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або Смерць наступіла ад зубной інфекцыі
На пытанні чытачоў адказаў дэкан стаматалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, доктар
медыцынскіх навук, прафесар кафедры сківічна-тварнай хірургіі
Аляксандр ЛАСТАЎКА.

Выпуск

Ён + Яна
ЕЎРАПЕЙКІ НЕ ВЫНОСЯЦЬ
ДЭСПАТАЎ
Жанчынам не падабаюцца дэспаты. Як паведамляе партал «Псіхалагічны навігатар», да
такіх высноў прыйшлі італьянскія псіхолагі,
апытаўшы 50 тыс. жанчын ва ўзросце ад 25
да 50 гадоў з Італіі, Францыі і Аб'яднанага Каралеўства.
Тыранства не выносяць 77 % жанчын. Другое месца прадстаўніцы цудоўнай паловы дружна аддалі п'янству (59 %). «Бронзу» заваявала сквапнасць. Супраць
скупых мужчын прагаласавалі звыш 38 % жанчын.
Сярод іншых адмоўных якасцяў дамы таксама назвалі неахайнасць, матаўство, слабахарактарнасць і
хлуслівасць.

РАЗВОД АКАЗАЎСЯ
ЗАРАЗНЫМ
Развод валодае «эфектам даміно» і ўплывае
не толькі на найбліжэйшы асяродак людзей,
якія расстаюцца, паведамляюць амерыканскія
вучоныя.
Група даследчыкаў прааналізавала звесткі 12 тысяч амерыканцаў. Паводле вынікаў даследавання,
навукоўцы зрабілі выснову, што рызыка разводу павышаецца на 75 працэнтаў у выпадку, калі разводзіцца хтосьці з сяброў, калег або сваякоў людзей, якія
знаходзяцца ў шлюбе.
Аднак, сцвярджаюць спецыялісты, «вірус» разводу таксама распаўсюджваецца праз адно звяно, а
менавіта — на найбліжэйшы асяродак сяброў і калег
разведзеных. Гэта адбываецца нават у тым выпадку,
калі яны не знаёмы з парай, якая вырашыла расстацца. Для «другога звяна» рызыка разводу павышаецца
на 33 працэнты. Наяўнасць дзяцей у шлюбе на гэтыя
паказчыкі не ўплывае.
Даследчыкі тлумачаць «эфект даміно» так: развод
адных падахвочвае іншыя пары паглядзець на свае
адносіны крытычна.

МАМЫ ХВАЛЯЦЦА
ДЗІЦЯЧЫМІ ГАРШКАМІ
Многія маці любяць адзначаць дні нараджэння дзяцей таму, што гэта з'яўляецца выдатнай
нагодай паказаць сябе і пахваліцца поспехамі
дзіцяці перад іншымі, паказала апытанне, праведзенае на сайце Mum Роll. Паводле меркавання прадстаўнікоў сайта, жанчыны наогул
супернічаюць адна з адной больш за мужчын,
але маці са скуры вылузваюцца, каб выглядаць
лепш за іншых.
У апытанні ўдзельнічалі 3 тысячы маці. 50 % з іх
адказалі, што адчувалі вялікі гонар у тым выпадку,
калі іх дзіця пачынала хадзіць, поўзаць, гаварыць або
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самастойна карыстацца гаршком раней, чым іншыя.
Кожная пятая прызналася, што любіць хваліцца перад
іншымі жанчынамі сваім любячым мужам. Яшчэ адна
прычына для мацярынскага гонару — знешні выгляд
пасля цяжарнасці. 27 % жанчын прызналіся, што замучылі сябе дыетамі і фізічнымі практыкаваннямі пасля
родаў, а 19 % сказалі, што імкнуліся апранацца лепш
за ўсіх.
Між тым, 78 % апытаных прызналіся, што лічаць
падобнае выхвалянне смешным, але 38 % з іх дадалі,
што не могуць нічога з гэтым зрабіць.

СЯМЕЙНАЕ ЖЫЦЦЁ —
ГАЛОЎНАЯ КРЫНІЦА СТРЭСУ
Сямейнае жыццё, а не праца з'яўляецца для большасці людзей асноўнай крыніцай стрэсу, паказала даследаванне брытанскіх навукоўцаў.
Група даследчыкаў апытала 3 тысячы мужчын і
жанчын, якія знаходзяцца ў шлюбе.
43 % апытаных сказалі, што падвяргаюцца сур'ёзнаму стрэсу на працы. Астатнія 57 % прызналіся,
што найбольшае напружанне адчуваюць не на працы, а дома.
Пры гэтым 18 % жанчын і 12 % мужчын назвалі
галоўнай крыніцай дыскамфорту адносіны з партнёрам.
На думку спецыялістаў, сямейныя канфлікты ў вялікай ступені адбываюцца з-за таго, што людзі не
ўмеюць пакідаць свае працоўныя праблемы «за парогам».

АМАЛЬ ТЫДЗЕНЬ У ГОД
ЖОНКІ МАРНУЮЦЬ
НА БУРЧАННЕ
Жонкі бурчаць на сваіх мужоў у сярэднім 7920
хвілін у год, што эквівалентна 2,5 гадзінам у тыдзень, 11 гадзінам у месяц або 5,5 дням у год.
Як паведамляе партал «Вакол Свету», менавіта та кі мі ака за лі ся вы ні кі апы тан ня 3 тыс. ча лавек. Прычыны незадаволенасці жонак: нежаданне
мужчын выконваць працу па гаспадарцы, ужыванне спіртнога і легкадумнае стаўленне да здароўя.
Большасць жанчын (87 %) не саромеюцца сваёй
бурклівасці, а большасць мужчын (83 %) час та думаюць, што іх жонкі мелі рацыю, прыдзіраючыся па
розных падставах.
Даследчыкі адзначаюць: хоць бурклівасць з'яўляецца непажаданым аспектам узаемаадносінаў, такая
стратэгія даволі эфектыўная. Амаль палова апытаных
мужчын заявілі, што саступаюць жонкам праз гадзіну,
калі яны працягваюць іх «пілаваць», а 21 % паведаміў,
што капітулююць перад жонкамі праз пару гадзін, каб
у доме запанавала цішыня.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Шчасце знутры
Чаму, калі ў нас дрэнны настрой, заўсёды хочацца чаго-небудзь салодкага? Рэч у тым, што
некарысны цукар і каларыйны шакалад садзейнічаюць выпрацоўцы сератаніну, так званага
«гармону шчасця». Але пакінем такі метад павышэння настрою на крайні выпадак...
Сератанін — рэчыва, якое з'яўляецца хімічным
перадатчыкам імпульсаў паміж клеткамі галаўнога
мозга, кантралюе апетыт, сон, эмоцыі чалавека. Для
таго, каб сератанін сінтэзаваўся ў арганізме ў нармальнай колькасці, неабходна, каб з ежай паступала незаменная амінакіслата трыптафан — менавіта
ён з'яўляецца папярэднікам сератаніну. Таксама для
выпрацоўкі «гармону радасці» абавязкова патрэбнае
святло, недахоп якога ў зімовую пару і з'яўляецца прычынай такой распаўсюджанай сезоннай дэпрэсіі.
Функцыі сератаніну:
 актывізуе вобласці мозга, адказныя за пазнавальны працэс;
 паляпшае рухальную функцыю і павышае мышачны тонус;
 садзейнічае загойванню ран, выдзяляючыся на
месцы пашкоджання;
 уплывае на маторыку і сакрэцыю ў страўнікавакішачным тракце;
 удзельнічае ў працэсе авуляцыі — утрыманне сератаніну (і шэрагу іншых біялагічна актыўных рэчываў)
у фалікулярнай вадкасці павялічваецца непасрэдна
перад разрывам фалікула, што, відаць, прыводзіць
да павелічэння ўнутрыфалікулярнага ціску;
 аказвае значны ўплыў на працэсы ўзбуджэння і
тармажэння ў сістэме палавых органаў — павелічэнне
канцэнтрацыі гэтага рэчыва ў мужчын затрымлівае
наступленне эякуляцыі;
 падымае настрой.
Калі ў арганізме недастаткова сератаніну, любая
дробязь можа вывесці з раўнавагі. Недахоп «гармону
шчасця» ўплывае нават на ўспрыманне болю.
ШТО РАБІЦЬ? Для нармальнай выпрацоўкі сератаніну неабходна харчавацца ежай, багатай на трыптафан і вугляводы, займацца спортам, бываць на свежым паветры, вылучаць дастаткова часу на сон.
ВАЖНА. Прычынна-выніковая сувязь паміж колькасцю сератаніну ў арганізме і настроем — двухбаковая. Калі расце ўзровень сератаніну, у нас паляпшаецца настрой, і калі настрой добры — пачынае
выпрацоўвацца сератанін.
Лічыцца, што даросламу чалавеку патрабуецца
1—2 г трыптафану ў су ткі. Простыя цукры (цукар,

Якасць жыцця

пячэнне, цукеркі), якія рэзка павышаюць узровень сератаніну, хутка перапрацоўваюцца, і арганізм пачынае
патрабаваць яшчэ больш слодычаў. Калі вам вельмі
хочацца паласавацца, лепш з'ешце невялікі кавалак
горкага шакаладу, крыху фінікаў або інжыру.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
УТРЫМАННЕ ТРЫПТАФАНУ Ў ПРАДУКТАХ
Прадукт
Сыр галандскі
Соя
Сыр плаўлены
Сачавіца
Гарох, фасоля
Тварог тлусты
Яйкі

мг/100 г
790
714
500
284
260
210
200

Садзейнічаюць выпрацоўцы сератаніну вітаміны
групы В. Іх шмат у пячонцы, аўсянцы і грэчцы, дражджах. Каб павялічыць узровень «гармону радасці» ў
крыві, ешце дыню, бананы, ананасы, гарбузы, слівы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

(Заканчэнне.
Пачатак у нумары за 17 ліпеня.)
 — Гродна, Ала. Мне 34 гады. Не так даўно адпакутавала,
пакуль рэзаўся, здаецца, апошні
зуб мудрасці. Кажуць, што нічога
добрага ў такіх зубах няма, ад
іх нават імкнуцца хутчэй пазбаўляцца. Што трэба рабіць з такімі
зубамі?
— Сапраўды, існуе меркаванне, што так званыя зубы мудрасці
абсалютна не патрэбныя. Абумоўлена гэта можа быць і тым, што перыяд закладкі і прарэзвання такіх
зубоў выпадае на перыяд жыцця
чалавека, калі падобныя працэсы
аслабляюцца і могуць праходзіць
не надта паўнавартасна. Тым не
менш, дзесьці ў паловы людзей
працэс гэты праходзіць нармальна.
Больш за тое, зубы мудрасці часам
служаць даўжэй за іншыя, і ў рэшце
рэшт застаюцца той адзінай магчымасцю, якая дазваляе ўстанавіць
мастападобны пратэз. Выдаленне
зубоў мудрасці патрабуецца толькі
ў выпадку адсутнасці магчымасці іх
захавання.
 — Мінск, Аляксей Ягоравіч.
У нас прымяняюцца найсучаснейшыя метады пратэзавання.
Наколькі ідэальнай можна лічыць імплантацыю зубоў?
— Дэнтальная імплантацыя —
гэта ўжыўленне іншароднага цела,
якое імітуе апору для пратэза. Прымяненне такіх сучасных тэхналогій
спрыяе ўтварэнню злучэння, якое
набліжаецца да фізіялагічнага. Але
як і любы іншы метад — гэта таксама не панацэя. У адных такія імплантанты трымаюцца 10 і болей
гадоў, а ў іншых страчваюць функцыю ўжо на працягу года. Як і для
любога метаду лячэння, для дэнтальнай імплантацыі існуюць пэўныя паказанні і супрацьпаказанні,
і ігнараваць іх нельга. Да таго ж,
гэта досыць дарагі метад лячэння.
 — Асіповічы, Ала Іванаўна. Сыну 19 гадоў. Апошнія два
гады ў яго шчоўкаюць суставы
сківіцы, калі ён адкрывае рот. У
стаматалагічнай паліклініцы ка-

жуць, што гэта звязана з алергічным рынітам. Няўжо нічога
нельга зрабіць у такой сітуацыі?
Усё ж такі гэта выклікае пэўныя
нязручнасці.
— Алергія тут ні пры чым... Паталогіяй суставаў займаюцца два
спецыялісты стаматалагічнага профілю. Стаматолагі-артапеды, або
пратэзісты, і стаматолагі — сківічнатварныя хірургі. Шчоўканне з'яўляецца за кошт парушэння ў структурах
ніжнясківічнага сустава. Гэта могуць
быць нейкія змены з боку галоўкі сустава або з боку сустаўнай упадзіны
чэрапа, паміж якімі знаходзіцца сустаўны дыск. Часцей за ўсё, шчоўканне тлумачыцца выскокваннем
гэтага дыска. У 90 працэнтаў такіх
пацыентаў шчаўчок звязаны з зубасківічнымі парушэннямі, з-за таго,
што зубы няправільна змыкаюцца.
Такое можа ўзнікаць і з узростам. Аднак парушэнні з боку скронева-ніжнясківічнага сустава могуць насіць
нават сістэмны характар, калі мае
месца рэўматоідны поліартрыт, які
пашкоджвае каленныя суставы, суставы кісцяў. І лячэнне тады павінна
быць не мясцовым, а агульным.
І ўсё ж у першую чаргу такой
праблемай займаюцца артапеды,
паколькі лячэнне звязана з карэкцыяй зубных радоў. Праводзіцца
пратэзаванне, нават прымяняюцца спе цы яль ныя ар та пе дыч ныя
канструкцыі, якія карэктуюць такі
стан. Бяда ў тым, што паталогія
гэта складаная, шматпрофільная
і не заўсёды артапеды ахвотна бяруцца за яе. Калі ж артапеды па
месцы жыхарства не разбяруцца з
праблемай вашага сына, яму трэба звярнуцца для кансультацыі на
кафедру артапедычнай стаматалогіі Белдзярмедуніверсітэта, што па
вул. Сухой, 28. Можна і непасрэдна
да прафесара Навумовіча, загадчыка гэтай кафедры.
 — Барысаўскі раён, Таццяна Вячаславаўна, 54 гады. Спадчынны парадантоз. У 50 гадоў
ужо ўсе зубы страціла. Цяпер
раз бу ра ец ца кас ця вая ткан ка
верхняй і ніжняй сківіцы. Клею

пратэзы, але работа звязана з
маўленнем. Куды можна звярнуцца з такой праблемай?
— Вам трэба звярнуцца да стаматолага-артапеда. Добрая фіксацыя здымнага пратэза заснавана
на ідэальным супадзенні пратэза
з тым рэльефам тканкі, куды ён
накладваецца. У працэсе жыццядзейнасці чалавека часткова адбываецца атрафія сківіцы, змяняецца
рэльеф пратэзнага ложа, і гэтай
адпаведнасці нестае. Тады пратэз
пачынае дрэнна трымацца. Таму
перыядычна трэба праводзіць карэкцыю або перарабляць пратэзы.
На жаль, многія пацыенты лічаць,
што дастаткова набыць пратэз
адзін раз у жыцці — і праблема вырашана. Трэба мець на ўвазе, што
калі пратэз падагнаны не ідэальна,
ён сам з'яўляецца прычынай актывізацыі названых парушэнняў.
 — Віцебск, Уладзімір Мікалаевіч. 74 гады. На шчацэ, пад
вокам, з'явіўся нейкі тлушчавік.
Ён мяне не турбуе. Але ж чым
гэта можа пагражаць і што з гэтым рабіць?
— Тое, што вы называеце тлушчавіком, можа быць і пухлінай, і
пухлінападобным працэсам. Трэба
паказацца хірургу-стаматолагу або
афтальмолагу. Калі будзе вядомы
дакладны дыягназ, стане вядома,
што варта рабіць з такім утварэннем.
 — Мінская вобласць, Галіна Іванаўна. Дзе можна зрабіць
бясплатную карэкцыю носа і ніжняй губы? А калі такую аперацыю робяць толькі платна, то дзе
працуюць лепшыя спецыялісты?
Ці можна трапіць на прыём менавіта да вас?
— Выключна ў эстэтычных мэтах мы такой праблемай не займаемся. Хіба яна суправаджаецца
функцыянальнымі парушэннямі —
ёсць, напрыклад, незмыканне губ,
парушэнне насавога дыхання. Калі
ж вы хочаце зрабіць эстэтычную
карэкцыю, то яна будзе платнай.
Звярнуцца па такую дапамогу можна ў Мінскі цэнтр пластычнай хірургіі па вул. Багдановіча або ў іншыя
платныя клінікі, дзе выконваюць
падобныя ўмяшанні.
 — Брэст, Людміла. Унучцы
— 8 месяцаў. На пераноссі бач-

ныя венкі. Ствараецца эфект цёмнай плямы. Гэта можа прайсці ці
трэба нешта з гэтым рабіць?
— Гэта можа быць не проста сасудзісты малюнак. Трэба пераканацца, што там няма дабраякаснай
сасудзістай пухліны — гемангіёмы.
Звычайна такая пляма выглядае як
сіняя або чырвоная ў залежнасці ад
таго, за кошт якіх сасудаў харчуецца. Калі пляма цёмная, то «харчуецца» вянознай крывёй, а калі
чырвоная, то артэрыяльнай. Трэба
паказаць дзіця хірургу-стаматолагу, які пры неабходнасці накіруе вас
да адпаведнага спецыяліста.
 — Дзяўчынцы 3,5 года. На
пераноссі і лбе — дробныя чырвоныя радзімыя плямкі. Урачы
гаварылі, што да года пройдзе.
Але не прайшло. Што рабіць?
— Верагодней за ўсё, размова
ідзе пра тую ж дабраякасную сасудзіс тую пухліну — гемангіёму.
Рэкамендацыі ў гэтым выпадку
будуць такімі ж.
 — Стаўбцоўскі раён, Антаніна Іванаўна. 60 гадоў. У дзяцінстве ўпала, і на лбе, над вокам,
застаўся гузак. Бацькам калісьці гаварылі, што гэтую мяккую
тканку можна выдаліць. Але ці
можна гэта зрабіць цяпер? Куды
трэба звяртацца?
— Неабходна паказацца хірургу-стаматолагу Мінскай абласной
клінічнай бальніцы, які накіруе вас
на неабходнае даабследаванне. У
выніку траўмы можа мець месца
асумкаваная гематома, калі ў тканку трапіла кроў. Калі мела месца пашкоджанне мяккіх тканак, то ў выніку
рубцовага працэсу магла ўтварыцца
атэрома — кіста сальнай залозы скуры. І нават калі меў месца пералом
лобнай косці, магла ўтварыцца мазгавая грыжа. Каб удакладніць гэта,
трэба абследавацца.
 — Брэсц кая воб ласць,
Крысціна Юр'еўна. Дзіцяці 2,5
года. У яго — праліферуючы невус правай шчакі. Размяшчаецца
ён каля вуха, там, дзе нерв твару.
Хірург у Брэсце сказаў, што гэта
гусіная лапка. Невус траўмуецца,
таму хацелася б ведаць, ці варта
яго выдаляць?
— Гусіная лапка ніякага дачынення да невусу не мае, паколькі
невус закранае толькі глыбіню ску-

ры, іншымі словамі, гэта паражэнне
з боку скуры. А гусіная лапка знаходзіцца ў тоўшчы калявушной залозы, значна глыбей. Перш за ўсё
неабходна паказацца анколагу.
 — Пінскі раён, Святлана
Андрэеўна. Дачцэ 15 гадоў. Калі
ёй было гадоў дзевяць, атрымала траўму носа. У бальніцы яго
сшылі, але застаўся шрам і сам
нос прыўзняўся ўгору. Мы хацелі
б зрабіць аперацыю, каб выдаліць
заганы. Дзе гэта зрабіць? Колькі
каштуе такая аперацыя? У якім
узросце лепей яе выконваць?
— Калі праблема не звязана з
функцыянальнымі парушэннямі, то
дапамога не будзе бясплатнай. Узрост для карэкцыі значэння не мае.
Можна рабіць аперацыю хоць зараз. Звяртайцеся для кансультацыі,
калі ласка, у Брэсцкую абласную
або Мінскую дзіцячую абласную
клініку. Кошт аперацыі будзе вядомы толькі пасля таго, як спецыялісты ацэняць, што і ў якім аб'ёме
трэба выканаць.
 — Мінск, Галіна Арлоўская.
Чула пра вас вельмі шмат добрага. Дай вам Бог здароўя! А пытанне такое: кажуць, у Маскве пры
гаймарытах не робяць праколаў,
а прамываюць пазухі серабром.
Дакладнай назвы працэдуры я не
ведаю. Па расказах саміх хворых
эфект вельмі добры. Ці ёсць у
нас такая методыка?
— Праблема з пазухамі можа
быць абумоўлена некалькімі прычынамі — запаленнем, кістамі, пухлінамі. Усё гэта можа ўспрымацца
як гаймарыт. Таму для таго, каб вызначыцца з лячэннем, заўсёды трэба спачатку ўстанавіць дакладны
дыягназ. Для такога абследавання
трэба паказацца оталарынголагу.
Каб нечым прамыць пазухі, іх
трэба прамыць праз штосьці. Пазуха
знаходзіцца ўнутры касцявой структуры. Каб туды трапіць без праколу,
патрабуецца эндаскапічнае аптычнае абсталяванне, якім валодае
РНПЦ оталарынгалогіі. Бяда ў тым,
што не заўсёды магчыма нават гэтай эндаскапічнай оптыкай трапіць
у натуральную адтуліну, якая знаходзіцца ў сярэднім насавым ходзе.
Таму, каб пазуху прамыць, часцей
даводзіцца рабіць пракол.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Эпіднагляд

Жаночыя сакрэты

Галавамыйка па навуцы!
Ва ла сы зда юц ца не ахай ны мі,
цьмянымі, выглядаюць тлустымі
ўжо ўвечары, нават калі вы памылі галаву з раніцы? Хутчэй за ўсё,
прычына — у няправільным доглядзе. Магчыма, вам не падыходзяць
шампунь, кандыцыянер або маска.
Калі мыццё галавы стала для вас
кашмарам, прыслухайцеся да рэкамендацый прафесіяналаў.
Мыеце валасы кожны дзень або два
разы на дзень — раніцай і ўвечары? Занадта частае мыццё, калі вы няправільна
падабралі шампунь і кандыцыянер, не
толькі бескарыснае, але і шкоднае. Рэч
у тым, што калі шампунь вам не падыходзіць, і вы часта яго выкарыстоўваеце,
скура галавы перасушваецца, і гэта з'яўляецца сігналам да яшчэ больш
інтэнсіўнай работы тлушчавых залоз. Чым больш вы стараецеся, тым
больш неахайна выглядаюць вашы валасы.
Перад мыццём карысна ўцерці ў скуру галавы кіслае малако або сок
алоэ. Для тлустых валасоў добра падыходзяць шампуні з экстрактамі
крапівы, шалфею, падбелу, палявога хвашчу, кары дубу, календулы,
марскіх водарасцяў, кітайскага лімонніку, а таксама спецыяльныя лекавыя шампуні.
Пасля бальзаму-апалосквальніка прамыйце валасы адварам гаючых
траў: шышак хмелю, крапівы, кораня лопуху: 2 ст. лыжкі травы заліце
літрам кіпеню, закіпяціце і дайце пастаяць 20 хвілін, затым працадзіце.
Цёмныя валасы лепш за ўсё апалоскваць вадой з воцатам (1 ст.
лыжка на літр вады), а светлыя — настоем рамонку (2 ст. лыжкі на 2
літры вады) з дабаўленнем лімоннага соку або лімоннай кіслаты.
Калі валасы вельмі тлустыя, дадайце ў ваду для апалосквання нашатырны спірт з разліку 1 ч. лыжка на літр вады.
Валасы не рэкамендуецца расчэсваць занадта часта — дастаткова
трох разоў на дзень, паколькі частае расчэсванне стымулюе тлушчавыя
залозы. Пасля расчэсвання абавязкова прамыйце расчоску з шампунем пад гарачай праточнай вадой. Інакш тлушч, які застаўся на ёй,
зноў патрапіць на валасы.
Існуе меркаванне, што шампунь трэба мяняць кожныя 3—4 месяцы, каб
валасы да яго не прывыкалі, каб не з'яўлялася перхаць. Касметолагі гэтага
не пацвярджаюць. Наадварот, яны лічаць: калі вы падабралі шампунь і
іншыя сродкі па доглядзе валасоў, які сэнс зноў эксперыментаваць?
І яшчэ адзін момант — сачыце за харчаваннем. Калі валасы хутка
забруджваюцца, скараціце ўжыванне салодкага, кавы, алкаголю, тлустых прадуктаў, вяндліны. Вам вельмі карысныя вітаміны В і С, а таксама
вітамінныя комплексы з утрыманнем жалеза і серы.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
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КУЛЕКСЫ ВЫБІРАЮЦЬ
ВЯЛІКІЯ ГАРАДЫ
Кожнае лета жыхары гарадскіх кватэр пакутуюць ад нашэсця
надзвычай надакучлівых гасцей — дробных камароў. Гэтыя
насякомыя не толькі раздражняюць сваім начным піскам, балюча кусаюцца і прымушаюць бясконца чухацца — яны яшчэ
могуць быць прычынай алергічных рэакцый у людзей, схільных
да гэтага. Сёлетні год не выключэнне. Больш падрабязна пра
гэтых крывасмокаў нам расказала энтамолаг Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Святлана
ЯШКОВА:
Гэтыя камары адносяцца да так тэры. Яны дабіраюцца нават да
званага роду кулекс. Яшчэ іх на- восьмага-дзявятага паверхаў.
зываюць гарадскімі камарамі, бо
Летам насякомыя могуць размесцам свайго жыхарства яны вы- лятацца ў іншыя дамы, знаходзячы
біраюць вялікія гарады. Кулексы сабе новыя месцы выпладу — не
вельмі надакучлівыя насякомыя толькі падвалы, але і вадаёмы на
рудога адцення. І хоць яны не ма- адлегласці ад 1,5 да 2 кіламетраў.
лярыйныя, усё ж з'яўляюцца пе- І там зноў адбываецца развіццё
раносчыкамі іншых інфекцыйных кулексаў.
паразітарных захворванняў — таДамы, дзе выяўлены выплад,
кіх, як сібірская язва, бруцылёз, стаяць на ўліку на працягу аднафілярытоз, ліхаманка КУ.
го года. І здымаюцца з яго толькі
Крывасмокі могуць пладзіцца ў тады, калі там праведзена дэзінпажарных бочках, дробных лужы- фекцыя, няма вады і камароў. Монах, канавах, ямах. З надыходам жа быць праведзена і паўторная
халадоў большасць з іх гіне, але апрацоўка.
частка прабіраецца ў памяшканні,
У рэспубліцы ёсць пабудовы,
дзе цёпла і вільготна.
у якіх на працягу некалькіх гаЗ падвалаў па вентыляцыйных доў пладзяцца крывасмокі. Але,
шахтах камары трапляюць у ква- зразумела, выяўленне выпладу

Народная медыцына таксама прапануе
раслінныя сродкі супраць крывасмокаў:
1. Карані пырніку тройчы ўскіпяціць у 1,5 л вады. Гэтым адварам
праціраць скуру.
2. На падваконні можна раскласці вату, намочаную ў алеі гваздзіка,
эўкаліпта, анісу. Калі няма алергіі, алей можна нанесці на скуру.
3. Вазоны з клешчавінай варта паставіць у кожным пакоі.
4. Некалькі разоў на месяц працірайце вокны і дзверы лаўровым
алеем.
5. Зусім не даспадобы камарам пах чорнай бузіны і зялёнага таматнага бацвіння.

прычын

АСЦЯРОЖНА —
Прафілактыка ЗМЕІ!

сіндрому хранічнай стомленасці

Паўсядзённыя бытавыя звычкі нярэдка
прыводзяць да стомленасці і апатыі. Як
вызначылі вучоныя, часцей за ўсё з'яўленню гэтага стану садзейнічаюць сем
прычын.
Першая з іх — рэгулярнае недасыпанне.
Паводле статыстыкі, у 60-я гады мінулага стагоддзя сярэднестатыстычны чалавек адводзіў
на сон 8 гадзін, цяпер — прыкладна 6,5. Людзі сталі менш спаць з-за паскоранага тэмпу
жыцця, які вымушае займацца ўсё большай
колькасцю спраў. Акрамя таго, павялічылася
колькасць людзей, якія пакутуюць ад парушэнняў сну (напрыклад, на фоне стрэсу).
Медыкі даказалі, што недасыпанне, назапашанае на працягу некалькіх дзён, нельга
кампенсаваць за адзін раз. Рэч у тым, што
недахоп сну на працягу сутак арганізм здольны
без шкоды кампенсаваць на наступны дзень.
Сістэматычнае неатрыманне «кампенсацыі»,
на працягу некалькіх дзён запар, прыводзіць
да раздражняльнасці, прыгнечанага стану і
атлусцення.
Аматары «пасядзець» на дыеце таксама рызыкуюць атрымаць сіндром хранічнай
стомленасці. Іх можна падзяліць на тры групы.
Адны (і іх меншасць) сапраўды ўмудраюцца,
вытрымліваючы дыету, расстацца з лішняй
вагой. У другіх нічога не атрымліваецца — і
яны пакідаюць спробы абмежаваць свой рацыён. Трэція ж без сну і адпачынку падбіраюць

сабе ўсё новыя дыеты або пачынаюць адну
і тую ж кожны раз спачатку. Менавіта яны,
гэтыя ўпартыя аматары дыет, знаходзяцца ў
групе рызыкі. Яны пастаянна адчуваюць віну і нездаволенасць за нявыкананыя планы
па пахудзенні, спрабуюць пакараць сябе ўсё
больш строгай дыетай, пакутуюць ад пастаяннага пачуцця голаду (і часта — ад недахопу
важных рэчываў).
Трэцяя прычына — хранічныя болі. Даследаванні паказваюць, што паміж пацыентамі
з дэпрэсіяй, посттраўматычным сіндромам і
хранічным болем ёсць пэўнае падабенства.
Гэта так званая дэзаптацыйная рэакцыя, якая
выяўляецца ў мышачнай слабасці, зніжэнні
апетыту і лібіда, змяншэнні фізічнай актыўнасці, неспакойным сне і паніжэнні канцэнтрацыі
ўвагі. Такі чалавек пастаянна адчувае сябе
выматаным, знясіленым, і гэта моцна зніжае
якасць жыцця.
Аматары кавы таксама рызыкуюць замест чаканай бадзёрасці атрымаць адваротны эфект. Усё прос та: узнікае эфект прывы кан ня, для ба дзё рас ці па тра бу ец ца ўсё
большая доза, якую, урэшце, немагчыма пастаянна павялічваць. Акрамя таго, ужыванне напояў з утрыманнем кафеіну ўзмацняе
абязводжванне. Тым, каму складана адмовіцца ад звычкі піць па некалькі кубкаў кавы
ў дзень, мае сэнс спалучаць іх з піццём вады
на працягу дня. Зрэшты, тым, хто абыходзіц-

залежыць не толькі ад работы
энтамолагаў. Вельмі важна, дзе і
як пабудаваны дом. Спецыялісты
эпідэміялагічнай службы ўдзельнічаюць у санітарным наглядзе
пры будаўніцтве жылля. Перад
узвядзеннем дома і выбарам зямель на га ўчаст ка аба вяз ко ва
кантралюецца, наколькі глыбока
залягаюць грунтовыя воды. Найбольш спрыяльнай для забудовы
лічыцца тэрыторыя, дзе грунтовыя
воды залягаюць на тры і больш
метраў ад паверхні.
— Што могуць супрацьпаставіць самі гараджане атакам
кулексаў?
— Варта закрыць сеткай форткі, нацягнуць дробнаячэістую сетку
на вентыляцыйныя шахты, асабліва калі адбываецца выплад. Летам трэба прымяняць розныя рэпеленты, адпужвальныя рэчывы,
электрафумігатары з пласцінкамі
фумітокс.
Падвалы павінны быць асветленыя, у іх не павінна знаходзіцца
смецце, нечыстоты. Варта адпампаваць ваду з падвала, высушыць
памяшканне, правесці дэзінфекцыю. Падвал заўсёды трэба трымаць зачыненым.
Акрамя таго, уваходныя дзверы павінны шчыльна прылягаць
да касякоў, вентыляцыйныя адсекі неабходна абараніць здымнымі
рашоткамі, а вокны зашкліць. І
яшчэ варта ліквідаваць бліжэйшыя даж джа выя лу жы ны, ямы
з вадой. Бо там, дзе вада, там і
камары.
Вольга ШАЎКО.

ца без кавы, вада таксама не пашкодзіць.
Дыетолагі раяць выпіваць 8 шклянак вады
штодзень.
Аналагічны эфект дае і ўжыванне энергетычных напояў. Прымаючы гэты даволі магутны стымулятар, чалавек атрымлівае ўдарную дозу кафеіну, таурыну і часта жэньшэню.
Пасля такой мабілізацыі ўнутраных рэзерваў
арганізму патрабуецца аднаўленне і адпачынак.
Да павышанай стамляльнасці прыводзіць
таксама недахоп кіслароду ад пастаяннага
знаходжання ў душным памяшканні, які запавольвае абмен рэчываў. А малая рухавасць
пры гэтым зусім не прыводзіць да эканоміі
энергіі: мышцы без нагрузкі страчваюць тонус, у выніку знікае і энергія. Больш за тое,
фізічная актыўнасць зніжае не толькі рызыку
сардэчна-сасудзістых захворванняў, але і рызыку ўзнікнення дэпрэсіі і, як высветлілася,
уплывае на працягласць жыцця. Даследчыкі
Універсітэта Паўднёвай Караліны на працягу
12 гадоў вялі назіранні за групай з 2600 пажылых людзей. Высветлілася, што фізічная
актыўнасць уплывае на працягласць жыцця
значна мацней, чым нават наяўнасць нармальнага індэкса масы цела. Інакш кажучы, не мае
значэння, поўны чалавек або худы: калі ён
шмат часу на працягу дня знаходзіцца ў руху,
ён пражыве даўжэй.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

На мінулым тыдні ў бальніцу
хуткай медыцынскай дапамогі
паступілі 6 мінчан, якія пацярпелі ад укусаў змей.
Як расказаў загадчык аддзялення па лячэнні вострых атручванняў БХМД Андрэй Шмігельскі,
апошні такі выпадак адбыўся ў
мінулы чацвер. Змяя ўкусіла гараджаніна ў лясным масіве ў Смалявіцкім раёне.
— З надыходам цёплага надвор'я
мінчане сталі часцей выязджаць у
лес на пікнікі, па грыбы і ягады. Аднак, адпачываючы на прыродзе, мала хто робіць хоць бы самыя простыя
меры перасцярогі, — кажа А. Шмігельскі, — і дарма, паколькі ў гарачыню актывізуюцца змеі.
Мінчане, якія паступілі ў бальніцу, пацярпелі ад укусаў гадзюкі, мядзянкі. Часцей за ўсё змеі кусаюць
ніжнія і верхнія канечнасці. Смяротных выпадкаў не адзначана.
Андрэй Шмігельскі нагадаў,
што калі ўбачылі змяю, не трэба
ўцякаць, лепш замерці і дазволіць
паўзуну ўпаўзці — першымі яны на
людзей не нападаюць. Нельга лавіць змей. Калі ўсё-такі яна ўкусіла,
трэба выклікаць хуткую дапамогу
і ні ў якім разе не адмаўляцца ад
шпіталізацыі. Да прыезду ўрачоў
неабходна на працягу 15—20 хвілін адсмоктваць яд з месца ўкусу.
Пасля змазаць месца ўкусу антысептыкам, напрыклад спіртам,
налажыць павязку і абезруховіць
пашкоджаную канечнасць. Пацярпеламу рэкамендуецца шмат піць.
Вераніка ЛЕБЕДЗЕВА,
«Мінск-Навіны».

