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ХИПЕРТОНИЯТА  
- ТИХИЯТ УБИЕЦ

Всеки пети възрастен европеец, а 
сред хората над 50 години дори 
всеки втори, страда от хипертония. 
Ако тя не бъде лекувана, може зна-
чително да съкрати живота на засег-
натите. Как възниква високото кръв-
но налягане и защо се наблюдава 
все по-често?
Нашето сърце се грижи за посто-

да изпомпва кръв срещу повише-
но налягане на кръообращението в 
тялото. В резултат на това може да 
се появи сърдечна слабост.
Продължителното високо кръв-
но налягане може да доведе до 
постоянни еректилни смущения, при 
което фините съдове в пениса могат 
да бъдат увредени. Ако хиперто-
нията не се лекува, импотентността 
става все по-забележима.

Причините  
са най-често неизвестни
С изключение на фактора стрес в 
днешно време се знае все още малко 
за причините за високото кръвно 
налягане. Едва в 5 до 10% от слу-
чаите медиците успяват да открият 
органична причина за хипертония-
та като например нарушена функ-
ция на щитовидната жлеза, тумор 
на надбъбречната жлеза или друго 
съпътстващо заболяване.

янното протичане на кръв по арте-
риите, която обезпечава органите с 
хранителни вещества и кислород. 
При физическо напрягане или стрес 
сърцето е принудено да изпомп-
ва по-силно кръв и напрежението в 
съдовете се повишава. След крат-
ковременно напрежение кръвното 
налягане по правило се нормализи-

Милиони европейци страдат от хипертония, но едва половината от тях знаят за заболяването си. 
Това може да има фатални последици, тъй като високото кръвно налягане води до тежки пораже-
ния на организма и заболявания, които могат да бъдат с летален изход като сърдечен инфаркт, 
инсулт или тромбози. При това предотвратяването или намаляването му не са нито непостижи-
ма, нито тежко изпълнима задача. Специалисти обясняват как функционира това.   

ра. Съвсем различно е положението 
при наличието на постоянен стрес, 
свързан с личния или с професи-
оналния живот. Много са фактори-
те, които могат да причинят високо 
кръвно налягане или сърдечно-съ-
дови заболявания като несигурност, 
монотонност, притискащи срокове, 
неизпълними задължения, чести 
загуби, постоянна неудовлетворе-
ност и пр.
Практикуващият кардиолог, д-р Ханс 
Лаковски от Лайпциг, вижда пробле-
ма по следния начин: „Влиянието 
на стреса като цяло се подценя-
ва. В обществото дори господства 
мнението, че той е напълно норма-
лен. Стресът действа между друго-
то на нервите и в следствие на това 
организмът продължително време 
произвежда повишаващия кръвното 
налягане хормон адреналин. А това 
е решаващ фактор за възникването 
на хипертония.”
Ако високият натиск се задържи про-
дължително време в съдовете, те 
постепенно се втвърдяват, удебеля-
ват и стесняват. Този процес е извес-
тен като атеросклероза. При него се 
влошава кръвоснабдяването на раз-
лични органи като сърцето, мозъка, 
бъбреците или очите. При опреде-
лени случаи може също да се уве-
личи лявата сърдечна камера, тъй 
като е принудена през цялото време 

Ако не може да бъде открита кон-
кретна причина, се говори за пър-
вично или есенциално високо кръв-
но налягане. Такова се наблюдава 
при 90 до 95% от случаите. Ако при-
чината е в съществуващо вече забо-
ляване, се говори за вторично висо-
ко кръвно налягане.
Успоредно с професионалните нато-
варвания в днешно време е ясно, 
че хипертонията се свързва преди 
всичко с нездравословния стил на 
живот. Д-р Урсула Хилдебрандт от 
Института за изследване на кръ-
вообращението и спортна медици-
на на Немското висше спортно учи-
лище в Кьолн казва: „Според наши-
те наблюдения по-голямата част 
от хипертониците са с наднорме-
но тегло, пушат, приемат алкохол 
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СПИСАНИЕ ЗА КЛИЕНТА

вания, но също противоревматич-
ни медикаменти и съдържащи корти-
зон таблети.

Кое налягане е нормално?
Кръвното налягане се измерва в 
mmHg, милиметри живачен стълб. 
Оптимални са стойностите под 
120/80 mmHg. Д-р Хених Баберг, 
завеждащ отдела по кардиология и 
неврология към клиника Берлин-Бух 
казва следното: „При тези стойнос-
ти, независимо от възрастта, рис-
кът от инсулт или сърдечен инфаркт 
е най-нисък.”

в големи количества, ядат твърде 
солена храна и не се движат. Около 
30% от всички засегнати са със зна-
чително наднормено тегло.”

Горното систолно налягане възниква, 
когато сърцето се свива и изтласква 
кръвта в съдовете. Ниските диастол-
ни стойности се очитат, когато сър-
цето се отпуска, за да се напълни 
отново с кръв. Според Световната 
здравна организация систолните 
стойности над 140 mmHg, и диас-
толните над 90 mmHg се приемат за 
високо кръвно налягане. За поста-
вянето на диагноза не е необходи-
мо и двете гранични стойности да 
са прекрачени. Дори повишаването 
на едната стойност означава високо 
кръвно налягане.

Това важи включително за деца-
та и младежите: според Немската 
лига по хипертония 5% от тях са 
засегнати от първично високо кръв-
но налягане. Тъй като децата също 
страдат от затлъстяване, хранят 
се нездравословно и не се движат. 
Следователно хипертонията не е 
въпрос само на възраст, дори съдо-
вете да губят с годините способ-
ността си да се приспособяват към 
кръвното налягане. „Затова всеки 
на всяка възраст може да повлияе 
позитивно здравето на съдовете си 
с активен стил на живот”, - е на мне-
ние специалистката.

Болкоуспокояващите  
стимулират заболяването
Съществуват и немалко медика-
менти, които могат да доведат до 
високо кръвно налягане. Това често 
се забравя, обяснява кардиологът, 
проф. д-р Бернхард Швааб, от клини-
ката Куршман в Шлесвих-Холщайн. 
Тъй като: „Пациентите често пъти 
вземат болкоуспокояващи, без да се 
консултират с лекуващия си лекар, 
и нерядко пропускат да го уведо-
мят за употребата им, защото не им 
отдават голямо значение и ги прие- 
мат между другото като нещо подраз- 
биращо се.” Популярните медика-
менти като диклофенак или ибупро-
фен обаче могат да повишат кръвно-
то налягане, както и някои профилак-
тични средства или хормонални пре-
парати срещу климактерични оплак-

Важно е да се знае, че всяка 
измерена стойност представлява 
моментно състояние. Ако кръвното 
налягане е скочило над допустими-
те граници, това не означава авто-
матично непосредствена опасност. 
„Кръвното налягане не е едно”, - 
обяснява проф. д-р Клаус Фьолкер 
от Института за спортна медицина в 
Мюнхен, - „То се мени с всеки удар 
на сърцето и представлява сбор от 

Високото кръвно  
налягане зависи от:
Рискови фактори, на които може 
да се повлияе:
l Тютюнопушене
l Употреба на много готварска сол
l  Наднормено тегло и липса на 

движение
l Висока консумация на алкохол
l Хроничен стрес
Рискови фактори, на които  
не може да се повлияе:
l Възраст
l  Наследствена обремененост – 

съдови заболявания в семейството
Съпътстващи заболявания:
l Диабет
l  Хормонални заболявания като 

хиперфункция на щитовидната  
жлеза

l Бъбречни заболявания
l Метаболичен синдром
l Хронични болкови състояния
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В повечето случаи обаче хиперто-
нията се открива в напреднал ста-
дий едва след години. При налична 
плака, отложена по стените на съдо-
вете от възпалени клетки, вкалцява-
ния и мазнини, които ги стесняват до 
50%, засегнатите не усещат нищо.
Повишаващото се налягане, дължа-
що се на отлаганията и стесняване-
то на съдовете, става забележимо 
едва тогава, когато съдовете са стес- 
нени поне наполовина. А кръвното 
налягане често е достигнало дото-
гава до тежкия трети стадий с кри-
тични стойности от 180/110 mmHg. 
Интернистът Берндт Ригер казва: 
„Неслучайно наричат хипертония-
та тихия убиец. Ако традиционна-
та медицина и натуралното лечение 
обаче разумно се обединят, лечени-
ето може да бъде успешно дори в 
тези тежки случаи.”

Когато медикаментите  
са невъзможни
Медикаменти не се препоръчват, 
когато налягането е постоянно под 
140/90 mmHg. „По-късно, когато стой-
ностите достигнат перманентни нива 
от над 160/100, промените в стила на 
живот вече не са достатъчни”, - е на 
мнение проф. Клаус Фьолкер.
Стотици са медикаментите за пони-
жаване на кръвното налягане на 
пазара. Най-често срещаните в 
тях активни съставки са следните: 
отводняващи диуретици, спиращи 
хормоните бета-блокери, отпуска-
щи съдовата мускулатура калцие-
ви антагонисти (т.нар. АСЕ-блокери) 
или статини. Изборът се прави от 
лекуващия лекар според стадия на 
заболяването, възрастта и други 
съпътстващи заболявания. 
„Медикаментозното лечение естес-
твено не е всичко, което може да 
бъде направено по въпроса”, - е на 
мнение спортният медик Фьолкер. 
„На пациентите се предлага също 

100 000 кръвни налягания на ден. За 
да се постигне сигурност при поста-
вянето на диагноза, то трябва да се 
измерва многократно в рамките на 
24 часа.”
При това амбулаторно измерване 
на кръвното налягане, известно като 
профил, на пациента се поставя 
измервателен уред и той го носи със 
себе си в продължение на 24 часа, 
като поставеният на ръката маншет 
автоматично се помпа и през кратки 
интервали отчита моментното кръв-
но налягане в рамките на деноно-
щието. Особено важни при това са 
сведенията от нощните часове. По 
правило по време на сън кръвно-
то налягане спада с 10 до 15%. Ако 
това не се случи, може да свидетел-
ства за друго заболяване, предиз-
викващо хипертонията.

бено работоспособни, по-малко се 
уморяват и са много ангажирани в 
живота. Високото кръвно налягане 
започва да се усеща едва тогава, 
когато вече са настъпили органични 
увреждания.”
Понякога първите прояви са под 
формата на зачервяване на лице-
то, осезаем пулс в слепоочието или 
недостиг на въздух при натоварва-
не. „В повечето случаи обаче тези 
симптоми остават незабелязани или 
биват подминавани”, - е на мнение 
кардиологът.
По-нататъшни неспецифични симп-
томи, за които може да има и други 
причини, са: виене на свят, недостиг 
на въздух, ускорен пулс, усещане 
за горещина, кръвотечение от носа, 
заглъхване на ушите, нарушения на 
зрението или на други сетивни въз-
приятия до болки в гърдите, краката 
и стъпалата при ходене.

Играят ли и гените  
някаква роля?
Също здрав човек – активен, с нор-
мално тегло и непушач – може да 
заболее от хипертония. Най-често 
това се дължи на генетична обреме-
неност. Така рискът при децата да 
развият високо кръвно налягане е два 
до три пъти по-голям, ако един или 
двамата родители са хипертоници.
Проф. Швааб съветва: „Ако в семей-
ството има случаи на хипертония 
при братя, сестри, родители или 
баби и дядовци, кръвното наляга-
не трябва да започне да се следи 

регулярно след навършване на 30 
години.” По принцип профилактич-
ни прегледи се препоръчват на всич-
ки навършили 40 години веднъж 
годишно и на всеки 6 месеца за 
навършилите 50.
Наследствената обремененост 
обаче не означава обреченост. 
Болестта не се проявява при всеки, 
а здравословният стил на живот 
може много да допринесе за това да 
не се развие хипертония.

Възможности  
за ранно откриване
При съмнение за високо кръвно наля-
гане може да се изследва вътрешни-
ят слой на артериалните стени (инти-
мата) посредством модерна ултра-
звукова техника. Удебеляването на 
интимата представлява ясен преду-
предителен сигнал.

Как се проявява  
високото кръвно налягане
Опасността при високото кръвно 
налягане идва от това, че засегна-
тите дълго време нямат оплаквания 
и не усещат нищо. „Точно обратно-
то”, - казва проф. Бернхард Швааб: 
„Пациентите с хипертония са осо-

Класификация на стойностите на кръвното налягане
Кръвното налягане (в mmHg) е при систолно диастолно
оптимално под 120 под 80
нормално 120 до 129 80 до 84
„високо нормално” 130 до 139 85 до 89
леко повишено (стадий 1) 140 до 159 90 до 99
средно силно повишено (стадий 2) 160 до 179 100 до 109
силно повишено (стадий 3) > 180  > 110 
Дори при високо нормално кръвно налягане трябва да се обърне специално 
внимание на другите кардиоваскуларни рискови фактори.

„Полезна допълваща информация 
дава също изследването на очни-
те дъна от офталмолог”, - обяснява 
д-р Бернд Тригер, интернист и спе-
циалист по натурално лечение от 
Бамберг. „Кръвоносните съдове във 
вътрешността на очните ябълки са 
единственото място, където високото 
кръвно налягане може да се наблю-
дава директно. На очите се капят 
капки, за да се разширят зеници-
те. По вътрешната част на очната 
ябълка се вижда влизането на арте-
рията в ретината. В обкръжението 
й има малки съдови разклонения, 
които реагират видимо чувствително 
на високото кръвно налягане. Ако те 
са интактни, човек може спокойно да 
изключи хипертонията.”
Най-доброто средство за предотвра-
тяване и намаляване на кръвно-
то налягане е здравословният стил 
на живот. Експертите са на мнение, 
че той може не само да поддържа 
кръвното налягане в нормални стой-
ности до пределна възраст, но и да 
го направи по-ефективно при необ-
ходимо по-късно медикаментозно 
лечение.
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подходяща диета и двигателна про-
грама, за да могат приложените 
медикаментозни дози с времето да 
се редуцират. С физически трени-
ровки и намаляване на теглото може 
да се постигне огромен ефект.”

на пациентите се препоръчва регу-
лярно сами да следят кръвното си 
и при първи симптоми да обсъдят с 
лекуващия си лекар редуцирането 
на медикаментозните дози.” В ника-
къв случай обаче това не бива да се 
прави на своя глава, а още по-малко 
самоволно да се спира лечението.

Заблуда или истина:  
3 често задавани въпроса 
за кръвното налягане

1. Вредно ли е кафето?
Това, че кафето вреди, не е вярно. 
„Всичко е въпрос на дози. Една до 
две чаши на ден са позволени дори 
на хора с високо кръвно налягане”, 
- е на мнение спортният специа-
лист Фьолкер. „Това означава, че с 

мярка човек може да продължи да 
се наслаждава на кафето. Но всич-
ко е строго индивидуално и човек 
трябва да следи реакциите на тяло-
то си: ако реагира с твърде голя-
ма възбуда и една чаша може да е 
в повече.”

2.  Табу ли са сауната  
и студеният душ?

Трябва да се знае, че при посеще-
нието на сауна, проблемен е един-
ствено студеният шок след затопля-
нето: кръвното налягане тогава по 
правило скача рязко нагоре. Проф. 
Фьолкер обяснява: „Затоплящият 
ефект в сауната сам по себе си 
не качва кръвното налягане, защо-
то кръвоносните съдове се отва-
рят широко от горещината. Затова 
дори за хипертоник затоплящите 
процедури не са противопоказани. 
Опасността идва едва след това от 
шоковото охлаждане, което рязко 
свива кръвоносните съдове. Затова 

то трябва да бъде направено плав-
но с постепенно охлаждане на вода-
та. Но ако пациентът се колебае, 
е по-добре да се откаже от проце-
дурата.”

3.  Хипертоници ли  
са холериците?

Бързо палещите се индивиди, които 
са в постоянни конфликти с окол-
ните и често почервеняват от гняв, 
е лесно да бъдат идентифицира-
ни с хипертониците. Д-р Урсула 
Хилдебрандт е на мнение, че: 
„Хората, които лесно крещят, кога-
то нещо не им допада, чудесно се 
справят със стреса. По този начин 
холерикът бързо разгражда емоци-
оналния стрес, който при всички 
случаи се отразява негативно на 
кръвното налягане.” От тази гледна 
точка от високо кръвно налягане са 
застрашени по-скоро интровертните 
натури, които потискат реакциите си 
и задържат всичко в себе си. n

Как правилно да се измери кръвното налягане
За измерване в домашни условия е необходим електронен измервателен уред 
с маншет за горната част на ръката. „Преди закупуване на апарата е най-раз-
умно да го пробвате”, - съветва д-р Берндт Ригер. „Най-добре е да направи-
те 5 последователни измервания още на щанда. Ако показанията силно се раз-
минават, опитайте с друг апарат. Измерени колебания от 10 mmHg са в реда 
на нещата.”
По правило 15 минути преди мерене на кръвното не трябва да се пуши, да се 
консумира алкохол или да се пие кафе. Също важна е седящата позиция: облег-
нете се и подпрете стабилно ръката на маса или подлакътник. Ако приемате 
понижаващи кръвното налягане средства, е необходимо да правите контролни 
измервания два пъти на ден по едно и също време. Ако кръвното ви е в норма-
та, е достатъчно да го контролирате два пъти на седмица.

А дали е възможно напълно да се 
спрат медикаментите? „Ако се прави 
под лекарско наблюдение, да, защо-
то кръвното налягане е хамеле-
он. Ефектът от тренировките може 
да функционира дори при налич-
на медикаментозна терапия.” Той се 
проявява в рамките на 3 до 4 седми-
ци. Тогава могат да се наблюдават 
усещания като виене на свят или чув-
ството, известно като „глава, пълна с 
памук”, тъй като както медикаменти-
те, така и физическите упражнения 
намаляват кръвното налягане и то 
може да падне твърде ниско.
„Това като цяло е напълно безопас-
но”, - обяснява проф. Фьолкер. „Но 
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БЪРЗА ПОМОЩ

10 СЪВЕТИ: 
КАК ДА СИ ПОМОГНЕТЕ ПРИ  
ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Високото кръвно налягане е рисков фактор за различни заболявания като тромбози, инсулт, 
инфаркт, Алцхаймер, много от които са животозастрашаващи. Медикаментозната терапия може 
да овладее положението, но има още много неща, които бихте могли да направите, за да подоб-
рите трайно здравето си.

Съвет 1: По-малко тегло  
= повече здраве
Според дефиницията на BMI (Body 
Mass Index) близо 50% от евро-
пейците са с наднормено тегло 
или дори затлъстели. Всички те 
са с повишен риск от високо кръв-
но налягане, тъй като от сърцето 
се изисква повече работа за кръво-
снабдяване на увеличената маса. 
„С всеки килограм телесно тегло, 
който губи, човек може да снижи 
систолното си кръвно налягане с 
2 mmHg”, - обяснява д-р Урсула 
Хилдебрандт. „Това означава, че 
ако свалите 10 кг, кръвното ви вече 
ще е с 20 mmHg надолу.”
Добре е да знаете: Действието на 
намаляване на теглото е толкова 
по-голямо, колкото повече се ком-
бинира с други методи за снижа-
ване на кръвното налягане. Така 
можете да изчислите своя BMI: 
теглото в килограми (напр. 60 кг) се 
дели на височината в метри (напр. 

обема на кръвта. Протекаемостта 
й се подобрява, също коагулацион-
ните механизми се регулират, което 
намалява риска от тромбози. Към 
това се добавя регулацията на хор-
моналните нива и стимулацията на 
обмяната на мазнини.”
Дори след физическата активност 
силно кръвоснабдените съдове 
остават широко отворени и кръв-
ното налягане спада, а полза има и 
за имунната система. Препоръчва 
се тренировките да бъдат мини-
мум по 30 минути до 1 час, като се 
провеждат 2 до 3 пъти на седми-
ца, а в идеалния случай всеки ден. 
„Това може не само да задържи, но 
дори да обърне процеса на старее-
не на станалите нееластични съдо-
ве”, т.е. със спорт може ефективно 
да се противодейства срещу втвър-
дяване на съдовете.

1,67 м). Получава се 35,93. Това 
число се дели още веднъж на висо-
чината в метри (1,67 м). Така се 
получава индексът 21,51, който е 
в рамките на нормалното тегло (= 
BMI от 20 – 25). 

Диетата DASH за намаляване на теглото  
и кръвното налягане 
Диетата DASH e специално разработена за контролиране нивата на кръвното наляга-
не и редукция на теглото. Тя е създадена от екипи експерти в храненето, ендокрино-
лози, кардиолози, психолози и става популярна първоначално в Америка сред хора с 
хипертонични оплаквания. Терминът DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension)  
е въведен за първи път през 1997 година в научни студии. В Европа тя се доближава 
най-много до средиземноморската кухня, като включва в менюто си главно плодове, 
зеленчуци, нискомаслени и обезмаслени продукти. Съдържанието на сол в нея е 
ограничено до минимум, както и приемът на червени меса, масла и сладки продукти. 
По този начин наситените мазнини и холестеролът са сведени до минимум.
Диетата DASH разчита и на един допълнителен аспект: проведените във връзка с 
нея изследвания показват, че достатъчната употреба на нискомаслени млечни про-
дукти оказва намаляващо кръвното налягане действие. Ето защо в нея широко са 
застъпени нискомаслените и обезмас-
лени млечни продукти (мляко, кисело 
мляко, сирене, извара).
За видими резултати хранителният 
режим трябва да се спазва поне 2 седми-
ци. Диетата DASH действа най-добре при 
хора с умерено повишено кръвно наляга-
не или пре-хипертония, а при хора с по-
тежка хипертония спомага за по-добър 
отговор към медикаментозната терапия. 

Съвет 2: Движението 
държи кръвното  
налягане под контрол
С добра двигателна програма за 
издръжливост кръвното налягане 
може да бъде снижено около 4 
до 9 mmHg. В книгата си „Съвети 
за тичащите за здраве” спортис-
тът Дитер Паст казва следното: 
„Регулярното движение повишава 

Подходящи видове спорт  
за пациентите с хипертония са:
1. Тренировките за издръжливост 
с ниско до средно силово нато-
варване: джогинг, спортно ходене, 
тичане, туризъм, каране на колело, 
ски бягане, плуване.
2. Отборни игри, например по 
време на отпуска, които протичат 
умерено и ненатоварващо.
3. Меки азиатски форми на дви-
жение: йога, тай чи, чи гонг, ки-ай-
кидо.

Добре е да се знае: Колкото по-ви-
соки са били стойностите на кръв-
ното налягане преди и колкото по-
малко спорт е бил практикуван, 
толкова по-изразителен е ефектът 
на спадане. Не са подходящи видо-
вете спорт с пикови натоварвания 
като скуош, борба или силовите 
тренировки. При съмнение се кон-
султирайте с лекар кои трениров-
ки биха били разумни във вашия 
случай.

Съвет 3: Съдовете обичат 
средиземноморската кухня
Известно е, че здравето винаги има 
нещо общо с храната. Колкото по-
високи са стойностите на мазни-
ни в кръвта (холестерол, триглице-
риди), толкова по-висок е и рискът 
от сърдечно-съдови заболявания. 
„Разнообразното средиземномор-
ско хранене е за предпочитане”, - 
е на мнение проф. Клаус Фьолкер. 
Това означава: по-малко животин-
ски мазнини (червено месо, наде-
ници, мазни сирена), които са със-
тавени предимно от наситени маст-
ни киселини и холестерол, повече 
плодове и зеленчуци, които са бога-
ти на калий, действащ като нату-
рално средство за намаляване на 
кръвното налягане.
Особено богати на калий са: аво-
кадото, бананите, ябълките, круши-
те, кайсиите, сушените плодове, 
пъстървата, коренът от магданоз, 
гъбите, соята, житните кълнове.
За предпочитане е да се изпол-
зват растителни масла, 
особено зехтин, 
който не губи 
хранителните 
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5 г готварска сол на ден (отговаря-
ща на 2 г натрий). 
Кардиологът, проф. Бернхард 
Швааб, казва: „Няма съмнение, че 
високата консумация на сол може 
да доведе до високо кръвно наля-
гане. Но дори без употребата на 
сол, колбасите, хлябът, полуфабри-
катите и готовите храни са предос-
татъчни, за да се прекрачат всякак-
ви препоръчвани или дори разумни 
допустими стойности.”
От друга страна на учените в днеш-
но време е известно, че не при 
всеки солта довежда до проблеми. 
Д-р Урсула Хилдебрандт обясня-
ва: „Всеки реагира различно – при 
някои кръвното налягане се влияе 
силно от солта, при други не.” Но е 

си качества при термична обра-
ботка, и пълнозърнести продук-
ти (хляб, ориз, макарони, мюсли) 
вместо произведени от бяло браш-
но продукти. Успоредно с плодове-
те и зеленчуците те трябва да със-
тавят базата за хранене, тъй като 
баластните вещества също нама-
ляват кръвното налягане.
Добре е да се знае: Факт е, че 
вегетарианцте са с по-ниско кръвно 
налягане от консумиращите живо-
тински продукти. Месото и колба-
сите следователно е добре да се 
приемат колкото се може по-ряд-
ко. Който например има леко пови-
шени стойности, може да постиг-
не подобрение, дори ако замени 
две месни хранения с рибни в сед-
мицата. За разлика от месото мор-
ската риба съдържа добри полине-
наситени мастни киселини, които 
оказват предпазващо действие на 
съдовете.

Съвет 4: По-малко сол,  
повече подправки
Известно ли ви е, че средната кон-
сумация на сол на европееца въз-
лиза на 10 до 15 г дневно и поня-
кога стига дори до 30 г на ден? При 
това във връзка с риска от сърдеч-
но-съдови заболявания Световната 
здравна организация съветва кон-
сумацията на сол да не надвишава 

Соята - естествен източник на фитое-
строгени
Соята е позната още от преди 3000 години в Китай, 
където е култивирана и призната за една от петте свеще-
ни билки. Най-важните й съставки са соевите протеини и 
изофлавони (фитоестрогени). Соевите протеини могат 
да играят ролята на пълноценен заместител на белтъчи-
ните от животински произход като качеството им е 
напълно сравнимо с това на яйцата и месото. Храните, 
произведени от соя, са богати на желязо, витамини от 
групата В, калций и цинк. В Япония например, където 
традиционно се консумират   ястия, приготвени със соя, 
само 25% от жените имат типичните за климакса субек-
тивни оплаквания. В Европа те са над 85%! Аналогична е 

ФЕМИНОСТ – разумната алтернатива
/Срещу климактерични оплаквания/
Таблетки, съдържащи витамини и минерали – 30 бр.
Балансиран продукт за жената, особено подходящ за подпомагане на лечението в климактерична възраст. Този препарат повлиява 
някои типични за менопаузата симптоми – горещи вълни, нощни изпотявания, раздразнителност и депресивни състояния. Соевите 
изофлавони могат да заменят хормоните в организма по време на менопаузата и да намалят оплакванията, дължащи се на настъпи-
лия хормонален дисбаланс. Препаратът съдържа също така резвератрол – природен антиоксидант от най-висок клас с доказани 
антиканцерогенни свойства. Използваният в препарата резвератрол се съдържа в екстракта, извлечен от люспи на червено грозде. 
Той има кардиопротективен ефект и допълва антитуморния и антиоксидантен потенциал на соята. Безспорно предимство на ФЕМИ-
НОСТ е наличието в състава му на цинк – друг мощен антиоксидант, както и на калций, витамин D3 и К1, които противодействат на 
остеопорозата, т.е. “бягството” на минералите от костното вещество – процес често наблюдаван след климактериума.

срещу климактерични
оплаквания

срещу климактерични
оплаквания

ситуацията с остеопорозата. Фитоестрогените в соята 
са субстанции, които силно наподобяват женските 
полови хормони. Соевите изофлавони влияят поло-
жително върху хормоналните промени по време на 
климакса. Редица проучвания показват, че определе-
ни концентрации от фитоестрогените даидзеин и 
генистеин, съдържащи се в соевия концентрат, са 
достатъчно ефективни за преодоляване на топлите 
вълни, нощните изпотявания и нервното напрежение.
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лия хормонален дисбаланс. Препаратът съдържа също така резвератрол – природен антиоксидант от най-висок клас с доказани 
антиканцерогенни свойства. Използваният в препарата резвератрол се съдържа в екстракта, извлечен от люспи на червено грозде. 
Той има кардиопротективен ефект и допълва антитуморния и антиоксидантен потенциал на соята. Безспорно предимство на ФЕМИ-
НОСТ е наличието в състава му на цинк – друг мощен антиоксидант, както и на калций, витамин D3 и К1, които противодействат на 
остеопорозата, т.е. “бягството” на минералите от костното вещество – процес често наблюдаван след климактериума.

срещу климактерични
оплаквания

срещу климактерични
оплаквания

ситуацията с остеопорозата. Фитоестрогените в соята 
са субстанции, които силно наподобяват женските 
полови хормони. Соевите изофлавони влияят поло-
жително върху хормоналните промени по време на 
климакса. Редица проучвания показват, че определе-
ни концентрации от фитоестрогените даидзеин и 
генистеин, съдържащи се в соевия концентрат, са 
достатъчно ефективни за преодоляване на топлите 
вълни, нощните изпотявания и нервното напрежение.

За контакти „Натурпродукт” ООД
tel.  + 359 2 979 12 19
www.naturprodukt.bg

Феминост
разумната алтернатива

ФЕМИНОСТ  
съдържа само 2,13 kcal в една таблетка,  

или 4,26 kcal дневно

Препоръчва се на жени по време на менопаузата  
за намаляване на чувството за дискомфорт.

Съдържа соеви изофлавони, резвератрол, цинк,  
витамини К1 и D3.

 Дозировка: 
 1 таблетка 2 пъти  дневно.

факт, че дори с невидимите източ-
ници на сол препоръчваните 5 г сол 
на ден се достигат бързо.
1 г готварска сол се съдържа 
например в:
l  1 филия индустриално изпечен 

хляб (50 г);
l  1 кръгче салам (30 г) или 1 парче 

варена шунка (40 г);
l  500 г прясно говеждо или свин-

ско месо;
l  1 порция сирене за мазане (30 

г) или 2 парчета нарязан кашка-
вал (60 г);

l  300 до 500 г прясна риба или 25 г 
маринована херинга;

l  25 г осолени ядки или 100 г кар-
тофен чипс.

Добре е да се знае: Който успее 
трайно да намали консумацията на 
сол, може при леко повишено кръв-
но налягане да снижи систолни-
те му стойности с около 8 mmHg. 
Започнете да редуцирате солта от 
добавките към хляба. Опитайте със 
зеленчукова паста вместо с топено 
сирене или кръгче салам. Сутрин 
можете да замените сандвича с 
мюсли, а при готвене да използва-
те повече подправки вместо сол. 
Друг позитивен ефект от редуци-
рането на готварска сол е намале-
ното отделяне на калций, което се 
отразява благоприятно на кости-
те. Намалява също риска от рак на 

стомаха, а както се предполага и от 
старческа деменция.

Съвет 5: Чесънът като  
хранителна добавка
Чесънът (лат. Allium Sativum) - може 
би, най-добре проученият храните-
лен продукт – съществува на паза-
ра и под формата на готови пре-
парати (дражета, капсули, табле-
ти). Съдържащите се в него активни 
вещества могат да подобрят виско-
зитета на кръвта. Оказва позитивно 
действие и при обмяната на мазнини. 
Австралийски изследователи през 
2010 година достигнали до заключе-
нието, че екстрактите от чесън могат 
успешно да заместят медикаментоз-
ната терапия при хипертония. В про-
дължение на 12 седмици те провеж-
дали лечение с популярен медика-
мент или с чеснов екстракт на кап-
сули. С екстракта систолното кръвно 
налягане спаднало с 10 mmHg.

Добре е да се знае: За превенция 
се препоръчва консумацията на 4 г 
пресен чесън на ден. Готовите пре-
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парати (4 г отговаря на 900 мг чес-
нов прах или 8 мг чесново масло) 
са с различен състав и преработка, 
затова е добре да се консултирате 
с лекар кой препарат и в какви дози 
трябва да приемате, за да не се 
стигне до опасно взаимодействие 
с други приемани лекарства, осо-
бено ако това са понижаващи кръв-
ното налягане медикаменти и анти-
коагуланти.

Съвет 6: Лечебните  
флавоноиди от чая  
с маслинови листа 
Здравословни вторични растител-
ни вещества има не само в чесъ-
на, но и в горските плодове, черве-
ното цвекло, броколите или соята. 
Традиционен народен метод за 
сваляне на кръвното налягане в 
Средиземноморието е например 
използването на листа от маслино-
во дърво. Изследванията показват, 
че консумацията на чай от масли-
нови листа може да снижи сис-
толното кръвно налягане с повече 

от 10 mmHg. Подобно на зеления 
чай листата от маслиново дърво 
са много богати на флавоноиди. 
За целта 1 с.л. изсушени и начупе-
ни маслинови листа трябва да се 
залеят с 250 мл вряща вода и да 
се запарят 3 до 5 минути. Чаят е 
добре да се приема 3 пъти на ден.
Добре е да се знае: При гранични 
стойности между нормално и пови-
шено кръвно налягане консумаци-
ята на зелен чай може да окаже 
подобно позитивно действие.

Съвет 7: Алкохол само  
с мярка
При умерена консумация на чер-
вено вино научните изследвания 
са показали положително дей- 
ствие срещу сърдечно-съдови забо-
лявания. От определени количес-
тва нагоре обаче алкохолът пови-
шава кръвното налягане. Около 
15% от случаите на хипертония се 
дължат на прекомерна употреба 
на алкохол. Специалистите препо-
ръчват като безвредна консумация-
та на 24 г алкохол на ден за мъже-
те и 12 г за жените. 24 г отговарят 
на четвърт бутилка вино или поло-
вин литър бира.
Добре е да се знае: Алкохолът сти-
мулира натрупването на телесно 
тегло, което от своя страна повиша-
ва кръвното налягане. 1 г алкохол 
съдържа 7 ксаl, 250 мл вино доста-

вят около 160 ксаl, а 100 мл ракия 
250 ксаl. При по-големи количества 
е лесно да се изчисли какво добавя 
алкохолът към всекидневния кало-
риен прием.

шен мир и да дадат духовна сила. 
Най-подходящото време за меди-
тиране са ранна сутрин и късна 
вечер, когато духовните колебания 
са най-малки” – е на мнение спе-
циалистът.
Ефектът на намаляване на кръв-
ното налягане при медитативни 
практики беше между другото и 
научно доказан през 2006 година. 
Пациентите, които в продължение 
на 16 седмици всекидневно меди-
тирали, трайно снижили стойнос-
тите на кръвното си налягане за 
разлика от участниците, които не 
практикували релаксиращи упраж-
нения.
Добре е да се знае: Между раз-
нообразните методи за отпуска-
не от прогресивно мускулно отпус-
кане до тай чи или йога, всеки би 
могъл да открие нещо подходящо 
за себе си.

Съвет 9: Край  
на тютюнопушенето
Независимо дали тютюнът се 
пуши, дъвче или шмърка веднъж 
попаднал в кръвта, никотинът 
качва кръвното налягане. И кол-
кото по-високо е то, толкова пове-
че никотин консумира. Пушачите 
имат сравнително намалено 
съдържание на кислород в кръвта, 
тъй като червените кръвни клетки 
са свързани с въглеродния монок-
сид. При това никотинът стимули-
ра производството на стесняващи 
съдовете хормони. Накратко каза-
но: никотинът е отрова за съдо-
вете. Статистически всяка изпу-
шена цигара съкращава живота с 
8 минути!
Добре е да се знае: Спирането на 
цигарите не само подобрява кръв-
ното налягане, но и намалява риска 
от ракови заболявания, сърдечен 
инфаркт, инсулт или интермити-
ращо накуцване. Освен спиране-
то на цигарите е важно да избягва-

ПОВЕЧЕ РАДОСТ

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

По-редки 
позиви 

за уриниране – 

от живота

Съвет 8: Релаксирането 
отпуска кръвното налягане
При регулярни релаксиращи 
упражнения се активира парасим-
патикусът на вегетативната нервна 
система. Това означава, че диша-
нето става по-дълбоко, сърдечни-
те удари се успокояват, а кръ-
воносните съдове се разширяват. 
„За предпочитане са медитация-
та и автосугестията”, - е на мне-
ние практикуващият лекар Ханс 
Лаковски. „При тях се постига успо-
кояване на мислите и отпускане на 
психиката, което е познато също 
от автогенния тренинг. Например 
самовнушението: Аз ще се отпус-
на и ще намаля кръвното си наля-
гане. За по-голям успех автосу-
гестията е добре да се практику-
ва в началото под наблюдението 
на експерт.”
При медитацията може да се про-
следи как въздухът преминава от 
ноздрите към стомаха и се връща 
обратно. Така човек може успеш-
но да се абстрахира от странич-
ните шумове и нежеланите мисли. 
Същото може да се постигне и 
ако се концентрира върху опре-
делена позиция като свещ, кобра 
или воин. „Дори 5 до 10 мину-
ти медитация на ден могат да 
допринесат за постигане на вътре-
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те контактите с пушачи както зара-
ди пасивното пушене, така и за да 
сте по-далече от изкушението да 
запалите отново. Възможно е пър-
воначално да качите няколко кило-
грама, тъй като никотинът изисква 
енергия. 2 или 3 килограма отгоре 
обаче не бива да ви разколебават, 
тъй като те лесно могат да бъдат 
стопени с подходящо хранене и 
регулярно движение.

ните бани дразненето с контраст-
ни температури позволява кръво-
носният поток да стигне до капиля-
рите. По този начин се подобрява 
циркулацията на кръвта в най-фи-
ните съдове и се разтоварват голе-
мите артерии.

Съвет 10: Трениране  
на съдовете с контрастни 
бани на ръцете
Контрастните бани са идеална 
превенция на хипертонията: обли-
ванията на ръцете регулират кръ-
вообращението в горната част на 
тялото и могат да намалят кръв-
ното налягане. Подобна баня се 
започва с топла 36 до 38 граду-
са вода. Двете ръце се потапят до 
над лактите. След 5 до 10 минути 
те се потапят за около 30 секунди 
в студена 18 градуса вода. След 
това отново се поставят в топла 
вода. Процедурата е добре да се 
повтори 2 до 4 пъти, като вина-
ги се започва с топлата вода и се 
завършва със студената.
Добре е да се знае: Обичайно по-
големите кръвоносни съдове са 
добре кръвоснабдени. При въпрос-

При следните методи се  препоръчва ...и е възможно нама-
ляване на систолното 
кръвно налягане с:

Редуциране на теглото BMI (Body Mass Index) 
< 25

5-20 mmHg на всеки 10 кг 
по-малко телесно тегло

Диета / съзнателно хра-
нене (напр. DASH-диета 
или средиземноморска 
кухня)

Много плодове и зелнчу-
ци, малко сол, рестителни 
мазнини, риба, обезмасле-
ни млечни продукти

8 - 14 mmHg

Намаляване консумацията 
на готварска сол

Най-новите препоръки на 
Световната здравна орга-
низация (от 2013 година): 
< 2 г натрий (отговаря на 
5г готварска сол)

2 - 8 mmHg

Движение 30 минути умерено дви-
жение всеки ден (колоез-
дене, тичане, плуване)

4 - 9 mmHg

Редуциране консумацията 
на алкохол

За мъжете не повече от 
2, за жените не повече 
от 1 съдържаща алкохол 
напитка на ден

2 - 4 mmHg

Възможно снижаване на кръвното налягане 
посредством промяна стила на живот:

Цялото тяло има полза  
от новия стил на живот
Само с намаляване на теглото, 
регулярно движение, редуцира-
не на алкохола и по-здравословно 
хранене човек може в рамките на 1 
година да снижи кръвното си наля-
гане до 30 mmHg. Промененият 
стил на живот обаче донася и 
други позитивни ефекти в еже-
дневието – променен тонус, вън-
шен вид, самочувствие, настро-
ение, повече енергия и по-добра 
работоспособност. Със сигурност 
си заслужава да опитате! n
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Повишената температура представлява 
естествен имунен отговор, задвижен от 
механизмите за самолечение, който подпо-
мага оздравителния процес. Сама по себе 
си треската не е болест, която трябва да 
бъде лекувана, а начин на организма да се 
справи с болестта. Това е неговата защит-
на реакция, целяща да унищожи болесто-
творните причинители, които не издържат 
на висока температура. Вирусите и бак-
териите се размножават много бавно или 
напълно спират да го правят, когато стане 
твърде горещо. Успоредно с това високата 
температура мобилизира имунната защи-
та, като стимулира производството на бели 
кръвни клетки и отваря широко порите на 
кожата, за да може чрез изпотяване орга-
низмът по-лесно да се освободи от ток-
сините. Доколко ще се повиши темпера-
турата, зависи от мястото на инфекцията, 
от вида на болестотворните причинители 
и от бързината на тяхното разпростране-
ние в тялото.
Температурната имунна реакция е по-
бурна при децата, отколкото при въз-

КОГАТО ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДЕТЕТО       СЕ ПОКАЧИ…
...малкият организъм се бори срещу болестотворни причинители. Родителите, 
за съжаление, често пъти се паникьосват от високата температура и бързат  
да „лекуват” детето си с температуропонижаващи средства. Какво трябва да  
се знае за треската и как трябва правилно да се реагира на нея.

нападателите, но и защото тялото „забе-
лязва” причинилите инфекцията микро-
организми, научава се да разпознава 
неприятелите и впоследствие по-лесно 
и по-бързо да се справя с тях.

Как се проявява  
треската при децата
Главата се усеща гореща, бузите се 
зачервяват, очите блестят. За сметка 
на това тялото и крайниците могат да 
бъдат студени, а кожата бледа. Детето 
е по-малко активно от обичайно, изглеж-
да отпуснато и уморено, наблюдава се 
загуба на апетит. При подобни симптоми 
при всички случаи е добре да се измери 
телесната температура.
Най-точно това може да бъде направено 
чрез измерване с дигитален термометър 
в ануса, като детето се сложи да легне 
по гръб, а свитите в коленете крака се 
повдигнат нагоре и придвижат към коре-
ма. Термометрите за ухо са по-удобни 
и предлагат по-бързи резултати, но са 
по-неточни.
Когато температурата е между 36,6  
и 37,6оС се говори за повишена темпера-
тура, когато стойностите са между 37,6 и 
38,5оС за висока температура, а когато 
са над 38,5оС за треска.

Има ли действително опасност
Много родители се страхуват, че висока-
та температура може да увреди фатал-
но мозъка. Подобни случаи са на практи-
ка изключително редки и става въпрос за 
температура над 42оС. По принцип трес-
ката не уврежда мозъка, а само сигнали-
зира за съществуващ проблем и пома-
га на тялото да се пребори с налична-
та инфекция. При треска над 40оС обаче 
голямата загуба на енергия отслабва 
детския организъм, затова е разумно при 
много висока или продължителна тем-
пература да се вземат мерки за нейно-
то понижаване.
Много високата температура може да 
причини фебрилни гърчове. Такива се 
наблюдават при 3 до 4% от всички деца, 
предимно на възраст между 6 месеца и 4 
години. И тук е важно да се знае, че гър-
човете не причиняват мозъчни уврежда-
ния. При това много от децата ги получа-
ват не от високата, а от бързо покачва-
щата се температура и най–често не са 
имали треска до този момент.
Причините за фебрилните гърчове все 
още не са изяснени, при някои деца 
предразположението към тях е вроде-
но. Тъй като те не могат да бъдат пред-
видени, няма и как да бъдат избегнати. 
Но: ако температурата се покачва много 

бързо и много високо, е разумно да се 
даде температуропонижаващо средство 
с превантивна цел. Най-често фебрил-
ният гърч остава единичен случай и не 
се повтаря повече.

Кога трябва да се дават  
температуропонижаващи  
средства
Това е трудно да се определи точно: 
решаваща в случая е не температурата 
сама по себе си, а общото състояние на 
детето. Ако то е много отпуснато и непре-
къснато го избива на плач, може да му се 
даде температуропонижаващо средство 
с парацетамол или ибупрофен (за бебета 
над 6 кг). Активните съставки облекчават 
също главоболието и мускулните болки. 
Не бива да се забравя обаче, че сваляне-
то на температурата не лекува болестта, 
а само облекчава болния, като при това 
пречи на имунната система да се справи 
с инфекцията. Повечето лекари и педиат-
ри считат, че температура под 38,5оС не 
налага прием на медикаменти, тъй като 
организмът се бори с инфекцията със 
собствени средства и не се препоръчва 
намеса с прием на лекарства. Не бива 
да се забравя също така, че парацетамо-
лът и ибупрофенът допълнително нато-
варват черния дроб и съответно имунна-
та система, като по този начин не съдей-
стват за оздравителния процес, макар да 
облекчават оплакванията.

Какво друго помага
Независимо от факта, че високата темпе-
ратура е полезна реакция на организма, 
продължителните състояния на треска 
могат да имат негативни странични ефек-
ти и да застрашат здравето на детето. 
Покоят е първата задължителна мярка – 
всякакъв вид физическо или психическо 
натоварване обременява защитните сили 
и препятства дейността на имунната сис-
тема. Добре е бебетата и малките деца 
да бъдат оставени да лежат леко завити 
без памперс върху няколко слоя памуч-
ни пелени, тъй като найлонът може да  

растните, защото имунната им система е 
във фаза на обучение и все още не си е 
изработила механизми срещу непознати 
болестотворни причинители. Освен това 
детският мозък е в процес на интензивен 
растеж и няма добре развит контрол над 
телесната температура, затова често се 
наблюдава много рязкото й повишаване 
или спадане.
На практика имунната система на дет-
ския организъм профитира от треската 
- не само защото тя й помага да надвие 
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КОГАТО ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДЕТЕТО       СЕ ПОКАЧИ…
причини запарване и допълнително за- 
гряване. Родителите трябва да знаят, че 
лечението чрез изпотяване е неправилно, 
защото по този начин може да се провоки-
ра опасно прегряване. Правилно е децата 
с висока температура да бъдат охлажда-
ни постепенно и меко. Ефективно и без-
вредно средство за понижаване на тем-
пературата са охлаждащите компреси на 
прасците и китките. Те обаче следва да 
бъдат прилагани, само ако ръцете и кра-
ката на детето са топли, а не когато то 
мръзне и температурата му се покачва. 
Компресите се правят по следния начин: 
Памучна кърпа се потапя в леко топла 
вода (която е малко по-студена от телес-
ната температура на детето). Тя се поста-
вя върху крака така, че кожата да е покри-
та от стъпалото до коляното, отгоре се 
увива суха кърпа и детето се оставя да 
лежи в покой. След 10 минути компре-
сът се подновява, а след 3-ия компрес се 
прави пауза от половин час. При кърмаче-
тата паузите между охлаждащите компре-
си трябва да са 2 до 3 часа. Неправилни 
са охлаждащите процедури с много сту-
дена вода – те стесняват кръвоносни-
те съдове и препятстват отдаването на 
топлина от тялото. 

От особена важност е също така да при-
ема достатъчно вода, тъй като при поте-
нето детето губи течности. Те трябва да 
бъдат отново доставени в тялото, за да 
може кръвообращението да остане стабил-
но. На всеки градус над 37оС детето трябва 
да изпива по 0,5 до 1 литър повече вода на 
ден. Подходящи са водата, билковите чайо-
ве, млякото и силно разредените плодови 
сокове с витамин С. Пилешкият и телешки-
ят бульон допълнително доставят на орга-
низма минерални вещества като натрий и 
магнезий, които се отделят от тялото заед-
но с потта. Ябълковият сок, а също и раз-
творимите витаминно-минерални компле-
кси могат да компенсират загубата на мине-
рали. На бебетата, които са на кърма, тряб-
ва по-често до се дава да сучат.

Заразна ли е тридневната треска?
Внезапна температура до 40оС, която  
след около 3 дена изчезва – това са 
симптомите на тридневната треска. 
Причинителите са вируси от семейство-
то на херпесите. След температурата по 
цялото тяло се появява ситен обрив, 
подобен на шарка (морбили, скарлатина). 
Тридневната треска е доста заразна, но 
само докато е повишена температурата. 
За сметка на това, който е прекарал забо-
ляването в детска възраст, добива иму-
нитет за цял живот. За съжаление, забо-
ляването се разпознава твърде късно. 
Когато червените петна избият по тяло-
то под формата на пришки, детето вече 
не е заразно. След време обривите изчез-
ват, но поради сходството им с морбили 
и скарлатина е добре да се потърси кон-
султация с педиатър, за да се елимини-
рат съмненията. Иначе родителите няма 
от какво да се притесняват – с охлажда-
щи компреси трябва да се грижат темпе-
ратурата да не се покачва много и детето 
да приема достатъчно течности. 

Кога трябва да се отиде на лекар
При температура над 38оС децата под 
3-месечна възраст задължително трябва 
да бъдат заведени на лекар. За по-голе-
мите бебета и малки деца важи следно-
то правило: консултация с лекар се нала-
га при температура над 39оС, ако тя рязко 
се покачва, не спада от охлаждащите ком-
преси или продължава повече от 3 дни. 
Иначе е разумно да потърсите лекарска 
помощ при силно изразена треска и лошо 
общо състояние на детето, съпътства-
щи симптоми като болки в гърлото или 
ушите, кашлица, непреминаващо главо-
болие, повръщане и обрив. n

Подходящи за възрастта имуностимули-
ращи и други натурални препарати също 
могат да облекчат болестните симптоми 
и да подпомогнат оздравителния процес.

Какво трябва да е яде  
и пие детето
При повишена температура трябва да се 
дава лека храна – супа с фиде или каша 
с грис се отразяват добре на болното 
дете, пресните плодове съдържат вита-
мини и противовъзпалителни вещества. 
Схващането, че „температурата се леку-
ва с глад” е погрешно. Всяко заболяване 
обременява организма и изисква допълни-
телна доставка на енергия. Въпреки лип-
сата на апетит при треска, детето трябва 
да бъде подсилвано с регулярна достав-
ка на хранителни вещества. Добре е, раз-
бира се, да поема лека, питателна храна и 
да не преяжда.

Как да се реагира при фебрилен гърч?
Фебрилният гърч може да бъде много стряскащ за родителите. При него детето обръща очи, 
устните му посиняват, тялото му се разтриса ритмично и е възможно дори за късо време да 
изгуби съзнание. Подобен гърч може да продължи до 15 минути. Ето как можете да помог-
нете на детето си: на първо място запазете спокойствие! Отпуснете стегнатите около врата 
дрехи и придържайте детето в колкото е възможно по-права позиция. Това облекчава диша-
нето му. При повръщане, то трябва да бъде обърнато на една страна, за да не се задави. Ако 
гърчът продължава повече от 60 секунди, трябва да се обадите на Бърза помощ.
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Поддържането на чистота в интимна-
та област е неразделна част от всеки-
дневната хигиена на тялото и повечето 
жени са убедени, че се справят задово-
лително с нея. При все това грешките, 
които могат да бъдат допуснати било от 
недостатъчна, било от прекомерна или 
неподходяща грижа в чувствителната 
зона не са рядкост.

Грешка № 1: Прекомерна 
или неправилна грижа
Женските полови органи имат ефекти-
вен защитен механизъм – те поддържат 
среда с висока киселинност, дължаща 
се на производството на млечна кисе-
лина от бактериите Bacilus acidophilus 
vaginalis, известни още като бактерии 
на Дьодерлайн. Тази естествена ваги-
нална флора има решаваща роля в 
защитата срещу патогенни микроорга-
низми и естествената й бариера не 
бива да бъде разрушавана насилстве-
но. Честото промиване на влагалище-

ГРЕШКИ В ИНТИМНАТА ХИГИЕНА
Интимната хигиена е деликатна, но важна за здравето на жените тема, която не 
се разисква охотно. Независимо дали от незнание, подценяване или престара-
ване, много от тях допускат грешки, които в най-добрия случай водят до дис-
комфорт, но могат да причинят и сериозни проблеми. Какви са основните греш-
ки, които застрашават интимното здраве и как можете да ги избегнете.

но топлата, също не бива да се прека-
лява, защото може да доведе до изсъх-
ване на лигавицата. Гениталиите тряб-
ва да се измиват само външно. При 
това не се препоръчва използването на 
гъби и всякакви други помощни мате-
риали, в които се размножават вред-
ни микроорганизми. Могат да се пол-
зват специализирани средства за меко 
почистване на интимната зона, които 
хидратират, премахват вредната флора 
и раздразненията по лигавицата.

Грешка № 2:  
Вагинални промивки 
Сред много жени все още се шири 
заблудата, че промивките изчистват 
влагалището и по този начин предпаз-
ват от развитието на заболявания в 
гениталния тракт. Ефектът, за съжа-
ление, е точно обратният. Промивките 
нарушават естествената среда, в която 
се развиват млечнокиселите бактерии 
и те не могат вече да осъществяват 
защитната си функция. Изследванията 
са доказали, че естествената влага-
лищна флора се повлиява негативно от 
извършването на промивки. По принцип 
влагалището не бива да се промива, 
освен ако това не е специално назначе-
но от лекар и не се извършва с терапев-
тична цел. При добро общо здравослов-
но състояние влагалището има способ-
ността да се самопочиства и защитава. 
Появи ли се обаче неприятна миризма 
и вагинално течение, е добре да се кон-
султирате с гинеколог, за да се установи 
причината за настъпилия дискомфорт.

Грешка № 3: Неправилна 
употреба на превръзки 
Всекидневните превръзки трябва да 
се сменят на всеки 4 часа, тъй като 
това, което те абсорбират, представля-
ва идеална среда за размножаването 
на болестотворни причинители. Колкото 
по-дълго стои превръзката, толкова по-
малко полза има от нея и толкова по-
голяма е вероятността от възпаления. 
Това се отнася също за превръзките, 
които се използват по време на менстру-
алния цикъл. Обозначените на опаков-
ките „капки” показват количеството се-
крети, които могат да се абсорбират – с 
1 капка са всекидневните превръзки, а 
с 6 предназначените за нощна употре-
ба. Специалистите съветват през пър-
вите дни от менструалния цикъл, когато 
секрецията е най-обилна, да се изпол-
зват превръзки с минимум 4 капки, а през 
останалите – с 2-3 капки. Добре е всяка 

превръзка да бъде с индивидуална опа-
ковка. Ароматизираните превръзки не 
предлагат здравословно предимство, 
освен ако не са напоени с екстракт от 
билки, които могат да бъдат полезни при 
налично възпаление, нарушения в мен-
струалния цикъл или хемороиди.

Грешка № 4: Тампони през 
цялото време на цикъла
Употребата на тампони трябва да се 
сведе само до първите дни на менстру-
алния цикъл и то за часовете, когато 
жената е на работа, спортува или е на 
път и иска да гарантира сигурността си. 
Тампоните притежават силна абсорбци-
онна способност и извличат от влагали-
щето не само излишната, но и необхо-
димата му влага. Затова те трябва да се 
използват пестеливо и да се сменят на 2 
часа - превишаването на този срок про-
вокира сухота и раздразнение на лигави-
цата. Това намалява лигавичния имуни-
тет и стимулира бързото размножаване 
на опасни микроби. Тампоните не бива 
да се използват нощно време и са абсо-
лютно противопоказани при заболявания 
на влагалището и шийката на матката.

Грешка № 5: Подценяване 
на лубрикантите 
За предпазване на влагалището от сухо-
та и вредни бактерии могат да се използ-
ват кремове за интимна хигиена, обогате-
ни с антисептични съставки, също и под 
формата на лубрикант при полов акт. Те 

то води точно до това – измиват се 
млечнокиселите бактерии и на тяхно 
място започват да прорастват различ-
ни патогени.
Киселинността спира също така миг-
рацията на инфекциозни причинители 
към матката, а сперматозоидите се чув-
стват добре само в естествената кисела 
среда и тогава намират лесно пътя до 
яйцеклетката. Нормалната кожа е с рН 
5,5, докато здравото влагалище е с рН 
под 4,5. Тази киселинност може да се 
наруши при използване на обикновен 
тоалетен сапун или душ-гел и среда-
та може да стане по-алкална, което да 
облекчи проникването на вредните бак-
терии, причиняващи вагинит и млечни-
ца. Затова при почистването на генита-
лиите трябва да се избягва употребата 
на сапун и измиващи лосиони.
Най-добрият начин за поддържане на 
хигиена в интимната област е използва-
нето на чиста вода. Достатъчно е изми-
ване един път дневно – с водата, особе-
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овлажняват, омекотяват и успокояват лига-
вицата и успоредно с това възстановя-
ват нейния защитен филм. Специалистите 
препоръчват тези кремове да се купуват от 
аптека, а не от сексшоп.
Това е от особено голямо значение за 
жените над 40 години, тъй като на тази 
възраст се наблюдават промени в хормо-
налния фон, а лигавичната среда на поло-
вите органи става по-алкална и податли-
ва на инфекции. Нарушаването на влага-
лищната микрофлора в случая е възрас-
тово обусловено и се дължи на намалява-
нето на хормони. Тогава млечнокиселите 
бактерии, които се хранят от въглехидра-
тите, произведени от влагалищните клет-
ки под въздействие на естрогените, започ-
ват да губят възможността да се хранят 
и да произвеждат млечна киселина. На 
това се дължи т.нар. сенилен колпит, при 
който проникването на различни микроор-
ганизми е много улеснено - дори на най-
банални, които при нормални условия не 
би трябвало да причиняват заболявания. 
Прилагането на антибиотици поради чес-
тите инфекции само задълбочава пробле-
мът, тъй като заедно с вредната те унищо-
жават и оскъдната полезна микрофлора.

Грешка № 6: 
Недостатъчна хигиена
Естествената млечнокисела флора на 
влагалището се нарушава най-често от 
внасянето на някаква външна инфек-
ция, която е достатъчно вирулентна, за 
да може да преодолее млечнокисели-
те бактерии. Това най-често става при 
интимен контакт със заразен партньор. 
Количеството на болестотворни микро-
организми, които се предават по полов 
път никак не е за подценяване. Затова се 
препоръчва измиване на интимните орга-
ни след всеки полов акт, което може да 
предотврати немалко инфекции. Много 
тежки вагинални възпаления се получа-
ват при жени, които практикуват анален 
секс, защото най-зловредната флора от 
дебелото черво се прехвърля директно 
във влагалището. Те могат да причинят 
сериозни поражения на половата сис-
тема и са изключително трудно лечими. 
Основното подмиване в такива случаи е 
абсолютно задължително. Особено вни-
мателни към интимната хигиена тряб-
ва да бъдат бременните жени. 80% от 
усложненията при бременност са пре-
дизвикани от инфекции на влагалището, 
които възникват поради неспазване на 
елементарни правила за лична хигиена.

Грешка № 7: Неправилна 
хигиена след дефекация 
Има един аспект от интимната хигиена, 
който често се пропуска, а е от особено 
значение за половото здраве на жена-
та – почистване на аналната област 
след дефекация. Основно правило е, че 
избърсването или подмиването трябва 
да става отпред назад, а не обратното, 
т.е. трябва да се избягват движенията 
от ануса към влагалището. Опасността 
идва от това, че бактериите от чревна-
та флора могат да попаднат във влага-
лището или уретрата, където могат да 

причинят инфекция, особено при спад-
нал локален имунитет.

Грешка № 8:  
Изборът на бельо
Правилно подбраното бельо е залог за 
интимно здраве. Прашките са предизви-
кателни и елегантни, но тяхната тънка 
ивица работи като преносвач на бак-
териите от ануса към половите органи. 
Освен това, ако е плътно прилепнало, 
бельото спира достъпа на кислород до 
кожата и нарушава кръвообращението.
Бельото трябва да е от естествени 
материи (памук, коприна, вълна, лен), 
които поемат влагата, облекчават диша-
нето на кожата и унищожават хранител-
ната среда, необходима за развитие-
то на вредни микроорганизми. Освен 
че спарва и води до неприятна мириз-
ма, синтетичното бельо може да пре-
дизвика кожни обриви и раздразнения. 
Затова при избор на бельо се старайте 
поне частта, която покрива интимните 
части да е от естествен памук.

Грешка № 9: Въпросът  
с мокрите бански
Влагата и подходящата топлина създа-
ват оптимални условия за развитието на 
повечето патогенни микроорганизми. Най-
доброто, което жената може да се напра-
ви в опитите да се предпази от тях, е да 
поддържа интимната си област възмож-
но най-суха. След измиването с вода е 
важно гениталиите да се подсушат добре 
и да се облече чисто, сухо бельо, по въз-
можност памучно, тъй като естествена-
та материя притежава способността да 
абсорбира влагата. Добре е бельото да 
се сменя след обилно потене (например 
след спортуване), а по време на почивка 
да не се пропуска смяната на мокрия бан-
ски със сух веднага след контакт с вода.

Грешка № 10: 
Самолечението и профи-
лактичните прегледи
При нарушена влагалищна микрофло-
ра жената започва да усеща сърбеж, 
щипане, парене, болки. При уриниране 
има парене, при полов контакт - болка. 
Наблюдава се и обилен патогенен влага-
лищен секрет с жълтеникав цвят и спе-
цифична миризма на развалена риба, 
който може да е примесен с кръв. Това 
най-често кара жените да търсят помощ 
от гинеколог или да се самолекуват.
Ако дисбактериозата не е колпит, причинен 
от специфичен агент, който може да бъде 
лекуван, е добре да се прилагат препара-
ти, които съдържат млечнокисели бакте-
рии или млечна киселина - най-често под 
формата на вагинални таблети. Поставени 
във влагалището, те възстановяват естес-
твената микрофлора. Един курс обичай-
но трае около 10 дни и може да се прави 
периодично през два-три месеца.
Дори и без да имат оплаквания обаче, 
жените трябва регулярно да посещават 
гинеколог - веднъж годишно от започване 
на половия живот до към 65-годишна въз-
раст. След това гинекологичните прегледи 
могат да се разредят през 2-3 години. n
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ТРАДИЦИОНEН  
ТАЙ-МАСАЖ ЗА ОТЛИЧНА  
ФОРМА И ДОБРО ЗДРАВЕ

Подвижността е най-важната предпоставка 
човек да се чувства добре в тялото си, и то не 
само в напреднала възраст. Ако ви е трудно 
да се наканите да посещавате часове по йога, 
съществува не по-малко ефективна алтерна-
тива – традиционният тай-масаж, който бива 
наричан също йога за мързеливите.

твото нервни клетки в организма са 
свързани. Фасциите (широки съедини-
телнотъканни ципи) обвиват като много 
нежна дълга мрежа мускулните влакна. 
Те могат да сраснат с мускулите или да 
станат неподвижни поради наличието 
на белези. С подобни блокажи се спра-
вя масажистът, докато обработва тяло-
то по протежение на зен-линиите.
Едно втвърдяване или напрежение озна-
чава за него, че енергията се задържа на 
това място и тя не достига до определе-
ни тъкани, при които се усеща недостиг. 
Чрез целенасочен натиск специалистът 
цели изравняването й, което се опреде-
ля също като ин-ян-хармонизиране.

Възникване на традиционния 
тай-масаж
Корените на ТТМ се намират не в 
Тайланд, както би могъл да предпо-
ложи човек, а в Индия. Именно там 
преди 2 500 години в тогавашното крал-
ство Магадха е практикувал лекарят 
Ийвака Кумар Бхача. Любимият на крал 
Бимбисара придворен лекар, който 
познавал също Буда и неговите после-
дователи монаси, бил основателят на 
традиционния тай-масаж.
Бхача бил отличен познавач на меди-
цинската традиция аюрведа, практику-
вал йога и лекувал пациентите си по 
четири основни начина: правел масаж, 
прилагал натурални лечебни средства, 
давал съвети за здравословно хранене 
и обучавал пациентите си на спиритуал-
ни практики. Тези знания той предал на 
будистките монаси, а те ги модифици-
рали и разпространявали в продълже-
ние на стотици години. Така възникна-
ли множество разновидности на тради-
ционния тай-масаж. Например северно-
тайландският стил, който действа по-от-
пускащо, или прилагащият повече сила 
южен стил, който е по-активиращ. 

Как действа?
Да се оставите безгрижно в ръцете на 
специалист, който да отнеме напреже-
нието от мускулите ви, само по себе 
си е чудесно средство за отпускане. 
Традиционният тай-масаж (ТТМ) обаче 
предлага много повече. Тайландската 
лечебна традиция се основава на това, 
че в тялото протичат около 72 000 енер-
гийни линии, т.нар. зен-линии. Десетте 
най-важни от тях биват обработвани при 
ТТМ. Зен-линиите протичат по тялото 
подобно на китайските меридиани, върху 
които са разположени акупунктурните 
точки. При традиционния тай-масаж те 
естествено не се третират с игли, а им се 
оказва въздействие чрез натиск с пръсти, 
палци и лакти, за да се активира проти-
чането на енергията. При това дланите 
и стъпалата например възвръщат топли-
ната си, ако преди това са били студе-
ни. Като резултат на хармонизирането на 
енергийния поток се постига също вътре-
шен покой и дълбоко отпускане на тяло-
то и психиката. А човек се чувства напъл-
но релаксиран и уравновесен.
Съвременните хора се справят, може 
би, по-добре с представата, че множес- 

Науката и тай-масажът: 
как се облекчават  
оплакванията
Традиционният тай-масаж се прилага 
от лечителите с най-разнообразни цели. 
Понякога става въпрос за това да се пови-
ши общият тонус, друг път да се облекчат 
конкретни оплаквания. Лечението подоб-
рява еластичността на мускулатурата, 
подсилва кръвообращението в организ-
ма и по този начин регулира функциони-
рането на телесните органи. Когато не е 
имало медикаменти и лечителите не при-
лагали оперативна намеса, за да облек-
чават оплакванията и да лекуват болести-
те, тази масажна техника била сред мал-
кото терапевтични възможности, които 
изобщо съществували. Един важен опит 
при болки в гърба например, който много 
често донасял облекчение на пострада-
лия. Независимо от това в днешно време 
никой не би трябвало да съветва паци-
ент с начална дискова херния да възла-
га надежди единствено на чудодейното 
действие на тай-масажа.
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Възможно е тай-масажът да помага 
дори за предотвратяване на остеопоро-
за. Също при пациентите с инсулт маса-
жите оказват положително действие. Те 
са в състояние да успокояват болки, да 
подобряват настроението и успешно да 
се справят с нарушения на съня.

Кога тай-масажът  
не оказва действие
Удо Айхелберг, който обучава специа- 
листи по ТТМ, обяснява следното: 
„Някои хора не искат действително да 
се отпуснат. Те имат, може би, своите 
основания за това. Аз опознавам хора-
та по време на масаж, като ги разчитам, 
така да се каже, с ръце. Понякога си 
мисля, че човек трябва да се научи да 
се отърсва от материализма. Той напря-
га и предизвиква спазми.“

Междувременно множество студии пре-
доставят обнадеждаващи сведения за 
положителни резултати при различни 
заболявания. С традиционния тай-ма-
саж се постигат успехи например при 
пациенти с хронично главоболие, при 
по-възрастни хора с болки в колене-
те и гърба. Лек тай-масаж, комбини-
ран с ароматни етерични масла оказ-
ва подсилващо действие на раковобол-
ните, които са на лечение с химиотера-
пия. При всички случаи според клинич-
ните изследвания те показват по-добри 
имунни кръвни стойности от пациенти-
те, които не се масажират.

Самият масаж не трябва да предизвик-
ва болка. С манипулациите масажистът 
цели да постигне отпускане от стъпалата 
до главата. Когато открие напрегнатите 
точки, изкуството му се състои в това, да 
упражни натиск с правилния интензитет. 
Подобни точки могат да създадат вериж-
на реакция на напрежение по тялото от 
раменете до краката. Ако човек си пред-
стави мускулите като маркучи, то втвър-
дяванията им действат като запушва-
не. Те трябва да бъдат освободени чрез 
натиск, за да могат мускулите отново да 
се отпуснат и да омекнат.

Какво може да постигне 
добрият тай-масаж?
l Дълбоко отпускане
l Телесно и духовно витализиране
l Успокояване на болките
l Хармонизиране на стойката
l Стимулиране на лимфната система
l  Намаляване на мускулното  

напрежение
l Подобряване на съня
l  Освобождаване на емоционалните  

и енергийни блокажи.

Как обаче човек може да се ориентира 
дали масажистът, към когото се е обър-
нал, е достатъчно компетентен? Ето някои 
насоки, които биха могли да помогнат:
l  Масажът трябва да се извършва в 

облечено състояние в спокойна, чиста 
и приятна обстановка върху голям, но 
не много мек подложен матрак.

l  Масажистът трябва да може да обяс-
ни къде е получил обучението си (мяс-
тото и продължителността на курса са 
опорните точки).

l  Преди процедурата трябва подроб-
но да се осведоми за налични оплак-
вания, настоящи и бивши заболя-
вания.

l  Масажът трябва да се провежда целе-
насочено и бавно, като масажистът 
трябва внимателно да следи за това, 
той да не предизвиква болка.

l  След ТТМ човек трябва да се чув-
ства добре – релаксиран, с отпус-
ната мускулатура и подобрено 
настроение. n




