ЛЕТНІЯ КАНІКУЛЫ:

І КАРЫСНА, І ЦІКАВА
М

Ы імкнёмся вывезці дзяцей на мора: свежае паветра, сонца,
гаючая вада... Але нават калі гэта не ўдаецца, можна і трэба
правесці лета з максімальнай карысцю. На дачы, у вёсцы і нават у
горадзе разглядайце лета як цудоўны шанц правесці больш часу
з дзіцем, умацаваць яго здароўе і вашы з ім адносіны.
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ТЭРАПІЯ ЗАДАВАЛЬНЕННЕМ
Абудзіць адчувальнасць

Нацешыцца водарам

Мы прывыклі карыстацца скрабам для цела, каб
надаць гладкасць скуры, але працэдура пілінгу можа
даць нам значна больш, чым простае адлушчванне.
Гэта ў літаральным сэнсе адчувальная асалода, але і
не толькі: адна толькі медытатыўная засяроджанасць
на рухах рук і на тых адчуваннях, якія нараджаюцца
пад кончыкамі пальцаў, здольная паглыбіць у стан
рэлаксацыі. Абудзіць адчувальнасць цела практычна
ў кожнай яго кропцы, прастымуляваць нервовыя канчаткі, палепшыць цыркуляцыю крыві і лімфы, зведаць
ні з чым не параўнальнае пачуццё абнаўлення — усе
магчымасці для гэтага дае добры пілінг.
Як гэта робіцца. Каб ператварыць гэтую працэдуру ў сапраўдны рытуал, лепш адкласці ў бок звычайны
скраб і прыгатаваць сродак самастойна. З чаго — падкажа фантазія: тут прыдадуцца молатыя кававыя зярняткі або гарбатнае лісце, здробненыя арэхі, небуйныя
крышталі марской солі і нават дробны марскі пясок.
Змяшайце пілінгавую аснову з чайнай лыжкай алею
— напрыклад, кунжутнага або аліўкавага. І дадайце
некалькі кропель алею эфірнага: лаванды, сандалу,
мяты, неролі... У кожнага эфірнага алею ёсць сваё
прызначэнне: адзін здольны змякчыць скуру, другі —
надаць тонус стомленым зонам, трэці — справіцца з
цэлюлітам. Вы можаце выкарыстоўваць веды, назапашаныя водаратэрапеўтамі, але лепшым выбарам
стане той алей, пах якога вам падабаецца, той, у якім
вы будзеце адчуваць патрэбу ў момант працэдуры.
Так вы зможаце ўздзейнічаць і на нюх, а праз яго — на
настрой і агульны стан. Прыглушыце ў ваннай святло,
захутайцеся на некалькі хвілін у нагрэты ручнік, каб
зняць напружанне і падрыхтаваць скуру. Нанясіце на
сухое цела сумесь для пілінгу і асцярожна пагладжвайце яго, рухаючыся ад пальцаў ног і рук у кірунку
да сэрца. Дзейнічайце па натхненні: чаргуйце лёгкія
дотыкі і адчувальныя націскі, пашчыпванні і расціранні.
Напрыканцы змыйце рэшткі пілінгу і шчодра, не прапускаючы ніводнага ўчастка, нанясіце змякчальны
алей або бальзам для цела. Старанна разатрыце яго
— так, каб адчуць цеплыню ў кожнай клетачцы.

Улада пахаў вялікая: яны могуць супакоіць і раздражніць, аднавіць сілы пасля цяжкага дня і стварыць
добры настрой напярэдадні важных падзей. Эфірныя
алеі, крыніцы водаратэрапіі, можна дадаваць у некаторыя стравы і ўзбагачаць імі сродкі для твару, змяняць
імі атмасферу ў доме і аблягчаць хваробы — як цела,
так і душы.
Як гэта робіцца. Некалькі кропель эфірнага алею
карыцы дапамагаюць аднавіць эмацыйны баланс,
алею ружы — падсілкаваць скуру і прагнаць трывогу,
алею іланг-ілангу — аднавіць пашкоджаныя ўчасткі і
зняць раздражняльнасць, алею пачулі — устараніць
лушчэнне і сканцэнтраваць увагу. Ванны з дабаўленнем эфірнага алею цытрусавых (папярэдне яго
трэба растварыць у звычайным алеі, каб пазбегнуць
апёку) паляпшаюць кровазварот і разгладжваюць
цэлюліт, а кропкава нанесеная эфірная выцяжка з
алею піхты загойвае парэзы. Але ёсць і зусім простыя
рэчы. Надаць падушцы, на якой мы праводзім кожную ноч, лавандавы пах спакою або водар карыцы,
які панясе ў свет мрой, — што можа быць лепшым
для таго, каб бачыць прыемныя сны і раніцай устаць
поўным сіл і з добрым настроем? Нанясіце адну-дзве
кроплі ўпадабанага вамі эфірнага алею на падушку
або прыгатуйце спрэй: развядзіце некалькі кропель
алею ў спірце і дадайце да сумесі дыс тыляваную
ваду. Паэксперыментуйце з пахамі і стварыце ўласную духмяную сумесь для дома. «Свой» пах можна
выкарыстоўваць не толькі ў водаралямпе, але і насычаць ім сашэ з сухіх кветак, якімі добра перакладаць
бялізну, браць іх з сабой у паездкі. Тады, дзе б мы
ні апынуліся, з намі заўсёды будзе заспакаяльны
водар — свята пасярод будняў.

Пагладзіць па галаве
Улагодзіць цела, розум і душу можна асцярожнымі
дотыкамі да галавы: яны заспакойваюць і напаўняюць
энергіяй, здымаюць стрэс і стомленасць. Мы нібыта
вяртаемся ў дзяцінства, калі нас гладзілі родныя, каб
суцешыць і рассеяць нашы трывогі. Масаж галавы,
які шырока выкарыстоўваецца ў аюрведычнай практыцы, уздзейнічае на актыўныя цэнтры, а праз іх — на
стан унутраных органаў. Але не абавязкова валодаць
гэтым мастацтвам, каб ведаць: мяккі масаж галавы
— гэта проста вельмі прыемна. А калі дадаць да яго
невялікую колькасць спецыяльнага алею, да тэрапіі
духу далучыцца і тэрапія цела: валасам вельмі карысная такая стымуляцыя.
Як гэта робіцца. Уявіце, быццам вы сядзіце на лясной паляне ў сонечны дзень, сонца грэе вам макушку.
Разатрыце далоні, патрасіце кісцямі, адчуваючы, як
стомленасць сцякае з пальцаў. Памачыце іх у цёплым
алеі: міндальны для тлустых валасоў, какосавы — для
сухіх. Лёгкімі рухамі падушачак пальцаў пагладжвайце
скуру галавы, «малюючы» на ёй маленькія спіралепадобныя кругі знізу ўверх, у кірунку да цемені. Пяшчотна
патрыце скроні і патыліцу; кароткімі рытмічнымі паляпваннямі «прабяжыцеся» ад вушэй да макушкі і назад.
Захапіце ў жменю валасы і злёгку пацягайце ў розных
кірунках. Закончыце самымі сапраўднымі пагладжваннямі: далікатна вядзіце далонню ад ілба да патыліцы
і, калі вам не хочацца маўчаць у гэты момант, гаварыце — усе тыя словы, якія вам прыемна было б пачуць,
заспакаяльныя або падбадзёрлівыя. На заканчэнне
паляжыце ў цішыні і паўзмроку пяць хвілін, заплюшчыўшы вочы і паклаўшы далонь на лоб.

У Беларусі амаль
70% донараў —
мужчыны
У

Беларусі каля 70% донараў крыві і яе
кампанентаў — мужчыны. Пра гэта паведаміў дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра гематалогіі і трансфузіялогіі, доктар медыцынскіх навук, прафесар Міхаіл Патапнёў. «Калі казаць пра
сацыяльную структуру донараў, то часцей
за ўсё гэта рабочыя (60—70% ад агульнай
колькасці), беспрацоўныя складаюць ад 3
да 5%, астатнія — служачыя, медыкі, студэнты», — адзначыў ён.
Кроў бяруць у мужчын не больш за 5 разоў на
год, у жанчын — 4, а плазму і трамбацыты (гэта
кампаненты крыві) дазволена здаваць усім да 24
разоў на год. Пры гэтым чалавек можа быць донарам да 60 гадоў. У адпаведнасці з міжнароднымі
стандартамі бяспечная доза крыві, якую бяруць за
раз, складае 450 мілілітраў, а плазмы — 500—600
мілілітраў.
Калі чалавек захацеў стаць донарам, пры сабе
ён павінен мець медыцынскую даведку пра перанесеныя захворванні, траўмы, аперацыі, вынікі
флюараграфічных абследаванняў. Яе выдаюць у
паліклініцы. Акрамя таго, спатрэбяцца фотаздымак, дакумент, які сведчыць асобу.
«У аддзяленні (ці на станцыі) пералівання крыві
патэнцыйны донар праходзіць агляд урача. Пасля
чаго атрымлівае допуск, здае аналіз крыві. Гэты
ўзор даследуюць на ВІЧ/СНІД, вірусы гепатытаў В
і С, сіфіліс», — расказаў М. Патапнёў.
У людзей з 5—7-гадовым донарскім стажам
аднаўленне клетак праходзіць значна хутчэй, чым
у астатніх. Можна сказаць, што гэта альтэрнатыва
амалоджвальным працэдурам.
У той жа час, адзначыў прафесар, стаць донарам крыві і яе кампанентаў могуць далёка не
ўсе ахвотныя: «У Беларусі існуе жорсткая сістэма
адбору донараў. У ідэале імі могуць быць ад 20
да 30% насельніцтва, але ў рэальнасці нямногім
больш за 1%».
Спіс захворванняў, на падставе якіх медыкі
адмаўляюць чалавеку ў здачы крыві, уключае 29
пунктаў. Сярод іх ВІЧ/СНІД, сіфіліс, туберкулёз,
гепатыт, бранхіяльная астма, страта слыху, мовы,
анкалагічныя і скураныя захворванні. Акрамя таго,
донарамі не могуць стаць гіпертонікі (з ІІ і ІІІ ступенню захворвання), сардэчнікі, нарказалежныя і тыя,
хто важыць менш за 55 кг.
Вольга ГРЫГОР'ЕВА, «Мінск-Навіны».

Ахутацца цеплынёй
Сагрэцца і адчуць, як не толькі «адтаюць» азяблыя
рукі, але і праходзіць унутранае напружанне, асабліва
прыемна ўзімку. Дабратворную сілу цяпла мы чэрпаем
ля каміннага агню, у расслабляльнай ванне... Але ёсць
і іншыя магчымасці ім нацешыцца. І разам з ім адчуць
дабратворнае ўздзеянне траў і спецый, у якіх так добра разбіраецца аюрведа. Адмысловы масаж травянымі мяшочкамі, сагрэтымі ў алеі, здольны лячыць
суставы, здымаць апатыю і рэгуляваць энергетычны
баланс нашага арганізма. Але нават той, хто не валодае гэтай навукай, здольны атрымаць задавальненне,
скарыстаўшыся базавымі прынцыпамі «тэрапіі цяпла».
Асноўны яе прынцып просты: сумесь траў і спецый
загортваецца ў тканіну і акунаецца ў разагрэты алей.
Ад духмянай цеплыні, якая свабодна «гуляе» па целе
ўслед за пахкім клуначкам, знікае напружанне і з'яўляецца глыбокае пачуццё абароненасці і спакою.
Як гэта робіцца. Ёсць мяшочкі з гатовымі сумесямі, але больш прыемна зрабіць іх самастойна. У якасці
базавай асновы можна ўзяць рыс і зварыць яго разам
з травамі, або змяшаць запараныя зёлкі з соллю. Дадайце тыя спецыі, якія вам у гэты момант асабліва патрэбныя: напрыклад, імбір, каб аднавіць сілы; куркуму,
каб танізаваць скуру; кардамон, каб прыйсці ў сябе
пры фізічнай або душэўнай стомленасці; мускатны
арэх, каб сагрэцца; шафран, каб супакоіцца... Завяжыце гэтую сумесь у тугі клуначак з ільняной тканіны,
разагрэйце какосавы або аліўкавы алей і намачыце ў
ім мяшочак. Вадзіце ім па целе плаўнымі павольнымі рухамі ў напрамку сэрца. Спыніцеся ля суставаў і
«пакружыце» вакол іх. Прыслухоўвайцеся да сваіх адчуванняў, няхай яны вас вядуць: дзесьці вы захочаце
бязважка прайсціся цёплым мяшочкам, дзесьці — націснуць, дзесьці — патрымаць над скурай клуначак,
які дыхае цяплом. Напрыканцы размяркуеце алей, які
яшчэ не ўвабраўся, па целе і дазвольце сабе некаторы
час нічога не рабіць і ні пра што не думаць.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Прафілактыка

Цёплыя і светлыя летнія вечары
проста грэх упускаць. Пасля працы не ўсаджвайцеся перад тэлевізарам, а адпраўляйцеся разам з
дзіцем на веласіпедную прагулку.
Яна выдатна зніме дзённы стрэс,
умацуе сэрца і нервовую сістэму,
настроіць на радасны і спакойны
лад.
Калі ёсць магчымасць, добра
пачынаць з велапрагулкі раніцу:
усяго паўгадзіны дастаткова, каб
прачнуцца і размяцца. Для вас гэта
цудоўны фітнэс, а для дзіцяці — велізарнае задавальненне правесці
раніцу разам. Выбірайце месцы
далей ад ажыўленых аўтамабільных дарог — напрыклад, у парку
або скверы. На дачы пракладзіце
маршрут праз лес або з'язджайце
далёка ў поле.
У го ра дзе, дзе шмат глад кіх
асфальтавых дарожак, можна рэгулярна наладжваць забегі на роліках або заезды на скейце. Яшчэ
ідэя для ра ніш ніх або вя чэр ніх
прагулак — фрысбі, або лятаючыя дыскі. Калі ў вас ёсць сабака,
можна гарантаваць, што ўсе трое
атрымаеце каласальнае задавальненне.
І ЯШЧЭ. Калі вы ездзіце на веласіпедзе ў горадзе, купіце дзіцяці
велашлем. І сабе таксама — трэба
ж падаваць правільны прыклад.

Для загартоўкі:
ГУЛЯЮЦЬ УСЕ!
Клопат аб здароўі не павінен
быць сумным. Наадварот, яго можна ператварыць у вясёлую гульню
для ўсёй сям'і. Турніры па бадмінтоне, футбольныя матчы, воднае
пола ў возеры — усе гэтыя летнія
за да валь нен ні ўма цоў ва юць не
толькі мышцы, сардэчна-сасудзістую і нервовую сістэмы, але і сямейныя адносіны. Дарослым і дзецям вельмі важна адчуваць, што
яны адна каманда.
Загартоўвацца таксама карысней і весялей разам. Халаднаватыя абліванні па раніцах на свежым паветры — варыянт для тых,
у каго ёсць дача. Проста на зямлі
гэта рабіць не надта зручна, таму
абсталюйце недалёка ад сажалкі,

калодзежа або крана невялікі дашчаты насціл. Пачынайце з вады
+26—30 °С і паступова зніжайце
тэмпературу. Вылівайце на дзіця (і
сябе) усё вядро цалкам — прама на
макушку. Калі холадна, разатрыцеся махровым ручніком. Вельмі
танізуе!
Для малых можна ўсталяваць
надзіманы басейн — за дзень вада добра награваецца на сонцы.
І пабольш цацак! Зрабіце лодачку з паперы або нават цэлы флот
і наладзьце марскую бітву. Гульні ў
вадзе асабліва карысныя гіперактыўным дзецям.
І ЯШЧЭ. Самы просты і карысны трэнажор на дачы — невялікі
турнік: на ім можна не толькі падцягвацца, але і вісець, і куляцца,
а калі надакучыць — перарабіць
яго ў арэлі. Турнік можна зрабіць
паміж любымі двума дрэвамі, якія
стаяць побач.

Каб стаць бліжэй:
СЯМЕЙНАЯ
ЭКСПЕДЫЦЫЯ
Шчас лі выя мо ман ты пры носяць больш за ўсё радасці, калі іх
планаваць, прадчуваць, атрымліваць асалоду ад іх, а потым доўга
ўспамінаць. Такой падзеяй абавязкова стане загарадны паход
у выхадныя, асабліва з начлегам.
Калі зрабіць такія вылазкі на прыроду сямейнай традыцыяй, у вас з
дзецьмі з'явіцца агульная справа,
якая збліжае.
Вель мі важ на, каб у паходзе ў
кож на га бы лі свае аба вязкі: наву чы це дзі ця збі раць гал лё для
вогнішча, дапамагаць ставіць палат ку, чыс ціць буль бач ку, мыць
посуд у ручаі, як сапраўдны вандроў ца. Ка лі неш та не атрым лі ваец ца — не спя шай це ся на да памо гу, няхай яно паспрабуе разабрац ца само. І калі атрыма ец ца,
аба вязко ва хва лі це. Ва ша задача — даць дзе цям маг чы масць
ад чуць іх знач насць у ся мей най
сіс тэ ме.
А ўвечары, каля вогнішча, надыходзіць час гісторый і сямейных
легендаў: распавядзіце, як вы пазнаёміліся, як пажаніліся, як прывезлі сына або дачку з радзільні
і што перажывалі ў той момант.

Дзеці любяць падобныя аповеды
і запамінаюць іх на ўсё жыццё,
будуючы на іх сваю ўласную гісторыю.
І ЯШЧЭ. Аповеды могуць быць
і не вельмі сур'ёзнымі. Старэйшыя
дзеці любяць страшылкі пра «чырвоную руку» і «чорны пакой». З
пунк ту гледжання псіхалогіі, баяцца карысна (асабліва разам з
баць ка мі). Уяўля ю чы страш ныя
сітуацыі, дзіця вучыцца перажываць, выказваць свае эмоцыі і знаходзіць правільнае выйсце ў небяспечным становішчы. Нездарма
нават дарослыя любяць фільмы
жахаў!

Для развіцця: ХТО
Ў ЦЕРАМКУ ЖЫВЕ?
Заўважалі, што дзеці любяць
схавацца пад стол, завесіўшы яго
абрусам да самай падлогі, зрабіць
будан у садзе або паставіць палатку на дачным участку? У цеснай
прасторы дзіцяці ўтульна і спакойна: псіхолагі лічаць, што цёмная
«норка» нагадвае аб улонні маці.
Акрамя таго, гэта асабістая прастора, дзе дзіця можа пабыць самнасам.
Вось і дайце яму такую магчымасць, пабудаваўшы разам з ім
яго ўласную хатку. Уменне ўладкоўваць тэрыторыю спатрэбіцца
ў дарослым жыцці. На дачы гэта
можа быць будан у глыбіні саду, а
ў горадзе можна зрабіць «вігвам
індзейца» ў кватэры (з крэслаў і
коўдраў) або ў двары.
І ЯШЧЭ. Не забывайце, што дом
будуецца не для вас, а для дзіцяці. Няхай яно само прыдумае сваё
жыллё. Заахвочвайце настойлівасць і вынаходлівасць і не лайце
за памылкі: страх зрабіць нешта
не так застанецца на ўсё жыццё,
перашкаджаючы развівацца і спрабаваць новае.

Хто тут?
Ці ёсць у гельмінтаў свая геаграфія? Якія віды чалавечых паразітаў
распаўсюджаныя ў нашай краіне?
На сёння ў свеце вядома больш як
300 відаў гельмінтаў, якія могуць выклікаць захворванне ў чалавека. У нас
распаўсюджана каля 30-ці. Пераважна
гэта разнавіднасці, якія лакалізуюцца ў

кішэчніку, але сустракаюцца і паразіты
органаў жоўцевыдзялення, печані, лёгкіх, мышцаў. Часцей за ўсё выяўляюцца
аскарыды, вастрыцы, воласагалоў, трыхінелы; радзей свіны цэпень, таксакары,
цэркарыі і інш. Аднак, паколькі цяпер у
любым месцы шмат прыезджых, у тым
ліку з Азіі, Афрыкі, — расце колькасць
заражэнняў новымі відамі, з'яўляюцца
рэдкія, экзатычныя паразіты, якія раней
у нас не сустракаліся.

Праверка на жыўца
Што рабіць з «нашэсцем»? Магчыма, варта ўспомніць пра старую
добрую традыцыю здаваць аналізы ў спецыялізаваныя лабараторыі,
асабліва калі вам ужо працяглы час
«неяк не па сабе».
Перш чым «пазбаўляцца ад паразітаў», варта пацвердзіць іх наяўнасць у
арганізме. Прамая дыягностыка зможа
выявіць саміх гельмінтаў, іх фрагменты,
лічынкі або яйкі. Ускосная дыягностыка
вызначыць другасныя змяненні, што адбыліся ў арганізме ў выніку жыццядзейнасці глістоў. Пасля агляду ўрач-інфекцыяніст зможа дакладна сказаць, якія
аналізы неабходныя. Але часцей за ўсё
на аналіз бяруць кал, мачу, кроў, рэктальную слізь. Радзей даследуюць змесціва прасвету дванаццаціперснай кішкі,
жоўць, макроту, мышачную тканку.

Група рызыкі
У групу рызыкі ўваходзяць у першую чаргу людзі, якія маюць кантакт
з жывёламі. Сюды ж можна аднесці
турыстаў, паляўнічых і рыбаловаў,
жыхароў сельскай мясцовасці. Асаблівую ўвагу варта ўдзяляць дзецям,
паколькі яны часта не захоўваюць
правілы гігіены.
Гельмінты пранікаюць у арганізм чалавека з ежай, вадой, пры кантакце з
забруджанай зямлёй, праз крывасмокаў. Каб знізіць рызыку заражэння, неабходныя элементарныя меры бяспекі:
агародніну і садавіну (асабліва, калі
яны мелі кантакт з зямлёй) трэба старанна мыць, мяса варыць або смажыць
не пакідаючы крыві, рыбу варыць або
добра саліць. Сырую ваду можна піць
толькі заведама чыстую. Ваду сумнеў-

Для бадзёрасці:
БАСАНОЖ ПА РАСЕ
За го ра дам пры лю бой магчы мас ці выпус кай це дзі ця па бегаць басанож. Дагледжаны дачны
траў нік, мяк кі ляс ны лу жок або
пяс ча ны бе раг ля во зера — ідэальныя варыянты. Прапануйце дзіця ці па ха дзіць ра ні цай ба са нож
па ра се і са мі да лу чай це ся да
яго — сцяб лін кі прыем на па колваюць ступні і масажуюць ак тыўныя кропкі на іх, а раса прыем на
аха лодж вае.
І ЯШЧЭ. Можна змайстраваць
міні-басейн глыбінёй па шчыкалатку і насыпаць гладкай галькі на дно
— эфект не горшы, чым ад прагулак па расе. Пагуляйце з дзіцем у
«чаплю», якая ходзіць па каменьчыках, — гэта цудоўная аздараўленчая гімнастыка.

Для імунітэту:
ВІТАМІНІЗАЦЫЯ
Летам на дачы вітаміны растуць
проста з зямлі. Мала якое дзіця адмовіцца ад «імунізацыі» свежымі
суніцамі, малінай і іншымі ягадамі,
асабліва з малаком, ёгуртам або
вяршкамі. Калі кожны дзень на снеданне або падвячорак будуць ягады па сезоне, лічыце, што праграму
прафілактыкі восеньскіх ВРВІ вы
выканалі. Лясныя ягады карысней
за ўсё — у іх значна больш каштоўных рэчываў.
На ўчастку ў вас, хутчэй за ўсё,
дастаткова дзьмухаўцоў, крапівы,
лопуху, трыпутніку. Маладыя парасткі карысна дадаваць у салаты, супы, запяканкі, падліўкі. Ну і,
вядома, не забывайце аб прывычных, але такіх багатых на вітаміны
пятрушку, кроп, часнок і зялёную
цыбулю!
Падрыхтавала
Вольга КУЛІНКОВІЧ.

ЧЫМ ЯШЧЭ ЗАНЯЦЬ
ДЗІЦЯ ЛЕТАМ У ГОРАДЗЕ?
 Калі вы працуеце, а дзіця застаецца дома, прапануйце
яму да вашага прыходу схаваць «пірацкі скарб». Няхай намалюе карту, па якой вы ўвечары будзеце яго шукаць.
 Вазьміце на прагулку сумку і збярыце разам з дзіцем
шышкі, прыгожыя галінкі, лісцікі і кветкі. Дома ўсё гэта можна
засушыць і выкарыстаць для гербарыя або вырабаў.
 Арганізуйце «дзікую вячэру». Рассцяліце абрус на дыване або накрыйце стол газетамі і прапануйце ежу, якую можна
есці проста рукамі — без талерак, сурвэтак, прыбораў. Часам
парушаць правілы этыкету вельмі весела!

28 чэрвеня 2011 г.

Цацкі
ў нездаровай ежы —
пастка для дзяцей
Сет ка рэ ста ра наў хут ка га
харчавання Jack іn the Box адклікае з продажу цацкі, якія прызначаліся для дзіцячых набораў.
Jack іn the Box мае больш як
2200 кропак у ЗША — гэта пятая
па велічыні сетка хуткага харчавання ў краіне.
Улады ў Сан-Францыска і бліжэйшай акрузе Санта-Клара змаглі
зацвердзіць закон, які абавязвае
сеткі хуткага харчавання прадаваць
свае наборы для дзяцей у адпаведнасці са строгімі стандартамі харчавання, калі тыя ўключаюць у свой
кошт дзіцячыя цацкі. У 2010 годзе
мясцовыя ўлады прагаласавалі за
забарону на раздачу бясплатных
цацак пры набыцці дзіцячага абеду,
калі колькасць калорый, тлушчу,
солі і цукру ў адной порцыі перавышае ўстаноўлены ўзровень.
Між іншым, прадстаўнікі кампаніі Jack іn the Box запэўніваюць,
што рэклама іх прадукцыі скіравана перш за ўсё на пастаянных спажыўцоў фастфуду, а не на дзяцей.
Кампанія прапаноўвала ў дзіцячых
наборах сырныя сэндвічы на грылі
і палоскі курынага філе. Цацкі былі
адкліканы ў той момант, калі бацькі атрымалі магчымасць выбіраць
паміж долькамі яблыка пад карамельным соусам і бульбай фры.
Крытыкі фастфуду з адабрэннем успрынялі згоду кампаніі Jack
іn the Box адклікаць цацкі з дзіцячых набораў. Раней арганізацыя
падала ў суд на «Макдональдс»
за тое, што рэстаран заманьвае
дзяцей з дапамогай цацак з «Хэпі Міл». Абаронцы здаровага ладу
жыцця і правоў спажыўцоў працягваюць аказваць ціск на «Макдональдс», «Бургер Кінг», «Така
Бэл» і іншыя сеткі фастфуду, якія
працягваюць уключаць цацкі ў
свае наборы для дзяцей. Цацкі ў
дзіцячых наборах з'яўляюцца адной з самых аб'ёмных частак расходаў сетак хуткага харчавання.
Ву тан лічыць, што выдаткі на іх
складаюць палову маркетынгавага бюджэту кампаній. Але, відаць
па ўсім, гэтыя выдаткі цалкам сябе апраўдваюць. Раней псіхолагі
устанавілі, што цацкі ў дзіцячых
наборах спрыяюць змяненню паводзін дзяцей і прывыканню іх да
нездаровай ежы. А паколькі на рэгіянальных узроўнях фастфуду была аб'яўлена вайна, прадстаўнікі
сетак хуткага харчавання просяць
выключыць фастфуд са сферы адказнасці мясцовых улад...
Надзея НІКАЛАЕВА.

РАКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОДАВЕЦ)
Переносит дату проведения аукциона по продаже двух земельных участков для строительства и обслуживания индивидуальных
жилых домов, назначенный на 01 июля 2011 года, в связи с изменением кадастровой стоимости и начальной цены земельных
участков и

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже 2 (двух) земельных участков
для индивидуального жилищного строительства:
лот 1 — земельный участок в деревне Бузуны, участок № 20А площадью
0,1500 гектара, кадастровый номер участка 622085702101000226, начальная цена 12 000 000 (двенадцать миллионов) белорусских рублей.
Целевое назначение земельного участка — строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома. Удаленность от центра агрогородка Раков 4 километра, асфальтированный подъезд, готовится проект
уличных сетей (электричество, дорога, водопровод);
лот 2 — земельный участок в деревне Кучкуны, участок № 9 площадью
0,1537 гектара, кадастровый номер участка 622085708601000189, начальная цена 12 296 000 (двенадцать миллионов двести девяносто
шесть тысяч) белорусских рублей. Целевое назначение земельного
участка — строительство и обслуживание одноквартирного жилого
дома. Удаленность от центра агрогородка Раков 4 километра, район
индивидуальный застройки, готовится проект уличных сетей (электричество, дорога, водопровод).

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПАРАЗІТЫ — НА ВЫХАД!

Боль у суставах, «блукаючыя» мышачныя болі, асабліва ў суправаджэнні хранічнай стомленасці або
дэрматалагічных праблем, могуць
аказацца сімптомамі таго, што ваш
ар га нізм пад верг нуў ся на па ду
гельмінтаў (у прастамоўі — глісты).
Пра апошніх, калі гаворка ідзе пра
дарослых жыхароў цывілізаваных
краін, нават успамінаць не вельмі
прынята.
Нягледзячы на тое, што сёння модна
практычна любое захворванне тлумачыць наяўнасцю ў арганізме гельмінтаў, узровень «паразітарнай»
дасведчанасці ў грамадстве даволі
нізкі. Ёсць мноства пытанняў, на якія
мы не заўсёды ведаем адказ.
Глісты становяцца прычынай не толькі кішэчных расстройстваў. Іх жыццядзейнасць можа стаць ускоснай прычынай дэпрэсіі (у выніку інтаксікацыі
арганізма), хваробы печані або артрыту.
Вядомыя выпадкі, калі «насельнікі» аблюбоўвалі сустаўныя сумкі, выклікаючы
запаленне, або нават мышачную тканку, утвараючы гранулёмы і забіраючы з
крыві частку пажыўных рэчываў, асабліва вітамінаў.
Ад заражэння гельмінтамі няма імунітэту. Няважна, ці будзе гэта від, распаўсюджаны ў нас, або прышэлец з
экзатычных месцаў. Пасля вызвалення
арганізма ад паразітаў неўспрымальнасць да паўторнага заражэння не выпрацоўваецца. Рызыка стаць ахвярай
гельмінтаў павышаецца пры паніжаным
агульным імунітэце.
Як такой сезоннасці заражэння глістамі не існуе. У зімовы перыяд працэнт
захварэлых ніжэйшы, але жыццёвы
цыкл гельмінтаў такі, што яйкі, трапіўшы ў арганізм чалавека, актывізуюцца
ў любую пару года.
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най чысціні неабходна кіпяціць. Перад
ядой, пасля працы з зямлёй, пасля наведвання прыбіральні трэба абавязкова
мыць рукі цёплай вадой з мылам. Пасля
кантакту з сабакамі і катамі таксама неабходна мыць рукі (асабліва пасля прагулак), а саміх гадаванцаў рэгулярна
лячыць ад гельмінтаў. Варта засцерагацца ад крывасмокаў. Калі ў вас ёсць
падазрэнні на магчымасць заражэння,
звярніце ўвагу на сваё самаадчуванне.
Гельмінтозы лягчэй дыягнас туюцца ў
пачатковай стадыі. Заражэнне суправаджаецца наступнымі сімптомамі: павышэнне тэмпературы, гіпатанія, зніжэнне
актыўнасці і працаздольнасці, агульная
слабасць і раздражняльнасць, болевыя
адчуванні ў вобласці суставаў і мышцаў, сверб скур на га по кры ва і сып,
ацёчнасць тканак.
Лячэнне гельмінтозаў праводзяць
спецыфічнымі супрацьгліснымі сродкамі. Прымяненне большасці сучасных
прэпаратаў не патрабуе спецыяльнай
падрыхтоўкі і прызначэння слабіцельнага. Аднак напярэдадні і ў дзень лячэння
рэкамендуецца выключыць з рацыёну
цяжкую, тлустую ежу, прадукты з высокім утрыманнем грубай клятчаткі. Лячэнне хворых на гельмінтоз у вострай
стадыі пры выражаных сімптомах праводзяць у стацыянары, каб пазбегнуць
пабочных рэакцый алергічнага характару.

Узровень трывожнасці
Ці падзяляюцца гельмінты на вельмі небяспечных і «сярэдніх»? Наколькі вялікая рызыка заразіцца сапраўды
страшным гельмінтам накшталт пячоначнага смактуна, які можа ўяўляць
пагрозу для жыцця?
Усе гельмінты небяспечныя. Справа
нават не ў тым, да якога віду гельмінт
адносіцца, а ў лакалізацыі — куды трапіць. Смяротна небяспечнае пападанне
ў мозг або органы зроку. Небяспечныя
выпадкі заражэння печані, нырак, падстраўнікавай залозы, лёгкіх.
Заражэнне пячоначным смактуном
магчымае пры ўжыванні чалавекам сырой або недастаткова праваранай рыбы. Таму, каб звесці рызыку заражэння
да мінімуму, дастаткова адмовіцца ад

патэнцыяльна небяспечных прадуктаў:
струганіны з сырой марожанай рыбы,
«жывой» шчупаковай ікры і да т.п.
Яшчэ адно небяспечнае «звяно» —
гэта каты. Захаванне гігіены і своечасовае абследаванне і лячэнне хатняга
гадаванца прадухіляе заражэнне гаспадара.

Фітатэрапія супраць
паразітаў
Самалячэнне ў выпадку гельмінтозу гэтаксама неабгрунтавана, як пры
любым іншым захворванні. Аднак
для прафілактыкі заражэння глістамі фітатэрапеўтычныя сродкі цалкам
прыдатныя.
Антыпаразітарны хатні сродак №
1 — свежы часнок. Рэгулярна дабаўляйце яго ў салаты, супы і асабліва ў
мясныя стравы. Эфектыўная ў барацьбе
з глістамі і цыбуля. З яе можна прыгатаваць настой: здрабніць 1 галоўку цыбулі рэпчатай сярэдняй велічыні, заліць
шклянкай халоднай гатаванай вады,
настойваць на працягу 10—12 гадзін і
працадзіць. Піць па 1/3 шклянкі адзін раз
на дзень. Пры неабходнасці праз 7—10
дзён курс паўтарыць.
Гліс та гон нае дзе ян не аказ ва юць
морква і маркоўны сок, грэцкія арэхі,
лясныя суніцы, гранат (асабліва сок).
Наступную хатнюю зброю супраць
паразітаў не прынята ўжываць у ежу,
хоць яна таксама цалкам даступная. Гаворка ідзе пра звычайны горкі палын,
наймацнейшы прыродны антысептык і
глістагонны сродак. Сухая трава палыну прадаецца ў аптэках. Фітатэрапеўты
рэкамендуюць праводзіць спецыяльную
палынную чыстку хоць бы раз на год:
восенню або вясной (у сакавіку—красавіку). На працягу тыдня перад кожным
прыёмам ежы варта праглынаць невялікую колькасць («на кончыку нажа»)
сухога палыну. Сухі палын, у адрозненне
ад адвару, вельмі эфектыўна ўздзейнічае на ўсёй працягласці стрававальнага
тракта. Палын уваходзіць у склад практычна ўсіх глістагонных зёлак. Увага!
Гэта моцнадзейны сродак, таму наконт
яго ўжывання і дазіроўкі неабходна пракансультавацца з урачом.

Продажа земельных участков производится гражданам Республики
Беларусь, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Задаток в размере 10%
от начальной цены перечисляется квитанцией на расчетный счет госказначейства № 3600614140501 Главное управление МФ РБ по Минской
области в ЦБУ № 605, г. Воложин, филиал № 500 Минского управления
ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 153001601, УНП 600537220. Код платежа 04901.
Аукцион состоится 29 июля 2011 года (пятница) в 10.00 по адресу:
а/г Раков, площадь Свободы, 11, 2-й этаж, зал заседаний. Заявления
на участие в аукционе и необходимые документы принимаются до
25 июля 2011 года (включительно) до 17.00 по адресу: а/г Раков,
пл. Свободы, 11, кабинет управляющего делами исполкома.
Оплата по результатам аукциона должна быть произведена в десятидневный срок со дня подписания протокола.
Контактные телефоны: (8 01772) 52 2 36, 8 029 140 54 37.

СА «ЗВЯЗДОЙ» — ПА ЖЫЦЦІ!
ЗАКАНЧВАЕЦЦА ПАДПІСКА НА 2-Е ПАЎГОДДЗЕ 2011 ГОДА
Падпiска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)
Iндэкс

месяц

І квартал

паўгоддзе

63850 (iндывiдуальны)

14600

43800

87600

63145 (iнд. для ветэранаў вайны, пенсiянераў)

13400

40200

80400

63858 (ведамасны)

24800

74400

148800

63239 (ведамасны, для ўстаноў мiнiстэрстваў аховы здароўя, адукацыi i культуры)

22200

66600

133200

Падпіска «Да запатрабавання» праз кіёскі РУП «Белпошта»
Iндэкс

месяц

І квартал

паўгоддзе

63850 (iндывiдуальны)

13350

40050

80100

63145 (iнд. для ветэранаў вайны, пенсiянераў)

12150

36450

72900

63858 (ведамасны)

22511

67533

135066

63239 (ведамасны, для ўстаноў мiнiстэрстваў аховы здароўя, адукацыi i культуры)

20140

60420

120840

Падпіска «Да запатрабавання» праз кіёскі РУП «Белсаюздрук»
Iндэкс

месяц

І квартал

паўгоддзе

63850 (iндывiдуальны)

13250

39750

79500

63145 (iнд. для ветэранаў вайны, пенсiянераў)

12120

36360

72720

63858 (ведамасны)

19591

58773

117546

63239 (ведамасны, для ўстаноў мiнiстэрстваў аховы здароўя, адукацыi i культуры)

18063

54189

108378

Заставайцеся з намi!

