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НАПРУЖАНЫ МОМАНТ
Як выйсці са стрэсу, а не з сябе
У сучасным свеце жанчына спалучае некалькі
роляў — маці, жонкі, работніка. Вельмі часта яна
працуе нараўне з мужчынам. Гэта так званая сітуацыя
двайной занятасці, калі жанчына будуе кар'еру на
рабоце і вядзе хатнюю гаспадарку. І гэта адбіваецца
на эма цы я наль ным і фі зіч ным са ма адчу ван ні.
Бо тра ды цыя, якая за кла ла ся яшчэ ў да лё кім
патрыярхальным грамадстве, была крыху іншай:
домам займалася жанчына, а працай — мужчына.
— Жанчына, якая актыўна адпрацавала ўвесь дзень,
часта нагружана і дома — гатуе вячэру, правярае ўрокі
ў дзяцей, займаецца дамашняй работай, удзяляе ўвагу
мужу. Усё гэта можна назваць двайной занятасцю, — кажа псіхолаг Гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансера г. Мінска Валянціна ДУДЗІНСКАЯ. — А тым
часам патрабаванні, якія прад'яўляюцца на працы і ў сям'і,
часта супярэчаць адно аднаму. Работадаўца з большай
імавернасцю аддасць перавагу незамужняй жанчыне (а
яшчэ лепш — мужчыну), чым замужняй і з дзецьмі. Муж
жа патрабуе, каб жонка больш часу аддавала сям'і, чым
працы. Усё гэта можа выклікаць псіхалагічны дыскамфорт
і стрэсавы стан у жанчыны.
Стрэс можа негатыўна адбіцца на фізічным і псіхалагічным дабрабыце. Асноўныя яго сімптомы — раздражняльнасць, стамляльнасць, дрэнны сон, зніжэнне канцэнтрацыі
ўвагі і іншыя.

ЯК ЗМАГАЦЦА СА СТРЭСАМ?
Найбольш эфектыўным сродкам з'яўляецца паход да псіхолага, каб разабрацца ў сапраўдных прычынах. Бо лепш
прыбраць прычыну, чым яе сімптомы. Але са стрэсам часта змагаюцца падручнымі метадамі. Па статыстыцы, найбольш папулярныя меры такія:
тэлевізар — 46 %,
музыка — 43 %,
алкаголь — 19 %,
ежа — 16 %,
медыкаменты — 15 %,
спорт — 12 %,
секс — 9 %,
ёга, медытацыя — 2 %.
Калі ў вас няма магчымасці звярнуцца па дапамогу да
спецыяліста, варта паклапаціцца пра сябе самастойна.

Найбольш эфектыўныя спосабы барацьбы са стрэсам
наступныя.

 Паўнацэнны сон. Трэба спаць па 8 гадзін у суткі, класціся лепш да 23 гадзін.
 Прытрымлівацца рэжыму дня. Старайцеся прачынацца і засынаць у адзін і той жа час.
 Правільна харчуйцеся. Ужывайце фрукты і агародніну, адмаўляйцеся ад шкоднай ежы і алкаголю.
І памятайце, што такія прадукты, як шакалад, садзейнічаюць пад'ёму настрою.
 Займайцеся спортам. Вучоныя даказалі, што
фізічная актыўнасць станоўча ўплывае на эмацыянальны фон, павышае ўвагу, паляпшае працаздольнасць.
 Кантактуйце з пазітыўнымі людзьмі, больш
праводзьце часу з блізкімі і каханымі.
 Будзьце захопленым чалавекам — адкрыйце ў
сабе схаваныя таленты: запішыцеся на танцы, пачніце вывучаць замежную мову, малюйце.
 Жывіце ў гармоніі з сабой. Прыслухоўвайцеся
да сябе і свайго цела.
Выконваючы гэтыя няхітрыя рэкамендацыі, вы зможаце
павысіць стрэсаўстойлівасць. І памятайце: лекі ад стрэсу — усмешка!

З АПТЭК ЗНІК
ВІКАЛІН
У Міністэрстве аховы здароўя растлумачылі,
з чым гэта звязана і калі ён з'явіцца
Наш чытач Уладзімір Навуменкаў, які выпісвае «Звязду» шмат
гадоў, звярнуўся ў рэдакцыю
з праблемай, з якой час ад часу
сутыкаюцца і іншыя. Ён просіць адказаць, чаму ў аптэках
адсутнічае прэпарат «Вікалін».
Прыводзім некаторыя вытрымкі
з ліста Уладзіміра Пятровіча.
«Ужо восем месяцаў у аптэках адсутнічае прэпарат «Вікалін». Гэта лекі,
якія вельмі патрэбныя людзям з язвавай хваробай страўніка. Ёсць заходнія
аналагі, але яны дарагія і мне не падыходзяць. Для хворага на язву вікалін — гэта як валідол і карвалол для
сардэчніка ці інсулін для дыябетыка!
Дарэчы, вікалін — гэта не новы прэпарат, ён выпускаецца дзясяткі гадоў
і правераны часам», — піша Уладзімір
Пятровіч.
Далей наш чытач просіць адказаць
на пытанні, чаму перарэгістрацыя прэпарату цягнецца аж восем месяцаў
і ці можна ў такім выпадку было яе
распачаць раней, да заканчэння тэрміну дзеяння папярэдніх рэгістрацыйных дакументаў? Таксама яго турбуе,
чаму не шукаюць альтэрнатыўных
пастаўшчыкоў гэтых лекаў (у расійскіх аптэках вікалін прадаецца, што
нескладана высветліць праз інтэрнэт).
Магчыма, акрамя РУП «Белфармацыя», іншыя кампаніі маглі б таксама
закупляць гэты прэпарат, каб пазбегнуць перабояў, мяркуе мужчына.
З аналагічнай праблемай сутыкаюцца людзі, якія вымушаны пастаянна
ўжываць і іншыя прэпараты, якія, як
паказвае практыка, часам знікаюць
з нашых аптэк. Так, напрыклад, мінулым летам знік прэпарат для шчытападобнай залозы «Тыразол». Таму
мяркуем, што адказы Мініс тэрства
аховы здароўя будуць карысныя для
многіх. У прыватнасці, каб мець агульнае ўяўленне пра тое, як адбываецца
працэдура перарэгістрацыі і ад каго
павінна ісці ініцыятыва рэгістраваць у
Беларусі лекавыя сродкі. Таксама па
якіх яшчэ прычынах, акрамя атрымання неабходнага пры рэгістрацыі пакета
дакументаў, можа адсутнічаць пэўны
прэпарат у аптэках. Таму прыводзім
адказ Міністэрства аховы здароўя за
подпісам намесніка міністра Вячаслава ШЫЛА амаль цалкам.
«Дзяржаўная рэгістрацыя лекавага
сродку — працэдура прызнання адпаведнасці лекавага сродку патрабаванням па бяспецы, эфектыўнасці і
якасці, якія прад'яўляюцца да яго, што
ажыццяўляецца ў мэтах допуску да
прамысловай вытворчасці, рэалізацыі
і медыцынскага прымянення лекавага
сродку, які вырабляецца ў Рэспубліцы
Беларусь, а таксама да рэалізацыі і
медыцынскага прымянення лекавага
сродку, які паступае з-за яе межаў.
Парадак рэгістрацыі лекавых сродкаў выкладзены ў Законе Рэспублікі Беларусь «Аб лекавых сродках» і
шэрагу іншых нарматыўных прававых
актаў.
Працэдура дзяржаўнай рэгістрацыі,
пацвярджэнне дзяржаўнай рэгістрацыі
(перарэгістрацыю) маюць дабравольны заяўляльны характар. Міністэрства
аховы здароўя не можа абавязаць вытворцаў рэгістраваць у Рэспубліцы Беларусь канкрэтныя лекавыя сродкі.

Дзяржаўную рэгістрацыю лекавых
сродкаў, пацвярджэнне дзяржаўнай
рэгістрацыі (перарэгістрацыю), унясенне змяненняў у рэгістрацыйнае
дасье ажыццяўляе УП «Цэнтр экспертыз і выпрабаванняў у ахове здароўя»
ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам. Пасля правядзення экспертызы
прадстаўленых заяўнікам неабходных
дакументаў, інспектавання вытворчасці, даследаванняў і інш. ва ўстаноўленыя заканадаўствам тэрміны выдаецца рэгістрацыйнае пасведчанне.
Пры рэгістрацыі ўказваецца канкрэтная прамысловая пляцоўка, дзе
вырабляецца дадзены лекавы сродак,
яна праходзіць інспектаванне на адпаведнасць належнай вытворчай практыцы; зацвярджаецца інструкцыя па
медыцынскім прымяненні, маркіроўка першаснай і другаснай упаковак
і іншыя дакументы для рэалізацыі на
тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Рэалізацыя лекавых сродкаў, якія зарэгістраваны ў адпаведных для іншых
краін макетах упаковак, інструкцый
па медыцынскім прымяненні і іншых
дакументаў, забаронена.
Далей тлумачыцца, чаму прэпарат
«Вікалін», які прадаецца ў Расіі, не можа быць завезены ў Беларусь:
«Дакументы на рэгістрацыю лекавага сродку «Вікалін» вытворчасці
ABBA РУС ААТ, Расійская Федэрацыя,
ЗАТ «ПФК» Обновление», Расійская
Федэрацыя і іншымі кампаніямі ва УП
«Цэнтр экспертыз і выпрабаванняў у
ахове здароўя» не падаваліся».
Цяпер пра ўласна рэгістрацыю вікаліну, абставіны, з якімі была звязана
яго часовая адсутнасць у аптэках, і
пра тое, калі прэпарат з'явіцца:
Па стане на 27.02.2019 лекавы сродак «Вікалін» таблеткі ў блістарах ва
ўпакоўцы № 10x10 вытворчасці Монфарм ПАТ, Украіна (рэгістрацыйнае
пасведчанне 6178/03/08/09/12/13/15/18
ад 08.08.2018, тэрмін дзеяння — бестэрміновы) зарэгістраваны і ўключаны
ў Дзяржаўны рэестр лекавых сродкаў
у Рэспубліцы Беларусь. Рэгістрацыйнае дасье Монфарм ПАТ, Украіна на
пацвярджэнне дзяржаўнай рэгістрацыі было прад'яўлена 21.03.2018. На
разглядзе дакументы знаходзіліся
141 дзень. У адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаўная рэгістрацыя (пацвярджэнне дзяржаўнай рэгістрацыі)
лекавых сродкаў і фармацэўтычных
субстанцый, унясенне змяненняў у
рэгістрацыйнае дасье ажыццяўляецца на працягу 180 дзён з дня прыёму
рэгістрацыйнага дасье.

Ча со вая ад сут насць да дзе на га
лекавага сродку звязана з планавай
працэдурай пацвярджэння дзяржаўнай рэгістрацыі і напрацоўкай яго
вытворцам (у зарэгістраваным для
Рэспублікі Беларусь макеце ўпакоўкі,
інструкцыі па медыцынскім прымяненні і інш.) для нашай краіны.
Міністэрства аховы здароўя прыкладае ўсе намаганні для найхутчэйшай пастаўкі лекавага сродку «Вікалін» таблеткі ў блістарах ва ўпакоўцы
№ 10x10 вытворчасці Монфарм ПАТ,
Украіна ў аптэкі Рэспублікі Беларусь.
Планаваны час паступлення — сакавік
2019 года.
Даведачна: РУП «Белфармацыя»
падпісала спецыфікацыю № 15 ад
15 студзеня 2019 года да дзеючага
кантрак та паміж РУП «Белфармацыя», Беларусь і ПАТ «Монфарм»,
Украіна на пастаўку лекавага сродку
«Вікалін» у тэрмін да 31.03.2019 г.
Мініс тэр ства аховы здароўя такса ма па ве дам ляе, што на пад ставе ар ты кула 23 За ко на рэс пуб лі кі
Бе ла русь «Аб ле ка вых срод ках»
да ўво зу ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь
да зва ля юц ца ле ка выя срод кі, якія
ўклю ча ны ў дзяр жаў ны рэ естр лекавых сродкаў, а таксама ле кавыя
срод кі, пры знача ныя для ля чэн ня
аб ме жа ва ных кан тын ген таў па цыен таў з паталогія мі, якія рэдка сустра ка юц ца. Ві ка лін не ад но сіц ца
да ле ка вых срод каў, пры знача ных
для ля чэн ня па та ло гіі, якая рэд ка
су стракаецца.
У аптэках маюцца ў продажы лекавыя сродкі, аналагічныя па дзеянні
прэпарату «Вікалін»:
1. ВЕНТЭР вытворчасці KRKA, d.d.,
Славенія;
2. ДЭ-ВІС МУТ, Мед-ін тэр пласт,
Рэспубліка Беларусь;
3. ДЭ-НОЛ, Asttellas Pharma Europe
B.V., Нідэрланды.
Звяртаем увагу, што прызначэнне
лекавых сродкаў і ацэнка стану здароўя пацыента ў ходзе лячэння цалкам
знаходзяцца ў кампетэнцыі вашага
ўрача. Каб пазбегнуць зрыву лячэбнага працэсу, неабходна звярнуцца
да доктара.
Улічваючы, што праблема ўзнікае
не толькі з вікалінам, будзем спадзявацца, што зарэгістраваных у Беларусі
некалькіх гандлёвых найменняў аднаго і таго ж прэпарату ці аналагічных па
дзеянні лекавых сродкаў дастаткова,
каб іх замена прайшла для пацыентаў
адносна лёгка.

