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Прамая лiнiя

Лазер, ультрагук, магнiт, iголкаўколванне i г.д. — добра вядомыя кожнаму з нас метады лячэння ўваходзяць, як вядома, у склад
рэфлексатэрапii. Апошняя ж нейкi час з'яўлялася складнiкам так
званых нетрадыцыйных метадаў лячэння, аднак нядаўна была вылучана ў самастойную катэгорыю. У лiку ж уласна нетрадыцыйных метадаў аказалiся, напрыклад, гiрудатэрапiя, фiтатэрапiя, апiтэрапiя,
выкарыстанне прэпаратаў мiнеральнага, раслiннага, жывёльнага
паходжання i iнш. На сёння вядома каля 40 метадаў рэфлексатэрапii.
Не так даўно з'явiлiся новыя сучасныя тэхналогii электрамагнiтатэрапii, шматкаляровай лазерапунктуры, вегетатыўна-рэзананснай
тэрапii, эндагеннай i экзагеннай вегетатыўна-рэзананснай тэрапii,
ультрагукавой тэрапii, электрапунктуры i г.д.
Прызначыць падобны метад лячэння можа любы вузкi спецыялiст, а рэфлексатэрапеўт выступае ў якасцi кансультанта (за выключэннем выпадкаў, калi ён з'яўляецца спецыялiстам па профiлi
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Фота БЕЛТА.

Спартыўна-масавае свята "Мiнская лыжня", якое прайшло 6 лютага на лыжаролернай трасе ў мiкрараёне Вяснянка, сабрала каля 12 тыс. удзельнiкаў.

— Маладзечна, Валянцiна
Сцяпанаўна. 69 гадоў. Дыягназ
— iшэмiчная хвароба сэрца, атэрасклератычны атэрасклероз,
атэрасклероз аорты, каранарных i
цэрэбральнай артэрый. Парушэнне рытму, мярцальная арытмiя.
Рытм парушаецца даволi часта.
У гэтым месяцы ляжала з гэтай
прычыны ў бальнiцы. Яшчэ ёсць
вузлавы валляк, невялiкiя вузельчыкi, халецыстыт. Якiм чынам,
акрамя таблетак, можна лячыць
пералiчаныя хваробы?
— З улiкам вашага ўзросту i вашых дыягназаў магу сказаць, што
нетрадыцыйныя метады лячэння
маюць адноснае паказанне да прымянення ў такiх выпадках. Асноўнае
ваша лячэнне — па тэрапеўтычным i
кардыялагiчным профiлях. Нашы метады могуць выкарыстоўвацца вельмi абмежавана. Разам з асноўным
медыкаментозным лячэннем можна
выкарыстоўваць хiба толькi лазерапунктуру, але наколькi гэта мэтазгодна, павiнен вырашыць спецыялiст —
тэрапеўт або кардыёлаг.
— Слаўгарадскi раён, Ганна
Iванаўна. Муж — яму 65 гадоў —
вельмi дрэнна спiць. У Магiлёве
выявiлi паталагiчную звiлiстасць
абедзвюх ВСА, кiнкiнг злева, гема ды на мiч нае ня знач нае атэрасклератычнае пашкоджанне
БЦА, знiжэнне кровазвароту ў
абедзвюх аса i ПА. Прызначылi
аперацыю — чыстку сонных артэрый. Цi можна палепшыць сiтуацыю без аперацыi?
— Нашы метады — нетрадыцыйныя i рэфлексатэрапiя — будуць не
эфектыўныя ў такiм выпадку. Мужу
трэба назiрацца ў неўролага i нейрахiрурга.
— Мiнская вобласць, Таццяна
Пятроўна. 54 гады. У маi перанесла iнфаркт, у лiпенi — аперацыю
на сэрцы. Дыягназ — хранiчная
рэўматычная хвароба сэрца i мiтральна-артальны парок сэрца.
Устаноўлены пратэз мiтральнага
клапана, пластыка iншых клапанаў. Пасля аперацыi на сэрцы ў
перыкардзе збiраецца вадкасць.
Сярод iншых прэпаратаў прымаю
мачагонныя. Урач сказаў, трэба
павялiчыць iх дозу. Я павялiчыла,
i абвастрыўся, пэўна, панкрэатыт,
адчуваю боль. Цi можа гэта быць

звязана? Цi можна прымаць якiянебудзь травы?
— Вы маеце патрэбу ў сур'ёзнай
кансультацыi спецыялiстаў-кардыёлагаў. Метады рэфлексатэрапii могуць выкарыстоўвацца тут разам
з прынятымi сучаснымi праграмамi рэабiлiтацыi. Спадзявацца ж на
нейкi адзiн метад, тым больш на
травалячэнне, на жаль, не выпадае.
Магчыма, па месцы жыхарства вас
накiруюць у рэабiлiтацыйны цэнтр.
— Дзятлаўскi раён, Соф'я Мiхайлаўна. 72 гады. Сёлета раптам
пачалi балець рукi — косцi, мышцы... Рабiлi нейкiя ўколы, лазер.
Але лягчэй не стала. Ноччу боль
вельмi моцны. Немагчыма трываць. У якi цэнтр у Мiнску можна
звярнуцца?
— Хутчэй за ўсё, у вас маюць месца сiстэмныя працэсы i захворваннi апорна-рухальнага апарату. Ваш
боль можа быць праявай неўралагiчнага захворвання... Вельмi важна
ўстанавiць прычыну вашых боляў.
Звярнiцеся, калi ласка, па кансультацыю да квалiфiкаваных спецыялiстаў — артапеда-траўматолага,
рэўматолага, неўролага, тэрапеўта,
якiя працуюць, напрыклад, у блiзкiм
да вас санаторыi «Радон». Там урач
пракансультуе вас адносна метадаў
санаторна-курортнага лячэння.
— Гомель, Таццяна Васiльеўна. У сына — яму 34 гады —
хранiчны бранхiт, бранхiяльная
астма сярэдняй цяжкасцi. Ёсць
скрыўленне насавой перагародкi, пастаянны насмарк. Нядаўна
пачаў дыхаць з дапамогай iнгалятара гармонамi. Ездзiў сёлета
ў Крым, мiсхораўскi санаторый.
Але потым паўгода хварэў, з'яўлялася iнфекцыя. Як яму можна
лячыцца? Чым яму дапамагчы?
— Што да адпачынку i лячэння
ў паўднёвых краiнах, то сапраўды,
у некаторых пацыентаў мае месца
пэўная адаптацыя да змены клiмату. Тым не менш, у тым санаторыi,
якi вы ўзгадвалi, прымяняюцца нетрадыцыйныя метады i рэфлексатэрапiя. Я парэкамендаваў бы вашаму сыну iголкаўколванне, вельмi
эфектыўным можа быць усходнi масаж, якi расшырае бронхi, спрыяе
адыходу макроты, дзейнiчае якраз
на тыя звёны, якiя спрыяюць развiццю захворвання. Вельмi добры

захворванняў). Нездарма не ўдакладнены дыягназ лiчыцца адным з супрацьпаказанняў да выкарыстання як рэфлексатэрапii,
так i нетрадыцыйных метадаў. У гэтым выпадку нельга кiравацца
прынцыпам «не дапамагае медыкаментознае лячэнне, дык, можа,
лазерапунктура ўратуе». Эфектыўнасць лячэння дасягаецца пры
канкрэтным дыягназе, комплексным падыходзе да лячэння.
Найбольшую эфектыўнасць гэтыя метады дэманструюць пры захворваннях перыферычнай нервовай сiстэмы, саматавегетатыўных
дысфункцыях i памежных станах, функцыянальных стадыях парушэнняў у рабоце страўнiкава-кiшачнага тракта, дыхальнай i сардэчна-сасудзiстай сiстэм i некаторых iншых праблемах. А на пытаннi чытачоў
на гэты раз адказаў прафесар, доктар медыцынскiх навук, загадчык
кафедры рэфлексатэрапii Беларускай медыцынскай акадэмii паслядыпломнай адукацыi, галоўны спецыялiст па нетрадыцыйных метадах
лячэння Мiнiстэрства аховы здароўя Беларусi Аляксандр СIВАКОЎ.
тэрапеўтычны эфект дае метад гемамагнiтатэрапii — амагнiчванне
крывi.
— Як можна трапiць на кансультацыю да вас?
— Калi ласка. 10-я клiнiчная
бальнiца г. Мiнска, гарадское аддзяленне медыцынскай рэабiлiтацыi, клiнiчны цэнтр традыцыйнай
в'етнамскай медыцыны. Тэлефон
— 340 42 37.
— Узда, Аляксандр Васiльевiч. 62 гады. Цi iснуюць народныя метады лячэння катаракты?
Цi можна ў хатнiх умовах лячыць
грудны i шыйны астэахандроз?
— Пытанне аб выдаленнi катаракты, што робiцца, як вядома,
хiрургiчным шляхам, вырашае ўрачафтальмолаг. Што да астэахандрозу, то спачатку неўролаг павiнен
устанавiць адпаведны дыягназ, пасля чаго даць рэкамендацыi адносна
таго, якiм метадам можна лячыць
гэтае захворванне — тэрапеўтычным або хiрургiчным. Важна, на
якой стадыi выяўлена хвароба. У
любым выпадку лячэнне ў медустановах i лячэнне санаторна-курортнае больш эфектыўнае за хатнюю
фiзiятэрапiю. Сярод метадаў лячэння астэахандрозу — медыкаментозны, фiзiялячэнне плюс метад аднаўлення, рэабiлiтацыi.
— Мiнск, Людмiла Мiкалаеўна. 56 гадоў. Як змагацца з прылiвамi? Бываюць да 40—50 разоў
у суткi. Пакутую ад бяссоннiцы...
Пры ма ла клi мак сан, клi ма дынон.
— Звярнiцеся, калi ласка, з гэтай праблемай у гарадское аддзяленне медыцынскай рэабiлiтацыi,
што на базе мiнскай 10-й клiнiкi.
Неабходна будзе спачатку прайсцi
абследаванне, высветлiць узровень
гармонаў. Урач прызначыць вам замяшчальную тэрапiю i метады фiзiяпунктуры.
— Нясвiжскi раён, Святлана
Мiхайлаўна. 62 гады. Моцна шумiць у галаве. Ёсць павышаны
цiск. Пiла стугерон, ад цiску —
эналапрыл, каптапрыл. Чым мне
можна дапамагчы?
— Вам можна прымянiць масаж,
iголкаўколванне, лазерапунктуру.
Спачатку пацiкаўцеся, цi робяць гэта
ў раённай Нясвiжскай бальнiцы.
— Пружанскi раён, Iван Мi-

ХАРЧОВЫЯ ДАБАЎКI:

«ЗА» I «СУПРАЦЬ»
Сёння мала каго можна здзiвiць смятанай, якая без анiякiх наступстваў для
здароўя можа «жыць» у халадзiльнiку па
два-тры тыднi, малако, якое ўвогуле можа захоўвацца доўгi час без халадзiльнiка, цi пячэнне, якое застаецца свежым
i пасля шасцi месяцаў захоўвання. Iстотна павялiчылiся апошнiм часам таксама
«тэрмiны жыцця» хлеба, ёгуртаў, маянэзаў, марожанага, каўбасных вырабаў
i многiх iншых прадук таў харчавання.
Вытворцы тлумачаць такое «доўгажыхарства» сучасных прадуктаў выкарыстаннем новых упаковачных матэрыялаў
з павышанымi ахоўнымi ўласцiвасцямi i
ўдасканаленнем тэхналагiчных працэсаў.
Аднак ёсць яшчэ адна акалiчнасць, пра
якую згадваюць значна радзей — гэта
шырокае выкарыстанне ў харчовай вытворчасцi кансервантаў i антыакiсляльнiкаў (рэчываў, якiя павялiчваюць тэрмiны
захоўвання прадуктаў, абараняюць iх ад
псавання i акiслення). Як правiла, яны
хаваюцца ў маркiроўцы прадуктаў пад лiтаркамi «Е». Некаторыя з кансервантаў,
напрыклад, воцатная цi малочная кiслоты i кухонная соль, прымяняюцца ўжо
не адно тысячагоддзе. Аднак найбольш
ма са вае пры мя нен не кан сер ван таў,
араматызатараў i фарбавальнiкаў распачалося ў другой палове ХХ стагоддзя
па меры пашырэння знешняга гандлю,
а таксама развiцця рэкламнага рынку.
Усё ж рэклама робiць галоўны акцэнт
на вiзуальнае i каляровае ўспрыманне
ўбачанага, таму трэба было палепшыць
«прэзентабельнасць» рэкламуемых прадуктаў. А як можна зрабiць з варанага
мяса «прыгожую» каўбасу без выкарыстання фарбавальнiкаў? Цi як атрымаць
алей з прыгожым залацiстым адценнем i
працяглым тэрмiнам захоўвання? Ды каб
ён яшчэ i не пенiўся на патэльнi...
— Харчовыя дабаўкi — гэта прыродныя цi штучныя рэчывы i iх спалучэннi,
якiя спецыяльна ўводзяцца ў харчовыя
прадукты ў працэсе iх вытворчасцi i гандлёвага абароту для надання iм пэўных
уласцiвасцяў i захавання iх якасцi, — патлумачыў журналiстам падчас «круглага
стала», прысвечанага бяспечнасцi прымянення харчовых дабавак, загадчык
лабараторыi спектраметрычных даследаванняў Рэспублiканскага навукова-практычнага цэнтра гiгiены Вiктар
ЗАЙЦАЎ. — Харчовыя дабаўкi могуць
уносiцца ў прадукт на любых этапах яго
вытворчасцi, каб палепшыць цi палегчыць тэхналагiчны працэс i павялiчыць
трываласць прадуктаў да розных вiдаў
псавання, для захавання струк туры i
знешняга выгляду прадукту. Акрамя кансервантаў i фарбавальнiкаў у харчовай
вытворчасцi шырока выкарыстоўваюцца
таксама рэгулятары кiслотнасцi, рыхлiцелi, эмульгатары, жэлiруючыя агенты, стабiлiзатары, загушчальнiкi, пенаўтваральнiкi, спецыяльныя рэчывы для апрацоўкi
мукi, рэчывы, якiя перашкаджаюць высыханню харчовых прадуктаў, паляпшаюць хлебапякарныя ўласцiвасцi i iншыя
харчовыя дабаўкi. Згодна з прынятай у

Еўрасаюзе сiстэмай лiчбавай
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Свае высновы павiнны зравай дабаўцы прысвойваецца трох- цi чатырохлiчбавы ўздзеянне розных дабавак, верагоднасць рызыкi для бiць тры незалежныя акрэнумар, якому папярэднiчае здароўя i прагнознае ўздзеянне на арганiзм пры iх сiс- ды та ва ныя ла ба ра то рыi,
лiтара «Е» (скарачэнне ад тэматычным спажываннi, а таксама iнфармацыя аб так- — патлумачыў Васiль ЦыEurope). Гэтыя коды выка- сiчнасцi, канцэрагеннасцi i iншых якасцях рэчыва, што ганкоў. — I ўжо на iх падставе прымаецца канчатковае
рыстоўваюцца ў спалучэннi прапануецца ў якасцi харчовай дабаўкi.
рашэнне. Калi iснуе нават
з назвамi функцыянальных
КЛАСЫ ХАРЧОВЫХ ДАБАВАК:
кла саў, якiя па дзя ля юць
Е100-Е182 — фарбавальнiкi: узмацняюць цi аднаўля- тэарэтычная рызыка, дабаўка выключаецца з пералiку
усе харчовыя дабаўкi па iх юць натуральны колер прадукту.
дазволеных. Зразумела, што
тэх на ла гiч ных функ цы ях.
Е200-Е299 — кансерванты: павялiчваюць тэрмiн захоўСкажам, харчовыя дабаўкi вання прадуктаў, абараняюць iх ад бактэрый i грыбкоў. У даць стапрацэнтную гарантыю, што тое цi iншае рэчыЕ100—Е182 — гэта фарбагэты ж клас трапляюць i хiмiчныя стэрылiзуючыя дабаўкi ва абсалютна бяспечнае для
вальнiкi, Е200-299 — кансерванты, Е300—Е399 — анты- для спынення працэсу саспявання вiнаў i дэзынфектан- чалавека, нiхто не можа. Да
ты.
1938 года нiхто ў свеце не
акiсляльнiкi i гэтак далей.
Е300-Е399 — антыакiсляльнiкi: абараняюць прадукт ад ведаў, што курэнне выклiкае
Не сакрэт, што некаторых
асаблiва ўражлiвых пакупнi- акiслення, напрыклад, каб тлушчы не рабiлiся горкiмi, i рак лёгкiх, наадварот, лiчылася, што курэнне дапамагае
коў пералiчэнне на ўпакоўцы адпаведна ад змянення колеру.
Е400-Е499 — стабiлiзатары, загушчальнiкi: захоўва- пры грыпе i некаторых iншых
шматлiкiх харчовых дабавак
iнфекцыйных захворваннях.
элементарна адпужвае. I для юць кансiстэнцыю, павышаюць вязкасць.
iх не мае значэння: натуральЕ500-Е599 — эмульгатары: ствараюць аднародную Аднак навука на месцы не
ныя гэта дабаўкi цi штучныя. сумесь фазаў, якiя дрэнна змешваюцца, напрыклад ва- стаiць, тэхналогii даследаванняў удасканальваюцца,
Тым больш што мала ёсць ды i алею.
дасведчаных у гэтым пытаннi
Е600-Е699 — узмацняльнiкi смаку i водару: узмац- та му не вы клю ча на, што
людзей.
няюць смак i водар, якiя страчваюцца ў працэсе захоў- могуць з'явiцца новыя навуковыя звесткi. Пакуль што
— Аднак калi вы заходзi- вання.
працяглы мiжнародны манiце ў хлебны аддзел, а там на
Е900-Е999 — пенагасiцелi: перашкаджаюць цi знiжа- торынг не пацвярджае таго,
палiцах ляжыць толькi чэрюць утварэнне пены.
што сукупнае ўздзеянне розствы хлеб, цi вам гэта спаГлазуравальнiкi, падсаладжальнiкi, разрыхляльнiкi, ных дабавак прыводзiць да
дабаецца? — пацiкавiўся ў
журналiстаў iх меркаваннем рэгулятары кiслотнасцi i iншыя не класiфiкаваныя да- непажаданага эфекту. Увоначальнiк аддзела харча- баўкi ўваходзяць ва ўсе згаданыя групы, а таксама ў гуле пералiк дабавак даволi
кансерватыўны i абнаўляецвання Навукова-прак тыч- новую групу Е1000.
ца рэдка.
нага цэнтра па харчаваннi
ў 100, а зрэдку i ў 500—1000 разоў, i
Цiкава, што сам Васiль
Нацыянальнай акадэмii навук Васiль
толькi ў такой мiнiмальнай колькасцi да- Цыганкоў не вельмi паважае прадукты,
ЦЫГАНКОЎ. — А калi б у муку цi цеста
пускаецца да прымянення ў харчовай якiя ўтрымлiваюць пяць, шэсць, сем харпаклалi харчовыя дабаўкi, што паляпшавытворчасцi. Да таго ж пры вырашэннi човых дабавак.
юць уласцiвасцi хлеба, вам бы такi хлеб
пытання аб дапушчальнасцi прымянення
— Маё асабiстае меркаванне як урача
спадабаўся больш? Пэўны час таму паўтых цi iншых дабавак улiчваецца таксама — хацелася б зменшыць у адным прасюдна друкавалiся таблiцы i артыкулы
сумiраванае ўздзеянне розных дабавак, дукце колькасць прымяняемых харчовых
пра канцэрагенныя дабаўкi, якiя быццам
верагоднасць рызыкi для здароўя i пра- дабавак. I менавiта на гэта мы арыентубы выкарыс тоўваюцца ў вытворчасцi
гнознае ўздзеянне на арганiзм пры iх ем нашых вытворцаў. Калi тыя цi iншыя
прадуктаў. Прычым сярод «канцэрагесiстэматычным спажываннi, а таксама ўласцiвасцi прадукту дасягальныя без
наў» згадвалася нават дабаўка Е330.
iнфармацыя аб таксiчнасцi, канцэраген- прымянення харчовых дабавак, то прыМiж iншым, пад гэтай лiчбай хаваецца
насцi i iншых якасцях рэчыва, што прапа- ярытэт будзе аддавацца менавiта такой
звычайная лiмонная кiслата. Аднак гэта
нуецца ў якасцi харчовай дабаўкi.
рэцэптуры i тэхналагiчным умовам такопоўная бязглуздзiца працягвала тыраШмат якiя харчовыя дабаўкi выкарыс- га прадукту. Усе рэцэптуры праходзяць
жавацца з газеты ў газету. Таму я хачу
тоўваюцца ўжо не адно дзесяцiгоддзе i працэдуру афiцыйнага зацвярджэння, i
заявiць афiцыйна: усе дабаўкi, дазволенiчым не падмачылi сваю «рэпутацыю». вытворца самастойна ўжо не можа заныя для выкарыстання ў харчовай вытворчасцi на тэрыторыi нашай краiны, Аднак некаторыя дабаўкi ўсё ж такi мянiць у сваiм прадукце адну харчовую
цалкам бяспечныя, i канцэнтрацыi, у якiх трапляюць у катэгорыю забароненых. дабаўку на iншую. У гэтым выпадку яму
яны прымяняюцца, не выклiкаюць ан- Напрыклад, фарбавальнiк Е128 (Red 2G), трэба зацвярджаць ужо новую рэцэптукалагiчных захворванняў, захворванняў якi выкарыстоўваўся пры вытворчасцi ру. Дарэчы, беларускiя вытворцы не выпечанi, нырак цi нейкiх iншых праблемаў каўбас для сняданкаў i мяса бургераў. карыстоўваюць у дзiцячым харчаваннi
Падставай для разгляду ў Еўрапейскай для дзетак першага года жыцця ўвогуле
са здароўем.
Дазвол на прымяненне тых цi iншых камiсii пытання аб забароне на выкары- нiякiх харчовых дабавак, акрамя солi.
харчовых дабавак выдаецца спецыялi- станне харчовага фарбавальнiка Е128 Прымяненне генетычна мадыфiкаванай
заванай мiжнароднай арганiзацыяй — чырвоны 2G сталi вынiкi даследавання, сыравiны забаронена ў прадуктах для
аб'яднаным камiтэтам экспертаў FAO/ праведзенага Еўрапейскiм агенцтвам дзяцей да трох гадоў. А ўжо з трох гадоў
WHO па харчовых дабаўках (Сусветная па харчовых стандартах. Высветлiлася, дзiця, як мы пераканалiся, харчуецца з
арганiзацыя аховы здароўя i Харчовая i што гэты фарбавальнiк метабалiзуец- аднаго стала разам з бацькамi. У любым
сельскагаспадарчая арганiзацыя ААН). ца ў анiлiн, якi, у сваю чаргу, з'яўляецца выпадку на этыкетку ў краме заўсёды
Камiтэт экспертаў вызначае так зва- генатаксiчным спалучэннем. Каб папя- карысна глядзець, хоць бы для таго,
ную дапушчальную сутачную норму па- рэдзiць магчымыя атручэннi, вырашылi каб даведацца пра тэрмiн прыдатнасступлення харчовых дабавак у арганiзм адмовiцца ад выкарыстання небяспеч- цi i склад прадукту, — параiў Васiль
Цыганкоў. — А права выбару застаецца
чалавека. Гэта норма вызначаецца на- най дабаўкi.
— Як толькi з'яўляюцца сумненнi ў за спажыўцом. I пакупнiк можа аддаць
ступным чынам: бярэцца максiмальная
колькасць рэчыва, бяспечнага ў экспе- патэнцыяльнай бяспечнасцi той цi iншай перавагу, напрыклад, прадукту з маррыментах на жывёлiнах, i змяншаецца харчовай дабаўкi, тут жа агучваецца рэ- кiроўкай «Натуральны прадукт». Гэты
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Нетрадыцыйныя «iголкi»,
масаж, i лазер, i магнiт...

Здароўе
на талерцы

знак дазваляецца змяшчаць толькi на
прадукцыi, вырабленай з натуральнай
сыравiны жывёльнага, раслiннага або
мiнеральнага паходжання без прымянення метадаў геннай iнжэнерыi i штучных
харчовых дабавак. Такiя прадукты адпавядаюць вельмi жорсткiм патрабаванням. I сертыфiкат на права маркiроўкi
атрымаць даволi складана...
Журналiстаў цiкавiла таксама, што
хаваецца за вызначэннямi «араматызатар, iдэнтычны натуральнаму» i «мадыфiкаваны крухмал». Не сакрэт, што
многiя блытаюць мадыфiкаваны крухмал з генетычна мадыфiкаванымi прадуктамi. Спецыялiсты патлумачылi, што з
ГМ- прадуктамi мадыфiкаваны крухмал
не мае нiчога агульнага. Яго мадыфiкуюць, а прасцей вiдазмяняюць, без дапамогi генетыкi. Iснуюць розныя фiзiчныя i
хiмiчныя спосабы апрацоўкi прыроднага
крухмалу, дзякуючы якiм можна атрымлiваць разнавiднасцi з зададзенымi ўласцiвасцямi. Ёсць крухмал, пазбаўлены паху,
рассыпiсты, са змененым колерам i гэтак
далей. Крухмал могуць дабаўляць да парашкападобных харчовых прадуктаў для
папярэджвання ўтварэння там камякоў,
у цукровую пудру, дзiцячыя прысыпкi i
гэтак далей. Крухмал, якi набухае, шырока выкарыстоўваюць пры прыгатаваннi соусаў, кетчупаў, маянэзаў, ёгуртаў,
пудзiнгаў, крэмаў, дэсертаў, паўфабрыкатаў для тортаў i пiрожных... Тэрмiчна
расшчэпленыя крухмалы — дэкстрыны
— вядомыя ўжо шмат стагоддзяў, i iх
пачалi атрымлiваць, калi пра генную iнжынерыю нiхто нават не марыў.
Цяпер пра рознiцу памiж натуральнымi араматызатарамi, араматызатарамi,
iдэнтычнымi натуральным, i штучнымi
араматызатарамi. Натуральныя араматызатары ўтрымлiваюць толькi натуральныя смакавыя i пахкiя рэчывы, напрыклад, эфiрны алей. Араматызатары,
iдэнтычныя натуральным, атрымлiваюць,
вобразна кажучы, не на градцы, а ў лабараторыi: араматызатары «сунiцы»,
«персiк», «чорныя парэчкi», «абрыкос»
складаюцца з тых жа кампанентаў, што
i натуральныя ягады i садавiна, толькi
атрымлiваюць iх метадам хiмiчнага сiнтэзу, цалкам паў тараючы iх хiмiчную
формулу. Выкарыстоўваюцца ў харчовай вытворчасцi таксама i штучныя араматызатары — яны могуць утрымлiваць
адно цi некалькi штучных рэчываў, якiя
не iснуюць у прыродзе. Напрыклад, смак
i водар ванiлi можа надаваць прадукту не
толькi ванiлiн, але i этылванiлiн — спалучэнне, не знойдзенае ў прыродзе, а
атрыманае хiмiчнымi метадамi.
Узнiкае цалкам заканамернае пытанне, навошта дабаўляць араматызатары,
калi можна выкарыстаць натуральныя
садавiну i ягады? Сутнасць у тым, што
большасць спалучэнняў, якiя перадаюць смак i водар натуральнай садавiны i
ягад, нестабiльныя да ўздзеяння высокiх
тэмператур. Таму i выкарыстоўваюцца
харчовыя дабаўкi...
Надзея НIКАЛАЕВА.

хайлавiч. 77 гадоў. Атрымаў у
бальнiцы вострую крапiўнiцу з-за
ўколаў. Як пазбавiцца?
— Крапiўнiца — гэта вынiк алергiчных рэакцый у арганiзме хворага.
Бываюць выпадкi i непераноснасцi
медыкаментаў. Пакажыцеся, калi ласка, алерголагу, напрыклад,
Брэсцкай абласной бальнiцы. Часам пры такiх станах дапамагае
iголкаўколванне, лазерапунктура ў
комплексе з медыкаментозным лячэннем, якое таксама выконваюць
у вобласцi.
— Баранавiцкi раён, Казленка. Мне 52 гады. Раней былi праблемы з нiзкiм цiскам, да страты
прытомнасцi. А цяпер наадварот,
калi цiск усяго 150, то я ўжо дрэнна сябе адчуваю. Часцей ён узнiмаецца ноччу. Прачынаюся ў 3-4
гадзiны. Як змагацца з гэтай праблемай? Як нармалiзаваць цiск?
— З нашых нетрадыцыйных метадаў лячэння вам рэкамендуецца
iголкаўколванне, банечны масаж,
магнiтапунктура. Такiя вiды дапамогi вам могуць прапанаваць у
Баранавiчах цi Брэсце. Калi пасля
прымянення пералiчаных метадаў
цiск нармалiзуецца, можна будзе
параiцца з урачом адносна змяншэння дазiроўкi прэпаратаў.
— А як змагацца з такiм захворваннем, як полiартрыт рук?
— Можна прымянiць iголкаўколванне ў спалучэннi з магнiтатэрапiяй i водалячэннем — ванны, гразевыя аплiкацыi.
— I яшчэ. Пазногцi сталi цвёрдымi, дэфармавалiся. Кажуць, гэта грыбок. Можа, вы падкажаце,
як ад яго пазбавiцца?
— Спачатку трэба ўстанавiць, цi
сапраўды на пазногцях ёсць грыбок. Зрабiць гэта павiнен дэрматолаг. Такi спецыялiст ёсць у Баранавiчах.
— Мiнск, Тамара. Нядаўна
выдалiла зуб. Як можна пазбавiцца болю i дапамагчы больш
хуткаму зажыўленню дзясны?
Паласкала карой дуба, але ўсё
адно балiць...
— Зняць непрыемныя сiмптомы
дапаможа iголкаўколванне, электраакупунктура i лазерапунктура. Курс
лячэння — 10—12 працэдур. Сапраўды, адных толькi паласканняў настоямi траў бывае недастаткова.

— Гомель, Iрына. Якiя метады могуць прыпынiць рост фiбрамiёмы?
— Фiбрамiёма — адноснае супрацьпаказанне для прымянення
метадаў рэфлексатэрапii. Пытанне
пакуль дыскутабельнае. Шэраг гiнеколагаў прызначаюць такiя працэдуры ў залежнасцi ад памеру
мiёмы. Некаторыя фiзiятэрапеўты
кажуць, што да 8 тыдняў можна
прымяняць электралячэнне. З метадаў рэфлексатэрапii эфектыўным
будзе прымяненне электрамагнiтнага выпраменьвання крайневысокай
частаты (КВЧ-пунктура).
— Пры бясплоднасцi нетрадыцыйныя метады могуць дапамагчы?
— Пры эндакрынна-гарманальных формах могуць выкарыстоўвацца ў комплексе метады аднаўленчага лячэння i рэфлексатэрапii.
Ва ўсiх ас татнiх выпадках такiя
метады будуць проста не эфектыўнымi. У любым выпадку неабходна
кансультацыя ўролага, сэксапатолага i iншых спецыялiстаў.
— Мiнск, Тэрэза Мiкалаеўна.
Ва ўнука — павялiчаныя адэноiды. Пачалi лячыцца бiяцынкам.
Яго нiбыта можна пiць, закапваць
у нос...
— А дзе вы ўзялi гэты бiяцынк?
— У распаўсюджвальнiкаў купiлi. Ды за немалыя грошы.
— Я нiкому б не раiў набываць
i прымяняць прэпараты, якiя распаўсюджваюцца такiм не афiцыйным чынам. Распаўсюджвальнiкi не
нясуць за гэта нiякай адказнасцi...
Наогул да свайго здароўя, i тым
больш да здароўя дзiцяцi неабходна ставiцца ашчадна. Праверкi паказваюць, што ў шэрагу выпадкаў
тое, што напiсана на этыкетках так
званых «лекавых сродкаў» не адпавядае таму, што знаходзiцца там
у сапраўднасцi. У лепшым выпадку
там будуць рэчывы, якiя ўвогуле нiяк
не ўздзейнiчаюць на арганiзм. Што
ж да адэноiдаў, то вам усё могуць
растлумачыць атарыналарынголагi
Навукова-практычнага цэнтра, што
па вулiцы Сухой у Мiнску. Нетрадыцыйныя ж метады лячэння тут будуць недастаткова эфектыўнымi.
Святлана БАРЫСЕНКА
i Вольга ШАЎКО.
(Працяг будзе.)

«ЗУБАСТЫЯ» МIФЫ

Х

ТО не марыць пра беласнежную ўсмешку? А гэта ж цалкам магчыма.
Дастаткова правiльна даглядаць зубы i дзясны, раз у паўгода хадзiць
на прафiлактычны агляд да стаматолага, i тады вы зможаце радаваць
сябе i навакольных здаровымi
зубамi i прыгожай усмешкай.

Мiф 1. Зубы трэба чысцiць
пасля снедання...
Так, чысцiць зубы трэба
пасля яды. Але ранiцай лепш
рабiць гэта двойчы: да снедання (для зняцця налёту, якi
назбiраўся за ноч i для сябе
аса бiс та — каб
адчуць свежасць)
i абавязкова пасля снедання — для
ачы шчэн ня поласцi рота ад рэшткаў
ежы.
Мiф 2. Пасля яды трэба
выкарыстоўваць жавальную гумку...
Можна. Але не больш як
5—10 хвiлiн. Пасля яды ў роце
мяняецца кiслотна-шчолачны баланс,
што садзейнiчае развiццю карыесу. Баланс можна аднавiць з дапамогай гумкi.
Але доўга жаваць яе нельга, бо працэс
жавання стымулюе выпрацоўку страўнiкавага соку. А паколькi ён не паступае,
страўнiку даводзiцца «ператраўлiваць»
самога сябе, ад чаго пакутуе яго слiзiстая.
Мiф 3. Трэба лячыць хворы зуб
«да апошняга», перш чым выдалiць
яго...
Так. Выдаленне зуба прыводзiць да
паступовага зрушэння суседнiх зубоў,
што адаб'ецца на знешнiм выглядзе i
можа стварыць сур'ёзныя праблемы з
жаваннем. Зрушэнне адбудзецца абавязкова, бо кожны з зубоў зубаскiвiчнай
сiстэмы нясе сваю функцыю i нагрузку.
Таму лепш лячыць зуб «да апошняга».
Але, калi выдалення не пазбегнуць, лепш
адразу паставiць iмплантат. Дарэчы, выдаленне зуба «мудрасцi», у адрозненне
ад выдалення iншых зубоў, не пагражае
значным скрыўленнем прыкусу, якi ўзнiкае пры зрушэннi суседнiх зубоў на месца выдаленага.
Мiф 4. Малочныя зубы лячыць неабавязкова — усё адно выпадуць...
Не. Трэба абавязкова звяртацца менавiта да дзiцячага стаматолага. Малочныя зубы выпадаюць у вынiку фiзiялагiчнага разыходжання iх каранёў.
Памiж iмi ўвесь гэты час знаходзяцца
пастаянныя зубы, якiя прарэзваюцца
на месцы малочных. Калi не лячыць карыес малочнага зуба, ён можа прывесцi да запалення, парушэння тэрмiнаў
прарэзвання, недаразвiцця эмалi або
нават да поўнага расплаўлення зачатка
пастаяннага зуба.
Мiф 5. Калi зубы не баляць, хадзiць да стаматолага не трэба...
Не. 1—2 разы на год неабходна наведваць стаматолага. Пачатковую стадыю карыесу можа ўбачыць толькi спецыялiст. Акрамя таго, трэба рэгулярна
здымаць зубны налёт i зубныя адкладаннi (камянi). Апошнiя могуць хавацца
пад дзясной, i яны больш небяспечныя
за наддзясенныя адкладаннi.
Мiф 6. Здаровая эмаль — белая
эмаль...
Не. Абсалютна белых зубоў у прыродзе не бывае. Iх колер залежыць ад
дэнцiну i перадаецца ў спадчыну. Лiчыцца, што самыя моцныя тканкi зуба

— тыя, колер якiх жаўтаваты.
Мiф 7. Зу бы
можна адбялiць
содай...
Так, але вы карыс тоў ваць со ду
можна не часцей як
адзiн раз на тыдзень,
бо яна можа падрапаць эмаль. Iншая рэч
— пасты, якiя ўтрымлiваюць соду бiкарбанат. Там
часцiнкi соды нашмат меншага памеру i не так траўмуюць эмаль. Такiмi пастамi можна карыстацца
штодзень, але не больш
чым месяц, затым трэба
зрабiць перапынак.
Мiф 8. Для добрай засцярогi i правiльнай чысткi пасты трэба шмат.
Няправiльна. Расход пасты павiнен
быць умераным, дастаткова пакрыць
галоўку зубной шчоткi. Сутнасць у тым,
што фтор вельмi актыўны i ўступае ва
ўзаемадзеянне з тканкамi зуба нават
у невялiкай колькасцi. Для прафiлактыкi стаматалагiчных захворванняў
важная зусiм не колькасць, а менавiта
якасць ачышчэння. Паняцце якаснага
ачышчэння ўключае ў сябе правiльны
механiзм ачышчэння i час — не менш
як 2—3 хвiлiны.
Мiф 9. Час ад часу пасту трэба
мяняць...
Так. Мiкробы поласцi рота вельмi хутка прывыкаюць да карысных уласцiвасцяў пасты (асаблiва калi паста ўтрымлiвае антысептыкi — трыклазан, хлоргексiдзiн) i перастаюць на iх рэагаваць.
Мiф 10. Вадкасць для паласкання
роту засцерагае ўчасткi, недаступныя для зубной шчоткi.
Не. Паласканне не выдаляе налёт.
Бальзамы i апаласквальнiкi адносяцца
да дадатковых сродкаў гiгiены i выкарыстоўваюцца па жаданнi. Яны ўтрымлiваюць рэчывы, якiя перашкаджаюць
прымацаванню бактэрый да паверхнi
зуба. Толькi старанная ручная чыстка, асаблiва прамежкаў памiж зубамi
i па лiнii дзясны, гарантуе працяглую
засцярогу.
Мiф 11. Чым большая шчотка, тым
лепш ёю чысцiць зубы...
Маленькай шчоткай лягчэй манiпуляваць у роце. I яна лепш можа ачысцiць зубы. Вялiкая шчотка не ўсюды можа памясцiцца, не кажучы ўжо пра тое,
што ёю складана нават паварушыць.
Маленькай жа шчотачцы даступныя ўсе
паверхнi зубоў. Таму лепш набываць
шчоткi з невялiкiмi галоўкамi, якiя адпавядаць памеру 1,5—2 зубоў.
Мiф 12. Здароўе або хваробы зубоў перадаюцца ў спадчыну, а прафiлак тыка не мае вырашальнага
значэння...
Сапраўды, спадчынны фактар адыгрывае некаторую ролю ў стане зубоў,
але, пры захворваннях поласцi рота,
у прыватнасцi, пры карыесе, яго роля
вельмi нязначная. Таму ўсё, што звязана з прафiлактыкай, можа прадухiлiць
карыес, незалежна ад спадчыннасцi.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

