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і даўжэй пражывеш
Ці магчымае ў бліжэйшыя дзесяцігоддзі
з'яўленне «эліксіру маладосці»
і ці збудуцца прагнозы вучоных
аб жыцці чалавека працягласцю ў 1000 гадоў?
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Да ведама

НАСАВЫ КРЫВАЦЁК —
НЕ ДРОБЯЗЬ
К

РЫВАЦЁКІ з носа часта расцэньваюцца намі як нейкая прыкрая, але не небяспечная
дробязь. Чалавек гадамі пакутуе ад паўторных насавых крывацёкаў, не надаючы гэтаму
асаблівага значэння. І дарэмна, паколькі ў некаторых выпадках гэта можа сігналізаваць аб
праблемах са здароўем.
Насавыя крывацёкі адбываюцца часцей за ўсё
з выпадкаў самаадвольных крывацёкаў. Яны ўзнікаюць заўсёды раптоўна і, як правіла, з'яўляюцца
наступствам парушэння цэласнасці сасудзістай сценкі слізістай абалонкі насавых пазух або парушэння
згусальнасці крыві. Якія ж прычыны могуць ляжаць
у аснове крывацёкаў з носа? Іх падзяляюць на мясцовыя і агульныя.
МЯСЦОВЫЯ ПРЫЧЫНЫ
НАСАВЫХ КРЫВАЦЁКАЎ
 У 90 % выпадкаў прычынай
прывычных нязначных крывацёкаў з'яўляецца занадта паверхневае размяшчэнне сасудзістага
спляцення ў перагародцы носа.
Яго вельмі лёгка пашкодзіць,
на ват прос та моц на вы смаркаўшыся або рэзка нахіліўшы
галаву.
 Траўмы — ад самых нязначных («калупанне ў носе») да сур'ёзных, звязаных з пашкоджаннямі касцей чэрапа.
 Дабраякасныя і злаякасныя
ўтварэнні ў поласці носа.
 Анатамічныя дэфармацыі
(напрыклад, выражанае скрыўленне насавой перагародкі).
 Іншароднае цела ў насавых хадах (асабліва
часта — у дзяцей малодшага ўзросту).
 Змяненне нармальнай структуры слізістай носа ў выніку інфекцый, вострага/хранічнага рыніту
або сінусіту, калі да слізістай носа прылівае вялікая
колькасць крыві.
 Нізкая адносная вільготнасць паветра, што ўдыхаецца (асабліва ў зімовы перыяд).
ПРЫЧЫНЫ АГУЛЬНАГА ХАРАКТАРУ
 Захворванні крыві, звязаныя з дэфіцытам яе
згусальнасці (каагулапатыя).
 Павышаная пранікальнасць сасудаў, якая, у
сваю чаргу, суправаджае шэраг захворванняў і станаў: гіпавітаміноз, вострыя інфекцыі (грып, адзёр),
спадчынныя парушэнні сасудзістых сценак.
 Захворванні сардэчна-сасудзіс тай сіс тэмы,
асабліва гіпертанічная хвароба, парокі сэрца, павышэнне ўнутрычарапнога ціску, атэрасклероз.
 Алергія.
 Цеплавы або сонечны ўдары, рэзкія перапады
ціску (вадалазны і альпінісцкі спорт), значныя фізічныя нагрузкі.
 Моцнае знясіленне, недасыпанне.
Урачы класіфікуюць усе насавыя крывацёкі
па ступені выражанасці працэсу як:
 Нязначныя — як правіла, з пярэдняга аддзела
носа, у аб'ёме некалькіх мілілітраў. Яны праходзяць
самі па сабе праз нейкі час, але іх пастаянныя рэцыдывы таксама з'яўляюцца сігналам: у арганізме
штосьці не ў парадку. Таму варта звярнуцца да доктара.
 Умераныя — больш моцныя (да 200 мл) выдзяленні без парушэння агульнай цыркуляцыі крыві
ў сасудзістай сістэме. Пры ўмераных крывацёках
трэба быць пільным, асабліва калі гэта адбываецца
з дзіцем або з пажылым, аслабленым чалавекам:
кроў можа часткова сцякаць па задняй сценцы насаглоткі ўніз, таму не заўсёды можна аб'ектыўна

ацаніць аб'ём кровастраты, да таго ж праз нейкі час
можа быць ванітаванне крывёю ў выніку збірання
яе ў страўніку. Таму ў гэтых выпадках трэба як мага
хутчэй наведаць урача.
 Цяжкія — не спыняюцца самастойна, небяспечныя для жыцця т.зв. «заднія» крывацёкі (з буйных
сасудаў у сценках глыбокіх аддзелаў поласці носа),
пры якіх страта крыві можа дасягаць каля 1 літра за
суткі. Пры іх у чалавека назіраюцца прыкметы вострай кровастраты: паніжэнне артэрыяльнага ціску,
слабасць, патлівасць, «мушкі перад вачыма» і іншыя
сімптомы пераднепрытомнаснага стану. Усё гэта патрабуе неадкладнай медыцынскай дапамогі, выкліку
«хуткай» і шпіталізацыі.
УРАЧЭБНАЯ ДАПАМОГА
Абследаванне ўключае ў
сябе, перш за ўсё, агульны
аналіз крыві, у якім глядзяць
наяўнасць інфекцыі, а таксама
ўзровень пратрамбіну — паказчыка згусальнасці крыві.
Больш скла да ны комп лекс
аналізаў — гэта каагулаграма,
якая дае падрабязную карціну
пра ўсю сістэму згусальнасці
крыві.
Далейшая тактыка абследавання залежыць ад сімптомаў, якія суправаджаюць
насавыя крывацёкі. ЛОР-абследаванне і рэнтгенаграфія
дасць карціну стану пазух і сасудаў слізістай абалонкі. Энцэфалаграма дапаможа вызначыць унутрычарапны
ціск. Карацей кажучы, чым хутчэй вы звернецеся
да доктара, тым хутчэй вам змогуць дапамагчы,
ліквідаваўшы саму прычыну гэтых «непрыемных
дробязяў», якія здараюцца з вамі на працы, дома, у
гасцях і патрабуюць ад вас нашэння ў сумцы ваты і
перакісу вадароду.
ДАПАМОГА СВАІМІ СІЛАМІ
 Перш за ўсё нельга садзіцца або лажыцца, закінуўшы галаву, таму што кроў можа патрапіць у
дыхальныя шляхі, у вуха або ў стрававод.
 Трэба спакойна сесці, крыху нахіліўшы галаву
ўніз, і даць крыві выцечы (дарэчы, пры высокім артэрыяльным ціску насавы крывацёк аблягчае стан
хворага, даючы адток крыві і зніжаючы ціск).
 Расшпіліць каўнер вопраткі, адчыніць акно, каб
забяспечыць прыток свежага паветра.
 Да патыліцы ці пераносся лепш прыкласці холад, што выкліча звужэнне сасудаў і дапаможа купіраваць крывацёк.
 Калі крывацёк не спыняецца, змясціце на
15—20 хвілін у ноздру тампон з ваткі, намочанай у
3-працэнтным перакісе вадароду, і моцна прыцісніце
ноздру. Замест перакісу можна намачыць тампон
сасудазвужальнымі кроплямі (напрыклад, цізін, ксімелін і інш.).
 Калі пасля ўдару па носе вы не можаце дыхаць
праз адну з ноздраў, то, магчыма, у вас пералом касцей носа: прыкладзіце лёд, зацісніце ноздру і звярніцеся ў пункт неадкладнай траўматалагічнай дапамогі
або прыёмны пакой бальніцы для абследавання.
 Сігналам аб тым, што сітуацыя выходзіць з-пад
кантролю, з'яўляецца крывацёк, які працягваецца
больш як 20—30 хвілін, пры ўсіх прынятых мерах па
яго спыненні.
 На працягу сутак пасля крывацёку пажадана не
перанапружвацца фізічна і эмацыянальна, забяспечыць сабе ашчадны рэжым: не займацца спортам,
не падымаць цяжары, не смаркацца.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

АГО толькі ні рабілі людзі, каб жыць даўжэй! Пералівалі кроў
бараноў, купаліся ў крыві забітых немаўлят, ужывалі асобныя
органы жывёл, перацягвалі семянныя канальцы, прымалі содавыя ванны, дыхалі паветрам, якое выдыхалі нявінніцы... Ніводная
з выказаных дагэтуль гіпотэз не знайшла сур'ёзнага пацвярджэння. На канферэнцыі, прысвечанай пытанням працягласці жыцця,
якая прайшла ва ўніверсітэце Оксфарда на пачатку бягучага
стагоддзя, прагучала меркаванне, што на Зямлі ўжо нарадзіліся
людзі, якія змогуць пражыць не тое што 150, а нават 1000 гадоў.
На думку аднаго герантолага з Кембрыджскага ўніверсітэта, усё,
што неабходна для дасягнення такога сталага ўзросту — гэта рэгулярны «тэхагляд» арганізма і замена органаў, якія выпрацавалі
свой рэсурс. Генная тэрапія, лячэнне ствалавымі клеткамі і іншыя
біятэхналогіі будуць адсоўваць, паводле меркаванняў вучонага,
непазбежную смерць на 30-40 гадоў штораз. За гэты час навука
будзе развівацца настолькі, што зможа прадаставіць чалавеку
яшчэ адну адтэрміноўку. Вядома, такія сцвярджэнні адносяцца
хутчэй да разраду футурыстычных.
Адзін з даследчыкаў-выступоў- ва ўсе ўнутраныя органы. У выніку
цаў паведаміў на вышэйназванай такога ўздзеяння адметна паляпшаканферэнцыі, што сярэдняя пра- ецца кровазварот, мацуецца імуніцягласць жыцця чалавека можа тэт, нармалізуецца работа страўнібыць павялічана як мінімум на 40 ка, печані, нырак, прастаты, змянпрацэнтаў. Як мяркуецца, толькі шаецца развіццё атэрасклерозу.
зніжэнне калорый у рацыёне можа
— Гісторыя цывілізацыі сведпрацягнуць чалавеку жыццё да 112 чыць, што вельмі многія вынаходгадоў. Падобнага пункту гледжання ніцтвы, якія спрабавалі прымяняць
трымаюцца многія вядомыя вучо- на практыцы, мелі негатыўныя наныя. Яны выказваюць гіпотэзу аб ступствы, — кажа дацэнт кафедтым, што праз 50 гадоў з'явяцца ры рэабіліталогіі Дзяржаўнага
людзі, якім удасца захаваць ма- інстытута ўпраўлення і сацыяльладосць і перасягнуць стагадовую ных тэхналогій Белдзяржунівержыццёвую мяжу.
сітэта, кандыдат медыцынскіх наНекаторыя сучасныя вучоныя вук Уладзімір МІЛЬКАМАНОВІЧ.
імкнуцца стварыць «таблетку ма- — Зараз шмат навуковых спрэчак
ладосці». Так, дзякуючы развіццю адбываецца вакол выкарыстання
электроннай прамысловасці была ствалавых клетак. Іх прымяненне
выраблена электронная таблетка падносіцца ледзь ці не як панацэя
— мікрапрацэсар, які імітуе сігна- ад старэння і многіх хвароб. Але як
лы, што дасылаюцца з гіпаталамуса ствалавыя клеткі будуць паводзіць

ОАО «ЛИДАПИЩЕКОНЦЕНТРАТЫ»
сообщает, что 11 марта 2011 года в 13.30 в помещении
актового зала, расположенного по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11,
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в
2010 году и основных направлениях деятельности Общества на 2011 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2010 году.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Ознакомление
Общества с заключением аудитора.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета
о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2010 год.
О выплате дивидендов за 2010 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли на 2011 год и первый квартал 2012 г., размере и сроке выплаты дивидендов за 2010 год.
7. О расчете части прибыли дохода Общества с предоставлением
налоговой декларации в ИМНС Лидского района по истечении года и
перечислении денежных средств в бюджет государства один раз в год.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи — государственному учреждению «Футбольный клуб «Лида» г. Лида в сумме
10 млн руб. в целях поддержки игровых видов спорта, во исполнение
Указа Президента Республики Беларусь от 03.03.2010 г. № 116 «О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных видов спорта»,
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.2010 г.
№ 470 «Об утверждении перечня республиканских федераций (союзов,
ассоциаций) по виду (видам) спорта, клубов по виду (видам) спорта,
которым оказывается поддержка, и юридических лиц, ее оказывающих»,
протокола совещания по развитию футбола в Лидском районе.
10. Об утверждении показателя по экономии ресурсов на 2011 год.
11. О назначении материального вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
12. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу:
г. Лида, ул. Тавлая, 11 (финансовый отдел) с 04 марта 2011 г. с 8.00
до 17.00.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.30 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
Общества — паспорт, представителю акционеров — паспорт и доверенность.
УНП 500021268

Прафілактыка

Апаясвальны лішай,
С

ЛОВА «герпес» у большасці з нас
асацыюецца з ліхаманкай на вуснах — «несур'ёзнай» болькай, якая
праходзіць праз некалькі дзён. Але
герпес бывае розным...
Адзін з распаўсюджаных яго варыянтаў — апаясвальны герпес (альбо лішай),
віруснае захворванне, у працэсе якога пашкоджваецца нервовая сістэма і скурнае
покрыва чалавека. Найбольш часта гэтая
немач назіраецца ў тых, каму за пяцьдзясят. Заўважана таксама, што пажылыя
людзі больш цяжка пераносяць яе. У іх
звычайна мацней выражаны боль, часцей
узнікаюць ускладненні. Гэта абумоўлена
ўзроставымі зменамі ў арганізме, зніжэннем яго супраціўляльнасці.

Класіка і не толькі
Гэтая хвароба звычайна пачынаецца з
болю — моцнага, калючага. Баліць спіна
або паясніца, або востры боль пранізвае
вобласць рэбраў. Чалавек адчувае слабасць, млоснасць, часам павышаецца тэмпература. У чым справа? Усё становіцца
зразумелым праз некалькі дзён: у болевых
зонах з'яўляюцца невыразныя ружаватыя
плямы, а прыкладна праз суткі на іх месцы
— калоніі вадзяністых пухіркоў. Паступова
яны падсыхаюць, утвараючы скарыначкі.
Такая класічная карціна гэтай немачы.
Але, адзначаюць медыкі, як пры любой
хваробе, існуюць і выключэнні з правіл.
Напрыклад, высыпанні могуць зусім не з'явіцца або пузыркі бываюць адзінкавымі,
на якія хворы, а часам і ўрач, могуць і не
звярнуць увагі. Аднак гэта не значыць, што
хвароба працякае ў лёгкай форме. Бо ўзбуджальнік гэтага лішаю пашкоджвае нервовую сістэму, выклікае запаленне нервовых
вузлоў — ганглій. Таму хворы і адчувае
пакутлівы боль, які асабліва ўзмацняецца
ўначы. У адных ён ныючы, не адступае ні
на хвіліну, у іншых — прыступамі, пякучы,
падобны на прастрэл.
Пры апаясвальным лішаі хваравітыя
сімптомы чалавек адчувае па ходзе нервовых ствалоў, часцей міжрэберных — у
гэтай вобласці, на спіне з'яўляюцца аднабаковыя высыпанні. Калі вірус «захоплівае»
трайчасты нерв, высыпанні ўзнікаюць на
твары, на слізістай абалонцы носа і нават
на вочным яблыку. Пры вушной форме
ружаватыя плямы з'яўляюцца на вушной

ракавіне і вакол яе, у вонкавым слыхавым
праходзе.

Небяспечная не хвароба,
а ўскладненні?
Урачы гавораць, што апаясвальны герпес небяспечны не сам па сабе (вядома,
калі правільна яго лячыць), а тымі ўскладненнямі, якія ён выклікае. А адбываецца
гэта даволі часта. Самае распаўсюджанае
ўскладненне — постгерпетычная неўралгія. Яна ўзнікае ў кожнага трэцяга хворага
старэй за 60 гадоў. У лепшым выпадку на
лячэнне ідзе месяц, але нярэдка — тры,
паўгода, а то і больш. Знясільваючы боль
вымушае чалавека «сядзець» на моцных
анальгетыках. Зразумела, як гэта адбіваецца на здароўі. У людзей больш сталага
ўзросту могуць развіцца рухальныя парушэнні, зніжаецца адчувальнасць.
Цяжкія ўскладненні ўзнікаюць пры вочнай і вушной форме хваробы — напрыклад, устойлівае запаленне слыхавога нерву і нерву твару, паніжэнне вастрыні зроку,
пагаршэнне слыху.
Нярэдка да апаясвальнага лішая можа
далучыцца і так званая другасная бактэрыяльная інфекцыя (стрэптакокі, стафілакокі).

Адкуль вецер дзьме?
Апаясвальны лішай — «родны брат»
дзіцячай вятранкі: абодва захворванні выклікае адзін і той жа вірус герпесу — варыцэла-зостэр.
Лічыцца, што калі чалавек перахварэў
на вятранку ў дзяцінстве, то ў яго значна павышаецца рызыка захворвання на
апаясвальны лішай. Магчымае заражэнне вірусам іншых людзей, часцей дзяцей,
аднак пры інфіцыраванні дзіця захварэе
на ветраную воспу, а не на лішай. Групу
ўзроставай рызыкі складаюць людзі пасля 50 гадоў.
Такім чынам, вірус ветраной воспы пасля захворвання не знікае раз і назаўжды,
а хаваецца ў нервовых клетках. Ён можа
«драмаць» там доўгія гады, а можа і нечакана «абудзіцца». Што ж дзейнічае на яго,
як званок будзільніка? Рэактывацыя віруса і развіццё клінічных праяў у выглядзе
апаясвальнага герпесу адбываюцца пры
аслабленні імунітэту і могуць быць спра-

або Такі розны герпес

вакаваныя рознымі фактарамі: стрэсавымі
станамі, фізічнымі траўмамі, пераахаладжэннем, інфекцыйнымі захворваннямі і
г.д. Рызыка ўзнікнення лішая значна ўзрастае ў асоб пажылога ўзросту, а таксама ў
хворых, якія пакутуюць ад анкалагічных і
гематалагічных захворванняў, атрымліваюць гарманальную, прамянёвую тэрапію і
хіміятэрапію.

Лячыць як мага хутчэй!
Вельмі важна пачаць лячэнне апаясвальнага герпесу ў першыя 2—3 дні захворвання,
каб папярэдзіць ускладненні. Без супрацьвірусных прэпаратаў не абысціся — толькі
яны могуць спыніць напад «агрэсара». Цяпер ёсць шмат эфектыўных сродкаў для
лячэння, але любы мае супрацьпаказанні,
таму падбіраць іх павінен урач.
Увага! Заразлівасць віруса апаясвальнага лішая нязначная, і нават цесныя
зносіны з хворым могуць не прывесці да
захворвання. Тым не менш у перыяд з'яўлення ў хворага моцных высыпак пажадана
ізаляваць яго ад малых дзяцей і людзей
пажылога ўзросту.
Часам бывае неабходна даследаваць
стан імунітэту і дадаткова прызначыць
спецыяльныя прэпараты, якія актывізуюць
работу ахоўных сіл арганізма. Калі непакояць моцныя болевыя адчуванні, абавязкова
трэба звярнуцца да доктара, які падбярэ
анальгетыкі. Рэкамендуецца прымаць вітаміны А, Е і групы В.
Што датычыцца скурных высыпак, пухіркі і скарыначкі апрацоўваюць антысептычнымі сродкамі (моцным растворам марганцоўкі, зялёнкай), але лепш карыстацца
спецыяльнымі мазямі, якія прымяняюць
менавіта пры герпесным сыпе. Гэта важна, каб папярэдзіць далучэнне другаснай
бактэрыяльнай інфекцыі.
Для здымання свербу можна да месца
высыпак прыкладваць пакецікі з лёдам,
прыгатаваным на настоі рамонку. Пасля
падсыхання пухіркоў доктар можа прызначыць мазі, якія ўтрымліваюць антыбіётыкі.
Для здымання ацёкаў выкарыстоўваюць
антыгістамінныя прэпараты, а пры паражэнні вачэй прызначаюць вочныя кроплі.
Пасля таго, як пройдзе востры перыяд
хваробы, урач можа прызначыць і фізіятэрапеўтычныя працэдуры, напрыклад ультрафіялетавае апрамяненне.

У востры перыяд хваробы нельга прымаць ванну: загойванне ранак на скуры
можа зацягнуцца. Карыстайцеся ручным
душам, каб пазбегнуць пападання вады,
і асабліва гелю або мыла, на месцы высыпанняў.

І сёе-тое аб прафілактыцы
Ці можна засцерагчыся ад гэтай непрыемнай хваробы? Адзіная парада, якую даюць медыкі, — умацоўваць імунітэт, каб
ахоўныя сілы арганізма трымалі вірус у цуглях, пазбаўляючы яго магчымасці актывізавацца. Але, як вядома, з гадамі імунітэт
зніжаецца — працэс распазнання ўласных
і чужародных антыгенаў становіцца менш
дакладным, слабее і інтэнсіўнасць імунных
рэакцый. Гэта цалкам натуральна. З прыродай не паспрачаешся. І не трэба ўступаць
з ёй у канфлікты, важна жыць у згодзе з яе
законамі: больш рухацца, быць на паветры
(аднак неабходна асцерагацца пераахаладжэння) і правільна харчавацца.
Менавіта харчаванне — вырашальны
фак тар у падтрыманні імунітэту, адзначаюць дыетолагі. Напрыклад, з узростам
натуральныя змены ў страўнікава-кішачным тракце непазбежна прыводзяць да
таго, што пагаршаецца засваенне вітамінаў А, С, групы В, розных мінералаў, а
гэта моцны ўдар па імунітэце. Падтрымаць
яго ў добрым стане дапамагае прыём вітамінна-мінеральных комплексаў, прычым
не эпізадычны, а круглагадовы. З наступленнем халодных дзён у меню павінны
быць прадукты, карысныя для арганізма.
З раслінных гэта брокалі, кабачкі, гарбуз,
морква, бабовыя, зяленіва, цытрусавыя,
арэхі. У штодзённым рацыёне абавязкова павінны прысутнічаць кісламалочныя
пра дук ты з бія да баў ка мі, бе лае мя са,
ненасычаныя тлус тыя кіслоты. Апошніх
шмат у ласосі, селядцы, алеі (асабліва ў
аліўкавым). З напояў аддайце перавагу
зялёнай гарбаце.
А што наконт імунастымулятараў? Здавалася б, самае простае: купіў у аптэцы,
прапіў курс — і няма праблем. Але медыкі
папярэджваюць: ужываць іх можна, толькі
калі ёсць сур'ёзныя медыцынскія паказанні.
І прызначыць павінен іх доктар, як правіла,
пасля даследавання імуннага статусу.
Падрыхтавала
Вольга КУЛІНКОВІЧ.

сябе ў далёкім будучым, навуцы невядома. Беларускі вучоны, доктар
медыцынскіх навук, прафесар Мікалай Сарока перакананы, што «эліксір маладосці» не будзе вынайдзены
ніколі. Гэта супярэчыла б законам
біялогіі і прыродзе жывога арганізма. «Эліксір маладосці» для кожнага чалавека — гэта, перш за ўсё,
ён сам. Толькі прыкладаючы вялікія
намаганні для падтрымання фізічнага здароўя, пазбягаючы сур'ёзных
стрэсаў, чалавек можа заставацца
маладым. Бо здароўе кожнага з нас
залежыць ад ладу жыцця...
Біялагічная працягласць жыцця
вагаецца ад 70 да 150 гадоў. На
сёння нармальным лімітам біялагічнай працягласці жыцця можа
быць 100 гадоў. Раней гэты тэрмін
лічыўся мэтай, да якой трэба было
імкнуцца. Сёння можна меркаваць,
што праблема таго ж сярэднестатыстычнага беларуса ў тым, што
ён проста... не бачыць сябе старэйшым за 70 гадоў! А калі ты «не бачыш» сябе 100-гадовым, то наўрад
ці дажывеш да такога юбілею.
Вядома, што працягласць жыцця
залежыць ад цесна звязаных паміж
сабой сацыяльных і біялагічных фактараў. Да сацыяльных адносяцца:
характар працы (яна павінна падабацца, спрыяць уласнаму іміджу,
а таксама правільным чынам спалучацца з адпачынкам), узровень
матэрыяльнай забяспечанасці і медыцынскім абслугоўваннем, жыллёвыя ўмовы, узаемаадносіны асобы
і грамадства, рэалістычнасць ацэнкі сваіх магчымасцяў, адэкватнасць
выбару сацыяльнай ролі і ўласнага
месца ў грамадстве. Адзначаецца,
што з ростам цывілізаваных формаў жыцця яе сярэдняя працягласць
паступова ўзрастае. Удзельная вага
пажылых людзей больш высокая, як
правіла, у развітых краінах, а таксама ў буйных гарадах.
Да біялагічных фактараў адносяцца пол (ва ўсіх краінах свету працягласць жыцця жанчын большая,
чым у мужчын), характар спадчыннасці (генетычны код), прыродна-кліматычныя ўмовы асяроддзя
(лепш жыць у звыклым з дзяцінства клімаце або належным чынам
прыстасоўвацца да новых умоў,
развітвацца са старымі звычкамі),
экалагічная спрыяльнасць.
Працэс старэння закладзены ў
генетычную праграму і абумоўлівае выкарыстанне энергетычнага
і псіхалагічнага запасу чалавека.
Старасць — натуральны і заканамерны перыяд развіцця, біялагічны феномен, які суправаджаецца

сур'ёзнымі псіха ла гіч ны мі
і сацыяльнымі змя нен нямі. Ста расць
на блі жа ец ца
да ча ла ве ка
праз фізічнае
аслабленне
ар га ніз ма і
псі хіч нае аслаб лен не ін та рэсаў.
Вядома, што псіхічнае згасанне паскарае фізічнае. А значыць, людзі,
якім удаецца доўга захоўваць псіхічную актыўнасць, якая адкладвае,
у сваю чаргу, адбітак на актыўнасць
фізічную, працягваюць маладосць
і адсоўваюць няду жую глыбокую
старасць.
Многія даследчыкі разглядаюць
старасць як сукупнасць страт —
эканамічных, сацыяльных, індывідуальных. У той жа час адзначаецца, што гэта свайго роду кульмінацыйны момант акумуляцыі вопыту
і ведаў, інтэлекту і асобаснага патэнцыялу, які дазваляе прыстасоўвацца да ўзроставых змен.
У падмурку даўгалецця — феномену дажывання чалавека да высокіх узроставых межаў — хаваюцца
многія фактары. Напрыклад, спадчыннасць, тып вышэйшай нервовай
дзейнасці (даўжэй жывуць людзі лёгкія — не легкадумныя, а тыя, што
не ствараюць праблем, не ідуць на
канфлікт, а ва ўсім шукаюць пазітыў), змены ў выніку перанесеных
захворванняў, сацыяльна-эканамічныя ўмовы, прыродна-геаграфічнае
асяроддзе. Вялікае значэнне надаецца ролі спрыяльнага прыроднага
асяроддзя — клімату, глебы, вады,
флоры, фаўны. Спалучэнне спрыяльных экалагічных фактараў спрыяе
даўгалеццю і нават крыху згладжвае
значэнне спадчыннай асновы. Вельмі
важнае для даўгалецця традыцыйнае і рацыянальнае харчаванне. Яно
звычайна высокавітамінізаванае,
збалансаванае па ўсіх асноўных
кампанентах, мае аптымальныя суадносіны па мікраэлементах, паніжаную каларыйнасць. Такі тып дыеты
павінен скласціся ў раннім дзяцінстве
і захоўвацца ў далейшым. Пэўную ролю адыгрываюць за сталом няспешнасць і пэўныя рытуалы.
Спрыяе захаванню даўгалецця
і традыцыйная нацыянальная культура, псіхалагічны клімат, пры якім
забяспечваецца высокая павага да
старых людзей. Доўгажыхары рана пачынаюць і позна завяршаюць
працоўную дзейнасць, а сама праца характарызуецца пастаянствам і
ўмеранасцю фізічных і нервова-псіхічных нагрузак.
Вельмі распаўсюджаная з'ява —
заўчаснае старэнне. Для большасці
пажылых і старых людзей характэрныя розныя ступені заўчаснай старасці, паколькі працэс гэты таксама
залежыць ад многіх прычын. Гэтаму
могуць спрыяць хваробы, якія хутка развіваюцца, прыводзяць да нядужасці і інваліднасці. Напрыклад,

атэрасклероз з'яўляецца адным з
асноўных фактараў, якія вызначаюць характар старэння і яго тэмп.
Звычайна біялагічны ўзрост людзей,
якія пакутуюць ад атэрасклерозу,
«прасоўваецца» на 10-15 гадоў.
Пры заўчасным старэнні функцыянальны стан сардэчна-сасудзістай
сістэмы пагаршаецца ў большай
ступені, чым пры нармальным старэнні. Склероз сасудаў мозга, які
прагрэсуе, па сваіх сімптомах нагадвае старэчае адрахленне. У мужчын
45-55 гадоў са з'явамі заўчаснага
старэння паніжаецца выпрацоўка
мужчынскіх палавых гармонаў і павышаецца выпрацоўка жаночых.
Аслабляецца агульная імуналагічная рэактыўнасць, у крыві павялічваецца ўтрыманне халестэрыну.
Прыкметы заўчаснага старэння
заўважаны і пры такіх хранічных захворваннях, як туберкулёз, язвавая
хвароба, цукровы дыябет 2 тыпу,
псіхічныя траўмы, імунная недастатковасць. Вялікую ролю іграюць псіхічны і эмацыянальны стрэс, недаяданне, іанізуючая радыяцыя.
Тут варта патлумачыць, што хваробы не сыплюцца на чалавека з ніадкуль. Усе яны сведчаць аб нейкіх
памылках у паводзінах канкрэтнага
чалавека, аб тым, што ён стварыў
для іх пэўную глебу. І чым раней мы
ўсе гэта ўсвядомім, тым лепш. Бо,
як вядома, позна піць «Баржомі»,
калі ад здаровай печані засталіся
адны ўспаміны...
У працах Гіпакрата былі знойдзены першыя апісанні прыкмет
старэння і хвароб у старых людзей
— спецыфічныя сімптомы хвароб
нырак і жоўцевых шляхоў, удушша
і кашаль, боль у суставах, галавакру жэнне, бяссонніца, аслабленне слыху, катаракта і інш. Вялікае
значэнне надавалася канстытуцыі
чалавека — характару і агульнаму
целаскладу. Лічылася, што флегма ты кі асаб лі ва пад вер жа ныя
хваробам старасці, а халерыкі ў
старэчым узросце хварэюць мала.
Тады ж было заўважана, што старыя адчуваюць сябе лепш летам і
на пачатку восені.
У прафілактыцы старасці галоўную ролю адводзілі дыеце і харчаванню. Старым прапанавалася ўжываць нятлустае мяса, рыбу, алей,
сухафрукты. Авіцэна раіў ужываць
пераважна малочна-раслінную ежу,
невялікую колькасць чырвонага віна. Акрамя таго, ён раіў не забывацца на прагулкі, масаж, верхавую
язду і паслабляльныя сродкі. Старым раілі жыць толькі ў коле сваёй
сям'і, бо адзінота лічылася адной з
асноўных прычын старэння.
У ча сы ся рэд ня веч ча ўрачы
італь ян скай Са лерм скай ме дыцынскай школы лічылі, што для дасягнення даўгалецця варта ўжо ў
актыўным узросце весці ўмераны
лад жыцця, знаходзіцца ў радасным
настроі і мець паўнавартасны адпачынак. Лепш і сёння не скажаш.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Тайны цела

ЗНЕШНІЯ ПРЫКМЕТЫ
ЎНУТРАНЫХ ХВАРОБ
П

А тым, як вы выглядаеце, можна вызначыць
многае. У тым ліку і хваробы, якія, магчыма,
у вас ужо ёсць або могуць праявіцца ў будучыні.
Не палянуйцеся і агледзьце сябе (і сваіх блізкіх)
уважліва, як кажуць, ад макушкі да пятак, а калі
нешта не спадабаецца, абавязкова прайдзіце
абследаванне.

1. На твары напісана...

 Вельмі бледным твар часта бывае пры анеміі,
парушэнні работы нырак.
 Жаўтаватае адценне скуры, жоўтыя кругі пад вачамі і пігментныя плямы назіраюцца пры захворваннях
печані, жоўцевага пузыра.
 Чырвоны твар можа быць прыкметай розных
скурных захворванняў, а таксама наступствам дэфіцыту магнію ў арганізме.
 Бледна-ружовыя кругі пад вачамі могуць сігналізаваць аб непаладках з мачавым пузыром. Сіняватая
скура твару — нярэдка сведчанне праблем з лёгкімі,
бронхамі, сэрцам.
 Зямліста-шэры колер і цёмныя кругі пад вачамі
— магчымыя парушэнні ў рабоце нырак, кішэчніка,
эндакрыннай сістэмы.
 Ацёчнасць — варта праверыць работу сэрца,
нырак.
 Павышаная сухасць — магчымыя парушэнні ў
рабоце страўніка, пагроза развіцця цукровага дыябету, а таксама недахоп вітамінаў у арганізме.
 Павышаная вільготнасць — верагодныя хваробы
сэрца, лёгкіх, гарманальныя парушэнні, неўрозы.
 Пажаўценне бялкоў вачэй можа сведчыць аб
хваробах печані і жоўцевых шляхоў.
 Чырвоныя пражылкі — высокі артэрыяльны ціск
(асабліва калі спалучаецца з выпадзеннем палёў зроку і «мушкамі» перад вачыма), моцная стомленасць.
 Выдзяленні ў вугалках вачэй — парушэнні абмену рэчываў, гнойныя выдзяленні — кан'юнктывіт.
 Вочы лупатыя, з хваравітым бляскам — магчымыя праблемы эндакрыннага апарату.

2. Чытаем па вуснах...

 Цёмныя або сіняватыя вусны сведчаць аб праблемах з сэрцам і лёгкімі.
 Белыя або бледныя вусны хутчэй за ўсё паказваюць на анемію, праблемы з цыркуляцыяй крыві і
лімфы.
 Карычневыя крапінкі на вуснах бываюць прыкметай заражэння глістамі.
 Вусны сухія, абветраныя — гастрыт або язва
страўніка, дысбактэрыёз кішэчніка.
 «Заеды» ў вугалках — праблемы страўнікавакішачнага тракту. Калі яны працяглы час не загойваюцца — ускосная прыкмета дыябету.

3. Пакажы язык
Кожная зона на нашым языку з'яўляецца праекцыяй пэўнага органа. І калі нейкі орган пашкоджаны,
то мяняюцца выгляд і колер самога языка. Здаровы
язык чысты, раўнамерна ружовы, без глыбокіх складак і добра ўвільготнены. На хворым языку нейкія
ўчасткі могуць абясколерыцца або пачырванець,
памяняць форму (павялічыцца або «праваліцца», а
складкі стаць рэзкімі, скрывіцца).
Колер, таўшчыня і стан налёту на языку таксама гавораць пра тое, што робіцца ў нас унутры: чым больш
шчыльны налёт, тым мацней пашкоджаны адпаведны
орган. Лічыцца, што:
 калі налёт размяшчаецца ля асновы языка, значыць, у чалавека яўна парушаная работа страўнікавакішачнага тракту, а калі налёт на кончыку языка або
па краях — тое самае можна сказаць аб лёгкіх;
 глыбокія ямкі на языку — неабходна ўдзяліць
увагу здароўю кішэчніка, магчымы дысбактэрыёз;
 трэшчынкі па ўсёй паверхні языка сігналізуюць
аб паталогіі нырак, хваробах крыві, парушэнні абмену
рэчываў і гарманальнага балансу;
 жоўты налёт на языку гаворыць аб праблемах з

печанню і жоўцевым пузыром;
 зеленаваты налёт — ваш страўнікава-кішачны
тракт пакутуе на ўзроўні дванаццаціперснай кішкі;
 шчыльны налёт можа суправаджаць рэспіраторна-вірусныя захворванні;
 выражаны белы налёт сведчыць аб агульнай
зашлакаванасці арганізма.

4. Пазногці:
немач на кончыках пальцаў
Пласцінка здаровага пазногця заўсёды празрыстая, бледна-ружовага колеру, правільнай формы, з
невялікім светлым арэолам ля асновы. Любыя змены
колеру, з'яўленне на пазногцевай пласціне «хваляў»,
кропак — важкая прычына для неспакою.
 Раптоўнае пажаўценне пазногцяў можа быць
прыкметай павышэння білірубіну або захворвання
гепатытам.
 Калі пазногці пабялелі, варта вывучыць характар
гэтай з'явы. Калі яны сталі больш бледнымі цалкам,
трэба здаць аналіз на гемаглабін. У той час як белыя
крапінкі сведчаць аб магчымым дэфіцыце цынку або
кальцыю.
 Калі пазногці пайшлі «хвалямі» — праверце кішэчнік. Папярочныя няроўныя палоскі гавораць пра
магчымыя праблемы з ныркамі.
 Ломкія пазногці могуць быць наступствам праблем са шчытападобнай залозай.
 Гладкія, ненатуральна выпуклыя пазногці бываюць у людзей з сур'ёзнымі хваробамі сэрца і лёгкіх.
 Калі пазногаць «сколаты» кропкамі, як напарстак,
або спярэшчаны баразёнкамі, цалкам верагодна, што
арганізм пакутуе ад вітаміннай недастатковасці.
 Сінюшны колер пазногця паказвае на праблемы
з кровазваротам.

5. Ахілесава пята
На ступнях, як і на языку, сканцэнтраваныя зоныпраекцыі ўнутраных органаў і сістэм. Уздзеянне на
гэтыя кропкі часта прымяняецца ў акупунктуры.
Мазалі, «шпоры» і дэфармацыі ў розных месцах
ступні і пальцах ног не заўсёды бываюць ад нязручнага абутку. Нярэдка так хворыя органы пасылаюць
заклік аб дапамозе.
 Жоў ты колер ступняў паказвае на парушэнні
работы печані, жоўцевага пузыра.
 Арагавелая скура пяткі і падушачак пальцаў можа сведчыць аб парушэннях абмену рэчываў, гарманальным дысбалансе, праблемах са страваваннем.
 Змена тэмпературы і вільготнасці ступняў, балючасць — сігнал да таго, каб праверыць работу сардэчна-сасудзістай, нервовай і эндакрыннай сістэм.

6. Выскачкі нейкія!
Праблемная скура часта звязаная з унутранымі
захворваннямі.
Калі высыпка:
 на скронях — сігнал аб праблемах з жоўцевым
пузыром;
 на падбародку — непаладкі ў палавой сферы;
 на лбе, шчоках — займіцеся органамі стрававання;
 на спіне — магчымыя парушэнні ў рабоце эндакрыннай сістэмы, захворванні гінекалагічнага профілю, дысбактэрыёз кішэчніка.

ШТО, ДЗЕ І ЯК ШУКАЦЬ

 Самаабследаванне лепш рабіць раніцай, праз
некалькі хвілін пасля абуджэння.
 Разглядайце сябе пры рассеяным дзённым святле з дапамогай двух люстэркаў, каб добра ўсё бачыць
з розных бакоў.
 Старайцеся праводзіць агляд мінімум некалькі
разоў на тыдзень. Запісвайце свае назіранні.
 Калі заўважылі нейкія змены, не спяшайцеся з
высновамі, не стаўце самі сабе дыягназ і не прызначайце лячэнне — гэта павінен рабіць толькі доктар.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

