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ЗАМЕСТ СОЛІ... МАРСКАЯ КАПУСТА
Урачы рэкамендуюць ужываць у ежу як мага менш солі, а то і зусім адмовіцца ад яе.
Аднак мала хто гатовы есці абсалютна прэсныя стравы. Чым жа можна замяніць соль з
карысцю для арганізма?
Перш-наперш адзначым, што большасць прадуктаў ужо ўтрымлівае хлорысты натрый, а значыць, мае насычаны смак. Трэба толькі здолець
захаваць яго падчас прыгатавання. Агародніну трэба варыць на «хуткім» агні і ў мінімальнай колькасці
вады пры шчыльнай накрыўцы, напрыклад, у скараварцы. Што датычыцца мяса, яго варта класці ўжо
ў гарачую ваду і ні ў якім разе нельга пераварваць.
Добра захоўвае натрый мяса, прыгатаванае на пары. Яшчэ лепшы эфект дае гатаванне на грылі. У
гэтым выпадку ўтвараецца хрусткая скарыначка,
якая не дае знікнуць прыроднай солі.
Вострыя травы. Соль мы выкарыстоўваем для
таго, каб зрабіць смак ежы больш яркім і насычаным. Таго ж самага дазваляе дабіцца прымяненне
вострых прыпраў і траў: эстрагону, кінзы, пятрушкі,
кропу, сельдэрэю. У адрозненне ад солі, яны не
«забіваюць» натуральны смак агародніны ці мяса, а надаюць яму дадатковы акцэнт, да таго ж,
яны ўтрымліваюць карысныя вітаміны, мінералы і
клятчатку. Вельмі добра, калі вы знойдзеце час і
зробіце сумесь з розных вострых траў. Варта дадаць да іх крыху часнаку або лімоннага соку — і
пра соль вы нават не ўспомніце.
Марская капуста. Сушаная марская капуста
прадаецца ў аптэках і крамах. Яе неабходна здрабніць у кавамолцы або ступцы і дадаваць у салаты і другія стравы замест солі. Гэта карысна, бо
марская капуста ўтрымлівае амаль «усю табліцу
Мендзялеева». А асабліва яна багатая на натрый,
калій, магній, марганец, бром і, вядома ж, ёд. У ёй
таксама прысутнічаюць харчовыя валокны і вітаміны. Пры гэтым смак прадуктам яна надае такі
ж насычаны, як і звычайная соль.

Інфармукол

Соусы. Зрабіць смак ежы больш яркім дапамагае дабаўленне воцату, які ўтрымлівае калій,
неабходны для работы мышцаў і сэрца.
Выдатным заменнікам солі з'яўляецца так званы «маянэз сыраедаў». Каб яго прыгатаваць, трэба змяшаць някіслы кефір з аліўкавым алеем,
дадаць здробненыя пятрушку або кроп, часнок
або цыбулю і лімонны сок.
Іншая соль. Калі зусім адмовіцца ад ужывання солі не атрымліваецца, выкарыстоўвайце тую,
якая ўтрымлівае найменшую колькасць хлорыстага натрыю. Звычайная кухонная соль складаецца з яго амаль на сто працэнтаў. Не нашмат
карыснейшая і тая соль, на ўпакоўцы якой напісана
«з паніжаным утрыманнем натрыю». Насамрэч
гэтага элементу ў ёй больш за 60 %. Добрай альтэрнатывай кухоннай солі з'яўляецца каменная,
якая змяшчае не толькі натрый, але і хлор, калій,
магній. Адзінае «але» — апошнім часам у крамах
яна з'яўляецца ўсё радзей. Менш за ўсё натрыю
ў марской солі — каля 16 %. Астатні склад — ёд,
крэмній, кальцый, хлор і іншыя элементы. Таму
гэта амаль ідэальны варыянт. Таксама можна параіць гімалайскую і галандскую соль — як правіла,
натрыю ў іх няшмат.
Пус тая саль ні ца. Час та лю дзі соляць ежу
зусім не таму, што так смачней. Для іх падсольванне хутчэй рытуал, які паляпшае апетыт. Улічваючы гэта, некаторыя амерыканскія рэстараны
ідуць на невялікі падман. На столікі яны ставяць
пустую сальніцу. Наведвальнік можа прывычным
жэс там узяць яе, патрэсці над стравай, быццам
ён соліць — і за ста ец ца за да воле ны сма кам
ежы.
Гэтую маленькую хітрасць варта пераняць і
нам. Напоўненую сальніцу трымайце толькі на
тым стале, дзе вы гатуеце. На абедзенным —
толькі пустую.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ДЗЯКУЙ КАЗЛАМ ЗА КАВУ

Арабскі ўрач і алхімік Разэс
у І тысячагоддзі н. э. апісваў
у сваіх сачыненнях лячэбныя вартасці напою «біінчум», або кавы. На Усходзе
лічылі, што кава весяліць
сэрца, паскарае думкі, дапамагае ад многіх хваробаў.
Адна са шматлікіх легендаў
аб узнікненні кавы звязана з эфіопскім пастухом Кадзі, які ганяў
коз на пашу праз зараслі кававага кустоўя. Неяк Кадзі заўважыў, што пасля такога перакусу
жывёла, што называецца, ажывала. Кадзі пакаштаваў плады і
адчуў прыліў сілаў і бадзёрасці.
Паводле назвы правінцыі, дзе
ўсё гэта адбылося, напой з названых пладоў назвалі «кава».
Паступова кава атрымала шырокае распаўсюджванне ў арабскіх
краінах. Пазней яна была завезена ў Турцыю, адкуль трапіла і
ў Еўропу.
Дзе ян не ка вы аб умоўле на
ка фе і нам — ал ка ло і дам, які
ўтрымліваецца ў кававым зерні. Кафеін стымулюе дзейнасць
цэнтральнай нервовай сістэмы,
галаўнога мозга, наднырачнікаў,
павышае жыццядзейнасць тканак арганізма. Аказвае сасудапашыральнае дзеянне, спрыяе

КЛЯШЧЫ
НАСТУПАЮЦЬ
Ад укусаў кляшчоў
у Беларусі пацярпела
ўжо звыш 6,1 тыс. чалавек,
у тым ліку 1,6 тыс. дзяцей
У Беларусі за сакавік—май ужо
зафіксавана звыш 6,1 тыс. пацярпелых ад укусаў кляшчоў, у тым ліку
1,6 тыс. дзяцей. Як паведаміла энтамолаг Рэспубліканскага цэнтра
гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Святлана ЯШКОВА, гэта ў 1,5 раза больш у параўнанні з
аналагічным леташнім перыядам.
Уклад мая ў агульную «кусачую»
статыстыку аказаўся вельмі важкім: сярод ахвяраў крыважэрных
членістаногіх аказалася 5,1 тыс.
чалавек, у тым ліку больш за 1,2
тыс. дзяцей. Сёлетні май перакрыў
вынік мая 2009 таксама ў 1,5 раза.
Гэта тлумачыцца некалькімі фактарамі. Па-першае, у гэтым годзе назіраецца самая высокая колькасць
кляшчоў за апошнія чатыры гады.
Энтамалагічныя назіранні сведчаць, што ў маі колькасць асобінаў
больш на 8% у параўнанні з маем
мінулага года. Па-другое, актывізацыі кляшчоў садзейнічала цёплае
надвор'е, яно ж стала пабуджальным матывам для тысяч людзей
адпачыць на лоне прыроды, таму
ступень рызыкі падвергнуцца нападу крывасмокаў павялічылася.
Традыцыйна больш за ўсё пацярпелых ад укусаў крывасмокаў у
Мінску (за тры месяцы гэтага года
— амаль 1,6 тыс. чалавек) і ў Мінскай вобласці (каля 1 тыс.). У ліку
пацярпелых кожны пяты — дзіця ва
ўзросце да 18 гадоў.
Максімальны ж лік зваротаў у
сувязі з укусамі чакаецца ў ліпені—жніўні, калі наступіць ягаднагрыбны сезон і людзі масава пачнуць наведваць лясы, адзначыла
спецыяліст.

павышэнню ўспрымальнасці і
канцэнтрацыі ўвагі. У малых дозах кафеін сапраўды танізуе, а ў
вялікіх — прыгнятае. Кава, выпітая раніцай, дапамагае прагнаць
сон, а выпітая ўвечары часам можа выклікаць бяссонніцу.
Кава, як і гарбата, — мяккі
ўзбуджальны сродак. Узбуджэнне нарастае паступова і вылучаецца вялікай устойлівасцю. Стымулюючы эфект кавы доўжыцца
да трох гадзін. Пасля выкліканага кавай узбуджэння не назіраецца, праўда, прыгнечанага
стану, які ёсць пасля ўжывання
алкаголю.
Ка ва ак тыў на ўплы вае на
са суды, па ве дам ляе ме дыцынская сястра 23-й дзіцячай
гарадской паліклінікі г. Мінска Алена ГАРНІЦКАЯ. Напой
спрыяе больш хуткаму руху крыві. Крывяны ціск нязначна павышаецца. Гэтыя фактары дапамагаюць змагацца са стомленасцю.
Кава прымушае больш энергічна
скарачацца сардэчную мышцу,
пашырае каранарныя сасуды
сэрца. Кава пачашчае дыханне, паляпшае функцыю лёгкіх,
пазбаўляе нярэзкага галаўнога
болю, з'яўляецца бясшкодным
паслабляльным, узмацняе вы-

дзяленне страўнікавага соку,
прычым прыкладна праз паўгадзіны пасля ўжывання кіслотнасць дасягае максімуму. Гэта
паскарае працэс стрававання,
ежа лепей засвойваецца. Лічыцца, што аматары кавы менш
падвержаныя дэпрэсіі. Кафеін
бярэ ўдзел ва ўтварэнні сератаніну — гармону, адказнага за
добрае самаадчуванне і настрой.
Сцвярджаецца таксама, што кававае зерне ўтрымлівае кіслоты,
якія папярэджваюць рак печані і
тоўстай кішкі.
Адчувальнасць да кафеіну
вельмі індывідуальная. Аднак
зразумела, што як і любы напой, каву таксама трэба ўжываць
умерана. Празмернае ўжыванне
можа прывесці да атручэння кафеінам, што праяўляецца халодным потам, пачашчаным сэрцабіццём. Кава супрацьпаказана
пры некаторых захворваннях. Не
варта ўжываць напой асобам з
парушэннем сардэчнай дзейнасці, атэрасклерозам, гіпертаніяй,
язвавай хваробай страўніка і
12-перснай кішкі, паколькі кава
ўзбуджае дзейнасць стрававальных залоз і ўзмацняе сакрэцыю
страўнікавага соку.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Прафілактыка

Гімнастыка для каўняра
Каб шыя не дранцвела, глядзіце за спіну і малюйце цемем

Тыя, у каго большы час працы
праходзіць за сталом, ведаюць,
як дранцвее да канца дня шыя і
вобласць над лапаткамі, або, як
называюць яе медыкі, шыйна-каўняровая зона. Галава ад гэтага становіцца цяжкай і пачынае балець,
а перад вачыма пачынаюць лётаць
мушкі.
Усе гэтыя праблемы вырашае масаж — мышцы расслабляюцца, кровазабеспячэнне мозга аднаўляецца. Але
не ўсе могуць сабе дазволіць наведаць
масажыста пасля працы. Паспрабаваць
справіцца з праблемай можна і самому,
нават не ўстаючы з-за стала, калі кожныя 2—3 гадзіны рабіць на 10 хвілін перапынак
і выконваць прафілактычныя практыкаванні.
Увага! Калі вы не ўпэўнены, што ў вас у
шыйным аддзеле пазваночніка няма грыжы
міжпазваночнага дыска або якой-небудзь
іншай хваробы, то перад выкананнем такіх
практыкаванняў лепш пракансультавацца з
урачом-неўрапатолагам.
Малюем круг цемем. Каб вядомае ўсім
прак тыкаванне вярчэння галавой па крузе
прынесла максімум карысці, трэба, каб амплітуда вярчэння была максімальнай. Лягчэй
за ўсё дабіцца гэтага, калі ўявіць, што з цемя
тырчыць аловак вышынёй да столі і вам трэба намаляваць ім круг на столі максімальна
вялікага дыяметра. «Маляваць» трэба ў павольным тэмпе, мышцы шыі павінны быць
рас слаб ле ныя. На ма люй це 5—6 кру гоў у
адзін бок, потым — у другі і паў тарыце так
2—3 разы.
Глядзім за спіну. Вазьміцеся рукой за супрацьлеглае сцягно (правай рукой за левае
сцягно), а другой рукой — за задні край ся-

15 чэрвеня — намеснік галоўнага ўрача па амбулаторна-паліклі15 чэрвеня — галоўны ўрач 36-й нічнай рабоце Мінскай цэнтральнай
раённай бальніцы Вольга Сямёнаўмінскай гарадской паліклінікі Віталь
на ПАРАШЧАНКА.
Вітальевіч ПАЛЯШЧУК.
16 чэрвеня — загадчык аддзя16 чэрвеня — намеснік дырэкта- лення ўльтрагукавой дыягностыкі
ра РНПЦ траўматалогіі і артапедыі Мінскага абласнога радзільнага доСяргей Уладзіміравіч ЗАРЭЦКІ.
ма Наталля Міхайлаўна ІВУШКІНА.
17 чэрвеня — вядучы спецыя17 чэрвеня — загадчык рэўмаліст аддзела арганізацыі медыцын- талагічнага аддзялення Мінскай абскай аховы пры надзвычайных сіту- ласной клінічнай бальніцы Яраслаў
ацыях Міністэрства аховы здароўя Іванавіч ЯЎКО.
Алег Анатольевіч ЛАПО.
18 чэрвеня — загадчык філі18 чэрвеня — галоўны ўрач Рэс- яла № 2 «Заслаўская гарадская
публіканскага клінічнага шпіталю бальніца» Мінскай цэнтральнай
інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны раённай бальніцы Міхаіл Іосіфавіч
КАРАЛЬКО.
Інэса Браніславаўна МАСЛА.
У графіку магчымыя змены.

ШАЛЕНСТВА НЕ ДАРУЕ
ЛЕГКАДУМНАСЦІ...
Сёлета за чатыры месяцы
мужчыны развілася гідрафобія. ка з'яўляюцца ваўкі, якія наносяць
ў Беларусі зарэгістравана
вялікія рваныя раны ў вобласці гаУсяго праз 4 дні хворы памёр...
каля 300 выпадкаў шаленства
— На жаль, нягледзячы на ўсе лавы, шыі і кісцей рук, значыць,
сярод жывёлін. А летась
дасягненні сучаснай медыцыны інкубацыйны перыяд развіцця
у краіне лабараторна былі
шаленства сёння, як і тысячу га- хваробы будзе вельмі кароткім.
пацверджаны 995 выпадкаў
доў таму, застаецца па-раней- Небяспечнымі для чалавека мошаленства ў розных відаў
ша му не вы леч най хва ро бай. гуць быць і свойскія жывёліны,
жывёлін.
Лякарства супраць яго не існуе, якія заразіліся ў выніку кантакту
— Сітуацыя па шаленстве ў — падкрэсліла Наталля Мініна. з дзікімі. Характэрнай асаблівасБеларусі, як і ўвогуле ў свеце, за- — Адзіным сродкам, якое можа цю 2009 года стала павелічэнне
стаецца напружанай. Штогод ад папярэдзіць развіццё ў чалавека ў Беларусі колькасці хворых на
шаленства паміраюць на планеце смяротнай хваробы, чалавецтва шаленства сельскагаспадарчых
больш як 55 тысяч чалавек. У Бе- абавязана французу Луі Пастэру. жывёлін. Так, колькасць выяўлеларусі летась таксама мелі месца У 1855 годзе ён упершыню выра- ных выпадкаў шаленства сярод
два трагічныя выпадкі гібелі лю- шыў прымяніць вакцыну супраць буйной і дробнай рагатай жывёлы
дзей у выніку інфіцыравання ві- шаленства, якая ўяўляла аслаб- ўзрасла ў 1,5 раза ў параўнанні з
русам шаленства, — паведаміла лены воўчы вірус шаленства, папярэднім годам. У неспрыяльжурналісту «Звязды» загадчыца на пастушку. Той стаў ахвярай ных рэгіёнах выдаткі на бягучую
аддзялення асабліва небяспеч- шэрага драпежніка. Вакцына не прафілактыку і кантроль за шаных інфекцый Мінскага гарад- падвяла: хлопчык стаў першым ленствам перавышаюць 400 мільскога цэнтра гігіены і эпідэмія- чалавекам, які выжыў пасля ўку- ёнаў долараў. Аднак небяспека
шаленства настолькі вялікая,
логіі Наталля МІНІНА. — Для на- су шалёнай жывёліны.
шай краіны кожны выпадак гібелі
Уз буджаль ні кам ша лен ства што ўсе выдаткі на ахову люлюдзей ад шаленства — надзвы- з'яўляецца спецыфічны вірус, які дзей і жывёлін апраўданы нават
чайнае здарэнне. Ці можна было іх ўтрымліваецца ў сліне хворай пры самай мінімальнай рызыцы
папярэдзіць? Зразумела, можна, жывёліны. Працягласць інкуба- захворвання. Прыкладаў ёсць дастаткова. У Аргенціне калісьці
дастаткова было толькі звяркажаны, асноўныя носьбіты
нуцца па антырабічную дапа- Даведка «Звязды»:
У 2009 годзе у Беларусі было зарэ- шаленства ў Лацінскай Амемогу. Але, на жаль, пачуццё
самазахавання ў людзей не гістравана 96 выпадкаў шаленства сярод рыцы, распачалі масавае «пахатніх сабак, 71 выпадак шаленства ся- ляванне» на авечак у аўчарнях
спрацавала...
У першым выпадку ахвя- род хатніх катоў і 32 выпадкі шаленства і нанеслі такім чынам вялікую
эканамічную шкоду жывёлагарай захворвання на шален- — сярод бадзяжных катоў і сабак.
доўлі гэтай краіны. А ў Бірме
ства стаў 34-гадовы жыхар
эпідэмія шаленства ахапіла
Клімавіцкага раёна, які паспра- цыйнага перыяду залежыць як ад
баваў злавіць лісу, што забегла жывёліны, якая ўкусіла чалавека, жыўшых у заапарку сланоў.
Па словах Наталлі Мінінай,
ў вёску, а тая ўкусіла яго за руку. так і ад месца ўкусу. Скажам, укус
Гэта адбылося яшчэ ў жніўні 2008 сабакі менш небяспечны, чым шаленства можа працякаць у
года, але захворванне развілася укус ваўка, бо вірус, які прайшоў хатніх сабак і катоў як у буйной,
толькі праз дзевяць месяцаў пас- праз некалькі жывёлін, крыху ас- так і ў ціхай формах. Хворая буйля ўкусу. Звычайна інкубацыйны лаб, хоць ён усё адно застаецца ной формай жывёліна становіцца
перыяд шаленства цягнецца ад смяротна небяспечным для чала- агрэсіўнай, не слухаецца гаспадатрох тыдняў да года. На працягу века. Самае небяспечнае месца ра, збягае з дому, грызе неядомыя
яго чалавек нічога не адчувае. для ўкусу — гэта твар, шыя і паль- прадметы, можа моўчкі, без брэху,
Затым у яго з'яўляюцца дэпрэсія, цы, паколькі менавіта там знахо- накінуцца на мінакоў. Пры ціхай
слабасць, хворы можа здзяйсняць дзіцца шмат нервовых канчаткаў. форме шаленства хворая жывёлінематываваныя ўчынкі. Тыповая Але калі ў чалавека ёсць на руках на нетыпова лагодная, можа скуж клінічная карціна хваробы разві- ранкі ці драпінкі, то для таго, каб голіць, не знаходзіць сабе месца.
ваецца на працягу ўсяго трох-пяці падхапіць вірус, яму дастаткова Нярэдка хворыя на шаленства
дзён, пасля чаго чалавек памірае нават проста пагладзіць хворую дзікія жывёлы страчваюць сваю
ў страшэнных пакутах: хворы не на шаленства жывёліну, на поў- прыродную хітрасць, і калі звыможа ўжо ні піць, ні есці. Сутар- сці якой заўсёды ўтрымліваецца чайна яны пазбягаюць сустрэчы
гу можа выклікаць нават напамін шмат сліны. Па нервовых шляхах з чалавекам, то падчас хваробы
пра ваду ці гук вады, якая цячэ вірус рухаецца да галаўнога моз- драпежнік можа праяўляць нез крана. Гідрафобія развіваецца га чалавека, размнажаецца там, ўласцівую яму дружалюбнасць.
прыкладна ў 75 працэнтаў захва- а затым пашкоджвае цэнтраль- Ліса, напрыклад, можа прыйсці ў
рэлых на шаленства. Выклікаць ную нервовую сіс тэму. Смерць вёску і прагульвацца са статкам
сутаргу могуць таксама звычайны настае ад спынення сэрца ці па- кароў. Таму любое з'яўленне дзікай жывёліны ў населеным пункце
павеў ветрыку (аэрафобія), яркае ралічу дыхальнага цэнтра.
святло (фотафобія) ці гучныя гукі
На еўрапейскім кантыненце павінна насцярожыць людзей.
(аўфобія).
У 2009 годзе па медыцынскую
ша лен ства пад трым лі ва ец ца,
У другім выпадку ад шален- пераважна, дзікімі жывёлінамі. дапамогу з траўмамі, атрыманымі
ства загінуў 48-гадовы жыхар Асноўнымі носьбітамі віруса з'яў- ў выніку кантакту з падазронымі і
Шчучынскага раёна. Мужчына ляюцца лісы: на іх долю прыпадае хворымі на шаленства жывёлінаў стане алкагольнага ап'янення ад 60 да 80 працэнтаў рэгістрава- мі, у Мінску звярнуліся 3688 чабыў пакусаны ўласным сабакам: ных выпадкаў шаленства. Выпадкі лавек, з іх 828 дзяцей і падлетжывёліна ўкусіла яго за верхнюю шаленства выяўляюцца таксама ў каў ва ўзросце да 18 гадоў. 75
губу і пакусала пальцы рук. Па янотападобных сабак, барсукоў, жыхароў сталіцы мелі кантакты
медыцынскую дапамогу той не куніц, тхароў, грызуноў, кажаноў, з хворымі на шаленства дзікімі і
звяртаўся, сабаку забіў і спаліў ласёў, ваўкоў і іншых жывёлін. хатнімі жывёлінамі, якія адбыліся
на вогнішчы. А праз 1,5 месяца ў Сур'ёзнай пагрозай для чалаве- па-за межамі Мінска: у Віцебскай,

дзення крэсла. Павольна павярніце корпус
у бок той рукі, якая трымаецца за крэсла, і
пастарайцеся ўбачыць, што ў вас за спінай.
Пры гэтым задзейнічайце па чарзе мышцы
паясніцы, спіны і шыі. Галава пры гэтым глядзіць прама, а таз не мяняе свайго становішча.
Заставайцеся ў такой позе каля 30 сек. і адчуйце, як цягнуцца мышцы. Затым паўтарыце
рух у другі бок. Зрабіце па 3—4 павароты ў
кожны бок.
Размінаем сябе пальцамі. Злёгку нахіліце
галаву наперад, каб мышцы задняй паверхні
шыі максімальна расслабіліся. Затым кончыкамі пальцаў дзвюх рук прамасажыруйце
сабе гэтую зону зверху ўніз. Масажны рух
такі: паклаўшы пальцы на адну кропку, выконвайце на працягу 10—20 сек рухі па крузе.
Ціснуць трэба не моцна і не слаба, а з сярэдняй сілай. Прайдзіцеся пару разоў уздоўж
«бугаркоў» (асцістых адросткаў пазванкоў),
пасля апрацуйце зоны пад патылічнымі буграмі і ніжэй.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

«Гарачая» лінія ўпраўлення
аховы здароўя
Мінаблвыканкама
(017) 220 20 25

Небяспека

Гродзенскай і Мінскай абласцях.
Увогуле ў Мінску ў апошнія гады
выразна прасочваецца наступная
тэндэнцыя: большасць людзей,
што звяртаюцца па антырабічную
дапамогу, становяцца аб'ектамі
нападу сабак і катоў, у якіх ёсць
гаспадары. Сярод іншых жывёлін,
ад якіх пацярпелі мінчане, фігуравалі лісы, янотападобныя сабакі,
хамякі, пацукі і мышы.
Антырабічнае лячэнне было
прызначана 1362 пацярпелым, што
складае 37 працэнтаў ад агульнай
колькасці зваротаў. У стацыянарных умовах лячыліся 115 чалавек.
Наталля Мініна паведаміла, што
сёння ў медыцыне прымяняецца
ўжо новае пакаленне вакцын: поўны курс антырабічных прышчэпак
складаецца з 6 ін'екцый, а з улікам
назірання за хатнім сабакам ці катом курс лячэння па рашэнні ўрача
можа быць спынены.
І напрыканцы некалькі слушных парад ад спецыяліста:
1. Ні ў якім разе не набліжайцеся і не дакранайцеся да дзікіх
жывёлін, якія не баяцца чалавека,
заходзяць у двары і здаюцца вам
ручнымі.
2. Уладальнікі хатніх сабак і
катоў павінны штогод прышчапляць сваіх гадаванцаў супраць
шаленства.
3. Хатняга сабаку пры прагулках трэба трымаць на павадку і не
дапускаць кантактаў з бадзяжнымі жывёлінамі.
4. Пры першых праявах неўласцівых паводзінаў свайго чатырохногага сябра трэба тэрмінова паказаць ветэрынарнаму ўрачу.
5. У выпадку ўкусу ці драпінаў, нанесеных любой жывёлінай, трэба неадкладна прамыць
рану праточнай вадой з мылам:
такая апрацоўка хоць і не засцерагае чалавека ад заражэння,
але змяншае колькасць вірусаў,
якія трапілі ў рану.
6. Як мага хутчэй звярніцеся да
ўрача: небяспеку заражэння шаленствам могуць ацаніць толькі спецыялісты. Яны ўстановяць за жывёлінай дзесяцідзённае назіранне, і калі
пасля завяршэння гэтага тэрміну
жывёліна акажацца здаровай, то
курс антырабічных прышчэпак можа быць спынены. Менавіта па гэтай жа прычыне не трэба праганяць
здаровую на выгляд жывёліну, якая
вас укусіла. Паспрабуйце даставіць
яе да ветэрынара, каб той устанавіў
за ёй назіранне.
7. Адмаўленне ад прышчэпак
ці самаадвольнае перарыванне
курсу вакцынацыі недапушчальныя, паколькі могуць прывесці да
трагічных наступстваў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Прыміце да ведама

КАЛІ СТОМЛЕНАСЦЬ НЕ ПРАХОДЗІЦЬ
Даводзіцца прымушаць сябе псіхічнай плоскасці. Але і ў гэтым адбываецца знясіленне «хімічных»
працаваць, адчуваеце стом- выпадку астэнія — не першаснае энергетычных запасаў, якія папаўленасць, нават калі нічога не захворванне, а толькі правакуючы няюцца з ежай і адпачынкам, то пры
робіце, і ўвогуле «нічога не фактар. А самыя частыя псіхічныя астэніі прычына знаходзіцца ў парурадуе»? Хутчэй за ўсё, у вас захворванні, якія абвастраюцца пад шэнні механізмаў нервовай рэгуляастэнія. Адкуль бярэцца гэты яе ўплывам, — неўроз і дэпрэсія. цыі, якія знаходзяцца перш за ўсё ў
Таму калі даследаванні не выявілі галаўным мозгу.
стан і як яго перамагчы?
Прыкметы астэніі або астэнічна- прычыны на фізічным узроўні, варСАМЫЯ НЕБЯСПЕЧНЫЯ
га сіндрому (яго яшчэ называюць та наведаць псіхіятра.
ПРЫЧЫНЫ АСТЭНІІ
Не блытайце са стомленасцю.
хваравітай слабасцю) сёння могуць
Вірусны гепатыт. Віруснае завыяўляцца ў многіх. Правакуючыя Нярэдка людзі лічаць прыкметы паленне печані ў 90 % выпадкаў
фактары: гіпавітаміноз, адаптацыя астэніі звычайнай стомленасцю і пра яўля ец ца толь кі астэ ніч ным
арганізма да новых сезонных рыт- не робяць ніякіх захадаў для яе ля- сіндромам. Калі не лячыць, прывомаў, стан вылячэння пасля інфек- чэння. Але звычайная стомленасць і дзіць да раку печані.
Анкахваробы. Астэнія доўга моцыйнага запалення, недасыпанне астэнія, хоць і падобныя па праявах,
або хранічныя стрэсы (звязаныя з але гэта розныя рэчы. Першая на- жа быць адзіным сімптомам пры
ступае заўсёды пасля фізічных або раку нырак, яечнікаў, печані, лёгкіх,
працай, праблемамі ў асабіс тым
псіхічных нагрузак і знікае пасля аджыцці або рэзкай зменай ладу жыц- пачынку. Пры астэніі такога не ад- а таксама раку крыві — лейкозе.
ця, напрыклад, выхадам на пенсію), бываецца. Сілы не з'яўляюцца нават Калі вы знаходзіцеся ў групе рыа таксама злоўжыванне кавай, ніка- пасля працяглага паўнавартаснага зыкі (курыце, сваякі хварэлі на рак
і г.д.), то вам неабходна кансультацінам, алкаголем або лекамі.
адпачынку і курса аднаўляльных
Фонам пры гэтым у многіх выпад- працэдур накшталт саўны і масажу. цыя доктара.
ВІЧ-носьбіцтва. Вірус імунадэках служаць фізічныя хваробы. Гэта Характэрная асаблівасць астэніі, не
могуць быць і такія распаўсюджаныя ўласцівая звычайнай стомленасці, фіцыту чалавека некалькі гадоў монемачы, як вірусны гепатыт, анемія, — стойкае пагаршэнне памяці і зні- жа даваць пра сябе ведаць толькі
дыябет, і такія «скрытныя» захвор- жэнне эмацыйнага фону. Астэнік прыкметамі астэніі. Акрамя таго,
ванні, як ВІЧ, эндакардыт (запаленне перастае атрымліваць радасць ад западозрыць яго прысутнасць у
сэрца), энцэфаліт (запаленне мозга). чаго-небудзь. Гэтаму ёсць тлумачэн- арганізме можна па частым захворНярэдка менавіта прыкметы астэніі не. Калі пры звычайнай стомленасці ванні на прастуду, герпес, грыбкі.
Туберкулёз. Запаленне лёгкіх,
становяцца іх першымі і доўгі час
акрамя хваравітай стомленасці,
адзінымі сімптомамі. Вось чаму
ПРАВЕРЦЕ СЯБЕ
можа праяўляцца пакашліванпры скаргах на пастаянную стомКалі ў вас ёсць дзве і больш з пераліча- нем, пахуданнем, павышэннем
ленасць трэба прайсці сур'ёзнае
ных прыкметаў, то вам патрэбна кансульта- тэмпературы да 37,2°С.
медыцынскае абследаванне ў
цыя ўрача па прычыне астэніі:
Цукровы дыябет. Прыкладтэрапеўта і імунолага.
 стомленасць не праходзіць пасля сну;
на ў трэці выпадкаў на пачатЧасам прычына ў псіхіцы.
 стамляе нават прывычная праца;
ковым этапе можа праяўляцца
Прыкладна ў паловы хворых
 рэзка мяняецца настрой;
толькі астэніяй. Таксама могуць
прычыну астэнічных скаргаў
 вы «ўскіпаеце» па дробязях;
непакоіць смага, сухасць скуры
не ўдаецца выявіць нават пас вы пастаянна аб чымсьці турбуецеся;
і частае мочаспусканне.
ля старанных аналізаў. У гэтых
 любімыя справы не прыносяць радасці;
Падрыхтавала Вольга
выпадках прынята лічыць, што
 часта баліць галава, мышцы, суставы.
ЦЫБУЛЬСКАЯ.
карані захворвання ляжаць у

ФІЗІЧНЫ
КАНТАКТ —
ЛЕПШАЕ
ЛЯКАРСТВА
Брытанскія даследчыкі прыйшлі да высновы, што фізічны
кантакт можа значна палепшыць
самаадчуванне і стан здароўя
старых людзей. Як паказала
апытанне, у якім узялі ўдзел каля трох тысяч чалавек, больш за
чвэрць рэспандэнтаў ніколі не
трымалі за руку сваіх бабулю ці
дзядулю, пры гэтым амаль пятая
частка рэспандэнтаў, адказваючы на пытанне, чыю руку ім бы
хацелася патрымаць больш за
ўсё, назвалі менавіта гэтых сваіх
сваякоў. Амаль палова ўдзельнікаў даследавання ва ўзросце за
55 гадоў на тое ж пытанне адказалі, што хацелі б узяць за руку
памерлых бацькоў.
На думку псіхолагаў, гэта
сведчыць пра тое, што многія
лю дзі не да ацэнь ва юць важнасць фі зіч на га кан так ту са
сваімі пажылымі сваякамі. Для
маладых людзей, якія трымаюць
за руку адно аднаго, гэта з'яўляецца праявай рамантычных
адносінаў, і, магчыма, менавіта
такая ўстаноўка перашкаджае
ім узяць за руку немаладога
сваяка. У той жа час элементарны фізічны кантакт значна
паляпшае фізічны і эмацыйны
стан старых людзей, дапамагаючы ім пазбегнуць адчування
сацыяльнай ізаляцыі і ўласнай
не за па тра ба ва нас ці. Гэ та, у
сваю чаргу, зніжае рызыку развіцця ў старых дэпрэсіі, якая
ўскладняе іншыя захворванні і
вымагае сур'ёзнага медыкаментознага лячэння. На падставе
атрыманых звестак навукоўцы
парэкамендавалі ўсім людзям
пры любой магчымасці браць за
рукі сваіх бацькоў, немаладых
сваякоў і знаёмых...
Надзея НІКАЛАЕВА.

НІЗКІ РОСТ
У ПАЎТАРА РАЗА
ПАВЯЛІЧВАЕ
РЫЗЫКУ
ХВАРОБАЎ
СЭРЦА
Нізкі рост звязаны з павышанай рызыкай развіцця сардэчнасасудзістых захворванняў і смерці ад іх. Да такіх высноў, як паведамляе PhysOrg, прыйшлі даследчыкі з Універсітэта Тамперэ
(Фінляндыя) у выніку вывучэння
звестак аб больш чым 3 мільёнах
пацыентаў абодвух палоў.
Да нізкарослых былі аднесены
мужчыны ростам да 165,4 сантыметра і жанчыны ростам да 153
сантыметраў. У групу з высокім
ростам трапілі мужчыны вышэй
за 177,5 сантыметра і жанчыны
вышэй за 166,4 сантыметра.
Паводле даных даследчыкаў, для нізкарослых удзельнікаў
абодвух палоў рызыка сардэчнасасудзістых захворванняў і ішамічнай хваробы сэрца, а таксама
рызыка смерці ад гэтых прычын
была вышэй прыкладна ў паўтара раза ў параўнанні з высокімі мужчынамі і жанчынамі. Для
нізкіх мужчын рызыка сардэчнасасудзістых захворванняў была
вышэй на 37 працэнтаў, для жанчын — на 55 працэнтаў.

БРЫТАНСКІ
ВУЧОНЫ СТАЎ
ПЕРАНОСЧЫКАМ
КАМП'ЮТАРНАГА
ВІРУСА
Вучоны з універсітэта Рэдзінга стаў пераносчыкам камп'ютарнага віруса, піша BBC Mews.
Марк Гэсан ужывіў сабе пад скуру RFІD-чып, заражаны знарок
напісаным вірусам.
Гэсан, які з'яўляецца экспертам па кібернетыцы, выкарыстаў
чып у якасці пропуска ў лабараторыю ўніверсітэта. У выніку ўся
прапускная база даных была інфіцыраваная гэтым вірусам.
Ві рус, ство ра ны ву чо ным,
здольны перадавацца на RFІDчыпы іншых карыстальнікаў. Такім чынам, Гэсану ўдалося даказаць тэарэтычную магчымасць
распаўсюджання камп'ютарных
вірусаў на чыпах, якія выкарыстоўваюць радыёчастотную ідэнтыфікацыю.
Вучоны лічыць, што яго распрацоўка прыцягне ўвагу да
павышэння ўзроўню бяспекі радыёчастотнай ідэнтыфікацыі. На
думку Гэсана, падобныя вірусы ў
будучыні будуць уяўляць пагрозу
людзям, якія выкарыстоўваюць
медыцынскія прыборы накшталт
электракардыястымулятараў,
аснашчаныя RFІD-чыпамі.

