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Де да беше толкова лесно! Та 
основният белег на табуто е 
именно това, че за него не се 
говори. А в табу се превръ-
ща всичко, което е в проти-
воречие с обществените цен-
ности. На самия връх на цен-
ностната скала в нашето обще-
ство гордо се пъчат външната 
атрактивност, младостта, хиги-
ената, сексуалната активност. И 
най-малките отклонения от този 
модел се възприемат от нас 
болезнено. Жените, които рядко 
изпитват удоволствие в поло-
вия акт, не биха споделили това 
дори с най-добрите си приятел-
ки, при положение, че сериал-
ът „Сексът и градът” е издигнат 
от всички едва ли не в култ. И 
дори малките деца бързо науча-
ват, че всичко, свързано с анал-
ната област или телесни ескре-
менти, е „гнусно”, „мръсно” и 
“неприлично”.
Социологът  проф. Зигхард 
Некел изтъква и друга причина, 
поради която някои теми ста-
ват табу: „Ако обкръжението е 
на мнение, че засегнатият сам 

Милиони хора по света страдат от болести-
табу, за които предпочитат да не споделят. 
Често пъти в резултат на това мълчание, те 
твърде късно потърсват лекарска помощ. Ако 
можеха да потиснат срама и да говорят открито 
за проблемите си, много скоро щяха да разбе-
рат, че не принадлежат към някакво изолирано 
малцинство, че за техните оплаквания има лек 
и съвсем безсмислено са изпитвали физичес-
ко и психическо неудобство години наред.

Премълчаването 
е протакане
Пример интконтиненция: Всяка 
трета жена над 40 години има 
проблеми със задържането на 
урина – при смях, кашлица или 
секс. Изследванията показват, 
че 40% от засегнатите пред-
почитат по-скоро да се отка-
жат от интимността, отколкото 

е виновен за болестта си, сра-
мът е особено голям.” Никой не 
се срамува от астмата си, тъй 
като тя се дължи на замърсена-
та околна среда, против която 
нищо не може да се каже. Ако 
обаче някой страда от пушаче-
ска кашлица, рядко ще срещ-
не съчувствие сред непушачи 
и със сигурност ще предпочете 
да промърмори нещо за „хро-
ничния си бронхит”. В още по-
силна степен това се отнася до 
предаваните по полов път забо-
лявания, чието лечение, подоб-
но на повечето болести, е тол-
кова по-добро, колкото по-рано 
се отиде на лекар.
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БОЛЕСТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ГОВОРИ: 

Прекомерно потене, 
лош дъх от устата, косопад

то вече е твърде късно и почти 
крещят от болка”, - казва д-р 
Кристине Табаку от берлинската 
урбанистична болница. Нерядко 
единствената възможност в тези 
случаи е операцията.
Пример сексуална неудовлет-
вореност: „Често пъти минават 
години, преди една жена да се 
реши на консултация”, - обяс-
нява д-р Елия Брагагна, завеж-
дащ сексуалната амбулатория 
на виенската вилхелмова бол-
ница. При това най-често дори 
не се налага провеждането на 
някаква специална терапия. 
В много случаи е достатъчно, 
пациентките да получат инфор-
мация. „Изяснявам им, че не е 
задължително да функционират 
винаги”, - казва терапевтката. 
„В много случаи те просто полу-
чават много малко от това, от 
което физиологично се нужда-
ят. Без любовна игра преди акта, 
например, женските гениталии  

не се кръвоснабдяват и влага-
лището не се овлажнява дос-
татъчно.” Липсата на удовол- 
ствие, най-честото сексуално 
смущение при жените, обреме-
нява не само взаимоотношения-
та им с партньора, но има и физи-
чески последици: поради триене-
то и сухата среда при полов акт 
върху лигавицата могат да въз-
никнат малки ранички. В тях вед-
нага проникват гъбички и бакте-

рии, които водят до влагалищ-
ни инфекции. Основна причина 
за сексуалната незадоволеност 
на жената според д-р Брагагна 
е мълчанието между партньори-
те – често пъти мъжете не знаят 
за необходимостта им от повече 
нежност или по-продължителна 
любовна игра. „Много от тях не 
искат да наранят партньора си. 
И никоя не би искала в днешно 
време да изглежда фригидна”, - 
казва Брагагна. „Важно е между 
партньорите да има доверие и 
да говорят открито за сексуални-
те си проблеми.”
Който разчупи  
мълчанието, печели  
нов автопортрет
За мнозина е по-лесно да се 
разкрият анонимно: всеки пети 
германец, например, е потър-
сил специализиран медицински 
съвет от интернет, показва една 
наскоро проведена анкета, ини-

 

 

да говорят открито с партньора 
си. И едва 30% търсят лекар-
ска помощ. При това слабост-
та на пикочния мехур, особе-
но при т.нар. стресинконтинен-
ция, се влошава, ако не бъдат 
предприети навременни мерки. 
Често пъти отрано провеждана-
та гимнастика на тазовото дъно 
и пикочния мехур може да пред-
отврати оперативната намеса 
по-късно и в 80-90% от слу-
чаите при своевременно лече-
ние се наблюдава чувствително 
подобрение.
Пример хемороиди: Разшире-
ните кръвносни съдове в анал-
ната област измъчват почти 
половината от хората над 50-
годишна възраст. В начална-
та фаза лечението им е лесно 
– посредством облитерация. 
Поради неудобство и неуместен 
срам обаче засегнатите дълго 
време отлагат отиването при 
лекар. „Много идват, едва кога-
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циирана от немската здравна 
каса. В онлайн форумите – вир-
туалните групи за взаимопомощ 
– се срещат милиони засегнати 
по света, които свободно диску-
тират за косопада, храносмила-
телните проблеми или депреси-
ите си, обменят опит и знания за 
терапевтичните възможности.
Информационният поток от 
интернет помага и за оттър-
сването от предразсъдъци: 
човек добива цялостна, обек-
тивна картина и бързо се ори-
ентира, че „срамният” му про-
блем може да се случи на всеки. 
„Предразсъдъците по отноше-
ние на някои болести могат да 
бъдат много обременяващи, но 
те са променяеми”, - казва д-р 
Некел. Така се е случило, напри-
мер, с редица оплаквания от 
психическо естество, табуизира-
ни само допреди няколко години. 
Според данните на друга анке-
та днешните по-млади пациенти 
много по-безболезнено се под-
лагат на психотерапия, отколко-
то надхвърлилите 50 години. За 
хората, страдащи от депресии, 
нещата са се променили, защо-
то все повече се говори за тази 
болест. Пациентите вече не са 
стигматизирани и на проблеми-
те им се гледа с други очи.
Общественото приемане на 
болестите-табу може да бъде 
подпомогнато не само чрез 

Видими симптоми: Екстремно 
често, силно потене по цялото 
тяло или на отделни места като 
дланите, стъпалата, лицето или 
под мишниците и без особе-
но физическо напрежение или 
високи температури. При това 
потта се усеща по-скоро като 
студена. При тежки случаи е 
възможно ръцете да прокапват, 
потта да се просмуква през дре-
хите или дори през обувките.
На какво се дължат: Зад неа-
декватното потене на цялото 
тяло може да се крие сери-
озно заболяване - напр. диа-
бет, сърдечна недостатъчност, 
хормонални нарушения, хипер-
функция на щитовидната жлеза, 
бъбречна или чернодробна дис-
функция или тумор. Може да 
бъде съпътстващ симптом при 
бронхопневмония или да се 
дължи на временни климак-
терични оплаквания. Виновни 
за него могат да бъдат също 
неправилното хранене, стресът, 
редица психични смущения като 
страхови състояния или невро-
зи, както и някои медикамен-
ти (бета-блокери, психотроп-
ни, кортизони, болкоуспокоява-
щи, хормонални). Причините за 
прекомерното потене на отдел-
ни места по тялото засега не са 
известни.
Това помага: В по-леките слу-
чаи е достатъчно да  се огра-
ничи приемът на стимулира-
щите потенето средства (кафе, 
алкохол, цигари, остри под-
правки), да се редуцира стре-
сът и да се носят по-широки 
дрехи от естествени материи. 
При лека хиперхидроза пома-
гат препаратите с алуминиев 
хлорид, както и с екстракти от 
билки с адстрингиращо (подсу-
шаващо секрецията) действие: 
салвия, хвойна, хмел, енчец. 
Количеството на потните жлези 
може да бъде намалено посред-
ством слаб прав ток (лонтофо-
реза). Под мишниците поняко-

Lacalut aktiv осъществява:
•  Етиологично лечение – потиска образуването  

и развитието на зъбната плака, неутрализира киселините;

•  Патогенетично лечение – повлиява цитотоксичното  
и възпалителното действие на зъбната плака върху венците, 
стабилизира съдовата стена, укрепва колагена на гингивата;

•  Симптоматично лечение – премахва отоците по  
венците, спира кървенето, възстановява цвета  
и консистенцията на венечната тъкан.

интернет, но и посредством 
широки обяснителни кампа-
нии, провеждани чрез медиите, 
домашните лекари, учителите и 
дори свещенниците. Свидетели 
сме на такива по отношение на 
СПИН, множествената склеро-
за, детската церебрална пара-
лиза, проблемите на инвалиди-
те и много други, имащи за цел 
не само да ни информират за 
опасностите и превенцията, но 
и да създадат толерантно отно-
шение към пострадалите.

 1. ПРЕКОМЕРНО ПОТЕНЕ
Потенето е естествена регу-
лираща функция на тялото ни. 
Чрез него биват изхвърляни 
част от отпадните продукти 
на обмяната и организмът 
се предпазва от прегряване – 
при интензивен спорт или в 
горещите дни. При някои хора 
обаче производството на пот 
е нарушено: те се потят пре-
комерно по цялото тяло (гене-
рална хиперхидроза) или само 
на отделни места (локална 
хиперхидроза). Съществуват 
много терапии, които биха 
могли да помогнат!
 

Около �0%
от всички българи се потят  

по цялото тяло твърде силно,  
а около 1% на отделни места. 

га помагат инжекции с ботокс, 
но най-често ефектът не е  
дълготраен. Ако хиперхидроза-
та засяга цялото тяло, лека-
рят може да ви предпише анти-
холинергични средства, които 
действат на потните жлези чрез 
нервната система. При особе-
но тежки случаи обаче помага 
само оперативаната намеса – 
или отстраняването на потните 
жлези под мишниците (подоб-
но на изсмукването на мазни-
ни), или разделянето на нерв-
ните влакна в областта на гър-
дите, които регулират производ-
ството на пот.
Какво става при премълчава-
не: Потенето може да е симп-
том на тежко заболяване (вж. 
по-горе) – затова задължител-
но трябва да отидете на лекар! 
Освен това засегнатите често 
пъти си отказват дори най-
банални дейности – било от 
срам, било от самопогнуса, като 
безсмислено си налагат социал-
на самоизолация.

 2. ЛОШ ДЪХ ОТ УСТАТА
Първа среща или предложе-
ние за женитба – много неща 
би могъл да провали лошият 
дъх от устата. Често пъти е 
болезнено и  за двете страни, 
въпреки това трябва открито 
да се говори за проблема, ако го 
забележите у партньора, коле-
гата или роднината си. Тъй 
като в повечето случаи засег-
натият не подозира за него.

�0%
от европейците страдат от 

време на време от лош дъх на 
устата, 6% непрекъснато.

Видими симптоми: Като пра-
вило собственият нос не 
долавя лошия дъх от устата. 
Засегнатите разбират за него 
единствено по реакциите на 
околните. 
На какво се дължат: В 85% от 
случаите източникът на лоша-
та миризма се намира директно 
в устата – бактериите на гние- 
нето, които се крият предимно 
в междузъбните пространства, 
във венечните джобове или в 
отлаганията по езика. Понякога 
виновниците са възпаления на 
синусите - синузит (Един знак за 
това може да бъде, ако издиш-
ваният от носа въздух също 
мирише лошо), сливиците (анги-
на) или задържащи слюноотде-
лянето медикаменти. Други, по-
редки причини могат да бъдат: 
заболявания на белите дробо-
ве, на храносмилателната сис-
тема или черния дроб, както 
и нарушения на обмяната на 
веществата. 
Това помага: Почиствайте все-
кидневно не само зъбите, но 
и езика. Плакнете устата си с 
медицински води и ползвайте 
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се предприема. Плешивите места 
по главата могат сериозно да се 
отразят на самочувствието.

Кръгов косопад
Видими симптоми: При т.нар. 
алопеция ареата (Alopezia 
areatа) косата опада на ясно 
ограничени места. Други окос-
мени части по тялото (напр. 
веждите, гениталната област) 
също могат да бъдат засегна-
ти. Често пъти след известно 
верме косата пораства на опле-
шивялото място, а после отно-
во опада. В най-лошия случай 
засегнатите губят цялото окос-
мяване по главата и тялото си.
На какво се дължат: Медиците 
предполагат, че при това забо-
ляване собствената имунна 
система поразява луковиците 
на косъма. Внезапен психичен 
шок също може да предизвика 
този тип косопад.

Това помага: Възможно е да опита-
те терапия с кортизонови препара-
ти или UV-облъчване. Едно изкус-
твено предизвикано възпаление 
на кожата на главата също може 
да се окаже ефективно: то откло-
нява имунната система от лукови-
ците на космите. Междувременно 
изследователите разработват нови 
методи, основани на генно- и щам-
клетъчни терапии или нанотехно-
логии, и е много възможно през 
следващите няколко години да 
бъдат предложени други ефектив-
ни методи на лечение
Какво става при премълчава-
не: Много от засегнатите от кръ-
гов косопад страдат от погледи-
те на околните и развиват депре-
сии или други психически нару-
шения. Споделянето и разкри-
ването на проблемите с други 
заболели в рамките на групова 
терапия би било особено умест-
но при косопад.

 

 

конци за почистване на между-
зъбните пространства. Според 
изследванията по този начин 
миризмата може да се редуци-
ра до 50%. Киселото мляко и 
зеленият чай също унищожават 
бактериите. Пиенето на много 
течности допълнително проми-
ва устната кухина и я поддър-
жа влажна. При случай помо-
лете лекуващият стоматолог да 
почисти венечните ви джобове.
Какво става при премълчава-
не: Устните бактерии могат без-
спирно да се размножават, да 
влошат още повече положение-
то, както и да предизвикат паро-
донтит. Много хора неоснова-
телно се страхуват, че имат лош 
дъх от устата. Затова си струва, 
да се допитат до човек, на кого-
то се доверяват.

3. КОСОПАД
За мъжете от определена въз-
раст е нормално явление, но 
за жените косопадът е истин-
ска катастрофа: та гъстата 
коса е символ на младостта и 
женствеността! Ако тя опада 
заради медикаменти (напр. за 
разреждане на кръвта, корти-
зони и др.), хормонални коле-
бания (по време  на пубертет, 
бременност, климактериум), 
стрес или някое заболяване (на 

щитовидната жлеза, обмяна-
та на веществата или имунна-
та система), най-често след 
отшумяването му пораства 
отново. При по-редките слу-
чаи - генетично обусловения 
или кръгов косопад – е от осо-
бена важност навреме да спо-
делите проблема си.
 

25%
от жените страдат от косопад. 

При 90% от тях това  
е наследствено обусловено

Генетично обусловен 
косопад
Видими симптоми: Нормално 
е на ден да губите от 50 до 100 
косъма, а при миене на косата 
както и във фази на хормонално 
преустройство понякога до 250. 
Ако пада обаче повече коса, на 
това трябва да се обърне внима-
ние. За разлика от оплешивява-
щите мъже, при жените рядко се 
формира лисо място над слепи-
те очи, най-често косата оредя-
ва там, където се разделя на път. 
Успоредно е възможно да се уве-
личи окосмяването на тялото. 
На какво се дължат: В 90% от 
случаите причината се корени в 
генетично заложения излишек от 
тестостерон (образува се в опре-
делени количества и в женското 
тяло), срещу който луковиците на 
косъма са особено чувствителни. 
По-рядко могат да се дължат на 
заболявания на яйчниците или 
надбъбречните жлези. Стресът 
може да увеличи косопада. 
Това помага: Генетично обусло-
веният косопад не се лекува, но 
съществуват хормонални препа-
рати като съдържащите естроген 
тинктури за коса или перорални 
медикаменти, намаляващи ниво-
то на мъжки хормони в тялото. 
Положително действие могат да 
окажат също някои противоза-
чатъчни средства. Определени 
препарати (напр. Minoxidil) сти-
мулират растежа на косата, като 
подхранват клетките на косъма 
с кислород и хранителни веще-
ства. Съществуват и козме-
тични продукти (напр. Plantur, 
Phytocyan, Dercap), които стиму-
лират растежа, но не премахват 
причината. Ако зад косопада се 
крие друго заболяване, то тряб-
ва да бъде съответно лекува-
но. Превантивно помагат вита-
мините (особено биотин и бире-
на мая), белтъчините, микрое-
лементите и щадящата козме-
тика. Жените трябва да избягват 
драстичните диети. Много важен 
е приемът на желязо, особено за 
вегетарианците. Намаляването 
на стреса и отказването от цига-
рите редуцират допълнително 
риска от косопад.
Какво става при премълчаване: 
Косопадът непрекъснато се раз-
раства, ако срещу него нищо не 

КОСЪМЪТ
» Колко косми имат жените на 
главата си?  Блондинките -150 
000; чернокосите – 110 000; брю-
нетките – 100 000; червенокоси-
те – 75 000.
КОСМАТИ ФАКТИ
Диаметър: 0,1 мм
Растеж за 1 ден: 0,3 мм
Растеж за 1 месец: 1 см
Живот на косъма: 2-3 години
Товароспособност: 100 гр
РАЗПРОСТРАНЕНИ ЗАБЛУДИ
» Избелването, боядисването и 
студеното къдрене причиняват 
косопад. Не е вярно.
» След подстригване косата 
пораства по-бързо. Заблуда.
» Бръсненето позволява на коса-
та да расте по-бързо. Погрешно 
схващане.
» Коса, подстригана по време на 
пълнолуние, пораства по-силна 

и по-здрава. Досега не 
е доказано по научен 
начин.
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тервертебралния хрущял изти- 
ча навън и оказва натиск върху 
гръбначномозъчния канал, 
през който минават най-важни-
те нерви на организма. Това 
може да доведе до парализа. 
Внимание: Ако болката е тол-
кова силна, че движението е 
невъзможно, започва да иради-
ира в крайниците и пикочният 

БЪРЗА ПОМОЩ

БОЛКИ В ГЪРБА

Здравите интервертебрални 
хрущяли (жълти) смекчават 
триенето между костните пре-
шлени (сини), предпазват гръб-
начномозъчния канал (лилав) и 
излизащите нерви (червени).

Износеният интервертебралeн  
хрущял (жълт) може да се 
измести, да притисне гръбнач-
номозъчния канал (лилав) и да 
увреди нервите (червени).

При тежка херния на между-
прешленния диск обвивката 
на интервертебралния хрущял 
(жълт) се разкъсва, негова-
та желеподобна сърцевина се 
излива навън и притиска гръб-
начномозъчния канал (бял), в 
който преминават най-важни-
те нерви на човешкото тяло.

Здрав гръб

Засегнати нерви

Дефектни  
междупрешленни дискове

Дискова  
херния

Всяка болка е  
предупредителен  

сигнал
Дори ако болките ви изчезват 
след известно време, всяко 
оплакване, свързано с гърба, е 
алармиращ сигнал, че нещо с 
гръбначния стълб не е наред: 
неправилна постановка на тяло-
то, означаваща пренатоварване 
на определена част от гърба; 
твърде слаба поддържаща мус-
кулатура; износени интерверте-
брални хрущяли, които не могат 
достатъчно добре да изпъл-
няват буферните си функции 
между прешлените, както и 
много други причини могат да 
бъдат в основа на болките.

Лумбагото – болезнено, 
но безобидно

За щастие, най-често оплак-
ванията са свързани с безо-
бидното лумбаго, при което е 
притиснат определен нерв. От 
двете страни между прешле-
ните от гръбначномозъчния 
канал излизат спинални нерви 
и се разклоняват в тялото. При 
неправилно движение два пре-
шлена могат да се отклонят от 
вертикалното си положение и 
прищипаният нерв превантив-
но да «алармира» за тревога. 
Гръбната мускулатура на това 
място моментално се стяга и 
«шинира» по този начин засег-
натия нерв, укрепвайки място-
то и предпазвайки го от увреж-
дане. Лумбагото следователно 
не е нищо повече от муску-
лен спазъм, който ужасно боли, 
но при правилни грижи бързо 
изчезава.

По-проблемната  
дискова херния

Не толкова безобидно е вече, 
когато един от буферите – меж-
дупрешленните дискове, нари-
чани още интервертебрални  
хрущяли - се откъсне. Тогава 
твърдите прешлени остават при 
движение без «амортисьори». 
Гелоподобната сърцевина на ин-

Едно рязко движение и ви прерязва в кръста. Звучи ви 
познато? Болки в гърба имат почти всички от време на 
време. Кога обаче трябва задължително да се обърнете 
към лекар и какво можете да направите, за да ги пред-
отвратите, ще разберете от следващите страници.
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Кога се налага  
операция?

По-рано дефектните интервер-
тебрални хрущяли или пробле-
матични прешлени винаги се 
оперирали. Независимо от това, 
след известен период болки-
те често пъти отново се обаж-

дали. В днешно време паци-
ентите биват оперирани само 
в изключително тежки случаи, 
например, когато са заплаше-
ни от парализа и никакви други 
терапии не са в състояние да 
помогнат.

Ефективно:  
силови тренировки  

на машини
Добрите фитнес зали и реха-
билитационни центрове раз-
полагат със специални сило-

Отпускане на мускулите: 
Лекото напрежение може да 
бъде снето с ролиращи уреди 
или още по-добре с масаж от 
партньора.

Фаталният спомен  
за болка 

При тежки атаки на болка 
участващите нерви непре-
къснато акумулират нега-
тивния опит «силна болка». 
След това предават и при 
по-малък повод «Помощ, 
болка!», въпреки че нищо 
сериозно не се е случило 
– обикновено най-честа-
та причина за непрекъсна-
ти болки в гърба при здрав 
гръбначен стълб. Ето защо 
всяка силна болка трябва 
да бъде премахвана с меди-
каменти или, ако се налага, 
с инжекции.

мехур не функционира правил-
но, трябва веднага да отидете 
на лекар!

Първа помощ:  
щадене на гърба

И по-малко опасните болки 
трябва да бъдат правилно и 
своевременно лекувани, за да 
не се превърнат в постоянен 
проблем. Затова не се влачете 
героично на работа с лумбал-
ни болки, а осигурете на гърба 
си спокойствие – но не повече 
от два дена.

Отстранявайте болките 
последователно

Легнете на твърда, равна 
повърхност (напр. на кили-
ма в стаята), поставете свити-
те в коленете крака нависоко 
(на диван или стол). Това поло-
жение на тялото разтоварва и 
облекчава гърба най-ефектив-
но. Ако все още имате болки, 
задължително вземете обез-
боляващо средство, за да не 
могат нервите ви да изградят 
спомен за болката.

И да премине болката  
– веднага след това  

на лекар!
Ако горепосочените мерки не 
доведат до осезаемо облекче-
ние в рамките на един час, тряб-
ва веднага да отидете на лекар, 
дори и оплакванията ви да са 
лумбални. Той ще ви сложи 
инжекция, от която болките ще 
изчезнат. Дори положението да 
не ви се струва опасно, това е 
важно, за да може кризата да 
остане еднократна.

След два дена:  
движение  

и пак движение!
Периодът на щадене на гърба 
трябва да бъде кратък и да 
продължи най-много два дена, 

От седнало положение на 
стола отпуснете ръцете сво-
бодно напред (с длани навън) 
и издишайте докрай.

Отново се изправете, наве-
дете хълбоците леко напред, 
дръжте главата изправена, 
ръцете изпънете назад (с 
длани навън), при това вди-
шайте дълбоко. Повторете 
цялото упражнение 10 пъти.

тъй като гръбначният стълб се 
нуждае от движение. В начало-
то правете леки, внимателни 
упражнения, но по-късно тряб-
ва да включите в дневното си 
разписание кратка целенасо-
чена тренировъчна програма. 
Постарайте се, да не се засе-
дявате дълго време на едно 
място: ставайте от време на 
време и сменяйте често седя-
щата си позиция. Това е важно 
за поддържането на интерверте- 
бралните хрущяли еластични и 
здрави. На практика не същес-
твува никаква автоматична про-
филактика – само посредством 
движението в гръбначния 
стълб се доставят хранителни 
вещества на междупрешленни-
те дискове.

Силни мускули
Преди всичко гръбначни-
ят стълб се нуждае от стегна-
та, добре функционираща под-
държаща мускулатура и връз-
ки. Именно те движат отделни-
те части на гръбначния стълб 
и го държат изправен, предста-
влявайки нещо като «предпазен 
корсет» за тялото, който тряб-
ва да бъде достатъчно силен, 
за да изпълнява поддържащи-
те си функции. С една правил-
но измислена тренировка на 
гръбната мускулатура в днешно 
време могат да бъдат компен-
сирани и най-тежките гръбнач-
ни и междупрешленнодискови 
дефекти. Страдащите от дъл-
гогодишни болки биха могли по 
този начин отново да водят нор-
мален живот.

ДЕТРИКАЛ
за здрави кости  
и продължителна 
активност

Предвидливи днес, здрави и активни утре

Препаратът 
се препоръчва  

като хранителна 
добавка за  

профилактика  
на остеопорозата.

Съдържа: 
калций –  за правилна минерализация, плътни и 

издръжливи кости. 
витамин D3 –  за оптимално усвояване на калция 

и свързването му в костите.
калиев цитрат –  за намаляване отделянето  

на калций.
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Уязвимият  
гръбначен стълб

Проблемни зони са шийни-
те (цервикалните) прешле-
ни, често пъти виновни за 
болките в главата, врата и 
раменете, и поясната (лум-
балната) област, където най-
често се наблюдават гръбни 
оплаквания. Важно за здра-
вия гръбначен стълб е под-
силването на собствения 
«предпазен корсет» на тяло-
то. Той се състои от тънки 
мускулни влакна, посред-
ством които отделните 
части на гръбначния стълб 
биват поддържани заедно и 
задвижвани.

ви уреди, посредством които 
поддържащата мускулату-
ра на гърба може целенасо-
чено и щадящо да бъде под-
дсилена. Това засилва стабил-
ността на мускулния поддър-
жащ корсет и предлага по този 
начин най-ефективната защи-
та за гръбначния стълб. При 
това се подсилват не само 

От легнало положение обхванете коленете с двете ръце и 
започнете да ги въртите (10 пъти наляво и 10 пъти надяс-
но). По този начин коремът и гърбът се чувстват като „сма-
зани” отвътре.

Застанете в коленна опора като държите гърба изправен и 
главата на една линия с него. Повдигнете единия крак изпъ-
нат назад. Свивайте и опъвайте крака без да докосва пода  
(5 пъти) после повторете с другия крак.

Тренировки за профилактика 

При силни болки по възможност легнете на твърда повър-
хност, краката, сгънати в коленете, поставете нависоко 
(бедрата и прасците трябва да образуват прав ъгъл).

1.  Притиснете прасците към подложката, повдигайте и отпус-
кайте таза без резки движения (многократно).

2.  Повдигнете внимателно отначалото главата, а след това 
и горната част на тялото, протегнете ръце към коленете и 
отново се отпуснете назад (многократно).

При криза: 
щадене и движение

гръбните, а и също толкова 
важните, но често пъти твър-
де отпуснати, коремни муску-
ли. Продължителното бъхте-
не на фитнес уредите има и 
друг привлекателен страничен 
ефект: освен освободения от 
болки гръб, фигурата забеле-
жимо се подобрява.

Стимулиращ ток спира болките: 
Специални електрически уреди, 
чиито сензори се залепват на 
болящите места, подават леки 
токови импулси, като по този 
начин отпускат мускулатурата и 
нервите. Болките се успокояват 
или изчезват.

ГЛЮКОЗАМИН
регенерира 
всяка става

Многобройни клинични изследвания са 
показали, че глюкозаминът помага да се 
намалят отоците на ставите и улеснява  
безболезненото движение. 
Стимулира обновяването на ставния  
хрущял, повлиявайки по-доброто  
функциониране на ставите,  
има обезболяващ  
и противовъзпалителен ефект. 
Но не очаквайте чудото веднага!
Терапията е продължителна, тъй като  
възстановяването на хрущяла изисква 
време, така както е изисквало време  
и неговото унищожаване...

С обновени стави 
движението 
е удоволствие, 
а не болка

С обновени стави 
движението 
е удоволствие, 
а не болка
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И трите трябва да бъдат държани 
на топло: двата бъбрека и пикоч-
ният мехур са най-важните фил-
търни станции на тялото – много 
чувствителни, уязвими на студ 
и успоредно с това високообо-
ротни и прецизни като качествен 
пречистващ механизъм. Нашите 
бъбреци са тежкоработници: 
дневно пречистват приблизител-
но десет вани за къпане, пълни 

с кръв. Те регулират нивото на 
водата в организма и количество-
то на соли в кръвта, поддържат 
основите и киселините в равнове-
сие и изхвърлят отровите от тяло-
то ни. Успоредно с това произвеж-
дат хормони за образуването на 
червени кръвни клетки, както и 
за регулиране на кръвното наля-
гане. Това, от което тялото ни не 
се нуждае, се складира в пикоч-

ния мехур под формата на урина 
и впоследствие се изхвърля от 
организма. За щастие, бъбреците 
и пикочният мехур изискват отно-
сително прости грижи.

Моделът е 
бързотечащ поток

Изпивайте „на здраве” за бъбре-
ците и пикочния мехур по два 
литра вода на ден. Те ще проми-
ят добре органите и ще ги пред-
пазят от възпаления. „В едно зас-
тояло блато бактериите могат да 
се размножават много по-добре, 
отколкото в бълбукащ планински 
поток”, - обяснява проф. Ян Гале 
от нефрологичното отделение на 
медицинската клиника към вюрц-
бургския университет.
Негазираната вода, чаят или 
айрянът са жизнен еликсир. А 
който иска наистина да „вкисне” 
евентуалните бактерии, трябва 
да пие сок от червени боровин-
ки. Съдържащите се в плодовете 
дъбилни вещества, както показва 
изследване на университета в Ню 
Джърси, могат да възпрепятстват 
развитието на възпаляващите 
органа бактерии: 80% от тях не 
успяват да се прикрепят към лига-
вицата на пикочния мехур. При 
това действието на една чаша сок 
продължава 10 часа напред!
Тъй като повечето забравят пие-
нето по време на работния ден, 
е добре да се подсигурят с кана 
от любимата си напитка или най-
малкото с бутилка минерална 
вода. И в никакъв случай не 
пийте по-малко от съображения 
да не използвате обществена 
тоалетна. Вредата от недоста-
тъчното поемане на течности 
е много по-голяма от опас-
ността от зараза – пък и 
можете спокойно да носи-
те със себе си дезинфек-
циращи кърпички, с които 
да сведете рисковете до 
минимум.

Никога 
повече камъни

Ако бъбреците са добре 
и редовно промивани с 
течности, в бъбречните 
легенчета не могат тол-
кова лесно да се образу-
ват камъни. „Отпадните 
продукти в кръвта не са 
високо концентрирани в 

този случай, както и солите в ури-
ната не са толкова сгъстени. Това 
щади нежните филтърни мембра-
ни на бъбречните телца”, - обяс-
нява урологът проф. Манфред 
Щьорер от Мурнау.
С подходящо хранене може да 
бъде предотвратена появата на 
камъни в бъбреците и пикочния 
мехур. Най-често те се обра-
зуват от калциев оксалат (като 
солите кристализират), по-рядко 
от пикочна киселина. В зависи-
мост от вида камъни трябва да 
се избягват например млякото, 
млечните продукти, доматите и 
спанакът или съответно месото 
и животинските мазнини. Добре 
е също да знаете, че портока-
ловият сок, кафето и ревенът 
(Rheum officinale L.) стимулират 
образуването на камъни.

Намалете натиска 
върху бъбреците

Най-важната защита за бъбре-
ците се намира в собствените 
ви ръце: Проверявайте редов-
но кръвното си налягане. Ако 
е по-високо от 140/90 mmHg, 
може да ги увреди. Понякога 
помагат медикаментите, но най-
често са достатъчни отпускащи 
упражнения. Който през деня е 
под непрекъснато напрежение, 
вечер трябва активно да релак-
сира – тогава и бъбреците могат 
също по-добре да „отдъхнат”. 

Прочистващите от отрови „машини” в нашето тяло извършват тежка и отговорна дейност. 
Грижата за поддържането им в добро състояние е относително лесна, но жизненоважна!

ПИКОЧНИЯТ МЕХУР  
И БЪБРЕЦИТЕ
– ЧИСТАЧИТЕ НА ОРГАНИЗМА

ПИКОЧНИЯТ МЕХУР  
И БЪБРЕЦИТЕ

Пречиствателният механизъм на тялото
l  Пречистваща от отрови централа: Двата бобоподобни 

бъбрека тежат едва около 200 грама. Всеки съдържа прибли-
зително 1,2 милиона бъбречни телца с почти толкава бъбреч-
ни каналчета. С вътрешна повърхност от до 45 м2 и дължи-
на от почти 25 км тези нефрони филтрират, например, съдър-
жащи азот отпадни продукти като креатинин, урея, пикоч-
на киселина и амоняк от кръвта. Всичко, от което тялото 
все още се нуждае – захар, белтъчини, минерали, се връща 
обратно в кръвообращението. Освен това бъбреците произ-
веждат хормони, необходими за регулирането на кръвното 
налягане и образуването на червени кръвни клетки. Те игра-
ят важна роля и при поддържането на алкално-киселинния 
баланс и  нивото на калия в организма. При пълен отказ на 
двата бъбрека човек може да умре в рамките на две седми-
ци от отравяне на кръвта.

l  Повече навътре отколкото навън: От 1500 литра кръв, 
които ежедневно преминават през бъбреците, 180 литра 
се филтрират като „първична” урина. После те биват още 
веднъж стократно концентрирани в урина, чието количество 
е около 1,5 литра, а остатъкът от тази течност се връща отно-
во в кръвообращението. Бъбреците следователно са повече 
един разделящ, отколкото отделящ орган. Едва около 1 мл 
урина на минута прокапва от събиралата се в бъбречните 
легенчета през пикочопровода в пикочния канал.

Бъбречна вена
Бъбречна артерия

Бъбречни 
легенчета

Бъбречна тъкан

Пикочен канал (уретра)

Пикочен мехур

 Пикочопровод 
(уретер)

Надбъбречна 
жлеза
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Йога, медитация или автогенен 
тренинг – всички техники са под-
ходящи, стига да успеете да се 
освободите от стреса на деня. 
Едно изследване на вюрцбург-
ския университет показва, че 
който медитира два пъти на ден 
по 40 минути, след три месеца 
вече не се нуждае от понижа-
ващи кръвното налягане меди-
каменти. Разслабването дей- 
ства директно върху кръвонос-
ните съдове: колкото по-отпус-
ната е мускулатурата при арте-
риалната стена, толкова по-
еластична е тя. Това прави по-
лесно стабилизирането на кръв-
ното налягане.

зе”, - предупреждава проф. Ян 
Гале. През повечето вече скле-
розирали артерии намалява при-
тока на кръв в бъбреците, което 
непрекъснато намалява тяхната 
дееспособност. Опитвайки се да 
компенсират това, те увеличават 
отделянето на хормони, които 
допълнително повишават кръв-
ното налягане. 

Проверявайте  
се сами с тест

Наблюденията върху урината 
(мирис, цвят, бистрота, консис-
тенция) са заменени в модерна-
та медицина от микроалбуминови 
тестове, които човек може съвсем 

те са увредени – което може 
да бъде един от възможните 
знаци за атеросклероза. „От 50-
годишна възраст всеки трябва 
поне веднъж годишно да про-
верява урината си за белтъ-
чини – а и на по-младите това 
не би навредило”, - призовава 
проф. Манфред Вебер, завеж-
дащ І-ва медицинска клиника 
на болницата Кьолн-Мерхайм. 
Профилактичните проверки на 
всеки две години при домаш-
ния лекар не са достатъчни: 
„Опасни са вече стойностите 
между 20 и 200 мг на литър. 
Стандартният тест обаче отчи-
та едва тези от около 250 мг 
на литър”, - предупреждава  
д-р Вебер. Микроалбуминовият 
тест за сметка на това реагира и 
на много по-ниски стойности. 

Едно изследване на 40 000 
жители на холандския град 
Гронинген показва, че хората с 
албумин в кръвта са с 4 пъти 
по-висок риск от сърдечносъдо-
ви заболявания. „Включете този 
тест в общата си превантив-
на програма”, - съветва Вебер, 
а дотогава поне веднъж годиш-
но посягайте към микроалбуми-
новите листчета на теста (могат  
да се купят в аптеката)

Помогнете
си с Prostaplant
Prostaplant съдържа екстракт от плодовете на пал-
мата Sabal serrulata. Той подобрява затрудненото 
отделяне на урина от пикочния мехур в ранния 
стадий на доброкачествено увеличена простата. 
Prostaplant отслабва болезнения напън за урини-
ране, намалява броя на твърде честите и слаби 
уринирания, облекчава болките при уриниране 
и увеличава количеството на отделяната урина. 
Освен това Prostaplant се понася много добре от 
организма и при продължителна употреба. 

Показания: 
l  Смущения в отделянето на урината при добро-

качествено увеличена простата стадий I до II.
l  До момента не са известни противопоказа-

ния, лекарствени взаимодействия и нежелани 
лекарствени реакции. 

Дозировка и начин 
на приложение: 
l   Ако лекарят не е предписал друго, се приема 

веднъж дневно по 1 несдъвкана капсула  
с малко течност.

l  Този медикамент подобрява само оплакванията 
при увеличена простата, без да отстранява 
самата хиперплазия. Подлагайте се на редовни 
прегледи при Вашия лекуващ лекар.

Д-р Галина Бъчварова

При уролог или нефролог?
Компетентността е разделена по следния начин: Урологът е 
специалистът, към който трябва да се обърнете, ако става 
въпрос за пикочния мехур и отделните пикочни пътища (възпа-
ления, камъни). При положение, че се установи кръв в урина-
та, и това не е недвусмислена последица от инфекция на пикоч-
ните пътища, пикочният мехур и бъбреците трябва да бъдат 
изследвани с ултразвук.
Ако все още не е открита причината, нефрологът трябва да 
провери със специално изследване (фазоконтрастна микроско-
пия на уринарния седимент), откъде идват червените кръвни 
клетки: дали от пикочния мехур или от бъбреците. Често пъти 
по този начин може да се избегне болезнената и неприятна про-
цедура цистоскопия. Също при недвусмислени бъбречни болки 
или при налични функционални смущения се изисква консулта-
ция с нефролог.

Пикочният мехур  
и бъбреците  

завивайте топло
За да не развиете инфекция 
от преохлаждане, трябва да 
държите бъбреците си вина-
ги на топло! Тъй като студени-
те бъбреци са равнозначни на 
лошо кръвоснабдените бъбре-
ци, а при това положение те не 
могат да работят оптимално. Ето 
защо, въпреки модата на голия 
корем, се препоръчва покрива-
не и затопляне на кръста и то 
не бива да бъде само като един 
тесен „бъбречен колан”.
Не е лошо да се вслушате и 
в бабините предупреждения 
„след баня бързо да сменяте 
мократа хавлия” и „да не сяда-
те на студени камъни”. Защото 
в една лошо кръвоснабдена 
поради студа лигавица с отсла-
бен имунитет бактериите могат 
лесно да доведат до възпале-
ние на пикочния мехур, а оттам 
инфекцията да тръгне нагоре 
към бъбреците.
Пазете се също така от измръзна-
лите боси крака. Рефлекторните 
пътища свързват стъпала-
та директно с пикочния мехур и 
бъбреците. Затова топлите чора-
пи и добрите обувки са задължи-
телни в по-студени дни. Ако все 
пак се е стигнало до измръзване, 
топлата баня на краката с посте-
пенно повишаване на температу-

Високите му стойности могат 
дълго време да не бъдат съпът-
ствани от никакви оплаквания, 
но в крайна сметка да дове-
дат до бъбречна недостатъч-
ност. „При високо кръвно наляга-
не попадаме в порочен кръг, от 
който е много трудно да се изле-

лесно да извърши и в домашни 
условия. Резултатите се отчитат 
елементарно посредством прило-
жената цветова таблица и могат 
да установят, дали в урината се 
съдържат белтъчини (албумин).
Наличието им свидетелства за 
това, че съдовете в бъбреци-
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рата, е един от начините бързо 
да възстановите топлината и да 
предотвратите инфекцията. 

Най-добрата  
профилактика: 

край на тлъстините
За пикочния мехур и бъбреците 
също важи правилото: Който се 
занимава със спорт поддържа 
органите си здрави. Всеки изли-
шен килограм, от който сте се 
отървали, е от осезаема полза 
за бъбреците. 
Едно дългогодишно калифор-
нийско изследване показва, че 
бъбреците на хора с повечко 
килца по хълбоците отказват по-
често, отколкото на тези с нор-
мално тегло. Вече при сериоз-
но наднормено тегло (BMI, Body 
Mass Index, от 25 до 29,9) рис-
кът пречистващата централа да 
колабира нараства почти двой-
но. С още по-висок BMI опасност-
та може да нарастне до 7 пъти! 
А хроничната бъбречна недос-
татъчност означава, че бъбреци-
те не изпълняват функциите си и 
кръвта не се пречиства достатъч-
но от отпадни продукти.

Постоянно тренирайте 
сфинктера

Никой не го вижда, никой не му 
обръща внимание, а е изключи-
телно важно: тренирайте тазово-
то си дъно, ако не искате пикоч-
ният ви мехур да започне да про-

капва. Тъй като тази мускулату-
ра е невидима и затваря корем-
ната кухина отдолу, можете да я 
тренирате навсякъде и по всяко 
време: в автобуса, на конферен-
ция, в кафенето или пред теле-
визора. Самото упражнение е 
много просто: събирате разде-
лената мускулатура, задържате 
за кратко стегната и отпуска-
те. В упражнението можете да 
включите също  напрягането на 
прилежащата мускулатура около 
седалищните кости.

Забравете за пушенето
Тютюнопушенето е отрова за 
бъбреците! Едно изследване 
на Йон-Хопкинския университет  
с 23 500 участници показва: една 
трета от хроничните бъбречни 
заболявания се дължат на употре-
бата на тютюн. Пушенето директ-
но ограничава бъбречната функ-
ция и допълнително намалява 
кръвоснабдяването на органите.

Хигиената е важна
С няколко прости навика можете 
да затрудните инвазията на бак-
териите и да се предпазите от 
инфекции на пикочните пътища. 
Жените, които след полов акт, 
отиват в банята да се измият, 
подпомагат отстраняването на 
микробите, заседнали в пикочна-
та тръба по време на акта. Също 
важно е след ходене по голяма 
нужда аналната област добре да 
се почиства с вода или тоалетна 
хартия така, че да не се зъмър-
сяват пикочните пътища (почис-
тавщото движение винаги тряб-
ва да е отпред назад).
Интимните зони е добре да 
бъдат измивани само с 
топла вода и в отделни слу-
чаи с мек сапун (pH-неутра-
лен). Парфюмиращите със-
тавки дразнят лигавицата и я 
изсушават. Това я отслабва и 
прави по-податлива на бакте-
рии, които по-лесно успяват да 
проникнат нагоре по пикочните 
пътища към бъбреците.

 Най-честите заболявания
Възпаление на пикочния мехур и бъбречните легенчета: Първите 
симптоми на една инфекция на пикочния мехур и бъбречните леген-
чета са незабележими: болният има непрестанни позиви за урини-
ране, но отделя най-често малко урина. В началото се усеща паре-
не само при последните капки, но, ако не се вземат никакви мерки, 
цялото отделяне на течности започва да се съпровожда с болки и 
парене. Много жени познават тези симптоми твърде добре: поради 
анатомична особеност, присъща на пола им (по-къса уретра), про-
никването на бактериите в пикочния канал е особено лесно. Ако не 
бъдат навреме неутрализирани с антибиотици (тридневно лечение 
най-често е достатъчно), те могат да пренесат възпалителния поцес 
нагоре,  прониквайки чрез пикочопровода в бъбреците. 
Камъни в бъбреците: Камъни в бъбреците се образуват тогава, кога-
то организмът не съдържа достатъчно течности или при неподходящо 
хранене (прекалено киселинно или алкално). Ако урината е твърде 
кисела, уринната киселина кристализира в камъни, ако обаче е твър-
де алкална, лесно се образуват фосфатни камъни. Камъните могат да 
блокират протичането на урина в бъбречните легенчета. А ако засед-
нат в пикочопроводите, това става осезаемо чрез болезнени колики. 
Най-често камъните излизат сами, а ако са твърде големи, могат да 
бъдат разбити с ударна вълна или отстранени оперативно. 
Инконтиненция на урината: Неконтролируемото отделяне на урина 
е проблем, от който страдат най-често жените. Той може да бъде 
последица от различни заболявания или да се дължи на отслабване 
мускулатурата на тазовото дъно.

Ограниченията и срамът  
не са задължителни...
Spasmo-lyt® е лекарствен продукт за лечение на ури-
нарна инконтиненция – неволево изпускане на урина, 
което може да се обективизира и представлява соци-
ален и хигиенен проблем. Според международна-
та Асоциация по Континентност съществуват 4 типа 
инконтиненция:
l  При напрежение (стресинконтиненция) – изпу-

щане при физически усилия като кашляне, смях, 
кихане. Среща се най-често при млади раждали 
жени с неврологични увреди на тазовото дъно по 
време на раждането. 

l  Императивна инконтиненция – изпущане вслед-
ствие силен позив за уриниране. Най-честият тип 
при възрастни пациенти. Дължи се на свръхактив-
ност на мускулатурата на пикочния мехур.

l  Инконтиненция при пренапълване на пикочния 
мехур, най-често свързана с нарушение на инерва-
цията на пикочния мехур.

l  Рефлекторна – при заболявания или травми на гръб-
начния мозък с възникване на микционен рефлекс 
под мястото на увредата.

Началната терапия на уринарната инконтиненция 
включва упражнения на тазовата мускулатура, трени-
ране на пикочния мехур и антихолинергични лекар-
ствени средства. Такъв лекарствен продукт е Spasmo-
lyt®, който съдържа 20 мг троспиум хлорид в една 
таблета. Представлява урологично спазмолитично 
средство за отпускане на мускулатурата на пикоч-
ния мехур. Той блокира холинергичните мускарино-
ви рецептори в мехура и по този начин инхибира кон-
тракциите на гладката мускулатура. Намалява вътре-
мехурното налягане, увеличава капацитета на мехура 
и намалява честото уриниране на малки порции урина. 

Spasmo-lyt® се използва за 
лечение на чести позиви 

за уриниране, често 
уриниране през 
нощта, невъзмож-
ност за потиска-
не и контролира-
не на позивите за 
уриниране, непре-

къснато изтичане 
на урина (подмокря-

не), придружени от 
силно желание за уринира-

не с нестабилен пикочен мехур, както и при наруше-
ние на инервацията на мехура.
Приема се по една обвита таблета два пъти дневно, 
след консултация с лекар, който да установи причина-
та за уринарната инконтиненция.   

Д-р Галина Бъчварова
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Няколкоминутен поглед върху 
цветята и дърветата нормали-
зира пулса, намалява кръвното 
налягане и подсилва имунитета. 
При това се понижава и нивото 
на хормона на стреса (адрена-
лин) в кръвта, а мозъкът започ-
ва да отделя допамин – биоло-
гично активно вещество (медиа-
тор), което ни прави прави щаст-
ливи и доволни. 
Това е доказано дори експеримен-
тално: шведският психолог, Тери 
Хартиг, от университета Упсала 
заедно със свои колеги от кали-
форнийския университет изслед-
вали успокояващото действие на 

по-спокойно, при тях се наблю-
давали по-малко усложнения и 
били изписани по-рано от поста-
вените пред сивия урбанистичен 
пейзаж. 
Реанимационните клиники, сана-
ториумите и старческите домо-
ве на запад отдавна са откри-
ли лечебната сила на гради-
ните. Засявайки семена между 
лехите, пациентите, преживяли 
инсулт, възвръщат отново фина-
та моторика на движенията си. 
Страдащите от Алцхаймер трени-
рат паметта си с имената на рас-
тенията. В грижи за цветята пси-
хически обременените отвличат 
мислите от маниите и страховете 
си и намират душевен покой.
Синтезирането на важния за пое-
мането на калция витамин D от 
слънчевата светлина и движени-
ето, при което се уплътнява кост-

Отглеждане на рози за имунната система, 
подрязване на храсти срещу високо кръвно и 
сеене на моркови за изграждане на костите? 
Звучи малко откачено. Много изследвания 
обаче показват, че работата в градината 
подсилва тялото и укрепва психиката.  

ГРАДИНАРСТВОТО  
КАТО ТЕРАПИЯ

природата върху човешкото тяло 
и психика. Те поставили на 112 
млади участници с добро здра-
ве напрегнати задачи, като една 
част от тях били въведени в поме-
щение с панорамни прозорци към 
градина и възможност за крат-
ки разходки, а другите в иден-
тично помещение, но с гледка 
към сива улица. След приключ-
ване на теста хората във втора-
та група били изтощени и в лошо 
настроение, докато при имащите 
контакт с природата не само че 
отсъствала стресова симптомати-
ка (били с нормален пулс и кръв-
но налягане, с повишено субек-

тивно усещане за добро настрое-
ние и самочувствие), но и показа-
ли значително по-добри резулта-
ти при разрешаване на поставе-
ните задачи.  
Тези, които не искат да се задо-
волят само с разходки сред при-
родата, биха могли да направят 
още повече за здравето си. Тъй 
като не само красивата гледка-
та, работата в градината е не по-
малко здравословна и често пъти 
има ефекта на коктейл от хапче-
та. Подрязването на живия плет, 
поливането на цветята, прекопа-
ването и засяването на лехите 
със зеленчуци – осигурява раз-
нообразни движения, които нато-
варват многостранно тялото. 
Това подсилва мускулатурата и 
увеличава костната маса. Лори 
Търнър от арканзаския универ-
ситет изследвала девет дейности 
с несъмнен ефект върху плът-
ността на костите и предотвра-
тяващо остеопорозата действие. 
Победителите били – силовите 
тренировки във фитнес залата 
и... градинарството.
Пионер в изследването на гради-
нарството е Роджър Улрих, няко-
гашен ръководител на Центъра 
по здравни системи и дизайн към 
университета A & M. В много свои 
студии той проследява въпро-
са, как се отразява природата на 
физиката и психиката на чове-
ка. Разделил, например, болнич-
ни пациенти с оперирана жлъчка 
на две групи, като всички получа-
вали еднакво лечение и еднакви 
грижи, но едните лежали срещу 
прозорец към градина, а други-
те гледали към стена на съсед-
на сграда. Оказало се, че природ-
ната гледка ускорява оздравяви-
телния процес: пациентите с гра-
динския изглед се нуждели от по-
малко болкоуспокояващи, спяли 
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ното вещество, представляват не 
само ефективна превенция срещу 
остеопорозата. Според изследва-
нията на саарландската универ-
ситетска клиника в Хомбург, вита-
мин D предпазва също от рак на 
гърдата и на червата. Е, каква по-
добра превантивна програма от 
тази между розите и декоратив-
ните храсти?
Градинарството само по себе си 
е ефективна терапия, особено 
за хората с лабилна психика и 
психически проблеми. При много 
психически заболявания ежедне-
вието се доминира от грижи, всич-
ки мисли кръжат около проблеми-
те на Аза, маниите, депресии-
те, неконролируемите страхове. 
Собствената личност обаче оста-
ва на заден план, когато човек 
поема отговорност за друго живо 
същество, та било то и малък 
морков – важното е, че първа-
та крачка към външния свят е 
направена. Самата идея за зеле-
на терапия е ултрастара: още 
египетските фараони били изпра-
щани от лекарите си при „душев-
но умопомрачение” на разходки в 
градината. 
И за здравите хора градинар-
ството е един вид психотера-
пия. Ежедневието на съвремения 
човек е динамично и ориентира-
но към конткретни цели: задачи-
те трябва да бъдат изпълнени, а 
сроковете задължително спазе-
ни. Дори да не се стига до критич-
ни нива на стреса, той постоянно 
присъства в живота му. В гради-
ната, за сметка на това, човек не 
преследва никакви цели, а рабо-
ти за себе си – за разтоварване и 

Сърце
/ кръвоoбращение

Погледът върху част от 
природата успокоява и 
намалява кръвното наля-
гане в рамките на само 
няколко минути. Стресът 
се редуцира и мускулите 
се отпускат. По този начин 
сърдечносъдовата систе-
ма се стабилизира – при 
регулярна работа в гради-
ната дори за постоянно.

удоволствие. „Копаенето и плеве-
нето само ще ме изморят. Как ще 
ми помогне това за стреса?” – ще 
кажете. Е, представете си го като 
дебела книга – в началото може и 
да потръгне трудно, но когато ви 
увлече сюжетът, няма да имате 
търпение да видите, какво ще 
последва. 
При това растенията нямат пред-
разсъдъци. На една зелка й е все 
едно, дали човекът, който я поли-
ва, е малък или голям, грозен 
или красив, професор или секре-
тарка. Всички растения реагират 
позитивно на грижите, независи-
мо от това, дали им ги предла-
га: градинар с наднормено тегло, 
такъв, който е загубил единия си 
крак, или пък е болен от рак. В 
градината болните могат да сме-
нят ролята си от обслужвани на 
обслужващи. А растенията вина-
ги ще оправдаят очакванията им 
и ще се отблагодарят за грижи-
те: едно семе, пъхнато в земята, 
покълва само след няколко дена 
и след това всяка сутрин протяга 
зеленината си нагоре към слън-
цето. Успехът, да видиш че „про-
тежето” ти расте и се развива, е 
приятно усещане за всеки човек. 
Още повече, ако успееш да вър-
неш към живот почти изсъхнало 
растение и го видиш, отново отру-
пано с цветове.

Коя градина ни прави особено 
здрави? Изследванията на при-
родоизследователя Улрих показ-
ват, че не опира само до зеле-
нината. Една планинска поляна, 
оградена от величествена гора, 
редуцира стреса чувствително 
по-малко от гордия поглед на сто-
панин върху скромната групичка-
та дръвета в собствената му гра-
дина. „Здравословно” следова-
телно е всичко онова, което сами 
сме композирали като парков 
ландшафт в минутите за отмора. 
В стресиращото ни ежедневие, 
затворени между бетон и стък-
ло, имаме нужда от досег с при-

родата повече от всякога. И съв-
сем не е необходимо да притежа-
вате цял парк, за да се чувства-
ме щастливи. Един балкон с мар-
гаритки и две коренчета дома-
ти в саксия е достатъчен, за да 
изпитате градинарските радости. 
Всеки кухненски прозорец може 
да приюти едно-две съндъчета с 
импровизирани лехички за под-
правки. Големината на вашата 
градина няма никакво значение. 
Всяко късче природа в дома ви 
е добре дошло, защото, както 
казва Роджър Улрих, за здравето 
„всяка частица зеленина е с цена-
та на злато.”

Радост и разтоварване: Как действа градината на нашия организъм

Кости 

Многостранното натовар-
ване на тялото при гра-
динарството повишава 
плътността на костите по 
начин, съизмерим един-
ствено с вдигането на 
тежести. Така се намаля-
ва рискът от остеопороза. 
Затова човъркането в гра-
дината е особено подхо-
дящо за възрастни хора.

Кожа  

Слънчевата светлина 
помага при кожни забо-
лявания като псориазис 
и невродермит. Дневната 
светлина при работа в 
градината съдейства  при 
това в кожата да се син-
тезира витамин D, който 
изпълнява редица важни 
функции в организма.

Имунна система  

Намаленото ниво на стре-
са и стабилната сърдеч-
носъдова система, дължа-
щи се на градинарството, 
директно подсилват имун-
ната система. Успоредно 
с това работата на откри-
то и физическото натовар-
ване закаляват организма 
и го правят устойчив на 
инфекции.

Психика 

Градинската работа има 
медиативно действие и 
отхвърля грижите на заден 
план. Поемането на отго-
ворност повишава само-
увереността. Растенията 
отговарят на очакванията 
и неизменно се отблаго-
даряват за грижите и уси-
лията с великолепен рас-
теж.

Д-р Тайс
Ревматик

Приложението
на крема няколко
пъти дневно води
до облекчаване
на болките в ставите
и мускулите.

• При мускулни
и ставни болки –
контузии, разтеже-
ния и навяхвания

• При ревматизъм,
спондилартроза,
радикулит и
невралгии

• За лечебен масаж

крем

«‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ: ÑÕ¿“”–œ–Œƒ” “ì ŒŒƒ
·ÛÎ. Ñ»ÒÍ˙ÒÍÓ ¯ÓÒÂì 12, 1592 —ÓÙËˇ

ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: 02/979 12 19, 02/971 12 17
www.naturprodukt.bg



��

BEAUTY-FOOD:
АЛКАЛНО-КИСЕЛИННИЯТ БАЛАНС

Суха кожа, блед тен, целулит? В такъв 
случай може би трябва да проверите какво  
е съотношението на киселини и основи в 
организма ви.  

В нашето тяло винаги нещо липсва. Не само вътрешните 
органи работят непрекъснато, в организма ни постоянно про-
тичат химически процеси. Обмяната на веществата, работа-
та на мускулите и невротрансмитерните процеси биха били 
невъзможни без тях. При това те са свързани с определена 
среда – киселините и основите в тялото ни трябва да бъдат 
в равновесие. Ако това не е така, може да се стигне до тежки 
заболявания като диабет, подагра, остеопороза или артрит.
Киселините сами по себе си не са вредни – дотогава, докато 
поемаме достатъчно алкални храни, за да ги неутрализира-
ме. Тези обаче, които ядат твърде много месо, тестени про-
дукти от бяло брашно, захар и употребяват алкохол надхвър-
лят възможностите на алкалните си депа. А излишъкът от 
киселини се съхранява и, за съжаление, натрупва в съедини-
телната тъкан, мускулите и ставите. Силният целулит е сигу-
рен знак за прекомерна киселинност на организма. Но има и 
добра новина: една алкална диета гарантирано помага.

КИСЕЛИ ЧРЕЗ АЛКАЛНИ С
Месо, колбаси,  
риба и яйца
При оползотворяването на 
животинските белтъчини се 
образуват обменни киселини 
(например пикочната кисели-
на). Затова: животински про-
дукти само в умерени коли-
чества.

Зеленчуци
Съдържат големи количества 
алкални минерални веще-
ства. Особено полезни са: 
картофите, морковите, спа-
накът, лукът и богатите на 
баластни вещества салати.

Захар 
Доставя празни калории без 
алкални минерални веще-
ства. Освен това големи-
те количества захар повлия-
ват неблагоприятно чревната 
флора  така, че допълнител-
но се образуват киселини.

Плодове 
Многото минерални вещества, 
съдържащи се в тях, уравно-
весяват алкално-киселинния 
баланс. Плодовите кисели-
ни не обременяват организ-
ма, тъй като се разграждат. 
Особено полезни са: банани-
те, кайсиите и фурмите.

Продукти с бяло брашно
В белия хляб и тестените 
изделия като бисквитите и  
сладкишите въглехидратите  
се съдържат като „киселин-
ни източници”, но им лип- 
сват неутрализиращите мине-
рални вещества като житните 
люспи.

Пълнозърнести  
продукти
Пълнозърнестият хляб, ове-
сените ядки, снаксовете и 
десертите от пълнозърнесто 
брашно съдържат успоредно 
с въглехидратите и неутрали-
зиращи алкални минерални 
вещаства.

Сирене и извара
Сиренето и изварата съдър-
жат относително малко кал-
ций, но много животински 
белтъчини. Затова имат леко 
киселинно обременяващо 
действие.

Прясно и кисело мляко
Богати са на калций, затова 
въпреки високото съдържа-
ние на животински белтъчи-
ни са леко основни. Особено 
полезна е суроватката, тъй 
като е богата също на калий 
и на магнезий.

Аперитивно-вкусови 
средства
Те са вкусни, но са като отро-
ва за алкално-киселинния 
баланс: преди всичко алкохо-
лът и кафето „вкисват” орга-
низма.

Алкални препарати
Съдържат хармонична смес 
от алкални вещества, преди 
всичко: калий, магнезий, кал-
ций и хидрогенкарбонат.

Екстрактът от женшен - доста-
вя големи количества енергия при 
понижена жизнена активност и 
способност за концентрация. Хра-
ната на пчелните царици Gellee 
Royal е изключително богата на 
множество биологично активни 
вещества. Екстрактът от черве-
но вино предпазва от сърдечно-
съдови заболявания, притежава 
мощно антиоксидантно и проти-
восъстаряващо действие.

С Gellee Royal, екстракт от женшен  
и екстракт от червено вино

БОДИ  ПАУЪР
Ø �Доставя енергия при физическо натоварване, 

умора, чувство за отпадналост и изтощение
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Nachtkerzen балсам 
на д-р Тайс
Базисна грижа с масло от 
Oenothera biennis

Nachtkerzen интензивен
крем на д-р Тайс
Специална грижа с 22% 
Oenothera biennis

Nachtkerzen душ-гел
на д-р Тайс
За почистване и овлажняване 
на сухата кожа

Не съдържа парфюм
и оцветители

За повече информация:
www.naturwaren-theiss.de
www.naturprodukt.bg 

Серията Нахткерцен съдържа жизненоважни аминоки-
селини, извлечени от семената на Oenothera biennis. 
Добавени са и ценнитe масла от жожоба, авокадо и азу-
лен, които също предпазват кожата от изсушаване.

Кожата на детето ви е суха и чувствителна?
Страда от невродермит?

Дерматологично тествани

Вегетарианството в детска 
възраст е също под въпрос: 
малките деца се нуждаят от 
месо, ако не всеки ден, то 
поне три-четири пъти на сед-
мица. Опасността за децата 
идва не от нормалното хране-
не, а от едностранните, идео-
логичес-ки формирани, огра-
ничаващи диети. Проявите на 
недостиг вследствие на подоб-
ни непреклонни ограничения в 
храненето, за съжаление, не 
само продължават да бъдат 
констатирани от лекарите, но 

се наблюдава и тенденция към 
увеличаване. Диетите на май-
ките автоматично се прехвър-
лят върху децата, вегетариан-
ските възгледи бързо обхва-
щат и най-малките членове на 
семейството, а сменящите се 
моди в храненето преминават 
една през друга на семейна-
та трапеза. При това напъл-
но се изпускат от внимание 
специфичните нужди на под-
растващия организъм и сери-
озните последици от опасния 
дефицит.

Ако поради доказана храни-
телна алергия едно дете, пре-
биваващо в болница, се нуж-
дае от диета, от медицински-
те лица се попълват огром-
ни протоколи за това, дали 
предложената диета е нало-
жителна, уместна и баланси-
рана. Над самоволните реше-
ния на родителите, повлияни 
често пъти от непълна и неточ-
на информация, обаче няма 
контрол. И нерядко те нанасят 
непоправима вреда на дете-
то си, макар и водени от най-
добри намерения. 
Диета срещу невродермит 
няма. Само при отделни деца 
с успоредна хранителна алер-
гия се налагат известни огра-
ничения – най-често към мляко 
и яйца, по-рядко към зърне-
ни храни и соя и понякога към 
фъстъци. Едва при една трета 
от всички деца с невродермит 
обаче се наблюдава подоб-
на алергия. Не е необходимо 
следователно безсмислено да 
бъдат налагани ограничения 
и на другите две трети. При 
това при въпросната една трета 
екземите и другите невродер-

митни симптоми не се повлия-
ват от диетите. 
Много от родителите са на 
мнение, че е достатъчно да 
открият „грешната” храна, 
за да излекуват детето си от 
невродермит. Едното обаче 
няма нищо общо с друго-
то. Екземата и хранителна-
та алергия не са синоними: 
и двете понятия са заболя-
вания, характерни за ранната 
детска възраст, които могат да 
имат паралелна проява. И със 
сигурност се нуждаят от адек-
ватно паралелно лечение.

ДЕТСКАТА КОЖА И ДИЕТИТЕ
Никой не може посредством специална 
диета да повлияе позитивно върху начина, 
по който изглежда кожата на детето му, тъй 
като най-често видът й се дължи на гене-
тично предразположение. Тя много лесно 
се повлиява негативно, за сметка на това, 
от недостига. Ето защо всяко дете трябва 
задължително да получава разумно коли-
чество балансирана храна.



✓ Подути и отекли крака

✓ Болка и тежест в краката

Д-р Тайс Венен
капсули

Приемът 
на две капсули

сутрин преди
хранене

осигурява
комфорт на
краката Ви.

Има решение!
Д-р Тайс Венен капсули
стабилизират съединителната
тъкан и укрепват стените на
кръвоносните съдове.
Кръвообращението на долните
крайници се подобрява, отокът
се разнася и се облекчава
чувството на тежест в краката.

Натурпродукт ООД
1592 София, бул. „Искърско шосе“ 12

тел.: (02) 979 12 19, www.naturprodukt.bg


