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КЛІЩІ НЕ
ВАГАЮТЬСЯ
– БЕРУТЬ І
КУСАЮТЬСЯ
Кількість викликаних їх укусами
тяжких захворювань зросла.
Тож фахівці закликають бути
уважними під час відпочинку, а в
разі необхідності вчасно звертатись
за допомогою. Чому це треба робити швидко,
нагадала завідуюча відділенням особливо
небезпечних інфекцій ДУ «Дніпропетровський
ОЛЦ МОЗ України» Галина Шамичкова.

— За останні два роки в області ситуація
з захворюваністю на Лайм- бореліоз залишається напруженою, — наголошує вона.
– Тільки цього року таких випадків зареєстровано вже більше двадцяти. Практика
доводить, що дуже важливе своєчасне виявлення борелій у кліщах, знятих з людей,
та проведення превентивної профілактики захворювання у випадку позитивного
результату. Цього року наша лабораторія
дослідила понад 500 кліщів. Небезпечний
збудник виявлено у сорока відсотків.
Відомо, що хвороба Лайма – інфекційне
трансмісивне природно-вогнищеве захворювання, основними переносниками якого є іксодові кліщі. Борелії зі слиною кліща
потрапляють у шкіру та протягом декількох
днів розмножуються. Потім поширюються
на інші ділянки шкіри та внутрішні органи —
серце, головний мозок, суглоби. Вони протягом тривалого часу можуть зберігатися в
організмі людини, зумовлюючи хронічну
або рецидивуючу форму захворювання.

МАСЛО ШИПОВНИКА
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

Це інфекційне захворювання небезпечне тим, що симптоми можуть з’явитися не
відразу, а іноді через кілька місяців після інфікування. Один з перших симптомів, який
може вказати на хворобу — мігруюча по тілу
еритема, що зовні нагадує кільце з червоним обідком.
— Своєчасне звернення осіб, покусаних
кліщами, для обстеження та дослідження
переносника в умовах лабораторії зменшує
ризик розвитку Лайм-бореліозу, — звертає
увагу Галина Шамичкова. – Людям, які контактували з кліщем, або є підозра на наявність укусу кліща, необхідно звернутись до
лікувально-профілактичного закладу. Це
може бути травмпункт за місцем проживання, де лікарі-хірурги видалять кліща та
нададуть рекомендації щодо подальшого
лабораторного обстеження. Матеріалом
для дослідження є кліщі та сироватка крові
постраждалих людей.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

У Дніпропетровській області дослідження кліщів і крові виконує атестована на даний вид досліджень та
акредитована в системі ISO 17025 лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Дніпропетровський обласний
лабораторний центр МОЗ України» за
адресою: м. Дніпро, вул. Щербаня, 6,
тел.: 731-96-74, 767-03-72.
Також у відділенні особливо небезпечних інфекцій ДУ «Дніпропетровський
ОЛЦ МОЗ України» можна отримати
консультацію щодо обстеження кліщів
та осіб, які постраждали від укусів кліщами, по телефону 731-96-81. Інформація щодо проведення лабораторних
досліджень розміщена на сайті www.
dolc.dp.ua.

Рецепты из конверта

ЕСЛИ НЮХ ПОТЕРЯЛИ…
димо обращаться к врачу для консультации и обследования. И только после этого начинать лечение.
Что касается народной медицины, своими рецептами поделилась наша читательница Любовь
Оникиенко. Она советует промывание носа солевыми растворами
(морская вода, подсоленная вода
с йодом – на стакан теплой воды 8
капель йода и одна десертная ложка соли).
Также можно втягивать в нос сок
из листьев свеклы с добавлением
1 ч. л. меда на 100 мл свекольного
сока. Или же класть в нос сырые ломтики свеклы.
Хорошее средство — ингаляции
с эфирными маслами пихты, мяты,
эвкалипта, розмарина. Добавлять в
воду по 1— 2 капли.
Можно прикладывать к носу (на
гайморовые полости) маленькие
разогретые мешочки с морской
солью на 10—15 минут.
Попробуйте компресс с пропо-

Реклама. Лікарський засіб . Перед застосуванням
уважно перечитайте інструкцію та
проконсультуйтесь з лікарем.
Р.П. МОЗ України №UA/7818/01/01
від 22.02.13 №157
Виробник: ПАТ «Лубнифарм», Україна, 37500, м.
Лубни, вул. Барвінкова,16.
Тел. (05361)7-39-31. Вартість дзвінків згідно
тарифів Вашого оператора зв’язку.
zbut@lf.com.ua, www.lf.com.ua

Все чаще, заботясь о своем здоровье, мы обращаемся к природным источникам, обладающим
бесценными свойствами, способными благотворно влиять на
организм, насыщать его необходимыми для жизнедеятельности
элементами, улучшать обменные
процессы, укреплять иммунную
систему, а во многих случаях —
помочь в избавлении от ряда заболеваний. Одним из источников
витаминов и жирных кислот является линейка целебных масел
компании «Лубныфарм», которая
недавно пополнилась новинкой
— диетической добавкой «Масло
шиповника».
Какие ассоциации возникают при упоминании шиповника?
Пожалуй, можно выделить три
основные. Первая — ароматный
чай из шиповника, который до
сих пор готовят мудрые бабушки
своим внукам, вторая — витамин С
и третья — название «дикая роза»,
которое некоторое время было
связано с одноименным мексиканским сериалом. Вот эта самая
дикая роза может не только радовать глаз, но и приносить пользу
организму.
В состав масла шиповника входят полиненасыщенные (линоленовая, олеиновая, линолевая)
и насыщенные (миристиновая,
пальмитиновая) жирные кислоты,
витамины С и А, токоферолы, каротиноиды, такие микроэлементы
как марганец, медь, стронций,
молибден, а также макроэлементы (железо, магний, калий,
кальций, фосфор).
Благодаря такому богатому
составу полезных веществ мас-

ло шиповника применяется как
традиционное общеукрепляющее
средство, обладающее антиоксидантным, репаративным, противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектами. Кроме
того, этот продукт способствует
стимуляции неспецифической резистентности организма, улучшению обменных процессов. Регулярное употребление такого масла
позволяет нормализовать содержание холестерина, рекомендуется при гипо- и авитаминозах,
атеросклерозе, различных инфекционных заболеваниях.
Многочисленные
лечебные
свойства обеспечили маслу шиповника второе, более поэтическое название — «жидкое солнце».
Диетическую добавку «Масло
шиповника» производства компании «Лубныфарм» желательно
иметь в домашней аптечке всем, у
кого есть дети, а также бабушкам
и дедушкам, к которым приезжают на лето внуки. Обязательно
взять с собой «Масло шиповника» в отпуск женщинам, ведь этот
недорогой продукт препятствует
преждевременному
старению,
которым чревато долгое пребывание на солнце. Также «Масло
шиповника» от компании «Лубныфарм» будет уместно, при лечении язвенной болезни или гастрита, мази от трофических язв,
пролежней.
Важно, что «Масло шиповника» производства «Лубныфарм»
можно приобрести по доступной
цене.
«Масло шиповника» от компании «Лубныфарм»— справится с
ранами снаружи и внутри!

ХТО, ДЕ І ЯК МОЖЕ ОТРИМАТИ
БЕЗПЛАТНІ ЛІКИ

Наши читатели Ольга Вороненко и Андрей Войт
обратились в редакцию с просьбой посоветовать, как
решить проблему народными средствами
В медицине такое явление
называют аносмия. Потеря обоняния происходит при острых инфекционных болезнях; хроническом
гнойном синусите; простудных
заболеваниях; насморке, хроническом насморке; энцефалите; неврите слухового нерва (особенно
инфекционной этиологии); опухоли головного мозга; травмах носа,
переломе решетчатой кости, что
привело к разрыву обонятельных
нервов; болезни слизистой оболочки – озене; отравлении атропином, морфином, или никотином;
отравлении химическими реактивами; неврогенном характере течения болезни из-за травм лобной
части головы или опухоли лобных
долей мозга; врожденном недоразвитии и отсутствии обонятельных путей (неправильное развитие
носа и лицевого скелета); возрастной атрофии слизистых носа и железистого эпителия.
С данной проблемой необхо-
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Про це розповіла заступник директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації Олена Лугова

лисом, который готовят так: три
чайные ложки растительного масла, 50 граммов сливочного и 15 капель эфира прополиса. В носовые
пазухи на 10—15 минут вводят
ватный тампон, предварительно
хорошо пропитанный в лечебном
составе. Держать 15—20 минут два
раза в день.
И еще. Звуковые вибрации применяли для лечения еще древние
китайцы. Группа звуков «трубящий
слон» — это звуки, произносимые с
помощью напряженных губ, плотно сомкнутых трубочкой (как будто
для игры на дудке). Такие звуковые
вибрации оздоравливают сосуды
мозга, а также лечат органы обоняния.

З квітня до програми «Доступні
ліки» долучилися вже 388 аптек
Дніпропетровщини. Безплатно або
зі суттєвою знижкою можуть отримати медпрепарати хворі на гіпертонію, цукровий діабет ІІ ступеня та
бронхіальну астму.
— Для цього необхідно піти до
сімейного лікаря або терапевта та
взяти рецепт. На сьогодні їх виписано вже майже 500 тисяч. Це можна
зробити в усіх амбулаторіях області.
В аптеках, які працюють за державною програмою «Доступні ліки»,
доведеться доплатити за дорогі
препарати від 10 до 30 гривень, —
зазначила Олена Лугова.
Держава компенсує аптекам
витрати на доступні ліки у чітко
встановлені терміни – розрахунки
здійснюють 57 центрів первинної
допомоги двічі на місяць. На сьогодні фармацевтам регіону вже

повернули більше 13 мільйонів
гривень.
За словами Олени Лугової, раніше аптеки побоювалися, що їм не
компенсуватимуть витрати. Переконавшись у зворотному, вони охочіше приєднуються до програми.
Загалом на програму «Доступні
ліки» держава виділила Дніпропетровщині 41,8 мільйона гривень.
З питаннями на дану тему можна звертатись на цілодобову гарячу
лінію 0 800-50-72-50.
Юлія БАБЕНКО, фото автора.

