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КАКВО ПОМАГА СРЕЩУ 
РЕВМАТИЗЪМ?

Къде е проблемът?
1. Съвременните средства, т.е. 
новите геннотехнологично създа-
дени активни вещества, подобно 
на старите изпитани медикаменти, 
само частично спират възпалител-
ните процеси. 2. Активните вещес-
тва не действат на всеки паци-
ент – трябва да се избира от пове-
че възможности, също и да бъдат 
комбинирани, което предполага 
индивидуален подход към всеки 
един пациент. Засега не същес- 
твува универсално антиревматично 
средство, подходящо за всички. 
Как тогава се осъществява 
лечението?
Терапията се започва с актив-
ни вещества срещу възпаление-
то. При установена диагноза пър-
воначално най-често се изписват 
традиционните „базисни медика-
менти” като метотрексат, сурфа-
салацин, лефлунамид или анти-
маларийни средства. Ако те се 
окажат неефективни, в лечение-
то се въвеждат новите геннотех-
нологични препарати. 

През студените месеци на годината ревматичните заболява-
ния се изострят, а ставните оплаквания правят ежедневието 
на много хора трудно и болезнено. Сутрешното сковаване на 
крайниците за ревматизъм ли говори? Какво причинява забо-
ляването? Може ли да се лекува? Как да облекчите болките  
и трябва ли да ограничите движенията? – Отговорите на тези  
и други важни въпроси можете да откриете в статията по-долу.

Възможно ли е да си легнете 
вечерта здрав и да се събудите 
с ревматизъм на сутринта?
Да, възможно е някоя сутрин да се 
събудите с  внезапна скованост и 
болки в ставите, а ръцете ви да са 
отекли. Но това се случва рядко. 
Т.нар. ревматоиден артрит се раз-
вива постепенно в продължение 
на седмици и месеци. Той започва 
най-често от ставите на пръстите 

Бързо да потърсите съвет от 
домашния си лекар, който при 
съмнение за ревматизъм ще ви 
насочи към ревматолог. Колкото 
по-навременно се предприеме 
адекватно лечение, толкова по-
големи са шансовете да бъдат 
спрени възпалителните процеси.
Доколко сигурна е диагнозата?
От 2-3 години съществува метод, 
който позволява посредством спе-
цифичен кръвен тест да се дока-
же наличието на ревматизъм. Ако 
той е позитивен, сигурността на 
диагнозата е над 90%. Добри кли-
нични насоки дават още палпира-
нето (изследването чрез опипва-
не) на ставата, в която се усеща 
събиране на течност, ултразвуко-
вите и рентгеновите изледвания, 
а понякога и модерната магнитно-
резонансна томография.
Какви са причините?
Засега не са напълно изясне-
ни. Поне 30% се приписват на 
наследствения фактор, но най-
вероятно съществуват и външ-
ни причинители като вирусните 
инфекции например.
Лечимо ли е заболяването?
Засега не. Ревматоидният артрит 
е пристъпно протичащо автоимун-
но заболяване, при което имунна-
та система по погрешка атаку-
ва ставните връзки в организма. 
При навременно целенасочено 
лечение обаче то може да бъде 
спряно, унищожението на става-
та задържано, а симптомите като 
болки и възпаления потиснати.
Доколко успешни са тези 
мерки?
Все по-успешни. Знае се все 
повече за това кои имунни клетки 
и медиатори участват във възпа-
лителните процеси и унищожава-
нето на ставата. А това позволява 
разработването на нови медика-
менти с целенасочено действие.

на ръцете, които бавно се удебе-
ляват и започват да болят.
Причина за безпокойство ли са 
вдървените стави сутрин?
Да, ако тази сутрешна скованост 
продължава повече от 30 мину-
ти, докато се раздвижат ставите, 
и ако се наблюдава оток при поне 
две ставни връзки.
Какво трябва да се направи в 
такъв случай?
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Помага ли охлаждането на ста-
вите?
Да. Най-често медикаментозното 
лечение се комбинира с физио-
терапия или охлаждаща терапия 
посредством компреси или сту-
ден въздух. В някои клиники за 
целта се предлагат също специ-
ални охлаждащи камери с темпе-
ратура около минус 110оС.
Трябва ли човек да се движи 
въпреки болките?
Задължително и регулярно, освен 
при силно изостряне на болестта.
Спортът следователно не е 
вреден?
По принцип не е. Всеки спорт е 
позволен, стига да не обременява 
ставите, да не стимулира непра-
вилната постановка на тялото, 
да не е с висок травматологичен 
риск и да се прави за удовол-
ствие. Особено препоръчителни 
са колоезденето по равен терен, 
водната гимнастика и туризмът.

Как може да бъде под-
помогната лечебна-

та терапията?

томи. Препаратите за външно 
третиране с охлаждащи и активни 
билкови съставки могат да имат 
добър противооточен и болкоус-
покояващ ефект, но те в никакъв 
случай не могат да заменят тра-
диционното медицинско лечение, 
тъй като въздействието им остава 
само на симптоматично ниво.
Може ли да помогне операция?
Да, в ранен стадий на заболя-
ването при т.нар. синовектомия 
вътрешната синовиална мембра-
на се отстранява. При радиоси-
новиортезата се впръсква ради-
оактивна субстанция, която уни-
щожава въпросната мембрана и 
в ставата се изгражда нов защи-
тен слой.
А какво се прави, ако ставата е 
унищожена?
Тогава може да помогне изкустве-
на става. Материалите за ендо-
протези непрекъснато се подо-
бряват. Но се развиват също и 
нови оперативни техники, които 
могат да се окажат достатъчни.
Повлиява ли се ревматоидни-
ят артрит от алкохола и тютю-
нопушенето?
От тютюнопушенето да – изслед-
ванията показват, че рискът се 
увеличава до 22 пъти, особено 
при наличието и на наследствена 
обремененост.
Кой още е заплашен?
Жените са три пъти по-застраше-
ни в сравнение с мъжете, което 
е генетично и хормонално обу-
словено.
Как се отразява ревматизмът 
на качеството на живот?
Много пациенти стават нерабо-
тоспособни, често пъти и депре-

сивни. Според изследвания-
та, ако не се лекува, забо-

ляването съкращава живо-
та на засегнатите средно с 
около 5 години. Освен това 

повишава риска от инфекци-
озни, сърдечносъдови заболява-
ния, остеопороза и рак на лимф-
ните възли.
Какви са терапевтичните пер-
спективи?
Медицината се развива с всеки 
изминал ден. Целта на изследова-
телите, разбира се, е да се пребо-
рят с ревматизама. Вече са нали-
це успехите от първите изслед-
вания на обещаващата клетъчна 
терапия. Специалистите се надя-
ват на осезаеми успехи в близки-
те 5-10 години.

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
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Посредством разнообразно пъл-
ноценно хранене - най-препоръ-
чителна е средиземноморската 
диета. Трябва също така да се 
приемат колкото е възможно по-
богати на калций храни или пре-
парати срещу остеопороза и да 
се избягва наднорменото тегло.
Помагат ли алтернативните 
средства?
Алтернативните терапии и расти-
телни препарати биха могли да 
подобрят състоянието на пациен-
та и да отслабят болковите симп-
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Когато става дума за сърцето, 
всички народи могат да пред-
ложат аналогични идиоми и 
поговорки: горещо или студе-
но сърце; плача или се смея от 
сърце; взимам всичко присър-
це; не си го слагай на сърцето и 
т.н. Чест мотив в немските при-
казки е Steinhertz - каменното 
сърце, французите учат наизуст 
à сoeur, а англичаните by heart, 
т.е. от сърце. Подобни популяр-
ни изрази и често срещани фол-
клорни мотиви свидетелстват 

За всеки симптом си има органическа причина. Често пъти 
обаче физическата болка може да бъде също сигнал – както за 
физиологична дисфункция, така и за психически стрес.

понякога за наличието на пси-
хични причини за телесни симп-
томи. Възприятието им насочва 
към области, които рядко попа-
дат в нашия фокус или остават 
неизвестни. Нека погледнем на 
сърдечносъдовите заболявания 
от ъгъла на рядко дискутирани-
те „други” причини.

Ангина пекторис – когато  
в гърдите ви стане тясно
Ангина пекторис възниква тога-
ва, когато периферните сърдеч-

ни съдове са стеснени (склеро-
зирали) и сърцето не може да 
бъде достатъчно добре обезпе-
чавано с кръв и доставка на кис-
лород. Пациентите имат чувство-
то, че на гърдите им е сложен 
камък, а „сърцето им е в менге-
ме” - страхът и притеснението 
ги принуждават към покой, често 
пъти изпадат в паника. Живееш 
със сърцето и чувстваш със сър-
цето – тези представи в случая 
се припокриват. Как да дадете 
„повече въздух на сърцето” си? 
Д-р Рудигер Далке, психотера-
певт и завеждащ лечебната кли-
ника в Йоханискирхен, обясня-
ва: „Медицински острите оплак-

вания могат да бъдат овладени 
посредством нитроглицерин или 
механично разширяване на съдо-
вете с балонен катетър. Освен 
това обаче е важно да бъдат 
разширени и „душевните” тесни-
ни. Защото който пренебрегва 
сърдечните си дела, непрекъс-
нато ще бъде потиснат, а кога-
то изплува, ще му се налага да 
търси помощта на хирург, който 
да освобождава сърцето му.”

Високи нива на холестерола  
– тялото в непракъснат  
алармен режим
Високите нива на холестерола 
сигнализират, че тялото ви е екс-
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тремно стресирано – от неподхо-
дящо хранене, от продължител-
но професионално и лично пре-
товарване или от недостатъч-
но движение. Последиците са 
колебания на кръвното наляга-
не. За да не могат да се увредят 
безвъзвратно съдовете, организ-
мът започва да отделя увеличе-
ни количества от сгъстяващото 

Ïîäóòè è îòåêëè êðàêà

Áîëêà è òåæåñò â êðàêàòà

Ä-ð Òàéñ Âåíåí
ãåë è êàïñóëè

Èìà ðåøåíèå!
Ä-ð Òàéñ Âåíåí ãåë è êàïñóëè
ñòàáèëèçèðàò ñúåäèíèòåëíàòà
òúêàí è óêðåïâàò ñòåíèòå íà
êðúâîíîñíèòå ñúäîâå.
Êðúâîîáðàùåíèåòî íà äîëíèòå
êðàéíèöè ñå ïîäîáðÿâà, îòîêúò
ñå ðàçíàñÿ è ñå îáëåê÷àâà
÷óâñòâîòî íà òåæåñò â êðàêàòà.

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

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

зация и дори самочувствието 
ви, разкъсвано от неизпълни-
ми желания. Затова помислете 
добре, струва ли си да трупате 
всичко това на сърцето си?

Коронарна склероза – когато 
жизнената енергия пресъхне
Ако периферните съдове се 
стеснят и склезоризат, сърце-

то започва да гладува и не 
може да осигури достатъч-
но енергия за управляване 
на „сърдечните си дела”. То 
започва постепенно да се 
„заключва” и „свива” вслед-
ствие на продължителното 
му пренебрегване. И пра-
вилният въпрос е не: Кое 
хапче ще ми помогне да 
вляза пак във форма?, а: 
Какво му е на сърцето ми, 
как да го „нахраня” така, че 
то отново да заякне? Д-р 
Далке казва: „Приказката за 
принца-жабок в много отно-
шения разказва за лечени-

ето. Принцесата разширява сър-
цето си и целува жаба, която се 
превръща в принц. И сърцето 
й по-късно толкова се разширя-
ва, че скъсва железните окови 
на традициите.” Лечение чрез 
вслушване в тялото си „по пъти-
щата на сърцето” – струва си да 
поемеш по този път.
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отвън нищо не може да про-
никне навътре, отвътре обаче 
също нищо не може да излезе 
навън. Външна пълнота вместо 
вътрешно препълване – очевид-
но е, че растежът е на погреш-
ното място. Човек не е благо-
склонен към себе си, а и по  
отношение на теглото действа  
срещу себе си. Правилният 

във все по-сложни, мащабни и 
непосилни проекти, напрежени-
ето ще расте и ще обхваща все 
повече области от вашия живот 
– към професионалните ще се 
прибавят семейни комфликти, 
ще пострадат социалните ви 
контакти, културните ви инте-
реси, пълноценната ви реали-

вещество холестерол. А когато 
то е в прекалено големи количес-
тва, може да доведе до запушва-
не на артериите (при коронарна 
склероза). За това не е лошо да 
си поставите въпросите: Защо 
не разпределям правилно жиз-
нената си енергия? Какво ме 
заставя да поставям организ-
ма си в постаянна аларма? Как 
да изведа тялото си от опасната 
зона и да го накарам да се отпус-
не? Повече от сигурно е, че, ако 
поискате, бързо ще намерите 
отговори на тези непрекъснато 
предъвквани въпроси – по-малко 
психически стрес и претоварва-
не, повече спорт и ефективана 
релаксация. Балансът в хране-
нето и дневния режим, психичес-
кото равновесие и физическа-
та активност – са от клишетата, 
които е по-добре да не подмина-
вате, а да „вземете присърце”.

Наднормено тегло – запълване 
на живота на неправилно място
Запасите от мазнини са защит-
ни възглавнички. Срещу студ, 
глад - срещу всичко, което идва 
отвън. Мазнините изолират – 

въпрос е не: Как да сваля по-
бързо излишното тегло; а: Как 
да постигна правилното равно-
весие, което да ми позволи да 
се преборя с излишното тегло. 
Или: Как да си осигуря дос-
татъчно външно пространство, 
без да разширявам тялото си.

Високо кръвно налягане  
– боли, когато темпото отслабне
Образно симтптомите биха 
могли да бъдат описани така: 
сърцето блъска почти в гърло-
то ви, пот се лее от вас, нерви-
те ви са натегнати до скъсва-
не, главата ви се цепи, потент-
ността ви хич я няма. При висо-
ко кръвно налягане съдовете 
се стесняват, за да овладеят 
кръвната буря. То често пъти е 
присъщо на максималистите – 
хората, които се сражават на 
много фронтове, и то далеч не 
само на тези които са важни или 
изобщо си заслужават. В стpе-
межа си да постигат повече, по-
добре и по-бързо, те често пъти 
потискат конфликтите, вместо 
да ги разрешават. Но вътреш-
ното напрежение избива в пул-

сиращите слепоочия и зачерве-
ната глава. За да издържат на 
този натиск и не бъдат увреде-
ни, съдовете на кръвоносната 
система трябва да бъдат подси-
лени и втвърдени. На медицин-
ски език това означава атеро- 
склероза (вж. следващата точка). 
 Решението: Ако сами си създа-
вате трудности и се впримчвате 
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БЪРЗА ПОМОЩ

ПРОТИВОПРОСТУДНА ПРОГРАМА       В 5 СТЪПКИ
С новия 5-етапен про-
тивопростуден план 
можете да подсилите 
имунната си система и 
да се справите с почти 
всички вируси – във 
всеки стадий на болест-
та, по естествен път, с 
натурални средства и 
без никакви странич-
ни действия.

1 стадий 
Имунната система отслабва 
По принцип се чувстваме все още 
здрави. „На практика обаче пора-
ди липсата на светлина в тъмни-
те месеци на годината имунната 
ни система е с намален капаци-
тет в сравнение с лятото” – казва 
проф. Екълс. 
Това помага: Имунитетът може 
да бъде подсилен преди всичко 
с големи количества витамин С, 
съдържащи се в цитрусовите пло-
дове, кивито, чушките, гроздето, 
киселото зеле – трябва да се при-
емат поне две порции на ден или 
храненето да бъде допълвано с 
витаминен препарат от аптеката. 
Една чаша доматен сок на ден 
регулира по-бързото делене на 
защитните клетки посредством 
активната си съставка ликопин. 
Много вкусен е следният доматен 
шейк: миксирайте 100 мл дома-
тен сок със сока от 1 грейпфрут 
и подправете с лимонов сок, кет-
чуп и черен пипер. Ефективно е 
имунолечението със сок от катра-
ника (Artemisia abrotanum), което 
удвоява количеството на имун-
ни клетки в кръвта – 8 седмици 
трябва да се изпиват по 5 чаши 
от сока. Добро действие оказва 
също медта в сиренето и граха 
или желязото в сусама и тиквени-
те семки. Микроелементите сти-
мулират образуването на анти-
тела. Витамин А, съдържащ се 
в картофите и кайсиите, обра-
зува защитен антивирусен лига-
вичен слой. Ефикасна защита 
предлагат също капките с екс-
тракт от ехинацея или пеларго-
ния (умкалор). 

тели са най-активни от септември 
до март, но това не се дължи тол-
кова на студа, колкото на факта, 
че пребиваваме повече време в 
затворени помещения, където се 
намираме в тясно съжителство 
един с друг”. Ето защо обществе-
ният транспорт, киното, търговски-
ят център или офисът се превръ-
щат в истинско предизвикателство 
за всяка една имунна система, 
дори най-силната. Тъй като виру-
сите са истински шампиони на 
издръжливостта и преживяемост-
та и да не се сблъскваме с тях е 
просто невъзможно. Често пъти 
те достигат жертвите си по въз-
душно-капков път - когато забо-
лелите кихат, кашлят или издух-
ват носа си, хиляди пълни с виру-
си слузни капчици се катапултират 
във въздуха. Те могат с часове да 
се задържат във въздушното прос-
транство, да преживяват по бра-
вите на вратите, телефонните слу-
шалки, перилата или ръцете.
Предложеният от нас противо- 
простуден план не само ефектив-
но противодейства на атаките на 
вирусите, но може да подпомогне 
оздравяването и възстановяването 
ви във всеки един от 5-те стадия на 
болестта. В него се предлагат обяс-
нения за това, какво се случава в 
организма ви в различните етапи 
от заболяването и как по естествен 
начин бързо да възвърнете здраве-
то и укрепите имунитета си.

Сезонът на хремите започна – 
шмъркането и кихането в трамвая 
или офиса са все по-често явле-
ние. Според известния вирусо-
лог и изследовател на ринити-
те проф. д-р Рон Екълс, директор 
на Противопростудния център на 
британския университет Кардиф в 
Уелс: „Болестотворните причини-
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белите кръвни клетки в организма 
и  транспортирането им до огни-
щето на инфекцията. Затоплете 
добре организма си: облечете 
топъл анцуг и сложете вълнена 
шапка на главата. Потопете кра-
ката си в леген или кофа с горе-
ща вода. Легнете със затопляща 
възглавничка или бутилка в лег-
лото, изпийте 1 литър подсла-
ден с мед билков чай (от липов 
цвят, лайка или малина) и остане-
те поне 15 минути, завити в лег-
лото. Общото затопляне на орга-

ПРОТИВОПРОСТУДНА ПРОГРАМА       В 5 СТЪПКИ
2 стадий 
Вирусите се заселват  
и размножават
Независимо от предпазните 
мерки, вирусите са проникнали в 
носната лигавица и са преустро-
или клетъчната й програма. Те са 
завладели клетките на организ-
ма, проникнали са в клетъчните 
ядра и са ги принудили да произ-
веждат милиони нови вируси. За 
предстоящото простудно заболя-
ване често пъти свидетелстват 
лекото усещане за мръзнене и 
сърбеж в носа.
Това помага: Пийте в продълже-
ние на цял ден затоплен, разреден 
с вода сок от сладник – не е кой 
знае колко вкусен, но има силно 
антивирусно действие. Носете 
топли вълнени чорапи, тъй като 
изстиването на стъпалата препят-
ства свободното циркулиране на 

Ехинацея Редовният прием на течния екс-
тракт от ехинацея значително повишава 
количеството на имунните клетки в орга-
низма. Освен това тя блокира действието на 
ензима хиалуронидаза, който се отделя от 
бактериите, за да улесни проникването им 
във вътрешността на клетките, и е в състо-
яние да ограничи възпалителните процеси. 
Непрекъснатата употреба на капките от ехи-
нацея обаче не се препоръчва за по-дълъг 
период от време. Най-ефективно е действи-
ето им когато се пият 3 дни и после 3 дни се 
почива, после пак се приемат 3 дни и т.н., 
тъй като имунната система на здравия орга-
низъм може да се стимулира само за кратко, 
докато се върне до естественото си състояние 
на равновесие.
Билковите и плодови чайове поддържат 
лигавиците влажни. Чайовете от мащерка, 
маточина, цвят от ехинацея, горски плодове 
и шипки имат антивирусно и имуностиму-

лиращо действие. Добавката  на резен лимон 
допълнително подсилва защитните сили на 
организма (витамин С).
Умкалор оказва тройно действие върху орга-
низма: екстрактът от южноафриканското 
растение пеларгония (Pelargonium) прите-
жава антибактериални, втечняващи секрета 
и подсилващи имунитета свойства. От една 
страна, тoй покрива лигавицата на дихател-
ните пътища със защитен филм, предпазващ 
от прикрепването на бактерии и вируси, а от 
друга – стимулира имунните клетки и акти-
вира естествените защитни механизми на 
организма. Освен това потиска размножава-
нето на бактериите в лигавицата на дихател-
ните пътища и подпомага отхрачването като 
увеличава скоростта на изхвърляне на брон-
хиалния секрет. Приема се 3 пъти дневно по 
30 капки, като се препоръчва приемът да продължи 3-4 дни след отзвучаване на симп-

томите, но не повече от 3 седмици.
Цинкът е ценен имуностимулант. Напослледък 
се пропагандира комбинирането му с камфор 
и ментово масло за активиране на защитните 
сили на организма. Цинк-хистидинът в една 
домашно сготвена пилешка супа също спира 
инфекцията. Рецепта: парчета пиле с кожа-
та, моркови, целина, плод от хвойна и карто-
фи се варят в тенджера с вода за около ½ час. 
По-късно могат да се добавят фиде, магданоз, 
както и да се овкуси със сол, пипер и муска-
тово орехче. Препоръчва се изяждането на  
2-3 чинии на ден.

Така можете да се предпазите
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низма унищожава вирусите, ето 
защо е уместно да посетите и 
сауната за около 5-10 минути, но 
без драстични охлаждащи проце-
дури след това. Регулярно праве-
те гаргара (4 пъти на ден) – пре-
пятства размножаването на виру-
сите в гърлото и устната кухи-
на. Най-ефективно е действието 
на 1%-овия солен разтвор (1 ч.л. 
готварска сол на 1 чаша топла 
вода), лайковия чай или сока от 
алое вера. Други възможности са 
в чаша с топла вода да се разтво-
рят 15 капки прополисна тинкту-
ра или 20-40 капки от ехинация 
или умкалор и да се гаргарите с 
течността няколко пъти дневно в 
продължение на 3 до 5 минути.

3 стадий 
Организмът се брани  
срещу вирусите 
Сам по себе си вирусът не нанася 
големи вреди на носната лигави-
ца. Ние страдаме преди всичко от 
реакцията на имунната система, 
която бавно задвижва защитните 
си механизми. Затова се забеляз-
ват първите симптоми като киха-
не, течащ нос и кашлица, посред-
ством които организмът се опит-
ва да изхвърли навън вирусните 
натрапници.

Това помага: Най-добрата помощ, 
която можете да предоставите 
на организма си в този стадий 
на болестта е почивката, дава-
ща шанс на активиралата се вече 
имунна система да се пребори със 
собствени сили с болестотворния 
причинител. Затова останете в 
леглото или се сгушете с одеяло 
на дивана, откажете всичките си 
ангажименти и, ако се налага, взе-
мете 1-2 дена отпуска. Ето едно 
класическо упражнение за дъл-
боко отпускане и подсилване на 
защитните сили: легнете по гръб 
с крака един върху друг и напъл-
но отпуснати мускули. Ръцете раз-
перете настрани с длани, обърна-
ти нагоре. Главата е в центъра с 
поглед нагоре. Напрягайте поот-
делно всеки мускул от тялото, като 

Ние имаме 
два носа. 
Наистина!
ü Едностранно Действително 
ние притежаваме два анато-
мически разделени носа: кли-
матични инсталации, които 
филтрират над 20 000 литра 
въздух на ден. При тази дей-
ност двете части на носа рабо-
тят на смяна. Докато едната 
ноздра работи усилено, дру-
гата почива и обратното. Обикновено ние не забелязваме това. 
Усещаме го едва при хрема, когато дейността им е затормозена 
или едната ноздра е по-запушена от другата.
ü Зловредните джуджета Болестотворните причинители са толко-
ва миниатюрни, че около 50 000 вируса могат да се задържат на 
върха на тънка игла.
ü Басови звуци Поради възпалението на лигавиците отичат 
също гласните връзки и тонът им става по-дълбок. Като при 
една китара, когато вместо тънка струна без да искаме сме дръп-
нали дебела.  
ü Апчиху! Когато чувствителните нервни окончания в носната 
кухина открият проникналите натрапници, организмът се опит-
ва до ги изхвърли навън. Въздушният поток при кихането има 
скорост до 320 км/час. При студено време кихаме по-често, откол-
кото при топло.
ü Кашлицата Колко често кашляме зависи и от... характера. 
Който мисли по-едностранчиво, кашля по-силно и по-често – все 
още не е изяснено защо. 
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тръгнете от пръстите на краката и 
бавно се придвижвате нагоре към 
главата – оставяйте ги напрег-
нати за около 5 секунди и после 
отпускайте. Така ще премахнете 
напълно напрежението от тяло-
то и ще си осигурите покоя, който 
е необходим на организма ви за 
оптимална антивирусна акция на 
имунната система.

4 стадий 
Защитни сражения  
на всички фронтове 
Реакциите на имунната система 
довеждат до това, че след 1 до 
3 дни лигавиците силно отичат, 
носът се запушва, очите се зачер-
вяват и започват да сълзят, гла-
сът става дрезгав. Телесната тем-
пература се покачва леко или 
по-значително – до към 38,5оС, 
тъй като организмът се опитва да 
унищожи вирусите посредством 
горещината. Може да се стигне 
до втрисане, болният се чувства 
уморен и отпуснат, възможни са 
мускулни и ставни болки.
Това помага: Когато синусите са 
задръстени с гъсти секрети, най-
добре помагат инхалациите с ете-
рични масла с активно вещество 
цинеол. Както студеното, така и 
топлото подпомагат мускулните 
болки. За една затопляща тера-
пия загрейте във фурната торбич-
ка с черешови костилки или смач-
кайте пет горещи картофа в една 

кърпа и ги наложете на болезне-
ното място. Може също да взе-
мете топла вана с добавка на 
етерични масла от мента, евка-
липт, мащерка или борови връх- 
чета: напълнете ваната с топла 
вода (38,5оС), добавете 5-10 капки 
етерично масло и останете в нея 
около 10 минути. Който предпочи-
та студените процедури, трябва да 
се насочи към компресите с оцет. 
За целта потопете ленена кърпа 
в оцет, разреден наполовина със 
студена вода, наложете на болез-
неното място, завийте с хавлие-
на кърпа и оставете да действа 
за около половин час. Отпушване 
на носа можете да постигнете 
с масло от жожоба: добавете 2 
капки масло от босилек към 1 
с.л. масло от жожоба. Поставете 
етеричната смес непосредствено 
под носа и внимателно вдишвай-
те нагоре. Срещу зачервен нос 
помагат мазилата 
с високо съдър-

Капки при кашлица
• Растително лекарствено средство 
против кашлица с анасон и мащерка
•  При остри инфекции на дихателните 

пътища, съпроводени с кашлица и 
гъст вискозен секрет

•  Има секретолитично, спазмолитич-
но, секретомоторно и антибактери-
ално действие

Сироп за кашлица
•  Растително лекарствено средство  

с екстракт от теснолист жиловлек
•  При кашлица, секрет в бронхите  

и бронхиален катар
•  Има 4-посочно действие: противо-

възпалително, имуностимулиращо, 
антивирусно и антибактериално

Естественият 
избор при 
простуда  

и кашлица

Активните растителни съставки 
ограничават разпространението 

на бактериите, облекчават 
дразненето и помагат за по-лесното 

откашляне на секретите

Най-важните  
простудни вируси
Ø  Рино-вирусите В най-лошия случай вилнеят над 200 различни про-

студни вируси. Под микроскоп изглеждат като топка за голф с 20 
страни и кукички, с които се прикрепват към здравата клетка.

Ø  Адено-вирусите са резистентни на почти всякакви химически 
дразнения. Но 10 минути горещина (36 до 38оС) са достатъчни за 
унищожаването им.

Ø  Корона-вирусите са изградени от молекули, обградени с бозду-
ганообразни рецепторни израстъци като един вид лъчист венец 
или слънчева корона. Те са отговорни за около 1/3 от простудни-
те заболявания, също и за тежката белодробна болест, известна 
като ТОРС - остър респираторен синдром, представляващ особе-
на форма на бронхопневмонията. Извън клетката-гостоприемник 
корона-вирусите остават вирулентни не повече от 3 часа.  

Ø  Инфлуенца-вирусите Под микроскоп грипният вирус изглежда 
като топка с два вида шипове – хемаглутинови (които му пома-
гат да проникне в клетката като със шперц) и невраминидазни 
(посредством които успява да напусне клетката-гостоприемник). 
Различават се инфлуенца А-, В- и С-вируси, от които тип А е най-
опасният, поради силната си склонност към мутации – всяка годи-
на се видоизменя и се образуват нови грипни щамове.

Ø  Ваксинирането Ноември е идеален месец за противогрипна вак-
сина. Разумно е да се ваксинират всички възрастни хора над 60-
годишна възраст, хронично болните (диабетици, астматици, сър-
дечноболни и т.н.), както и хора с отслабнал имунитет или подло-
жени на изтощително натоварване. 
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жание на витамин Е – мажете два 
пъти на ден. Също ефективно: 
яжте като тайландците! Чесънът 
с естественото си сярно съдър-
жание, джинджифилът и черве-
ният пипер в остро подправени-
те ястия позволяват отстранява-
не на болестотворните причините-
ли чрез изпотяването и отбъбват 
лигавиците посредством субстан-
цията капсаицин.

5 стадий 
Хремата и кашлицата са  
в апогея си
Производството на секрети, пре-
димно в долните дихателни пъти-
ща, достига в този стадий на 
заболяването до най-високата си 
точка, тъй като имунната система 

работи на пълни обороти. Може 
да се стигне до силна кашлица, 
повръщане, втрисане.
Това помага: Хрянът може да 
спре пристъпите на кашлица. 
Сокът от хрян подсладете с мед и 
изпивайте 3 пъти на ден по една 
ракиена чашка. Добро действие 
имат също билковите чайове от 
бяла ружа, анасон, теснолист 
жиловлек и мащерка. Изпивайте 
поне 2 литра топли течности на 
ден. Те облекчават дразнеща-
та кашлица, втечнявайки гъсти-
те секрети и облекчавайки отка-
шлянето. Не използвайте втори 
път кърпите за нос – те са опа-
сен източник на повторна инфек-
ция, тъй като само след 30 секун-
ди секнене на хартиената им 
повърхност се блъскат над 15 000 
болестотворни микроорганизми. 
Недейте и да ръсите безразбор-
но тези развъдници на зараза, за 
да предпазите близките или коле-
гите си от инфекцията. От скоро 
на пазара в САЩ се пропаганди-
рат кърпички за нос с лимонена 
киселина, която унищожава 99% 
от изхвърлените при изсекаване-
то вируси – предстои навлизането 
им и на европейския пазар.

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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Студът отслабва имунната защи-
та на пикочния мехур, бактериите 
лесно проникват в него, започват 
да се размножават и поредната 
инфекция е факт. Нейните симп-
томи са свързани с непрекъсна-
ти позиви за уриниране, болки, 
парене и спазми преди всичко 
след отделянето на урина. Ето 
как можете да се справите с нея, 
без да прибягвате до силни анти-
биотични средства.

n  червена боровинка (във вид на 
сок - 0,4 л на ден)

n  латинка (като добавка към зеле-
на салата);

n  хрян (като подправка).
Чай от енчец за вътрешни про-
мивки: Съдържащите се в билка-
та биоактивни растителни вещес-
тва като флавоноидите и сапони-
ните прочистват организма отвът-
ре, спират развитието на инфек-
цията и промиват пикочните пъти-
ща. 2 чаени лъжички от изсуше-
ната билка трябва да се залеят 
с 1 чаша вряла вода (без да се 
варят) и да се оставят да се запа-
рят 5-10 минути. Чаят да се при-
ема многократно през деня, дока-
то е топъл.
Универсален билков микс: 
добро действие, добър вкус. 
Готовата билкова смес за бъбреч-
ни и пикочни инфекции не се 
харесва на много пациенти. Ако 
и вие сте от тях, опитайте от 
следната рецепта: смесете по 20 
гр листа от круша, липов цвят, 
енчец, радика (глухарче), хвощ и 
коприва. Две до три супени лъжи-
ци от сместа залейте с 1 литър 
вряла вода и оставете да се запа-
ри за около 5 минути. Можете да 

подправите с джинджифил, мед 
или лимон. Пийте от чая три пъти 
на ден, докато е топъл.
Имуноподсилващи лечебни 
растения: Общо имуноподсил-
ващо и противовъзпалително дей-
ствие при инфекции на пикочна-
та система имат следните лечеб-
ни растения: мечо грозде, енчец, 
коприва, кисел трън, радика (глу-
харче), изсипниче, хвощ, латинка, 
ехинацея. Те могат да бъдат при-

ДОМАШНИ СРЕДСТВА  
ЗА ПИКОЧНИЯ МЕХУР  
И БЪБРЕЦИТЕ
Болезнено парене при уриниране е най-честата последица от носенето 
на къси блузи и преохлаждането на корема. В студените месеци на  
годината е добре да не се придържате толкова стриктно към каноните  
на модата и да държите кръста си винаги на топло.

Усещаш парене,  
болки, постоянен  

натиск на пикочния  
мехур и направо  

се пренесе  
да живееш  

в тоалетната?

Вземи 
уронат.

Благодарение на специално  
подбраните билкови екстракти уронат ще ти помогне 
бързо да забравиш за неприятните оплаквания. 
Капсулите уронат предлагат комплексно решение  
на проблема, свързан с непрекъснато повтарящите  
се инфекции на пикочните пътища. 

Не е необходимо да живееш в тоалетната. 

емани както като чай, така и под 
формата на капки.
С мед и евкалипт в леглото: 
При възпаления на пикочния 
мехур помагат балсамите с мед 
или евкалипт, за да се предотвра-
ти разпространение на инфек-
цията към бъбреците. Те затоп-
лят и засилват кръвообращение-
то. Преди лягане разтрийте облас-
тите около бъбреците.
Тиквените семки подсилват 
пикочния мехур: Тиквените 
семки, както и маслото от тях 
предпазват не само простатата 
при мъжете, но имат също общо 
пикочогонно и спазмолитично 
действие, като едновременно с 
това подсилват пикочния мехур.
Затопляща баня на краката: 
Топлината отпуска и успокоява 
болките. Затоплените крака под-
силват и защитните сили, тъй като 
температурните дразнения дости-
гат до различни части на тялото, 
също и до корема. За целта напъл-
нете кофа с топла вода и потопете 
краката си в нея, като постепенно 
доливате по-топла вода. Към нея 
можете да добавите няколко капки 
етерично масло от евкалипт или 
борови връхчета. След 10 мину-
ти подсушете добре краката си и 
обуйте топли чорапи.

Убийци на бактерии от кухнята: 
Ако при първото парене на започ-
ваща инфекция на пикочните 
пътища веднага вземете мерки, 
можете да избегнете антибио-
тичната терапия. Поемайте 
колкото е възможно повече 
течности (2-3 литра на ден) 
и подсилете организма си 
с антибактериално действа-
щи субстанции:
n  листа от мечо грозде (под 

формата на чай);
n  корен от троскот (Agropyrum 

repens – чай с 1-2 ч.л., запа-
рени за 10 минути в чаша с 
вряла вода);

11
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  След ядене 
Измиването на зъбите след всяко 
ядене е едно от напътствията, 
което е по-добре да не спазва-
те. Непосредствено след бога-
то на киселини хранене зъбни-
ят емайл е особено мек, чув- 
ствителен и интензивното търка-
не може да го увреди. Затова е 
по-добре да изчакате половин час, 
докато емайлът отново се втвър-

РЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ,  
НО ПРАВИЛНО!
Мислейки че постъпват правилно, някои хора 
увреждат зъбите си от търкане. Тъй като упражня-

ват прекалено голям натиск, използват твърда четка или постоянно избелват 
зъбите си с пасти с абразивни частици. Меката техника не е от пожелателен 
характер, тя е необходима за опазване здравето на зъбите и устната кухина. 
Стоматолозите алармират – повече от половината българи хигиенизират уста-
та си неправилно, като при това увреждат зъбите или венците си.

Ехинацеядент
Медицинска паста за зъби 

с натурален екстракт от ехинацея

Със своето имуностимулиращо,  
противовъзпалително, антибактериално  

и дезинфекциращо действие

поддържа екологичното  
равновесие  

в устната кухина

или инфекциозно заболяване, за 
да не се допусне повторно заразя-
не от задържащите се във влажна-
та среда микроби.

  Правилната техника 
Най-добър ефект на почистване се 
постига, когато четката се държи 
под ъгъл от 45о спрямо повърх-
ността на зъбите. Горната и долна-
та челюст трябва да бъдат разде-
лени на малки участъци и зъбите 
да бъдат почиствани от външна-
та и от вътрешната страна с малки 
кръгови движения – около 15 пъти, 
преди да се прехвърлите на след-
ващия участък. Както при всяка 
друга дейност, и при почистване-
то на зъбите не бива да се стига до 
крайности. Твърде честото миене, 
прекалено усърдното търкане или 
силен натиск могат в крайна смет-
ка да доведат до неблагоприятни 
резултати, дори до заболяване на 
зъбите – изтриване на емайла и 
възникване на кариес или редовно 
разраняване на венците и оголва-
не на зъбните шийки, което е пред-
поставка за развитието на парo-
донтит. Натискът на четката върху 
зъбите трябва да бъде не повече 
от 100 грама – можете лесно да го 
проверите с помощтта на домакин-
ски кантар.

  Електрическите четки
Мързеливците задължително тряб-
ва да се снабдят с електрическа 
четка с таймер. Изследванията 
показват, че повечето хора не мият 
зъбите си в продължение дори на 
една минута, а много по-кратко. 
Минимум две-три минути енергич-
но четкане се изискват за пълно 
отстраняване на плаката. При елек-
трическите варианти също не тряб-
ва да се оказва голям натиск, за да 
не се изтрива и наранява емайла 

ди, преди да посегнете към четка-
та. Правилно почистваните зъби 
не познават кариесите и пародон-
тита. Ето какво е необходимо за 
оптималното им хигиенизиране:

  Пастата 
Една добра паста за зъби съдър-
жа флуорид – той заздравява зъб-
ния емайл и прави невъзможно про-
никването на бактериите. Ако след 
измиване на зъбите не изплаква-

те пастата с вода, а само изплю-
вате излишното, ефектът ще е по-
голям. Продуктите, съдържащи 
хлорхексидин, цинк и алуминиев 
лактат, имат силно антибактериал-
но действие и способността да про-
никват в недостъпните междузъбни 
пространства и най-дребните гънки 
на езика. Някои билкови екстракти 
като ехинацеята, салвията, зелени-
ят чай, жълтият кантарион, ратани-
ята и ментата също имат дезинфек-
циращо действие, потискат образу-
ването на плака и неутрализират 
лошата миризма. Пастите за зъби 
с избелващ ефект не бива да бъдат 
употребявани често, тъй като пове-
чето от тях съдържат киселини или 
абразивни частици, които увреждат 
зъбния емайл при продължителна 
употреба.

  Четката
За предпочитане е тя да има 
малка (не по-голяма от два кът-
ника) и евентуално чупеща се 
глава, за да стига по-лесно до 
трудно достъпните междузъбни 
пространства. Най-добри са чет-
ките с мек до средно твърд косъм 
(предотвратяват нараняването на 
венеца, издраскването или изтри-
ването на емайла). По-добри са 
изкуствените пред естествените 
косми, които са предпочитани от 
бактериите. Освен това те трябва 
да имат закръглени краища, за да 
не нараняват венците. Четката за 
зъби трябва да бъде сменяна най-
малкото веднъж на два месеца и 
всеки път след прекарано вирусно 
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Медицинска паста  
за зъби

с натурален екстракт  
от салвия

ü  предпазва от пародонтит  
и възпаление на венците

ü  отстранява зъбната плака  
и предпазва зъбите от кариес

ü  идеално почиства  
и дезинфекцира устната кухина

на зъбите. Още 
повече, че в слу-
чая той е съвсем 
ненужен – елек-
трическата четка 
отстранява пла-
ката много ефек-
тивно посред-
ством увеличе-
ните обороти на 
четкане и е достатъчно само леко-
то й насочване. Новите ултразву-
кови четки извършват около 30 000 
движения на минута – едва ли е 
необходим и допълнителен натиск 
за качествено измиване на зъбите.

  Водният душ
Отстраняването на хранителните 
остатъци със силна водна струя 
се осъществява посредством спе-
циален уред (воден иригатор). Той 
обаче не премахва изцяло бактери-
алната плака, ето защо не може да 
замести четката и пастата за зъби. 
Помага за сметка на това в отстра-
няването на остатъците и меки-
те отлагания от труднодостъпните 
места в междузъбните простран-
ства. За оптимален ефект водна-
та струя трябва да бъде насочва-
на винаги хоризонтално, което поз-
волява и почистването на т.нар. 
венечни джобове. Препоръчва се 
използването на водния душ вечер 
преди последното измиване на 
зъбите, за да не бъде отмит флу-
оридът от пастата. 

  Конците за зъби
Без белите кордообразни влакна е 
невъзможно да бъдат добре почис-
тени междузъбните пространства. 
Само посредством конците за зъби 
могат да бъдат отстранени и отла-
ганията в основата на зъба. Има 
такива от естествена или изкус-
твена коприна. Естествените са по-
подходящи за тесни пространства 
и по-трудно нараняват венеца, ето 
защо са по-подходящи за начина-
ещи. Изкуствената нишка е малко 
по-грапава и правилната й употре-
ба изисква повече упражнения – 
подходяща е за по-широки прос-
транства. Препоръчва се използва-
нето им веднъж на 1-2 дена.

  Почистване на езика
Когато бактериите се настанят в 
топлите влажни гънки на езика и 
започнат бързо да се размножа-
ват, започва да се излъчва неприя-
тен мирис от устата (халитоза). Две 
трети от микроорганизмите, които 
обитават устната кухина се нами-
рат на езика. При това те се свър-
зват в един покривен филм, който 
не може да бъде отстранен с никак-
ви освежаващи води или хигиени-
зиращи разтвори. Ето защо езикът 
трябва да бъде почистван редовно 
със специален почиствач – същес- 
твуват и комбинирани четки за зъби, 

снабдени с приспособление 
за почистване за езика от об-
ратната страна на главата. 
    Водите за плакнене 
на устната кухина

Основното им предназна-
чение е да допълват уст-
ната хигиена, предпазвай-
ки зъбите от кариес и паро-

донтоза. Успоредно с това обаче 
антибактериалните им съставки 
атакуват отлаганията по езика и 
премахват неприятната миризма 
от устата. Антиплака-разтворите 
хигиенизират цялата устна кухи-
на – включително венците, небце-
то и вътрешната страна на бузи-
те. Използването им се препоръч-
ва многократно през деня, осо-
бено след ядене. Някои от про-
дуктите за орална хигиена обаче 
съдържат силни антибактериал-
ни субстанции (например хлор-
хексидин). Редовното им използ-
ване може да увреди лигавицата 
и да убие полезната микрофло-
ра на устната кухина, като отсла-
би имунитета й и я направи подат-
лива на инфекции. Затова използ-
вайте активните разтвори кратко-
трайно - при възпаление в устата 
или силен пародонтит.

  Дъвката
Дъвката поддържа устната кухи-
на влажна, стимулира слюноотде-
лянето и помага по този начин 
да се неутрализира негативния 
ефект от действието на киселините 
върху зъбния емайл след хранене. 
Успоредно с това почиства зъби-
те чрез механично полепване на 
хранителните остатъци по нея. Но 
само несъдържащите захар дъвки 
са подходящи за устна хигиена. 
Още по-добре е, ако са обогатени 

допълнително с ксилитол, флуор 
или антибактериални билкови екс-
тракти (напр. от салвия, чаено 
дърво, зелен чай). Дъвченето на 
дъвка обаче е добре да се огра-
ничи само до няколко минути, тъй 
като може да доведе до смущения 
в дъвкателния апарат или храно-
смилателната система.

Какво донася професионалното 
почистване на зъбите
Плаката Тя предизвиква кариес и е причина за възпалението на 
венците (пародонтит). Срещу втвърдената плака (зъбен камък) 
обаче обикновеното почистване на зъбите не помага. А минерали-
зирането й започва само след 24 часа! Следователно този, който не 
премахва своевременно плаката, рискува образуването на зъбен 
камък, който може да доведе до разширяване на междузъбните 

пространства. С отстраняването му би 
могъл да се справи единствено  стомато-
лог. Освен това според специалистите с 
четката за зъби достигаме едва 70% от 
зъбната повърхност. Ето защо през опре-
делен период от време се налага професи-
онално почистване на зъбите.
Какво може професионалистът 
Професионалното почистване в днешно 
време отива много по-далече от отстраня-
ването на зъбния камък един път годиш-
но. Със специални приспособления може 
да бъде отстранявана меката и минера-
лизиралата се плака от междузъбните 
пространства, както и да бъдат основно 
почиствани отлаганията във венечните 
джобове. До тази процедура следва често 
да прибягват пациентите с пародонтит, за 

да избегнат влошаване на състоянието си.
Почистването Понякога се налага използването на ултразвук. 
Вълните му разбиват и най-твърдата плака. Оцветяванията, дъл-
жащи се на употребата на кафе, чай, червено вино или никотин, 
се премахват посредством специален уред. За предпазване на зъби-
те, те могат да бъдат третирани с флуориден лак, който заздравява 
емайла, изглажда неравностите по зъбната повърхност и препят-
ства достъпа на бактериите.
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Невродермитът се превръща във все по-разпространено 
заболяване – около половин милион българи страдат от него 
и тенденцията е към увеличаване. Неестетичните зачервява-
ния влияят на самочувствието на пострадалите и ги принуж-
дават да крият засегнатите участъци от кожата си. За  тях би 
било полезно да научат какви фактори повлияват заболява-
нето и как могат да се справят с него в ежедневието. 

1. Лечим ли е невродермитът?
Не, за съжаление, засега 
няма патогенетично лечение. 
Успоредно с влиянията на окол-
ната среда роля играе наслед-
ственото предразпoложение и 
засега никоя терапия не може 
да промени това. Ако например 
и двамата родители страдат от 
невродермит, сенна хрема или 
алергична астма, невродермит-
ният риск на детето е от 60 
до 80%, а при наличието на 
само един обременен родител 
е от 20 до 40%. В добрия вари-
ант кожните промени се проя-

вяват само в бебешка възраст 
и до края на пубертета напъл-
но изчезват. 

2.  Увеличават ли се оплакванията 
през есента и зимата?

Да, преди всичко през зимата. 
Студеният сух въздух извли-
ча още повече влага от и без 
това изсушената невродер-
митна кожа – тя започва да 
сърби по-силно и леко се въз-
палява. Изключителна важ-
ност през тези месеци придо-
бива правилната грижа с бога-
ти на мазнини кремове, съдър-
жащи овлажняващи и лечеб-

10   ВАЖНИ ВЪПРОСИ  
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вика или засили сърбежа. Като 
цяло бялото вино се понася по-
леко. И, разбира се, не бива да 
се прекалява с количеството.  

5.  Има ли алтернатива  
на кортизона?

Да, мазилата с тарко-
лимус и пимерколи-
мус потискат произ-
водството на възпа-
лителните вещества 
в имунните клетки и 
стимулират лечеб-
ните процеси. Освен 
това за разлика от 
кортизона тези актив-
ни вещества не изтъ-
няват кожата, затова 
са особено подходя-
щи за лицето, ръцете 
и подколенните ямки.

6.  Може ли любовната  
мъка да отключи  
невродермитна 
криза?

Да, психическото със-
тояние играе важна 
роля при невродер-
мита. Емоционален 

стрес като любовна мъка дей-
ствително може да засили сърбе-
жа. Но: само по себе си заболя-
ването не представлява психичес-
ко смущение и при деца-
та не e знак за неправил-
ни родителски грижи или 
липса на обич.

7.  Помага ли  
магарешкото мляко?

Не, като цяло кожни-
те експерти не го пре-
поръчват като замести-
тел на кравето мляко. 
Действително чаша мага-
решко мляко на ден може 
да подобри невродермит-
ните оплаквания в дъл-
госрочен план, но то не 
действа на всеки (спо-
ред едно изследване на 
униварситета в Йена – 
само на един от всеки три 
пациента). На който кра-
вето мляко не му понася, 
е добре да приема соево 
или оризово мляко.

8. Вреди ли слънцето?
Не, напротив: UV-лъче-
нието има противовъзпа-
лително действие и дори се 
използва като терапия в спе-
циални светлинни кабини. 
Независимо от това със слън-
чевите бани не бива да се пре-
калява. Не само изгарянията, 
комбинацията от UV-лъчение, 
топлина и потене  при невро-

телна диета срещу него. 
Независимо от това, опре-
делени храни, подправки и 
хранителни добавки могат 
да влошат състоянието, но 
това е строго индивидуал-
но – човек трябва сам да 
изпробва, кое му понася 
и кое не. Често пъти про-
блематични за възрастни-
те се оказват морковите 
и целината, а за децата 
– млякото, яйцата, ядки-
те, пшеничното брашно, 
соята, рибата. Но преди да 
се отказвате от каквото и 
да било, първо се посъвет-
вайте с алерголог, защото 
може да става дума и за 
кръстосана алергия.

10.  Заразно ли  
е заболяването?

Не, невродермитът е 
напълно безопасен за 
обкръжението. Но невро-
дермитните кожни инфек-

ции се срещат все по-често. 
За смущенията в естествени-
те защитни функции, причини-
телите на заболяването играят 
малка роля. Ако то не се лекува, 
подобни инфекции ще се преда-
ват все по-често на следващите 
поколения. 

ни съставки – урея, пантенол, 
сквалан, масло от Oenothera 
biennis, масло от жожоба, 
гуаязален. За почистване на 
кожата също трябва да се 
ползват специализирани или 
богати на мазнини продукти.

дермитна криза може да влоши 
състоянието.

9.  Могат ли да се ядат  
наденички с къри?

Да, невродермитът не е хра-
нителна алергия и не същес-
твува специална препоръчи-

3.  Съществува ли неподходящо 
за заболяването облекло?

Да, дрехите от сурови влакна 
като стригана върна, найлон, 
полиестер или груб лен могат да 
раздразнят кожата и да усилят 
сърбежа. По-подходящо е провет-
ривото леко облекло от естес-
твени материи – памук, коприна, 
фин лен без груби нишки. При 
много чести кожни инфекции, 
особено при бебета, се препо-
ръчва използването на специал-
но бельо със сребърни нишки.

4. Алкохолът табу ли е?
Не, но всеки реагира различно на 
виното, бирата или концентрира-
ните напитки, дори по отношение 
на количествата. Червеното вино 
може, например, да предизвика 
усещане за топлина и зачервява-
не на лицето, с което да предиз-




