
Пры чы ны мно гіх ся мей ных 
кан флік таў мо гуць ха вац ца 
ў на шым вы ха ван ні. Дзе ці 
якіх баць коў ма юць боль шую 
ры зы ку пе ра жыць раз вод? 
Рас каз вае псі хо лаг Мінск ага 
га рад ско га клі ніч на га псі хі ят-
рыч на га дыс пан се ра Аляк сей 
ГО РУШ КІН.

У мно гіх сем' ях жыц цё пад па-
рад коў ва ец ца кап ры зам і жа дан-
ням ад на го дзі ця ці. Урэш це та кое 
дзі ця пры вы кае ду маць толь кі пра 
ся бе. Яно коль кі хо ча і ка лі хо ча ся-
дзіць у адзі но це ля кам п'ю та ра, тэ-
ле ві за ра, за чы ня ец ца ў сва ім па коі 
та ды, ка лі яму гэ та па трэб на. Зу сім 
не дзіў на, што са мо фі зіч нае су іс-
на ван не з не кім яшчэ не ве ра год на 
стам ляе, а кло пат аб не кім ста но-
віц ца прос та не па сіль най пра цай.

Вы сно ва. Ка лі ў вас ад но дзі ця, 
ні ко лі не да зва ляй це яму сес ці вам 
на га ла ву.

Ёсць сем'і, у якіх та та і ма ма 
вель мі лю бяць ад но ад на го, а сваё 
дзі ця лю бяць яшчэ больш, а зна-
чыць, ста вяць яго на пер шае мес-
ца. Та кія баць кі ста но вяц ца ідэа-
лам. Ка лі ты рас цеш у та кой сям'і, 
то хо чац ца знай сці толь кі прын ца 
або прын цэ су. Больш за тое, уз ні-
кае і жа дан не атры маць ме на ві-

та та кую лю боў, як у баць коў скім 
до ме. Толь кі вось праб ле ма: ні хто 
ў све це не здоль ны лю біць гэ так 
бес ка рыс лі ва, як ма ці. А ча ла век 
ду мае, што ка лі «не так», зна чыць, 
яго не лю бяць на огул.

Вы сно ва. Баць кам трэ ба ву чыц-
ца лю біць ад но ад на го больш, чым 
сваё дзі ця, і ста віць улас ныя ста-
сун кі вы шэй. Та ды дзі ця ад ной чы 
змо жа ада рвац ца ад баць коў скай 
пу па ві ны.

Дзе ці з ідэа льных сем' яў жы-
вуць у па ста ян ных прэ тэн зі ях да 
парт нё ра. На огул, трэ ба за ўва-
жыць, што нор май ста сун каў для 
мно гіх «на шых» лю дзей з'яў ля ец ца 
прэ тэн зія, якая пры лю бым зруч-
ным і ня зруч ным вы пад ку вы ля тае 
з нас, як ку ля з аў та ма та. Але тут 
прэ тэн зія ўзво дзіц ца ў ранг за ко на. 
Пры гэ тым час та баць кі ад на го з 
парт нё раў па шлю бе ва ло да юць 
ін фар ма цы яй аб са мых ін тым ных 
ба ках жыц ця па ры і пер шы мі пад-
кід ва юць «дро вы» ў «вай ну» дзя-
цей. Та кі са юз асу джа ны на сум ны 
фі нал.

Вы сно ва. Лю бая зда ро вая сям'я 
па він на быць аў та ном най, а па 
пер шым ча се на огул за мкнё най 
на са бе, у пер шую чар гу ў сэн се 
ду хоў ным.

Ка лі дзе ці вы хоў ва юц ца там, 
дзе прэ тэн зіі баць коў ад но да ад-
на го ні ко лі не за кан чва юц ца, то 
ў іх так са ма амаль ня ма шан цаў 
ства рыць улас ную зда ро вую сям'ю. 
Пры чы най раз во ду ў та кіх сем' ях 
на зы ва юць п'ян ства му жа, тэ ле-
ма нію, кам п'ю та ра ма нію. Ад нак 
са праўд ная пры чы на раз ры ву ад-
но сін у ін шым.

Вы сно ва. Ка лі ча ла век не мо жа 
спра віц ца з сі ту а цы яй, ён імк нец ца 
ад ме жа вац ца ад не пры ем нас цяў 
якой-не будзь «шыр май» — бу тэль-
кай га рэл кі або эк ра нам кам п'ю-
та ра.

Бы вае, што сям'ю ства ра юць 
аб са лют на роз ныя лю дзі. А ў гэ-
тым ві на ва та гра мад ская дум ка: 
«Ёй ужо 25, а яна яшчэ не за му-
жам!». Мно гія ў на шым гра мад стве 
раз гля да юць шлюб як прад мет 

асаб лі ва га го на ру, прэ сты жу і ста-
ту су. Та кія лю дзі ад ра зу вы бі ра юць 
ня пра віль ны ары ен цір, а та му ўжо 
пас ля мя до ва га ме ся ца ўсве дам ля-
юць, што не па ды хо дзяць ад но ад-
на му. Гэ та цэ лая дра ма, асаб лі ва 
ка лі на мо мант ска са ван ня шлю бу 
ўжо ёсць дзе ці.

Вы сно ва. Не вар та пры слу хоў-
вац ца да гра мад скай дум кі. Трэ ба 
раз ві вац ца, атрым лі ваць доб рую 
аду ка цыю, пры маць са ма стой ныя 
ўзва жа ныя ра шэн ні.

Ёсць сем'і, дзе парт нё ры пра-
жы лі ра зам шмат га доў, вы рас ці лі 
дзя цей і ад ной чы… ра зы шлі ся, бо 
з ця гам ча су па чуц цё знік ла. А бы-
вае, што ка хан ня не бы ло ад са ма га 
па чат ку… Не ўсе лю дзі аказ ва юц-
ца га то вы мі да та ко га па ва ро ту па-
дзей. Асаб лі ва жан чы ны. У вы ні ку 
ска са ван ня пра цяг ла га шлю бу яны 
за ста юц ца ў дэ прэ сіі, са стра хам 
су стрэць ста расць у адзі но це.

Які шлюб мо жа стаць тры-
ва лым? Толь кі той, у якім по бач 
ака за лі ся два ча ла ве кі без комп-
лек саў, нар маль ных і шчас лі вых 
па асоб ку, якія вы ра шы лі жыць ра-
зам для яшчэ боль ша га шчас ця.
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Ча ла век ад роз ні ва ец ца і ад дра- �
пеж ні каў, і ад тра ва ед ных. Ча ла век усё-
ед ны, уні вер саль ны. Мя са, у ад роз нен не 
ад рас лін най ежы, хут ка на сы чае, але ў 
сы рым вы гля дзе па тра буе шмат энер гіі 
для пе ра траў лі ван ня, та му ўсе дра пеж-
ні кі пас ля па ля ван ня спяць. Як толь кі 
ча ла век на ву чыў ся га та ваць мя са на 
аг ні, ён вы зва ліў час на ін тэ ле кту аль-
ную дзей насць (вы раб пры лад пра цы, 
на скаль ны жы ва піс), а не толь кі зда бы-
ваў «хлеб на дзён ны».

Коль касць бял ку ў мя се 20– �
40%, а ў ва ра ных ба бо вых, ага род-
ні не — 3–10%. Арэ хі і соя змя шча юць 
су па стаў ную з мя сам коль касць бял-
ку, ад нак гэ ты бя лок горш за свой-
ва ец ца. Энер гія і жыц цё ва важ ныя 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы з мя са хут ка 
ўклю ча юц ца ў аб мен ныя пра цэ сы. 
А для пе ра траў лі ван ня і за сва ен ня 
пра дук таў рас лін на га па хо джан ня 
ар га ніз му па тра бу ец ца больш фер-
мен таў і страў ні ка ва га со ку. Больш 
за тое, рас лін ная ежа змя шчае рэ чы-
вы, якія звяз ва юць та кія ка рыс ныя 
эле мен ты, як фі цін, та ні ны, хар чо выя 
ва лок ны.

Ап ты маль нае ўжы ван не жы вёль- �
на га бял ку — ад на з асноў ных умоў доб-
ра га іму ні тэ ту. Дэ фі цыт бял коў, каль-
цыю, фос фа ру, маг нію, крэм нію і г. д., 
якія мы атрым лі ва ем пе ра важ на з мя са, 
у ткан ках апор на-ру халь на га апа ра ту 
зні жае шчыль насць кас цей, аслаб ляе 
мыш цы і су ста вы. Дэ фі цыт се ле ну вы-
клі кае дыс тра фію мус ку ла ту ры, у тым 
лі ку сар дэч най мыш цы, і дыс тра фію 
злу чаль най ткан кі — звя зак, су ста ваў. 
Сло вам, яны хут чэй ста рэ юць ад дэ фі-

цы ту жы вёль на га бял ку ў ра цы ё не. Ін-
шая рэч — лі шак так са ма шкод ны.

Над та вы со кая коль касць бял- �
ку ў ра цы ё не пры во дзіць да страт 
каль цыю і пе ра груз кі мо ча вы дзя-
ляль най сіс тэ мы, па вы шае ры зы ку 
сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў, 
ін суль таў і пух лін. Вы со кае ўжы ван не 
бял ку мо жа быць апраў да на па вы-
ша ны мі фі зіч ны мі на груз ка мі, а пры 
ма ла ак тыў ным ла дзе жыц ця шко ды 
ад ліш ку мя са ў ме ню бу дзе больш, 
чым ка рыс ці.

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда- �
роўя рэ ка мен дуе ўжы ваць да рос ла му ча-
ла ве ку пры клад на 0,6–0,8 г бял ку на кг 
ва гі. Пры чым гэ тая нор ма па він на толь кі 
на па ло ву скла дац ца з жы вёль на га бял-
ку, дру гая — з рас лін на га. Атрым лі ва ец-
ца 50 г мя са на дзень. Сцвяр джа ец ца, 
што ўжы ван не звыш 100 г чыр во на га 
мя са што дня па вя ліч вае ры зы ку раз віц-
ця ра ку страў ні ка. Та му яго рэ ка мен ду-
юць ес ці не час цей за 3 ра зы на ты дзень, 
а ў ас тат нія дні за мя няць бе лым мя сам 
пту шак, ры бай.

Мя са са праў ды мож на лі чыць  �
па стаў шчы ком так сі наў у наш ар-
га нізм. Гэ та звя за на з яго якас цю і 
тым, у якіх умо вах га ду юц ца жы вё лы, 
вы ка ры стан нем ан ты бі ё ты каў, гар-
мо наў, хі міч ных рэ чы ваў у кар мах, 
кан сер ван таў, не аб ход ных для за хоў-
ван ня пад час про да жу.

Ідэа льна ад да ваць пе ра ва гу све- �
жа му мя су, а не мя са пра дук там і паў-
фаб ры ка там. Мя са трэ ба вы моч ваць у 
ха лод най ва дзе. Не вы ка рыс тоў вай це 
пер шы бу лён (злі вай це яго і ва ры це ў 
«чыс тай» ва дзе).

ДАЎ ЖЭЙ
ПРА ЖЫ ВЕШ?

Цэ ны на мя са так і схі ля юць да раз ва-
жан няў на конт па паў нен ня шэ ра гаў ве-
ге та ры ян цаў (ве га наў). Ве га ны, да рэ чы, 
бы ва юць роз ныя. Ёсць тыя, што не ядуць 
толь кі мя са, але не ад маў ля юц ца ад ры-
бы і ма люс каў. Ін шыя ад маў ля юц ца ад 
яек, але па кі да юць у ра цы ё не ма лоч ныя 
пра дук ты (хоць яны і жы вёль на га па хо-
джан ня). Ёсць яшчэ сы ра еды, якія на ват 
ага род ні ну пе рад ужы ван нем у ежу ні як 
не апра цоў ва юць. Іс нуе цэ лая сіс тэ ма 
хар ча ван ня, у якой цал кам вы клю ча ец ца 
ўжы ван не ўся кай ежы, якая пад вяр га ла-
ся цеп ла вой апра цоў цы.

Ве га ны ўпэў не ны, што ўся ежа жы вёль-
на га па хо джан ня шкод ная для зда роўя. А 
та му на ват дзе цям су праць па ка за ная. Між 
тым, у мя се ёсць шмат ка рыс ных рэ чы-
ваў. Ці мож на кам пен са ваць ага род ні най 
тое, што ёсць у жы вёль ных пра дук тах? 
Па вод ле не ка то рых да сле да ван няў, ка лі 
дзе ці да школь на га ўзрос ту не ўжы ва юць 
мя са, ры бы і яек, гэ та ад бі ва ец ца на іх 
фі зіч ным раз віц ці; яны горш рас туць, у іх 
кры ві менш эрыт ра цы таў. Дзе ці, якія не 
ўжы ва юць ма лоч ных пра дук таў, ма юць 
праб ле мы з зу ба мі і кас ця мі.

Ве ге та ры ян цы за пэў ні ва юць, што 
ад мо ва ад жы вёль най ежы га ран туе ім 
больш пра цяг лае жыц цё. Між тым, на 
све це ёсць ня ма ла лю дзей, якія да жы лі 
да глы бо кай ста рас ці, не быў шы «тра-
ва ед ны мі». Да стат ко ва па гля дзець на 
каў каз цаў, дзе шаш лык з ба ра ні ны — 
на цы я наль ная стра ва.
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30–45-га до вым рэ ка мен ду ец ца 
пры шча піц ца ад ад ру. Раз мо ва 
ідзе пра комп лекс ную вак цы ну 
ад на ра зо ва га пры мя нен ня — ад 
ад ру, крас ну хі і па ра ты ту. Згод на 
са звест ка мі па лі клі нік, толь кі 
па ло ва да дзе най уз рос та вай 
ка гор ты атры ма ла па доб ныя 
пры шчэп кі ў дзя цін стве. Між 
тым, гэ тая ка тэ го рыя ак тыў на 
вы яз джае за ме жы кра і ны, а на ват 
ка лі і не вы яз джае, то апош нім 
ча сам усё больш за меж ні каў 
пры яз джа юць да нас. А ў 
шэ ра гу кра ін сён ня за хоў ва ец ца 
не ста біль ная сі ту а цыя па 
за хва раль нас ці на ад зёр.

Па вод ле слоў за гад чы цы ад дзя лен ня 
іму нап ра фі лак ты кі Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад-
ска га зда роўя На тал лі ШМЯ ЛЁ ВАЙ, у 
2013 го дзе ў Еў ра пей скім рэ гі ё не СА АЗ 
за рэ гіст ра ва на звыш 25 ты сяч вы пад каў 
ад ру ў 34 з 53 кра ін. Най боль шая коль-
касць вы пад каў ін фек цыі за фік са ва на ў 
Тур цыі, Гру зіі, Укра і не, Вя лі ка бры та ніі, 
Гер ма ніі, Ру мы ніі, Ра сіі, Ні дэр лан дах. Ля-

таль ныя вы пад кі — у Гру зіі, Тур цыі, Ру мы-
ніі, Вя лі ка бры та ніі. Ся род ін фі цы я ва ных 
пе ра ва жа юць асо бы ва ўзрос це пас ля 
20 га доў.

Гра ма дзя не ста рэй ша га ўзрос ту, як 
пра ві ла, су ты ка лі ся з ін фек цы яй у дзя-
цін стве, а ма ла дзей шыя пры шчэп лі ва лі ся 
ў аба вяз ко вым па рад ку ў 1 і 6 га доў згод-
на з На цы я наль ным ка лен да ром пра фі-
лак тыч ных пры шчэ пак (да 99 пра цэн таў 
дзі ця ча га на сель ніц тва). Для да рос ла га 
на сель ніц тва, вя до ма ж, пла на вых пры-
шчэ пак ня ма. Ад нак той, хто не ўпэў не ны, 
што атры маў па доб ную вак цы ну ў дзя-
цін стве, мае маг чы масць аба ра ніць ся бе 
ця пер.

Для пра вя дзен ня бяс плат най вак цы-
на цыі да стат ко ва звяр нуц ца ў па лі клі ні ку 
па мес цы жы хар ства. Ка лі на мо мант зва-
ро ту вак цы ны не бу дзе 
ў на яў нас ці, да стат ко ва 
за явіць аб сва ім жа дан-
ні атры маць пры шчэп ку. 
Жа дан не бу дзе зада во-
ле на, як толь кі ў ме ду-
ста но вы з'я віц ца та кая 
маг чы масць.

� 
На сто е ная на ка вал ках крэ-
ме ню ва да ро біц ца бія ла-
гіч на ак тыў най, з нейт раль-
най рэ ак цы яй, па доб най да 
плаз мы кры ві і між кле тач-
най вад ка сці. Крэм ні е вая 
ва да мае смак і све жасць 
кры ніч най ва ды з крэм ні е-
вых па род, чыс ці ню і струк-
ту ру та лай ва ды і бак тэ ры-
цыд ныя ўлас ці вас ці ва ды 
«ся рэб ра най».

Па вод ле ін фар ма цыі на ву-
коў цаў, чор ны крэ мень ме ла-
вых па род уяў ляе най боль шую 
ці ка васць для ле ка вых мэ таў. З 
чор на га крэ ме ню пе ра да юц ца ў 
ва ду го ме а па тыч ныя до зы злу-
чэн няў двух во кі саў крэ ме ню з 
ва дой, пры гэ тым уз ні ка юць умо-
вы, не аб ход ныя для ад наў лен ня 
сіс тэ мы жыц це за бес пя чэн ня. Ар-
га ніч ныя рэшт кі ў крэ ме ні могуць 
па ска раць акіс ляль на-ад наў лен-
чыя рэ ак цыі ў вод ных рас тво рах 
на ша га це ла. Вод ныя рас тво ры, 
якія ўзні ка юць ва кол крэ ме ню, 
жы ва твор на ўплы ва юць на ар-
га нізм. Цу да-ка мень чык бы вае 
цём на-шэ ра га ко ле ру (та кі крэ-
мень змя шчае ў са бе маг ній) і 
чыр ва на ва та га (там пры сут ні чае 
жа ле за). 

Са мыя ма са выя па кла ды 
чор на га і шэ ра га крэ ме ню іс ну-
юць у Бе ла ру сі ў ра ё не На ва-
груд ска га і Мінск ага ўзвыш шаў і 
ў ме ла вых кар' е рах Брэст чы ны. 
Да сле да ван ні ўзо раў цём на-шэ-
ра га крэ ме ню з кар' е раў Ру ба, 
Гра ле ва, Бя ро зы, Ка ба кі і інш., 
акра мя га лоў на га эле мен та — 
крэм нію, па ка за лі на яў насць ка-
лію, каль цыю, алю мі нію, ты та ну, 
ме дзі і цын ку. Больш ма ла дыя 
па ўзрос це па кла ды крэ ме ню 
Брэст чы ны змя шча юць больш 

каль цыю і менш жа ле за.
Ка лі ўзяць лю бы гіс та рыч ны 

пе ры яд, то мы не ад шу ка ем у 
Бе ла ру сі эпі дэ мій вос пы, чу мы, 
ха ле ры, ты фу і ін фек цый на га 
ге па ты ту, якія ка сі лі лю дзей у 
су сед ніх рэ гі ё нах і кра і нах. Спе-
цы я ліс ты лі чаць, што ў тыя ча сы 
нам да па ма га ла ак ты ві за ва ная 
крэ ме нем ва да.

Кра мя нё вая ля чэб ная ва да 
ў хат ніх умо вах ро біц ца на ступ-
ным чы нам: не каль кі ка мень чы-
каў (чор на га ці цём на га ко ле ру) 
па клас ці ў трох літ ро вы сло ік з 
ад сто я най сы рой або ха лод най 

га та ва най ва дой на 
7 су так.

Ужо праз двое-трое 
су так ак ты ві за ва най 
крэ ме нем ва дой мож на 
ўмы вац ца і прос та на-
та ляць сма гу. З да па-
мо гай кра мя нё вай ва ды 
«ад на ві ла» імун ную сіс-
тэ му ад на мая зна ё мая. 
Больш за 20 га доў та му 
яна пе ра еха ла жыць у 
ста лі цу, у За вод скі ра-
ён, дзе ва да бы ла не 
леп шай якас ці. Ад той 
штуч най ва ды «за ра бі-
ла» жан чы на алер гію. 
Ні я кія ле кі не да па ма-
га лі, а кра мя нё вая ва да 
вы ра та ва ла.

Сён ня ў Бе ла ру сі да-
во лі шмат лю дзей ўсё 

ве да юць пра гэ ты цу да-ка мень-
чык і ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 
яго для сва іх па трэб. Асоб ныя 
дач ні кі па лі ва юць та кой ва дой 
ра са ду па мі до раў, якая пры гэ-
тым лепш рас це і не хва рэе на 
«чор ную нож ку». Лі чыц ца, што 
ка рыс на апра цоў ваць кра мя-
нё вай ва дой на сен не пе рад па-
се вам. Вы ні кі ўраж ва юць: з'яў-
ля юц ца амаль 100-пра цэнт ныя 
ўсхо ды, да якіх не чап ля юц ца 
грыб ко выя за хвор ван ні. Па спя-
хо ва вы ка рыс тоў ва ец ца крэ-
мень і пры кан сер ва ван ні. Мае 
баць кі ў Ля ха ві чах, а так са ма і я, 
кла дзём ка ва лач кі крэ ме ню пры 
за сол цы агур коў, каб апош нія 
не пе ра кі са лі. До ма, ка лі я пры-
но шу жы выя квет кі, то жон ка ў 
ва зу з ва дой аба вяз ко ва кла-
дзе не вя лі кі ка ва ла чак крэ ме-
ню. Та ды квет кі ста яць све жы мі 
не каль кі тыд няў.

Сяр гей КУР КАЧ

� 

«Што мож на па ра іць да рос-
лым, якія час та хва рэ юць на 
пра сту ду? Рас ка жы це, ка лі 
лас ка, аб прэ па ра це ты ма-
лін.

На дзея Вя ча сла ваў на,
Гро дзен ская воб ласць».

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:

— За хва раль насць на вост-
рыя ін фек цыі ды халь ных шля-
хоў рас це ва ўсім све це. Гэ та 
свое асаб лі вы «ад каз» на ша га 
ар га ніз ма на за бру джа нае на-
ва кол ле, не ра цы я наль нае вы ка-
ры стан не ан ты бі ё ты каў, бы та выя 
алер гіі, ку рэн не, па гар шэн не ста-
ну іму ні тэ ту.

На смарк з'яў ля ец ца са мым 
рас паў сю джа ным за хвор ван-
нем у све це, за што тра піў на ват 
у Кні гу рэ кор даў Гі не са. За па-
лен не слі зіс тай но са рэд ка бы вае 
«са ма стой ным», звы чай на — як 
адзін з сімп то маў пра сту ды або 
гры пу. Ад роз ніць іх прос та: у пер-
шым вы пад ку жар бы вае рэд ка. 
За год мож на па ку та ваць ад на-
смар ку ка ля 10 ра зоў. Яго мо-
гуць вы клі каць 250 роз ных ві даў 
рэ спі ра тор ных ві ру саў, якія па-
шкодж ва юць слі зіс тыя аба лон кі 
но са, глот кі, гар та ні, тра хеі.

Вост рыя рэ спі ра тор ныя ві-
рус ныя ін фек цыі мо гуць за ра-
жаць ад на го і та го ж ча ла ве ка 
на пра ця гу «пра студ на га се зо ну» 
не каль кі ра зоў. Та кія па цы ен ты 
ад но сяц ца да гру пы тых, «хто 
час та хва рэе», і яны зна хо дзяц ца 
на дыс пан сер ным на зі ран ні.

Пры чын уз нік нен ня паў тор-
ных ВРВІ мност ва, але ёсць 
асноў ныя:

— вя лі кая рас паў сю джа насць 
ві ру саў у пры ро дзе;

— не спры яль нае ўздзе ян не 
эка ло гіі, што зня сіль вае іму ні-
тэт;

— час тыя эма цы я наль ныя 
стрэ сы;

— ня пра віль нае хар ча ван не;
— ня хват ка ві та мі наў і мік ра-

эле мен таў;
— на яў насць хра ніч ных ача гоў 

ін фек цыі (хра ніч ны тан зі літ, адэ-
но і ды, ка ры ёз ныя зу бы і інш.).

Рас паў сю джа най па мыл кай 
пры ба раць бе з пра сту дай з'яў ля-
ец ца пры ём ан ты бі ё ты каў. Гэ та 
не ра зум на і не бяс печ на. Ан ты бі-
ё ты кі пры зна чае толь кі ўрач.

Дру гая рас паў сю джа ная па-
мыл ка — хво ры пра цяг вае ха-
дзіць на ра бо ту, ня гле дзя чы на 
ві да воч ныя сімп то мы за хвор-
ван ня. Ка лі ёсць тэм пе ра ту ра, 
не аб ход на лег чы ў ло жак, піць 
бо лей вад ка сці і вы клі каць ура-
ча. Пры лёг кай сту пе ні за хвор-
ван ня да стат ко ва на род ных 
срод каў: гар ба та з зё лак, во да-
рная тэ ра пія, пры моч кі, па лас-
кан ні гор ла.

Ры зы ка пад ха піць ВРВІ за ле-
жыць ад іму ні тэ ту — су пра ціў-
ляль нас ці ар га ніз ма ін фек цы ям. 

Для пад тры ман ня нар маль на га 
іму ні тэ ту не аб ход на:

1. Хар ча вац ца так, каб атрым-
лі ваць бял кі, тлу шчы, вуг ля во ды, 
ві та мі ны і мік ра эле мен ты. Пе ры-
я дыч на піць ві та мін ную гар ба ту 
(з шып шы ны, па рэ чак, аб ля пі хі, 
мя ты, ра мон ку), зя лё ны чай, на-
ту раль ныя со кі. Во сен ню і вяс ной 
мож на пры маць комп лекс ві та мі-
наў да дат ко ва.

2. Па жа да на час цей бы ваць 
на све жым па вет ры, гу ляць у хут-
кім тэм пе. За ра зіц ца гры пам на 
ву лі цы прак тыч на не маг чы ма.

3. Адэ кват на пра цы ад па чы-
ваць і спаць.

4. Мець на ўва зе, што ку-
рэн не не толь кі ў цэ лым дрэн на 
ўплы вае на іму ні тэт, але і зні жае 
мяс цо вы ахоў ны бар' ер — у слі-
зіс тай но са, тра хеі, брон хаў.

5. Трэ ба апра на цца згод на з 
на двор' ем.

6. Доб ры пра фі лак тыч ны сро-
дак — ак са лі на вая мазь (дзе цям 
і да рос лым мож на змаз ваць слі-

зіс тую но са 1–2 ра зы на дзень на 
пра ця гу 20–25 дзён).

7. Мож на пе ры я дыч на ўжы-
ваць бія да баў кі (мар скія во да-
рас ці, му міё, хар чо выя ва лок ны, 
час нок).

Што да ты ма лі ну, то ён ад-
но сіц ца да вя лі кай гру пы прэ па-
ра таў-іму на ма ду ля та раў. Пры-
зна чэн не на ўвя дзен не гэ та га 
прэ па ра та не аб ход на атры маць 
у тэ ра пеў та пас ля кан суль та цыі 
ў іму но ла га. Ха чу па пя рэ дзіць: 
перш чым вы пра боў ваць на са бе 
па доб ныя ле кі, па жа да на зра біць 
ге маг ра му — ана ліз пе ры фе рыч-
най кры ві, каб пра ве рыць, ці ў 
нор ме се ля зён ка, лім фа вуз лы, 
іму наг ла бу лі ны і ін шыя па каз чы-
кі. Бо імун ная сіс тэ ма ў кож на га 
ча ла ве ка мае свае асаб лі вас ці. 
Са ма стой ны пры ём для эк стра н-
най і се зон най пра фі лак ты кі не да-
пу шчаль ны. Яны пры зна ча юц ца 
толь кі ле ча чым ура чом з улі кам 
ін ды ві ду аль ных асаб лі вас цяў ар-
га ніз ма па цы ен та.
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У Ві цеб скім аб лас ным кар дыя ла гіч ным 
дыс пан се ры мож на атры маць ад каз на 
пы тан не, ці па гра жа юць вам ін фаркт або 
ін сульт. Спе цы я ліс ты ў пер шую чар гу рас-
каз ва юць па цы ен там, што трэ ба ра біць 
для пра ду хі лен ня гэ тых за хвор ван няў, а 
пры на яў нас ці ме ды цын скіх па ка зан няў 
бяс плат на вы кон ва ец ца аб сле да ван не. 
Ад нак пры жа дан ні лю бы зда ро вы мо жа 
пры клад на за 200 ты сяч руб лёў зра біць 
не аб ход ны ана ліз кры ві і кар дыя гра му, 
па ве дам ляе га лоў ны ўрач Ві цеб ска га 
аб лас но га кар дыя ла гіч на га дыс пан се ра 
Ула дзі мір ЛУ ГА ВОЙ.

На пра ця гу пя ці га доў у Ві цеб ску пра во дзіў ся 
спе цы яль ны ма ні то рынг — спе цы я ліс ты на зі-
ра лі за ста нам зда роўя 3,5 ты ся чы ча ла век. 
Кан чат ко выя звест кі бу дуць вя до мыя ў чэр ве-
ні, ад нак ужо сён ня ад зна ча ец ца, што моц на га 
рос ту за хва раль нас ці не на зі ра ец ца.

— На шы лю дзі па ча лі больш уваж лі ва ста-
віц ца да ста ну свай го зда роўя, — ка жа за гад-
чык ка фед ры тэ ра піі фа куль тэ та па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі Ві цеб ска га дзяр жаў на га ме ды-
цын ска га ўні вер сі тэ та пра фе сар Ула дзі слаў 
ПАД ПА ЛАЎ. — Час цей на бы ва юць ка рыс ныя 
пра дук ты хар ча ван ня. А якас нае хар ча ван не — 
адзін з сак рэ таў даў га лец ця… Па мя таю, як у 
мас коў скі мед ін сты тут пры еха ла пер шая аме-
ры кан ская дэ ле га цыя. Ад вя лі гас цей у леп шы 
рэ ста ран на цы я наль най кух ні — ха це лі ад біў-
ны мі ды ік рой на кар міць… А тыя: нам бы ры бу 
і па жа да на ад ва ра ную. Гэ та быў шок для афі-
цы ян таў і ра бот ні каў кух ні.

Для ля чэн ня хво рых у на шай кра і не ство ра ны 
ўсе на леж ныя ўмо вы, ад па вед на су свет ным стан-
дар там. Да стат ко ва пры га даць, як ле тась адзін 
40-га до вы не мец пры ехаў у Ві цебск і пе ра нёс тут 

ін фаркт. Ві цеб скія спе цы я ліс ты звя за лі ся пас ля з 
ня мец кі мі ка ле га мі, рас ка за лі пра тое, што зра бі-
лі, каб да па маг чы па цы ен ту. Тыя ска за лі, што ў іх 
да бе ла рус кіх ура чоў ня ма ні я кіх пы тан няў. Ад нак 
важ на ска заць і пра «ля чэн не» зда ро вых — эфек-
тыў ную сіс тэ му пра фі лак ты кі.

— У Ра сіі рас пра цоў ва юць но выя па ды хо ды да 
дыс пан се ры за цыі, — каб гра ма дзя ні ну бы ло эка-
на міч на вы гад на вес ці зда ро вы лад жыц ця, каб 
ён свое ча со ва на вед ваў ме ду ста но ву, вы кон ваў 
усе рэ ка мен да цыі ўра чоў, — пра цяг вае Уладзіслаў 
Пад па лаў. — А ў нас па куль ня ма ні я ка га сур' ёз на га 
«сты му лу». Мно гія па цы ен ты тры ма юц ца прын цы-
пу: ха чу — пры маю ле кі, не ха чу — не пры маю. Ад-
сюль і вы со кая коль касць тых жа ін суль таў. На спеў 
час по шу ку адэ кват ных сты му лю ю чых за ха даў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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У све цеУ све це  ��

Улас ны во пытУлас ны во пыт  ��

«КРА МЯ НЁ ВАЯ СІЛА» 
Ў ХАТ НІХ УМО ВАХ
Для зда ро ва га хар ча ван ня сва ёй сям'і мы ка рыс та ем ся
не толь кі здым ны мі філь тра мі, але і ак ты ві зу ем ва ду крэ ме нем

Да вед ка
Ле кар ста ра жыт на сці Па-

ра цэльс з да па мо гай крэ ме ню 
ля чыў апё кі і глы бо кія ра ны, 
за хвор ван ні ны рак і ма ча во га 
пу зы ра, за трым ку мо ча ад дзя-
лен ня і на ват нер во выя рас-
строй ствы.

ПРЫ ШЧЭП ЛІВАЕМСЯ
У ЕЎ РО ПЕ — ТЫ ДЗЕНЬ ІМУ НІ ЗА ЦЫІ 

22–26 кра са ві ка па іні цы я ты ве Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя пра хо-
дзіць Еў ра пей скі ты дзень іму ні за цыі. Гэ та што га до вая кам па нія для кра ін Еў ро пы 
на гад вае аб не аб ход нас ці аба ро ны ад ін фек цый ных за хвор ван няў з да па мо гай 
пра фі лак тыч ных пры шчэ пак.

Дзе ю чы ў на шай кра і не На цы я наль ны ка лян дар пра фі лак тыч ных пры шчэ пак 
пра ду гледж вае іму ні за цыю су праць 12 ін фек цый: дыф тэ рыі, по лі ямі э лі ту, слуп-
ня ку, кок лю шу, ту бер ку лё зу, ад ру, крас ну хі, эпі дпа ра ты ту, ге па ты ту В. Да дат ко-
ва пра ду гле джа на іму ні за цыя су праць пнеў ма ко ка вай і ге ма філь най ін фек цый, 
гры пу — для на сель ніц тва з най боль шай ры зы кай рас паў сюдж ван ня і цяж ка га 
пра ця кан ня ін фек цый.

Пра фі лак тыч ныя пры шчэп кі пра вод зяц ца так са ма па эпі дэ міч ных па ка зан нях 
су праць 17 ін фек цый. Дзя ку ю чы пла на вай вак цы на цыі, ле тась у кра і не не рэ гіст-
ра ва лі ся вы пад кі дыф тэ рыі, слуп ня ку, сін дро му пры ро джа най крас ну хі. Зні зі ла ся 
за хва раль насць на кок люш, эпі дэ міч ны па ра тыт. Рэ гіст ра ва лі ся адзін ка выя за ве-
зе ныя вы пад кі ад ру і крас ну хі.

Док тар ад ка жа Док тар ад ка жа   ��

Рас паў сю джа най 
па мыл кай пры ба раць бе 
з пра сту дай з'яў ля ец ца 
пры ём ан ты бі ё ты каў. Гэ та 
не ра зум на і не бяс печ на. 
Ан ты бі ё ты кі пры зна чае 
толь кі ўрач.

ЧЫР ВО НАЕ МЯ СА:ЧЫР ВО НАЕ МЯ СА:
НА ВОШ ТА І КОЛЬ КІ?НА ВОШ ТА І КОЛЬ КІ?

Асаб лі вас ці ра цы ё нуАсаб лі вас ці ра цы ё ну  ��

Пры хіль ні кі ве ге та ры ян ства пе ра ка на ны, 
што мя са не су мя шчаль нае з ду хоў ным 
рос там. А яшчэ энер ге ты ка за бі тых жы вёл 
шко дзіць фі зіч на му зда роўю. Ад нак гэ та 
хут чэй пы тан не ве ры, а не на ву ко вых 
до ка заў. Яшчэ ста ра даў нія пля мё ны 
ве ры лі: ка лі ча ла век есць мя са жы вёл, 
ён пры свой вае са бе іх якас ці — хіт расць, 
храб расць, хут касць, васт ры ню зро ку 
і г. д. Су час ні кі лі чаць, што ўжы ван не 
мя са ро біць ча ла ве ка агрэ сіў ным і 
дур на ва тым, уз мац няе жы вёль ныя якас ці, 
а зна чыць, спры яе дэ гра да цыі. Па спра бу ем 
жа ра за брац ца.

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

З мэ тай пра фі лак ты кі З мэ тай пра фі лак ты кі   �� СЛУХАЦЦА ДОКТАРА —
ВЫ ГАД НА!

ЧЫЯ СЯМ'Я РАЗ ВА ЛІЦ ЦА?
Нор май ста сун каў для мно гіх 
«на шых» лю дзей з'яў ля ец ца 
прэ тэн зія, якая пры лю бым 
зруч ным і ня зруч ным 
вы пад ку вы ля тае з нас, 
як ку ля з аў та ма та. 
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ЯК ДА ПА МАГ ЧЫ 
ІМУ НІ ТЭ ТУ


