Прамая
лінія

З БОЛЕМ У СЭРЦЫ

На пытанні чытачоў, звязаныя з тонусам сасудаў,
ціскам, крызамі і інсультамі, а таксама шматлікімі іншымі
сардэчнымі справамі, адказала падчас «прамой лініі» вядучы навуковы супрацоўнік лабараторыі артэрыяльнай
гіпертэнзіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра «Кардыялогія» Марыя ЛІВЕНЦАВА.
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Ёсць пытанне

Ці кожнага кляшча трэба
несці ў лабараторыю?
А

ДРАЗУ некалькі пытанняў паступілі ў нашу газету ад людзей, якія сталі ахвярамі кляшчоў.
Так, жыхара гарадскога пасёлка Смілавічы цікавіла, чаму для таго, каб здаць кляшча ў лабараторыю на даследаванне, жыхарам Чэрвеньскага
раёна трэба ехаць ажно ў Жодзіна. «Мінск намнога бліжэй, усяго ў 30 кіламетрах ад нас, і ехаць
да яго больш зручна, чым у Жодзіна, паколькі
маршруткі ходзяць кожныя паўгадзіны. Да таго
ж практычна ўсе смілаўчане рэгулярна бываюць
у сталіцы, многія там працуюць. Таму я вырашыў
рызыкнуць і звярнуўся ў лабараторыю Мінскага
гарадскога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, папрасіў,
каб зрабілі для мяне выключэнне. Маўляў, працую
ў сталіцы, а ў Жодзіна мне няма часу ехаць. Дзякуй, увайшлі ў мае становішча, — расказаў наш
чытач. — Шчыра кажучы, быў вельмі здзіўлены,
калі за даследаванне кляшча не прыйшлося плаціць, бо ў Жодзіна, як мяне папярэдзілі, лабараторны аналіз каштуе 10 тысяч рублёў».
Яшчэ адзін наш чытач быў атакаваны кляшчом у прыгарадзе сталіцы. Сам дастаць кляшча
не змог, таму звярнуўся ў сталічную паліклініку.
Там яму дапамаглі пазбавіцца ад крыўдзіцеля і
Сапраўды, да 70-х гадоў XX
стагоддзя медыкі ўвогуле нічога
не ведалі пра клешчавыя барэліёзы. А сваю назву хвароба Лайма
атрымала ў гонар амерыканскага гарадка, дзе група школьнікаў
пасля паходу ў лес захварэла на
вострае запаленне суставаў. Усе
яны, як высветлілася пазней, сталі
ахвярамі кляшчоў.
— У Беларусі афіцыйна першы выпадак хваробы Лайма быў
зарэгістраваны ў 1993 годзе, а ў
наступныя гады колькасць выяўленых выпадкаў пастаянна расла,
што тлумачыцца цікавасцю медыкаў да гэтай хваробы, паляпшэннем яе дыягностыкі і ростам
інфармаванасці насельніцтва ў гэтым пытанні, — паведаміў журналісту «Звязды» ўрач-паразітолаг
Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага
здароўя Андрэй ВЕДЗЯНЬКОЎ.
— Напрыклад, з пачатку актыўнас ці кля шчоў у гэ тым го дзе
колькасць зваротаў грамадзян,
пакусаных кляшчамі, перавысіла
24,5 тысячы, што вышэй за леташнія паказчыкі. Колькасць захварэлых клешчавым барэліёзам
таксама ўзрасла на 4,9 працэнта.
Трэба сказаць, што і папуляцыя
кляшчоў павялічылася сёлета на
8 працэнтаў. Між іншым, да 2002
года колькасць лабараторных даследаванняў у нас не перавышала
па краіне і адной сотні. Зразумела,
што сваю ролю адыграла інфармаванасць насельніцтва...
Хачу папярэдзіць, што эндэмічнай па клешчавым барэліёзе з'яўляецца практычна ўся тэрыторыя
Беларусі. У многіх рэгіёнах пераносчыкамі барэліёзу з'яўляюцца
да 30 працэнтаў даследаваных
кляшчоў. Гэта значыць, што верагоднасць падхапіць хваробу Лайма
ў чалавека, пакусанага кляшчом,
дастаткова высокая. А цяпер уявіце сабе, як складана спраўляцца нашым лабараторыям з такой
колькасцю даследаванняў... Між
іншым, распачынаць лекавую прафілактыку лайм-барэліёзу трэба
пасля ўкусу як мага хутчэй. Інкубацыйны перыяд захворвання можа доўжыцца ад 2 да 30 дзён. Таму, на мой погляд, лабараторную
дыягнос тыку можна разглядаць
або як альтэрнатыву прафілактычнаму лячэнню (гэта значыць,
што чалавек замест прыёму антыбіётыкаў чакае аператыўнага
лабараторнага заключэння), або
як спосаб задаволіць уласную цікаўнасць. Пакусаных цікавіць, а
ці быў клешч інфіцыяваны? Але

прызначылі прафілактычнае лячэнне антыбіётыкам, а на пытанне «Ці трэба несці кляшча ў
лабараторыю?» урач адказаў няўпэўнена: «Нясіце, калі ў вас ёсць такое жаданне...». «Раней ва
ўсіх рэкамендацыях па прафілактыцы хваробы
Лайма грамадзянам, якія сталі ахвярамі кляшчоў,
раілі звяртацца ў лабараторыі для даследавання
кляшчоў на прадмет іх інфіцыявання барэліёзам.
Выходзіць, што цяпер такія даследаванні ўжо неабавязковыя? З чым гэта звязана?» — пытаўся
наш заяўнік.
«Раней ніхто не ведаў пра хваробы, якія можна падхапіць ад кляшчоў, за выключэннем хіба што клешчавога энцэфаліту. Таму ніхто і не
даследаваў кляшчоў, і не прымаў ніякіх лекаў
пасля іх укусаў. Цяпер, дзякуючы СМІ, мы ведаем, што клешчавы барэліёз можа пераходзіць у
хранічную форму. У сувязі з гэтым хацелася б
даведацца, ці можна дзе-небудзь правесці даследаванне, каб устанавіць магчымае інфіцыяванне лайм-барэліёзам. У мяне ўсе суставы
хворыя, магчыма, прычына запалення суставаў
хаваецца якраз у шматлікіх укусах кляшчоў?» —
цікавіўся наш чытач з Любаншчыны.

што можа дасць чалавеку такая
інфармацыя, да таго ж атрыманая
са спазненнем, калі прафілактычнае лячэнне лепш не адкладваць?
Калі прыём антыбіётыка распачынаецца на працягу трох дзён пасля
ўкусу, то і схема лячэння прымяняецца больш ашчадная. А калі
пасля ўкусу праходзіць больш як
тры дні, да таго ж пацвярджаецца
факт інфіцыявання кляшча, то тэрміны такога лячэння будуць ужо
больш працяглыя і дозы прэпарата
— зусім іншыя.
Улічваючы вялікую колькасць
даследаванняў, аператыўнасць
дыягностыкі дзе-нідзе можа «кульгаць». А за задавальненне ўласнай
цікаўнасці ў хуткім часе, магчыма,
давядзецца плаціць ужо ўсім. У
сталіцы і сапраўды пакуль лабараторная дыягностыка ажыццяўляецца на бясплатнай аснове. Але
ў многіх рэгіёнах такая дыягностыка ўжо аднесеная да платных
паслуг. Ёсць прапанова паўсюдна
пакінуць бясплатнай дыягностыку
ў энтамалагічных лабараторыях
толькі для дзяцей і падлеткаў ва
ўзросце да 18 гадоў, для асобаў,
якія маюць супрацьпаказанні да
лячэння антыбіётыкамі, і інвалідаў.
А ўсім астатнім давядзецца аплачваць выдаткі на дыягностыку. Што
тычыцца неабходнасці жыхарам
Чэрвеньскага раёна ехаць у Жодзіна, то гэта тлумачыцца метадам
куставога абслугоўвання: даследаванні кляшчоў на прадмет іх
інфіцыявання барэліямі праводзяцца не ва ўсіх цэнтрах гігіены і
эпідэміялогіі, таму жыхары пэўных
тэрыторый і замацоўваюцца за той
ці іншай лабараторыяй.
Па словах Андрэя Ведзянькова, асноўнай клінічнай праявай
клешчавога барэліёзу з'яўляецца
чырвоная пляма на месцы ўкусу (эрытэма). Пачырваненне паступова расце і можа дасягаць у
дыяметры да 10 сантыметраў. З
іншых сімптомаў у інфіцыяванага
часцей за ўсё адзначаюцца пастаянная слабасць і санлівасць,
хоць хвароба на першым этапе
можа су пра ва джац ца такса ма
гарачкай, млоснасцю, галаўным
болем, мігруючым болем у касцях і мышцах. Усе гэтыя сімптомы праходзяць і без спецыяльнага лячэння, аднак інфекцыя ў
арганізме інфіцыяванага застаецца і можа «тлець» там гадамі.
Пры гэтым пад нябачным ударам
аказ ва юц ца су ста вы, ор га ны
нер во вай і сар дэч на-са судзістай сіс тэмы чалавека. Хвароба
Лайма можа «маскіравацца» пад

36,6°

Фэн-шуй-це сабе на здароўе
Што рабіць, калі ў сям'і пастаянна хто-небудзь хварэе або вы
самі не можаце пахваліцца моцным здароўем?
Безумоўна, лячыцца. Аднак наша самаадчуванне залежыць яшчэ і
ад навакольнай абстаноўкі, асабліва ва ўласным доме, дзе мы праводзім больш за ўсё часу. Спецыялісты па фэн-шуй прапануюць мноства прыёмаў, якія здаўна дапамагаюць людзям палепшыць здароўе.
 Калі вы пакутуеце ад галаўнога болю, ведайце: вялікі ўплыў
на самаадчуванне аказвае столь у вашай спальні. Столь — няроўная, з трэшчынамі, выбоінамі і падцёкамі — прыгнятае энергію цы
(крыніца працвітання, багацця, удачы), абмяжоўвае яе ўздзеянне на
ваша жыццё. Гэта можа стаць прычынай галаўных боляў і іншага
недамагання. Пастарайцеся па магчымасці адрамантаваць столь
або хаця б не спаць там, дзе відаць пашкоджаныя ўчасткі.
 Людзям, аслабленым пасля хваробы, хутчэй ачуняць дапамогуць пакаёвыя кветкі. Таксама рэкамендуецца трымаць на вачах прадметы зялёнага колеру. У Кітаі гэты колер — сімвал росту
і аднаўлення сіл.
 Калі ў сям'і хворы, пастаўце ў яго пакоі чырвоныя кветкі і
сачыце, каб яны былі свежымі. Чырвоны колер адносіцца да стыхіі агню, якая дапамагае вярнуць энергію і павялічыць жыццёвыя
сілы. Пры гэтым чырвоныя кветкі нельга ставіць у пакоі чалавека
з павышаным ціскам і вострымі запаленнямі, паколькі стыхія агню
можа ўскладніць стан такога хворага.
 Тым, хто пакутуе ад фізічных і нервовых перагрузак, захворванняў сардэчна-сасудзістай і дыхальнай сістэм, у зоне здароўя (з
усходняга боку жытла) рэкамендуецца трымаць пакаёвую расліну з гладкім зялёным лісцем. Невыпадкова раней у многіх дамах
вырошчвалі фікус. Спецыялісты па біяэнергетыцы лічаць, што ён
прыносіць здароўе, удачу і сямейны дабрабыт. Ваша расліна павінна
быць здаровай, таму не забывайце даглядаць яе.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

артрыты, поліартрыты, неўрыты,
арытмію і г.д. Захворванні суставаў часта набываюць хранічную
форму і цягнуць за сабой дэструкцыю касцей і храстковых тканак, а
лячэнне не прыносіць станоўчага
выніку. Яно і зразумела, ну хто,
ска жы це, ле чыць сар дэч на-сасудзістыя захворванні ці захворван ні су ста ваў ан ты бі ё ты ка мі?
Таму і не наступае доўгачаканай
палёгкі: змагацца трэба з першапрычынай хваробы, а не з яе наступствамі.
Здаць кроў на прадмет устанаўлен ня фак та ін фі цы я ван ня
чалавека барэліёзам можна або
ў арганізацыі аховы здароўя па
месцы жыхарства на бясплатнай
аснове, або ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры эпідэміялогіі і мікрабіялогіі, дзе насельніцтву аказваюцца платныя медыцынскія паслугі па дыягностыцы
розных вірусных, бактэрыяльных,
паразітарных і імуналагічных захворванняў. У тым ліку тут можна здаць аналіз і для выяўлення ў
крыві барэліёзных антыцелаў. Такая дыягностыка каштуе 24 280
рублёў. Ніякага накіравання з тэрытарыяльнай арганізацыі аховы
здароўя для гэтага не патрабуецца. Кантактны тэлефон рэгістратуры (017) 268 04 41. Рэжым работы
рэгістратуры: панядзелак—чацвер
з 9.00 да 16.00; пятніца — з 9.00 да
15.00. Перапынак на абед з 13.00
да 13.30. Адрас РНПЦ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі: г. Мінск. вуліца
Філімонава, 23.
— Напрыканцы мне б хацелася
папярэдзіць усіх, хто стаў ахвярай
нападу кляшча: ні ў якім разе не
зай май це ся са ма ля чэн нем, —
падкрэсліў Андрэй Ведзянькоў.
— Тым больш асцярожнымі трэба
быць з антыбіётыкамі. Толькі кваліфікаваны ўрач можа пабудаваць
схему лячэння: выбар антыбіётыка, яго доза і працягласць прыёму будуць залежыць ад стадыі
захворвання, ад таго, які клінічны
сімптом пераважае, ад формы і
цяжкасці захворвання, а таксама
ад індывідуальных асаблівасцяў
пацыента, як ён пераносіць той ці
іншы прэпарат. І памятайце, што
лячэнне, распачатае са значным
спазненнем, можа быць прычынай развіцця сур'ёзных ускладненняў. А калі такія ўскладненні
ўжо развіліся, то можа спатрэбіцца
дапамога не толькі інфекцыяніста,
але і рэўматолага, кардыёлага, а
таксама іншых профільных спецыялістаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

(Працяг. Пачатак у нумарах
за 30 верасня і 1 кастрычніка.)
 — Ліда, Міхаіл Сяргеевіч.
64 гады. Інвалід 2 групы. Ішэмічная хвароба сэрца, стэнакардыя
на пру жан ня, функ цы я наль ны
клас 2, атэрасклератычны кардыясклероз, АГ 3, рызыка 4.
ДЭП 2 складанага генезу. Астэахандроз пазваночніка. Мярцальная арытмія, пастаянная форма.
Частыя, 2-3 разы на тыдні, гіпертанічныя крызы — 200/120. Тады
прымаю клафелін. Раніцай пастаянна павышаны ціск — 180/120.
Прымаю манапрыл 20 мг па 2/д,
карынфар рэтард — 20 мг 2/д,
канкор 5 мг раніцай і каптапрыл
25 мг 2/д. Днём самаадчуванне
нармальнае, а з 4-5 гадзін ціск
павышаецца. Што рабіць?
— Трэба перагледзець рэжым
прыёму лекаў. Я замяніла б карынфар рэтард на ніфякард XL — 60 мг
можна прымаць адзін раз у суткі. У
гэтага прэпарата паступовае, але
больш моцнае ўздзеянне, чым у
карынфара. Можна змясціць прыём вашых прэпаратаў з раніцы на
дзець ці вечар, калі пачынае павышацца ціск, каб максімум прэпарата ў крыві прыпадаў на той час, калі
можа ўзняцца ціск. Акрамя таго, няма сэнсу прымаць адначасова прэпараты адной групы — манапрыл і
каптапрыл. Каптапрыл прымаецца
для хуткага дзеяння пры паніжэнні
ціску, і не варта прыбягаць да яго
кожны дзень. Можа быць, у вас развіўся ў дачыненні да каптапрылу
эфект прывыкання. Пры працяглым
прыёме гэтыя прэпараты могуць
губляць частку эфектыўнасці. Таму
можна памяняць манапрыл на наліпрэл фортэ, які спалучае ў сабе
мачагонны сродак і прэпарат, аналагічны групе манапрылу.
 — Глыбоцкі раён, Аксана.
Што ўяўляюць сабой пабочныя
эфекты клафеліну? Маці пасля
яго дрэнна сябе адчувае...
— Калі прымаць яго эпізадычна, то на наступны дзень можа
напаткаць рыкашэтная гіпертанія.
Клафелін валодае цэлым шэрагам пабочных эфектаў. Асабліва ў
пажылых людзей. Ён, напрыклад,
затрымлівае вадкасць, а гэта само па сабе можа справакаваць павышэнне ціску. Прэпарат таксама
падаўляе настрой, амаль да дэпрэсіі. А сталыя людзі з гіпертаніяй і
без таго схільныя да дэпрэсіі. Таму
можна справакаваць досыць сур'ёзныя праблемы... Дае клафелін і
проста непрыемныя адчуванні —
сухасць у роце...
— А можна яго прыняць пры
гіпертанічным крызе?
— Тут трэба зыходзіць з таго,
якія сімптомы пераважаюць. Калі
гэта цяжкі крыз, то патрэбна ўрачэбнае ўмяшанне, а калі прос та
павышэнне ціску, то можна і каптапрылам абысціся — 25—50 мг
пакласці пад язык, і праз 15—30
хвілін ціск павінен знізіцца. Каптапрыл — досыць нейтральны, яго
можна прымяняць пры розных тыпах кровазвароту, розных праявах,
і ён не пакіне такіх наступстваў, як
клафелін.
 — Брэсц кая воб ласць,
Людміла Іванаўна. 47 гадоў. Змагаюся з няправільным ціскам два
гады. Лічбы — 180/100. Спачатку
ўрач прызначала таблеткі, якія
проста скідваюць ціск. Лячылася
народнымі сродкамі.
— Народных сродкаў тут быць
не можа. Яны могуць толькі дапаўняць асноўнае лячэнне. Што вам не
дапамагала?

— Кардыёлаг прызначала
бісапралол і індап.
— Так...
— А на коль кі доў га іх
трэба прымаць? Я адчуваю
сябе дрэнна пасля іх, падае
настрой...
— Індап — мачагонны прэпарат, неабходны для лячэння
гіпертаніі. У вас павялічылася
мочааддзяленне — гэта нармальна. У прэпаратаў групы
бісапралолу ёсць такія пабочныя эфекты, як мышачная слабасць, падаўленне настрою...
Але вам усё роўна трэба прымаць гэтыя прэпараты, паколькі
ёсць схільнасць да частага сэрцабіцця. Можаце паспрабаваць замяніць бісапралол на небівалол. Ён
таксама валодае здольнасцю запавольваць частату сардэчных скарачэнняў, зніжаць ціск. Але ён яшчэ
расшырае перыферычныя сасуды,
што нядрэнна ў вашым выпадку. Ён
лепей пераносіцца, але, праўда, і
каштуе даражэй.
— У мяне бывае ўсё нармальна, 100/60, а потым раз — і пад'ём... Я зараз нічога не прымаю,
а потым штосьці і вып'ю.
— Артэрыяльны ціск мяняецца
ва ўсіх людзей, але, калі ў вас бываюць тыя лічбы, пра якія вы сказалі
вышэй, значыць, у вас ёсць гіпертанія. І тут не адысці ад штодзённага
прыёму лекаў. Не чакайце крызу,
а штодня прымайце ў малых дозах
прэпараты. Хаатычнасць у прыёме
— самае дрэннае, што можна прыдумаць у сітуацыі з гіпертаніяй. Мы
ж ніколі не ведаем, што будзе праз
дваццаць хвілін. Вас можа нехта
пакрыўдзіць — гармоны выкінуцца
ў кроў, і ціск адразу ж павысіцца.
Могуць узнікнуць такія ўскладненні, як інсульт, парушэнні мазгавога
кровазвароту. Уздым ціску гэтаму
спрыяе. Таму трэба лячыцца. Я б
вам параіла яшчэ двойчы ў год для
паляпшэння якасці жыцця прымаць
такія прэпараты, як кавінтон, серміён, танакан, якія зніжаюць пабочныя эфекты. Яны крыху супакояць,
палепшаць самаадчуванне. Але
прымаць іх варта толькі з асноўнымі прэпаратамі па зніжэнні ціску.
 — Гродзенская вобласць,
Валянціна Афанасьеўна. Наяўнасць крызаў сведчыць аб няправільна падабраным лячэнні
ці нервовым перанапружанні?
— На 99 працэнтаў — гэта няправільнае лячэнне гіпертаніі, а 1
працэнт пакідаем на тое, што гэта
нейкае іншае захворванне. Ёсць,
напрыклад, такое захворванне, як
феахромацытома, якое дае начны
ўздым ціску, крызавы стан. Тады
мы праводзім абследаванне наднырачнікаў. Але калі ў чалавека
няправільна падабранае лячэнне
— недастатковая камбінацыя прэпаратаў, недастатковыя дазіроўкі,
— то першай прыкметай гэтага будзе з'яўленне крызаў.
— Ці можна крыз лічыць перад ін фарк тным, пе рад ін сультным станам?
— Крыз ужо ёсць непрацяглае
парушэнне мазгавога кровазвароту. Ёсць яшчэ транзіторная ішэмічная атака — парушэнне мазгавога
кровазвароту, якое праходзіць. Наступны крок — ужо поўны інсульт.
— Алкаголь і сродкі для паніжэння ціску, вядома ж, несумяшчальныя?
— Любы напой, які ўтрымлівае
алкаголь, павышае ціск. З аднаго
боку, калі мы гаворым пра чырвонае су хое віно, якое ўтрымлівае
антыаскідантныя рэчывы, то мы

гаворым аб пэўнай барацьбе з атэрасклерозам і ішэміяй. Аднак у таго
ж віна ўсё роўна ёсць эфект павышэння ціску. Таму людзі, якія маюць артэрыяльную гіпертэнзію, алкаголь павінны выдаляць са свайго
жыцця ў прынцыпе. З другога боку,
калі такая сітуацыя немагчымая, то
па меншай меры не варта ўжываць
у той дзень, калі пацыент прымае
алкаголь, прэпараты групы інгібітараў АПФ. Такое спалучэнне можа справакаваць нечаканы эфект
рэзкага падзення ціску.
 — Гомель, Мікалай Валянцінавіч. 62 гады. Ціск — 150/90,
170/110. Адчуваю сябе выдатна.
Ці трэба прымаць нейкія меры?
Якімі будуць наступствы пры
прыняцці мер па зніжэнні высокага ціску?
— Адказ тут адназначны. Любое
павышэнне ціску патрабуе медыкаментознага лячэння. Але з улікам
таго, што вы не адчуваеце гэтага
павышэння, што характэрнае для
сімптаматычных гіпертаній (іншымі
словамі, гіпертаніі, якая з'яўляецца
праявай іншага захворвання, а такіх захворванняў звыш 50-і), можна
меркаваць, што ў вашым выпадку
трэба абавязкова абследавацца,
Варта дакладна высветліць, якая
ў вас гіпертанія — першасная ці
другасная.
Але гэта не азначае, што пакуль
вы будзеце высвятляць, адкуль гэта
гіпертанія з'явілася, не трэба прымаць медыкаменты. Прымаць іх
трэба абавязкова. Па першым часе
ў вас могуць з'явіцца непрыемныя
адчуванні ў галаве, галавакружэнне, але гэта трэба пераадольваць,
прывыкаць. Трэба разумець, што
пабочныя эфек ты прэпаратаў ні
ў якое параўнанне не ідуць з тымі
грознымі катастрофамі, якія развіваюцца, калі пацыент не прымае
прэпараты.
 — Гомель, Наталля. 50 гадоў. Ужываю дыратон, 10 мг. Аднак у некаторыя дні, калі ціску
няма, таблеткі не п'ю. Бывае, што
верхні ціск нармальны, а ніжні
— высокі. Тады адчуваю галавакружэнне. Што прымаць у такіх
выпадках?
— Прэпараты трэба прымаць
абавязкова і пастаянна. Нават калі
ў нейкі момант няма высокага ціску,
гэта не азначае, што ён ужо ніколі не ўзнімецца. Можна дапоўніць
дыратон іншымі прэпаратамі. Пры
высокай частаце сардэчных скарачэнняў можна дадаць бісапралол,
метапралол, якія будуць і запавольваць частату скарачэнняў, і спрыяльна ўздзейнічаць на ніжні ціск.
 — Гродна, Алена. Ці існуюць спецыяльныя дыеты, якія
спрыяюць нармальнаму ціску?
— Першы прадукт, які павышае ціск, — гэта соль. Бяссолевая
дыета павінна быць абавязкова.
Больш за тое, прэпараты для лячэння гіпертаніі дзейнічаюць больш
актыўна менавіта пры бяссолевай
дыеце. Спрыяе зніжэнню ціску і

АД НАШЭННЯ ПЯРСЦЁНКАЎ
БЫВАЕ МАСТАПАТЫЯ

Карысна
ведаць

Спецыялісты па біяэнергетыцы і астролагі лі- бяспечныя, асабліва для тых, хто носіць іх пастаянна.
чаць, што на здароўе і настрой чалавека пярсцёнак
Так, бесперапыннае нашэнне нават заручальнауплывае па-рознаму — у залежнасці ад таго, на які га пярсцёнка на безыменным пальцы можа справапалец надзеты.
каваць у жанчын мастапатыю, захворванні палавых
Па звычцы мы носім пярсцёнкі і нават не заўважаем, органаў і парушэнні ў дзейнасці эндакрыннай сістэмы.
як яны ўплываюць на наша самаадчуванне. А яшчэ ў Таму пярсцёнак не павінен быць цесным, не павінен
старажытным Кітаі ведалі, што нашы рукі літаральна пакідаць сляды на скуры, і яго рэкамендуецца часам
ўсеяныя тысячамі нервовых канцоў. Пры ўмелым уз- здымаць — хаця б на ноч.
дзеянні на іх можна паляпшаць
Упрыгажэнні на сярэднім пальцы
ДАРЭЧЫ
здароўе і стымуляваць работу
мо
гуць
выклікаць сасудзістыя захворНаконт вялікага пальца апошнія 2
тых ці іншых унутраных органаў
тысячы гадоў меркаванне спецыяліс- ванні (атэрасклероз і гіпертанічную хваабо сістэм. Валодаючы спецытаў не змяняецца — яшчэ старажытныя робу), на ўказальным — хваробы паяльнымі ведамі (каб не нашкозваночніка (радыкуліт, астэахандроз).
грэкі і рымляне насілі пярсцёнкі на гэдзіць здароўю) і ўздзейнічаючы
А пастаяннае нашэнне пярсцёнка на
тым пальцы для абароны сваёй мужна пункты з дапамогай пярсмезенцы павялічвае верагоднасць зачынскай сілы. Пярсцёнак на ўказальцёнка, можна дабіцца такога ж
хворвання дванаццаціперснай кішкі.
ным пальцы, асабліва залаты, павышае
поспеху, як ад танізавальнага
Медыкі рэкамендуюць не перагрулячэбнага масажу. І, наадварот, самаацэнку чалавека, дае ўпэўненасць жаць пальцы рук пярсцёнкамі і «пячатва
ўлас
ных
сі
лах.
Пярс
цё
нак
на
ся
рэднашэнне пярсцёнкаў на палькамі». А калі вы ўсё ж не можаце адмоцах рук можа стаць прычынай нім пальцы разнявольвае мысленне і віцца ад нашэння падобных упрыгажэндае
вя
лі
кую
ду
хоў
ную
сі
лу.
Пярс
цё
нак
шматлікіх сур'ёзных немачаў.
няў, то не забывайце здымаць іх на ноч
Навуковыя даследаванні пака- на безыменным пальцы (асабліва зала- і хоць бы раз на тыдзень наладжваць
залі, што цесныя пярсцёнкі не- ты) дапамагае самавыяўленню.
пальцам «разгрузачны» дзень.

ФОРМУЛА
ЗЯМНОЙ
КРАСЫ

Жыхарка вёскі Дворышча Браслаўскага кветак, лічыць гаспадыня, тым прыгажэй
раёна Аліна Трукан у восеньскіх клопатах роднае сяло.
пра свой кветкавы гародчык. Чым больш
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Ён + Яна
ЖАНЧЫНЫ БАЯЦЦА МУЖЧЫН?
Ці пакутуеце вы ад боязі перад мужчынамі? Псіхолагі вызначылі чатыры асноўныя
жаночыя страхі, якія могуць перашкодзіць
стасункам.
Спецыялісты сцвярджаюць, што многія жанчыны не здольныя атрымліваць сапраўднае задавальненне ад зносінаў з мужчынамі, таму што
баяцца быць кінутымі. Гэта значыць, ледзь пачаўшы адносіны, яны ўжо бачаць іх канец. «Я недасканалая», — вось думка, якая, нібы котка, скрабецца
ў душы жанчыны. І яна баіцца паказаць сябе мужчыну такой, якая ёсць на самай справе. Адна з папулярных жаночых фобій — страх не спадабацца
членам сям'і і сябрам абранніка. Калі вы сустракаецеся са сваякамі або прыяцелямі бойфрэнда, то
размаўляйце з імі пра іх саміх. Цікаўцеся, чым яны
займаюцца, чым захапляюцца. І вас будуць лічыць
цудоўнай, таму што вы праявілі столькі ўвагі.
Каб пазбегнуць магчымасці быць кінутай,
жанчыны часта імкнуцца кінуць мужчын першымі. Змагацца з гэтым страхам можна, толькі калі
вашы стасункі з каханым будуць дастаткова адкрытымі. Праверце, наколькі добра вы яго ведаеце. Напрыклад, вам здаецца, што ён у добрым
настроі, а калі вы спрабуеце гэта праверыць, то
пераконваецеся, што каханаму нявесела.
Яшчэ адзін страх — гаварыць тое, што думаеш. Вам здаецца, што ён палічыць усе вашы
думкі бязглуздымі, таму вы проста пагаджаецеся з усімі яго словамі. Па праўдзе кажучы, гэта
вельмі сумна. Вы куды мацней зацікавіце яго,
калі будзеце выказваць уласнае меркаванне.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.
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пяціразовае ўжыванне на тыдні
марской рыбы. Плюс свежае зяленіва, а таксама прадукты, багатыя
на такія мікраэлементы, як калій і
магній...
Што да солі, то яна прысутнічае
ў любым натуральным прадукце.
Той солі, якую мы можам атрымаць
з гароднінай, садавіной, фруктамі,
хопіць для забеспячэння нармальнай жыццядзейнасці.
 — Ашмяны, Раіса Мікалаеўна. Ціск — 170, 190 — збіваю да
140 лізінапрылам. Ад амладыпіну
ацёкі. Чым яго замяніць?
— Лізінапрыл трэба прымаць
дзесяцігоддзямі, таму што пачатковы эфект пры першым прыёме
не надта выражаны, і толькі пасля, па меры ўжывання, праявіцца
уплыў на сардэчную мышцу, якая
павялічваецца пры гіпертаніі. Напэўна, лізінапрыл перастаў даваць
эфект. Тады трэба дадаць мачагонны сродак — індапамід, арыфон.
Такі прэпарат узмоцніць эфект
лізінапрылу. Можна перайсці на
камбінаваны сродак наліпрэл, які
ўтрымлівае адразу два прэпараты.
Або ёсць экватар, куды ўваходзіць
лізінапрыл і амладыпін. У такіх камбінаваных прэпаратах лізінапрыл
радзей дае ацёкі.
Ацёкі наогул у такім выпадку не
страшныя, яны не нясуць з сабой
ніякай небяспекі. Гэта ўсяго толькі асаблівасць расшырэння сасудаў, у тым ліку сасудаў ног. Тут ні
ў якім разе не трэба прымаць ніякіх
мачагонных кшталту фурасеміду.
Гэта сітуацыя звязаная з іншымі
механізмамі. Напэўна, у вас яшчэ
вянозная недастатковасць.
— У мяне падагра...
— У апошнія дзесяцігоддзі для
такіх пацыентаў з'явілася новая
група прэпаратаў — лазартан, казаар, сентар, — яны паказаныя і
пры гіпертаніі, і пры падагры. Доза
лазартану — 50-100 мг у суткі.
 — Асіповічы, Мікалай. 40
гадоў. Перанёс інфаркт, хоць і
ціск неяк мераў, і кардыяграму
рабіў... Ці можна было прадбачыць гэтую сітуацыю? Якія рэкамендацыі вы дасце мне цяпер?
— Правакатарам інфаркту магла быць гіпертанія. Для таго і праводзіцца яе лячэнне, каб прафілактаваць такія ўскладненні хваробы,
як інфаркт, інсульт і ныркавая недастатковасць. Бывае, што і на
фоне нармальнага ціску здараецца інфаркт, а бываюць яго прадвеснікі — прыступы стэнакардыі,
парушэнне сардэчнага рытму. Каб
інфаркт не стаў першым веснікам
захворвання, мы заклікаем усіх
штогод, акрамя вымярэння ціску
і кардыяграмы, рабіць біяхімічны
аналіз крыві, каб там была проба
на халестэрын. Павышаны ўзровень апошняга з'яўляецца магутнейшым фактарам рызыкі развіцця
інфаркту міякарда.
Пры з'яўленні непрыемных адчуванняў у грудной клетцы таксама
трэба звярнуцца да ўрача і, акрамя электракардыяграмы, прайсці
нагрузачны тэст, які дазваляе часам выявіць захворванне міякарда. Пасля перанесенага інфаркту пацыент павінен абавязкова
прымаць прэпараты для зніжэння
халестэрыну. Для змяншэння патрэбы сардэчнай мышцы ў кіслародзе прызначаюцца бэта-блакатары
кшталту бісапралолу, метапралолу.
Пры павышаным ціску абавязкова трэба праводзіць карэкцыю да
лічбаў ніжэй за 140/90. Неабходна
прымаць і прэпараты для разрэджвання крыві. Акрамя таго, калі
лекавая тэрапія не дае станоўчага
эфекту, гэта з'яўляецца паказаннем да больш агрэсіўных метадаў
лячэння. Выконваецца каранараангіяграфія і вырашаецца пытанне
аб эндаваскулярным ці хірургічным
лячэнні.

 — Маладзечна, Таццяна.
Вельмі часта мяне турбуюць болі ў левай палове грудной клеткі,
пульс пачашчаны, менш за 90 не
бывае. Ціск скача. Што рабіць?
— Неабходна выключыць паталогію шчытападобнай залозы, вызначыць гармоны залозы і прайсці
ўльтрагукавое даследаванне. Боль
у левай палове грудной клеткі можа
быць рознага паходжання. Трэба
пачынаць з электракардыяграмы,
далей правесці электранагрузачны
тэст. Калі будзе выяўлена штосьці, што адпавядае наяўнасці сардэчнага захворвання, — значыць,
трэба праводзіць адпаведнае лячэнне. Калі па гэтай часці ўсё будзе нармальна, трэба абследаваць
пазваночнік і пракансультавацца ў
неўролага.
 — Кобрын, Антаніна Іванаўна. Многія лечаць гіпертанію
травамі. А ці ёсць якія-небудзь
проціпаказанні да гэтага?
— Лячэнне травамі можа быць
толькі дапаўненнем да асноўнага
лячэння. На жаль, няма доказаў таго, што травы працягваюць жыццё
і не даюць развіцца ўскладненням
гіпертаніі. Іншая справа, шэраг прэпаратаў робіцца з траў, так што і ў
лячэння травамі ёсць пэўныя проціпаказанні. У кожным канкрэтным
выпадку трэба вырашаць, што будзе спрыяць вылячэнню.
— А ці перадаецца гіпертанія
ў спадчыну?
— Палова сталага насельніцтва Еўропы паку туе ад артэрыяльнай гіпертэнзіі. Значыць, мала
каму ўдаецца не мець бабулю ці
дзядулю без гэтай паталогіі. Спадчынны фактар займае сваё месца
сярод фактараў рызыкі па гіпертаніі. Асабліва ўважлівымі трэба
быць тым, у каго абодва бацькі паку туюць ад захворвання. З юных
га доў та кія дзе ці па він ны вес ці
пэўны лад жыцця. З іх рацыёну
трэба выдаліць соль, забяспечыць
ім аптымальныя фізічныя нагрузкі,
яны не павінны набіраць лішнюю
вагу, не павінны курыць, паколькі
нікацін застаецца магутнейшым
сасудзістым ядам. Словам, трэба
весці здаровы лад жыцця, тады
гіпертанія можа не развіцца. З узростам, праўда, ва ўсіх мяняецца
элас тычнасць сасудаў, але тады
раз ві ва юц ца кры ху ін шыя формы гіпертаніі, павышаецца толькі
верхні ціск... Колькасць гіпертонікаў у папуляцыі ва ўзросце пасля
60 гадоў, безумоўна, вышэйшая,
чым у папуляцыі тых, каму за 50.
 — Мінск, Уладзімір. У 2005
годзе перанёс інфаркт. Зараз
стан стабільны. Прымаю кардыямагніл, закор, канкор, берліпрыл.
Мяркуючы па ўсім, апошні перыядычна выклікае моцны кашаль.
Мне парэкамендавалі замяніць
берліпрыл на мікардыс. Ці раўназначная гэта замена? Ці магчымае тут прымяненне нейкіх
іншых медыкаментаў або неабходна працягваць прызначанае
пяць гадоў таму лячэнне?
— За ме на бер ліп ры лу на мікардыс цалкам апраўдана, таму
што пер шы прэ па рат са праўды
выклікае моцны су хі кашаль. Па
складзе прэпараты падобныя, але
апошні не дае кашлю. Мікардыс
адносіцца да самай новай групы
прэпаратаў супраць гіпертаніі. Гэтая група прызначана якраз для
та го, каб па зба віць па цы ен таў
па кутлі ва га каш лю. На сён ня ў
гру пы вы яўле ны шэ раг ста ноўчых якас цяў. Акра мя ба раць бы
з гіпертаніяй, яны паказаны пры
ін фарк це мі я кар да, у якас ці бараць бы з хра ніч най сар дэч най
недастатковасцю, нефрапатыямі
з па ра жэн нем ны рак. У цэлым,
мяркую, прызначанае вам лячэнне можна працягваць.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Чхаем і кашляем.
Але пакуль не грыпуем...
П

А афіцыйных звестках Еўрапейскай сістэмы эпідэміялагічнага нагляду за грыпам, частата зваротаў па медыцынскую
дапамогу ў сувязі з грыпападобнымі захворваннямі і вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі знаходзіцца ў Еўропе зараз на
нізкім узроўні. За апошнія тыдні толькі ў Расійскай Федэрацыі
і Вялікабрытаніі былі выяўлены выпадкі лабараторна пацверджанага грыпу, што сведчыць пра агульны нязначны ўзровень
актыўнасці грыпу ў еўрапейскім рэгіёне. Выяўленыя і даследаваныя на сённяшні дзень вірусы грыпу адпавядаюць тым, што
былі рэкамендаваныя для ўключэння ў вакцыны, прызначаныя
для эпідсезона ў Паўночным паўшар'і.
У Беларусі назіраецца сезонны пад'ём захваральнасці вострымі
рэспіраторнымі інфекцыямі, абумоўлены цыркуляцыяй негрыпозных
рэспіраторных вірусаў (адэнавірусаў, рэспіраторна-сінтыцыяльнага
віруса і вірусаў парагрыпу).
У сталіцы з 20 па 26 верасня былі зарэгістраваныя 25 672 звароты
ў паліклінічныя ўстановы пацыентаў з прастуднымі сімптомамі. Гэта на
27 працэнтаў вышэй за сярэднія шматгадовыя паказчыкі, што звязана
з параўнальна раннім фарміраваннем сёлета сезоннага пад'ёму захваральнасці. Сярод захварэлых вірусы грыпу не ідэнтыфікуюцца.
Па стане на 27 верасня ў Беларусь паступілі 2 млн доз супрацьгрыпознай вакцыны. Распачалася бясплатная імунізацыя асобаў з групаў
рызыкі. Як тлумачаць спецыялісты, аптымальны тэрмін для прышчэпкі
— з сярэдзіны верасня да сярэдзіны лістапада, бо для стварэння паўнавартаснай аховы патрабуецца ад 14 да 30 сутак. Ахоўны ўзровень
антыцелаў захоўваецца ад некалькіх месяцаў да паўгода з далейшым
іх зніжэннем. Менавіта па гэтай прычыне і не рэкамендуецца заўчасная
вакцынацыя супраць грыпу.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Открытое акционерное общество
«Центроэнергомонтаж»
ПРОВОДИТ 29 октября 2010 года ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О покупке акций на баланс Общества.
2. Об оказании спонсорской помощи.
Акционеры могут ознакомиться с материалами собрания в
рабочие дни (понедельник—пятница), начиная с 14 октября
2010 года по адресу: г. Минск, Велосипедный пер., 7 с 8 часов
15 минут до 17 часов, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до
13 часов 15 минут.
Место проведения собрания: г. Минск, Велосипедный пер., 7.
Время начала проведения собрания — 11 часов.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен
по состоянию реестра на 11 октября 2010 года.
Время регистрации участников собрания: в день проведения
собрания с 9 часов до 10 часов 45 минут.
Регистрация участников собрания производится по предъявлении паспорта (другого документа, удостоверяющего личность),
а представителей акционеров — по доверенности на передачу
права участия и голосования на собрании.
Совет директоров
УНП 100092167.

