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Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

— Тац ця на Ар ка дзеў на, 

як уз ні кае гаст рыт?

— Гаст рыт — гэ та за-

па лен не слі зіс тай аба лон кі 

страў ні ка. Ён уз ні кае па не-

каль кіх пры чы нах. Асноў-

ная кры ні ца вост ра га гаст-

ры ту — хар чо вая так сі ка ін-

фек цыя, або па прос ту атруч-

ван не ня якас най ежай. Праз 

дзве-тры га дзі ны ўзні кае 

вост рае за па лен не слі зіс тай 

страў ні ка, якое су пра ва джа-

ец ца вы со кай тэм пе ра ту рай 

і рво тай. Так са ма мо гуць да-

лу чац ца млос насць, га ла ва-

кру жэн не, па нос.

— Чым атруч ван не ад-

роз ні ва ец ца ад ро та ві ру-

са?

— Ро та ві рус ная ін фек-

цыя трап ляе ў ар га нізм праз 

верх нія ды халь ныя шля хі. 

Ёсць не вя лі кі, да трох дзён, 

ін ку ба цый ны пе ры яд. І тут, 

як пра ві ла, хва рэе не хтось ці 

адзін у сям'і, а ўсе. Ка лі ў дзі-

ця чым сад ку, то боль шасць 

гру пы. Сімп то мы па доб ныя 

да атруч ван ня — ір во та, 

тэм пе ра ту ра, па нос. А вось 

атруч ван не заў сё ды мож на 

звя заць ме на ві та з ня якас-

най ежай. Час та пад лет кі 

пры хо дзяць з Мак до наль-

дса — фаст-фуд, буль ба 

фры, пе ра сма жа ная ў алеі, 

які не каль кі ра зоў вы ка рыс-

тоў ва ец ца, — і праз па ру 

га дзін па чы на ец ца рво та, 

пад ні ма ец ца тэм пе ра ту-

ра. Та кая не зда ро вая ежа 

вы клі кае пры ступ гаст ры-

ту. Ро та ві рус ная ін фек цыя 

ле чыц ца су праць ві рус ны-

мі прэ па ра та мі, а хар чо вая 

так сі ка ін фек цыя па тра буе 

ан ты бі ё ты каў.

— Ці ёсць пра дук ты, які-

мі мы зні шча ем страў нік?

— Тут га вор ку трэ ба вес-

ці хут чэй не аб пра дук тах, а 

аб ня пра віль ным хар ча ван-

ні ў цэ лым. У нас, на жаль, 

мно гія, у тым лі ку дзе ці і 

пад лет кі, час та не па спя-

ва юць па ес ці, хар чу юц ца 

ня пра віль на. Пры маць ежу 

трэ ба са ма ме ней шэсць 

ра зоў на дзень, але не вя лі-

кі мі пор цы я мі. Па-пер шае, 

гэ та да па ма гае не на бі раць 

ліш нюю ва гу. Па-дру гое, 

ка лі мы хар чу ем ся кож ныя 

3-4 га дзі ны, па ляп ша ец ца 

ра бо та страў ні ка ва-кі шач на-

га трак та. Ежа — най леп шы 

жаў ця гон ны сро дак. Пас ля 

яе пры ёму вы пра цоў ва ец-

ца жоўць, яна да па ма гае ў 

пе ра траў лі ван ні страў. Ка-

лі пас ля сня дан ку мы цэ лы 

дзень не ма ем маг чы мас ці 

хар ча вац ца пра віль на, аб-

мя жоў ва ем ся пе ра ку са мі, 

а пад час вя чэ ры аб' яда ем-

ся, ад бы ва ец ца рас ця жэн не 

слі зіс тай страў ні ка і ма гут ны 

вы кід фер мен таў: жоў це вых, 

пад страў ні ка вых, у вя лі кай 

коль кас ці вы пра цоў ва ец ца 

страў ні ка вы сок, жоўць. Гэ-

та вель мі вы со кая на груз ка 

на стра ва валь ную сіс тэ му і 

ўвесь ар га нізм. Не ка то рыя 

ад ра зу пас ля ба га тай вя-

чэ ры кла дуц ца спаць, што 

так са ма ня пра віль на. Ка лі па 

та кім прын цы пе хар ча вац ца 

доў гі час, уз нік нуць гаст рыт, 

яз ва і атлус цен не.

Ка лі ка заць пра ра цы ён, 

то ежа па він на быць пе ра-

важ на ва ра ная, аба вяз ко ва 

па трэб ныя ка шы, ма лоч-

ныя пра дук ты, су пы, мя са, 

ры ба, са да ві на і га род ні на. 

Фаст-фуд, буль ба фры ў рэ-

ста ра нах хут ка га хар ча ван-

ня — ежа на край ні вы па дак. 

Пе ра кус ваць гэ тым кож ны 

дзень нель га.

— Як па збег нуць хра ніч-

на га гаст ры ту?

— Вост ры гаст рыт, які 

ўзні кае ка лі мы не чым атру-

ці лі ся, вы леч ва ец ца. І ка лі 

вы ве дзя це зда ро вы лад 

жыц ця і пра віль на хар чу е-

це ся, ён не пе ра тва ра ец ца 

ў хра ніч ны. Ка лі ж вы па ста-

ян на па ру ша е це прын цы пы 

зда ро ва га хар ча ван ня (не-

да яда е це, а пас ля пе ра яда-

е це, ма е це шкод ныя звыч кі, 

у пры ват нас ці, пры ма е це ал-

ка голь і ку ры це, асаб лі ва на 

га лод ны страў нік), унут ра ны 

слой эпі дэр мі су па шкодж-

ва ец ца. Ка лі слі зіс тую не 

ля чыць, за хвор ван не пе ра-

хо дзіць у хра ніч ную фор му. 

Спа чат ку за па ля ец ца ўнут-

ра ная аба лон ка страў ні ка. 

Ка лі пра цэс ідзе да лей, па-

глыб ля ец ца пад слі зіс тую — 

утва ра юц ца яз вы. Ка лі яз-

ва вую хва ро бу не ля чыць, 

гэ та мо жа пры вес ці да ра ку 

страў ні ка.

— Бак тэ рыя Хе лі ка бак-

тэр пі ла ры так са ма вы клі-

кае гаст рыт?

— Так, і гаст рыт, і яз ва-

вую хва ро бу. Адзін з ха рак-

тэр ных сімп то маў пры гэ тых 

за хвор ван нях — га лод ныя 

бо лі. Зда ец ца, ка лі неш та 

з'ес ці, ба ліць менш. На са-

май спра ве, гэ та пад ман-

лі вае ад чу ван не. Ад ежы 

страў нік раз ду ва ец ца, па-

вя ліч ва ец ца коль касць са-

ля най кіс ла ты. З-за гэ та га 

з'яў ля ец ца пя кот ка, ад рыж ка 

кіс лым, ме тэа рызм, за по ры. 

Та кія сімп то мы ха рак тэр ныя, 

ка лі кіс лот насць страў ні ка 

па вы ша ная. З па ні жа най кіс-

лот нас цю скар гі ў па цы ен таў 

кры ху ін шыя, але боль шасць 

хво рых ад чу ва юць ме на ві та 

пе ра лі ча ныя дыс пеп січ ныя 

сімп то мы.

— Га лод ны страў нік не 

па ві нен ба лець?

— Звы чай на мы ад чу ва-

ем го лад, бо лі ў нор ме быць 

не па він на. Мно гае яшчэ за-

ле жыць ад бо ле ва га па ро гу. 

Не ка то рыя хво рыя ад чу ва-

юць толь кі сла басць. Пас ля 

пры ёму ежы ў нор ме вы так-

са ма не па він ны ні чо га ад-

чу ваць. З яз ва вай хва ро бай 

пас ля пры ёму ежы ста но віц-

ца ляг чэй, але хут ка боль 

зноў вяр та ец ца. Яе зноў 

імк нуц ца за ядаць, па цы ен ты 

з яз ва мі і гаст ры та мі ча сам 

на ват на бі ра юць ва гу, але 

па ку ту юць ад ацёч нас ці.

— Гэ та зна чыць, хва ро-

ба не пра ця кае сха ва на...

— Так. Але ўсё роў на не 

ўсе па цы ен ты звяр та юц ца да 

ўра ча. Пры ма юць сімп та ма-

тыч ныя прэ па ра ты, со ду — 

ім ста но віц ца кры шач ку ляг-

чэй. У ка го не вы со кі бо ле вы 

па рог, жы вуць з бо ля мі. І гэ-

та вя дзе да сум ных вы ні каў. 

Так уз ні ка юць за пу шча ныя 

фор мы ра ку страў ні ка. Та му 

ка лі пе ры я дыч на ўзні ка юць 

бо лі ў страў ні ку, за по ры і па-

нос, трэ ба аб сле да вац ца.

— Якім чы нам гэ та ро-

біц ца?

— Вы кон ва ец ца гаст ра-

фіб рас ка пія — агляд слі зіс-

тай страў ні ка з да па мо гай 

гаст рас ко па, больш вя до-

ма га як зонд. Гэ та дзве не 

са мыя пры ем ныя хві лі ны, 

але пра цэ ду ра вель мі не аб-

ход ная. Ця пер аба вяз ко ва 

вы кон ва ец ца бія псія, каб не 

пра пус ціць ан ка ла гіч ныя за-

хвор ван ні. І пра вя ра юць на 

на яў насць Хе лі ка бак тэр. Ка-

лі іх вы яў ля юць, пры зна ча-

ец ца эра ды ка цый ная схе ма, 

скі ра ва ная на іх зні шчэн не.

— Які мі яшчэ ме та да мі 

мож на вы явіць Хе лі ка бак-

тэр?

— Па ана лі зе кры ві, а так-

са ма вы кон ва ец ца ды халь-

ны тэст. Ка лі ўпер шы ню вы-

яў ля ец ца яз ва вая хва ро ба, 

па цы ен ту пры зна ча ец ца ля-

чэн не, і пас ля, ка лі не хо чац-

ца зноў глы таць зонд, ёсць 

та кая аль тэр на ты ва. Ана ліз 

кры ві на Хе лі ка бак тэр ро біц-

ца па куль толь кі на плат най 

асно ве, а ў па лі клі ні ках, як 

пра ві ла, пра па ну юць бяс-

плат ны ды халь ны тэст.

— Хра ніч ныя гаст ры-

ты — гэ та хва ро ба яко га 

ўзрос ту?

— Та кі ды яг наз ста віц ца на-

ват дзе цям школь на га ўзрос-

ту. У мно гім тут сваю ро лю 

ады гры вае спад чын ны фак-

тар: ка лі ў баць коў ёсць Хе лі-

ка бак тэр, а хар чу юц ца ў сям'і, 

вя до ма, з агуль на га по су ду, то 

вя лі кая ве ра год насць, што гэ-

та бак тэ рыя бу дзе і ў дзя цей. 

Хе лі ка бак тэр гі не толь кі пры 

тэм пе ра ту ры 60 гра ду саў, яна 

доб ра зні шча ец ца ў па су да-

мы еч ных ма шы нах, але зра-

зу ме ла, што ў хат ніх умо вах 

по суд у та кой га ра чай ва дзе 

ні хто не мые. Та му, ка лі ў не-

ка га вы яў ля юц ца гэ тыя бак тэ-

рыі, рэ ка мен ду ец ца ля чэн не 

ўсёй сям'і.

Як вя до ма, не ўсе дзе-

ці хар чу юц ца пра віль на. Іх 

зда роўе за ле жыць ад та го, 

як іх кор мяць баць кі. Важ на 

не іг на ра ваць хар ча ван не ў 

шко ле, каб не бы ло вя лі ка га 

пе ра пын ку ў пры ёмах ежы. 

Спа чат ку ў дзя цей раз ві ва ец-

ца гаст рыт, і яны прэ тэн дэн ты 

на яз ву, асаб лі ва яз ву два нац-

ца ці перс най кіш кі. Гэ та стрэ-

са вая яз ва. Пад лет кі асаб лі ва 

да яе схіль ныя з-за сва ёй ня-

ўстой лі вай псі хі кі. І ка лі яз ва 

страў ні ка больш су стра ка ец-

ца ў да рос ла га на сель ніц тва, 

то яз ва два нац ца ці перс най 

кіш кі — гэ та пе ра важ на хва-

роба пад лет каў.

— Хе лі ка бак тэр ва ўсіх 

вы клі кае яз ву?

— Ёсць лю дзі, якія жы-

вуць з гэ тай бак тэ ры яй усё 

жыц цё, і яна не вы клі кае яз-

ва вую хва ро бу. Та му пад ха-

піць яе мож на дзе за ўгод на: 

у ста лоў цы, ка фэ, у гас цях, 

ка лі ня якас на апра ца ва ны 

по суд. Але ля чыць яе важ-

на, бо гэ та пра фі лак ты ка 

ра ку, так мы не да пус ка ем 

утва рэн ня лім фо мы страў-

ні ка. Ін шая спра ва, што не 

ва ўсіх Хе лі ка бак тэр мож на 

зні шчыць, ля чэн не дае вы нік 

пры клад на ў 90 % вы пад каў. 

Та му лепш не да пус каць за-

па лен ня слі зіс тай і пры трым-

лі вац ца прын цы паў пра віль-

на га хар ча ван ня.

Як па зба віц ца 
ад не пры ем на га па ху з ро та
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Чым не бяс печ нае та кое за хвор ван не як хра ніч ны 

гаст рыт, пры якіх умо вах яно пе ра тва ра ец ца 

ў яз ва вую хва ро бу, на вош та і як вы яў ляць 

бак тэ рыі Хе лі ка бак тэр пі ла ры і ці заў сё ды іх 

на яў насць вя дзе да ра ку страў ні ка, рас ка за ла 

за гад чык ад дзя лен ня пра фі лак ты кі 31-й га рад ской 

па лі клі ні кі Мін ска Тац ця на ПЛІ СЮК.

Ад не пры ем на га па ху з ро та ў 

той ці ін шай сту пе ні па ку ту юць 

70 % лю дзей на пла не це. Для 

гэ тай з'я вы на ват пры ду ма лі 

спе цы яль ную наз ву — га лі тоз. 

Як ад шу каць і лік ві да ваць пры-

чы ну агід на га па ху і стаць ула-

даль ні кам пры ем на га све жа га 

ды хан ня?

Жы вуць з гэ тай праб ле май во сем 

з дзе ся ці ча ла век. І амаль усе яны 

не пры ем на га па ху не ад чу ва юць. 

Але ёсць спо саб пра ве рыць, ці пры-

сут ні чае ў вас не пры ем ны пах з ро-

та. Ка лі пра вес ці па тыль ным ба ку 

да ло ні язы ком, па ча каць 10 се кунд, 

а потым пры клас ці ру ку да но са, 

мож на ад чуць не пры ем ны пах ці яго 

ад сут насць.

Ра ні цай пах з ро та моц ны амаль 

ва ўсіх лю дзей, і гэ та нар маль на. 

Ноч чу ў ро це менш слі ны, а ме на ві-

та яна зні шчае боль шую част ку мік-

ро баў. І да ра ні цы мік ро бы кі шаць 

і на зу бах, і на шчо ках, і на язы ку. 

Але ка лі пас ля чыст кі зу боў і ежы 

не пры ем ны пах за стаў ся, гэ та мо жа 

сіг на лі за ваць пра ка ры ес, па ра дан-

тыт ці ста ма тыт. Мо жа па пя рэдж ваць 

пра бран хіт ці за па лен не лёг кіх, за-

хвор ван не ны рак, пе ча ні ці цук ро вы 

дыя бет. І на ват аб ан ка ло гіі страў ні-

ка ва-кі шач на га трак та.

Але ўсё ж та кі ў 90 % вы пад каў 

праб ле ма ха ва ец ца ў ін шым. Спра-

ва ў тым, што во дар тух лых яек ці 

са пса ва на га мя са ёсць у страў ні ку 

амаль заў сё ды і амаль ва ўсіх. Але 

з нар маль ным хар ча ван нем у зда-

ро ва га ча ла ве ка страў нік ад стра-

ва во да ад дзя ля ец ца спе цы яль ны мі 

дзвер ца мі — сфінк та рам. А ён не ва 

ўсіх пра цуе пра віль на і пры мы кае 

шчыль на — та кія лю дзі звы чай на 

ад чу ва юць пя кот ку.

Як жа зма гац ца з не пры ем ным 

па хам? У пер шую чар гу не аб ход на 

пра віль на чыс ціць зу бы і ка рыс тац-

ца зуб ной ніт кай. Ва ўсім све це гэ та 

ўжо даў но адзін з га лоў ных срод каў 

гі гі е ны ро та, і чыс ціць трэ ба не толь кі 

зу бы, але і язык. Але са мы прос ты 

сро дак ба раць бы з га лі то зам цал-

кам бяс плат ны — як ма га час цей 

па лас каць рот чыс тай ва дой і не за-

бы ваць вы пі ваць не каль кі шкля нак 

яе ў дзень.

Так са ма нель га га ла даць. Ка лі 

страў нік вель мі доў га пус ты, то пры 

ўсім зда роўі сіс тэ мы мо жа ўзнік нуць 

ча со вы га лі тоз.

Не каль кі га доў та му 

ў 4-й ста ліч най дзі ця чай клі ніч най 

па лі клі ні цы з'я віў ся са ля ны 

па кой. Гэ ты ме тад ля чэн ня 

ле ка ры пры зна ча юць хво рым 

з бран хі яль най астмай і ін шы мі 

за хвор ван ня мі ор га наў ды хан ня, 

гі пер та ніч най хва ро бай.

У па коі 

ство ра ны асаб лі вы 

мік ра клі мат, і дзет кі 

на пра ця гу пэў на га 

ча су там прос та 

зна хо дзяц ца 

і ды ха юць 

рас пы ле ны мі 

ў па вет ры 

драб нют кі мі 

час цін ка мі 

со лі. Хлоп чы кі 

і дзяў чын кі 

з за да валь нен нем 

гу ля юць тут, як 

у пя соч ні цы. 

За дзень па кой 

мо гуць на ве даць 

да ся мі дзе ся ці 

ча ла век.

СА ЛЯ ВАЯ 
ПЯ СОЧ НІ ЦА

Фо
та

 Га
нн
ы 
ЗА

НК
АВ

ІЧ
.


