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Ужы ван не тых ці ін шых пра дук таў 
здоль нае аб васт раць не ка то рыя ску ра-
ныя за хвор ван ні. Што гэ та за пра дук ты 
і за хвор ван ні, рас каз вае ўрач-дэр ма та-
ве не ро лаг Мінск ага га рад ско га клі ніч-
на га скур на-ве не ра ла гіч на га дыс пан-
се ра На дзея МІЛЬ КО ТА.

Пса ры яз 
Па ру шэн не аб мен ных пра цэ саў пры гэ тым 

за хвор ван ні з'яў ля ец ца пад ста вай для пры-
зна чэн ня ін ды ві ду аль най ды е ты — у за леж-
нас ці ад ста дыі пра грэ сі ра ван ня за хвор ван ня, 
на яў нас ці спа да рож ных за хвор ван няў і та кіх 
ус клад нен няў, як по лі арт рыт, эк зэ ма і інш.

Важ на 
Вы трым лі ваць рэ жым хар ча ван ня, не пе ра-

ядаць, не ўжы ваць тлус тае мя са, вэн джа нае, 
вост рае, здо бу, га род ні ну, ба га тую на эфір ныя 
алеі. Аб са лют на за ба ро не ны ал ка голь. Рэ ка-
мен ду ец ца ды е та з аб ме жа ван нем пра дук таў і 
хар чо вых рэ чы ваў, якія ўзруш ва юць нер во вую 
сіс тэ му (мя са, ры ба, моц ны чай і ка ва, соль). 
Не аб ход на атрым лі ваць з ежай больш ві та мі-
ну С, ка лію, маг нію, ёду, клят чат кі, пек ці наў. 
Ка лі ёсць ліш няя ва га, аб мя жоў ваць цу кар і 
пша ніч ны хлеб, жы вёль ны тлушч за мя ніць на 
рас лін ны. 1–2 ра зы на ты дзень — раз гру зач-
ныя дні: тва рож ныя, ма лоч ныя (ке фір ныя), га-
род нін ныя, яб лыч ныя.

Мож на 
� Мас ла, аліў ка вы, сла неч ні ка вы, ку ку руз-

ны алей.
� Ве ге та ры ян скія су пы з га род ні най, кру па-

мі, лап шой, суп ма лоч ны, фрук то вы.
� Мя са: яла ві чы на, ця ля ці на, трус у вы гля-

дзе па ра вых кат лет, фры ка дэ лек, кнэ ляў, суф-
ле. Каў ба сы: ды е тыч ная, док тар ская. Са сіс кі 
яла віч ныя.
� Ня тлус тая ры ба: трас ка, су дак, са зан, 

на ва га і інш.
� Тва рог све жы, ле пей абяс тлу шча ны, ке-

фір, сы ра ква ша, ацы да філь нае ма ла ко, ма ла-
ко, смя та на — толь кі для за праў кі страў.

� Яй кі пе ра важ на для га та ван ня страў. 
Бял ко вы ам лет. Асоб на ўсмят ку не больш за 
1 яйка ў су ткі.
� Све жая і сы рая га род ні на (морк ва, ка пус-

та, агур кі, па мі до ры). У ад ва ра ным вы гля дзе 
пра цёр тыя бу ра кі, буль бя ное пю рэ, зя лё ны 
га ро шак, квяцістая ка пус та, ка бач кі. Цы бу ля 
толь кі ва ра ная!
� Фрук ты са лод кія, спе лыя, му сы, жэ ле, 

пад лі вы. Ку ра га, чар на сліў, ра зы нкі.
� Са лод кае: мёд, ва рэн не, па сці ла, мар ме-

лад, ня здоб нае пя чэн не.
� За кус кі: са ла ты, ві не грэ ты, за ліў ная ры-

ба, зрэд ку — вы ма ча ны се ля дзец.
� Вад кія ка шы: грэц кая, аў ся ная, ры са вая, 

ман ная.

Нель га 
� Са ла, мар га рын.
� Су пы на мяс ным, рыб ным, грыб ным бу лё-

нах, кіс лая і тлус тая ка пус та, бар шчы.
� Сві ні на, кум пяк, тлус тая каў ба са, сві ныя 

сар дэль кі і са сіс кі, мяс ныя кан сер вы.
� Тлус тая ры ба: асят ро выя і інш.
� Вярш кі, вост ры сыр, тлус тыя пад лі вы.
� Кру тыя і сы рыя яй кі, яеч ні ца-гла зун ня.
� Ква ша ная і са лё ная га род ні на, ма ры на ды, 

ба бы, га рох, фа со ля, ча ча ві ца, шчаўе, га род ні-
на, ба га тая на эфір ныя алеі (час нок, рэ дзька, 
ра дыс ка).
� Кіс лыя ня спе лыя фрук ты, арэ хі.
� Ша ка лад, цу кер кі, тор ты, пі рож ныя, ма-

ро жа нае.
� Пе рац, гар чы ца, во цат, хрэн, ма я нэз, вэн-

джа нае, гры бы.

Ней ра дэр міт, эк зэ ма 
Зна чэн не ля чэб на га хар ча ван ня ў тэ ра піі 

алер гіч ных, са свер бам, за хвор ван няў ску ры 
ві да воч нае, та му што боль шая коль касць з 

на зва ных хва ро баў уз ні кае праз па та ла гіч на 
зме не ны аб мен рэ чы ваў, пры чы на мі яко га мо-
гуць быць функ цы я наль ныя рас строй ствы або 
за хвор ван ні ор га наў стра ва ван ня, хар чо вая 
ін так сі ка цыя, дыс бак тэ ры ёз, іды я сінк ра зія. Ля-
чэб нае хар ча ван не ў гэтым вы пад ку так са ма 
па тра буе ін ды ві ду аль на га па ды хо ду — улі ку 
кан сты ту цыі, уз рос ту, пра фе сіі і г. д.

Ня рэд ка пры чы най упар тай кра піў ні цы, 
эк зэ мы, ней ра дэр мі ту з'яў ля юц ца ма ла ко, 
мас ла, су ні цы, клуб ні цы, ра кі, рыб ныя і інш. 
пра дук ты.

Хар ча ван не, ба га тае хут ка за сва яль ны мі 
вуг ля во да мі (цу кар, са лод кія на поі), па вя ліч-
вае схіль насць да за па лен чых пра цэ саў. Ад-
нак зу сім без вуг ля во даў нель га, прос та яны 
па він ны быць «скла да ны мі» — грэц кая ка ша, 
ад ва ра ная буль ба з але ем, морк ва, бу ра кі, 
ту ша ны та пі нам бур. Цу кар ле пей за мя няць 
цук ра за мен ні ка мі, мар ме ла дам, вы раб ле ным 
на сар бі це, цу кер ка мі на са ха ры не.

Для алер гі каў вель мі ка рыс ны мі бу дуць га-
род ні на і фрук ты, якія нар ма лі зу юць ра бо ту 
кі шэч ні ка, а та му трэ ба ўклю чыць у ме ню ві-
не грэт з але ем, га род нін ныя і фрук то выя су пы, 
ва ра ную ка пус ту.

Пры эк зэме вост рай ці пад вост рай вар та 
па збя гаць вост ра га, са лё на га, вэн джа на га, 
яеч на га бял ку, мяс ных су поў, каў бас, дзі чы-
ны, сма жа на га мя са, кан сер ваў, пі ва, ка ка вы, 
моц на га чаю.

Пры эк зэ ме хра ніч най за ба ра ня юц ца толь-
кі тыя пра дук ты, якія яў на вы клі ка юць па гар-
шэн не, аб васт рэн не за хвор ван ня. Ка лі ўста на-
віць іх не ўда ец ца, трэ ба па збя гаць тых пра дук-
таў, што за ба ра ня юц ца пры вост рай эк зэ ме.

Алер гіі 
Пад за ба ро най
� Ма ла ко, яй кі, ку ры нае мя са, ік ра, мо-

рап ра дук ты, гры бы, арэ хі, мёд, цыт ру са выя, 
клуб ні цы, су ні цы, ма лі на, ана нас, ды ня, хур-
ма, ві на град, ба нан, гра нат, та ма ты, морк ва, 
бу ра кі, га рох, сель дэ рэй, пша ні ца, жы та, ша-
ка лад, ка ва, ка ка ва — усё гэ та па вы шае ад-
чу валь насць ар га ніз ма да ўздзе ян ня роз ных 
раз драж няль ні каў.

� Мяс ныя, ку ры ныя, рыб ныя і грыб ныя бу-
лё ны, вост рыя пры пра вы, час нок, рэ дзька, 
ра дыс ка, сы рая цы бу ля, гар чы ца, хрэн, пе-
рац, са лё ныя пра дук ты — усё, што змя шчае 
эк стра ак тыў ныя рэ чы вы і эфір ныя алеі.
� Кан сер ва ва ныя пра дук ты, хар чо выя да-

баў кі (фар ба валь ні кі, кан сер ван ты, эмуль га-
та ры, ара ма ты за та ры), праз што пад за ба-
ро ну трап ля юць, на прык лад, чып сы, су ха ры кі 
і інш.
� Ма ро жа нае, пі рож ныя, тор ты, га зі ра ва ныя 

на поі, жуй кі.

Да зва ля юц ца 
� Кіс ла ма лоч ныя пра дук ты (ке фір, смя та-

на, тва рог), яеч ны жаў ток.
� Ра фі на ва ны сла неч ні ка вы, аліў ка вы алеі, 

аб ме жа ва на — мас ла.
� Ва ра ная яла ві чы на, ця ля ці на, ня тлус тая 

сві ні на, трус, ін дыч ка, ба ра ні на. Алер ген ная 
ак тыў насць роз на га мя са зні жа ец ца пры за-
ма рож ван ні і па сту по вым раз ма рож ван ні, вы-
моч ван ні, пра цяг лай вар цы.
� Ка шы — грэц кая, аў ся ная, пяр ло вая, ку-

ку руз ная, ры са вая — на ва дзе.
� Га род ні ну па жа да на вы ма чыць у ха лод-

най ва дзе 1–2 га дзі ны. Ка пус та, рэ па, ка бач кі, 
па ці со ны, гар буз, са лат, не пар ні ко выя агур кі, 
буль ба.
� Яб лы кі (ан то наў ка, бе лы на ліў). Ка лі доб-

ра пе ра но сяц ца — чар ні цы, жу ра ві ны, слі ва, 
віш ня, бу я кі, брус ні цы, агрэст, гру ша.
� Чай (цу кар аб мя жоў ваць) без фрук то вых 

да ба вак, мі не раль ная ва да без га зу, кам пот з 
су ха фрук таў і све жых фрук таў і ягад, ука за-
ных вы шэй.
� Хлеб бе лы, чор ны, шэ ры, пя чэн не «Крэ-

кет».

Ня рэд ка пры чы най упар тай 
кра піў ні цы, эк зэ мы, ней ра дэр мі ту 
з'яў ля юц ца ма ла ко, мас ла,
су ні цы, клуб ні цы, ра кі, рыб ныя
і інш. пра дук ты.

Асаб лі вас ці хар ча ван ня Асаб лі вас ці хар ча ван ня   ��

ГЭ ТЫ НА ВЯЗ ЛІ ВЫ СВЕРБ 

Звяр тац ца сён ня да на род ных 
ле ка раў пры ля чэн ні ан ка ло гіі — 
цем ра шаль ства. Ча сам хво ры, 
на прык лад, пра хо дзіць хі мі я тэ ра пію, 
фак тыч на ўжо лі чыц ца зда ро вым, 
але рап там ха па ец ца за «на род ныя 
срод кі», і гэ та за бі вае па цы ен та. 
Ка лі ён ужы ваў ней кія атрут ныя 
рэ чы вы, то тут і тлу ма чыць ня ма 
ча го, а ка лі гэ та быў, умоў на ка жу чы, 
«чай ны грыб», то хво ра га мо жа 
за гу біць ад маў лен не ад пра ця гу
хі мі я тэ ра пеў тыч на га ля чэн ня 
праз не аб грун та ва ную ве ру ў цуд. 
Да вя рай це ўра чам — яны са праў ды 
вы ра та ва лі мно гіх.

У зні жэн ні смя рот нас ці ад ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў іль ві ную до лю зай мае пра фі-
лак ты ка, кры ху менш — ран няя ды яг нос ты-
ка, яшчэ менш — удас ка на лен не ля чэн ня. 
Ча ла век здоль ны да па маг чы са бе сам.

— Нель га ад маў ляц ца ад флю а раг ра фіі.
— Жан чы нам лю бо га ўзрос ту трэ ба рэ гу-

ляр на (у ідэа ле раз на год) на вед ваць гі не-
ко ла га (для за бо ру маз ка і агля ду ма лоч най 
за ло зы).

— Жан чы нам пас ля 45 га доў — раз у два 
га ды ра біць ма маг ра фію.

— Муж чы нам пас ля 60 га доў — зда ваць 
кроў на пра статс пе цы фіч ны ан ты ген (ПСА).

— Муж чы нам і жан чы нам пас ля 50–60 га-
доў — пра хо дзіць аб сле да ван не страў ні ка 
(гаст рас ка пію) і кі шэч ні ка (ка ла нас ка пію).

— Са чыць за хар ча ван нем — менш ежы 
жы вёль най, больш рас лін най. За хап лен не мя-
сам і вэн джа ным па вя ліч вае ры зы ку не ка то-
рых за хвор ван няў, у тым лі ку ра ку пра ста ты.

— Што вам ра біць з ку рэн нем, вы ве да-
е це і са мі (кі нуць ку рыць!).

У на шай кра і не ажыц цяў ля ец ца скры нінг 
(аб сле да ван не па цы ен таў, якія не ма юць 
ні я кіх скар гаў на зда роўе) па не каль кіх ві-
дах ра ку.

Рак ма лоч най за ло зы. Скры нінг пра цяг-
ва ец ца на ба зе ста ліч ных па лі клі нік Са вец-
ка га ра ё на. Зда ро выя жан чы ны ва ўзрос це 
50–65 га доў аб сле ду юц ца на ма мог ра фе. 
Здым кі пра гля да юц ца не ад ным, як звы чай-
на, а дву ма ўра ча мі-рэнт ге но ла га мі. Ка лі па-
тра бу ец ца да аб сле да ван не (уль тра гук, бія-
псія) або ля чэн не, яно пра во дзіц ца на ба зе 
га рад ско га ан ка ла гіч на га дыс пан се ра.

Рак пра ста ты. Скры нінг за вяр шыў ся ў 
Пер ша май скім, Мас коў скім, За вод скім ра ё-
нах ста лі цы. Тэ ра пеў ты на звы чай ным пры-
ёме на кі роў ва юць усіх муж чын ва ўзрос це 
пас ля 65 га доў на ана ліз кры ві на пра стат-
с пе цы фіч ны ан ты ген.

Рак шый кі мат кі. Скры нінг пра во дзіц ца 
на ба зе жа но чых кан суль та цый го ра да. Усе 
па цы ент кі зда юць маз кі, якія ад праў ля юц ца 
на цы та ла гіч нае да сле да ван не.

Рак тоў ста га кі шэч ні ка. Скры нінг ажыц-
цяў ля ец ца ў па лі клі ні ках Са лі гор ска. Муж-
чы ны і жан чы ны ва ўзрос це 55–60 га доў 
аб сле ду юц ца на сха ва ную кроў у ка ле. Для 
гэ та га пры мя ня ец ца спе цы яль ная тэст-сіс-
тэ ма. Да сле да ван не трох ра зо вае. Ка лі хоць 
адзін з тэс таў ста ноў чы, па цы ен ту вы кон ва-
ец ца ка ла нас ка пія.

Трэ ба ве даць 
Ра ка выя пух лі ны, якія раз ві ва юц ца 

на вон ка вых або ўнут ра ных па верх нях 
ар га ніз ма, на прык лад пух лі ны ску ры, 
кі шэч ні ка, на зы ва юц ца кар цы но ма мі. 
Гэ та най больш час ты від пух лін у све-
це, у тым лі ку і ў нас.

У апор ных ткан ках ар га ніз ма — кас-
цях і мыш цах — раз ві ва юц ца сар ко-
мы.

У лім фа тыч ных вуз лах і імун най сіс-
тэ ме — лім фо мы.

У кос ным моз гу — лей ке міі.

1. Пры кла дзе ха лад на ва-
ты кам прэс на лоб.

2. Дасць вы піць га рач ка па-
ні жаль ны сро дак.

Та кія ле кі трэ ба пры маць 
вель мі асця рож на. У ап тэ ках 
на гэ ты вы па дак пра па ну ец ца 
шы ро кі асар ты мент: па ра цэ та-
мол, ібуп ра фен, ас пі рын. Для 
дзя цей вы со кая тэм пе ра ту ра 
вель мі не бяс печ ная, а та му 
зва ні це ў «хут кую».

3. Па дасць піц цё, каб па-
пя рэ дзіць абяз вод жван не. 
Па ды дуць чай з мё дам і лі мо-
нам, ва да з аб ля пі ха вым або 
ма лі на вым ва рэн нем, со кі, мі-

не раль ная ва да без га зу, мор-
сы. Чым мац ней хво ры бу дзе 
па цець, тым ні жэй бу дзе тэм-
пе ра ту ра.

4. Мож на па спра ба ваць 
рас ці ран ні — адэ ка ло нам, 
спір там, га рэл кай, во ца там, 
раз ве дзе ным у ва дзе, ці хоць 
бы прос та ва дой. Вы сы хан не 
рас тво ру зні жае тэм пе ра ту ру 
це ла. Пас ля гэ тай пра цэ ду ры 
не трэ ба ад ра зу ўкры ваць ці 
апра наць хво ра га. Толь кі праз 
ней кі час трэ ба па даць пі жа му 
ці спар тыў ныя шта ны з фут-
бол кай. І зноў па даць чай з 
лі пай, ра мон кам і мё дам. Пры 

тэм пе ра ту ры трэ ба піць шмат 
і час та.

5. Пра вет рыць па кой, зра-
біць віль гот ную ўбор ку.

Пры моц най га рач цы і ва-
ні тах вы ка рыс тоў ва юць на ват 
рэк таль ныя свеч кі.

Гэ та важ на 
У хат ніх умо вах і сва і мі сі-

ла мі мож на вы ле чыць толь кі 
са мыя лёг кія пра студ ныя за-
хвор ван ні.

З пы тан нем, ча му ў да рос-
ла га або дзі ця ці тры ма ец ца 
тэм пе ра ту ра 38 гра ду саў без 

ней кіх ін шых сімп то маў, 
ле пей звяр тац ца да спе-
цы я ліс та — тэ ра пеў та 
або пе ды ят ра. За та кім 
ста нам мо жа ха вац ца аб-
сцэс, ін фек цыя мо ча па-
ла вой сіс тэ мы, ма ля рыя, 
тыф, ін фаркт, на ступ ствы 
траў мы і г. д. Урач пас ля 
агля ду, хут чэй за ўсё, пры-
зна чыць пэў ныя да сле да-
ван ні — ана ліз ма чы і кры-
ві, па сеў мак ро ты і інш. Не 
ля нуй це ся зда ваць са мыя 
прос тыя ана лі зы — для 
спе цы я ліс та яны вель мі 
ін фар ма тыў ныя.

Так, толь кі па ана лі зе 
кры ві мож на мер ка ваць, 
якая ін фек цыя вас на пат-
ка ла — ві рус ная ці бак тэ-
ры яль ная.

ТЫ Ж ГА РЫШ!
Ка лі тэм пе ра ту ра не пе ра вы шае 38–38,5 гра ду са, не спя шай це ся яе збі ваць. 
Дай це ар га ніз му па зма гац ца з уз бу джаль ні ка мі пра сту ды, гры пу, вост рых 
рэ спі ра тор ных ві рус ных ін фек цый. Не кант ра лю е мы пры ём га рач ка па ні жаль ных 
срод каў спы ніць іму ні тэт. Ад нак ка лі тэм пе ра ту ра ня ўхіль на «паў зе» ўверх, 
пры май це ме ры. Пры вель мі вы со кай тэм пе ра ту ры хво ры ста но віц ца 
без да па мож ным, а та му па ві нен быць нех та, хто па кла по ціц ца пра яго і зро біць 
на ступ нае:

Ра ка выя аб ста ві ныРа ка выя аб ста ві ны  ��

КА ЛІ ВЫ ЦЭ НІ ЦЕ ЖЫЦ ЦЁ 

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА. 


