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Да стат ко ва час та дзе цi трап ля юць у кры тыч-

ныя сi ту а цыi праз сваю цi каў насць i па вы ша-

ную ак тыў насць. У не ка то рых вы пад ках гэ та 

пры во дзiць да вель мi сум ных на ступ стваў. 

Прак тыч на заў сё ды ака зан не пер шай да па-

мо гi па цяр пе ла му ма ло му кла дзец ца на пле-

чы пе ра па ло ха ных баць коў. У та кой сi ту а цыi 

га лоў нае — не па нi ка ваць i пра вiль на вы кон-

ваць ме ды цын скiя ма нi пу ля цыi. Як гэ та не аб-

ход на ра бiць, рас ка заў дзi ця чы ўрач-хi рург 

3-й га рад ской дзi ця чай клi нiч най па лi клi нi кi 

Мiн ска Ва дзiм ПРА ТА СА ВIЦ КI.

Ад на з са мых рас паў сю джа ных сi ту а цый — дзi-

ця ўда ры ла ся га ла вой.

— Ка лi ўдар быў да стат ко ва моц ны, не ад клад на 

звяр тай це ся па ўра чэб ную да па мо гу. Да пры хо ду 

ме ды каў па кла дзi це дзi ця ў ло жак i за бяс печ це яму 

спа кой. I на ват пры поў най ад сут нас цi сiмп то маў, 

якія могуць напалохаць, уваж лi ва па на зi рай це за 

дзi цем па ру дзён. Стра сен не мо жа пра явiц ца праз 

не ка то ры час рэз кай стра тай пры том нас цi цi па ру-

шэн нем ка ар ды на цыi, — тлу ма чыць Ва дзiм Аляк-

санд ра вiч. — Дзi ця цi вар та не ка то ры час ус трым-

лi вац ца ад фi зiч най ак тыў нас цi i эма цы я наль ных 

на гру зак. Па мя тай це, што стра сен не, пе ра не се нае 

на на гах, пры во дзiць да вель мi цяж кiх на ступ стваў 

у бу ду чы нi.

Пры iн шых траў мах вар та так са ма ад ра зу звяр-

тац ца ў ме ду ста но ву цi вы клi каць хут кую да па мо гу. 

Пры пер шых пры кме тах пе ра ло му ў дзi ця цi гэ та 

важ на зра бiць як най хут чэй.

— Да лё ка не ўсе пе ра ло мы су пра ва джа юц ца 

рэз кiм бо лем. На прык лад, зла ма нае раб ро мо жа 

кры ху па ныць i пе ра стаць, што вя дзе ў бу ду чым да 

ня пра вiль на га зра шчэн ня. Та му пры не аб ход нас цi 

ўрач на кi руе на рэнт ген, каб пе ра стра ха вац ца, — 

ад зна чае хi рург.

Пры яў ным пе ра ло ме не вар та нi чо га ра бiць 

да пры ез ду хут кай да па мо гi. Сва i мi ня ўме лы мi 

дзе ян ня мi вы мо жа це зру шыць зла ма ныя кос цi, 

што ўсклад нiць iх да лей шае зра стан не. Для аб-

ляг чэн ня бо лю мож на вы ка рыс таць аналь ге ты кi ў 

на леж най да зi роў цы.

Ка лi дзi ця моц на ўда ры ла су стаў, най перш пры-

кла дзi це да яго хо лад на 20 хвi лiн. Лепш за ўсё 

па ды дзе на поў не ны лё дам па кет. Пас ля на ня сi це 

на вы ця тае мес ца мазь для зняц ця бо лю, ацёч нас цi 

i за па лен ча га пра цэ су.

Ка лi траў ма вы клi ка ла па шко джан не звя зак, 

траў ма то ла гi рэ ка мен ду юць вы ка рыс тоў ваць ту-

гую па вяз ку цi гiп са ван не для та го, каб абез ру-

хо вiць траў ма ва ную ка неч насць. Ча сам на ка-

лен ны цi лок це вы су стаў на клад ва юць жорст кi 

фiк са тар.

Ка лi ма лое пры па дзен нi рас сек ла ску ру, i ў яго 

вы сту пi ла кроў, аба вяз ко ва апра цуй це ра ну пе ра-

кi сам ва да ро ду, на кла дзi це стэ рыль ную па вяз ку з 

ан ты бак тэ ры яль най маз зю. Ка лi кроў не спы ня ец-

ца, вар та ад вез цi дзi ця ў траў ма пункт цi баль нi цу, 

дзе яму ака жуць не аб ход ную да па мо гу.

Пры сур' ёз ных апё ках, ка лi па шко джа на воб-

ласць га ла вы цi знач ная част ка скур на га по кры ва, 

не ад клад на вы клi кай це хут кую да па мо гу. Дай це 

дзi ця цi абяз боль валь ныя, каб па пя рэ дзiць бо ле-

вы шок.

Ка лi апёк не вя лi кi, рэ ка мен ду ец ца апус цiць па-

шко джа нае мес ца ў ха лод ную ва ду. А пас ля гэ-

та га апра ца ваць яго мяк кiм срод кам на асно ве 

пан тэ но лу.

— Та кiя ле кi знi ма юць за па лен чы пра цэс, змяк-

ча юць i дэз ын фi цы ру юць скур нае по кры ва. Не трэ-

ба пры мя няць пры апё ках алеi, бо яны па кры юць 

па шко джа нае мес ца свое асаб лi вай плён кай, не 

да ючы яму нар маль на астыць i за жыць, — тлу ма-

чыць урач.

Яшчэ ад на небяспечная сi ту а цыя — дзi ця 

пра глы ну ла ле кi. Трэ ба як ма га хут чэй вы клi каць 

у яго рво ту, даў шы па пя рэд не па пiць па бо лей ва ды. 

Рво ту вы клi ка юць, за су нуў шы аб гор ну тыя бiн там 

паль цы ў рот i на цiс ка ю чы на ко рань язы ка.

— Ад ра зу ўдак лад нi це, што за ле кi i ў якой коль-

кас цi пра глы ну ла дзi ця. Хут кая сан лi васць, сла-

басць цi на ад ва рот, рэз кае ўзбу джэн не — пры-

кме ты атру чэн ня. Не ад клад на вы клi кай це хут кую 

да па мо гу, — па пя рэдж вае су раз моў нiк.

Пры ўзнiк нен нi на са во га кры ва цё ку ў дзi ця цi 

за цiс нi це яму кры лы но са, а на пе ра нос се па кла-

дзi це што-не будзь ха лод нае. У нозд ру, якая кры ва-

 то чыць, па кла дзi це ват ны ка ва ла чак, змо ча ны ў 

пе ра кi се ва да ро ду. Ка лi кры ва цё кi ўзнi ка юць час та, 

па ста рай це ся за сце раг чы ма ло га ад стрэ саў, рэз кiх 

ру хаў i роз ных пе ра жы ван няў.

МА ЛЕНЬ КIЯ ДЗЕТ КI — 
МА ЛЕНЬ КIЯ БЕД КI?

Аказваем пер шую да па мо гу пры траў мах

Вар та не бу па цям нець ад на бег-

лых хмар, як ча ла век скар дзiц ца 

на га лаў ны боль ды стра ту сiл, на ват 

ка жа, што мо жа стра цiць пры том-

насць. У кож на га з нас ёсць та-

кiя зна ё мыя. А маг чы ма, вы i са мi 

па зна е це ся бе: ла мо ту ў кас цях 

цi ця жар у га ла ве ча сам нi чым 

iн шым рас тлу ма чыць нель га, як 

толь кi зме най на двор'я.

Ме тэа за леж насць — гэ та хва ро ба 

цi ўсё ж пры дум ка i спо саб нi чо га 

не ра бiць? Як на нас уплы ва юць 

роз ныя пры род ныя з'я вы? Ка му 

вар та быць асця рож ным пад час 

рэз ка га па ха ла дан ня, а хто, на-

ад ва рот, дрэн на ся бе ад чу вае ў 

спё ку? Цi мож на па зба вiц ца ад 

ме тэа ад чу валь нас цi i што ра бiць, 

каб яна менш пса ва ла жыц цё? Пра 

гэ та i iн шае рас ка за ла тэ ра пеўт 

ме ды цын ска га цэнт ра «ЛО ДЭ» 

Ма ры на КА ЖА ДУБ.

— Ма ры на Ва лер' еў на, ме тэа-

 за леж насць — гэ та рэ аль ная праб ле-

ма або плод фан та зii за над та ўраз-

лi вых асоб?

— Вар та па чаць з вы зна чэн ня ме тэа-

за леж нас цi. Та кi тэр мiн са праў ды iс нуе. 

Гэ та не ты по вая рэ ак цыя ар га нiз ма ча-

ла ве ка на пэў ныя з'я вы на двор'я. Яны 

са мыя роз ныя — змя нен не ат мас фер-

на га цiс ку, тэм пе ра ту ры, со неч ная ак-

тыў насць, моц ны ве цер. Та кая праб-

ле ма ак ту аль ная для, ба дай, тра цi ны 

на сель нiц тва.

— Хто най час цей па ку туе ад ме-

тэа за леж нас цi?

— У боль шай сту пе нi жан чы ны, што 

звя за на з асаб лi вас ця мi гар ма наль най 

сiс тэ мы, а так са ма лю дзi, якiя ма юць

сар дэч на-са су дзiс тыя хва ро бы, ве ге та-

 са су дзiс тую дыс та нiю, за хвор ван нi 

су ста ваў або доў га ле чаць траў мы, так-

са ма па жы лыя лю дзi.

— Як ме тэа за леж насць пра яў ля-

ец ца?

— Вар та за ўва жыць, што аб са лют на 

ўсе мы схiль ныя да рэ ак цыi на змя нен не 

ўмоў на двор'я. Але ў зда ро вых лю дзей 

гэ та ад бы ва ец ца не за ўваж на, бо iх ор-

га ны i сiс тэ мы вель мi хут ка адап ту юц ца 

да знеш нiх аб ста вiн. А ў па цы ен таў з 

хра нiч ны мi хва ро ба мi та кая адап та цыя 

ця жэй шая.

Са мая час тая скар га ме тэа за леж ных 

лю дзей — га лаў ны боль. Ён мо жа быць 

звя за ны са зме на мi ар тэ рыя льна га цiс-

ку — па вы шэн нем цi па нi жэн нем. Ка лi 

ха лод нае на двор'е, больш па ку ту юць 

гi пер то нi кi. Звы чай на пры знi жэн нi тэм-

пе ра ту ры па вет ра ў iх па вы ша ец ца ар-

тэ рыя льны цiск за кошт та го, што са су-

ды зву жа юц ца i па вя лiч ва ец ца на груз ка 

на сэр ца. Су праць лег лая сi ту а цыя з гi-

па то нi ка мi. Яны горш пе ра но сяць спё ку, 

ка лi ат мас фер ны цiск па дае. У та кiм 

вы пад ку са су ды рас шы ра юц ца i знi жа-

ец ца ар тэ рыя льны цiск.

— Сё лет няй вяс ной бы лi ва ган нi 

тэм пе ра ту ры — ад хо ла ду да рап тоў-

на га цяп ла. Хто ад чу ваў ся бе дрэн на 

ў та кiх умо вах?

— Па вы шэн не тэм пе ра ту ры i знi-

жэн не ат мас фер на га цiс ку ўплы вае на 

лю дзей з сар дэч на-са су дзiс ты мi хва ро-

ба мi. Горш ад чу ва юць ся бе гi па то нi кi.

— Ка лi мы за кра ну лi ат мас фер ны 

цiск, то рас ка жы це, як уплы ва юць на 

нас яго змя нен нi.

— Нар маль ны ат мас фер ны цiск ва-

га ец ца ад 750 да 760 мм рт. сл. Гэ та 

ся рэд нiя лiч бы, i яны за ле жаць яшчэ ад 

ча са во га по яса, вы шы нi над уз роў нем 

мо ра. Ця гам су так ат мас фер ны цiск, на-

ту раль на, мя ня ец ца. Ка лi гэ тае ва ган не 

не пе ра вы шае 3-5 мм рт. сл., то мы яго 

не за ўва жа ем, i на ша са ма ад чу ван не 

не мя ня ец ца. Ка лi ж ва ган не боль шае 

за 8-10 мм рт. сл., то мно гiя гэ та ад-

чу ва юць. Най больш час та та кiя зме ны 

ат мас фер на га цiс ку, а так са ма рэз кiя 

скач кi тэм пе ра ту ры па вет ра ад бы ва юц-

 ца ў мiж се зон не — вяс ной i во сен ню. 

I ад гэ та га най больш па ку ту юць па цы-

 ен ты з ве ге та са су дзiс ты мi дыс та нi я мi. 

У iх уз мац ня юц ца дэ прэ сii, з'яў ля юц ца 

не ўро зы, га лаў ны боль, пе рад не пры-

том нас ныя ста ны.

— Змя нен нi ат мас фер на га цiс ку 

ўплы ва юць на цiск ар тэ рыя льны?

— Так, пры знi жэн нi ат мас фер на га 

цiс ку знi жа ец ца i ар тэ рыя льны. Гi па то-

нi кi горш пе ра но сяць знi жэн не ат мас-

фер на га цiс ку. Гi пер то нi кi, на ад ва рот,

дрэн на рэ агу юць на яго па вы шэн не. 

У iх ар тэ рыя льны цiск па вы ша ец ца яшчэ

больш, iс нуе не бяс пе ка гi пер та нiч ных 

кры заў i iн шых сар дэч на-са су дзiс тых 

ка та строф — iн фарк таў i iн суль таў. Та-

му ў зiм нi час, ка лi ад бы ва ец ца па вы-

шэн не ат мас фер на га цiс ку, час цей за 

ўсё зда ра юц ца та кiя сi ту а цыi.

— Не ка то рыя лю дзi зме ны на-

двор'я «ад чу ва юць кас ця мi». Рас тлу-

мач це, што гэ та зна чыць.

— Гэ та ад бы ва ец ца ў ха лод нае на-

двор'е пры вы со кай вiль гот нас цi. У та кiх 

лю дзей уз мац ня юц ца бо лi ў су ста вах. 

Але яны з'яў ля юц ца не ва ўсiх, а ме на вi-

та ў тых па цы ен таў, якiя ма юць за хвор-

ван нi су ста ваў — арт ро зы, арт ры ты, 

рэў ма тыч ныя хва ро бы. I пас ля траў маў, 

ка неш не. Та ды бо лi ўзмац ня юц ца пры 

змя нен нi на двор'я. У ка гось цi па чы нае 

ба лець на пя рэ дад нi, у не ка га — пад час 

пе ра ме ны на двор'я.

— Змя нен нi маг нiт на га по ля, цi 

так зва ныя маг нiт ныя бу ры, мо гуць 

уплы ваць на наш стан?

— Маг нiт ныя бу ры так са ма ўплы ва-

юць на на ша са ма ад чу ван не. У пер шую 

чар гу ад бы ва ец ца змя нен не па ра мет-

раў кры вi — па вя лiч ва ец ца яе вяз касць 

i за ма рудж ва ец ца ця чэн не. У су вя зi з 

гэ тым горш за бяс печ ва юц ца кры вёй 

пе ры фе рыч ныя ор га ны i ткан кi. Ча ла-

век мо жа ад чу ваць сан лi васць, га лаў-

ны боль, раз драж нё насць, па вы ша ную 

нер во васць.

— Яшчэ ад на з'я ва — моц ны ве-

цер. Ка жуць, што ён мо жа быць пры-

чы най мiг рэ няў.

— Так. Гэ та ад бы ва ец ца з-за раз-

драж нен ня па верх не вых рэ цэп та раў га-

ла вы. Пры схiль нас цi да мiг рэ няў моц ны 

ве цер мо жа iх пра ва ка ваць.

— Як па леп шыць адап тыў-

ныя здоль нас цi свай го ар га нiз ма? 

Цi ле чыц ца ме тэа ад чу валь насць i як 

з ёй зма гац ца? Цi мож на не як пад-

рых та вац ца да змен на двор'я?

— Цал кам па зба вiц ца ад ме тэа-

 за леж нас цi на ўрад цi атры ма ец ца. Але 

па леп шыць стан маг чы ма. Для ма ла-

дых лю дзей у асноў ным агуль ныя рэ-

ка мен да цыi — най перш зда ро вы сон у 

да стат ко вай коль кас цi: 6-8 га дзiн. Па-

кой пе рад сном не аб ход на пра вет рыць, 

каб сон быў глы бо кi, без пра бу джэн няў. 

Важ нае i ра цы я наль нае хар ча ван не з 

вя лi кай коль кас цю са да вi ны i ага род-

 нi ны. Ра цы ён па вi нен скла дац ца з лёг ка -

за сва яль ных пра дук таў, не ўжы вай це 

нi я кай цяж кай ежы, бо ар га нiзм i так 

пе ра жы вае на груз ку пад час гэ тых з'яў 

на двор'я.

Не лiш нiм бу дзе за хоў ваць пiт ны 

рэ жым — пiць да стат ко вую коль касць 

вад ка сцi. Асаб лi ва гэ та да ты чыц ца тых 

жа маг нiт ных бур, ка лi па вя лiч ва ец ца 

вяз касць кры вi. Звы чай на па тра бу ец-

ца да двух лiт раў у су ткi, ка лi ня ма су-

праць па ка зан няў — вы со ка га ар тэ рыя-

льна га цiс ку, за хвор ван няў ны рак, пры 

якiх рэ ка мен да ва на аб мя жоў ваць ва ду 

i iн шыя на поi. У пе ры яд не спры яль ных 

умоў на двор'я гi па то нi кам мож на па-

рэ ка мен да ваць пры маць адап та ге ны

кштал ту жэнь шэ ню, эхi на цэi. Гi пер-

 то нi кам пры не аб ход нас цi мож на па вя-

лi чыць да зi роў ку ан ты гi пер тэн зiў ных 

прэ па ра таў, каб не бы ло гi пер та нiч ных 

кры заў. Важ на вы клю чыць з ра цы ё ну 

ка ву, моц ную гар ба ту, са лод кае. Гi па-

то нi каў гэ та так са ма да ты чыц ца, бо 

та кiя пра дук ты ўзбу джа юць нер во вую 

сiс тэ му.

Пры схiль нас цi да мiг рэ няў у моц-

ны ве цер лепш на сiць га лаў ны ўбор i 

пры кры ва цца, на прык лад, ка пю шо нам. 

А што да ты чыц ца лю дзей з хра нiч ны-

мi за хвор ван ня мi, то ў пер шую чар гу 

важ нае iх ля чэн не, каб не да пус цiць аб-

васт рэн няў i кры тыч ных ста наў. Гэ та 

аба вяз ко вае рэ гу ляр нае вы ка ры стан-

не ба зiс най тэ ра пii пры сар дэч на-са су-

дзiс тых хва ро бах, бран хi яль най астме, 

за хвор ван нях су ста ваў. Ну i не аб ход на 

вы клю чыць ал ка голь i ку рэн не — гэ та 

да ты чыц ца ўсiх.

— Цi мо гуць паў плы ваць на стан 

фi зiч ныя на груз кi?

— Яны не па вiн ны быць праз мер-

ны мi, не па жа да ная i цяж кая фi зiч-

ная пра ца. А вось хада пе рад сном 

вi та ец ца.

У ПРЫ РО ДЫ 
НЯ МА ДРЭН НА ГА НА ДВОР'Я?

Як пе ра жыць не па гадзь ме тэа за леж ным

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Коль кi пiць ва ды ў су ткi, пы тан не 

спрэч нае. На ват Су свет ная ар га нi за-

цыя ахо вы зда роўя не дае дак лад ных 

рэ ка мен да цый. На гэ тую ве лi чы ню 

ўплы ва юць мно гiя фак та ры: фi зiч ны 

i фi зi я ла гiч ны стан ча ла ве ка, уз рост, 

тэм пе ра ту ра па вет ра, склад ра цы ё ну, 

звыч кi... Лi чыц ца, што ча ла ве ку не аб-

ход на не менш за 25 мл на кi ла грам 

ва гi ў су ткi. Лiч ба мо жа да хо дзiць да 

60 мл, але гэ та мак сi мум.

Зда ро вы кi шэч нiк — 
моц ны iму нi тэт

Пра дук ты, ба га тыя на клят чат-

ку — га род нi на i са да вi на — на дру-

гiм мес цы па ста ноў чым уплы ве на 

iму нi тэт.

— Пры клад на 80 % на ша га iму нi-

тэ ту за ся ро джа на ў кi шэч нi ку — там 

зна хо дзiц ца кi шэч на-аса цы i ра ва ная 

лiм фо iд ная ткан ка. Гэ та скла да ная 

кан струк цыя, якая кла по цiц ца аб пра-

вiль най рэ ак цыi ар га нiз ма на вi ру сы, 

бак тэ рыi i iн шыя ата кi. Пра дук ты, ба-

га тыя на клят чат ку, по лi фе но лы, пек -

цi н, вi та мi ны роз ных груп, ства ра юць 

i пад трым лi ва юць нар маль ную мiк ра-

фло ру кi шэч нi ка.

Але да лё ка не лю бая са да вi на i 

га род нi на здоль ныя пад тры маць iму-

нi тэт. Ка лi пла ды зня лi ня спе лы мi i 

яны да спя ва лi ў пра цэ се транс пар-

цi роў кi, на ўрад цi яны здоль ны пры-

нес цi ар га нiз му ка рысць. Ка лi ка заць 

пра пад трым ку iму нi тэ та, ма юц ца на 

ўва зе се зон ныя га род нi на i са да вi-

на, да якiх наш ар га нiзм ге не тыч на 

схiль ны — у iдэа ле гэ та пла ды, што 

вы рас лi без вы ка ры стан ня хi мiч ных 

угна ен няў i срод каў ахо вы ў ра ды у-

 се 100—150 км ад ва ша га мес ца пра-

жы ван ня.

— Зна чыць, са да вi ну i га род нi ну 

куп ля ем на се зон ных рын ках?

— Тая ж ба бу ля маг ла вы рас цiць 

кра мя ныя яб лыч кi па блi зу тра сы, 

i та ды ў iх бу дуць так сiч ныя эле мен-

ты. Лепш за ўсё, зра зу ме ла, ага род-

нi на i са да вi на, якiя вы вы рас цi лi сва-

i мi ру ка мi на ўлас ным пры ся дзiб ным 

участ ку. Ка лi ж вы на бы ва е це iх на 

рын ку, спы тай це ў пра даў ца аб да ку-

мен тах, якiя па цвяр джа юць якасць, а

гэ та час цей за ўсё дэк ла ра цыя 

ад па вед нас цi ме на вi та на гэ тую пар-

тыю i гэ ты вiд пра дук цыi. Згод на з 

за ка на даў ствам, усё, што пра да ец ца 

на рын ках, па вiн на мець сер ты фi кат 

або дэк ла ра цыю ад па вед нас цi. У да-

ку мен це па зна ча юц ца вы пра ба ван нi 

для гэ та га вi ду пра дук цыi згод на з 

па тра ба ван ня мi нар ма тыў най пра-

ва вой да ку мен та цыi, а так са ма тое, 

што па вод ле гэ тых вы пра ба ван няў 

пра дукт ад па вя дае ўсiм за яў ле ным 

нор мам.

Што дня не аб ход на ўжы ваць не 

менш за 400 г ага род нi ны i са да вi ны 

мi нi мум пя цi вi даў, пад крэс лi ла спе-

цы я лiст. Пры чым буль ба сю ды, на 

жаль, не ўва хо дзiць.

— Наш на цы я наль ны ка ра ня-

п лод — вель мi вуг ля вод ны пра дукт. Га -

во ра чы аб ага род нi не, я маю на ўва зе 

бу ра кi, морк ву, ка пус ту. Ак тыў насць 

у да чы нен нi да аба ро ны ад вi ру саў 

да ка заў квер це цiн. Гэ тае бiя ла гiч на 

ак тыў нае рэ чы ва змя шча ец ца ў зя лё-

ным i жоў тым пер цы (чыр во ны пе рац 

ва ло дае iму на ма ду ля цый ны мi ўлас-

цi вас ця мi ў знач на мен шай сту пе нi), 

а так са ма ў спар жы, вiш нi, ка пер сах. 

Акра мя та го, я рэ ка мен дую ўклю чыць 

у ра цы ён у эпi дэ мiч ны пе ры яд чыр во-

ныя i зя лё ныя во да рас цi — у iх змя-

шча ец ца гры фiт сiн, якi да ка заў су-

праць вi рус ную эфек тыў насць (гэ та, 

на прык лад, япон ская са ла та «Чу ка», 

мар ская ка пус та). З са да вi ны iму нi тэт 

у най боль шай сту пе нi ўма цоў ва юць 

кiс лыя яб лы кi.

У эпi дэ мiч ны пе ры яд вар та ўжы-

ваць цы ко рый i та пi нам бур — у iх 

утрым лi ва ец ца iну лiн, не аб ход ны для 

зда роўя страў нi ка i кi шэч нi ка. А так-

са ма пра дук ты, якiя змя шча юць пра- i 

прэ бi ё ты кi. Кiс ла ма лоч ныя пра дук ты 

аказ ва юць ста ноў чы ўплыў на на ту-

раль ную фло ру кi шэч нi ка за кошт 

утры ман ня лак та бак тэ рый.

Гор кае i кiс лае
Час нок i цы бу лю мно гiя ста год дзi 

вы ка рыс тоў ва юць для пра фi лак ты-

кi i ля чэн ня вост рых рэ спi ра тор ных

iн фек цый. Гэ тая га род нi на ўтрым-

 лi вае алi iн, якi пры раз ра за ннi цы -

бу лi ны або доль кi час на ку пе ра ўтва-

ра ец ца ў алi цын — рэ чы ва, якое на зы-

ва юць пры род ным ан ты бi ё ты кам. Яно 

за хоў ва ец ца ў кры вi i страў нi ка вым 

со ку, мае вы со кую ак тыў насць

су праць бак тэ рый i са праў ды ўма-

цоў вае iму нi тэт. Але як гэ та рэ чы ва 

ўза е ма дзей нi чае з вi ру са мi, па куль 

вы ву ча на не да стат ко ва.

Iм бiр — яшчэ адзiн пра дукт, якi 

тра ды цый на лi чыц ца iму на ма ду ля та-

рам. У iм шмат аскар бi на вай кiс ла ты, 

вi та мi наў А i гру пы В, цын ку, ка лiю, 

ёду, пры род ных ан ты бi ё ты каў i ан ты-

грыб ко вых эле мен таў.

— Чэм пi ён ся род спе цый па iму на-

 ма ду ля цый ных улас цi вас цях —

кур ку ма. Яе ак тыў нае рэ чы ва кур ку-

мiн — ма гут ны iмун ны сты му ля тар 

i пры род ны ан ты бi ё тык, якi пе ра шка-

джае ўзнiк нен ню бак тэ ры яль ных ус-

клад нен няў пры вi рус ных iн фек цы-

ях, — ад зна чае су раз моў нi ца.

— А што вы ска жа це пра лi мо-

ны, якiя тра ды цый на ўклю ча юць у 

ра цы ён пры пра сту дах?

— Эфек тыў насць лi мо наў пры 

пра сту дзе звя за на з утры ман нем у 

гэ тым пло дзе аскар бi на вай кiс ла ты 

ў ад мыс ло вай фор ме. Аскар бi на вая 

кiс ла та здоль ная ад наў ляць жа ле за, 

якое зна хо дзiц ца ў кры вi ў акiс ле ным 

ста не. Ад ноў ле нае жа ле за ўсту пае 

ў рэ ак цыi, у вы нi ку якiх утва ра юц ца 

сва бод ныя ра ды ка лы. Ка лi вы пад ха-

пi лi iн фек цыю, сва бод ныя ра ды ка лы 

да па мо гуць ва ша му ар га нiз му з ёй 

спра вiц ца, бо яны за бi ва юць ўсё жы-

вое, у тым лi ку вi ру сы i бак тэ рыi. Ес-

цi лi мо ны трэ ба цал кам, са скур кай. 

Але цыт ру са выя — не адзi ная i не 

са мая ба га тая кры нi ца аскар бi на вай 

кiс ла ты. У вя лi кай коль кас цi яна змя-

шча ец ца ў чор ных па рэч ках, шып-

шы не, жу ра вi нах, ква ша най ка пус це,

бал гар скiм пер цы, у зя лё най лiс та вой 

ага род нi не.

На вош та пiць 
iль ня ны алей?

Для зда роўя кле тач ных мемб ран 

ар га нiз му не аб ход на Аме га-3. Гэ та 

рэ чы ва за бяс печ вае фар мi ра ван не 

«бу даў нi чых бло каў» для вы твор час цi 

гар мо наў, што не да юць раз вi вац ца 

за па лен чым пра цэ сам. У су ткi для 

нар маль на га функ цы я на ван ня на ша-

га «шчы та ад вi ру саў» ча ла ве ку не-

аб ход на 1—7 гра маў Аме га-3. Атры-

маць iх да па мо жа ўклю чэн не ў ра-

цы ён мар ской ры бы (пал тус, ла сось, 

се ля дзец, ту нец, мак рэль i сар дзi ны), 

а так са ма льня но га алею. Да рэ чы, 

ры ба (пал тус, скумб рыя, трас ка, се-

ля дзец, ту нец i пе чань гэ тых рыб) — 

яшчэ i кры нi ца вi та мi на D.

— Вi та мiн D — са мы iму на ма ду-

ля цый ны, пры гэ тым 80 % на сель-

нiц тва Бе ла ру сi ад чу вае яго не да-

хоп, — пад крэс лi вае Але на Мар гу но-

ва. — У дзень важ на атрым лi ваць не 

менш за 400—800 МЕ гэ та га рэ чы ва. 

Iн шыя кры нi цы вi та мi ну D — яй кi, суб-

пра дук ты, ляс ныя гры бы i ма лоч ныя 

пра дук ты.

Прос тыя спо са бы 
«за бiць» свой 
iму нi тэт

Ма гi лу свай му iму нi тэ ту су час ны 

ча ла век ка пае на жом i вi дэль цам. I ў 

гэ тым да ся га юць пос пе ху як ама та ры 

фаст-фу ду, так i ама та ры ды ет.

— Пач ну з мод най ця пер бяс тлу-

шча вай ды е ты. Яна шко дзiць лёг кiм 

не менш, чым ку рэн не. Без да стат ко-

ва га па ступ лен ня тлу шчаў у ар га нiзм 

ра бо та лёг кiх па ру ша ец ца. Не да хоп 

тлу шчаў у ра цы ё не пры во дзiць да та-

го, што лю бая iн фек цыя, у тым лi ку 

i COVID-19, знач на ляг чэй пра нi кае 

ў брон хi i лёг кiя. У су ткi да рос ла му 

ча ла ве ку не аб ход на 70-80 гра маў

тлу шчаў, 30 % з якiх па вiн ны быць 

жы вёль на га па хо джан ня. Спра ва 

ў тым, што аль ве о лы лёг кiх знут ры 

па кры тыя су рфак тан там, якi на 90 % 

скла да ец ца з тлу шчаў (фас фа лi пi даў). 

Ма ла тлу шчаў у ра цы ё не — у лёг кiх 

ма ла су рфак тан та. У вы нi ку кiс ла род 

за свой ва ец ца дрэн на, i на ват са мае 

све жае па вет ра не ра туе ад гi пак сii.

Прос тыя вуг ля во ды (цу кар) — 

звы чай ная для су час на га ча ла ве ка 

пры чы на сiс тэм на га за па лен ня ў 

ар га нiз ме. Ме на вi та цу кар ства рае 

глi кi ра ва ны ге маг ла бiн, якi «дра пае» 

на шы са су ды, вы клi ка ю чы за па лен-

не са су дзiс тай сцен кi. Цу кар вель мi 

лю бяць па та ген ныя бак тэ рыi i грыб кi 

кi шэч нi ка, якiя пад аў ля юць рост ка-

рыс най мiк ра фло ры. Каб атры маць 

праз мер ную коль касць цук ру, да стат-

ко ва на ля гаць на фаст фуд, кан ды-

тар скiя вы ра бы (асаб лi ва з мас ле-

ны мi крэ ма мi i на паў няль нi ка мi), кан-

сер вы i ма ры на ды. Да рэ чы, крух мал, 

якi змя шча ец ца ў буль бе, ку ку ру зе, 

бруч цы, му цэ вы шэй ша га га тун ку i 

бе лых ра фi на ва ных кру пах — гэ та 

той жа цу кар.

— Мак сi маль ная коль касць цук-

ру, якая да пу шчаль ная ў су ткi, — 

дзве чай ныя лыж кi, со лi — па ло ва 

чай най лыж кi, — ад зна чае Але на 

Мар гу но ва. — I гэ та — уклю ча ю чы 

той цу кар i тую соль, якiя мы атрым-

лi ва ем з га то вых пра дук таў.

Ка лi раз ва жаць аб са мых шкод-

ных для iму нi тэ ту пра дук тах, адзiн 

з лi да раў — са лод кая га зi роў ка. 

Як пра вi ла, гэ тыя на поi ўтрым лi ва-

юць праз мер ную коль касць цук ру. 

Каб вы тры маць мар ке тынг, вы твор-

цы за мя ня юць цу кар «на ту раль ны мi 

цук ра за мен нi ка мi». Але ў спа лу чэн нi 

з СО
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 лю бы вiд цук ру раз драж няе 

слi зiс тую, i мы ад чу ва ем па ста ян ную, 

не кант ра лю е мую сма гу. А гэ та пе-

ра гру жае ныр кi, не га тыў на ад бi ва-

ец ца на сар дэч най мыш цы, знi жае 

iму нi тэт.

Бом ба для на ша га ар га нiз ма — 

стра вы з ад на ча со вым вы со кiм 

утры ман нем цук ру, со лi i тлу шчу. 

Ка ла рый ныя пра дук ты, вэн джа нi на, 

кан сер вы i ма ры на ды, ра фi на ва ныя 

пра дук ты з пе ра ва гай на сы ча ных 

тлу шчаў або транс тлу шчаў у скла-

дзе, фаст-фуд, цу кар i соль знi жа юць 

на ту раль ную аба ро ну ар га нiз ма.

— Асаб лi ва ха чу ска заць пра вэн-

джа нi ну. Гэ та да во лi цяж кая ежа для 

на ша га страў нi ка ва-кi шач на га трак-

та, якая цяж ка пе ра траў ляец ца. Ар га-

нiз му для ак тыў най дзей нас цi па тра-

бу юц ца роз ныя фер мен ты, здоль ныя 

ўсту паць у скла да ныя бiя хi мiч ныя 

рэ ак цыi. Ней кiх фер мен таў ча ла ве-

ку мо жа не ха паць: мы ўсе роз ныя, 

у не ка га пры сут нi ча юць прак тыч на 

ўсе фер мен ты, у ка гось цi не ка то рыя 

фер мен ты — не ак тыў ныя або ад сут-

нi ча юць зу сiм. I ка лi пэў ных фер мен-

таў не ха пае, мы атрым лi ва ем па ру-

шэн не аб ме ну рэ чы ваў i, ад па вед на, 

па дзен не iму нi тэ ту. Акра мя та го, 

у вэн джа нi не со лi звы чай на знач на 

больш, чым не аб ход на ча ла ве ку. 

Вы нiк — па ру шэн не вод на га аб ме-

ну, ацё кi i праб ле мы з сэр цам.

На ступ ны пра дукт, што за бi вае 

iму нi тэт — кан сер вы i ма ры на ды. 

Так-так, да маш нiя за кат кi: па мi дор-

чы кi-агу роч кi з во ца там або лi мон най 

кiс ла той.

— Лю бы ма ры над уплы вае на рН 

страў нi ка, а пры пэў най кiс лот нас-

цi не ка то рыя фер мен ты ста но вяц ца 

не ак тыў ны мi. Ад па вед на, ад бы ва юц-

ца па ру шэн нi ў аб мен ных пра цэ сах, 

збой ра бо ты страў нi ка i кi шэч нi ка. 

Я  не ка жу, што ад ма ры на ва ных 

агур коў вар та ад мо вiц ца — прос та 

не трэ ба зло ўжы ваць iмi.

Ад нак, не аб ход на па мя таць, што 

на iму нi тэт уплы вае не толь кi ра-

 цы ён хар ча ван ня, але i мност ва iн шых 

фак та раў: спад чын насць, хра нiч ныя 

за хвор ван нi, фi зi я ла гiч ны стан (ця-

жар насць, па жы лы ўзрост, пе ры яд 

па ла во га вы спя ван ня i г. д.), на яў насць 

шкод ных звы чак, дрэн ная эка ло гiя, 

стрэ сы, бяс сон нi ца... Будзь це ўваж лi-

выя да свай го ар га нiз ма — i ён ад ка жа 

вам уза ем нас цю: моц ным iму нi тэ там i 

сi ла мi для жыц цё вых здзяйс нен няў.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Па па лi чкахПа па лi чках

ЧЫМ «ПАД КАР МIЦЬ» IМУ НI ТЭТ?
Моц на ша га «шчы та ад вi ру саў» на пра мую за ле жыць ад та го, што зна хо дзiц ца ў нас на та лер цы


