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У мінск ага шэф-по ва ра Інь я цыа Ро за, 

пра фе са ра Швей цар скай ака дэ міі 

ку лі нар ных мас тац тваў, свой па ды ход 

да га та ван ня страў, у тым лі ку 

і бе ла рус кіх тра ды цый ных — баб кі, 

ма чан кі, дра ні каў і кал ду ноў. Іх ён 

га туе ма дэр ні зу ю чы. Сам жа вель мі 

лю біць тон кія блі ны, якія пя чэ яму 

ча сам бу ду чая це шча, ка лі ра зам 

з ня вес тай Люд мі лай яны едуць да яе 

баць коў у Слуцк.

«Што ў жыц ці са мае га лоў нае?» — не як, 

жар ту ю чы, за пы та лі мы ў на ша га пя ці га до ва-

га хрэс ні ка. «Ве ся ліц ца і га та ваць», — ад ка-

заў, не за дум ва ю чы ся, ма лы. Гэ та не па срэд-

ная дзі ця чая фі ла со фія вы яві ла ся ад ной чы 

за свя точ ным ста лом, за якім са браў ся наш 

вя лі кі ся мей ны клан. Бы ло ві даць: хлоп чык 

яшчэ больш вост ра, чым усе мы, да рос лыя, 

ад чу вае энер гію ра дас ці бліз кіх лю дзей, якія 

пры го жа пад рых та ва лі ся для су стрэ чы з на-

го ды дня на ра джэн ня ба бу лі. Эс тэ тыч ны стол, 

во дар страў, усмеш кі на тва рах... І да гэ туль 

не за бы ва юц ца яго сло вы: «Як доб ра, ка лі 

мы ўсе ра зам».

І коль кі ж у гэ тым праў ды! Маг чы ма, не ўсе 

ве да юць, ад нак у ан тыч нас ці сфар мі ра ва ла-

ся фі ла соф скае ву чэн не: эпі ку рэ ізм. Сваю 

шко лу 32-га до вы Эпі кур ар га ні за ваў яшчэ ў 

310 го дзе да на шай эры. Згод на з ву чэн нем 

най вы шэй шай муд рас цю лі чыц ца атры ман не 

аса ло ды ад жыц ця. Дык вось, тое шчас це, што 

зі ха це ла ў ва чах юна га фі ло са фа-эпі ку рэй-

ца, пры га да ла ся, ка лі раз маў ля лі мы з Інь я-

цыа Ро за пас ля май стар-кла са на фес ты ва лі 

Coffee Fest Belarus 2019 у ад ным з буй ных 

ганд лё вых цэнт раў Мін ска. Там ку хар з Сі цы-

ліі па каз ваў, як га та ваць не ка то рыя стра вы 

са сма кам ка вы. «Ежа нам, акра мя ка рыс ці, 

пад тры ман ня жыц цё вых сіл, до рыць ра дасць 

і шчас це, яна яд нае нас», — так ад ка заў Інь я-

цыа на пы тан не, ці ёсць у яго свая фі ла со фія 

ежы. А по тым да даў: «Фі ла со фія прос тая, як 

у дзя цін стве...»

Вось яе італь я нец і вы знае. І ў гэ тай су вя зі 

пры га даў ся нам яшчэ вя до мы муль цік «Ра-

та туй». Па мя та е це, як рэ ста ран ны кры тык 

Ан ту ан, у яко га вы раз тва ру заў сё ды кіс лы 

і не за да во ле ны, спа жы ваў, зда ец ца, ра гу з 

ага род ні ны. Та ды на яго тва ры з'яў ля ла ся 

ўсмеш ка ад вя лі ка га за да валь нен ня. Ча му? 

Так смач на га та ва ла ў дзя цін стве яго ма ма. 

І ён у тыя мо ман ты быў шчас лі вы. Вось і наш 

ві за ві імк нец ца, каб яго стра вы да ры лі лю дзям 

мо ман ты шчас ця.

Га туе іх, мы ба чы лі, з аса ло дай, на тхнен-

нем. Ве се ла! А ру кі гэ та га вір ту о за лё та юць 

над плі той, па тэль няй, та лер кай ды ін грэ дыен -

та мі так хут ка, што на ват цяж ка зла віць кадр. 

І ба дай, са мы га лоў ны ін грэ ды ент, якім Інь я-

цыа пры праў ляе свае стра вы, — ду шэў ная 

энер гія.

Ад куль у яго та кі па ды ход да га та ван ня, ці 

мае ён свае сак рэ ты і ча му так па да ба ец ца 

італь ян цу з Сі цы ліі жыць у Бе ла ру сі — пра гэ-

та Інь я цыа рас ка заў сам. Да рэ чы, на доб рай 

рус кай мо ве. А ча сам, ка лі італь ян скі ак цэнт 

экс прэ сіў на га су раз моў ні ка не да зва ляў нам 

хут ка зра зу мець сэнс, то да па ма га ла Люд мі-

ла, яго ня вес та.

І сыш лі ся мы на тым, што ка лі зна ё міш ся 

з кух няй роз ных на ро даў, то не толь кі раз ві-

ва еш густ, але са праў ды спа сці га еш іх куль-

ту ру, тра ды цыі праз ха рак тэр ныя сло вы ды 

наз вы мяс цо вас цяў. Праз ежу ад бы ва ец ца 

ўза е ма пра нік нен не куль тур, праз яе мы па чы-

на ем сяб ра ваць. Бо ежа апры ёры — вель мі 

важ ная част ка жыц ця ча ла ве ка... А па чы наў 

Інь я цыа з не вя лі ка га рэ ста ра нчы ка пры га тэ лі 

ста рэй ша га бра та ў род ным мяс тэч ку Шык-

ле на Сі цы ліі: ужо ў дзевяць га доў пра ца ваў 

афі цы ян там. У 13 па ехаў у Ба лон ню ву чыц-

ца на метр да тэ ля. По тым бы ла швей цар ская 

Ла за на, дзе ў пры ват най ку лі нар най ака дэ міі 

ў 21 год атры маў дып лом ку ха ра. Пас ля там 

жа ву чыў ся яшчэ тры га ды пад кі раў ніц твам 

фран цуз ска га шэф-по ва ра Але на Ша пе ля. 

І за слу жыў зван не executіve chef: гэ та ўжо 

ўмен не як га та ваць, так і цал кам ар га ні за ваць 

увесь пра цэс на су час най рэ ста ран най кух ні. 

А пас ля сі цы лі ец ез дзіў па све це, вы ву чаў 

рэ гі я наль ныя кух ні роз ных кра ін і да лу чаў ты-

ся чы лю дзей да тра ды цый між зем на мор скай 

кух ні. Яму бы лі ўдзяч ныя, як пры знаў ся, мно-

гія вя до мыя асо бы: бы лы прэ зі дэнт Аме ры кі 

Біл Клін тан, па пу ляр ныя вы ка наў цы Лу ча на 

Па ва ро ці, Стынг... І вя до ма ж, прос та доб рыя 

лю дзі, якім спа да ба ла ся яго кух ня. Ця пер і 

мы — у іх лі ку.

З на ша га дыя ло гу з Інь я цыа Ро за мы вы-

бра лі не ка то рыя ка ва лач кі, якія да юць маг чы-

масць зра зу мець яго ную жыц цё вую фі ла со-

фію і па гля дзець на свет ва чы ма шэф-по ва ра 

вы со ка га кла са.

Маё жыц цё па доб нае да зай маль на га ку-

лі нар на га па да рож жа, яно доў жыц ца амаль 

35 га доў. І дзе б я ні па бы ваў, усю ды мя не 

пры ма юць як бра та.

Ма ма мая Джу зэ па вы дат на га та ва ла 

па сту, пяк ла пі ра гі, ту шы ла мя са, дый та та 

Джа ка ма ўмеў га та ваць. Што б мы ні елі, нам 

заў сё ды бы ло смач на. Між зем на мор ская кух-

ня — вы дат ная, ка рыс ная. Баць кі бе раж лі ва 

ста ві лі ся да пра дук таў. У італь ян цаў гэ та ў 

кры ві — доб ра га та ваць.

Смак страў, які за пом ніў ся ў дзя цін стве, 

мы по тым шу ка ем усё жыц цё, і ка лі ад чу ем 

яго, ска жам, у рэ ста ра не, то ра ду ем ся. Та му ў 

нас у ме ню ёсць стра вы ад ма ёй ба бу лі Джа-

ва ны, ад ма мы Джу зэ пы...

Пра ца ваць мне прый шло ся з ран ня га 

ўзрос ту. Ка лі ў Ба лон ні я ву чыў ся на метр-

да тэ ля, то ды рэк тар рэ ста ра на мне ска за ла: 

«На вош та та бе ву чыц ца на яго? У ця бе ж 

та лент у ру ках! Ідзі ву чыц ца на ку ха ра». Яна 

ме ла ра цыю, мне толь кі і па да ба ла ся — га та-

ваць! Та му па трэб на бы ла прак ты ка.

У мя не ха рак тар вель мі эма цы я наль ны. 

Не на ві джу бес па ра дак — люб лю аку рат насць 

ва ўсім. І ў вон ка вым вы гля дзе ча ла ве ка, і ў 

тым, як ён пра цуе. Мя не так на ву чы лі, і я та-

ко га па тра бую ад сва іх ра бот ні каў. Па ра дак 

па ві нен быць як у вой ску! Хлоп чы кі-афі цы ян-

ты, якія ў ар міі па бы ва лі, не ста яць на мес цы: 

ру ха выя, ста ран ныя, вель мі хут кія. А хто ў 

вой ску не быў, тыя ней кія... кап рыз ныя. Я сам 

слу жыў. І гэ та быў вель мі доб ры до свед.

І ў Іта ліі ёсць стра вы, па доб ныя да бе ла-

рус кіх. На мя жы з Аў стры яй, у го ра дзе Уды нэ 

(не вя лі кі го рад у паў ноч най Іта ліі. — Аўт.), га-

ту юць вя лі кі дра нік, мат пот на зы ва ец ца. Гэ та 

два плас ты цёр тай буль бы, якія сма жац ца 

на па тэль ні, а між імі кла дзец ца мя са, пас ля 

трэ ба ў пе чы гэ ты мат пот па тры маць. А по тым 

ён рэ жац ца на ка вал кі. На кал ду ны па сма ку 

вель мі па доб ны. Яшчэ фа со ле вы суп на Сі-

цы ліі ва раць: ён як бе ла рус кі. Вель мі шмат 

страў са сві ні ны на ва шыя па доб ныя. Ра ві ё-

лі ж на гад ва юць ва рэ ні кі, пель ме ні, клёц кі. Іх 

на паў ня юць шпі на там, сы рам, мя сам... Вель мі 

шмат та кіх страў з ва ры я цы я мі — гэ та мо гуць 

быць спе цыі, ней кія да баў кі.

Пас ля вай ны італь ян ская кух ня бы ла 

бед ная. У Іта ліі ця пер яе на зы ва юць бас тар дзі-

на (ад сло ва bastard, што азна чае: па за шлюб-

ны, па боч ны, не за кон на на ро джа ны. — Аўт.). 

У ма ім род ным рэ гі ё не шмат бы ло ара баў, 

тур каў, са ра цы наў, грэ каў, нем цаў... Гэ тыя ж 

лю дзі так са ма га та ва лі ежу. І пры ўно сі лі сваю 

куль ту ру ў італь ян скую кух ню, свой ды зайн... 

І та му атры маў ся та кі вя лі кі мікс кух няў. Так 

і фар мі ра ва ла ся ку лі нар ная мо да Іта ліі. Яна 

рэ гі я наль ная ў боль шай сту пе ні.

Мы, італь ян цы, лю бім ім пра ві за ваць. 

І на ват у ней кія тра ды цый ныя стра вы да да-

ем неш та сваё. Мае ка ле гі, бе ла рус кія ку-

ха ры, на коль кі я ве даю, не вель мі імк нуц ца 

ім пра ві за ваць з тра ды цый най кух няй. Але 

мож на ўзяць тры асноў ныя ін грэ ды ен ты і прэ-

зен та ваць ста ра даў нюю стра ву як ма дэрн. 

Я, на прык лад, ма гу зра біць га луб цы з ры бай, 

ска рыс таў шы чыр во ную ка пус ту. Ры ба ва ша, 

ка пус та ва ша... Ці, ска жам, кар па фар шы-

ра ва на га, тра ды цый ную бе ла рус кую стра ву, 

ма гу зра біць з ра зы нка мі, мін да лём, су ша ным 

кро пам, якія да дам у мя са кар па. І зва ру яго 

ў бу рач ным бу лё не з лаў ро вым ліс том. На ват 

мож на ўзяць бе ла рус кую стра ву, па клас ці яе 

на пры го жую пар ца ля на вую та лер ку, не аба-

вяз ко ва глі ня ную, і злёг ку яе ўпры го жыць, — 

вось яна і бу дзе ма дэр ні за ва ная.

Тра ды цый ныя бе ла рус кія стра вы, без-

умоў на, па трэб ныя. Гэ та гіс то рыя. Доб ра, 

што ў бе ла рус кіх га зе тах, ча со пі сах пі шуць 

пра ба бу лек з глы бін кі, якія га ту юць спрад веч-

на бе ла рус кія стра вы. І па куль тыя ба бу лі жы-

выя, трэ ба па спець пе ра няць ад іх ку лі нар ны 

до свед, які да стаў ся ім ад іх ба буль і ма туль.

Мне вель мі па да ба ец ца буль бя ная баб-

ка. Я і сам яе ра біў. А па да чу ма дэр ні за ваў. 

Ма чан ку так са ма га та ваў, кал ду ны, дра ні кі... 

Ад ной чы ў гас цях быў, дзе ба бу ля на сма жы ла 

дра ні каў. Ін грэ ды ен ты ж на ступ ныя: буль бач-

ка, тро хі цы бу лі, соль. І ўсё! І сма жы лі ся яны 

на чы гун най па тэль ні на сві ным тлу шчы. Як 

жа бы ло смач на! На вош та ў дра ні кі да да ваць 

яй кі, му ку, са ла? Смак губ ля ец ца. А я га та ваў 

дра ні кі на ват без цы бу лі: на цёр буль бы, да даў 

ві та мін С, каб не чар не ла буль ба, і сма жыў на 

чы гун най па тэль ні. Яны бы лі та кія за ла ціс тыя! 

Ра да ва лі во ка! Ну а ма дэр ні за цыю зла дзіў 

за кошт ла со ся, хат няй смя та ны. І па рач ку 

гры боў да даў.

Ад на го вон ка ва га вы гля ду страў ма-

ла, ка лі ня ма сма ку ўнут ры. Мой па ды ход 

у га та ван ні: спа чат ку ра бі смач на, по тым 

упры гож вай. І ка рыс на па він на быць. Доб-

ры ку хар — ён трош кі док тар, трош кі ды е то-

лаг. Ка лі ку хар не кла по ціц ца пра за ха ван не 

ві та мі наў ды ін шых ка рыс ных рэ чы ваў, гэ та 

вель мі дрэн на. Част ка ма ёй кан цэп цыі ў га-

та ван ні: на ту раль ная, ка рыс ная, прос тая, пры 

тым шмат аб ліч ная хат няя сі цы лій ская кух ня, 

што бу дзе да ступ ная кож на му гос цю на шай 

тра то рыі.

Каб смач на бы ло, пра ду шу не трэ ба за-

бы ваць. Ду ша па трэб ная, эмо цыя, лю боў да 

пра цы. Не лю біш сваю пра цу — ні ко лі ў ця бе 

стра ва не атры ма ец ца. Яна бу дзе ні я кай, пус-

той, бо на поў ніц ца тва ёй абы яка вас цю. Та кая 

не энер ге тыч ная ежа ні ко га не па ра дуе.

У ежы і ў шчас ця шмат агуль на га. Са-

праў нае шчас це, вя до ма ж, не ў ежы, але 

ка лі спа жы ва еш смач ную стра ву, то мо жаш 

ад чуць, як яно, шчас це, нас лё гень ка так за 

пле чы пры аб ды мае.

Не люб лю тых, хто ў твар усмі ха ец ца, 

а сам хо ча ўда рыць у спі ну. З імі пе ра стаю 

ка му ні ка ваць. У Бе ла ру сі я та кіх лю дзей не 

су стра каў, та му мне тут вель мі па да ба ец ца.

Бе ла ру сы — най леп шыя ў све це. Пра гэ-

та я не раз чуў у ін шых кра і нах. Да ін ша зем цаў 

доб ра ста вяц ца. І жы вуць тут лепш, чым там, 

дзе я бы ваў. Гэ та не кам плі мент: 14 га доў я ў 

Бе ла ру сі, мне ёсць з чым па раў ноў ваць. Тут 

жа — ні цу на мі ня ма, ні зем ле тра сен няў, клі-

мат доб ры (мы су стра ка лі ся з Інь я цыа ў хут кім 

ча се пас ля аб вест кі ў нэ це: «Ары гі наль ны па-

да ру нак на Ка ля ды зра бі ла пры ро да жы ха рам 

італь ян скай Сі цы ліі. Вул кан Эт на пра чнуў ся 

ў па ня дзе лак і па чаў сваё вы вяр жэн не...» — 

Аўт.). А якая цу доў ная зі ма сё ле та: мяк кая, 

не вель мі ма роз ная. У Іта ліі на шмат ха лад-

ней бы ло. А жыц цё ў Іта ліі? Яно ня лёг кае: 

там шмат міг ран таў, не спа кой на. А ў Мін ску ў 

тры га дзі ны но чы мож на вый сці па гу ляць. Мне 

па да ба ец ца, што сяб роў ства па між Іта лі яй і 

Бе ла рус сю мац нее, ак ты ві зу ец ца.

Ра да вац ца жыц цю лю дзям пе ра шка-

джа юць зайз драсць, эга ізм, праз мер ная 

ашчад насць. І ў пра фе сіі так, і ў зно сі нах. 

Якас ці па доб ныя, толь кі дай ім во лю, кож на га 

збяд ня юць, пе ра шка джа юць рас ці, бла ку юць 

раз віц цё. Трэ ба сяб ра ваць і ўзба га чаць ад но 

ад на го, не ба яц ца быць ад кры ты мі ад но ад-

на му і ўся му све ту.

Ва лян ці на і Іван ЖДА НО ВІ ЧЫ.

Ці ка вы су раз моў нікЦі ка вы су раз моў нік

ЖЫЦ ЦЁ СА СМА КАМ,

ГЭ ТА ЦІ КА ВА. Ка жуць, доў гае 

і шчас лі вае жыц цё ў Япо ніі ўва саб ляе 

доў гая лок шы на. У Іс па ніі ды Пар ту-

га ліі сім ва лам шчас ця стаў ві на град: 

вы печ ку з ім час та га ту юць як знак 

доб рых па жа дан няў. У Грэ цыі шчас це 

звя за на з гра на там, у Іта ліі — з ча ча ві-

цай, у Кі таі — з кар пам.

А ў Бе ла ру сі які пра дукт ува саб ляе 

шчас це? Мо жа, блі ны? Як лі чы це?

аль бо Кры ху 
пра фі ла со фію ежы

Пас ля вы свет лі ла ся, што хе лі-

ка бак тар «да па ма гае» і раз віц цю 

ра ку страў ні ка. Та му ан ко ла гі ка-

жуць, што ня дрэн на бы ло б ад яе 

па зба віц ца ўсім. Але па коль кі «вер-

та лёт ны» мік роб ёсць у боль шай 

част кі на сель ніц тва пла не ты, то 

пры зна чаць сур' ёз ныя ан ты біё  ты кі 

ўсім, па куль ня ма яз вы ці гаст ры ту, 

ме ды кі не ра ша юц ца. У якіх вы пад-

ках трэ ба аб сле да вац ца на хе лі ка-

бак тар? Ці па тра бу ец ца аба вяз ко-

вае ля чэн не, ка лі мік роб вы яві лі 

ў бліз ка га сва я ка і дзе яго мож-

на «пад ха піць», мы рас пы та лі ва 

ўра ча-ін фек цы я ніс та 11-й га рад-

ской па лі клі ні кі г. Мін ска Анд рэя 

МА КА РЭ ВІ ЧА.

— Анд рэй Мі хай ла віч, як мож на 

за ра зіц ца бак тэ ры яй хе лі ка бак тар 

пі ла ры?

— Гэ та маг чы ма ў лю бым мес цы 

гра мад ска га хар ча ван ня, у гас цях — 

праз по суд. Шлях яе пе ра да чы — хар-

чо вы.

— Праз бруд ныя ру кі, ня мы тую 

ага род ні ну, ва ду мож на за ра зіц-

ца?

— Так, усё гэ та так са ма мо жа 

стаць кры ні цай за ра жэн ня. Лі чыц ца, 

што чым больш бед ная кра і на, тым 

са ні тар на-гі гі е ніч ныя ўмо вы гор шыя 

і, ад па вед на, ры зы ка за ра жэн ня вы-

шэй шая. Уво гу ле больш за 50 пра-

цэн таў на сель ніц тва пла не ты лі чыц ца 

за ра жа ным гэ тай бак тэ ры яй. Але па-

коль кі не ўсе мы доб ра аб сле да ва-

ны, на са мрэч гэ та ліч ба мо жа быць 

боль шай.

— Хе лі ка бак тар пі ла ры заў сё ды 

пра яў ляе ся бе пэў ны мі сімп то ма-

мі? Ці яна мо жа жыць у ар га ніз ме 

ці ха, ні я кіх шкод ных на ступ стваў 

не вы клі ка ю чы?

— Пэў ныя дыс пеп січ ныя рас-

строй ствы (цяж кае і ба лю чае стра-

ва ван не. — Аўт.) яна пе ры я дыч на 

мо жа вы клі каць.

— З які мі сімп то ма мі вар та іс ці 

пра вя рац ца?

— Гэ та кла січ ныя сімп то мы вост-

ра га і хра ніч на га гаст ры ту: бо лі ў 

эпі гаст рыі, ад сут насць апе ты ту, па-

чуц цё ця жа ру ў страў ні ку, уз дуц це 

жы ва та, млос насць, ня ўстой лі вы 

стул (за по ры і па нос), пя кот ка, ад-

рыж ка. Ад па вед на, і сла басць, бо не 

за свой ва юц ца спа жыў ныя рэ чы вы. 

З та кі мі сімп то ма мі вар та звяр тац ца 

да тэ ра пеў та.

— Як вы яў ля юць гэ ту бак тэ-

рыю?

— Спо са баў не каль кі, у тым лі ку 

па ана лі зе кры ві, ды халь ным тэс це. 

Але за ла тым стан дар там з'яў ля ец ца 

фіб ра гаст ра ду а дэ нас ка пія з бія псі яй, 

або па прос ту зонд. Па жа да на браць 

ка ва лач кі ткан кі з не каль кіх ад дзе-

лаў страў ні ка, за тым пад мік ра ско-

пам вы зна ча ец ца сту пень змя нен няў 

эпі тэ лію слі зіс тай.

— Ка лі ў не ка га ў сям'і вы яві лі 

хе лі ка бак тар, гэ та азна чае, што, 

хут чэй за ўсё, яна ёсць і ў ас тат-

ніх чле наў сям'і? Ім так са ма трэ ба 

ля чыц ца? Ці су праць ста іць гэ та му 

мік ро бу наш іму ні тэт?

— У мік ро ба ёсць свае асаб лі вас ці, 

дзя ку ю чы якім ён імк нец ца вы жыць у 

жорст кіх умо вах са лё на га ася род дзя 

страў ні ка. Яны на зы ва юц ца фак та-

ра мі ві ру лент нас ці. Ад па вед на і наш 

іму ні тэт імк нец ца спра віц ца з гэ тым 

мік ро бам. І тут мно гае за ле жыць ад 

ге не тыч ных асаб лі вас цяў ча ла ве ка 

і ві ру лент ных улас ці вас цяў мік ро ба. 

Ёсць лю дзі больш ус пры маль ныя да 

гэ тай ін фек цыі «дзя ку ю чы» асаб лі-

вас цям сва ёй імун най сіс тэ мы, ёсць 

менш схіль ныя. Лі чыц ца, што ін фі-

цы ра ва на боль шасць на сель ніц тва 

пла не ты. Але не ўсім гэ ты мік роб на-

но сіць шко ду. Ця чэн не мо жа быць 

як бес сімп том ным, так і з клі ніч ны мі 

пра ява мі.

— Да ка за на, што хе лі ка бак тар 

пі ла ры вы клі кае гаст рыт. А шкод-

ная ежа мо жа яго вы клі каць?

— Скла да на ўя віць та кую ежу, 

з якой не спра віц ца до сыць агрэ-

сіў ная са ля ная кіс ла та, якую вы-

пра цоў вае наш ар га нізм пад час 

стра ва ван ня. Ін шая рэч, ка лі ў 

ар га ніз ме па вы ша на вы пра цоў-

ка са ля най кіс ла ты. Ка лі ў та кім 

вы пад ку з'ес ці штось ці вост рае ці 

кіс лае, то мо жа ўзнік нуць вост ры 

гаст рыт. І ад ным з фак та раў па-

вы шэн ня ўзроў ню са ля най кіс ла ты 

мо жа быць хе лі ка бак тар. Та му яе 

на яў насць лі чыц ца ад ной з пры чын 

вост ра га гаст ры ту.

— Як ле чыц ца хе лі ка бак тар?

— Ёсць не каль кі схем эра ды ка-

цыі (зні шчэн ня бак тэ рыі). На між-

на род ных кан грэ сах яны па ста ян на 

ка рэк ту юц ца. Бо ў роз ных кра і нах 

на сель ніц тва па-роз на му рэ агуе на 

ля чэн не. Кла січ ная схе ма — гэ та 

два ан ты бі ё ты кі і ін гі бі тар пра тон най 

пом пы — прэ па рат, які зні жае вы-

пра цоў ку кіс ла ты ў страў ні ку. У нас 

пер шая схе ма, як пра ві ла, та кая: 

кла січ ны амак сі цы лін, кла рыт ра мі цін 

і штось ці з ін гі бі та раў. Па жа да на ўсе 

прэ па ра ты пры маць брэн да выя: яны 

больш эфек тыў ныя. Курс ля чэн ня — 

ка ля двух тыд няў. Хоць зда ра ец ца, 

што па цы ен ты не вы трым лі ва юць 

ля чэн ня і спы ня юць яго са ма стой-

на. Усё ж та кі до зы ан ты бі ё ты ку да-

во лі вя лі кія.

— Ці праў да, што ля чэн не з пер-

ша га ра зу рэд ка бы вае эфек тыў-

ным?

— Ка лі ўсё ж та кі пры маць прэ па-

ра ты і пры трым лі вац ца ўсіх рэ ка мен-

да цый ура ча, вы нік бу дзе ста ноў чым. 

Эфек тыў насць ля чэн ня скла дае ка-

ля 85 пра цэн таў. Ка лі не да па маг ла 

пер шая схе ма, ля чэн не ка рэк ту ец ца, 

пры зна ча юц ца ін шыя прэ па ра ты.

— Ка лі ад бак тэ рыі не па зба віц-

ца, яна мо жа вы клі каць рак?

— Так. Лі чыц ца, што хе лі ка бак тар 

мо жа быць ад ной з пры чын ра ку, са-

дзей ні чаць яго ўзнік нен ню. Спа чат ку 

з'яў ля ец ца гаст рыт, по тым ад бы ва-

ец ца змя нен не струк ту ры слі зіс тай 

страў ні ка ці два нац ці па лай кіш кі і 

за мя шчэн не нар маль на га эпі тэ лію 

на не зу сім зда ро вы — так зва ная 

ме та пла зія. І ства ра юц ца ўмо вы для 

ўзнік нен ня дыс пла зіі (пе ра ра джэн ня 

нар маль най ткан кі ў пух лін ную). Та му 

ка лі ў сям'і ў бліз ка га сва я ка бы ла яз-

ва ці рак страў ні ка і два нац ца ці па лай 

кіш кі і ў са мо га па цы ен та вы ра жа на 

клі ніч ная сімп та ма ты ка, то па жа да на 

пра ля чыц ца. Ка лі ж не па ко іць, на-

прык лад, па ру шэн не апе ты ту, але 

пры гэ тым да па ма га юць та кія прэ-

па ра ты, як амеп ра зол, то ан ты бі ё ты кі 

звы чай на не пры зна ча юц ца. Бо праз 

ней кі час у гас цях, мес цах гра мад ска-

га хар ча ван ня бак тэ рыю зноў «пад-

хоп лі ва юць». Згод на са ста тыс ты кай, 

праз не каль кі га доў ка ля 30 пра цэн-

таў пра ле ча ных па цы ен таў за ра жа-

ец ца зноў, пры чым чым больш ча су 

з мо ман ту ля чэн ня пра хо дзіць, тым 

боль шая іма вер насць зноў за ра зіц ца. 

Ця гам дзе ся ці га доў бак тэ рыю амаль 

дак лад на пад хо піш. Ка лі імун ная сіс-

тэ ма пер ша па чат ко ва не спра ца ва ла, 

то і да лей яна не бу дзе спраў ляц ца.

ДЗЕ ЁН,
ТАМ І ГАСТРЫТ
Як не за ра зіц ца ка вар ным хе лі ка бак та рам

Яз ва вая хва ро ба 

і гаст рыт — ня ма 

ін шых хва роб, по гля ды на якія так кар ды наль на змя ні лі ся ў апош нія 

па ру дзе ся ці год дзяў. Ды яг нос ты ка, ля чэн не, ды е та — усё пе ра гле дзе лі 

з ад крыц цём но вай бак тэ рыі. Яна «лё тае», вер ця чы жгу ці ка мі, як 

вер та лёт (хе лі коп тар). За гэ та яе на зва лі хе лі ка бак та рам. Да ка за лі яе 

зна чэн не ў раз віц ці гаст ры ту і яз вы два аў стрый цы Ба ры Мар шал і Ро бін 

Уо рэн. Спа чат ку ні хто не ве рыў, што ў кіс ла це (чым, улас на, і з'яў ля ец ца 

страў ні ка вы сок) мо жа жыць ней кая бак тэ рыя. Але ву чо ныя да ка за лі, што 

ма юць ра цыю. Каб пе ра маг чы скеп ты цызм ка лег, Мар ша лу на ват прый шло ся 

вы піць куль ту ру бак тэ рый са мо му, а праз ней кі час ён ад чуў пер шыя 

сімп то мы вост ра га гаст ры ту. У 2005 го дзе ву чо ныя за сваё ад крыц цё 

атры ма лі Но бе леў скую прэ мію. Да та го ча су лі чы ла ся, што да яз вы 

і гаст ры ту пры вод зяць не зда ро вы лад жыц ця і стрэ сы.

Рас паў сю джа насць цук ро ва га дыя бе ту ў све це імк лі ва ўзрас тае. 

Па вод ле ста тыс ты кі, за апош нія 15 га доў коль касць хво рых на 

пла не це па вя лі чы ла ся ледзь не ўдвая.

У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на больш за 300 ты сяч хво рых на цук ро вы дыя-

бет, па ве да мі ла на мес нік га лоў на га ўра ча Га рад ско га эн да кры на ла гіч-

на га дыс пан се ра г. Мін ска Воль га ШЫШ КО. Пры гэ тым на 90—95 % гэ та 

дыя бет дру го га ты пу, на пер шы тып пры хо дзіц ца ўся го 5—10 %. Да рэ чы, 

гэ та дзве прын цы по ва роз ныя хва ро бы, але ў асно ве абедз вюх ля жаць 

праб ле мы з ін су лі нам. Пры дыя бе це пер ша га ты пу ха рак тэр на змян шэн-

не ці поў нае спы нен не вы пра цоў кі ін су лі ну. Хва ро ба ўзні кае з-за па та ло гіі 

імун най сіс тэ мы пе ра важ на ў дзя цін стве ці пад лет ка вым уз рос це. Пры 

дыя бе це дру го га ты пу ін су лін вы пра цоў ва ец ца ў да стат ко вай коль кас ці, 

але ар га нізм не ў ста не яго за сво іць. Гэ та хва ро ба ўзні кае час цей у ста лым 

уз рос це, пры чым час та ды яг нас ту ец ца з за трым кай.

— Час та хва ро ба пра хо дзіць сха ва на. Па вод ле ацэ нак Су свет най ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя, у Бе ла ру сі ка ля 490 ты сяч хво рых на цук ро вы дыя бет. 

Як ба чым, за рэ гіст ра ва на іх знач на менш. Та му пы тан не не вы яў ляль нас ці 

за ста ец ца ак ту аль ным, — ка жа Воль га Шыш ко. — Да за хвор ван ня ёсць 

моц ная ге не тыч ная схіль насць, але пра явіц ца цук ро вы дыя бет дру го га 

ты пу, ка лі вес ці ня пра віль ны лад жыц ця.

Яго раз віц цю спры яе атлус цен не ці ліш няя ма са це ла, гі па ды на мія, не да-

стат ко вае ўжы ван не ага род ні ны і фрук таў. Ся род фак та раў ры зы кі — на яў-

насць дыя бе ту ў бліз кіх сва я коў, а ў жан чын — яшчэ і на ра джэн не дзя цей 

з ма сай це ла боль шай за 4 кг у аку шэр скім анам не зе. Для свое ча со ва га 

вы яў лен ня цук ро ва га дыя бе ту дру го га ты пу рэ ка мен ду ец ца пас ля 40 га доў 

вы зна чаць уз ро вень глі ке міі. Гэ ты ана ліз вы кон ва ец ца ў лю бой па лі клі ні цы 

пад час дыс пан се ры за цыі.

Ка лі вы шмат п'я це і ўвесь час ад чу ва е це сма гу, пры гэ тым губ ля е це 

ва гу, гэ та на го да звяр нуц ца да ўра ча. Маг чы ма, та кія не па лад кі ў ар га ніз ме 

ў бу ду чы ні мо гуць пе ра рас ці ў цук ро вы дыя бет.

Ся род рас паў сю джа ных эн да крын ных хва роб і па та ло гіі шчы та па доб-

най за ло зы.

— Пас ля ка та стро фы на ЧА ЭС у нас на зі раў ся пад' ём за хва раль нас ці 

на рак шчы та па доб най за ло зы. Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 

пры зна ла адзі ным на ступ ствам ме на ві та па ве лі чэн не дзі ця ча га ра ку гэ тай 

ла ка лі за цыі, — рас каз вае за гад чык кан суль та цый на-ды яг нас тыч на га 

ад дзя лен ня цы рэ о ід най па та ло гіі Мінск ага га рад ско га клі ніч на га ан-

ка ла гіч на га дыс пан се ра Тац ця на ЛЯ ВО НА ВА. — Ка лі за двац цаць га доў 

да ава рыі бы ло ўся го 19 дзя цей і 40 пад лет каў з ра кам шчы та па доб най 

за ло зы, то праз 30 га доў мы ма ем 1,5 ты ся чы пра апе ры ра ва ных дзя цей.

Пры гэ тым да ава рыі бы ло 1900 да рос лых, хво рых на рак, за раз іх — 

больш за 30 ты сяч. Зрэш ты, у апош нія га ды ліч ба па вы яў лен ні но вых 

вы пад каў ра ку шчы та па доб най за ло зы змен шы ла ся і ста ла ста біль най — 

ка ля 1100 ча ла век у год. Ся род іх 30—35 дзя цей, у якіх рак з'яў ля ец ца 

ге не тыч на аб умоў ле ным.

— Сён ня мы да лё ка не лі да ры ў све це па ра ку шчы та па доб най за ло-

зы, — тлу ма чыць Тац ця на Ля во на ва. — Больш за нас хва рэ юць, на прык лад, 

у ЗША, Фран цыі. Смя рот насць ад ра ку гэ тай ла ка лі за цыі скла дае 0,4 ча-

ла ве ка на 100 ты сяч. Боль шасць па цы ен таў пе ра адоль ва юць 10-га до вы 

па рог вы жы ва льна сці.

— За лог пос пе ху ў ля чэн ні ра ку шчы та па доб най за ло зы — свое ча со ва 

вы явіць, зра біць апе ра цыю ў во пыт на га ан ко ла га і прай сці ля чэн не ёдам, — 

пад крэс лі вае экс перт.

Ся род ін шых рас паў сю джа ных па та ло гій шчы та па доб най за ло зы — 

гі па тэ ры ёз, або зні жэн не яе функ цыі. Сён ня на ўлі ку па гэ тай пры чы не 

зна хо дзіц ца 112,5 ты ся чы бе ла ру саў. Най леп шым ме та дам вы яў лен ня 

па та ло гій шчы та па доб най за ло зы Тац ця на Ля во на ва на зы вае уль тра гу-

ка вую ды яг нос ты ку:

— МРТ, КТ, па зіт рон на-эмі сій ная та маг ра фія, якая імк лі ва раз ві ва ец-

ца, ма ла да па ма гае ўра чу ў вы яў лен ні па та ло гій шчы та па доб най за ло зы, 

лепш за ўсё прай сці УГД.

Звяр ні це ўва гуЗвяр ні це ўва гу

СХА ВА НЫ ДЫЯ БЕТ
Час та яго зна хо дзяць са спаз нен нем, 

што не бяс печ на ўсклад нен ня мі

Спы тай це Спы тай це 
пра ра дзін наепра ра дзін нае

Ча му нель га 
вы лі ваць 

ва ду 
праз акно?

Ня даў на на во дзі лі па ра дак 

на ле ці шчы, і я, ля ну ю чы ся 

вы хо дзіць на га нак, 

вы плюх ну ла бруд ную 

ва ду праз акно. Ба бу ля, 

якая гэ та ба чы ла, вель мі 

за гэ та на мя не сва ры ла ся: 

маў ляў, нель га так ра біць, 

але рас тлу ма чыць ча му, 

не змаг ла. Мо жа, вы 

рас ка жа це? Ці ёсць яшчэ 

ней кія за ба ро ны, звя за ныя 

з акном?

Ма ры на Гры га ро віч, 

По лацк.

У кос ма се ся лян ска га жыт ла 

вок нам на ле жа ла вы ключ нае мес-

ца. Акно-вак но бы ло во кам ха ты, 

якое, з ад на го бо ку, «гля дзе ла» ў 

той свет, з дру го га — вы сту па ла ў 

якас ці сак раль на га ка на ла су вя зі 

з не бам, та му ва кол яго сфар мі-

ра ваў ся цэ лы комп лекс уяў лен-

няў, рэг ла мен та цый, аб ра да вых 

за ба рон і прад пі сан няў.

Асаб лі ва вы раз на ро ля акна 

бы ла пра яў ле на ў струк ту ры па-

ха валь на-па мі наль ных аб ра даў. 

Зна кам та го, што ў ха ту прый шла 

бя да, для ад на вяс коў цаў быў бе-

лы руч нік, вы ве ша ны на ака ні-

цу: яго вы веш ва лі ад ра зу пас ля 

смер ці ча ла ве ка, па ад ных тлу ма-

чэн нях, «каб ду ша маг ла па мыц-

ца і вы цер ці ся», па ін шых — «каб 

за бяс пе чыць ду шы да ро гу на той 

свет». Тое ж са мае ра бі лі і на Дзя-

ды, дзень па ха ван ня, на дзя вя ты, 

са ра ка вы дзень, год пас ля смер ці, 

у ін шыя дні ўша на ван ня прод каў 

на пад акон нік кла лі пер шы блін 

для душ па мер лых, ста ві лі ку бак 

з ва дой, каб ду шы па мер лых, ка лі 

на вед ва юць род ную ха ту, маг лі 

па мыц ца ў гэ тай ва дзе. Іс на ва-

ла па вер'е, што ў та кія дні, ка лі 

гля дзець у акно з ву лі цы ў ха ту, 

мож на ўба чыць сва іх па мер лых 

сва я коў. У на род ных па вер' ях 

акно ўспры ма ла ся як свое асаб-

лі вая кан такт ная зо на з ду ша мі 

па мер лых. Паў сюд на птуш ка, 

якая за ля це ла ў акно, прад каз-

ва ла бя ду. Прад ка зан нем бя ды 

лі чы ла ся і тое, ка лі птуш ка сту-

ка ла ся дзю бай у шы бу.

Акно, як най больш не аба ро-

не ная част ка ха ты, за чы ня ла ся 

дзвю ма сак раль на-ма гіч нымі эк-

ра на мі: з унут ра на га бо ку гэ та 

бы лі фі ран кі з вы шы ты мі ці вы-

тка ны мі «ахоў ны мі» ўзо ра мі, а па 

ўсім пе ры мет ры вон ка ва га бо ку 

вок наў раз мя шча лі ся лішт вы, якія 

дзя ку ю чы скла да ным зна ка вым 

кам па зі цы ям, што ўклю ча лі ў ся-

бе сак раль ныя эле мен ты тра ды-

цый на га на род на га ар на мен ту, 

у пер шую чар гу вы кон ва лі функ-

цыю хат ня га абя рэ га, у дру гую — 

дэ ка ра тыў ную ро лю. Акра мя та го, 

уна чы вок ны аба вяз ко ва за чы ня лі 

ака ні ца мі.

Ка лі гас па да ры на заў сё ды 

па кі да лі ха ту, вок ны аба вяз ко ва 

трэ ба бы ло за крыць — іх за бі ва лі 

шы ро кі мі дош ка мі крыж-на крыж. 

Та кія дзе ян ні пе ра сце ра га лі ха ту 

ад та го, каб у ёй па ся лі лі ся ня-

чыс ці кі.

У куль ту ры ўсход ніх сла вян 

акно су праць пас таў ля ла ся дзвя-

рам. Яно бы ло «не рэг ла мен та ва-

ным» вы ха дам для та го, каб «пад-

ма нуць» лёс, смерць, хва ро бы і 

г. д. Ка лі ў сям'і «не га да ва лі ся» — 

па мі ра лі — дзе ці, то не маў ля, каб 

па хрыс ціць, пе ра да ва лі ад род-

ных на ру кі хрос ным баць кам праз 

акно. Ме на ві та так ра бі лі з уда вой 

або ўдаў цом пад час паў тор на га 

шлю бу. Вось што фік са ва лі эт но-

гра фы: «Ка лі ма ла дая — уда ва і 

па ха ва ла не ад на го, а двух му жоў, 

то да трэ ця га яе ўно сяць праз вак-

но — каб і гэ ты не па мёр»; «...дык 

гэ тая но вая жон ка му се лез ці праз 

вак но, каб вы хіт ра ваць смерць, бо 

ка лі па ха ва лі па пя рэд нюю жон ку, 

дык з та го ча су смерць ста іць на 

ган ку і піль нуе, па куль гас па дар 

праз дзве ры ўвя дзе но вую жон ку. 

А ка лі но вая жон ка ўлез ла праз 

вак но, дык смерць і не ве дае, 

што гас па дар жа на ты, ды ста іць 

на ган ку й піль нуе».

Паў сюд на лі чы ла ся, што гэ-

ты шлях (вы хад з акна) заў сё ды 

па ві нен быць «чыс тым», і ён на-

дзя ляў ся асаб лі вай свя та сцю. 

Акра мя гэ та га, іс на ва ла па вер'е, 

што пад вок на мі ста іць Анёл, які 

за хоў вае ха ту і ўсіх яе жы ха роў. 

Та му праз акно ка тэ га рыч на за-

ба ра ня ла ся пля ваць, вы кі даць 

смец це, вы лі ваць бруд ную ва ду 

і да т. п.

Ак са на КА ТО ВІЧ, 

Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан ні аб ка-

ра нях і пры ста са ва нас ці да су-
час на га жыц ця ка лян дар ных і 
ся мей на-по бы та вых на род ных 
тра ды цый і аб ра даў на паш то вы 
або элект рон ны ад рас рэ дак цыі 
з па зна кай «Пра ра дзін нае».

Інь я цыа па да ба юц ца Бе ла русь і бе ла ру сы.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.


