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Сталёвыя нер вы — 
ма ра кож на га. Ад нак 
зда ра ец ца, што нер вы 
пад вод зяць, і мы на-
ват не зда гад ва ем ся, 
што сла басць на шай 
нер во вай сіс тэ мы аб-
умоў ле на збо я мі ў ра-
бо це шчы та па доб най 
за ло зы, ад зна чае за-
гад чы ца тэ ра пеў тыч-
на га ад дзя лен ня ме-
ды ка-са ні тар най час ці ЗАТ «Ат лант» Ак са на СА НЕЦ.

Чым кі руе?
Гэ ты не вя лі кі ор ган, раз ме шча ны на пя рэд няй па верх ні шыі, 

скла да ец ца з дзвюх до ляў, злу ча ных па між са бой пе ра шый кам. 
Ня гле дзя чы на не вя лі кі па мер, шчы та па доб ная за ло за пад па рад-
ка ва ла са бе прак тыч на ўсе пра цэ сы ў ар га ніз ме. Яна ак тыў на 
ўдзель ні чае ў аб ме не рэ чы ваў, вы кід вае ў кроў гар мо ны, ад ліш ку 
ці не да хо пу якіх па ку ту юць прак тыч на ўсе ўнут ра ныя ор га ны, аб 
чым і па ве дам ляе нам на ша нер во вая сіс тэ ма. Раз віц цё ма лоч-
ных за лоз, стан ску ры і ва ла соў, здоль насць вы на сіць і на ра дзіць 
зда ро вае дзі ця, ра зу мо выя здоль нас ці, сон і апе тыт, фі зіч ная ак-
тыў насць, ма са це ла, тры ва ласць кас цей, ра бо та сэр ца, іму ні тэ ту, 
раз віц цё ме ха ніз маў ста рэн ня — усё гэ та ў мно гім за ле жыць ад 
«шчы та від кі».

У жан чын так
Раз драж нё насць, плак сі васць, па ру шэн не сну, нер воз насць, 

змя нен не апе ты ту і ва гі час та звяз ва юць з нер во вым зня сі лен-
нем або дэ прэ сі яй. Звы чай ныя за спа ка яль ныя срод кі, ад па чы нак 
і зме на аб ста ноў кі аказ ва юць ча со вы эфект, а пас ля праб ле ма 
вяр та ец ца з па двое най сі лай. Дрэн нае са ма ад чу ван не мож а быць 
вы клі ка на:

— дэ фі цы там гар мо наў шчы та па доб най за ло зы — гі па ты рэ-
ё зам,

— ліш кам гар мо наў — ты рэ а так сі ко зам,
— сімп то ма мі сціс кан ня ор га наў шыі па вя лі ча най шчы та па доб-

най за ло зай — вал ля ком.
Кож ная жан чы на па він на ра зу мець, што ра бо та жа но ча га ар га-

ніз ма пад па рад ка ва на сва ім асаб лі вым бія рыт мам: «кры тыч ным» 
дням, ця жар нас ці, ро дам, груд но му карм лен ню, клі мак су — усе 
гэ тыя пра цэ сы ўплы ва юць на ра бо ту шчы та па доб най за ло зы і ро-
бяць жанчын схіль ны мі да пе ра па даў на строю, не ўро заў і дэ прэ сіі. 
У муж чын гэ тая за ло за больш «па слух мя ная» і ра дзей дае збоі, 
па коль кі ў муж чын скім ар га ніз ме ўсе ўнут ра ныя ор га ны пра цу юць 
па вод ле ста біль на га гра фі ка.

Што ўплы вае?
У 50-60 пра цэн тах вы пад каў па та ло гія шчы та па доб най за ло-

зы з'яў ля ец ца спад чын ным за хвор ван нем. Пе рад аец ца ме на ві та 
схіль насць да за хвор ван ня, а пра явіц ца яно ці не — за ле жыць ад 
знеш ніх фак та раў. 
� Не да хоп або лі шак ёду. Ёд не аб ход ны для нар маль най вы-

пра цоў кі гар мо наў.
� Праз мер нае зна хо джан не на сон цы, уз дзе ян не ра ды я цыі.
� «Аў та імун ная вай на». Да па та ло гіі мо жа пры вес ці ўлас ная 

імун ная сіс тэ ма. У нор ме яна вы ні шчае чу жа род ныя і зме не ныя 
клет кі ў ар га ніз ме. Але ча сам ар га нізм па чы нае ўспры маць 
улас ную «шчы та від ку» як неш та чу жа род нае і вы пра цоў вае 
ан ты це лы да яе тка нак, якія або па сту по ва раз бу ра юць за ло-
зу, або пры му ша юць вы пра цоў ваць не ве ра год ную коль касць 
гар мо наў.
� Ві рус ныя і бак тэ ры яль ныя ін фек цыі.
� Фер мент ная па та ло гія, ня пра віль нае раз віц цё ор га на.
� Даб ра якас ныя і зла я кас ныя но ва ўтва рэн ні.

У вас ёсць та кія сімп то мы?
ГІ ПА ТЫ РЭ ЁЗ. Поў ная стра та жыц цё вай энер гіі. За па воль-

ва юц ца аб мен ныя пра цэ сы, з'яў ля юц ца сла басць, зні жэн не 
па мя ці і пра ца здоль нас ці, сан лі васць удзень, за тар мо жа-
насць, за па воль ван не маў лен ня, дрэн ны на строй, пры баў ка 
ва гі, ацёч насць, су хасць ску ры, вы па дзен не ва ла соў, лом-
касць па зног цяў, рэд кі пульс, па ру шэн не ар тэ рыя льна га ціс ку. 
Ме сяч ныя ста но вяц ца рэд кі мі, ра на на ды хо дзіць ме на паў за. 
Та кім жан чы нам ця жэй за ця жа раць, час та не да хоп гар мо-
наў шчы та па доб най за ло зы пры во дзіць да не вы нош ван ня 
ця жар нас ці.

ТЫ РЭ А ТАК СІ КОЗ. Аб мен рэ чы ваў рэз ка па ска ра ец ца, зні жа-
ец ца ва га, з'яў ля юц ца па ча шча нае сэр ца біц цё, па чуц цё га рач кі, 
не пе ра нос насць вы со кіх тэм пе ра тур, дры жан не рук і це ла, мы-
шач ная і агуль ная сла басць, час тыя зме ны на строю, агрэ сіў насць, 
эма цы й насць, плак сі васць, не маг чы масць скан цэнт ра вац ца на 
вы ка нан ні за да чы, па чуц цё стра ху, бяс сон ні ца.

ЭК ЗАФ ТАЛЬМ. Аў та імун нае за хвор ван не шчы та па доб най за-
ло зы пры во дзіць да вір ла во кас ці.

ВАЛ ЛЯК, або ву зел. Па таў шчэн ні, пры пух лас ці ў мес цы шчы-
та па доб най за ло зы мо гуць уз ні каць пры лю бым ста не за ло зы і 
заў сё ды па тра бу юць ля чэн ня. Для дак лад на га вы яў лен ня па ме раў 
і аб' ёму за ло зы, на яў нас ці вуз лоў і кіс таў пра вод зяць уль тра гу ка-
вое да сле да ван не. Час та вуз ла вы вал ляк з'яў ля ец ца вы пад ко вай 
зна ход кай, вы яў ле най пад час пра фі лак тыч на га аб сле да ван ня, бо 
вуз ла выя ўтва рэн ні не су пра ва джа юц ца бо лем. Не бяс пе ка ж вал-
ля ку ў тым, што хва ро ба пра грэ суе, і да ад на го вуз ла да да юц ца 
ін шыя, а мо жа па чац ца і зла я кас нае пе ра ра джэн не. Акра мя та го, 
не ка то рыя вуз лы вы кід ва юць у кроў лі шак гар мо наў.

Па даслаць са лом кіПа даслаць са лом кі  ��

АД МАЎ ЛЯ Е ЦЕ СЯ 
АД ПРЫ ШЧЭП КІ? 

УЗ ВАЖ ЦЕ ЯШЧЭ РАЗ!
Вы ма е це пра ва ад мо віц ца ад пры шчэ пак, але не апраў да на 
ры зы ку е це. Вы пад вяр га е це та кім чы нам не бяс пе цы не толь-
кі ўлас нае жыц цё, але і жыц цё ін шых лю дзей. Ка лі ва ша дзі ця 
не атры ма ла пры шчэп кі, зна чыць, яго бу ду чы ня пад па гро зай. 
Та кую па зі цыю зай ма юць ме ды кі.

Па вод ле слоў на мес ні цы га лоў на га ўра ча па ме ды цын скай част-
цы 23-й га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска Іры ны ХО ДЗІ НАЙ, 
уз бу джаль ні кі ін фек цый ных за хвор ван няў, якія па ста ян на цыр ку лю юць 
у па пу ля цыі, у пер шую чар гу па гра жа юць не пры шчэп ле ным лю дзям. 
Ка лі ўзбу джаль ні ка «пад хо піць» пры шчэп ле ны ча ла век, ён знач на 
ляг чэй пе ра ня се за хвор ван не, без ры зы кі ля таль на га зы хо ду.

На цы я наль ны ка лян дар пра фі лак тыч ных пры шчэ пак — гэ та нар-
ма тыў ны пра ва вы акт, які вы зна чае тэр мі ны і па ра дак пра вя дзен ня 
пры шчэ пак. І пра ва лю бо га дзі ця ці — быць аба ро не ным ад хва роб. 
Сён ня ў све це пры мя ня юць вак цы ны су праць 40 ін фек цый ных за-
хвор ван няў, а гэ та азна чае, што ад лю бой ін фек цыі, су праць якой 
іс нуе вак цы на, баць кі ў ста не аба ра ніць сваё дзі ця. Ме на ві та та му 
ў кож най кра і не дзей ні чае свой на цы я наль ны ка лян дар пры шчэ пак, 
ку ды ўклю ча ны эфек тыў ныя і да ступ ныя вак цы ны су праць най больш 
ма са вых і не бяс печ ных ін фек цый. У на шай кра і не ўклю ча ныя ў зга-
да ны ка лян дар пры шчэп кі ро бяц ца бяс плат на. На жаль, не ўсе баць кі 
ва ло да юць поў най ін фар ма цы яй, ка лі ста но вяц ца ах вя ра мі не да ве ру 
да пры шчэ пак.

Кок люш. Пры клад на ў ад на го з дзе ся ці дзя цей, якія за хва рэ лі на 
кок люш, раз ві ва ец ца за па лен не лёг кіх, у ад на го з 50-ці ўзні ка юць су-
тар гі, у ад на го з 250-ці — эн цэ фа ла па тыя (па ра жэн не га лаў но га моз га). 
Кок люш і яго ўсклад нен ні мо гуць пры вес ці да гі бе лі.

Дыф тэ рыя. 10-12 ча ла век з 100 не пры шчэп ле ных па мі ра юць. У 
вы пад ку вы зда раў лен ня час та ма юць мес ца ўсклад нен ні з бо ку сар-
дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, ны рак і над ны рач ні каў.

Слуп няк. Так сін, які вы пра цоў ва ец ца ў ар га ніз ме пры трап лян ні 
ўзбу джаль ні ка слуп ня ку, ва ло дае нер во ва-па ра лі тыч ным дзе ян нем. 
Прак тыч на ў 100 пра цэн тах вы пад каў не пры шчэп ле ныя гі нуць.

По лі ямі э літ. За хвор ван не вы клі кае ві рус, які па шкодж вае нер во вую 
сіс тэ му і за кан чва ец ца раз віц цём стой кіх па рэ заў (па ру шэн няў ру ху) і 
па ра лі чу (ад сут нас ці ру ху) або смя рот ным зы хо дам.

Ад зёр. Асноў ная пры чы на смер ці ся род дзя цей ран ня га ўзрос ту 
ва ўсім све це.

Ту бер ку лёз. За ста ец ца ад ной з вя ду чых пры чын смер ці ў све це. 
Па шкодж вае не толь кі лёг кія. Нось бі та мі ба цы лы ту бер ку лё зу лі чаць 
кож на га трэ ця га зям ля ні на.

Дзе ці, якія час та хва рэ юць, — гэ та тыя 
дзе ці, што час цей за «ся рэд не ста тыс-
тыч ных» пе ра но сяць вост рыя рэ спі-
ра тор ныя за хвор ван ні, не звя за ныя з 
пры ро джа ны мі або на бы ты мі па та ло гі-
я мі. У кож ным кан крэт ным вы пад ку для 
ўдак лад нен ня пры чын час тых рэ спі ра-
тор ных ін фек цый не аб ход на пра во дзіць 
дас ка на лы ана ліз клі ніч ных да ных, вы-
ні каў ла ба ра тор на га і ін стру мен таль-
на га да сле да ван няў. Най больш час тыя 
клі ніч ныя фор мы: ры ніт, на за фа рын гіт, 
ла рын гат ра хе іт, бран хіт, брон хап неў ма-
нія, ЛОР-па та ло гія (атыт, сі ну сіт і інш.).
Дзе ці, якія час та хва рэ юць, ад но сяц ца 
да 2-й гру пы зда роўя, ку ды трап ля юць 
па цы ен ты без хра ніч ных за хвор ван-
няў, але з функ цы я наль ны мі, мар фа-
ла гіч ны мі па ру шэн ня мі. Урач-рэ абі-
лі то лаг 20-й га рад ской дзі ця чай па-
лі клі ні кі г. Мін ска Та ма ра ЖДА НО ВІЧ 
тлу ма чыць пад ра бяз нас ці.

Што азна чае «час та»?
Немаўляты — 4 і бо лей эпі зо даў ВРІ за год
1-3 га ды — 6 і бо лей
4-5 га доў — 5 і бо лей
пас ля 5 га доў — 4 і бо лей.

Што ро біць дзі ця чы ар га нізм 
та кім ус пры маль ным да ВРІ?

1. Не да но ша насць, функ цы я наль ная ня спе-
ласць, за трым ка ўнут ры вант роб на га раз віц ця.

2. Па шко джан не цэнт раль най нер во вай 
сіс тэ мы ў вы ні ку гі пак сіі.

3. Па ру шэн не адап та цыі да роз ных фак-
та раў знеш ня га ася род дзя, час та на зі ра юц-
ца па ру шэн ні тэр ма рэ гу ля цыі.

4. Дыя тэ зы (пра яў лен не ге не тыч най 
схіль нас ці да раз на стай ных па та ла гіч ных 
рэ ак цый на звы чай ныя раз драж няль ні кі).

5. Хра ніч ная ін фек цыя ў но са- і ро та -
г лот цы.

6. Ніз кі ўзро вень са ні тар най куль ту ры, 
не спры яль ныя бы та выя ўмо вы.

7. Ран ні па ча так на вед ван ня дзі ця чай да-
школь най уста но вы (1-1,5 го да).

8. Пра жы ван не ў сем' ях з вя лі кай коль-
кас цю да рос лых або прос та ся род вя лі кай 
коль кас ці лю дзей (у ін тэр на це, вя лі кіх ка му-
наль ных ква тэ рах).

9. Не ра цы я наль нае хар ча ван не (лі шак 
вуг ля во даў, дэ фі цыт бял ку, ві та мі наў, мік-
ра эле мен таў).

10. Эка ло гія.

Тры асноў ныя ты пы дзя цей, 
якія са праў ды час та хва рэ юць

— вост рыя за хвор ван ні да 8 і больш ра-
зоў на пра ця гу го да, вы яў ле ная ін так сі ка-
цыя, вы со кая тэм пе ра ту ра, ва ні ты, пра цяг лы 
ка шаль, ус клад нен ні — бран хіт, пнеў ма нія;

— за хвор ван ні 4-6 ра зоў за год, схіль насць 
да пра цяг ла га ры ні ту, адэ но і ды, па ве лі чэн не 
лім фа вуз лоў, ус клад нен ні — атыт, сі ну сіт;

— зме ша ны тып.

Тэ ра пія
Су праць ві рус ная, ант ры бак тэ ры яль ная; вы-

ка рыс тоў ва юц ца га рач ка па ні жаль ныя, су праць-
каш ле выя, на за льныя са су да зву жаль ныя.

Як ума ца ваць зда роўе?
� Мі ні мум стрэ саў!
У гру пе дзя цей, пра якіх ідзе раз мо ва, час-

та ма юць мес ца па ру шэн ні з бо ку цэнт раль най 

нер во вай сіс тэ мы і ве ге та тыў най нер во вай 
сіс тэ мы. Та му не аб ход на ра біць так, каб дзі ця 
па збя га ла па вы ша ных на гру зак, у тым лі ку 
эма цый ных: аб мя жоў ваць пра гляд тэ ле ві за ра, 
гуль ні на кам п'ю та ры. Дзён ны сон аба вяз ко-
вы. Нач ны па доў жа ны на 1-1,5 га дзі ны. Пры 
рас строй стве сну, маг чы ма, вар та па ра іц ца з 
не ўро ла гам на конт се да тыў ных прэ па ра таў. 
Пра гул кі на све жым па вет ры.
� Знеш няе ася род дзе.
Чле ны сям'і аба вя за ны іза ля ваць хво ра га, 

на сіць мас кі, па жа да на не ка рыс тац ца гра-
мад скім транс пар там па да ро зе да дзі ця ча га 
сад ка, не ку рыць, рэ гу ляр на пра вет ры ваць 
жыл лё вае па мяш кан не. У да мах з цэнт раль-
ным ацяп лен нем у зі мо вы пе ры яд на зі ра ец ца 
ніз кая віль гот насць па вет ра, што пры во дзіць 
да пад сы хан ня слі зіс тых но са пад час сну. Та-
му для ска ра чэн ня ўспры маль нас ці дзя цей да 
ві рус ных ін фек цый рэ ка мен ду ец ца за кап ваць 
фі зі я ла гіч ны рас твор 1-2 ра зы на дзень.
� Цеп ла вы рэ жым.
Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ў па-

мяш кан ні — 18-20 гра ду саў удзень і на 2-4 
гра ду сы ні жэй шая ноч чу. Па сту по ва трэ-
ба пры ву чаць дзі ця да зна хо джан ня ў па коі 
пад час пра вет ры ван ня. Адзен не па він на ад-
па вя даць тэм пе ра ту ры па вет ра і так зва най 
сіс тэ ме «1, 2, 3»: ле там — адзін слой, вяс ной 
і во сен ню — два, зі мой — тры. Пер шы слой 
па ві нен быць з ба воў ны або льну.
� Ра цы я наль нае хар ча ван не.
Аба вяз ко ва да ваць ага род ні ну, са да ві-

ну, кіс ла-ма лоч ныя пра дук ты, арэ хі, сем кі, 
гар буз, бе ла ка чан ную ка пус ту, тлус тую ры-
бу, на ту раль ныя ан ты ак сі дан ты (на прык-
лад, ман да ры ны, морк ву, слі вы, ві на град, 
цы ко рый), яла віч ны язык, ку ры ную груд ку, 
авёс, грэч ку, про са, та лак но, пят руш ку. У 
вы пад ку хар чо вай алер гіі рэ ка мен ду ец ца 
ін ды ві ду аль ная гі па а лер ген ная ды е та.

� За гар тоў ван не.
Яно не аб ход нае для трэ ні роў кі сіс тэ мы 

тэр ма рэ гу ля цыі ар га ніз ма. У за гар та ва ных 
дзя цей пад час аха лодж ван ня тэм пе ра ту ра 
ў по лас ці но са зні жа ец ца ўся го на 0,3-0,5 
гра ду са, што не па ру шае функ цыі ахоў ных 
кле так. Для за гар тоў ван ня ў та кіх дзя цей не 
вы ка рыс тоў ва юц ца вель мі ніз кія тэм пе ра ту-
ры. Уз дзе ян не хо ла дам — 10-20 хві лін. Важ-
на: зай мац ца за гар тоў кай трэ ба рэ гу ляр на, 
па сту по ва па вя ліч ваць на груз ку.

З пер шых тыд няў жыц ця дзі ця па кі да юць 
раз дзе тым на не каль кі хві лін пры тэм пе ра ту ры 
22 гра ду сы (у 2-3 ме ся цы — 20 гра ду саў, 4-6 ме-

ся цаў — 18) пад час спа ві ван ня, гім нас ты кі, пе рад 
ку пан нем. Пас ля ку пан ня 2-3 ра зы на ты дзень 
дзі ця аб лі ва юць ва дой на 2-4 гра ду сы ха лад ней-
шай, чым ва да ў ван не (кож ныя тры дні мож на 
зні жаць тэм пе ра ту ру ва ды на 2-3 гра ду сы). Праз 
ме сяц тэм пе ра ту ра ва ды па він на скла даць 20-24 
гра ду сы. Пас ля аб лі ван ня трэ ба доб ра рас цер-
ці це ла руч ні ком. Ме то ды ка не рэ ка мен ду ец ца 
дзе цям з не ўра ла гіч най па та ло гі яй.

У 2 га ды што дня дзі ця ці мы юць но гі ха-
лад на ва тай ва дой (па сту по ва, праз кож ныя 
1-3 дні, па ні жа юць тэм пе ра ту ру ва ды на 2-3 
гра ду сы з 27 да 16 гра ду саў). Кант рас ны 
душ: 30-40 се кун даў ва да да 40 гра ду саў, 
15-30 се кун даў — 15 гра ду саў.

Для да школь ні каў мож на ар га ні за ваць 
па вет ра ныя ван ны. У па коі, дзе спіць дзі ця, 
ад чы ня ем фра му гу і па ні жа ем тэм пе ра ту-
ру па вет ра да 15 гра ду саў, бу дзім дзі ця і 
пры му ша ем зра біць не каль кі пра бе жак з 
ха лод на га па коя ў цёп лы і на зад.

Мяс цо вая за гар тоў ка. Мыць твар, ру кі, 
за ву ша мі ха лод най ва дой, па лас каць гор ла 
ва дой па ка ё вай тэм пе ра ту ры. Мож на ра біць 
не каль кі ра зоў на дзень без пе ра пын ку. Рэ ка-
мен ду ец ца так са ма гім нас ты ка, ма саж тва ру, 
пра віль нае на са вое ды хан не. Пас ля ня цяж ка га 
рэ спі ра тор на га за хвор ван ня за гар тоў ку мож на 
ад на віць праз 7-10 дзён, пас ля за хвор ван ня з 
тэм пе ра ту рай больш за 4 дні — праз 2 тыд ні.
� Ві та мі ны.
Муль ты ві та мін ныя прэ па ра ты рэ ка мен-

ду юц ца ў час зда роўя па між за хвор ван ня мі, 
а так са ма пры сла бым апе ты це, не зба лан-
са ва ным хар ча ван ні, хра ніч ных хва ро бах 
ор га наў стра ва ван ня.
� Ка рэк цыя іму ні тэ ту.
Спе цы яль ная тэ ра пія для ўздзе ян ня на 

імун ныя пра цэ сы (сіс тэ му ін тэр фе ро ну, кле-
тач ны іму ні тэт і інш.) пад бі ра ец ца ўра чом.

� Ка рэк цыя дыс бак тэ ры ё зу.
Для ад наў лен ня мік ра фло ры кі шэч ні ка 

вы ка рыс тоў ва юць прэ- і пра бі ё ты кі.
� Вак цы на цыя.
Су праць гры пу А і В, ге ма філь най па-

лач кі, пнеў ма ко ка — важ ная спра ва ў пра-
фі лак ты цы ВРІ.
� Са на цыя хра ніч ных ача гоў ін фек цыі.
Асаб лі ва па ка за на дзе цям з гі пер тра фі яй 

пад ня бен ных мін да лін, адэ но і да мі, хра ніч-
ны мі за хвор ван ня мі роз ных ор га наў.

Двой чы на год рэ ка мен ду ец ца дэ гель-
мен ты за цыя.

�

— Па во дзі ны ча ла ве ка, які зна хо дзіц ца ў ста не дэ прэ сіі, не па доб ныя 
да яго звы чай ных, прыватных па во дзін, — ка жа ўрач-псі ха тэ ра пеўт, 
за гад чы ца ад дзя лен ня Мінск ага га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч-
на га дыс пан се ра Воль га ПРА КОП' Е ВА. — Раз мо ва ідзе пра хва ра ві-
тыя па во дзі ны, якія трэ ба ўсвя до міць і пры няць. Са мая важ ная за да ча 
бліз кіх — ма ты ва ваць хво ра га звяр нуц ца да ўра ча. Не аб ход на пе ра ка-
наць яго, што хва ро ба, якая ля жыць у асно ве яго па во дзін, сён ня доб ра 
вы леч ва ец ца, а зна чыць, ля чэн не мо жа па зба віць па кут. Тое ж са мае 
да ты чыц ца і тых хво рых, якія па ку ту юць ад стра ху, пра яў ля юць праз-
мер ную за не па ко е насць. Та кія лю дзі схіль ныя да су іцы ду.

Фар ма ка тэ ра пія мае на ўва зе рэ гу ляр ны пры ём ле каў да во лі пра-
цяг лы час. Заў час нае спы нен не пры ёму ан ты дэ прэ сан таў пры во дзіць 
да вяр тан ня хва ро бы, асаб лі ва ў тых вы пад ках, ка лі ча ла век ра ней 

пе ра нёс не каль кі хва ляў дэ прэ сіі.
Пра ві лы па во дзін сва я коў і сяб роў хво ра га на дэ прэ сію:
1. Хво ры па ві нен ад чу ваць доб ра зыч лі васць, ад нак праз мер ная 

апе ка, аб ме жа ван не сва бо ды не па тра бу ец ца.
2. Не аб ход на ад на ча со ва пад трым лі ваць бліз кія ста сун кі і вы трым-

лі ваць пэў ную дыс тан цыю.
3. Цяр пен не і яшчэ раз цяр пен не.
4. Жа дан ні і па чуц ці трэ ба вы каз ваць пра ма, не спра чац ца з хво-

рым.
5. Вар та пад трым лі ваць яго жа дан не пра цяг ваць ля чэн не, але не 

дэ ман стра ваць па ка заль ны, ня шчы ры ап ты мізм.
6. Лю бы пра грэс у ля чэн ні трэ ба ацэнь ваць ста ноў ча і хва ліць за яго.
7. Ра зам з хво рым мож на пла на ваць яго дзень і раз мяр коў ваць 

спра вы.
8. Трэ ба кант ра ля ваць улас ны стан, каб па пя рэ дзіць «за ра жэн не» 

на стро ем хво ра га.
Сён ня шмат ка жуць пра да дат ко выя спо са бы пе ра адо лен ня дэ прэ-

сіі — з да па мо гай спор ту і фіз куль ту ры. Та кое бу дзе маг чы мым толь кі 
та ды, ка лі хво ры ўжо прай шоў сур' ёз ны шлях да вы зда раў лен ня. Гэ та 
мо жа да па маг чы па пя рэ дзіць на ступ лен не дэ прэ сіі ў бу ду чы ні.

Хво ра му мо жа быць ляг чэй да лу чыц ца да за ня ткаў, ка лі ён пач не 
іх не ў адзі ноч ку. Та кая фі зіч ная дзей насць бу дзе вы ры ваць з ко ла 
не га тыў ных ду мак. Да сле да ван ні да ка за лі: фі зіч ная ак тыў насць аказ-
вае ан ты дэ прэ сіў нае дзе ян не, доб ра ўплы вае на ду шэў ны стан.

Пы тан ні ды е ты не лі чац ца над та іс тот ны мі. Хоць мяр ку ец ца, што 
не да хоп тлус тых кіс лот аме га-3 (зна хо дзяц ца ў тлус тай мар ской ры бе) 
ства рае ры зы ку для за хвор ван ня на дэ прэ сію. Звяр та ец ца ўва га і на 
ро лю ві та мі наў гру пы В.

Рас па ра дак дня па ві нен уклю чаць толь кі тое, з чым хво ры мо-
жа спра віц ца. Ка лі ён не спра віц ца з на ме ча ным, гэ та мо жа быць 
кро кам да рас ча ра ван ня і кро кам на зад, да дэ прэ сіі.

Хво ра му вар та па ра іць вес ці дзён нік, ку ды за піс ваць свае ад чу ван ні, 
сны. Мож на зай мац ца і жы ва пі сам, слу хаць лю бі мую му зы ку.

Боль шасць лю дзей, якія пе ра нес лі дэ прэ сію, схіль ныя пе ра жы ваць 
яе пас ля зноў, ка лі не атрым лі ва юць ні я ка га ля чэн ня — ле ка вых прэ-
па ра таў і псі ха тэ ра піі. Су ад но сі ны гэ тых ме та даў за ле жаць ад кан крэт-
на га вы пад ку за хвор ван ня.

За гад чык хі рур гіч на га ад дзя-
лен ня 3-й цэнт раль най ра ён най клі-
ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Вік тар 
ШВЕ ДАЎ тлу ма чыць пад ра бяз ней.

Апен ды цыт
Па тра буе не ад клад най мед-

да па мо гі — апе ра тыў на га вы-

да лен ня ад рост ка сля пой кіш кі 
(учас так тоў ста га кі шэч ні ка). 
Іна чай ад рос так мо жа ра за рвац-
ца, і гной тра піць у бруш ную по-
ласць.

Пер шая пры кме та та ко га за-
па лен ня — ту пы боль ка ля пуп ка, 
увер се жы ва та. Пад час ру ху боль 
за яў ляе аб са бе ў ніж няй част-

цы жы ва та спра ва. Акра мя та го: 
стра та апе ты ту, млосць, ва ні ты, 
ус пуш ван не жы ва та, па вы шэн не 
тэм пе ра ту ры це ла да 37-38 гра-
ду саў.

Да пры ез ду ўра ча нель га 
пры маць ежу і піц цё. За ба ро не-
ны лю быя бо ле су ці шаль ныя, па-
слаб ляль ныя срод кі, а так са ма 
са гра ван не ба лю ча га ўчаст ка, 
што мо жа ўзмац ніць за па лен-
не. Мож на ска рыс тац ца толь кі 
пу зы ром з лё дам або ха лод най 
ва дой.

Ха ле цыс тыт
Для за па лен ня жоў це ва га 

пу зы ра ха рак тэр нае па ру шэн-
не ру ху, ад то ку жоў ці. Амаль у 
95 пра цэн тах вы пад каў раз віц цё 
вост ра га ха ле цыс ты ту звя за на 
з ка мя ня мі. Жоў це ка мя нё вая 
хва ро ба — гэ та ка лі ў жоў це-
вым пу зы ры ў вы ні ку за стою 
жоў ці ўтва ра юц ца ка мя ні, якія 
пе ра шка джа юць нар маль най 
ра бо це жоў це вых шля хоў. Пры 
шмат ра зо вым паў то ры вост рых 

пры сту паў вя дуць раз мо ву аб 
хра ніч ным ха ле цыс ты це.

Боль уз ні кае пас ля ўжы ван ня 
ежы (асаб лі ва вост рай і тлус тай), 
ал ка го лю, моц на га стрэ су, пра цяг-
лай па езд кі ці пе ра но су ця жа ру. 
Жоў це вая ко лі ка — вост ры боль 
у пра вым пад раб рын ні, верх няй 
част цы жы ва та. Боль мо жа ад да-
ваць у спі ну, пад пра вую ла пат ку, 
ра дзей у ле вы бок. Хво ра га мо жа 
і ва ні та ваць, мо жа і кры ху ўзняц ца 
тэм пе ра ту ра. Сімп то мы жоў це ка-
мя нё вай хва ро бы часам па доб-
ныя на боль у гру дзях, які ўзні кае 
пад час сар дэч на га пры сту пу.

Пры гэ тым ста не так са ма трэ-
ба вы клі каць ура ча. Хво ра му не-
аб ход на за бяс пе чыць па сцель ны 
рэ жым, нель га ес ці.

Пра фі лак ты ка вост ра га ха-
ле цыс ты ту за клю ча ец ца ў зда-
ро вым хар ча ван ні, аб ме жа ван ні 
ал ка го лю і вост рай і тлус тай ежы. 
Ві та ец ца фі зіч ная ак тыў насць, 
па коль кі гі па ды на мія спры яе за-
стою жоў ці і ўтва рэн ню ка мя нёў. 
Ужы ваць ежу трэ ба не ра дзей як 

раз на 4 га дзі ны. Аба вяз ко ва не 
менш за 1,5 л ва ды. Нель га пе-
ра ядаць на ноч.

Та кім хво рым за ба ра ня юць 
яеч ныя жаў ткі, сы рую ага род ні-
ну і са да ві ну, здо бу, мас ла, арэ хі, 
ма ро жа нае. Пад час аб васт рэн ня 
рэ ка мен ду юц ца све жа пры га та-
ва ныя на па ры або ва ра ныя пра-
дук ты ў цёп лым вы гля дзе. Па-за 
аб васт рэн нем мож на ўжы ваць 
ку ра гу, ра зы нкі, чар на сліў, морк-
ву, ка вун, ды ню. Гэ тыя пра дук ты 
нар ма лі зу юць ма то ры ку жоў це-
ва га пу зы ра і па збаў ля юць за-
по раў.

Панк рэ а тыт
У пад страў ні ка вай за ло зы, 

якая раз мя шча ец ца ні жэй і кры ху 
за страў ні кам, по бач з 12-перс най 
кіш кай, — дзве асноў ныя функ-
цыі: яна ўтва рае стра ва валь ныя 
фер мен ты, якія «пе рад ае» тон ка-
му кі шэч ні ку для пе ра траў лі ван-
ня бял коў, тлу шчаў і вуг ля во даў, 
і ўтва рае і вы дзя ляе ў кроў та кія 

гар мо ны, як ін су лін і глю ка гон 
(без іх не маг чы мы ме та ба лізм 
глю ко зы).

За па лен не мо жа ўзні каць рап-
тоў на. У боль шас ці вы пад каў пры-
ступ аб умоў ле ны або за ку пор кай 
жоў це вых шля хоў ка ме нем, або 
зло ўжы ван нем ал ка го лем. Пад-
страў ні ка вая за ло за асаб лі ва ад-
чу валь ная да згуб на га ўздзе ян ня 
ал ка голь ных на по яў, з чым звя за-
на са мая цяж кая фор ма панк рэ а-
ты ту — панк рэ а нек роз.

Моц ны ны ю чы боль у верх няй 
част цы жы ва та (ад дае ў па яс ні цу 
і ла пат ку), рас паў сюдж ва ец ца па 
ўсім жы ва це, з'яў ля ец ца млосць і 
ва ні ты, вус ны сі не юць, пульс па-
ча шча ец ца, тэм пе ра ту ра мо жа і 
не па вы шац ца. Аб васт рэн не мо-
жа ўзнік нуць пас ля лю бо га па ру-
шэн ня ды е ты.

Хво ра га не аб ход на на кі ра ваць 
у баль ні цу, дзе бу дзе пры зна ча на 
ля чэн не — ле кі або апе ра цыя (у 
за леж нас ці ад змен у за ло зе). Да 
пры ез ду ўра ча хво ра му нель га ні 
ес ці, ні піць.

Яз ва страў ні ка 
і 12-перс най кіш кі

Смы лен не, боль, які на гад вае па-
чуц цё вост ра га го ла ду, з'яў ля ец ца 
па між пуп ком і гру дзі най, ча сам ад-
дае ў спі ну. Гэ та мо жа цяг нуц ца не-
каль кі хві лін, а мо жа і не каль кі га дзін 
(і зні каць пас ля пры ёму прэ па ра таў, 
якія зні жа юць кіс лот насць, дэз ак ты-
ву юць са ля ную кіс ла ту). Бо ле выя ад-
чу ван ні мо гуць цяг нуц ца адзін-два 
тыд ні і змя няц ца пе ры я да мі без бо-
лю. Акра мя та го — зні жэн не апе ты-
ту, стра та ва гі, ус пуш ван не жы ва та, 
млосць або ва ні ты пас ля яды.

Сімп то мы яз ваў страў ні ка і 12-
перс най кіш кі ад ноль ка выя, пра-
явы хва ро бы ад роз ні ва юц ца толь кі 
ча сам уз нік нен ня. Пры яз вах страў-
ні ка боль уз ні кае ад ра зу пас ля ежы 
(ка лі ежа трап ляе ў страў нік), а пры 
яз ве 12-перс най кіш кі пра яў ля ец-
ца праз не каль кі га дзін пас ля ежы 
(ка лі страў нік пус ты) і мо жа ўзмац-
няц ца пас ля но ва га пры ёму ежы. 
Час та хво рыя скар дзяц ца на боль 
у жы ва це ноч чу.

УС КЛАД НЕН НІ ЯЗ ВЫ:
� пра ба дзен не (раз рыў сцен кі 

страў ні ка ў мес цы яз вы)
Рэз кі боль у жы ва це («кін жаль-

ны» боль), блед насць, ха лод ны 
пот, сцен ка жы ва та на пру жа ная і 
шчыль ная, як дош ка. Хво ры звы-
чай на ля жыць на ба ку і пры ціс кае 
са гну тыя ў ка ле нях но гі да жы ва та. 

Мі ні маль ны рух уз мац няе боль.

� кры ва цёк

Сла басць, па тлі васць, блед-

насць, час ты пульс, ніз кі ар тэ рыя-
льны ціск, ча сам стра та пры том-
нас ці. Ва ні ты з кры вёй, «ка ва ва-
га» ко ле ру, чор ны стул.

Пры та кіх сі ту а цы ях «хут кую» 
трэ ба вы клі каць тэр мі но ва. З мо-
ман ту ўзнік нен ня сімп то маў нель га 
да ваць хво ра му ежу, піц цё, лю быя 
ле кі. Нель га пра во дзіць ачы шчаль-
ныя пра цэ ду ры (кліз мы, піц цё з вы-
клі кан нем ва ні таў). Нель га грэц-
ца ў га ра чай ван не, пры кла даць 
грэл ку.

�

Трэ ба пра ве рыць!Трэ ба пра ве рыць!  ��

МО ЖА НЕР ВЫ, 
А МО ЖА БЫЦЬ, 

І ЗА ЛО ЗА

Баць кі, якія не пры шчэп лі ва юць дзя цей, «пра па ноў ва юць» 
ім маг чы масць:
� з вя лі кай ве ра год нас цю стаць ін ва лі дам пас ля ад ру;
� да 2-х ме ся цаў па ку та ваць ад каш лю, а маг чы ма і пе ра нес ці 
эн цэ фа літ пры кок лю шы;
� мець 10-20-пра цэнт ны шанц за хва рэць на дыф тэ рыю;
� за стац ца ка ле кам пас ля по лі ямі э лі ту;
� быць без аба рон ным пе рад ту бер ку лё зам, які не ве дае ме жаў 
для рас паў сюдж ван ня;
� атры маць бяс плод насць (у кож ным чац вёр тым вы пад ку для 
муж чын) пас ля пе ра не се най «свін кі»;
� мець па трэ бу ва ўвя дзен ні су праць слуп ня ко вай сы ва рат кі пас ля 
кож най траў мы, што звя за на з ве ра год нас цю атры ман ня ана фі-
лак тыч на га шо ку;
� стаць без аба рон ным пе рад ге па ты там В з перс пек ты вай цы ро-
зу і ра ку пе ча ні;
� вы рас ці і на ра дзіць дзі ця-ін ва лі да з сін дро мам пры ро джа най 
крас ну хі.

Да ўва гі баць коўДа ўва гі баць коў  ��

ТО РЫНІТ, ТО БРАНХІТ...

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

Ча му ба ліць жы вот?

Псі ха ла гіч ная пад трым каПсі ха ла гіч ная пад трым ка  �� ПО БАЧ — ХВО РЫ НА ДЭ ПРЭ СІЮ
Што і як ра біць бліз кім у па доб най сі ту а цыі?

Бліз кія ча ла ве ка, які зна хо дзіц ца ў дэ прэ сіі, час та спра бу юць 
«на тхніць» хво ра га — ра яць узяць ся бе ў ру кі, са брац ца, змян-
ша юць сур' ёз насць сі ту а цыі: маў ляў, не так усё і дрэн на, вар та 
прос та пе ра ча каць, а па куль прос та чым-не будзь за няц ца. На - са-
мрэч яны прос та не ра зу ме юць, што ў хво ра га на дэ прэ сію ня ма 
жа дан няў і во лі, ён не здоль ны жа даць! А та му і пе ра лі ча ныя 
за клі кі — па-пер шае, бес сэн соў ныя, а па-дру гое — шкод ныя, па-
коль кі хво ры мо жа ад чуць, што яго не ра зу ме юць і не пры ма юць 
усур' ёз, раз ён не здоль ны ад гук нуц ца на іх за клі кі.
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Гэ та мо жа быць ад но з за па лен чых за хвор ван няў ор га наў 
бруш ной по лас ці:
— вост ры апен ды цыт (за па лен не ад рост ка сля пой кіш кі)
— вост ры ха ле цыс тыт (за па лен не жоў це ва га пу зы ра)
— вост ры панк рэ а тыт (за па лен не пад страў ні ка вай за ло зы)
— яз ва страў ні ка і 12-перс най кіш кі.

Матэрыялы паласы падрыхтавала Свят ла на БА РЫ СЕН КА.


