ЁСЦЬ ПЫТАННI? адДоккатар
жа
ТЭЛЕФАНУЙЦЕ...
30 снежня — галоўны рэабiлiтолаг— эксперт аддзела медыцынскай экспертызы i рэабiлiтацыi Мiнiстэрства аховы здароўя Уладзiмiр
Валянцiнавiч ЛАМАКА.
31 снежня — вядучы спецыялiст сектара па рабоце са зваротамi грамадзян Мiнiстэрства аховы здароўя Валерый Аляксеевiч
КРАЙНI.
У графiку магчымыя змяненнi.

Фота Всіля ЗЯНЬКО

Да кан ца го да дзя жу рыць
на «гарачай» лiнii Мiнiстэрства
аховы здароўя (222 70 80) плануюць:
28 снежня — галоўны ўрач Рэспублiканскай дзiцячай клiнiчнай
бальнiцы медыцынскай рэабiлiтацыi Галiна Мiкалаеўна РАДЗIВОНАВА.
29 снеж ня — галоў ны ўрач
Мiнскага абласнога радзiльнага
дома Пётр Леанiдавiч МАСЬКО.
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Прамая лiнiя

ВЯРТАННЕ Ў ДЗЯЦIНСТВА
На пытанні чытачоў адказаў загадчык спецыялiзаванага псiхагерыятрычнага аддзялення
Рэспублiканскага навукова-практычнага цэнтра псiхiчнага здароўя Аляксандр ГОЛУБ.
(Працяг. Пачатак у нумары
за 22 снежня.)
 — Брагiн, Уладзiмiр Андрэевiч. 52 гады. Мяне цiкавiць, як не
стаць пацыентам вашага аддзялення? Можа, парэкамендуеце
якiя прэпараты, антыаксiданты,
амiнакiслоты?..
— Рэкамендаваць канкрэтныя
прэпараты для шырокай аўдыторыi я не магу. Аднак у цэлым тыя
ж антыаксiданты, безумоўна, маюць
значэнне ў прафiлактыцы i лячэннi
вельмi многiх захворванняў, у тым
лiку i псiхiчных. Што да незаменных
амiнакiслот, то яны таксама патрэбныя арганiзму. Канкрэтныя ж прэпараты можа парэкамендаваць доктар,
якi вас назiрае... Не забывайцеся на
ўмераныя фiзiчныя нагрузкi — вельмi
важная частка здаровага ладу жыцця. Гэта можна рэкамендаваць усiм.
Разумная актыўнасць адназначна
паляпшае агульнае самаадчуванне.
— Плюс, безумоўна, своечасовая
дыягностыка, доплераграфiя i г.д...
— Своечасовая дыягнос тыка,
несумненна, патрэбна, калi ёсць
сiмптомы атэрасклератычнага пашкоджання сасудаў. Пры значным
атэрасклерозе, iстотным парушэннi
функцыi артэрый могуць прапанаваць i аператыўнае лячэнне. Гэта
праводзiцца тады, калi сасуды пакутуюць больш як на 50 працэнтаў.
 — Карэлiцкi раён, Васiль
Iванавiч. 59 гадоў. Апошнiм часам
жонку рознымi iмёнамi называю.
Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна папiць для паляпшэння памяцi?
— Варта звярнуць увагу на тое,
што гэта, хутчэй за ўсё, не адзiная
прыкмета парушэння памяцi. Можа
быць, да псiхiятра па месцы жыхарства трэба падысцi з жонкай, якая дала б больш поўную карцiну адносна
вашага стану. Навакольныя заўважаюць больш, чым самi пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавiта
той аспект, якi вы назвалi, аднак не
выключана, што ёсць i больш паказальныя сiмптомы захворвання, якiя
проста менш кранаюць, менш значныя для вашай жонкi. Хоць забыццё
iмёнаў уласных — якраз першая прыкмета парушэння памяцi.
 — Мiнск, Вольга. Майму
бацьку 65 гадоў. Гады 3-4 таму
мы пачалi заўважаць, што ў яго
з'явiлiся праблемы з памяццю, ён
стаў рассеяным, не можа засяродзiцца. Урач раённай палiклiнiкi
прапiсала глiцын, фезам, вiнпацэцiн — курсамi. Але мы заўважаем, што праблемы з памяццю
прагрэсуюць. Бацьку складана
прыгадаць iмёны людзей, з якiмi
ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсцi дарогу дадому, калi ён
за рулём, асаблiва ў цёмны час
сутак. Скажыце, калi ласка, чым
яму можна дапамагчы?
— Верагодна, захворванне будзе
прагрэсаваць. Перш-наперш вашага
бацьку нельга пускаць за руль. З iншага боку, нельга цалкам абмяжоўваць дзейнасць такога чалавека. Калi
ён дрэнна арыентуецца ў нязвыклых
абставiнах, можна западозрыць зараджэнне стану, якi прывядзе ў далейшым да дэменцыi — знiжэння iнтэлекту. Звярнiцеся, калi ласка, з вашым
пытаннем да псiхiятра па месцы жыхарства або ў абласны псiханеўралагiчны дыспансэр для абследавання i
падбору лячэння.
— Вы сказалi пра разгубленасць у незвычайных абставiнах.
А калi чалавек губляецца ў звычайных?
— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сiмптомах псiхiчнага рас-

Твая
бяспека

стройства. Першая стадыя дэменцыi вызначаецца тым, што пацыент
у вельмi знаёмых абставiнах яшчэ
выконвае нейкiя даручэннi, а пры
ўскладненнi сiтуацыi губляецца, не
можа ацанiць сiтуацыю.
— А лекi, якiя яму прызначылi,
могуць дапамагчы?
— Яны заклiканы паляпшаць абмен рэчываў у нервовых клетках.
Эфект ад iх павiнен быць. Але яны
прымаюцца курсамi, i таму можна
абмеркаваць з урачом прымяненне
яшчэ якога-небудзь паралельнага
курсу. Трэба мець на ўвазе, што нягледзячы на прыём медыкаментаў,
сiмптаматыка будзе прагрэсаваць.
 — Смаргонь, Валерыя. Некалi чытала, што ў аснове дэменцый ляжыць сасудзiстая паталогiя галаўнога мозга. Цi заўсёды
апошняе пагражае развiццём у
будучынi дэменцыi? I наадварот,
цi заўсёды ў падмурку дэменцыi
ляжыць парушэнне работы сасудаў мозга?
— Да дэменцыi прыводзiць шмат
захворванняў, у тым лiку звязаныя
з захворваннем сасудаў галаўнога
мозга. Але могуць прывесцi хвароба
Альцгеймера, хвароба Пiка, авiтамiноз, алкагольная цi iншая iнтаксiкацыя i г.д. Што да атэрасклерозу,
то ён не заўсёды прыводзiць да дэменцыi. Ёсць такi важны момант, як
хуткасць нарастання атэрасклерозу.
Калi працэс iмклiвы, то ёсць рызыка,
што з цягам часу разаўецца знiжэнне iнтэлекту. Дэменцыi, звязаныя з
гiпертанiяй, сасудамi часта абумоўлены iнсультам цi некалькiмi iнсультамi. Чым iх больш, тым вышэйшая
верагоднасць змянення ў псiхiчнай
галiне, знiжэння псiхiчных функцый,
развiцця дэменцыi.
 — Вiцебск, Iрына. Мацi 66
гадоў. Год таму яна перанесла iнсульт. Невялiкая рассеянасць, забыццё нейкiх дробязяў назiралiся
ў яе i раней. Цi азначае гэта, што
ў будучынi яе чакае значнае пагаршэнне памяцi? Як палепшыць
работу галаўнога мозга?
— Калi iнсульт перанесены, варта выбраць лячэнне сасудзiс тымi
прэпаратамi, каб папярэдзiць далейшае развiццё iнсультаў. Гэта ў
пэўнай ступенi абаронiць ад прагрэсавання хваробы.
 — Мiнская вобласць, Аляксандра. У бацькi дыягназ «алкагалiзм». У яго ўжо было ўскладненне — галюцынацыi, белая гарачка, як кажуць у народзе. Урачы
паставiлi яго на ногi, але потым
зноў пачынаў пiць, прычым яшчэ
больш, чым да галюцынацый.
Зразумела, яму трэба кiнуць пiць.
Але гэта нерэальна. Падкажыце,
што ў такiх выпадках рабiць блiзкiм, да чаго рыхтавацца?
— Прагноз не надта спрыяльны,
паколькi калi пацыент будзе па-ранейшаму ўжываць алкаголь, то будуць прагрэсаваць псiхiчныя парушэннi. Гэта можа прывесцi да значнага знiжэння памяцi, iнтэлекту. Iмкнiцеся як мага больш абмяжоўваць
ужыванне спiртнога. Можна правесцi
лячэнне паўторна, не чакаць развiцця псiхiчных расстройстваў.
— А белыя гарачкi паўтараюцца?
— Так. Калi пасля зняцця абстынентнага сiндрому пацыент зноў пачынае пiць, то нiхто не дасць гарантый адносна таго, што не разаўецца
чарговае псiхiчнае расстройства, тая
ж белая гарачка. На пэўным этапе,
калi пачынае нарастаць знiжэнне
iнтэлекту, спiртное можа перастаць
быць актуальным. Пацыента не толькi не будуць хваляваць навакольныя
падзеi, але ён проста стане цалкам

бездапаможным. Тады будзе i не да
алкаголю. Так раней было важна
пайсцi на пiўную, а аднойчы фiзiчная актыўнасць страцiцца. Гэта будзе другi бок праблемы, звязанай з
алкагольнай залежнасцю.
 — Слуцк, Кацярына Генадзьеўна. Па якой прычыне знiжэнне
iнтэлекту можа з'явiцца не ў старэчым узросце, а крыху раней?
— Усё залежыць ад наяўнасцi
пэўных захворванняў. Да 60 гадоў
ад дэменцый пакутуе дзесьцi 1 працэнт насельнiцтва, да 70 — каля 5, да
80 — каля 20. Гэта прыблiзныя лiчбы,
бо не ўсе такiя пацыенты звяртаюцца да ўрачоў. Праявы стану могуць
быць рознай ступенi цяжкасцi. I калi
яны не суправаджаюцца псiхiчнымi
расстройствамi, а проста характарызуюцца знiжэннем памяцi, разумення, iнтэлекту ва ўмеранай ступенi, то пацыент можа адаптавацца,
асаблiва калi працэс iдзе павольна
i калi ёсць каму прыглядаць. Праблемы ж пачынаюцца, калi дэменцыя
суправаджаецца псiхiчным расстройствам, галюцынацыямi, трызненнем,
дэпрэсiяй. Тады гэта патрабуе кансультацыi спецыялiста.
Часцей за ўсё дэменцыi, якiя
ўзнiкаюць да 60 гадоў, звязаны з алкагольнай iнтаксiкацыяй, траўмамi i
некаторымi захворваннямi — той жа
хваробай Альцгеймера, якая можа
пачацца i ў 45 гадоў, хоць гэта надта
рэдка, паколькi хвароба ўсё ж такi
ўласцiвая больш сталаму ўзросту.
— Наколькi мне вядома, па
бацькоўскай лiнii ў нас мела месца такое захворванне, як хвароба
Альцгеймера. Раскажыце пра гэту хваробу.
— Размова iдзе пра дэгенератыўнае захворванне нервовай сiстэмы.
З'яўляецца яно ў выглядзе сiмптомаў, якiя адлюстроўваюць функцыю
нервовай сiстэмы i псiхiчнай дзейнасцi. Захворванне прагрэсуе i прыводзiць да парушэння ўсiх псiхiчных
функцый, перш за ўсё iнтэлекту i
памяцi, дэзарыентацыi ў месцы i часе. Парушаецца магчымасць планавання, лiку, чытання, распазнавання
навакольных прадметаў. Гэта значна парушае адаптацыю чалавека ў
паўсядзённым жыццi.
— А што можа перашкодзiць
перадачы гэтага захворвання ў
спадчыну?
— Ёсць звесткi пра тое, што парушэннi ў 19-й i 21-й храмасомах
прыводзяць да такога захворвання. Тым не менш гаварыць аб стапрацэнтным атрыманнi ў спадчыну
хваробы няма сэнсу. Заўсёды ёсць
верагоднасць, што захворванне не
ўзнiкне.
— А не вядома, што гэтаму можа паспрыяць?
— Тут трэба мець на ўвазе, што
вялiкую ролю адыгрывае працягласць жыцця. Некалi яна была меншай, i такiя хваробы былi неактуальнымi.
— Можна дзе-небудзь дыягнаставаць наяўнасць парушэння
ў названых храмасомах?
— У некаторых выпадках праводзiцца даследаванне бэта-амiлаiду ў спiннамазгавой вадкасцi ў
Германii або аналiз на спецыфiчную ак тыўнасць некаторых генаў
у асобаў пажылога ўзросту ў ЗША.
У нашай краiне дыягнос тыка право дзiц ца па сiмп то мах хва ро бы,
псiхалагiчным даследаваннi, з дапа мо гай элект ра эн цэ фа лаг ра фii
i магнiта-рэзананснай тамаграфii
галаўнога мозга.
Святлана БАРЫСЕНКА,
Вольга ШАЎКО.
(Працяг будзе.)

КЛЮЕ!
НА ЁЛКАХ
У ШКОЛАХ — ТОЛЬКI
СЕРТЫФIКАВАНЫЯ
ГIРЛЯНДЫ
Пры правядзеннi ва ўстановах
адукацыi святочных навагоднiх мерапрыемстваў прымяненне самаробных
электрычных прыстасаванняў, адкрытага агню, феерверкаў, запалак
i запальнiчак, пiратэхнiчных вырабаў,
лёгкаўзгаральных i гаручых вадкасцяў
цалкам выключаюцца. Для iлюмiнацыйнага ўпрыгажэння ёлкi i памяшканняў дапускаюцца толькi сертыфiкаваныя i спраўныя электрычныя
гiрлянды магутнасцю не больш як
24 Вт. Такiя патрабаваннi ўтрымлiваюцца ў загадзе «Аб мерах па забеспячэннi бяспекi дзяцей i навучэнскай
моладзi пры правядзеннi навагоднiх
мерапрыемстваў», якi падпiсаў мiнiстр
адукацыi Аляксандр Радзькоў.
Забараняюцца таксама пажаранебяспечныя работы ў будынках за
2 днi да правядзення запланаваных
навагоднiх мерапрыемстваў. Згодна
з загадам, будынкi, дзе будуць праходзiць навагоднiя мерапрыемствы,
павiнны быць абследаваныя загадзя, перад пачаткам мерапрыемстваў павiнны быць правераны ўсе
памяшканнi, шляхi для эвакуацыi i
запасныя выхады. Сродкi пажаратушэння i пажарная аўтаматыка павiнны знаходзiцца ў спраўным стане.
На кiраўнiкоў упраўленняў i аддзелаў
адукацыi ўскладаецца задача сумесна з праваахоўнымi органамi забяспечыць грамадскi парадак i бяспеку
ўдзельнiкаў усiх навагоднiх мерапрыемстваў у месцах iх правядзення. Не дапускаецца знаходжанне
школьнiкаў, студэнтаў i навучэнцаў
на свяце без пастаяннага назiрання
з боку педагагiчных работнiкаў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

КАВА I ЧАЙ
ЗНIЖАЮЦЬ РЫЗЫКУ
РАЗВIЦЦЯ ДЫЯБЕТУ
Аў стра лiйскiя ву чо ныя
пацвердзiлi,
што ўжы ванне кавы i чаю
знiжае рызыку
развiцця цукровага дыябету.
Правёўшы
ме та ана лiз 18
да сле да ван няў, пра ве дзе ных з
1966 па 2009 год з удзелам 457 922
добраахвотнiкаў, вучоныя з Iнстытута мiжнароднага здароўя Джорджа пераканалiся, што ў людзей,
якiя выпiваюць ад трох да чатырох
кубкаў кавы ў дзень, рызыка захварэць на цукровы дыябет 2-га тыпу на чвэрць меншая, чым у тых,
хто выпiвае два кубкi i менш. Чай i
кава з панiжаным утрыманнем кафеiну валодаюць падобным дзеяннем. Вынiкi метааналiзу сведчаць
пра тое, што супрацьдыябетычны
эфект вывучаных напояў звязаны
не з кафеiнам, якi ўтрымлiваецца
ў iх, як меркавалася раней, а з iншымi рэчывамi, такiмi, як магнiй,
лiгнаны, катэхiны i iншыя. Аднак,
рэкамендаваць ужыванне вялiкай
колькасцi кавы для прафiлактыкi
дыябету на падставе звестак, што
маюцца, не варта, аднак вывучэнне
актыўных субстанцый напояў можа
прывесцi да стварэння прынцыпова
новых лекаў ад гэтай хваробы.

САСТРОIМ МАРОЗУ ГРЫМАСУ

Снежаньскiя маразы, якiя надышлi быццам бы нечакана, правяраюць ужо людзей на трываласць. Ёсць першыя ахвяры сцюжы. Асаблiва бязлiтасны холад
да выпiвак, якiм мора па калена
што ў спякоту, што ў мароз.
Панiжаная тэмпература паветра
— асноўная прычына абмарожанняў. Але рызыка не знiжаецца нават
пры нулi градусаў. Моцны вецер, панiжаная вiльготнасць паветра, мокрыя адзенне i абутак значна ўзмацняюць страту цяпла арганiзмам.
Часцей за ўсё церпяць адкрытыя ўчасткi цела: нос, вушы, шчокi,
падбародак i пальцы рук. Першыя
прыкметы абмарожання распазнаюцца не адразу. Узнiкае лёгкае пячэнне i паколванне, якое часта не
ўспрымаецца ўсур'ёз, паколькi гэтыя сiмптомы не прыносяць рэзкага дыскамфорту i хутка знiкаюць.
Ружовы румянец на шчоках падчас руху — гэта нармальна. Скура
чырванее, паколькi сасуды пашыраюцца i прыток крывi да тканак узмацняецца. А вось калi на змену пачырваненню прыходзiць бледнасць
— гэта ўжо яўны сiмптом абмарожання. Адразу вызначыць цяжкасць
абмарожання дастаткова складана.
Бо толькi пасля сагравання ўзнiкае
боль у вобласцi пацярпелых участ-

каў, з'яўляюцца ацёкi i пухiры на скуры. Чым пазней з'явяцца гэтыя прыкметы, тым большая верагоднасць
пашкоджання глыбокiх тканак.
Пры халадовай траўме дарагая
кожная хвiлiна. Таму як мага хутчэй
трэба зайсцi ў цёплае памяшканне,
каб сагрэць абмарожаныя ўчасткi
i аднавiць у iх кровазварот. Катэгарычна забаронена выкарыстоўваць пры гэтым сухое цяпло. Самы
просты i эфектыўны спосаб — гэта
саграванне ў цёплай вадзе. Мясцовыя ванны робяць пры абмарожаннi
рук i ног. Першапачатковая тэмпература вады павiнна быць 36—37°,
потым яе паступова павышаюць да
40°. Улiчваючы тое, што ванну трэба прымаць не менш за 30 хвiлiн,
падлiваць гарачую ваду давядзецца
не раз. Калi пры саграваннi з'явiўся
боль i пачырванела скура, значыць
вы старалiся не дарэмна — кровазварот аднавiўся. Замацаваць
поспех дапаможа лёгкi масаж, якi
можна рабiць непасрэдна ў вадзе.
Пачынаць расцiраннi трэба з кончыкаў пальцаў, паступова рухаючыся
ўверх. Пасля ванны накладваюць
сагравальныя павязкi з некалькiх
слаёў марлi i тоўстага слою ваты, якi
зверху прыкрываюць цэлафанам.
Абмарожаныя пальцы трэба абавязкова перакласцi палоскамi бiнту. Та-

кiмi ж цеплаiзаляцыйнымi павязкамi
саграваюць вушы, нос i шчокi. Пры
лёгкiм абмарожаннi вынiк павiнен
з'явiцца на працягу першых 10—20
хвiлiн. Калi ж нiчога не мяняецца,
выклiкайце хуткую дапамогу. Да
прыезду ўрачоў не рабiце рэзкiх рухаў канечнасцямi. Руку можна падвесiць з дапамогай хусткi цi шаля, а
ногi пажадана пакласцi так, каб яны
былi крыху апушчаны ўнiз.
Пры абмарожаннi нельга расцiраць скуру, якая пабялела, снегам.
Ён не толькi лёгка траўмуе скурны
покрыў, але i здольны iнфiцыраваць.
КАБ ЗАСЦЕРАГЧЫ СЯБЕ АД
ХА ЛА ДО ВАЙ ТРАЎ МЫ, ТРЭ БА
ПРЫ ТРЫМ ЛI ВАЦ ЦА ПЭЎ НЫХ
ПРАВIЛАЎ.
 На мароз выходзьце ў шматслаёвым адзеннi. Праслойкi паветра памiж тканiнамi выдатна ўтрымлiваюць цяпло. Адмоўцеся ад металiчных упрыгажэнняў.
 Змажце твар i рукi спецыяльным тлустым (а не звычайным
увiльгатняльным) крэмам. А вось
спiртавымi ласьёнамi карыстацца
не рэкамендуецца.
 Перад выхадам на мароз трэба перакусiць лёгкай, але каларыйнай стравай.
 Калi адчуваеце, што пачынаеце замярзаць, парухайцеся.

 Не расцiрайце твар рукавiцай, толькi сухой далонню. А лепш
папрактыкавацца ў грымаснiчаннi,
усмiхайцеся, моршчыце нос.
 Пасля таго, як моцна прамёрзнiце, будзьце ўважлiвыя, трапiўшы
нарэшце ў цёплае месца, у транспарце пастарайцеся сесцi, бо часта
працэс сагравання суправаджаецца
моцнымi хваравiтымi адчуваннямi i
галавакружэннем аж да страты прытомнасцi.
 Не курыце на марозе. Нават
адна цыгарэта выклiкае спазм капiляраў канечнасцяў, якi працягваецца некалькi гадзiн, а гэта пэўны
шлях да абмаражэння.
 Не варта i выпiваць на вулiцы. Алкаголь пашырае сасуды, што
павялiчвае цеплааддачу i садзейнiчае пераахаладжэнню. А вось
калi замерзлi i ўжо знаходзiцеся ў
цяпле — чарка каньяку не будзе
залiшняй.
НАРОДНАЯ МЕДЫЦЫНА РЭКАМЕНДУЕ:
Расцiраць абмарожаныя месцы цёртай цыбуляй i часнаком.
Лячыць абмарожаныя месцы
заечым тлушчам.
На ноч змазваць пашкоджаную скуру камфарна-iхтыёлавай
маззю.
Вольга ШАЎКО.
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РАЗВАЖАЦЬ
УСЛЫХ КАРЫСНА
Iспанскiя вучоныя даказалi,
што разважаннi ўслых дапамагаюць больш паспяхова рашаць
пастаўленыя задачы.
У рамках даследавання вучоных цiкавiла навуковая дзейнасць старшакурснiкаў. Удзельнiкi эксперыменту былi iзаляваныя
адзiн ад аднаго, а iх паводзiны
запiсвалiся на вiдэакамеру. У час
даследавання вучоныя прасiлi
добраахвотнiкаў рашаць задачы
спачатку моўчкi, а пасля разважаючы ўслых. У вынiку ўдалося высветлiць, што, разважаючы ўслых,
добраахвотнiкi не толькi рашалi
хутчэй, але i спраўлялiся з больш
складанымi заданнямi. Акрамя таго, дадатковы рост эфектыўнасцi
назiраўся, калi студэнтам дазвалялi карыстацца графiчным прадстаўленнем iнфармацыi. Даследчыкi спадзяюцца, што iх вынiкi дапамогуць у стварэннi эфектыўных
механiзмаў мыслення i рашэння
канкрэтных прыкладных задач. У
прыватнасцi, вучоныя падкрэслiваюць, што прадстаўленне задач
у зручным выглядзе (графiчным
i гукавым, у дадзеным выпадку)
з'яўляецца ключавым фактарам
яе рашэння.

ся,
ГРЫП ВЕРНЕЦЦА Беларуасыўкрасуiнпацыкоiлiзноў
Ў СТУДЗЕНI—САКАВIКУ? грыпуюць?
П

РАГНОЗЫ наконт прыходу ў Беларусь другой хвалi
грыпу пастаянна ўдакладняюцца, i калi раней медыкi схiлялiся
да думкi, што чарговая хваля
грыпу можа «накрыць» беларусаў блiжэй да канца снежня,
то цяпер у галоўным медыцынскiм ведамстве лiчаць, што чарговы эпiдпад'ём ВРВI i грыпу,
хутчэй за ўсё, распачнецца ў
звычайныя для Беларусi тэрмiны. А самы «грыпозны» час
для беларусаў — канец студзеня—сакавiк.
Прагнозы наконт iнтэнсiўнасцi
новай эпiдэмii выказваюцца таксама вельмi асцярожна: маўляў, паколькi большасць беларусаў яшчэ
не су тыкалася з пандэмiчным вiрусам А/H1N1, то i iмунiтэт у насельнiцтва яшчэ не выпрацаваны.
Дарэчы, у Еўропе да 99 працэнтаў у
структуры захваральнасцi на грып
прыпадае на вiрус А/H1N1, а ў Расii
— 30 працэнтаў. Па Беларусi такая лiчба ўвогуле не прыводзiцца.
Галоўны аргумент — адсутнасць
неабходнасцi ў падлiку колькасцi
iндывiдуальных выпадкаў захвор-

вання. Як паведамляецца на сайце
РНПЦ эпiдэмiялогii i мiкрабiялогii,
«такi падлiк не мае важнага значэння для манiторынгу як узроўню, так
i характару рызыкi з боку пандэмiчнага вiрусу, а таксама для прыняцця найбольш эфектыўных мераў».
Вядома толькi, што па звестках лабараторнага аналiзу сярод вiрусаў,
якiя цыркулююць на нашай тэрыторыi, вiрусы грыпу А выяўляюцца ў
31,7 працэнта ўзораў бiялагiчнага
матэрыялу.
На гэты момант эпiдсiтуацыя з
прастуднымi захворваннямi, якая
складваецца ў Беларусi, не выклiкае ў медыкаў трывогi. Затое ва
Украiне захваральнасць зноў пачала расцi практычна ва ўсiх рэгiёнах,
акрамя заходнiх яе абласцей, адкуль у мiнулы раз i пачала распаўсюджвацца эпiдэмiя свiнога грыпу.
Эпiдэмiчны парог захваральнасцi
на грып i ВРВI перавышаны там у
11 абласцях, а таксама ў Крыме i
ў Севастопалi. На парозе эпiдэмii
знаходзiцца i Кiеў. Рост паказчыкаў захваральнасцi адбываецца
пераважна за кошт павелiчэння
колькасцi хворых дзяцей школьна-

га ўзросту. Лабараторна ва Украiне
пандэмiчны грып быў пацверджаны ў 466 захварэлых, у тым лiку ў
202 хворых, якiя памерлi. Высокая
ак тыўнасць вiруса пандэмiчнага
грыпу назiраецца таксама ў Лiтве, Латвii, Эстонii, Расii, Нарвегii,
Польшчы, Сербii, Славенii, Турцыi,
Швейцарыi, Швецыi.
Тым часам з Кiтая прыйшло паведамленне аб стварэннi новага
лякарства, прызначанага для лячэння i прафiлактыкi грыпу А/H1N1
на аснове кампанентаў традыцыйнай кiтайскай медыцыны. Лякарства ўвабрала ў сабе як дасягненнi
кiтайскай фармацэўтыкi, так i заходнi тэхналагiчны досвед. Новы
прэпарат, назва якога ў перакладзе
з кiтайскай мовы гучыць як «Залатая кветка, што лечыць грып»,
ужо прайшоў клiнiчныя выпрабаваннi i павiнен паступiць у продаж
у пачатку 2010 года па цане 80 юаняў, або 11,7 долара ЗША. У Кiтаі
толькi за адзiн тыдзень, з 7 па 13
снежня, ад новага грыпу загiнулi
116 чалавек.
У Беларусi, як запэўнiваюць у
галоўным медыцынскiм ведамстве,

сiтуацыя з лекавым забеспячэннем
знаходзiцца пад пастаянным кантролем, а запасы найважнейшых
антыбiётыкаў i супрацьвiрусных
сродкаў на аптэчных складах i ва
ўстановах аховы здароўя забяспечваюць надзённыя патрэбы. Праўда, у Мiнiстэрстве аховы здароўя
не хаваюць сваёй заклапочанасцi
павелiчэннем скаргаў ад насельнiцтва на рост цэнаў у аптэках на
супрацьвiрусныя сродкi ў перыяд
пад'ёму захваральнасцi на вiрусныя iнфекцыi, хоць вытворцы цэнаў
на сваю прадукцыю не павышалi.
Выходзiць, што аптэкi прымянялi
максiмальныя гандлёвыя надбаўкi
на суперзапатрабаваныя супрацьвiрусныя сродкi (арпетол, рэмантадзiн i iншыя). Таму кiраўнiкам
РУП «Белфармацыя», «Мiнская
Фармацыя», «Фармацыя» i суб'ектам гаспадарання ўсiх формаў
уласнасцi, якiя маюць лiцэнзiю на
фармацэўтычную дзейнасць, прапанавана прыняць дзейсныя меры
па не пры мя нен нi максi маль ных
гандлёвых надбавак на названую
групу лекавых сродкаў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Дзiцячая тэма

СТАМАТЫТ — ГЭТА СУР'ЁЗНА
К

А ЛI дзi ця ад маўля ец ца
ад ежы, у яго павышаецца тэмпература i непрыемна
пахне з рота, дыягназ амаль
адназначны — стаматыт.
Каб развеяць сумненнi, зазiрнiце малому ў рот: калi вы ўбачыце
на дзяснах i ўнутранай паверхнi
шчок дробныя бялёсыя пухiркi або
брудна-жаўтаватыя язвачкi, акружаныя ярка-чырвоным беражком,
значыць, вашы падазрэннi апраўдалiся.
Як жа ўзнiкае стаматыт? Нягледзячы на тое, што механiзм развiцця хваробы да канца не зразумелы, даўно заўважана, што стаматытам часцей за ўсё заражаюцца
слабенькiя, з дрэнным апетытам
дзецi, якiя часта хварэюць. Таму
галоўная прычына хваробы хаваецца ў парушэннi работы iмуннай
сiс тэмы. Лiчыцца, што стаматыт
узнiкае ў тых выпадках, калi, па
нявызначаных пакуль прычынах,
iмунная сiстэма чалавека рэагуе
на з'яўленне чужародных малекул,
якiя яна не можа распазнаць. З'яўленне такiх малекул правакуе атаку лiмфацытаў, i гэта, у сваю чаргу,
прыводзiць да ўзнiкнення на слiзiстай язвачак. Пры стаматыце павялiчваюцца шыйныя i пад'язычныя
лiмфатычныя залозкi, а агульны
стан малога пагаршаецца, як пры
ВРВI або грыпе. Карацей кажучы,
стаматыт — сур'ёзнае захворванне, якое патрабуе неадкладнага,
паслядоўнага i даволi працяглага
лячэння.

ЯКIМ БЫВАЕ
СТАМАТЫТ?
Часцей за ўсё дзяцей паражае
вiрусны стаматыт. Яго ўзбуджальнiк — вiрус герпесу. Заразiцца
герпетычным стаматытам можна
па вет ра на-кро пель ным шля хам
або праз агульны посуд, сурвэтку,
насоўку. Каварства гэтага вiруса
заключаецца ў тым, што, раз трапiўшы ў арганiзм, ён застаецца там
назаўсёды, падчас не выяўляючы
сваёй прысутнасцi нiякiмi сiмптомамi. Носьбiтамi вiруса герпесу,
самi таго не падазраючы, з'яўляюцца многiя дарослыя. Акрамя таго,
пры вiрусным стаматыце бывае iнкубацыйны перыяд, ад 2 да 21 дня,
калi нiякiх сiмптомаў захворвання
няма, але хворы ўжо заразны для
навакольных. Асаблiва схiльныя
да вiруснага стаматыту малыя ва
ўзросце да трох гадоў.
Бактэрыяльны стаматыт — гэта
хвароба брудных рук. У поласць рота штодзень трапляе мноства бактэрый, у тым лiку i тых, якiя здольныя выклiкаць стаматыт. Звычайна
яны нейтралiзуюцца слiнай, а слiзiстая абалонка не дае iм пранiкнуць у
арганiзм. Але калi па тых цi iншых
прычынах парушаны ўзровень кiслотнасцi слiны (напрыклад, у вынiку злоўжывання ласункамi або газаванымi напоямi), а на слiзiстай
ёсць якiя-небудзь пашкоджаннi (невялiкi апёк, ранка, незапламбаваны
зуб), хваробатворныя бактэрыi не
сустракаюць належнага адпору i

пачынаюць актыўна размнажацца,
выклiкаючы стаматыт. Здараецца
i так, што бактэрыi атакуюць запаленую слiзiстую малога, якi ўжо
захварэў на вiрусны стаматыт, i выклiкаюць паўторнае заражэнне.
У грудным узросце, часцей за
ўсё ў неданошаных немаўлят, сустракаецца малочнiца, або грыбковы стаматыт. Выклiкае малочнiцу
грыбок «candida», якi нярэдка перадаецца ад хворай мацi. Ён можа
таксама з'явiцца ў дзяцей пасля
цяжкiх iнфекцыйных, хранiчных
захворванняў з прымяненнем антыбiётыкаў у лячэннi. Пры гэтай
разнавiднасцi стаматыту на языку
i слiзiстай рота малога вiдаць белы налёт, якi нагадвае абрызглае
малако.

ЯК ДАПАМАГЧЫ
МАЛОМУ
На жаль, бацькi рэдка ўсведамляюць сур'ёзнасць становiшча, лiчачы, што з «балячкамi ў роце» яны
лёгка справяцца i самi, хатнiмi сродкамi. Аднак гэта не так. Стаматыт
— захворванне зусiм не бяскрыўднае, яно можа мець цяжкiя формы
i ўскладненнi. Нярэдка пераходзiць
у хранiчную форму, i тады кожная
прастуда або ВРВI заканчваецца
абвастрэннем. Таму пры першых
жа сiмптомах захворвання пакажыце малога стаматолагу або выклiкайце ўчастковага педыятра, якi
прызначыць неабходнае лячэнне.
Як правiла, яно ўключае ў сябе прэпараты iнтэрферону, якi павышае
агульны iмунiтэт, i мазi на аснове
ацыклавiру, якiя нейтралiзуюць вiрус герпесу. Дзецям прызначаюць
таксама вiтамiны i антыгiстамiнныя
сродкi, каб зняць сверб i ацёк. Але
нi ў якiм выпадку не купляйце прэпараты самi, што называецца «на
вока»: тое, што дапамагло iншаму
дзiцяцi, вашаму можа нанесцi шкоду i толькi ўскладнiць хваробу!
I яшчэ: няма таго лякарства,
якое хутка i без праблем вылечыла
б стаматыт. Таму медыкаментозныя прэпараты павiнны спалучацца
з мноствам iншых працэдур.
Самы галоўны сродак барацьбы
з гэтай хваробай — паласканне.
Паласкаць рот, асаблiва ў першыя
днi, трэба як мага часцей, кожныя
2—3 гадзiны. Для паласкання лепш
за ўсё выкарыс тоўваць адвары
траў: календулы, шалфею, рамонку, эўкалiпту, кары дуба. Калi дзiця
яшчэ не ўмее паласкаць рот, нахiлiце яго галоўку над ваннай i асцярожна арашайце рот пры дапамозе
гумавай спрынцоўкi. Не ўводзьце
вадкасць вельмi хутка: малое можа
папярхнуцца.
Пасля паласкання слiзiстую рота трэба змазаць алейным растворам вiтамiну А, алеем шыпшыны
або абляпiхi, сокам каланхоэ. Мазi
i алейныя растворы наносяць ваткай, наматанай на драўляную палачку. Выкарыстаныя ваткi адразу
ж выкiдвайце!
Калi вусны дзiцяцi пакрытыя сухiмi лускавiнкамi, то перад тым, як
нанесцi мазь, iх трэба адмачыць i

зняць. Для гэтага выкарыс тайце
алейныя рас творы або рас твор
перманганату калiю, прыкладваючы змочаную ў iх вату да вуснаў.
Пасля змазвання дзiця на працягу
гадзiны не павiнна есцi i пiць.

ЕЖА I ПIТВО
Пры стаматыце дзецi, як правiла, катэгарычна адмаўляюцца ад
ежы: бо любое дакрананне да запаленай слiзiстай выклiкае нясцерпныя пакуты. Акрамя таго, адбiваецца i iнтаксiкацыя пашкоджанага
вiрусам арганiзма. У першыя, асаблiва вострыя днi хваробы не варта настойваць. Голад садзейнiчае
больш хуткаму выздараўленню.
Але частае пiццё хвораму дзiцяцi неабходнае: з-за запалення
слiзiстай рэзка павялiчваецца слiнааддзяленне, i хворы страчвае
шмат вадкасцi. Калi з-за болю i
ацёку малому цяжка пiць з кубка,
прапануйце яму саломiнку.
I пiтво, i ежа павiнны быць камфорт най тэм пе ра ту ры, цёп лыя.
Вельмi халодныя або, наадварот,
гарачыя стравы яшчэ больш траўмуюць раздражнёную слiзiстую. Па
гэтай жа прычыне нельга даваць
салёнае, кiслае, вострае. Салодкае таксама трэба выключыць, бо
лiшак вугляводаў садзейнiчае актыўнаму размнажэнню бактэрый у
поласцi рота. Самае карыснае пiтво
— адвар шыпшыны, свежавыцiсну ты разведзены маркоўны сок,
кiсель з журавiн, чорных парэчак
або малiны.
Калi дзiця прагаладаецца, можна даваць яму працёртую вараную
агароднiну, печаныя яблыкi, кашы
на вадзе, тварог, ёгурты. Уся ежа
павiнна быць паўвадкай, як для немаўляцi. На час хваробы мясныя
прадукты лепш выключыць з рацыёну. Перад ядой змажце малому рот абязбольвальным сродкам,
iнакш яно проста не зможа есцi.
Пасля яды прыгатуйце паласканне
з узбiтага бялку (1 бялок на паўлiтра
вады). Затым змажце рот лекавым
алеем або маззю. Кармiць хворае
дзiця трэба 3—4 разы на дзень i нiчога не даваць у прамежках памiж
ядой. Такiя перапынкi патрэбныя
для таго, каб лекавыя рэчывы паступiлi ў кроў i каб не траўмавалася
слiзiстая поласць рота.

ТЭХНIКА БЯСПЕКI
Стаматыт вельмi заразны, таму абавязкова захоўвайце правiлы
гiгiены.
 Iзалюйце хворае дзiця ад iншых членаў сям'i.
 Выдзелiце дзiцяцi асобны посуд i ручнiк. Яшчэ лепш выкарыстоўваць падчас хваробы аднаразовы посуд i ручнiк. У гэтым выпадку
iх неабходна выкiдваць адразу пасля ўжытку.
 Пакой, дзе знаходзiцца хворае дзiця, варта часцей праветрываць i рабiць штодзень вiльготную
ўборку.
 Даглядаючы хворага, закрывайце рот i нос маскай. Старанна
мыйце пасля гэтага рукi i твар. Пажадана час ад часу паласкаць рот

настоем траў з дэзынфекцыйным
эфектам.
 Пасля выздараўлення малога
замянiце яму зубную шчотку.

ЦI МОЖНА
ЗАСЦЕРАГЧЫСЯ
АД СТАМАТЫТУ?
Безумоўна, ад вiруса на сто працэнтаў не застрахаваны нiхто. Але
ўсё ж iснуюць элементарныя спосабы звесцi рызыку заражэння да
мiнiмуму.
 Умацоўвайце iмунiтэт малога:
памятайце, што вiрус герпесу пашкоджвае ў першую чаргу аслабленых дзяцей.
 Сачы це за хар ча ван нем.
Стаматыт можа быць справакаваны дэфiцытам вiтамiнаў групы В,
цынку, фолiевай кiслаты, жалеза,
селену.
 Бываюць выпадкi, калi стаматыт выклiкаюць некаторыя прадукты. Паспрабуйце весцi «харчовы дзённiк», пры дапамозе якога
по тым мож на вы светлiць, якая
менавiта ежа аказвае на малога
такi непажаданы ўплыў. Альбо —
прасцей — пракансультуйцеся ў
алерголага.
 Рэгулярна вадзiце малога да
стаматолага i своечасова залечвайце хворыя зубы.
 Правярайце склад зубных пастаў i апалосквальнiкаў, якiмi карыстаецца дзiця. Ёсць звесткi, што
сродкi, якiя ўтрымлiваюць рэчыва
лаўрылсульфат натрыю, павялiчваюць рызыку заражэння стаматытам. Магчыма, гэта з-за таго, што
яны абязводжваюць слiзiстую, робячы яе больш далiкатнай i адчувальнай да iнфекцыi.
 Адвучыце дзiця ад шкодных
звычак грызцi пазногцi i трымаць
у роце палец.
 Прывучыце малога з самага
ранняга дзяцiнства няўхiльна захоўваць гiгiенiчныя правiлы: не пiць
з агульнай бу тэлькi або шклянкi,
не есцi нямытай садавiны цi агароднiны, старанна мыць рукi перад
ядой.
 I яшчэ адна парада: калi грыбковы стаматыт у дзiцяцi прымае пастаянны характар, неабходна, каб
члены сям'i, якiя даглядаюць яго,
абследавалiся ў доктара: можа здарыцца, што хтосьцi з iх, сам таго не
падазраючы, з'яўляецца крынiцай
заражэння.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

