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«Гарачая» лiнiя ўпраўлення па ахове здароўя
Мiнаблвыканкама (017) 220 20 25

25 студзеня — загадчык практалагiчнага аддзялення Мiнскай абласной клiнiчнай бальнiцы ЦIХАН В.К.
26 студзеня — загадчык клiнiка-дыягнастычнай лабараторыi Мiнскага абласнога радзiльнага дома СЕРЖАН Т.А.
27 студзеня — загадчык атарыналарынгалагiчнага аддзялення
Мiнскай абласной дзiцячай клiнiчнай бальнiцы КАРЖАНЕВIЧ Е.I.
28 студзеня — загадчык фiлiяла № 2 Заслаўская гарадская бальнiца УЗ «Мiнская ЦРБ» КАРАЛЬКО М. I.
29 студзеня — загадчык 2-га туберкулёзнага (лёгачнага) аддзялення Мiнскага абласнога супрацьтуберкулёзнага дыспансэра ВОРАНАВА Н.А.
Графiк работы «гарачай» лiнii з 8.00 да 13.00 i з 14.00 да 17.00.
У графiку магчымыя змяненнi.

Выпуск
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НЕЎРАЛГIЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Прышчэпка...
з мiнiмальнай рызыкай

Рэнтген для «несапраўдных»
прадуктаў
Аб стварэннi ў Беларусi Нацыянальнай праграмы па рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў сферы абароны правоў спажыўцоў на
2011—2015 гады паведамiла журналiстам на прэс-канферэнцыi ў
Нацыянальным прэс-цэнтры намеснiк мiнiстра гандлю Iрына Наркевiч. Гэта будзе ўсебаковы мiжгалiновы дакумент, да работы над
якiм плануецца прыцягнуць усе мiнiстэрствы i ведамствы, якiя тым
цi iншым чынам маюць дачыненне да пытанняў абароны iнтарэсаў
спажыўцоў. Як вядома, 2010 год быў абвешчаны кiраўнiком нашай
дзяржавы Годам якасцi.
Па словах Iрыны Наркевiч, напрыканцы 2009 года Пастановай
Урада ў дзейныя Правiлы ажыццяўлення рознiчнага гандлю асобнымi вiдамi тавараў i грамадскага харчавання былi ўнесеныя змяненнi,
якiя, у прыватнасцi, прадугледжваюць абавязак прадаўца пазначаць
на цэннiках краiну паходжання тых цi iншых харчовых тавараў, а таксама размяшчаць iнфармацыю аб складзе нефасаваных тавараў у
даступных для азнаямлення месцах.
— Напрыклад, пакупнiк хоча ведаць, чые яблыкi ён купляе: беларускiя цi польскiя? Цi з якой краiны былi прывезеныя цытрусавыя?
Для гэтага яму не давядзецца звяртацца па неабходную iнфармацыю
да прадаўца. Такая iнфармацыя павiнна змяшчацца на цэннiку, —
патлумачыла Iрына Наркевiч. — А пры набыццi нефасаванага тавару
пакупнiку не трэба будзе цiкавiцца ў прадаўца, з чаго зробленыя
кулiнарныя паўфабрыкаты, што паклалi ў каўбасныя вырабы цi якiя
iнгрэдыенты выкарыстоўвалiся ў торце? Гэта iнфармацыя павiнна
прысутнiчаць у месцы продажы...
Iрына Наркевiч паведамiла, што Мiнiстэрства гандлю iнiцыявала
ўнясенне паправак у дзяржаўны стандарт «Харчовыя прадукты.
Iнфармацыя для спажыўца. Агульныя патрабаваннi». У прыватнасцi, прапануецца ўвесцi такiя паняццi, як «iмiтацыя» цi «прадукт,
якi iмiтуе». Калi Дзяржстандарт падтрымае гэту iнiцыятыву, то на
крабавых палачках цi крабавым мясе з'явяцца надпiсы «iмiтацыя
крабавага мяса». Прычым гэта iнфармацыя будзе размяшчацца
на бачным месцы i такiм шрыфтам, якi зможа прачытаць любы
пакупнiк.
Сёння ў свабодным доступе на сайце Мiнiстэрства гандлю прадстаўлены Рэестр нядобрасумленных пастаўшчыкоў i вытворцаў
харчовых прадуктаў з генна-мадыфiкаванымі кампанентамі, якiя
парушаюць вызначаныя заканадаўствам патрабаваннi да iнфармацыi для спажыўцоў. Прасцей кажучы, «забываюць» праiнфармаваць
пакупнiка аб утрыманнi ў прадукце ГМ-кампанентаў. У найблiжэйшай
будучынi ў Мiнiстэрстве гандлю збiраюцца рэестр пашырыць i ўключаць у яго вытворцаў i пастаўшчыкоў усiх груп харчовых тавараў,
якiя парушаюць вызначаныя патрабаваннi да маркiроўкi.
Яшчэ адна праблемная зона, над якой плануецца працаваць у Год
якасцi — гэта паляпшэнне якасцi сэрвiснага абслугоўвання тэхнiчна
складаных тавараў, у тым лiку аўтамабiляў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ДЗIЦЯЧАЕ
НАВАСЕЛЛЕ
У аграгарадку Александрыя
Шклоўскага раёна адчынiўся
новы дзiцячы садок
Светлы двухпавярховы будынак спадабаўся дзецям i дарослым.
— Мы пабудавалi аб'ект за 8
месяцаў, хоць павiнны былi працаваць год, — расказаў начальнiк
Круглянскай ПМК-266 Мiкалай
ПАТРОНЧЫК. — Будынак адрознiвае цiкавае праектнае рашэнне, арыгiнальныя ўпрыгажэннi з
каванага жалеза, прасторныя i
ўтульныя памяшканнi. Аздабленне зроблена з айчынных, але самых сучасных матэрыялаў.
Новы дзiцячы садок разлiчаны
на 75 месцаў. ААТ «Александрыйскае» хутка развiваецца, ствараюцца новыя працоўныя месцы,
прыязджаюць жыць i працаваць
маладыя сем'i. Таму нездарма ў
школе-садку малым стала цесна.
Толькi ў Александрыi летась нарадзiлiся 24 дзiцяцi. Усiм дзецям
з цэнтра гаспадаркi i навакольных
вёсак цяпер хопiць месца ў новым
дзiцячым садку.
Iлона IВАНОВА.

Утерянные полисы серии BY № 2934150
страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих в
страны системы «Зелёная карта», и полисы
добровольного страхования от болезней и
несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН серии ПТ № 0498884 и
№ 0498885 считать недействительными.

Занатуйце

ГОЛКАЙ прастрэльвае шчаку, закранае вуха, сутарга звотвар... Хто хоць раз перажыў, яе ўжо не забудзе. А самае
Iнедзiць
прыемнае, што яна абавязкова вернецца. Што тут рабiць?

КАЛI ЦIСК 90/60...
Калi пра артэрыяльную гiпертэнзiю шмат пiшуць, гавораць, ёй
прысвячаюцца навуковыя канферэнцыi, сiмпозiумы i распрацаваныя розныя метады лячэння, то гiпатэнзiя (у народзе часцей
гiпатанiя) знаходзiцца ў медыцыны на правах нелюбiмага дзiцяцi, хоць гэта захворванне таксама дастаткова распаўсюджанае, асаблiва сярод моладзi, цяжарных жанчын, а пасля родаў
прыносiць нямала непрыемнасцяў маладым мамам.
Прычын у гiпатанii шмат, галоў- душныя памяшканнi. Пакутамi для
ная з iх — парушэнне рэгуляцыi са- iх становяцца паездкi ў грамадскiм
судзiстага тонусу, якое прыводзiць транспарце. Артэрыяльны цiск знiда знiжэння артэрыяльнага цiску. жаецца пры зменах надвор'я i ў
Садзейнiчаюць нiзкаму цiску мала- крытычныя днi.
рухомы лад жыцця, стомленасць,
Чым будзем лячыцца? Калi для
нiзкакаларыйныя дыеты, авiтамi- лячэння гiпертанii iснуе мноства
ноз, алкаголь i курэнне, збой пры- лекаў i iх спiс з кожным днём павычных бiярытмаў, захворваннi мi- паўняецца, то для лячэння гiпатанii
якарда, хранiчныя iнфекцыi i iнш.
iх раз-два i аблiчыўся — у асноўВажныя лiчбы. Некамфортным ным, гэта прэпараты на аснове кадля маладых жанчын (ва ўзросце феiну. Таму даводзiцца ў пошуках
да 30 гадоў) лiчыцца артэрыяльны выхаду налягаць на каву, чорную
цiск, нiжэйшы за 100/60 мм рт. сл., гарбату. Але ў iх ёсць i адваротны
а для сталых — 105/65 мм рт. сл. бок: кафеiн, якi ў iх утрымлiваецАднак не заўсёды лiчбы вызнача- ца, хутка знясiльвае, а павелiчэнюць стан чалавека. Бывае, пры не дозы вядзе да парушэнняў сарцiску 90/60 мм рт. сл. вы адчува- дэчнага рытму, бяссоннiцы.
еце сябе добра, працаздольнасць
Памочнiца ў нармалiзацыi сана ўзроўнi, а калi цiск крыху павы- судзiстага тонусу — фiтатэрапiя,
сiцца — усё па-iншаму.
а асаблiва настой з пiжмы, кры«Букет скаргаў». Гiпатонiк скар- ваўнiку, сухацвету, лiсця з кветкавых кошыкаў бадзяку. Кожнага
дзiцца на:
слабасць, санлiвасць, знiжэнне складнiка бяруць па 2 ст. лыжкi,
усё перамешваюць. Адну лыжку
працаздольнасцi;
галаўны боль i галавакружэн- збо ру за вар ва юць звы чай ным
не, пацямненне ў вачах пры ўста- спосабам. Настой прымаюць па
палове шклянкi ранiцай i ў абед
ваннi;
на працягу месяца.
дрэнны апетыт;
Адначасова можна прымаць
задышку пры нязначнай фiзiчнай нагрузцы, перабоi ў рабоце па 2 ст. лыжкi арэхава-мядовай
сумесi (на ноч). Для яе прыгатасэрца;
вання змяшайце 200 г мёду, 50 г
зябкасць i шмат што iншае.
Характэрны знешнi выгляд: ху- здробненых ядраў грэцкiх арэхаў,
дарлявасць, скура бледная, рукi i 4 нарэзаныя лiмоны (iх трэба паногi навобмацак халодныя. Хво- пярэдне вымыць гарачай вадой) i
рыя дрэнна пераносяць спёку, 40 г соку алоэ.

Замянiць ранiшнi кубак кавы
можа i шклянка настою чайнага
грыба з 1 ст. лыжкай мёду, 20
кроплямi настойкi залатога кораня i аралii.
Упартыя галаўныя болi, звязаныя з нiзкiм цiскам, можна зняць
настоем з пiжмы, каляндры, палыну, трыпутнiку, ваўчкоў.
Настойкi аралii, заманiхi прымяняюць па 30—40 кропляў да
яды 2—3 разы на дзень; настойку
кiтайскага лiмоннiка прымаюць
нашча па 20—30 кропляў 2 разы
на дзень; жэньшэнь прымяняецца
ў выглядзе 10-працэнтнай спiртавой настойкi па 15—25 кропляў 3
разы на дзень да яды. Усе гэтыя
сродкi прымаюць курсамi. Яны не
столькi павышаюць артэрыяльны
цiск, колькi паляпшаюць самаадчуванне, надаюць бадзёрасцi,
аднаўляюць агульны тонус, працаздольнасць.
Увага! Прымяненне танiзуючых
настоек павiнна быць узгодненае
з урачом.
Паўнацэнны сон. Без яго гiпатанiю не перамагчы! Ноччу трэба
спаць не менш як 8 гадзiн, а калi
ўдасца прыхапiць гадзiну-другую
ўдзень — гэта толькi на карысць.
Не можаце заснуць? Майце на
ўвазе, што снатворныя сродкi i
транквiлiзатары знiжаюць цiск, аднак часта выклiкаюць адчуванне
разбiтасцi, галаўны боль i дзённую
санлiвасць. З траў лепш прымяняць чабор, спарыш, сухацвет. Настой з iх прымаюць па 1/2 шклянкi
за 30 хвiлiн да сна.
Пра вiль нае хар ча ван не. Гiпатонiкi, не адмаўляйце сабе ў
ежы! У ёй ваша сiла i энергiя!

Пазбягайце дыет. Набор прадуктаў павiнен быць паўнацэнным
па аб'ёме i калорыях. У рацыёне
павiнны прысутнiчаць умераная
коль касць мяс ных пра дук таў,
па больш ры бы, кiс ла ма лоч ных
прадук таў, раслiннай клятчаткi.
Харчуйцеся малымi порцыямi, але
часта (гэта i для страўнiка больш
карысна).
Аў татрэнiнг. Прачнуўшыся, не
ўскоквайце адразу з ложка, а правядзiце кароткi сеанс псiхатэрапii: «Мой цiск аднаўляецца, галава
ясная, арганiзм працуе зладжана. Дзень пройдзе паспяхова...»
На гэту формулу самаўнушэння
спатрэбiцца 5—10 хвiлiн. Пасля
трэнiнгу пацягнiцеся, памахайце
рукамi, парухайце нагамi, дыхайце глыбока. Гэта дапаможа пазбегнуць рэзкага знiжэння цiску
пры ўставаннi. Паўнацэнная гiмнастыка i кантрасны душ разгоняць рэшткi санлiвасцi.
Водаратэрапiя. З гiпатанiяй дапамогуць змагацца эфiрныя алеi
гваздзiкi, лаванды, размарыну, геранi, язмiну. Пры ўпадку сiлаў накапайце на насоўку 2 кроплi алею i
ўдыхайце на працягу 5 хвiлiн. Калi
ёсць магчымасць ранiцай прыняць
ванну з любым з пералiчаных алеяў, атрымаеце выдатны зарад бадзёрасцi на цэлы дзень.
Яшчэ раз нагадваць аб гаючым
дзеяннi любога актыўнага адпачын ку, фiз культу ры, ра зум ных
фiзiчных нагрузак, масажу i плавання, пэўна, не варта. Рух — гэта жыццё i здароўе, асаблiва пры
гiпатанii!
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ЧАЮЙЦЕ НА ЗДАРОЎЕ!
Х

АЛОДНАЯ пара года — самы час для душэўнага чаяпiцця ў коле сям'i i сяброў. А
калi "хочацца" лета, лепшы
спосаб узгадаць яго — заварыць з чаем сушаныя травы,
якiя не толькi падораць напою
цудоўны смак, але i зробяць
яго максiмальна карысным. На
Русi здаўна, задоўга да з'яўлення ўласна чаю, заварвалi
духмяныя травы, каб сагрэцца,
паправiць здароўе або ўзняць
настрой.
Мята. Духмяныя лiсцiкi мяты, завараныя з чорным iндыйскiм чаем,
ствараюць сапраўды хатнi настрой.
Калi чай нямоцны — такi напой можа супакоiць i расслабiць вечарам.
Мята цiкавая не толькi сваiм водарам, але i карыснымi ўласцiвасцямi. Напрыклад, людзям, нястрыманым падчас
застолля, мятны чай дапаможа ад пахмелля
ранiцай. Мята дапамагае i ад нястраўнасцi,
пры гарачцы падчас прастуды або грыпу. Яна
здымае раздражненне i змяншае кашаль пры
бранхiце. Ну i, безумоўна, мята супакойвае,
дае здаровы сон — нездарма ў даўнiну дзяўчаты клалi мяту пад падушку, каб убачыць у
сне будучага мужа.
Чай са святаяннiкам — народны напой. Гэту
траву запаслiвыя гаспадынi нарыхтоўваюць
летам i заварваюць восенню, зiмой i ранняй
вясной для прафiлактыкi прастуды, альбо каб
проста парадаваць сябе духмяным напоем, якi
пахне свежым лугам i дзённай летняй спёкай.
Карысныя ўласцiвасцi святаяннiку выходзяць
далёка за рамкi звычайнай дабаўкi да чаю.
У гэтай раслiне ўтрымлiваецца вялiкая колькасць дубiльных рэчываў i эфiрных алеяў, якiя
дапамагаюць пазбегнуць хваробаў дзяснаў,
запаленчых працэсаў у кiшэчнiку. Святаяннiк
аблегчыць дэпрэсiю, прывядзе вас у норму
пры нервовым узрушэннi. Ён будзе карысным
школьнiкам i студэнтам, таму што дапамагае
сканцэнтравацца. Пажылыя людзi са слабым
сэрцам могуць знiзiць рызыку прыступаў, дзякуючы заспакаяльнаму дзеянню гэтай раслiны.
Адзiная адмоўная якасць у святаяннiку — ён
павышае адчувальнасць да ўльтрафiялетавых
прамянёў, асаблiва ў светлатварых людзей.
Чабор — вельмi смачная i даступная дабаў-

карыстоўваць для гэтага тэрмас).
Разам з шыпшынай можна настояць
пару палачак гваздзiкi або крыху
мяты для смаку. У гатовы чай можна
дадаць мёд, калi вам не падабаецца
кiславаты смак шыпшыны.
З кветак лiпы гатуюць цудоўны
духмяны напой — лiпавы чай, якi
аказвае на арганiзм чалавека магутны аздараўляльны эфект. Лiпавы
чай паскарае прасоўванне крывi па
сасудах (добра "ганяе" кроў), прыводзiць у дзеянне ахоўныя сiлы арганiзма, пад уплывам якiх хутчэй вылечваюцца прастудныя захворваннi.
Асаблiва гэта датычыцца дзяцей.
Вось самы просты рэцэпт: бяруць
2 ст. лыжкi сухога лiпавага цвету,
заварваюць 1 шклянкай гатаванай
вады, настойваюць 10—15 хвiлiн i
п'юць у цёплым выглядзе.
Iмбiрны чай — эфектыўны супраць прастуды
i насмарку. Iмбiр адносiцца да разраду "гарачых
прыпраў", г.зн. з'яўляецца магутным сродкам,
якi актывiзуе кровазварот, абмен рэчываў, умацоўвае iмунiтэт, дапамагае пры прастудзе, садзейнiчае аддзяленню макроты. Самы просты
рэцэпт: 1 ч. лыжку iмбiру настояць у шклянцы
гатаванай вады 20—30 хвiлiн, мёд дадаць на
смак. Пiць 3—4 разы на дзень. Альбо: надзерцi
свежы iмбiр на дробнай тарцы або ўзяць палову
чайнай лыжкi сушанага iмбiру разам з заваркай, настойваць 20—30 хвiлiн, працадзiць.
Прыгатуйце iмбiрны чай ад кашлю: 0,5 л
вады, свежы корань iмбiру (3—4 см), кардамон — 2 стручкi, жменька карыцы, 1 ч. лыжка
зялёнага чаю, мёд на смак, гваздзiка — 1—2
штучкi, палова лiмона. Заварваем зялёны чай
i настойваем 5 хвiлiн, затым працэджваем, пералiваем у каструлю, дадаём кардамон, дробна пасечаны (або надзёрты на тарцы) корань
iмбiру, карыцу, гваздзiку. Даводзiм да кiпення,
трымаем на маленькiм агнi 20 хвiлiн. Пасля
дадаём мёд i лiмонны сок (можна кiнуць у каструлю лiмон разам з лупiнай). Трымаем на слабым агнi яшчэ 5 хвiлiн. Здымаем i настойваем
чай 15—20 хвiлiн. Працэджваем. Па жаданнi
можна дадаць мяту. Iмбiрны чай павiнен атрымацца бурштынава-жоўтага колеру. (Дарэчы,
карыца i гваздзiка добра дапамагаюць пры
кашлi з макротай.)
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Жыхар Давыд-Гарадка
Столінскага раёна
Іван ЦЯЦЮРА са сваім
хатнім любімцам
за ранішняй гарбатай.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Санiтарна-гiгiенiчныя патрабаваннi да ўладкавання, абсталявання i ўтрымання прышчэпкавых кабiнетаў i санiтарна-гiгiенiчныя i
супрацьэпiдэмiчныя патрабаваннi да правядзення прафiлактычных
прышчэпак», зацверджаныя Пастановай Мiнiстэрства аховы здароўя 6 студзеня 2010 года, уваходзяць у сiлу праз 15 дзён пасля iх
падпiсання.
Хто можа быць дапушчаны да правядзення прышчэпак, у якiх
халадзiльнiках могуць захоўвацца вакцыны, парадак размяшчэння
ўпаковак з iмунабiялагiчнымi прэпаратамi ў халадзiльным абсталяваннi, мерапрыемствы па захаваннi «халадовага ланцужка» i
прафiлактыцы поствакцынальных рэакцый — усё гэта знайшло
адлюстраванне ў новых СанПIНах.
Для прыкладу, згодна з СанПIНамi, пры захоўваннi i транспарцiроўцы вакцын павiнны выкарыстоўвацца тэрмакантэйнеры або тэрмасумкi, аснашчаныя тэрмометрам для кантролю за тэмпературай.
Тэмпература ў тэрмакантэйнеры павiнна захоўвацца на працягу 48
гадзiн у межах ад плюс 2 да плюс 8 градусаў па Цэльсiю пры тэмпературы знешняга асяроддзя да плюс 43 градусаў. На загрузку i
разгрузку тэрмакантэйнераў адводзiцца ад 5 да 10 хвiлiн. Пасля
правядзення прышчэпкi ўрач абавязаны назiраць за сваiм пацыентам
на працягу 30 хвiлiн, каб у выпадку развiцця iмгненнай алергiчнай
рэакцыi аказаць яму першую медыцынскую дапамогу i выклiкаць
урача-рэанiматолага для аказання спецыялiзаванай медыцынскай
дапамогi.
Прафiлактычная прышчэпка можа рабiцца толькi пры наяўнасцi
ў медыцынскай дакументацыi запiсу аб яе прызначэннi. Прышчэпка павiнна рабiцца пацыенту ў ляжачым цi сядзячым становiшчы. У
пацыентаў, якiя маюць рызыку развiцця ўскладненняў на ўвядзенне
iмунабiялагiчнага прэпарату прафiлактычныя прышчэпкi павiнны
праводзiцца толькi ва ўмовах бальнiчнай арганiзацыi аховы здароўя.
Як тлумачаць спецыялiсты Рэспублiканскага цэнтра гiгiены, эпiдэмiялогii i грамадскага здароўя, усе мерапрыемствы, занатаваныя
ў новым дакуменце, улiчваюць сучасныя патрабаваннi да захоўвання, транспарцiроўкi i ўвядзення iмунабiялагiчных лекавых сродкаў.
А iх укараненне ў практыку павысiць бяспеку пацыентаў i мiнiмiзуе
рызыку развiцця ў апошнiх поствакцынальных рэакцый цi ўскладненняў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ТРАЙЧАСТАГА НЕРВА

Што рабіць?

ка да чаю. Чабор валодае мноствам карысных
уласцiвасцяў, за якiя яго проста неабходна
ўключыць у набор зiмовых прафiлактычных
сродкаў ад прастуды i грыпу. Эфiрны алей гэтай раслiны найлепшым чынам дзейнiчае на
лёгкiя i бронхi. (Дарэчы, з чаборам можна не
толькi пiць чай, але i прымаць духмяныя ванны
пры кашлi, рэўматызме, нервовай слабасцi,
вылiваючы ў ваду ўжо гатовы адвар або проста
дадаючы ў гарачую ванну сухую траву.)
Малiна. Адвар сушаных ягад малiны — найпапулярнейшы напой у барацьбе з прастуднымi захворваннямi. Мiж iншым, цудоўна дапамагае пры прастудзе i адвар з лiсця i маладых
галiнак малiны: гэта таксама моцны гарачкапанiжальны i патагонны сродак. Гатуюць яго так:
4 ч. лыжкi сухой сыравiны залiваюць дзвюма
шклянкамi кiпеню, настойваюць у закрытай
пасудзiне 2—3 гадзiны, працэджваюць. Прымаюць гэты лекавы напой цёплым па палове
шклянкi 4 разы на дзень.
Шыпшына — раслiна, багатая на вiтамiны
(асаблiва на аскарбiнавую кiслату), флаваноiды, дубiльныя рэчывы, арганiчныя кiслоты,
таму яе ўжыванне садзейнiчае ўмацаванню
iмунiтэту, павышэнню супрацiўляльнасцi арганiзма да ўздзеяння бактэрый, запавольванню
працэсаў старэння.
Каб прыгатаваць чай з шыпшыны, недастаткова заварыць сухiя ягады кiпенем — iх варта
настояць на працягу 10—15 хвiлiн (зручна вы-

СВЕЖАЕ ДЫХАННЕ

Ад непрыемнага паху з рота (галiтозу)
церпiць больш за палову насельнiцтва
нашай планеты. Некаторыя беспаспяхова вядуць барацьбу з гэтай хваробай,
хапаючыся за зубную шчотку некалькi
разоў на дзень, але непрыемны пах упарта вяртаецца. Таму што прычынай гэтага
можа быць унутранае захворванне. I ў
такiм выпадку ўжо не абысцiся без вiзiту
да ўрача, а таксама захоўвання дыеты.
Карысна таксама прымаць травяныя настоi ўнутр, паласкаць iмi рот i горла.
Пры галiтозе дыета можа выканаць
некалькi важных функцый. Перш за ўсё
яна дазволiць прывесцi ў парадак работу
страўнiкава-кiшачнага тракта i жоўцевыводнай сiстэмы. Акрамя таго, пэўныя вiды прадуктаў самi па сабе дапамагаюць
пазбавiцца ад непрыемнага паху, валодаючы антыбактэрыяльнымi i ачышчальнымi ўласцiвасцямi.
Калi вы старанна ачышчаеце ротавую
поласць, але пах з рота не праходзiць,
змянiце харчаванне ў натуральны бок.

Ешце больш сырой, тушанай i варанай
агароднiны, не забывайцеся пра штодзённае ўжыванне свежай садавiны i
сокаў з яе (але свежавыцiснутых, а не
купленых у пакетах). Пры наяўнасцi сур'ёзных захворванняў захоўвайце дыету,
якую павiнен прапiсаць доктар.
Вельмi важна пiць у дастатковай колькасцi чыстую ваду. Выпiвайце ў суткi каля
шасцi шклянак фiльтраванай, а яшчэ лепш
расталай вады. Абязводжаны арганiзм не
здольны раствараць i выводзiць шлакi, а
ў забруджаным целе з задавальненнем
размнажаюцца бактэрыi, якiя выклiкаюць
з'яўленне непрыемнага паху. Выкарыстоўвайце мiнеральную ваду, але перад яе
ўжываннем спачатку парайцеся з урачом,
каб падабраць для сябе найбольш прыдатную па кiслотнасцi ваду.
Нярэдка непрыемны пах звязаны з
дысбак тэрыёзам, для пазбаўлення ад
якога кожны дзень пiце бiфiдакефiр, а
таксама выкарыстоўвайце iншыя прабiётыкi. Iх можна купiць у аптэцы.

Адмоўцеся ад смажаных страў, не
куп ляй це пра дук ты з кан сер ван та мi
i ара ма ты за та ра мi, уз мац няль нi ка мi
сма ку i фар ба валь нi ка мi, «хi мiч ныя»
лi ма на ды i за мя няль нi кi сма ку, распа да ючы ся ў страў нi ку, вы дзя ля юць
вельмi непрыемны пах, якi вы можаце
адчуваць у сябе ў роце. Акрамя таго,
штуч ныя да баў кi па ру ша юць мiк рафло ру страў нi ка ва-кi шач на га трак та,
зашлакоўваюць арганiзм, што негатыўна адбiваецца на здароўi страўнiка, кiшэчнiка i пячонкi.
Калi з'яўленне непрыемнага паху суправаджаецца метэарызмам, уздуццем
жывата, цяжкасцю ў страўнiку, то яшчэ
больш старанна адбiрайце прадукты для
ежы i адмоўцеся ад залiшняга ўжывання
мяса (асаблiва баранiны), цыбулi, часнаку, яек, а таксама кавы i моцнай гарбаты, вялiкай колькасцi салодкага, асаблiва
тлустых кандытарскiх вырабаў.
Алкаголь абязводжвае не толькi клеткi цела, але i ротавую поласць, а пры

сухасцi ў роце бактэрыi, якiя выдзяляюць
рэчывы, што дрэнна пахнуць, праяўляюць асаблiвую актыўнасць. Усiм вядома
i тое, якi «водар» iдзе з рота чалавека,
якi ўжываў напярэдаднi залiшнюю колькасць алкаголю. Курэнне таксама не дадае эстэтыкi ў пах рота. Таму кiдайце
курыць, а алкагольныя напоi пiце рэдка,
ва ўмеранай колькасцi i толькi праверанай якасцi.
Пасля ўжывання спiртных напояў,
страў з цыбуляй i часнаком вазьмiце ў
рот галiнку пятрушкi i старанна перажуйце яе. Ад непрыемнага паху таксама дапамагаюць яблыкi, апельсiны i морква,
2—3 ядзеркi грэцкага арэха, а таксама
зялёная гарбата.
Пры з'яўленнi непрыемнага паху з рота хуткiм дапаможнiкам з'яўляецца раслiнная аптэчка.
 Вазьмiце сталовую лыжку кветак
рамонку аптэчнага i заварыце iх шклянкай кiпеню. Дайце гадзiну настояцца,
працадзiце i палашчыце рот.

Статыстыка сцвярджае, што ад гэтага захворвання пакутуюць
пяцьдзясят чалавек з кожных дзесяцi тысяч. Прычым у большасцi
выпадкаў неўралгiя трайчастага нерва (НТН) праяўляецца ў жанчын
ва ўзросце пасля 40 гадоў.
Галоўнае правiла: пры першым жа знаёмстве з неўралгiяй трайчастага нерва паспяшайцеся да доктара. Прычым не да любога. Да таго як
паставiць правiльны дыягназ, цалкам можна пазбавiцца зуба мудрасцi,
якi нярэдка памылкова прымаюць за крынiцу ўсiх бедаў, або патрацiць
шмат часу на паходы да лор-урача. Калi ўсё часцей узнiкаюць прыступы
нясцерпнага болю, падобнага на ўдар электрычнага току, якiя доўжацца
не больш як 2 хвiлiны i ўзнiкаюць пры дакрананнi да так званых курковых
— звышадчувальных — зонаў (унутранага краю вока, кончыка носа, падбародка, верхняй губы), а сам твар перакасiўся, ваш урач — неўролаг.
Трайчасты нерв таму так i называецца, што мае тры адросткi.
Балiць у тым месцы, дзе пацярпела частка нерва.
 Пашкоджаны вочны адростак — боль у лобнай частцы, спiнцы
носа, у вобласцi вочнага яблыка.
 Верхняскiвiчны адростак — боль уздоўж шчакi, нiжняга павека,
скiвiцы i верхняй губы.
 Нiжняскiвiчны — падбародак, слiзiстая рота, вуха, слыхавы
праход, язык.
У цэлым бяскрыўдны трайчасты нерв адказвае за працэс жавання, адчувальнасць у любой зоне твару i ўспрыманне смаку. Але хвораму чалавеку ён здаецца самым галоўным у целе з-за нясцерпнага
болю. Што ж яго правакуе?
 Сцiсканне нерва сасудамi, звужэнне сасудаў (напрыклад, пры
гаймарыце).
 Траўма, удар галавы.
 Ускладненне пасля пламбавання або выдалення зубоў.
 Няўдалая анестэзiя пры аперацыi.
 Запаленчы працэс у насаглотцы.
 Непрафесiйна праведзеная касметычная працэдура.
 Няўдалы пiрсiнг брыва, калi закрануты нерв.
Але самыя частыя вiноўнiкi — пераахаладжэнне (вось тут i ўспомнiце, як адважна францiлi ў мароз без шапкi i капюшона) i моцныя
стрэсы, якiя «адыгрываюцца» на сасудзiстай сiстэме.
Прыступ заўсёды пачынаецца са з'яўлення прадвеснiкаў: свербу
на скуры твару, адчування «поўзаючых мурашоў», а потым ужо боль.
I памятайце: ён можа ўзнiкнуць у любы момант i таксама нечакана
прытаiцца на некалькi дзён. Прыступ нярэдка суправаджаецца характэрнай болевай грымасай, з'яўленнем мiжвольных жавальных рухаў,
прыцмоквання языком; можа мець месца парушэнне адчувальнасцi.
Увага! Чым менш часу нерв пакутуе без дапамогi, тым больш
шанцаў зняць боль i аднавiць яго жыццядзейнасць. Таму, як толькi
ўзнiкла праблема, адразу да ўрача.
Пакуль вы чакаеце сустрэчы з доктарам, можна прыняць анальгетыкi i заспакаяльныя сродкi.
Перш чым пачаць лячэнне, урач прымусiць зрабiць рэнтген пазух
носа, каб выключыць гаймарыт i iншыя запаленнi. Часам прызначаюць
нават МРТ, каб, па-першае, пераканацца ў адсутнасцi пухлiны, а падругое, вызначыць, якiя сасуды сцiскаюць нерв, i не пераблытаць НТН
з мiгрэнню i iншай немаччу. Затым урач распрацоўвае план дзеянняў.
40 працэнтам хворых на НТН дапамагае спалучэнне рэфлекса-, фiзiя- i
лекавай тэрапii, але ў некаторых выпадках усе гэтыя методыкi не даюць
патрэбнага эфекту i тады прымяняецца аператыўнае ўмяшанне.
Увага! НТН трэба абавязкова далячыць, iнакш яна гарантавана
вернецца праз некалькi месяцаў або нават гадоў. Пускавым кручком
можа стаць пераахаладжэнне (або, наадварот, перагрэў на сонцы),
вiрусныя iнфекцыi, перажыты стрэс.
Дапоўнiць (але не замянiць!) эфект лякарстваў i фiзiятэрапii могуць хатнiя рэцэпты.
 У самыя балючыя месцы мякка ўцерцi крыху пiхтавага алею.
 Расцерцi 4 зубкi часнаку, залiць 100 мл вады, давесцi да кiпення. Зверху надзець лейку i дыхаць кожнай ноздрай па 5—10 хвiлiн
па чарзе, асаблiва з хворага боку.
 Хворае месца можна праграваць мяшочкамi з соллю або палавiнкай зваранага ўкрутую яйка.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ТЭХНIЧНАЯ СОЛЬ
БОЛЬШ НЕ ТРАПIЦЬ
НА НАШЫ ТРАТУАРЫ?
ЫКАРЫСТАННЕ вадкага хлорыстага кальцыю i тэхнiчнай
солi ў якасцi супрацьгалалёднага сродку на тратуарах i
В
ў пешаходных зонах цяпер забаронена. Новыя «Гiгiенiчныя
патрабаваннi да ўтрымання тэрыторый населеных пунктаў»,
зацверджаныя Пастановай Мiнiстэрства аховы здароўя ад 30
снежня 2009 года № 143, пачалi дзейнiчаць з 22 студзеня.
Згодна з гэтым дакументам, тратуары i пешаходныя зоны, ганкi i
прыступкi будынкаў i ўстаноў павiнны ў зiмовы час штодня i па меры
неабходнасцi ачышчацца ад снегу, наледзi i пасыпацца супрацьгалалёднымi сродкамi. А вось якiмi, на жаль, у дакуменце, не згадваецца.
Вулiцы, праезды на ўнутрыквартальных тэрыторыях у летнi час пры
працяглай адсутнасцi ападкаў (на працягу 24 гадзiн i даўжэй) павiнны
палiвацца вадой, прызначанай для выкарыстання ў тэхнiчных мэтах.
У месцах масавага знаходжання грамадзян павiнны быць усталяваныя грамадскiя прыбiральнi цi бiяпрыбiральнi. Маюцца на ўвазе
плошчы, тэрыторыi, што прылягаюць да вакзалаў, чыгуначных станцый, аўтастанцый, аэрапорта, аб'ектаў культурна-масавага i спартыўнага прызначэння, месцы правядзення кiрмашоў, культурна-масавых
i спартыўных мерапрыемстваў, аўтазаправачныя станцыi i стаянкi
для аўтамабiляў, разлiчаныя больш чым на 25 месцаў.
Грамадскiя прыбiральнi ў населеных пунктах павiнны мець наступны набор памяшканняў: тамбур, шлюзы з умывальнымi ракавiнамi,
памяшканне для iндывiдуальных кабiн з дзвярамi, якiя зачыняюцца,
памяшканне для пiсуараў (у прыбiральнях для мужчын) i памяшканне для бiдэ (у жаночых прыбiральнях), а таксама службова-бытавое
памяшканне. Грамадскiя прыбiральнi i бiяпрыбiральнi павiнны забяспечвацца мылам, туалетнай паперай, электраручнiкамi i (цi) папяровымi ручнiкамi. Да таго ж у прыбiральнях павiнны прадугледжвацца
кабiны i санiтарна-тэхнiчнае абсталяванне для дзяцей i асобаў з
абмежаванымi фiзiчнымi магчымасцямi.
Надзея НIКАЛАЕВА.

 1 ст. лыжку сухога лiсця мяты перцавай цi 3 сталовыя лыжкi свежага лiсця
залiце 0,5 л кiпеню i дайце настояцца на
працягу паўгадзiны. Працадзiце праз марлю i выкарыстоўвайце для паласканняў.
 Выражаным антыбактэрыяльным
дзеяннем валодае дубовая кара, але для
максiмальнай карысцi патрымайце яе на
вадзяной лазнi. 1 ст. лыжку здробненай
кары залiце шклянкай кiпеню i патрымайце на вадзяной лазнi 20—30 хвiлiн,
а потым дайце яшчэ гадзiну настояцца.
Працадзiце адвар i палашчыце iм рот
пасля яды.
 Пры галiтозе добра выкарыстоўваць святаяннiк. 2 ст. лыжкi травы заварыце шклянкай кiпеню, дайце настояцца,
працадзiце i палашчыце рот.
 Дэсертную лыжку насення кмену
залiце шклянкай кiпеню, дайце настояцца i працадзiце. Палашчыце рот 4-6
разоў на дзень.
Пры галiтозе незамянiмая ароматэрапiя, бо шмат якi алей валодае антыбактэрыяльным дзеяннем. Напрыклад,
пiхтавы алей вы можаце прымяняць, калi
прычынай непрыемнага паху з'яўляецца хранiчны танзiлiт цi гаймарыт. Пры
танзiлiце змазвайце мiндалiны ватай,

прамочанай пiхтавым алеем, 4-5 разоў
на суткi (праз кожныя 5-6 гадзiн). Курс
лячэння 2-3 днi.
Пры гаймарыце закапвайце ў кожную
ноздру па адной кроплi пiхтавага алею
1-2 разы на дзень. Гэтую працэдуру вы
можаце рабiць адначасова са змазваннем мiндалiн. Калi пасля закапвання будзе пячэнне, то пацярпiце 5 хвiлiн, i ўсё
непрыемныя адчуваннi пройдуць.
Пры непрыемным паху па прычыне
iнфекцый ротавай поласцi i дзяснаў палашчыце рот водным растворам алею чайнага дрэва. Дадайце ў шклянку цёплай
вады 3-5 кропель алею, добра перамяшайце. Палашчыце рот 2 разы на дзень,
ранiцай i вечарам, пасля чысткi зубоў.
Калi ж галiтоз звязаны з хваробамi
страўнiка, то паласканнямi рота тут не
абысцiся. У такiх выпадках травяныя
настоi трэба ўжываць унутр. Калi пасля
курса прыёму травяных настояў пах працягвае вас турбаваць, то звярнiцеся да
ўрача, бо пастаянны галiтоз можа быць
праявай сур'ёзных захворванняў.
I абавязкова для таго, каб дабiцца
свежага дыхання, не забывайцеся наведваць два разы на год стаматолага.
Падрыхтавала Вольга ШАЎКО.

