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Восы i пчолы
«паважаюць» салодкае...
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Лекi для пахудзення —
толькi па рэцэпце!
У

Мiнiстэрстве аховы здароўя занепакоены выпадкамi парушэння работнiкамi
аптэк вызначанага парадку
безрэцэптурнага водпуску
лекаў, якiя пачасцiлiся апошнiм часам, а таксама скаргамi
грамадзян на наступствы бескантрольнага прымянення некаторых лекавых сродкаў.
Трэба патлумачыць, што Пералiк лекавых сродкаў, якiя рэалiзуюцца ў аптэчных установах без
рэцэпта ўрача, пастаянна пераглядаецца, паколькi ў нашай краiне
рэгiструюцца новыя лекi айчыннай
i замежнай вытворчасцi або новыя
формы выпуску раней зарэгiстраваных. На некаторыя прэпараты
тэрмiн дзеяння рэгiстрацыйных
пасведчанняў завяршаецца. Да
таго ж пастаянна вядуцца работы
па вывучэннi эфектыўнасцi i бяспечнасцi лекавых сродкаў, якiя
выкарыстоўваюцца ў практычнай
медыцыне. Апошнi раз пералiк пераглядаўся ў лiстападзе мiнулага
года. Пры распрацоўцы новага дакумента, у прыватнасцi, улiчвалася практыка i аналiз прымянення
безрэцэптурных лекавых сродкаў
з ранейшага пералiку, выкарыстоўвалiся апошнiя звесткi аб iх
бяспечнасцi, пераноснасцi, эфектыўнасцi, тэрапеўтычнай распаўсюджанасцi, прымалiся пад увагу
таксама дазiроўка дзеючага рэчыва i форма выпуску. Цяпер пералiк
уключае 198 мiжнародных непатэнтаваных найменняў лекавых
сродкаў i 682 гандлёвыя назвы
камбiнаваных лекавых сродкаў —
усяго 880 пазiцый. Што датычыцца
прэпаратаў, не уключаных у гэты
пералiк, то яны павiнны рэалiзоўвацца толькi па прызначэннi ўрача.
Аптэкi не павiнны заахвочваць самалячэнне пацыентаў.
Мiж тым, праведзеныя ў першым паўгоддзi праверкi паказалi,
што, на жаль, маюць месца выпадкi водпуску з аптэк без прызначэння ўрача такiх рэцэптурных лекавых сродкаў, як антыбiётыкi для
сiстэмнага прымянення, мачагонных сродкаў, сродкаў для лячэння захворванняў стрававальнага
тракта i парушэнняў абмену рэчываў, у тым лiку выпадкi iх водпуску
дзецям да 15 гадоў. Акрамя таго, у
арганiзацыях недзяржаўнай формы ўласнасцi, якiя ажыццяўляюць
медыцынскую дзейнасць, не заўсёды маюцца ў распараджэннi

ўрачоў адпаведныя рэцэптурныя
бланкi. Нярэдка ўрачы не выпiсваюць пацыенту рэцэпт, а даюць
рэкамендацыi ў вуснай форме або
занатоўваюць свае прызначэннi на
шматках паперы адвольнай формы без указання дазiроўкi, формы
выпуску i схемы прымянення.
Мiнiстэрствам аховы здароўя
ўжо не ад на ра зо ва звяр та ла ся
ўвага на недапушчальнасць такiх
парушэнняў, а таксама на небяспеку самалячэння i бескантрольнага прымянення, напрыклад, антыбiётыкаў, якое цягне ўзнiкненне
ўстойлiвых да антыбактэрыяльных
прэпаратаў мiкраарганiзмаў. I, як
вынiк, назiраецца значнае знiжэнне эфек тыўнасцi антыбiётыкаў
пры лячэннi цяжкiх iнфекцыйных
захворванняў.
У апошнi час выяўлены факты
злоўжывання лекавым сродкам
пад мiжнароднай непатэнтаванай
назвай «сiбутрамiн», якi зарэгiстраваны ў Беларусi пад гандлёвымi назвамi «Сiбутрамiн» (капсулы
па 10 мг, Румынiя), «Мерыдыя»
(капсулы па 10 i 15 мг, Германiя) i
«Лiндакса» (капсулы па 10 i 15 мг,
Чэшская Рэспублiка). Згодна з iнструкцыяй, паказаннямi да iх прымянення з'яўляецца стан, звязаны
з алiментарным атлусценнем, у
тым лiку i ў спалучэннi з цукровым дыя бе там. Прэ па рат, якi
скiраваны на знiжэнне патрэбы
ў ежы, павiнен прызначацца ўрачамi, якiя маюць вопыт карэкцыi
атлусцення ў рамках комплекснай тэрапii, пры гэтым дозу для
кожнага пацыента ўрач вызначае
iндывiдуальна, а адпускацца з ап-

тэк яны могуць толькi па рэцэпце. Такiя меры перасцярогi зусiм
не вы пад ко выя: ад на з пры чын
— фармакалагiчныя ўласцiвасцi
сiбутрамiну i шматлiкiя пабочныя
эфекты ад яго ўжывання, другая
— сур'ёзныя супрацьпаказаннi да
яго прызначэння. Да iх адносяцца
сардэчна-сасудзiстыя захворваннi, артэрыяльная гiпертэнзiя, парушэннi функцыi печанi i нырак,
неўралагiчныя захворваннi, глаўкома, цяжарнасць, грудное выкормлiванне, парушэннi функцыi
шчытападобнай залозы i нават узрост да 18 гадоў. Сярод асаблiвых
указанняў па прыёме сiбутрамiну
— пастаянны кантроль за артэрыяльным цiскам i частатой сардэчных скарачэнняў, выключэнне
адначасовага прызначэння многiх
лекавых сродкаў, прымяненне яго
толькi ў тых выпадках, калi ўсе
немедыкаментозныя мерапрыемствы па знiжэннi масы цела аказалiся малаэфектыўныя.
На прак ты цы, кан ста ту юць
медыкi, мелi месца выпадкi, калi бес кант роль нае пры мя ненне сiбутрамiну з мэтай знiжэння
вагi ў асобаў маладога ўзрос ту
станавiлася прычынай развiцця
ў iх алiментарнай дыстрафii, кахексii i неўрозаў. Бескантрольны
водпуск i ўжыванне сiбутрамiну,
папярэджваюць у галоўным медыцынскiм ведамстве краiны, небяспечныя! Уладальнiкi лiцэнзiй
на фармацэў тычную дзейнасць,
якiя парушаюць правiлы рэалiзацыi, рызыкуюць пазбавiцца сваёй
лiцэнзii.
Надзея НIКАЛАЕВА.

СО НЕЧ НА I ЦЁП ЛА
У гэтыя выхадныя тэрыторыя нашай краiны трапiць
пад уплыў скан ды наў ска га
антыцыклона, таму ападкаў
не будзе, толькi ўдзень на паўднёвым усходзе Гомельскай
вобласцi магчымыя кароткачасовыя дажджы i навальнiцы,
паведамiў рэдакцыi начальнiк
службы гiдраметэапрагнозаў

Язва страўнiка i язва дванаццацiперснай
кiшкi — пры ўсiх адрозненнях гэтыя хваробы
смела можна назваць сёстрамi-блiзнятамi.
Дзве язвы ў многiм падобныя адна на адну. Iх
аб'ядноўваюць:
 малады узрост: 75 % хворых да 40 гадоў;
 мужчыны хварэюць удвая часцей, чым жанчыны;
 восеньскiя i веснавыя абвастрэннi;
 боль узнiкае, як правiла, пад дыхавiцай, часта
аддаючы ў левую палову грудной клеткi i левую лапатку, грудны або паяснiчны аддзел пазваночнiка.
Але ў 15 % выпадкаў язва можа зусiм не балець i
працякаць скрыта, а моцны боль з'яўляецца толькi
ў перыяд абвастрэння, пры прабадзеннi (разрыве
сценак страўнiка) або крывацёку. I для хворага, i
для ўрачоў — гэта самыя складаныя выпадкi;
 нярэдка язву суправаджаюць кiслая адрыжка, пякотка;
 як правiла, язвеннiкi — людзi вельмi ўзбуджальныя, патрабавальныя, недаверлiвыя.
Тым не менш адну язву з другой не пераблытаць. Вось iх асноўныя адрозненнi:
Язва страўнiка

Боль праз 30—60 хвiлiн
пасля яды

Ванiты характэрныя
Апетыт сярэднi або дрэнны,
вага звычайна нiжэй за норму

Здароўе на талерцы

Выбiраем прадукты
па колеры
Стамiлiся, не хапае сiлаў i натхнення? Вучоныя запэўнiваюць: ваш
рацыён варта папоўнiць прадуктамi чырвонага колеру, такiмi, як
памiдоры, перац, кавун, вiшня, малiна, чырвоныя парэчкi. Яны насычаюць арганiзм энергiяй, робяць нас свабоднымi i iмклiвымi, лёгкiмi
на пад'ём. Яны ж надаюць упэўненасцi ў сваiх сiлах i натхняюць на
дасягненне пастаўленых мэтаў. Чырвоны колер традыцыйна выбiраюць энергiчныя, мэтанакiраваныя людзi.
А вось добры настрой залежыць ад прадуктаў жоўтага колеру,
такiх, як рэпа, кукуруза, бананы, лiмоны, жоўтыя слiвы, алыча i нават
проса. Некаторыя даследчыкi лiчаць, што жоўтым колерам можна лячыць нервовыя захворваннi. Чым блiжэй да аранжавага, тым больш
яркi настрой.
Аранжавы (апельсiны, абляпiха, морква, дыня, абрыкосы) — колер
аптымiстаў, ён сагравае, пазбаўляе ад негатыўных эмоцый; звязаны з
сэксуальнасцю i палавой сферай; умацоўвае iмунiтэт, паляпшае кровазварот i страваванне, робiць нас добразычлiвымi i гаваркiмi.
Зялёны — гэта гармонiя, спакой, прымiрэнне. Чым больш мы ўжываем агуркоў, зялёных яблыкаў, усялякiх ядомых травак, тым лягчэй
прымаем свет такiм, якi ён ёсць, жывём у мiры i згодзе з навакольнымi людзьмi. З зялёным колерам лягчэй дыхаецца, сыходзяць стрэсы,
перанапружанне, галаўныя болi. Верагодна, эмацыянальна зялёны
звязаны з вясной, абнаўленнем...
Карычневы колер (гарбата, кава, грэчка i г.д.) — устойлiвасць,
яснасць i ў той жа час асцярожнасць. Мы сумленнымi вачыма глядзiм
на свет i хочам такой жа сумленнасцi ад навакольных. Гэты колер
уплывае на разумовыя i фiзiчныя здольнасцi. Напрыклад, вучоныя
сцвярджаюць: калi мы п'ём какаву, дык адчуваем сябе абароненымi
i разумнымi.
А вось фiялетавы — колер духоўнага развiцця, палёту думкi i
глыбiнi пачуццяў, колер фiлосафаў i мiстыкаў. Таму прадукты фiялетавага колеру, такiя, як баклажаны, слiвы, вiнаград, чорныя парэчкi,
чарнiцы, ажына, развiваюць iнтуiцыю, уяўленне, паляпшаюць мыслiцельную дзейнасць. Адным словам, хочаце паглыбляць духоўныя веды
i ствараць — ешце фiялетавую гароднiну i садавiну. Тым больш, што
жнiвень, надзвычай багаты на дары прыроды, дае нам магчымасць
фантазiраваць i эксперыментаваць.
ПРОСТА ЗЯЛЁНАЯ САЛАТА
Вам спатрэбiцца: 400 г капусты белакачаннай, 100 г салаты зялёнай, па 50 г зяленiва пятрушкi i кропу, 50 г зяленiва сельдэрэю,
смятана, соль на смак.
Спосаб прыгатавання: капусту нашаткаваць, памяць, пакiнуць да
з'яўлення соку. Усё зяленiва дробна нарэзаць, перамяшаць, пасалiць,
заправiць смятанай.
ВОСТРЫ «АРАНЖ»
Вам спатрэбiцца: 4 морквiны, 4 зубкi часнаку, 1—2 см кораня хрэну,
2 памiдоры, па 50 г зяленiва пятрушкi i кропу, маянэз, соль на смак.
Спосаб прыгатавання: моркву надзерцi на буйной тарцы, часнок
i хрэн — на дробнай, пятрушку пасячы, памiдоры парэзаць малымi
скрылiкамi. Усё перамяшаць, пасалiць, заправiць маянэзам, зверху
ўпрыгожыць кропам.
ЗАКУСКА «ЧЫРВОНАЕ З БЕЛЫМ»
Вам спатрэбiцца: 300 г памiдораў, 150 г тварагу, 4 ст. лыжкi вяршкоў, 1 салодкi перац, 50 г зялёнай цыбулi, па 50 г зяленiва кропу i
пятрушкi, соль, перац на смак.
Спосаб прыгатавання: памiдоры прамыць, нажом выразаць асяродкi, напоўнiць сумессю тварагу з вяршкамi i мякаццю (сумесь папярэдне пасалiць i паперчыць). Выкласцi на вялiкую талерку. Зверху
пасыпаць дробна пасечаным зяленiвам i ўпрыгожыць кольцамi салодкага перцу.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ГIНУЦЬ ЛЮДЗI
Ў ВАДЗЕ
Толькi за лiпень у вадаёмах
Брэстчыны загiнула 34 чалавекi, з
iх шасцёра дзяцей. На вадасховiшчы Пагост-Загародскае Пiнскага
раёна загiнулi пляменнiк i дзядзька. Адразу пачаў тануць дарослы,
а хлапчук спрабаваў яго ратаваць.
Не выжыў нiводзiн. Найчасцей,
паводле статыс тыкi таварыства
ратавання на водах, гiнуць людзi
на падпiтку. У Кобрыне 40-гадовы нецвярозы мужчына ўтапiўся ў
невялiкай сажалцы. А каля Пiнска
патануў сталы рыбак, якi перад
гэтым таксама выпiў. На працягу
лiпеня ў рэгiёне загiнула пяцёра
рыбакоў-аматараў.
Яна СВЕТАВА.

тыд ня за ха ва ец ца со неч нае
надвор'е. Уначы i ранiцай у
асобных раёнах туман. Тэмпература павет ра ў першай палове наступнага тыдня ўначы
7—14, месцамi ў нiзiнах 5—6
градусаў, удзень 20—25 цяпла.
Сапраўды камфортнае летняе
надвор'е.
Сяргей КУРКАЧ.

ЯЗВУ СОДАЙ НЕ ЗАЛЕЧЫШ

Ежа не дапамагае

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Рэспублiканскага гiдраметцэнтра Дзмiтрый РАБАЎ.
Уначы i ранiцай месцамi па
краiне ў выхадныя будзе назiрацца туман. Тэмпература паветра ўначы 7—13, у нядзелю
па паўночным усходзе ў асобных раёнах толькi 5—6 цяпла,
удзень 17—24 градусы.
На пачат ку на ступ на га

Язва дванаццацiперснай кiшкi

Боль нашча або
праз 2—3 гадзiны
пасля яды
Ад ежы становiцца
лепш
Ванiты бываюць
рэдка
Апетыт добры,
часам паўната

Дзесяцiгоддзямi лiчылася: язва — гэта наступства стрэсаў, памножаных на хiбы ў харчаваннi
i спадчыннасць плюс курэнне i алкаголь. Новы
погляд на прычыны язвавай хваробы прыйшоў з
адкрыццём бактэрыi хелiкабактар пiлары. Мiкроб
цудоўна сябе адчувае ў месцы, дзе iншыя сабраты не выжывалi, — унутры страўнiка, у растворы
салянай кiслаты. (Вядома ж, «голая» бактэрыя
гэтаксама безабаронная перад салянай кiслатой,
як i iншыя. Але хелiкабактар хiтры — ён хаваецца
ад ператраўлiвання, схаваўшыся пад слiззю, як у
скафандры, i трывала прымацаваўшыся да клетак
абалонкi страўнiка або дванаццацiперснай кiшкi.
Так ён чакае, пакуль стрэс, няправiльнае харчаванне або iншы шкодны фактар не пашкодзяць
слiзiстую абалонку. Тады хелiкабактар пачне сваю
разбуральную работу.) У дадатак яго выявiлi ў
людзей, якiя хварэлi на гастрыт i рак страўнiка. З
тых часоў кiслоталюбiвая бактэрыя лiчыцца адной
з асноўных прычын гэтых захворванняў страўнiкава-кiшачнага тракта.
Фак тары, якiя павялiчваюць рызыку ўзнiкнення язвавай хваробы: павышаная кiслотнасць
страўнiкавага соку, якi нiбы абпальвае слiзiстую;
недастаткова шчыльнае закрыццё натуральнай
заслонкi памiж страўнiкам i дванаццацiперснай
кiшкай — у вынiку ў апошнюю трапляе вельмi
шмат салянай кiслаты або, наадварот, у страўнiк закiдваецца шчолачнае змесцiва; парушэнне
выпрацоўкi слiзi, якая ахоўвае сценкi страўнiка
ад раз'ядаючага дзеяння салянай кiслаты; хiбы ў
рытме харчавання — нерэгулярная яда, перавага
фаст-фуду, марынадаў i вострых страў; стрэсы;
курэнне i алкаголь — яны выклiкаюць парушэнне
мiкрацыркуляцыi крывi ў сценках страўнiка i дванаццацiперснай кiшкi; спадчыннасць.
I яшчэ. Бескантрольны прыём некаторых лекаў

таксама можа стаць прычынай язвы. У небяспечны
спiс уваходзяць:
 аспiрын (асаблiва шкодна пiць яго да яды);
 нестэроiдныя супрацьзапаленчыя прэпараты;
 антыкаагулянты, якiя панiжаюць згусальнасць
крывi;
 картыкастэроiды — гарманальныя сродкi.
Дактары сцвярджаюць: толькi што выяўленую
язву важна як мага хутчэй пачаць лячыць, прычым
бiць трэба па ўсiх франтах. У гэтым выпадку пасля
6—8 тыдняў медыкаментознай тэрапii звычайна
ўдаецца дабiцца ўстойлiвага эфекту. Лячэнне iдзе
па трох кiрунках: антыбактэрыяльныя прэпараты,
якiя «забiваюць» хелiкабактар; сродкi для змяншэння выпрацоўкi салянай кiслаты; абвалакальныя прэпараты.
Але ў сур'ёзных выпадках гэтых мераў мала.
Пры крывацёку ў хворага нарастае слабасць (аж
да страты прытомнасцi), з'яўляюцца халодны лiпкi пот, ванiты, пачашчанае сэрцабiццё. Для прабадзення язвы характэрны моцны («кiнжальны»)
боль у жываце, змесцiва стрававальнага органа
разлiваецца па брушной поласцi, пачынаецца запаленне. У такiм цяжкiм стане чалавек трапляе
прама на аперацыйны стол.
Памятайце! Самалячэнне — адна з самых вялiкiх памылак, якую робяць людзi пры з'яўленнi
непрыемных адчуванняў у вобласцi жывата. Сапраўды, нярэдка прыём соды або якога-небудзь
антацыднага прэпарата здымае боль i прыносiць
часовую палёгку. Аднак пры гэтым не дасягаецца поўнага вылечвання, i наступныя рэцыдывы
могуць быць куды больш сур'ёзнымi. Таму нават
пры нязначным падазрэннi на язву трэба абавязкова пракансультавацца з урачом-гастраэнтэролагам.
Вялiкая роля ў лячэннi язвавай хваробы i прафiлактыцы яе абвастрэнняў належыць дыетычнаму
харчаванню. Язвеннiкам неабходна перагледзець
свае гастранамiчныя звычкi. Перш за ўсё, iм трэба як мага часцей харчавацца — 4—5 разоў на
дзень, невялiкiмi порцыямi. Аддаваць перавагу
адвараным мясу i рыбе, яйкам усмятку, малаку,
тварагу (лепш, калi ён будзе прыгатаваны ў хатнiх
умовах). Агароднiну лепш есцi вараную, тушаную,
у выглядзе пюрэ, паравога суфле, запяканкi. Уключаць у рацыён кашы, кiсялi, жэле, печаныя яблыкi, мiнеральную шчолачную ваду без газу (тыпу
«Баржомi»). Дазваляюцца макарона, чэрствы белы хлеб. Тэмпература прыгатаванай ежы павiнна
быць блiзкай да тэмпературы цела.
Дабратворна ўздзейнiчаюць на слiзiстую страўнiка: сок свежай капусты, маркоўны i бульбяны
сок, мёд, сок алоэ, абляпiхавы алей, адвар або
сок трыпутнiку.
А вось прадукты, якiя раздражняюць слiзiстую
страўнiка i ўзбуджаюць сакрэцыю салянай кiслаты,
варта выключыць: наварыстыя мясныя, рыбныя i
грыбныя булёны, вяндлiну i смажаныя стравы, саленнi i марынады, агароднiну ў сырым выглядзе,
вострыя прыправы, цыбулю, часнок, цытрусавыя,
чорны хлеб, выпечку, марожанае, газаваныя фруктовыя напоi, каву, моцны чай.
Зрэшты, заўсёды трымаць сябе ў чорным целе
язвеннiку зусiм неабавязкова. У перыяд рэмiсii
хваробы не выключаецца i святочны стол. Спецыялiсты называюць такiя адступленнi ад правiлаў —
вядома ж, у разумных межах! — зiгзагамi. Урэшце
рэшт, язвеннiк — таксама чалавек.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

едыкi папярэджваюць: у
апошнi месяц лета традыцыйна пачашчаюцца ўкусы людзей восамi, пчоламi i
шэршнямi.
— У большасцi выпадкаў насякомыя на чалавека не нападаюць, але могуць агрэсiўна адрэагаваць на бурную жэстыкуляцыю
i спробу разбурыць iх «жыллё»,
— расказала журналiсту «Звязды» в.а. загадчыка аддзялення
iнфармацыйнага забеспячэння
насельнiцтва Рэспублiканскага
цэнтра гiгiены, эпiдэмiялогii i
грамадскага здароўя Аляксандра ЛАГУН.— Даволi часта прыцягнутыя пахам садавiны, ягад, сокаў
i салодкiх напояў пчолы цi восы
залятаюць у жыллё i садзяцца на
прадукты. А пры спробах прагнаць
няпрошанага госця насякомае, як
правiла, джалiць. Больш сур'ёзныя
наступствы бываюць, калi чалавек
не заўважае насякомага i можа
яго праглынуць з напiткам цi кавалачкам ежы. У гэтых выпадках
магчымы ўкус у вусны, слiзiстыя
абалонкi поласцi рота i глоткi цi
ў язык.
У момант укусу джала насякомага выдзяляе 0,2—0,3 мг яду, якi
выклiкае востры пякучы боль, што
суправаджаецца пачырваненнем,
ацёкам i свербам. Ступень атручэння ядам залежыць ад колькасцi
ўкусаў, месца паражэння i iндывiдуальнай адчувальнасцi чалавека.
У пацярпелых могуць назiрацца
дрыжыкi, су хасць у роце, галавакру жэнне, млоснасць. Больш
цяжкiя паражэннi звязаныя не з
уздзеяннем яду на арганiзм, а з
павышанай адчувальнасцю да яго.
У алергiкаў укус асы цi пчалы вы-

клiкае моцны галаўны боль, млоснасць, ванiты, нясцерпны сверб,
астматычныя прыступы, рэзкае
падзенне артэрыяльнага цiску.
Калi насякомае ўкусiла ў твар,
шыю, слiзiстыя абалонкi поласцi
рота, магчыма ўтварэнне абшырнага ацёку дыхальных шляхоў i
вострае ўдушша, якое вымагае
тэрмiновага правядзення рэанiмацыйных мераў.
Ка лi вас уку сi ла пча ла, выдалiце джала, якое засталося ў
ран цы (пры ўку се во саў джа ла
не застаецца) i прыкладзiце да
мес ца ўку су ват ку, сур вэт ку цi
насоўку, змочаныя ў адэкалоне,
гарэлцы цi спiрце. Можна выкарыс таць таксама рас твор перакiсу вадароду, пiтной соды (0,5
чайнай лыжкi на шклянку вады)
цi разбаўленага ў суадносiнах 1:1
нашатырнага спiрту з вадой. Для
зняцця свербу можна выкарыстоў ваць сла быя гар ма наль ныя
мазi i крэмы (гiдракартызон, сiнаф лан, алер га дыл, эла кон).
Мясцовыя (скурныя) алергiчныя
рэ ак цыi лiк вi ду юц ца пры ёмам
антыгiс тамiнных прэпаратаў: супрас цi ну, пi паль фе ну, та ве гi лу,
фен ка ролу. У вы пад ку цяж кай
алергiчнай рэакцыi, калi ва ўкуша на га раз вi ва ец ца ацёк Квiнке, ацёк гартанi цi астматычны
прыступ, пацярпелага неабходна
тэрмiнова даставiць у медыцынскую ўстанову для аказання неадкладнай дапамогi.
I напрыканцы яшчэ адна карысная парада: перад тым, як зрабiць
глыток, зазiрнiце ў кубак i пераканайцеся, што там не хаваецца
насякомае...
Надзея НIКАЛАЕВА.

Iнфарм-укол

«Твар» тлушчаў
Наша ежа ўтрымлiвае розныя тыпы тлушчаў.

Насычаныя тлушчы
Большая частка такiх тлушчаў паступае з ежы жывёльнага паходжання — мяса, малака i малочных прадуктаў. Да раслiнных крынiц
насычаных тлушчаў адносяць трапiчны алей — какосавы, пальмавы i
алей какавы. У адрозненне ад iншых вiдаў алею трапiчны складаецца
пераважна з насычаных тлустых кiслот. Яны з'яўляюцца абавязковымi
iнгрэдыентамi гатовых пiрожных, тортаў, iншых прысмакаў i закусак
хуткага харчавання. Насычаныя кiслоты прыводзяць да павышэння
ўзроўню «дрэннага» халестэрыну.

Монаненасычаныя тлушчы
Алiўкавы, арахiсавы i канапляны алей у адрозненне ад насычаных у
рэкамендаваных канцэнтрацыях дапамагае знiзiць утрыманне ў крывi
агульнага халестэрыну i павышае супрацiўляльнасць да акiслення, працэсу, якi палягчае працэс паглынання халестэрыну i тлушчаў клеткамi
сценак сасудаў.

Полiненасычаныя тлушчы
Таксама як i монаненасычаныя знаходзяцца ў многiх вiдах алею i
дапамагаюць знiзiць у крывi ўзровень лiпапратэiнаў нiзкай шчыльнасцi.
У адрозненне ад монаненасычаных полiненесычаныя ўразлiвыя для
перакiснага акiслення.

Гiдрагенiзаваныя тлушчы
Транстлустыя кiслоты ўтвараюцца ў працэсе гiдрагенiзацыi полiненасычаных тлустых кiслот. Адным з прыкладаў гiдрагенiзаванага
тлушчу з'яўляецца маргарын. Калi яго гiдрагенiзуюць, некаторыя полiненасычаныя кiслоты ператвараюцца ў насычаныя. Гэты працэс робiць
тлушч больш цвёрдым. Чым большы працэс гiдрагенiзацыi, тым больш
насычаным становiцца тлушч.
Вынiкi даследаванняў паказваюць на тое, што гiдрагенiзаваныя
тлушчы павышаюць узровень агульнага халестэрыну, лiпапратэiнаў
нiзкай шчыльнасцi i знiжаюць узровень у крывi халестэрыну лiпапратэiнаў высокай шчыльнасцi («добрага» халестэрыну). З дапамогай
гiдрагенiзаваных тлушчаў вырабляецца незлiчоная колькасць прадуктаў — пячэння, вафляў, крэкераў, дэсертаў i г.д.

Жаданне падводзiць?
Вучоныя з медыцынскага каледжа Бостанскага ўнiверсiтэта
мяркуюць, што гарманальныя сродкi знiжаюць сэксуальную
цягу. Яны выявiлi, што ў жанчын, якiя рэгулярна прымаюць
супрацьзачаткавыя таблеткi, нiзкi ўзровень тэстастэрону —
гармону, якi адказвае за сэксуальнасць.
Iтальянскiя вучоныя таксама абрынулiся з крытыкай на гарманальныя сродкi, праўда, абапiралiся пры гэтым на iншыя аргументы.
Яны прапанавалi ўдзельнiцам эксперыменту ацанiць водар анiсу,
гваздзiкi, амiяку i iншыя. Тыя, хто не прымаў кантрацэптывы, распазнавалi ўсе пахi, асаблiва тыя дамы, у каго ў гэты момант была
авуляцыя — у сярэдзiне цыкла ўспрымальнасць да пахаў i сэксуальная цяга дасягаюць свайго пiку. А жанчыны, якiя прымалi гармоны,
засталiся раўнадушнымi да прапанаваных пахаў. Такiя «паломкi»
органаў нюху могуць знiзiць лiбiда, паколькi менавiта нос улоўлiвае
эратычныя токi партнёра.
Вядучая рубрыкi Святлана БАРЫСЕНКА.

ЯК НЕ ТРАПIЦЬ У СIЛО БЯССОННIЦЫ
А

маль трэць жыцця чалавек праводзiць у сне. Сон неабходны
людзям, каб аднавiць сiлы i адпачыць ад працы i турбот. Аднак не
ўсе могуць пахвалiцца моцным здаровым сном...
Бяссоннiца праяўляецца па-рознаму,
таму што i прычыны яе ўзнiкнення вельмi
разнастайныя. Адны людзi не могуць заснуць з-за неадступных навязлiвых думак,
якiя бударажаць iх усю ноч i трымаюць у
напружаннi ўвесь дзень. Iншыя пакутуюць
ад хранiчнага болю, якi перашкаджае паўнацэннаму сну. Нярэдка i кубачак моцнай
кавы на ноч, курэнне або алкаголь «крадуць» сон. Хворых на дэпрэсiю бяссоннiца адольвае з 4—5 гадзiн ранiцы, прыносячы стан прыгнечанасцi i няўцешнай
нуды яшчэ да першых сонечных прамянёў.
Непаўнацэнны сон знаёмы i тым, хто любiць спаць толькi ў сваiм доме, а на новым
месцы — «вачэй не зводзiць». Але часам
бывае i так, што менавiта ўласная спальня становiцца тым умоўна-рэфлекторным
фактарам, якi гонiць сон прэч. Гэта адбываецца ў тым выпадку, калi «спальнае»
месца асацыюецца з сямейнымi канфлiктамi: спрэчкамi, адчуваннем вiны, трывогi або непажаданай iнтымнай блiзкасцю.
Вельмi час та людзi расказваюць, што
яны страцiлi сон пасля смерцi блiзкага
чалавека, разлукi або з-за кахання без
узаемнасцi. Змена гадзiнных паясоў i праца ў начную змену таксама адбiваюцца
на якасцi сну. Напружаны графiк работы,
стрэсы, стомленасць, перажываннi i боязь
пагаршэння ўзроўню жыцця i фiнансавага
дабрабыту таксама могуць стаць прычынай бяссоннiцы.
I ўсё ж часцей за ўсё ўзнiкненне бяссоннiцы звязана з парушэннем элементарных правiлаў гiгiены сну.

 Скарацiце час знаходжання ў ложку перад сном.
Чым даўжэй вы ляжыце ў пасцелi, тым
больш перарывiстым будзе сон. Медыкi
сцвярджаюць, што ў ложку трэба ляжаць
столькi часу, колькi, на вашу думку, непасрэдна патрабуецца для сну плюс яшчэ
15—20 хвiлiн.
Не спрабуйце заснуць, калi не хочаце
спаць. Акрамя таго, не спiце ўдзень, нават
калi вельмi хочацца. Не лажыцеся вельмi
рана. Калi непакоiць боль, лепш прыняць
болесуцiшальны сродак, чым мучыцца,
паку туючы не толькi ад болю, але i ад
бяссоннiцы.
Прывучыце сябе лажыцца спаць у адзiн
i той жа час. Але калi на працягу паўгадзiны заснуць не ўдаецца, то пачытайце,
паглядзiце тэлевiзар, паслухайце лёгкую
музыку або займiцеся чым-небудзь iншым. Некаторым людзям дастаткова ненадоўга выйсцi са спальнi i зноў вярнуцца,
каб потым хутка заснуць.
 Уставайце ў адзiн i той жа час штодзень, нават у выхадныя.
Работа арганiзма рэгулюецца сутачнымi рытмамi, а таму патрэбная пастаянная
кропка для пачатку адлiку бiялагiчнага
гадзiннiка. Фiксуючыся на ёй, арганiзм
кантралюе час унутраных працэсаў. Нагадаем, што адзiны падуладны нам час
— гэта той, калi мы прачынаемся i расплюшчваем вочы, каб прамянi святла «завялi» бiялагiчны гадзiннiк.
 Прымiце гадзiннiк, каб не глядзець
на яго ноччу.
Павярнiце яго цыферблатам у iншы
бок. Калi вы i прачняцеся пасярод ночы,
то не будзе спакусы на яго глядзець, падымаць галаву i ўзiрацца ў лiчбы, ды яшчэ
адзяваць для гэтага акуляры, часам не
адразу знайшоўшы iх. Не расплюшчвайце

вочы зусiм, тады будзе лягчэй заснуць.
Ды i якая рознiца, колькi гадзiн, калi вы
ўсё адно не спiце?
 Вячэра павiнна быць лёгкай.
На галодны страўнiк, таксама як i на
перапоўнены, заснуць цяжка. Даследаваннi паказалi, што сон паляпшае амiнакiслата трыптафан, якая ўтрымлiваецца
ў малочных прадук тах. Таму шклянка
цёплага малака на ноч дапаможа вам
заснуць. Трыптафан прысутнiчае таксама ў бананах, сыры, iндзейцы. Чым не
вытанчаная вячэра?
 Не ўжывайце кафеiн, алкаголь i
тытунь перад сном.
Дзеянне кафеiну доўжыцца 3—5 гадзiн. Памятайце, што ён ёсць не толькi ў
каве, але i ў гарбаце, шакаладзе, газаваных напоях i зусiм не ў бяскрыўдных
дозах. Напрыклад, у кока-коле — 46 мг
кафеiну, у дыетычнай пепсi — 35 мг, а ў
50 г малочнага шакаладу — 9 мг. Таму
пасля 16 гадзiн дня лепш не ўжываць напоi з кафеiнам.
Нiкацiн узбуджае i тым самым ускладняе сон. Бяссоннiца — важкая прычына,
каб кiнуць курыць.
Алкаголь прыводзiць да абязводжвання арганiзма, з-за чаго начны сон бывае
паверхневым з частым перарываннем.
Як вы нiк — сла басць, га лаў ны боль.
Гэтыя наступствы ўзмацняюцца яшчэ i
прадуктамi распаду алкаголю, якiя выводзяцца з арганiзма на працягу некалькiх су так.
 Рабiце фiзiчную зарадку ранiцай.
Фiзiчная актыўнасць перад сном пераўзбуджае нервовую сiстэму арганiзма,
якi рыхтуецца да вячэрняга спакою. Таму
старайцеся заканчваць заняткi спортам у
больш раннi час, ва ўсякiм разе, гадзiн за
шэсць да сну. Перад сном жа карыснымi

будуць спакойныя прагулкi на свежым вiць сабе прыемны пейзаж: цёплы летнi
паветры. Да таго ж, кiсларод з'яўляецца ве чар, мар скi брыз, шолах бя ро зак у
выдатным антыдэпрэсантам, павышае лесе, пачуць строкат конiкаў, павеў ветнастрой, здымае напружанне.
рыку.
 Зрабiце для сну спрыяльныя ўмо Памятайце: снатворнае (як i любыя
вы.
iншыя лекi) прымаюць толькi хворыя
Не ма ла важ нае значэн не мае ка ля- людзi. Вы — не хворы, таму не прымайце
ровае i светлавое рашэнне памяшкан- гэта лякарства проста так. Снатворнае
ня: яр кiя, агрэ сiў ныя коле ры, моц нае — гэта крайняя мера, i прызначыць яго
асвятлен не ма ла са дзей нi ча юць рас- можа толькi ўрач.
 Спальня — не месца для трывожслабленню. Лепш, калi спальня аформле ная ў спа кой ных, нейт раль ных або ных думак, спрэчак i канфлiктаў.
пасцельных адценнях, а святло будзе
Пры напружаным графiку працы магпрыглушаным, уключаным на няпоўную чымасць падумаць аб пройдзеным днi
магутнасць.
з'яўляецца перад сном. Ведайце, што гэВазьмiце за правiла праветрываць та няўдалы момант, каб успомнiць пра
спальню перад сном. Напрыклад, пакуль праблемы. Не нясiце iх у спальню. Пакой,
вы гуляеце з чатырохногiм сябрам або дзе чалавек адпачывае, павiнен асацыявацца толькi са станоўчымi эмоцыямi.
проста стаiце на балконе.
 Навучыцеся тэхнiцы расслаблення Паспрабуйце на ноч расслабiцца. Гэтаму
пасадзейнiчаюць цёплая, але не гарачая
i прымяняйце яе.
Пры бяс сон нi цы праб ле ма за клю- ванна, лёгкi масаж, цiкавая, але не ўзбучаецца ў тым, што чым больш чалавек джальная кнiга.
 Спаць лепш за ўсё на баку, у поспрабуе заснуць, тым менш у яго на гэта
шанцаў. Можа развiцца неўроз чакання: зе эмбрыёна. Такое становiшча цела
мы не спiм таму, што баiмся не заснуць. падсвядома заспакойвае чалавека,
У гэтым выпадку дапамогуць рэлаксую- расслабляе.
чыя практыкаваннi:
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
1) Запавольце дыханне i ўявiце, што
па вет ра маНАРОДНЫЯ РЭЦЭПТЫ АД БЯССОННIЦЫ
рудна ўвахо 1 ч. лыжку кветак маку залiваюць 1 шк. гарачага малака i наградзiць i выходзiць з вас. ваюць на вадзяной лазнi 10—15 хвiлiн. Гатовы адвар ахалоджваюць,
Ды хай це з працэджваюць, дадаюць гатаванае малако да аб’ёму 200 мл. Прыд а п а м о г а й маюць па 1 ст. лыжцы за 20—30 хвiлiн да сну.
 1 ст. лыжку здробненай травы мелiсы лекавай залiваюць шкляндыя фраг мы,
на дзi ма ю чы кай гарэлкi i настойваюць 8—10 дзён у цёплым цёмным месцы. Гатовую
настойку працэджваюць. Прымяняюць па 15 кропель 3 разы на дзень.
жывот.
 Змешваюць 1 ст. лыжку кветак лаванды i 1 ч. лыжку кветак
2) Пра ганяй це тры- пасiфлоры. Сумесь залiваюць 2 шк. гатаванай вады i настойваюць
вожныя дум- 15—20 хвiлiн. Гатовы настой працэджваюць. Прымаюць па 0,4 шклянкi. Добра ўя- кi 2—3 разы на дзень.

