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«Чым ка рыс ныя роз ныя ві-
ды чаю? Як пра віль на га та ваць 
гэ ты на пой? 

Аляк сандр Пят ро віч, 
Смар гон скі ра ён».

Тлу ма чыць урач-рэ абі лі то-
лаг 3-й цэнт раль най ра ён най 
клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска 
На дзея ЛАЎ РЭНЦЬ Е ВА:

— Чай — вель мі рас паў-
сю джа ны на пой. Мы п'ём чай і 
ра ні цай, і ў пе ра пын ках па між 
пра цай, і ве ча рам. Аба вяз ко ва 
пра па ну ем чай гас цям. Так што 
гэ ты на пой — не ад' ем ная част ка 
на ша га ла ду жыц ця.

Са мы якас ны чай атрым лі ва-
юць з са бра ных уруч ную ма ла-
дых па раст каў. Роз ныя тэх на ло гіі 
апра цоў кі са бра на га чай на га ліс-
ця да зва ля юць атры маць роз ныя 
ві ды чаю. Асноў ныя — чор ны, зя-
лё ны, бе лы і аа лонг.

Чор ны чай змя шчае ў вя лі кай 
коль кас ці ал ка ло і ды (ка фе ін, тэ-
а фі лін, тэ аб ра мін і інш.), якія та-
ні зу юць нер во вую сіс тэ му, шмат 
ду біль ных рэ чы ваў, якія на да юць 
даў кі смак і аказ ва юць вя жу чае 
дзе ян не на страў ні ка ва-кі шач ны 
тракт. Эфір ныя алеі за спа кой-
ва юць цэнт раль ную нер во вую 
сіс тэ му. Леп шы ся род кла січ ных 
чор ных — цэй лон скі — ва ло дае 
зба лан са ва ны мі сма ка вы мі ха-
рак та рыс ты ка мі.

Зя лё ны чай не пра хо дзіць 
фер мен та цыю, а на ту раль ныя 
пра цэ сы ў чай ным ліс ці спы ня юц-
ца з да па мо гай вы со кіх тэм пе ра-
тур. Мі ні маль ная апра цоў ка ліс ця 
да зва ляе за ха ваць у ім боль шую 
част ку пры род ных ві та мі наў і мі-
не ра лаў. Зя лё ны чай ува хо дзіць 
у дзя сят ку пра дук таў, якія па-
ляп ша юць зда роўе і спры я юць 
даў га лец цю.

Бе лы чай атры маў сваю наз-
ву з-за та го, што адзін бок ліс ця 
па кры ты се раб рыс тым на лё там, 
і гэ тая вар тасць за хоў ва ец ца на-
ват пас ля суш кі, а ін шыя ві ды ча-
ёў губ ля юць та кія вар тас ці пас ля 

фер мен та цыі і суш кі. Бе лы чай па 
сва ім хі міч ным са ста ве з'яў ля ец-
ца са мым на ту раль ным і ба га тым 
на роз ныя хі міч ныя эле мен ты, якія 
ўма цоў ва юць імун ную сіс тэ му, пе-
ра шка джа юць утва рэн ню зуб но-
га ка ме ня, аба ра няе ад ра ка вых 
пух лін тоў стай кіш кі, уз мац няе аб-
мен ныя пра цэ сы. Гэ ты чай асаб лі-
ва ба га ты на ан ты ак сі дан ты.

Аа лонг уда ла спа лу чае ў са бе 
леп шыя якас ці чор на га і зя лё на-
га ча ёў. Лі чыц ца на па ло ву фер-
мен та ва ным. Фер мен ту ец ца не 
ўвесь ліст, а толь кі яго част ка.

Ка рыс ныя вар тас ці
Чай ад на ча со ва за спа кой вае і 

ўзруш вае. Та ні зу ю чае ўздзе ян не 
пра яў ля ец ца праз 30 хві лін пас ля 
ўжы ван ня і па воль на ад сту пае на 
пра ця гу 5-6 га дзін. Чай ума цоў-
вае нер вы і са су дзіс тую сіс тэ му, 
хут ка зды мае га лаў ны боль.

Чай з ма ла ком спры яль ны 
для тых, у ка го ар га нізм цяж ка 
ўспры мае жы вёль ныя тлу шчы. 
Рас лін ны склад чаю раз баў ляе 
іх і спры яе лёг ка му за сва ен ню. 
Не аб ход на на лі ваць за вар ку ў 
ма ла ко, а не на ад ва рот. Тра-
ды цый на з ма ла ком ужы ва юць 
чор ны чай.

Чай з ма ла ком і мё дам за-
спа кой вае, па коль кі та кі на пой 
ва ло дае ніз кай коль кас цю ка-
фе і ну.

Зя лё ны чай пры рэ гу ляр ным 
ужы ван ні да па ма гае зма гац ца са 
скле ро зам, ад кла дан нем на сцен-
ках са су даў тлу шчу. Рас лін ныя 
да баў кі па вы шаюць пра ца здоль-
насць, па пя рэдж ваюць рэ спі ра-
тор ныя ві рус ныя ін фек цыі.

Ві та мін ны чай з пла-
доў шып шы ны і ліс ця 
па рэч кі

Ад на част ка чор най 
бай ха вай за вар кі, ад на 
част ка ліс ця чор най па-
рэч кі і пяць час так шып-
шы ны.

Чай з ляс ных пла доў
Ад на част ка чор най 

бай ха вай за вар кі, дзве 
част кі шып шы ны і па ад-
ной част цы ліс ця чор най 
па рэч кі, су ніц і ажы ны.

Чай для ба дзё рас ці
Ад на част ка чор най 

бай ха вай за вар кі, па ад-
ной част цы вы су ша ных 
пла доў ма лі ны. Мож на 
да даць ліс це чор най па-
рэч кі і ма цяр душ кі.

ПрафілактыкаПрафілактыка  ��

На ву лі цы цёп ла і со неч на, 
а дзе ці рап там ста лі кво лы-
мі, гу ляць не хо чуць. Да вя-
сен няй ханд ры схіль ныя не 
толь кі да рос лыя, але і дзе-
ці. Стом ле насць, раз драж-
нё насць і апа тыя — да во лі 
рас паў сю джа ныя ад чу ван ні 
з на ды хо дам вяс ны ў да рос-
лых і дзя цей.

На тое ёсць свае пры чы ны. 
Па-пер шае, фі зі я ла гіч ныя: вяс-
на — час, ка лі мы па збаў ле ны 
жыц цё вай энер гіі, ві та мі наў і 
мік ра эле мен таў. Па-дру гое, псі-
ха ла гіч ныя: вяс на — час, ка лі 
нам па да ец ца, што ўсё на во кал 
мя ня ец ца і ру ха ец ца, а мы ста ім 
на мес цы. З-за гэ та га мы больш 
схіль ныя да кан флік таў.

Дзе цям так са ма не прос та 
спра віц ца з ханд рой. Ак тыў ныя 
да шка ля ты ў та кі час мо гуць 
стаць за мкнё ны мі, пла каць без 
пры чы ны, дрэн на спаць, спа кой-
ныя — на ад ва рот, пра яў ля юць 
ак тыў насць. У школь ні каў вя-
сен няя дэ прэ сія ад бі ва ец ца на 
ву чо бе — зні кае ўваж лі васць і 
за ці каў ле насць, з'яў ля ец ца жа-
дан не толь кі за баў ляц ца.

Па вод ле слоў псі хо ла га цэнт-
ра дру жа люб ных ад но сін да 
пад лет каў «Пос пех» 23-й га-
рад ской дзі ця чай па лі клі нікі 

г. Мін ска Ка ця ры ны БЛІЗ НЮК, 
на ступ ныя агуль ныя па ра ды да-
па мо гуць і дзе цям, і баць кам пе-
ра маг чы пе сі міс тыч ны на строй.

1. Рэ жым дня. Паў на цэн ны 
сон (7-8 га дзін), чар га ван не пра-
цы і ад па чын ку. Не ка рай це за 
зні жэн не па спя хо вас ці. Лепш 
да па ма жы це спра віц ца з за дан-
ня мі.

2. Хар ча ван не. За мя ні це мя-
са і каў ба су на ры бу і сыр, а пі-
рож ныя і цу кер кі — на фрук ты 
і мёд. Пі це ўсёй сям' ёй зя лё ны 
чай, фрук то выя со кі без цук ру. 
Ні я ка га га ла дан ня, стро гіх ды ет, 
па коль кі нер во вая сіс тэ ма і так 
пад на пру жан нем.

3. Пра гул кі. Імк ні це ся ў свет-
лы час су так як ма га даў жэй бы-
ваць на све жым па вет ры. До ма 
і на пра цы са чы це за тым, каб 
асвят лен не бы ло най больш яр-
кім.

4. Па вет ра. Час цей пра вет-
ры вай це па коі, спі це з ад кры тай 
форт кай. Ідэа льна — гу ляць пе-
рад сном або хоць бы па ста яць 
на бал ко не. Гэ та нар ма лі зуе сон, 
ро біць ра ні цу лёг кай.

5. Спорт. Лю быя фі зіч ныя на-
груз кі па ляп ша юць агуль нае са-
ма ад чу ван не. Да па ма гае і што-
дзён ны кант рас ны душ. Праў да, 
пе ра па ды тэм пе ра ту ры трэ ба 
па вя ліч ваць вель мі па сту по ва.

6. За да чы. Не пры май це ней кі 
час важ ных ра шэн няў. Раз бі вай-
це ра бо ту на част кі, якія бу дзе 
ляг чэй вы ка наць. Ву чы це дзі ця 
ар га ні зоў ваць свой дзень.

7. Адзі но та. Вы бі рай це ся 
на су стрэ чы з сяб ра мі, сва я ка-
мі. Зва ні це са мі і ад каз вай це на 
зван кі.

8. Ура жан ні. Ня бла га ра зам 
з дзець мі ажы віць свае дзі ця чыя 
эма цы я наль ныя за хап лен ні. Пра-
гул ка на ко нях, на вед ван не цыр-
ка, вы стаў бу дуць да рэ чы.

9. Ко лер. У адзен ні і ін тэр' еры 
вы ка рыс тоў вай це ўсё тое, што 
мае яр кія ко ле ры.

10. Дро бя зі. Усё пры ем нае ві-
та ец ца: ад па хо ду ў кі но і гуль ні 
ў мяч да на быц ця аб но вак і па-
ядан ня ма ро зі ва.

11. Пры га жосць. Са мы час 
на ве даць цы руль ню, кас ме то ла-
га і г.д.

12. Ля но та. Ра бі це хоць што-
не будзь (на прык лад, тое, да ча го 
даў но не да хо дзі лі ру кі) — нель га 
за раз ле на вац ца.

13. Раз ва гі. На тэ му «Што 
мне пе ра шка джае быць шчас-
лі вым», «Што мне да па мо жа 
стаць шчас лі вым», «Што я ма гу 
зра біць сён ня, каб стаць шчас-
лі вым».

14. Усмеш кі і ка хан не. Тут 
мож на і не тлу ма чыць ні чо га.

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  ��

АЛ КА ГО ЛІК МЕНШ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ, 
ЧЫМ ШЫ ЗА ФРЭ НІК?

Здароўе нацыіЗдароўе нацыі  ��

ЗА ХВА РАЛЬ НАСЦЬ 
ЗНІ ЖА ЕЦ ЦА, АЛЕ...

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ШТО РАБІЦЬ 
З РАСЛІНАМІ?

З мно гіх рас лін у на ву ко вай і на род най ме ды цы не 
вы раб ля юц ца роз ныя ле ка выя прэ па ра ты — на стоі, 
ад ва ры, ма зі, па раш кі, ле ка выя збо ры. Су ме сі аказ-
ва юць леп шы эфект, чым на стоі або ад ва ры асоб ных 
рас лін. Пры вы ка ры стан ні на сто яў і ад ва раў нель га 
ад маў ляц ца ад пры зна ча ных ле каў без кан суль та-
цыі ўра ча. Не ка то рыя за хвор ван ні мож на вы ле чыць 
ле ка вы мі рас лі на мі, а ін шыя — толь кі з да па мо гай 
ме ды ка мен таў. На стоі з рас лін мо гуць спры яць леп-
ша му за сва ен ню прэ па ра таў, па вы ша юць іму ні тэт, 
на гад вае ін струк тар-ва ле о лаг 23-й дзі ця чай га рад ской 
па лі клі ні кі г. Мін ска Іры на ШЫ МАН СКАЯ. Пры га да ем 
не каль кі най больш рас паў сю джа ных спо са баў га та-
ван ня на сто яў, ад ва раў і інш. у хатніх умо вах.

На стой. Здраб ніць рас лі ну, па клас ці ў каст ру лю, на ліць 
не аб ход ную коль касць ва ды па ка ё вай тэм пе ра ту ры і па-
ста віць (пад на крыў кай) на па ра вую лаз ню на 10-15 хві лін. 
На стой асту дзіць, пра ца дзіць, да ліць пры не аб ход нас ці га-
та ва най ва ды да па трэб на га аб' ёму.

Мож на здраб ніць рас лі ну, за ліць кі пе нем і на сто яць 
20-30 хві лін. На стой пра ца дзіць.

Або рас лі ну здраб ніць, за ліць га та ва най ва дой па ка ё вай 
тэм пе ра ту ры, на сто яць 8-12 га дзін у шчыль на за кры тым 
по су дзе і пра ца дзіць.

Ад вар. Га ту ец ца прак тыч на гэ так са ма, як на стой. Толь кі 
час на па ра вой лаз ні па вя ліч ва ец ца да 30-35 хві лін. Ад ва ры, 
як пра ві ла, ро бяць з ка ры або ка рэн ня ці з цвёр да га ліс ця. 
Га ту ю чы ліс це брус ніц або та лак нян кі, ка ру ду бу, ко рань 
рэ ве ню і ін шых рас лін, якія змя шча юць ду біль ныя рэ чы вы, 
ад вар трэ ба пра цэдж ваць ад ра зу пас ля зды ман ня з ва дзя-
ной лаз ні, каб гэ тыя рэ чы вы не раз бу ра лі ся. На стоі і ад ва ры 
вель мі доб ра за свой ва юц ца. Іх трэ ба за хоў ваць не больш за 
4 дні ў цём ным ха лад на ва тым мес цы.

Кі сель. Све жыя або су ша ныя яга ды за лі ва юць 2 шклян-
ка мі ха лод най ва ды і ва раць 15-20 хві лін. Ка лі яны ста нуць 
мяк кі мі, ад вар пра ца дзі це, яга ды пра тры це праз сі та, зноў 
за лі це шклян кай ва ды і га туй це 3-5 хві лін. Пас ля пра ца дзі-
це ў каст ру лю з ад ва рам, да дай це цу кар і ва ры це як кі сель. 
Звы чай на на 1 шклян ку ягад бя руць 150 г цук ру і 2 чай ныя 
лыж кі крух ма лу.

Кам прэс. Каб зра біць са гра валь ны кам прэс, пры га туй це 
на стой ці ад вар, на ма чы це ў га ра чым на стоі скла дзе ную ў 
не каль кі сла ёў мар лю, ад ціс ні це і пры кла дзі це да хво ра га 
мес ца. На крый це по лі эты ле нам і па кла дзі це звер ху слой 
ва ты. Кам прэс шчыль на пры бін туй це і тры май це, па куль 
не асты не.

Пры моч кі. Не каль кі сла ёў мар лі на ма чыць у ха лод ным 
ад ва ры або на стоі і пры клас ці да хво ра га мес ца, не за ма цоў-
ва ю чы бін там. Праз 2-3 хві лі ны за мя ніць пры моч ку.

Па лас кан не. Пры мя ня юць для ля чэн ня гор ла і ро та вай 
по лас ці. 3-4 ста ло выя лыж кі здроб не ных рас лін за ліць тры ма 
шклян ка мі ха лад на ва тай ва ды і па кі нуць на ноч для на стой-
ван ня. Ра ні цай на стой га та ваць пад на крыў кай, па кі нуць на 
20-30 хві лін і пра ца дзіць.

Се зон ны на стройСе зон ны на строй  ��

ДЗЕ ЦІ КІ НУ ЛІ ГУ ЛЯЦЬ
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Пра не ка то рыя асаб лі вас ці 
стыг мы рас каз вае ўрач-псі хі ятр 
Мінск ага га рад ско га клі ніч на-
га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра 
Вік тар НІ КА НО ВІЧ:

— Стыг ма заў сё ды эма цы я-
наль на па фар ба ва ная і мо жа аб-
са лют на не па цвяр джац ца ні я кі мі 
фак та мі. Гэ та асноў нае ад роз-
нен не стыг маў ад стэ рэа ты паў. 
Вось са мы яр кі прык лад стыг-
мы. Боль шасць лю дзей лі чыць 
ал ка го лі каў менш не бяс печ ны мі 
і больш «сім па тыч ны мі» за шы-
за фрэ ні каў ці го ма сек су а ліс таў. 
Та кія мер ка ван ні рас паў сюдж-
ва юц ца і на ўспры няц це пры чын 
за хвор ван няў. Так, пры чы най 
шы за фрэ ніі больш за 50% аме-
ры кан цаў на зы ва юць «хі міч ную 
пры ро ду моз га», 40% лі чаць ал-
ка га лізм вы ні кам «па вы ша ных 
стрэ саў», а пры чы ну нар ка ма ніі 
30% ба чаць у «дрэн ным ха рак та-
ры». Усё гэ та, вя до ма, не ла гіч на і 
па бу да ва на на пэў ных мі фах.

Стыг ма заў сё ды спа чат ку вы-
лу чае «Ін шае», пас ля на зы вае 
яго «не да стой ным», а за тым 
пры му шае і ўну шае ві ну «Ін ша-
му» за тое, што яно ад роз ні ва-
ец ца.

Стыг ма ты за цыя, у тым лі ку 
псі хіч на хво рых лю дзей, іс тот-
на па гар шае якасць іх жыц ця. 
Апош нім ча сам дзя ку ю чы пос пе-
хам псі хі ят рыч на га ля чэн ня з'я ві-
ла ся вя лі кая коль касць хво рых 
з ад нос на лёг кім уз роў нем псі-
хіч ных рас строй стваў, якія пры 
гэ тым па ку ту юць ад стыг мы ў 
боль шай сту пе ні, чым ад са міх 
пра яў хва ро бы.

Псі хіч на хво рыя не мо гуць 
зай маць кі ру ю чыя па са ды, пра-
ца ваць у пра ва ахоў ных ор га нах, 
вы хоў ваць дзя цей — так мяр куе 
ў цэ лым гра мад ства. Па доб ная 
ха рак та рыс ты ка аў та ма тыч-
на пры піс ва ец ца лю бо му псі-

хіч на хво ра му (як лю бо му фі ну 
пры піс ва ец ца па воль насць). У 
вы ні ку да та кіх лю дзей мо гуць 
дрэн на ста віц ца ка ле гі і сяб ры, 
не ка му ад маў ля юць у ра бо це ці 
да па мо зе. У вы ні ку са мі хво рыя 
ад чу ва юць ся бе «дрэн ны мі», 
ад маў ляюць або ха ва юць факт 
за хвор ван ня. Усё гэ та спры яе 
раз віц цю ўнут ра най стыг мы — 
са ма стыг ма ты за цыі.

Ка лі раз мо ва за хо дзіць пра ін шую на цы я наль насць, рэ лі гію, 
сек су аль ную ары ен та цыю, цяж кае за хвор ван не, то ча сам у 
су вя зі з гэ тым уз гад ва юць «не нор му», а сле дам на ра джа ец-
ца і стыг ма ты за цыя — не га тыў нае стаў лен не да лю дзей, якія 
вы лу ча юц ца ней кі мі асаб лі вы мі вар тас ця мі або пры кме та мі. 
Да во лі моц ная стыг ма ты за цыя іс нуе, на прык лад, у да чы нен ні 
да па няц ця «псі хіч нае за хвор ван не». Між тым, ад псі хіч на га 
рас строй ства па ку туе кож ны чац вёр ты-пя ты жы хар зям лі і 
кож ны дру гі мае ве ра год насць раз віц ця за хвор ван ня. Ка лі 
ў 1990-я Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя і Су свет ны 
банк праг на за ва лі, што да 2020 го да ся род за хвор ван няў, якія 
пры вод зяць да ча со вай не пра ца здоль нас ці, дэ прэ сія бу дзе 
зай маць дру гое мес ца пас ля сар дэч на-са су дзіс тых за хвор-
ван няў, то сён ня трэ ба вес ці раз мо ву пра пер шае.

Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

НІ ДНЯ БЕЗ ЧАЮ

� Ва да для чаю па він на быць мяк кай, без ліш ку 
мі не раль ных со ляў. Во да пра вод ную лепш ад стой ваць 
8-10 га дзін. Не вар та вы ка рыс тоў ваць ва ду паў тор на-
га га та ван ня. Сло вам, ва да па він на быць ачы шча най 
або бу ты ля ва най і не га та ва най, каб з яе не сы шоў 
увесь кіс ла род, які ўплы вае на кан чат ко вы смак. Ва-
ду не аб ход на да вес ці да мо ман ту, які на зы ва ец ца 
«бе лы пар», ка лі яна бя лее ад коль кас ці пу зыр коў, 
што ўзні ма юц ца на верх. Ва да та кой тэм пе ра ту ры па-
ды хо дзіць для га та ван ня чор на га чаю. Аха ло джа най 
да 70-80 гра ду саў ва дой мож на за ліць зя лё ны чай. 
Бе ла му ж не аб ход ны 65-75 гра ду саў. Ап ты маль ная 
тэм пе ра ту ра ва ды для га та ван ня звы чай на ўказ ва-
ец ца на ўпа коў цы.

� Фар фо ра вы чай нік трэ ба апа лас нуць га ра чай 
ва дой, за сы паць у яго чай (на чай нік 250 мл — 10 г, 
500 мл — 20 г, на 1 л — 40 г), за ліць кі пе нем на дзве 
трэ ція, за крыць на крыў кай. Тэм пе ра ту ра чаю пад час 
па да чы па він на быць каля 70 гра ду саў.

� Пра цяг ласць на стой ван ня за ле жыць ад га тун ку 
чаю, мі ні маль ны час — ад на хві лі на.

� Лепш га та ваць чай па трэб най мо цы і не да лі-
ваць яго кі пе нем. Для атры ман ня за вар кі ся рэд няй 
мо цы на 1 л мож на ўзяць 25 г су хо га чаю.

� Не вар та на кры ваць чай нік з за вар кай ляль ка-
мі-мат рош ка мі або па душ ка мі: чай не па ві нен прэць. 
І ні ў якім ра зе нель га ста віць чай нік з пры га та ва ным 
ча ем на агонь. Чай, які астыў і зноў па да грэ ты, амаль 
поў нас цю губ ляе свае якас ці.

� Лепш ад мо віц ца ад чаю ў па ке ці ках. Іх плюс 
толь кі ў зруч нас ці га та ван ня. Моц на здроб не нае ліс це 
акіс ля ец ца і губ ляе боль шасць ка рыс ных вар тас цяў. 
Для кам пен са цыі стра ты сма ку і во да ру звы чай на і 
да да юць ара ма ты за та ры.

� Вар та звяр таць ува гу на да ту ўпа коў кі і тэр мін 
год нас ці.

ГА ТУ ЕМ ПРА ВІЛЬ НА

Май це на ўва зе
�Не за пі вай це ча ем ле кі. 

Па коль кі чай вы во дзіць шкод-
ныя і хі міч ныя рэ чы вы, ён мо-
жа знач на зні зіць эфек тыў-
насць ле ка вых прэ па ра таў.
�Не пі це чай на шча. Моц-

ны чай здоль ны вы клі каць 
не пры ем ныя ад чу ван ні ў 
страў ні ку, га ла ва кру жэн не і 
сла басць у ка неч нас цях.

Мі ну лы год ака заў ся для на шай кра і ны до сыць 
па спя хо вым у спра ве пе ра адо лен ня ту бер ку-
лё зу. У нас зні зі лі ся па каз чы кі за хва раль нас ці 
(на 7,5%) і смя рот нас ці (на 21%). Упер шы ню за 
апош нія га ды не па вя ліч ва ла ся ўдзель ная ва га 
хво рых з муль ці рэ зіс тэнт ным (устой лі вым да 
стан дарт ных прэ па ра таў) ту бер ку лё зам.

Па вод ле слоў ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га цэнт-
ра пуль ма на ло гіі і фты зі ят рыі Ге на дзя ГУ РЭ ВІ ЧА, 
за ча ты ры апош нія га ды на ба раць бу з ту бер ку лё-
зам дзярж бюд жэт вы лу чыў звыш 160 млрд руб лёў, 
ПРААН — 80 млрд. На рас шы рэн не до сту пу да якас-
най ды яг нос ты кі і ля чэн ня хво рых на ту бер ку лёз са 
множ най ле ка вай устой лі вас цю ў блі жэй шыя два га-
ды Гла баль ны фонд для ба раць бы са СНІ Дам, ту бер-
ку лё зам і ма ля ры яй вы лу чыў 9 млн до ла раў, а ўся го 
Бе ла русь ужо атры ма ла 36 млн до ла раў. Гро шы бы лі 
за тра ча ны на аб ста ля ван не ад па вед ных ла ба ра то-
рый, на быц цё рас ход ных ма тэ ры я лаў, ука ра нен не 
но ва га рэ гіст ра ля чэн ня, на быц цё ле каў, які мі кра і на 
сён ня за бяс пе ча на поў нас цю. За апош нія пят нац цаць 
га доў іс тот на зні зі ла ся коль касць хво рых на ту бер ку-
лёз у мес цах зня во лен ня (сён ня яна ў 6,5 ра за вы шэй, 
чым у па пу ля цыі). Каб за бяс пе чыць бес пе ра пын насць 
ля чэн ня, кож ны вы зва ле ны з ды яг на зам да стаў ля ец-
ца на спец аў та транс пар це ў ля чэб-
ны ста цы я нар.

Ра зам з тым, пра цяг вае рас ці 
коль касць ін фі цы ра ва ных ад на ча-
со ва ВІЧ і ту бер ку лё зам. Вы со кай 
за ста ец ца за хва раль насць ся род 
мед ра бот ні каў. Ле тась за фік са ва-
на 90 та кіх вы пад каў, 12 з іх — у 
су праць ту бер ку лёз ных ля чэб ных 
уста но вах, што тлу ма чыц ца больш 
сур' ёз ным ін фек цый ным кант ро лем 
у апош ніх (вы ка ры стан не рэ спі ра-
та раў, мар ле вых па вя зак, бак тэ ры-
цыд ных лям паў і інш.).

Як па ве дам ляе ка ар ды на тар пра грам СА АЗ па 
ту бер ку лё зе ў Бе ла ру сі Ва лян цін РУ СО ВІЧ, у цэ-
лым у Еў ро пе што га до вая за хва раль насць на ту бер-
ку лёз зні жа ец ца на 5%, ад нак боль шасць па цы ен таў, 
якія па ку ту юць ад множ най ле ка вай устой лі вас ці, не 
ўда ец ца вы ле чыць. Для Бе ла ру сі ак ту аль ным за ста-
ец ца кант роль за рэ гу ляр нас цю ля чэн ня, што да во лі 
ня прос та, ка лі па цы ент вы піс ва ец ца са ста цы я на ра, а 
ля чэн не яшчэ па він на пра цяг вац ца. Та му ў блі жэй шы 
час ак цэнт бу дзе ра біц ца на ўма ца ван ні ам бу ла тор-
най служ бы.

6 га доў та му ў Бе ла ру сі 
фік са ва ла ся ка ля 5 тыс. 
вы пад каў ту бер ку лё зу ў год, 
ле тась — 3,6 тыс.

Рэнт ге на ла гіч нае 
ці флю а раг ра фіч нае? 

Флю а раг ра фіч ны ме тад да сле да ван ня з'яў-
ля ец ца скры нін га вым, рэнт ге на ла гіч ны лі чыц ца 
ды яг нас тыч ным. Ад нак ні ад но, ні дру гое да сле да-
ван не не з'яў ля ец ца стап ра цэнт ным па вы яў лен-
ні ту бер ку лё зу. Вы ні кі аба іх да па ма га юць толь кі 
за па до зрыць на яў насць праб ле мы. Ка лі та кія па-
да зрэн ні ўзнік лі, вы ка рыс тоў ва ец ца бак тэ ры я ла-
гіч ны ме тад да сле да ван ня, згод на з вы ні кам яко га 
і вы стаў ля ец ца ды яг наз.

Боль шасць бе ла ру саў ста-
віц ца да свай го зда роўя па 
прын цы пе «па куль гром не 
грым не». Ме ды кі ра яць не 
ча каць пра яў лен ня хва ро бы, 
а ўзяць за пра ві ла аб сле да-
вац ца «на апя рэдж ван не» — у 
пры ват нас ці, рэ гу ляр на зда-
ваць не ка то рыя ана лі зы.

— Дзе ля ча го зда ро ва му ча ла-
ве ку гэ та ра біць? — пе ра пыт вае 
на мес нік ды рэк та ра па ме ды-
цын скіх пы тан нях не за леж най 
мед ла ба ра то рыі «ІН ВІТ РА», кан-
ды дат ме ды цын скіх на вук Ва сіль 
ЮРА САЎ. — Най перш для та го, каб 
пе ра ка нац ца, што ён са праў ды зда-
ро вы, а не прос та доб ра ся бе ад-
чу вае... Ле тась мы пра во дзі лі ў не-

каль кіх рэ гі ё нах Ра сіі ак цыю, пад час 
якой ва лан цё ры за пра ша лі лю дзей 
з ву лі цы бяс плат на здаць ана лі зы. 
У вы ні ку бы ло аб сле да ва на больш 
за 500 ча ла век. У па ло вы вы яві лі ся 
тыя ці ін шыя праб ле мы са зда роў-
ем, най больш рас паў сю джа ная з 
якіх — па ру шэн не аб ме ну рэ чы ваў, 
так зва ны ме та ба ліч ны сін дром. Ме-
та ба ліч ны сін дром уклю чае ў ся бе 
па вы ша ны ўзро вень ха лес тэ ры ну, 
вы со кі ўзро вень глю ко зы ў кры ві, 
па вы ша ны ар тэ рыя льны ціск, сімп-
то мы цук ро ва га дыя бе ту 2 ты пу і 
г.д. Між тым ні хто з гэ тых лю дзей 
на зда роўе не скар дзіў ся!

Ме та ба ліч ны сін дром, які мно-
гія ўра чы на зы ва юць эпі дэ мі яй 
ХХІ ста год дзя, іс тот на па вы шае 
ры зы ку ін суль ту, ішэ міч най хва-

ро бы сэр ца, сін дро му по лі кіс то зу 
яеч ні каў у жан чын, а так са ма ан-
ка ла гіч ных за хвор ван няў. «Вы ле-
чыць» гэ ты сін дром, па пя рэ дзіць 
сур' ёз ныя за хвор ван ні, звя за ныя 
з ім, мож на са ма стой на — вар та 
толь кі ўзяць сі ту а цыю на кант роль. 
Для гэ та га най перш трэ ба пе ра-
гле дзець ра цы ён хар ча ван ня на 
ка рысць зда ро вай ежы, вес ці ак-
тыў ны лад жыц ця, рэ гу ляр на, хоць 
бы раз на год, зда ваць ана лі зы (на 
«дрэн ны» і «доб ры» ха лес тэ рын, 
уз ро вень глю ко зы ў кры ві), вы мя-
раць акруж насць та ліі (не больш 
за 80 см — у жан чын і не больш 
за 94 см — у муж чын) і ар тэ рыя-
льны ціск.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�

Па ра ды для схіль ных 
да са ма стыг ма ты за цыі
� Па вы шай це сваю ін фар-

ма ва насць. Гэ та да па ма гае 
пе ра адоль ваць на ду ма ныя 
стра хі.
� Шу кай це са юз ні каў. Да лу-

чэн не да роз ных гра мад скіх ар-
га ні за цый, якія аб' яд ноў ва юць 
лю дзей з па доб ны мі праб ле ма-
мі, — кры ні ца ма раль най і псі-
ха ла гіч най да па мо гі на пра ця гу 
ля чэн ня і рэ абі лі та цыі.
� Ву чы це ся га ва рыць ін шым 

аб сва ёй праб ле ме. Пе ра да ча 
ін фар ма цыі бліз кім і зна ё мым 
аб сва ім за хвор ван ні спры яе 
та му, што лю дзі па чы на юць 
лепш ра зу мець вас і сім па ты-
зу юць вам.
� Не лі чы це ся бе «са мым 

ня шчас ным». Ёсць ін шыя сем'і 
з па доб ны мі праб ле ма мі. Ка лі 
вы зной дзе це з імі кан такт, змо-
жа це су мес на пе ра адоль ваць 
цяж кас ці.

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА.

АБ СЛЕ ДУЙ СЯ... ЗА ГА ДЗЯ!


