатковых стадыях забываюцца сучасныя падзеi, але потым хворыя забываюцца пра любыя размовы або ўказаннi, перастаўляюць рэчы ў неверагодныя месцы, забываюцца на iмёны
членаў сям'i, назвы прадметаў паўсядзённага карыстання.
Парушэнне здольнасцi да абстрактнага мыслення
Хворыя перастаюць разумець i распазнаваць лiчбы, рабiць
грашовыя разлiкi.
Цяжкасцi з пошукам правiльнага слова
Парушаецца здольнасць да чытання i напiсання.
Дэзарыентацыя
Адбываецца блытанiна з часам i датамi, хворы можа сысцi з
дому i згубiцца.
Страта здольнасцi ацэньваць падзеi
Вырашэнне паўсядзённых праблем, напрыклад, высвятленне
таго, што трэба зрабiць, калi нешта падгарае на плiце, становiцца
ўсё больш складанай задачай. Хвароба перашкаджае выкананню заданняў, якiя патрабуюць планавання, прыняцця рашэння i
ацэнкi.
Цяжкасцi ў выкананнi звычайнай работы
Хворыя могуць забыцца на выкананне самых простых рэчаў —
як трэба чысцiць зубы, грэць ежу i г.д.
Змяненне асобы
У хворых можа быць зменлiвы настрой. Яны становяцца падазронымi, упартымi i замкнёнымi. Часта хвароба Альцгеймера
суправаджаецца дэпрэсiяй. Звычайнай прыкметай з'яўляецца i неспакой. Па меры развiцця хваробы людзi становяцца трывожнымi
i агрэсiўнымi, пачынаюць паводзiць сябе неадэкватна.
У наш час лячэння хваробы Альцгеймера не iснуе, i яно зводзiцца да прызначэння сiмптаматычных лекаў i догляду.

ПАДАЛЕЙ АД АКТЫЎНАГА СОНЦА
Рак скуры — адна з самых распаўсюджаных яго форм,
якую лягчэй за ўсё папярэдзiць. Пэўную ролю ва ўзнiкненнi
хваробы могуць iграць паўторнае рэнтгенаўскае абпраменьванне або кантакты з некаторымi хiмiчнымi рэчывамi, аднак самай частай прычынай з'яўляюцца сонечныя
прамянi.
Прыкладна 90 працэнтаў выпадкаў раку скуры прыпадае на
часткi цела, якiя звычайна не бываюць закрытымi адзеннем —
твар, кiсцi рук, прадплечча i вушы. Многiя выпадкi паддаюцца
лячэнню, калi выяўленыя на раннiх этапах. Аднак лепей, вядома,
папярэдзiць узнiкненне падобнай праблемы:
1. Хавайцеся ў ценi падчас максiмальнай актыўнасцi сонца.
Сонечнае ўльтрафiялетавае абпраменьванне дасягае максiмуму
памiж 10 i 15 гадзiнамi дня.
2. Карыстайцеся адпаведнымi крэмамi — з сонцаабарончым
фактарам (SPF) не менш за 15. Лепш за ўсё наносiць такi крэм за
30 хвiлiн да выхаду на двор. Кожныя 90 хвiлiн неабходна мазаць
скуру нанова.
3. Абараняйце дзяцей ад сонечных апёкаў. Паўторныя сонечныя апёкi ў дзiцячым узросце — адзiн з сур'ёзных фактараў рызыкi
захворвання на меланому.
4. Памятайце, што снег i вада могуць адбiваць да 85 працэнтаў
небяспечных сонечных прамянёў.
5. Не карыстайцеся прыборамi для штучнага загару. Iх абпраменьванне можа быць такiм жа небяспечным, як i сонечныя прамянi.

АНТЫБIЁТЫК — БАКТЭРЫЯ:
НЕБЯСПЕЧНЫ «САЮЗ»
Падчас уздзеяння антыбiётыка бактэрыя, супраць якой
скiраваны прэпарат, можа стаць устойлiвай да апошняга.
Гэты працэс можа адбывацца i хутка, i павольна.
Таму некаторыя антыбiётыкi цяпер прымяняюцца радзей, чым
у мiнулым. Новыя антыбiётыкi ствараюцца пастаянна, але, магчыма, i яны з гадамi страцяць сваю эфектыўнасць. Каб папярэдзiць
развiццё такой устойлiвасцi, важна прымаць антыбiётыкi толькi ў
тых выпадках, калi яны сапраўды патрабуюцца. Калi вы пастаянна
прымаеце антыбiётыкi, напрыклад, пры прастудзе, якая выклiкана
вiрусамi, а не бактэрыямi, вы можаце атрымаць устойлiвых да гэтых антыбiётыкаў бактэрый. Гэта абцяжарыць у будучым лячэнне
бактэрыяльных iнфекцый.
Вядучая рубрыкi Святлана БАРЫСЕНКА.

Асцярожна БАДы!
Бiялагiчныя актыўныя дабаўкi, што прапаноўваюцца распаўсюджвальнiкамi ў Мiнску i рэгiёнах, клiнiчна не даследаваныя
Пра гэта паведамiў галоўны пазаштатны дыетолаг Мiнiстэрства
аховы здароўя Беларусi, прафесар, доктар медыцынскiх навук
Юрый Марахоўскi на пасяджэннi «круглага стала» ў Доме прэсы.
— Усё, што цяпер кажуць вытворцы i рэалiзатары пра карысць
БАДаў, заснаванае на звестках толькi тэарэтычных даследаванняў.
Эксперыменты праводзiлiся на жывёлах, што не лiчыцца доказам
высокага ўзроўню», — зазначыў ён. Таму, лiчыць прафесар, людзям
ужываць БАДы ў ежу трэба вельмi асцярожна, гэтак як i прадукты харчавання, абагачаныя жалезам, ёдам i iншымi мiкраэлементамi.
— Жалеза — вельмi небяспечны кампанент, ужываць якi трэба
толькi пры яго дэфiцыце ў арганiзме. Калi там яго хапае, то дадатковае ўжыванне гэтага мiкраэлемента пагражае сiндромам лiшняга
назапашвання. У вынiку паражаюцца сэрца, ныркi, лёгкiя, печань, —
падкрэслiў Юрый Марахоўскi.
Спецыялiст лiчыць, што перш чым прапаноўваць спажыўцам прадукт,
абагачаны тымi або iншымi вiтамiнамi i мiкраэлементамi, яго неабходна прамаркiраваць, г.зн. на ўпакоўцы павiнна быць iнфармацыя аб дапушчальнай
сутачнай дозе вiтамiну або мiкраэлемента для арганiзма чалавека. Жалеза,
напрыклад, можна ўжываць не больш за 14 мiлiграмаў у суткi.
Вольга ГРЫГОР'ЕВА, «Мiнск—Навiны».

СIНДРОМ-«ШТОМЕСЯЧНIК»

Да 80 працэнтаў жаночага насельнiцтва свету знаёмыя з

перадменструальным сiндромам (ПМС) не па чутках. Праяўляецца апошнi па-рознаму: хтосьцi знiшчае ўсе запасы
ў халадзiльнiку, камусьцi хочацца адасобiцца, схавацца ад
навакольных, iншыя, наадварот, зрываюцца на любога, хто
трапляецца iм пад руку, i гэтак далей, i да таго падобнае.
Аднак ёсць i адзiн нязменны сiмптом — гэта рэгулярнасць.
Кожны месяц ПМС вяртаецца...
Перадменструальны, альбо каў.) Важным правакуючым псiхацыклiчны, сiндром — гэта комп- лагiчным фактарам з'яўляюцца
лекс нервова-псiхiчных, вегета- перажываннi дзяўчыны, звязаныя
сасудзiстых i абменна-эндакрын- з чаканнем першай менструацыi;
ных сiмптомаў, якiя з'яўляюцца незадаволенасць жанчыны сваiм
ў адзiн i той жа час цыкла, пры- iнтымным цi сямейным жыццём.
кладна за 7—10 дзён да пачатку Вялiкую ролю ў развiццi сiндроменструацыi; у любым узросце му адыгрывае спадчынная схiль— ад дасягнення палавой ста- насць. Распаўсюджаная таксама
ласцi да клiмак су, але часцей думка вучоных аб тым, што ПМС
пасля 30 гадоў; з рознай iнтэн- можа з'яўляцца праявай алергiчсiўнасцю ў розных жанчын i знi- най рэакцыi жаночага арганiзма
каюць з пачаткам менструацыi. на ўласныя гармоны.
Часцей ад гэтага сiндрому пакуУ перадменструальнага недатуюць гараджанкi, прадстаўнiцы магання — каля 150 сiмптомаў,
iнтэлектуальнай працы, жанчы- якiя, да таго ж, сустракаюцца ў
ны, якiя працуюць на шкодных розных спалучэннях. Псiхалагiчвытворчасцях, маюць хранiчныя ныя парушэннi выяўляюцца альзахворваннi.
бо ў лёгкай дэпрэсii, у выглядзе
Якiя ж асноў ныя пры чы ны дрэннага настрою, аль бо яны
ПМС? Вучонымi даказана яго су- на столь кi моц ныя, што вы клiвязь з цыклiчнымi гарманальнымi каюць поўнае змяненне асобы.
змяненнямi ў жаночым арганiз- Жанчына лёгка выходзiць з сябе
ме, а дакладней з парушэннем па прычыне i без; яна турбуецбалансу памiж двума жаночымi ца аб тым, што ў iншы час пагармонамi — эстрагенам i прагес- кiнула б яе абыякавай, а чаму
тэронам. (Сiндром, напрыклад, яна гэта ро бiць, патлумачыць
не сустракаецца пры анавулятар- не можа. Жанчына становiцца
ных цыклах — цыкл без авуля- плаксiвай, мiтуслiвай або, наадцыi i ўтварэння жоўтага цела пры варот, апатычнай, нi на чым не
захаваннi рэгулярнасцi крывацё- можа сканцэнтравацца, забывае

пра самыя простыя рэчы, дрэнна спiць.
На фiзiялагiчным узроўнi ў
гэты перыяд жанчына ва ўсiм
адчувае дыскамфорт. З'яўляюцца галаўны боль, пачашчанае
сэр ца бiц це, га ла ва кру жэн не,
млоснасць, ламота ў спiне, напружанасць у грудзях, цяжар у
жываце; усё цела здаецца перапоўненым вадкасцю, ацякаюць
твар, рукi i ногi; рэзка выяўлена
адчувальнасць да пахаў, магчымае змяненне смакавых адчуванняў. Нярэдка пры ПМС жанчына
набiрае вагу, у яе прачынаецца
«звярыны» апетыт.
Нягледзячы на шырокi пералiк
сiмптомаў, перадменструальны
сiндром паспяхова лечыцца. Доктар, улiчваючы асаблiвасцi кожнага канкрэтнага выпадку, складае iндывiдуальную праграму лячэння, у якую могуць уваходзiць
гарманальныя i гомеапатычныя
прэпараты, антыдэпрэсанты, супрацьзапаленчыя i мачагонныя
сродкi. А камусьцi, магчыма, i наогул не трэба будзе пiць таблеткi:
часам з ПМС паспяхова спраўляюцца здаровы лад жыцця i збалансаванае харчаванне.
 Ка лi вас «адоль ва юць»
ацёкi — адмоўцеся ад солi (яна
затрымлiвае вадкасць у арганiзме). У гэты перыяд карысна пiць
журавiнавы сок, якi з'яўляецца
натуральным мачагонным.
 Скарацiце ўжыванне кавы i

алкаголю. Кафеiн як узбуджальны сродак можа выклiкаць раздражняльнасць, стан неспакою i
рэзкую змену настрою, а ў некаторых жанчын кафеiн узмацняе
хваравiтую адчувальнасць грудзей. Пры ПМС успрымальнасць
да алкаголю павышаецца: адзiн
бакал вiна можа падзейнiчаць
так, як тры — у звычайныя днi.
 Пазбягайце вострай, тлустай i салодкай ежы. Простыя
вугляводы, якiя ўтрымлiваюцца ў
цукерках, кандытарскiх вырабах,
марожаным i г.д., стымулююць
выпрацоўку дадатковага iнсулiну,
а гэта вядзе да адваротнай рэакцыi — знiжэння ўтрымання цукру
ў крывi, што выклiкае ўзмацненне апетыту i асаблiвую цягу да
салодкага.
Многiя дыетолагi перакананыя, што лiшак цукру ў сукупнасцi
з кафеiнам разбурае ў арганiзме
вiтамiны групы В, а менавiта яны
даюць нам сiлы супрацьстаяць
стомленасцi. Таму не вельмi захапляйцеся шакаладам, цяга да
якога ў час ПМС у многiх жанчын
узмацняецца.
 Абмяжуйце ў рацыёне колькасць пера праца ва на га мяса,
паколькi хiмiчныя рэчывы, што
выкарыстоўваюцца пры яго перапрацоўцы, падаўляюць утварэнне прыроднага эстрагену i
аказваюць негатыўны ўплыў на
эндакрынную сiстэму.
 Уключыце ў свой рацыён

прадук ты з высокiм утрыманнем:
— магнiю (змяншае раздражняльнасць, дзейнiчае як мышачны рэлаксант): арэхi, соя, злакi,
гарох, свежае зяленiва, марская
капуста, кальмары;
— калiю (рэгулюе водны баланс у арганiзме): разынкi, бананы, яблыкi, рыс, фiнiкi, печаная
бульба, фасоля, артышокi, пятрушка, часнок;
— вiтамiну В6 (дзейнiчае як
стымулятар настрою): парасткi
пшанiцы, грэцкiя арэхi, соевыя
бабы, печань, яйкi, пiўныя дрожджы.
 Дазваляйце сабе маленькiя слабасцi. Напрыклад, калi вы
прытрымлiваецеся дыеты, дазвольце сабе паласавацца тым,
чаго вельмi хочацца, — раз у
месяц можна парушыць строгiя
правiлы, i чаму б не зрабiць гэта
ў «асаблiвыя» днi.
 Рэгулярна займайцеся спортам (хуткай хадой, плаваннем,
яздой на веласiпедзе). Фiзiчныя
практыкаваннi дапамагаюць знiзiць узровень эмацыйнага напружання, бо садзейнiчаюць вызваленню эндарфiнаў («гармонаў
шчасця») — натуральных хiмiчных рэчываў, якiя павышаюць настрой, здымаюць стомленасць i
знiжаюць апетыт.
 Старайцеся не паддавацца
стрэсам — у гэтым вам дапамогуць заняткi ёгай, сеансы рас-

слаблення, медытацыя, творчая
дзейнасць, вядзенне асабiстага
дзённiка.
 Палепшыце свой стан з дапамогай водаратэрапii. Пры ПМС
штодзень варта прымаць ванны,
дадаючы ў ваду эфiрны алей
рамонку, размарыну, лаванды,
лiмона, мяты перцавай. Таксама можна перад сном капнуць
некалькi кропляў эфiрнага алею
ру жы, язмiну на электрычную
лямпачку невялiкай магутнасцi i
ўключыць яе.
 Для сну пашыйце пахкую
падушку. Напоўнiце яе раслiнамi,
якiя супакойваюць i не раздражняюць вас. Гэта могуць быць
валяр'ян, мацярдушка, кветкi лаванды, лiсце чорных парэчак або
малiны.
 Ад павышанай трывожнасцi, плаксiвасцi пазбавяць: збор
з кветак глогу, сушанiцы i травы
сардэчнiку (па 3 часткi) i кветак
рамонку (1 частка); альбо сумесь
лiс ця мелi сы, кветак ра мон ку,
травы гусялапкi, кораня пiвонi,
узятых у роўнай колькасцi. Спосаб прыгатавання: 1 ст. лыжку
збору залiце шклянкай кiпеню,
на стой вай це 4—6 га дзiн, пi це
2—3 разы на дзень па шклянцы.
 Трымайце сябе ў руках. Навошта ўсяму свету ведаць, што ў
вас хутка менструацыя?
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

