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На до лю за хвор ван няў пе-
ча ні ў струк ту ры смя рот нас ці 
ад гаст ра эн тэ ра ла гіч ных за-
хвор ван няў пры па дае ка ля 
50-55 пра цэн таў, а ў пра ца-
здоль ным уз рос це — і та го 
больш: ка ля 65. Ра та ваць 
пе чань — зна чыць, не быць 
во ра гам са мо му са бе. Не 
зло ўжы ваць ал ка го лем (або 
на огул не ўжы ваць яго), не 
да пус каць праз мер на га на-
бо ру ва гі, атлус цен ня, за ра-
жэн ня ві рус ны мі ге па ты та мі 
(або свое ча со ва пра во дзіць іх 
ля чэн не). Як бач на, пер шыя 
два пунк ты дак лад на звя за ны 
з тым, што і як мы ядзім ды 
вы пі ва ем.

А вось та кое сур' ёз нае за-
хвор ван не, як рак страў ні ка 
(па рас паў сю джа нас ці гэ та га 
ві ду ан ка ло гіі Бе ла русь зна-
хо дзіц ца ў шэ ра гу пер шых 

у Еў ро пе), аб умоў ле на не 
столь кі, ска жам, якас цю пра-
дук таў, коль кі на шым уяў лен-
нем аб гі гі е ніч ных нор мах і 
ад па вед ны мі па во дзі на мі ў 
бы це. Асноў ным фак та рам 
ры зы кі раз віц ця ра ку страў-
ні ка з'яў ля ец ца бак тэ рыя 
хе лі ка бак тар пі ла ры — ёю 
ін фі ка ва ны, па вод ле пры-
бліз ных ацэ нак, да 80 пра-
цэн таў да рос ла га на сель-
ніц тва Бе ла ру сі (у Еў ро пе і 
ЗША — 30—40 пра цэн таў).

Боль шасць лю дзей пры 
гэ тым не ад чу ваюць ні я кіх 
сімп то маў, ад нак на яў насць 
ін фек цыі мо жа пры вес ці спа-
чат ку да ўзнік нен ня яз вы 
страў ні ка, а паз ней і да ра ку. 
Рэ ак цыя на гэ ту бак тэ рыю ў 
кож на га свая, акра мя та го, 
ёсць шта мы больш ці менш 
па та ген ныя. Ад нак па куль не 
аб сле ду еш ся, не да ве да еш ся. 
Пры чым аб сле да ваць па жа-
да на ўсіх чле наў сям'і. Цес ныя 
бы та выя кан так ты звы чай на 
спры я юць пе ра да чы бак тэ рыі 
ад ад ных да рос лых ін шым і ад 
да рос лых — дзе цям. Дак лад-
ныя шля хі пе ра да чы ін фек цыі 
ў на шай кра і не не вы ву ча лі ся, 
але на огул з яе рас паў сюдж-
ван нем звяз ва юць па ру шэн не 
эле мен тар ных пра ві лаў аса-
біс тай гі гі е ны. За ўва жа на, што 
вы со кі ўзро вень жыц ця, вы ка-
ры стан не мы еч ных ма шын для 
по су ду, ак тыў нае вы яў лен не і 
ля чэн не ін фек цыі спры я юць 

зні жэн ню вы пад каў яе з'яў-
лен ня ў па пу ля цыі. Ай чын ныя 
спе цы я ліс ты за ўва жа юць, што 
зна чэн не мо гуць мець і ін шыя 
«дро бя зі». На прык лад, імк нен-
не на шых лю дзей па ля чыц ца 
ў ста цы я на рах. Атры маць лю-
бую ін фек цыю знач на пра сцей 
ся род аслаб ле ных, хво рых 
лю дзей. А на ша зло ўжы ван-
не ан ты бі ё ты ка мі пры вя ло да 
та го, што ўсе ін фек цыі, у тым 
лі ку і гэ ту, ля чыць ста ла ця-
жэй. Ра ней ля чэн не пры зна ча-
ла ся на адзін ты дзень, а ця пер 
на два, пры чым вы ка рыс тоў-
вац ца мо гуць тры ан ты бі ё ты кі 
ад на ча со ва.

— Вы явіць хе лі ка бак тар 
мож на з да па мо гай ды халь-
ных тэс таў, — ад зна чае 
да цэнт ка фед ры гаст ра-
эн тэ ра ло гіі Бе ла рус кай 
ме ды цын скай ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка-
цыі, га лоў ны па за штат ны 
гаст ра эн тэ ро лаг Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, док тар 
ме ды цын скіх на вук Юлія 
ГАР ГУН. — Адзін з іх мае 
дак лад насць вы шэй за 
95 пра цэн таў. Ана ліз вы дых-

ну та га па цы ен там па вет ра 
пра во дзіц ца з да па мо гай 
спе цы яль на га аб ста ля ван-
ня за меж най вы твор час ці. 
Гэ ты апа рат ны ме тад пры-
мя ня ец ца ва ўсім све це. А 
вось для дру го га ме та ду — 
ра сій скай ды халь най тэст-
сіс тэ мы — дак лад насць не 
ўста ноў ле на.

Не да хоп абод вух ва ры-
ян таў у тым, што яны не да-
зва ля юць зра біць вы сно ву 
ад нос на тых па шко джан няў, 
якія па кі ну ла ў страў ні ку бак-
тэ рыя, а та му імі ка рыс та юц-
ца не столь кі з мэ тай ды яг-
нос ты кі, коль кі для ацэн кі 
эфек тыў нас ці пра ве дзе на га 
ля чэн ня хе лі ка бак тар най 
ін фек цыі. Пер шы апа рат ны 
тэст ёсць у 10-й ста ліч най 
баль ні цы, кан суль та цый-
на-ды яг нас тыч ным цэнт ры, 
мед цэнт ры МТЗ, Мін скай аб-
лас ной баль ні цы, а так са ма 
ў кож най воб лас ці — аб лас-
ной баль ні цы ці аб лас ным 
ды яг нас тыч ным цэнт ры. Не 
рэ ка мен ду ец ца вы кон ваць 
з мэ тай ды яг нос ты кі ана-
ліз кры ві — ён па ды хо дзіць 
толь кі для пяр віч най ды яг-

нос ты кі ў асаб лі вых вы пад-
ках. А са мым ап ты маль ным 
ме та дам да сле да ван ня, у 
тым лі ку ў якас ці кант ро лю 
ля чэн ня, бы ла і за ста ец ца 
гаст ра ска пія з бія псі яй.

Па та ло гі я мі ор га наў стра-
ва ван ня зай ма юц ца ў пер шую 
чар гу ўра чы-тэ ра пеў ты, якія 
пры не аб ход нас ці на кі роў ва-
юць да гаст ра эн тэ ро ла гаў. 
Са мая вы со кая да ступ насць 
гаст ра эн тэ ра ла гіч най да па-
мо гі — у ста лі цы, дзе та кія 
вуз кія спе цы я ліс ты пра цу юць 
у не ка то рых па лі клі ні ках і кан-
суль та цый на-ды яг нас тыч ным 
цэнт ры. Па на кі ра ван ні або 
на плат най асно ве да ступ ныя 

прафесіяналы спе цы я лі за ва-
ных ад дзя лен няў 2-й, 3-й, 6-й, 
9-й і 10-й баль ніц, а на ба зе 
апош няй пра цуе Рэс пуб лі-
кан скі гаст ра эн тэ ра ла гіч ны 
цэнтр. Гаст ра эн тэ ро ла гі ёсць 
ва ўсіх аб лас цях, але не ва 
ўсіх ра ё нах.

— «Да рос лыя» за хвор-
ван ні ор га наў стра ва ван ня 
су стра ка юц ца сён ня і ў дзя-
цей — тлу шча выя па шко-
джан ні пе ча ні, гаст ра э за фа-
ге яль ная рэ флюкс ная хва ро-
ба, за па лен чыя за хвор ван ні 
кі шэч ні ка, не спе цы фіч ны 
яз ва вы ка літ. Бес кант роль-
нае ля чэн не дзя цей ан ты бі-
ё ты ка мі пры вя ло да рос ту 
коль кас ці вы пад каў дыс бі ё зу 
кі шэч ні ка, — за ўва жае да-
цэнт 2-й ка фед ры дзі ця чых 
за хвор ван няў Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска-
га ўні вер сі тэ та, кан ды дат 
ме ды цын скіх на вук Іры на 
СА ВА НО ВІЧ.

Лад жыц ця і хар ча ван-
ня — са мае прос тае, пра што 
мо гуць кла па ціц ца баць кі, 
па чы на ю чы ад мо ман ту на-
ра джэн ня. Дзе цям пер ша га 
го ду жыц ця не аб ход на груд-
ное карм лен не. Груд ное ма-
ла ко ні ко лі ні што не за ме ніць. 
У пе ды ят рыі іс нуе па няц це 
пер шай ты ся чы дзён жыц ця. 
Як хар чу ец ца бу ду чая ма ма, 
якія хар чо выя звыч кі ў яе 
ёсць, ці кор мяць паз ней дзі ця 
з улі кам уз рос та вых па тра ба-
ван няў або толь кі з агуль на га 
ста ла — усё гэ та фар мі руе 
хар чо выя пе ра ва гі, уплы вае 
на зда роўе
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Спры яе на бо ру ва гі, зні жае іму ні тэт і пра-
ца здоль насць, аб васт рае хра ніч ныя за-
хвор ван ні. Экс пе ры мен ты па каз ва юць, 
што не каль кі дзён без сну спры я юць 
раз віц цю тых жа пра цэ саў па ско ра на-
га ста рэн ня, што ма юць быць і пад час 
стрэ саў.

«Вель мі важ ным па каз чы кам сну бу дзе не 
столь кі на ват яго пра цяг ласць, коль кі якасць — 
тое, на коль кі глы бо ка, спа кой на, моц на мы 
спім, — 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 
На тал ля СТАТ КЕ ВІЧ. — За сы наць мы па він ны 
хут ка і лёг ка, спаць без нач ных па бу дак, абу-
джац ца ра ні цай сва бод на і лёг ка. За бяс печ це 
са бе для гэ та га не каль кі ўмоў».

Аба вяз ко ва трэ ба вы да ліць шум. Пад спаль-
ню не аб ход на ад вес ці са мы ці хі па кой.

Тэм пе ра ту ра ў па коі па він на быць на ўзроў-
ні 15—18 гра ду саў. Ка лі спаць у над та цёп лым 
па мяш кан ні, то тэм пе ра ту ра це ла не змо жа 
па ні зіц ца да ап ты маль на га ўзроў ню, а ка лі 
над та хо лад на, то це ла ўклю чыць аба грэў. У 
абод вух вы пад ках мы не да сяг нем ап ты маль-
най для сну тэм пе ра ту ры. За браў шы ся пад 
коў дру, трэ ба ад чу ваць кам форт — не мерз-
нуць і не па цець.

Віль гот насць па вет ра — 45—55 пра цэн таў. 
Над та су хое па вет ра пе ра шка джае ды хан ню. 
Ле там лепш спаць з ад чы не най форт кай, а зі мой 
аба вяз ко ва пра вет ры вай це спаль ню на ноч.

Кладзіцеся пер шым або спіце ў роз ных па-
ко ях. Іна чай не да па маг чы та му, хто па ку туе ад 
шум на га парт нё ра по бач, які мо жа ва ро чац ца, 
храп ці або скры га таць зу ба мі ў сне.

Пад бя ры це са бе доб рае мес ца для сну. 
Ло жак, мат рац, па душ ка і г.д. — усё па він на 
па да бац ца і спры яць сну.

На ват у вы хад ныя трэ ба вы трым лі ваць рэ-
жым. Кла дзі це ся і ўста вай це ў адзін і той жа 

час. Це ла бу дзе ад гу ка цца на та кую звыч ку.
Рас па ра дак дня. Ка лі вам трэ ба ра на пра-

чы нац ца, не па кі дай це сур' ёз ныя, цяж кія спра-
вы на ве чар. На ўрад ці гэ та па спры яе рас-
слаб лен ню.

За хоў вай це ак тыў насць. Ця гам дня мы па-
він ны быць ба дзё ры мі і ста міц ца блі жэй да ве-
ча ра. Ха дзі це па лес ві цы пеш шу, зай май це ся 
фіз куль ту рай, але не пе рад са мым сном, а за 
га дзі ну-дзве як мі ні мум.

Ка лі спаць днём, то зу сім кры ху. Мож на да зво-
ліць са бе ча сам дзён ны сон, але не даў жэй як на 
30 хві лін, іна чай па гор шы це сон нач ны.

Знай дзі це раў на ва гу. Увесь стрэс па ві нен 
за стац ца за дзвя ры ма спаль ні. Пас ля вя чэ-
ры зра бі це лёг кую ды халь ную гім нас ты ку ці 
штось ці ў гэ тым ро дзе. Ней кі ры ту ал па ві нен 
на стро іць це ла і дух на ад па чы нак.

Ло жак — не чы таль ня. Мы мо жам за пра-
гра ма ваць ся бе на доб ры сон, ка лі не бу дзем 
ра біць з лож ка ра бо чае мес ца або чы таль ную 
за лу. Ка лі не атры ма ец ца за снуць, ле пей пад-
няц ца і па шу каць са бе які-не будзь за ня так. Як 
толь кі ад чу лі, што за ха це ла ся спаць, ідзем і 
кла дзем ся.

Па ды ма ем ся з бу дзіль ні кам. Ка лі ра біць па 
прын цы пе «яшчэ кры шач ку», гэ та зна чыць, 
зноў пра валь вац ца ў лёг кі сон. Гэ та не да зво-
ліць як след «да спаць», а прос та па ру шыць 
рытм сну.

Свят ло да па мо жа пра чнуц ца. Асаб лі ва свят-
ло со неч нае. Праў да, зі мой з гэ тым праб ле ма. 
Доб рая аль тэр на ты ва — све жае па вет ра і рух.

Ба дзё расць па він на быць эфек тыў най. 
Ран ні пад' ём па ві нен су пра ва джац ца ак тыў-
най дзей нас цю, якая пры но сіць мак сі маль ную 
ка рысць і вы нік. Ка лі не за поў ніць спра ва мі 
ра ніш ні час пас ля ран ня га пад' ёму, мозг прос та 
не зра зу мее, для ча го трэ ба бы ло пра чы нац ца 
так ра на.

Не вя ліч кі пе ра кус пе рад сном не на шко-
дзіць. Ап ты маль ны час для пры ёму ежы — 
18—19 га дзін, са мае поз няе — за дзве га-
дзі ны да сну. Не па жа да на ўжы ваць прос тыя 
вуг ля во ды і вель мі тлус тую ежу.

Ад ка вы ўве ча ры дак лад на трэ ба ад мо віц-
ца. За мя ні це ка фе ін на на поі, якія са праў ды за-
спа кой ва юць. На прык лад, ма ла ко з не вя ліч кай 
коль кас цю мё ду. Не ўжы вай це ал ка голь — гэ та 
па гор шыць якасць сну. Сон бу дзе не глы бо-
кім, з час ты мі пра чы нан ня мі. Непа жа да на за-
хап ляц ца на огул вя лі кай коль кас цю вад ка сці: 
уста ваць ся род но чы ў пры бі раль ню — зна-
чыць, пры пы няць сон.

Ні ка цін сты му люе гэ так са ма, як і ка фе ін. 
Так што не ку ры це пе рад сном, ка лі не ска заць, 
не ку ры це зу сім і ні ко лі.

Па мя тай це, што ўсе мы вель мі роз ныя. Та-
му не ўсе рэ ка мен да цыі спра цу юць ме на ві та ў 
ва шым вы пад ку. Ад нак усё вы шэй пе ра лі ча нае 
са праў ды здоль нае знач на па леп шыць сон, ка-
лі толь кі раз мо ва не ідзе пра вель мі сур' ёз ныя 
па ру шэн ні. Ка лі яны ма юць глы бо кую пры ро ду 
і не пра хо дзяць доў гі час, звяр ні це ся па кан-
суль та цыю да спе цы я ліс та
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На ша зло ўжы ван не 
ан ты бі ё ты ка мі 
пры вя ло да та го, 
што ўсе ін фек цыі, 
у тым лі ку і гэ ту, 
ля чыць ста ла ця жэй. 
Ра ней ля чэн не 
пры зна ча ла ся на адзін 
ты дзень, а ця пер на два.

Ві зіт да гаст ра эн тэ ро ла гаВі зіт да гаст ра эн тэ ро ла га  ��

ЁСЦЬ У СТРАЎ НІ КА ВО РАГ...

Лад жыц ця 
і хар ча ван ня — са мае 
прос тае, пра што мо гуць 
кла па ціц ца баць кі, 
па чы на ю чы ад мо ман ту 
на ра джэн ня. 
Дзе цям пер ша га го ду 
жыц ця не аб ход на 
груд ное карм лен не. 
Груд ное ма ла ко ні ко лі 
ні што не за ме ніць. 

Рэ жым дняРэ жым дня  ��

КА ЛІ НЕ МО ЖАШ ЗА СНУЦЬ
Дрэн ны сон мае для ар га ніз ма тыя ж на ступ ствы, што і стрэс

Еш це са мі і да вай це дзе цям на ту раль ныя ры бу і мя са, 
га род ні ну і фрук ты, мёд і арэ хі. Гэ та бу дзе ідэа льнай 
пра фі лак ты кай вя лі кай коль кас ці за хвор ван няў, 
на ўпрост звя за ных з тым, што і як мы ядзім, 
у пер шую чар гу сар дэч на-са су дзіс тых і ан ка ла гіч ных. 
За ад но і ор га ны стра ва ван ня збе ра жом, тую ж пе чань.


