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Хар чо вае атруч ван не — 

гэ та вост рае за хвор ван не, 

якое звы чай на су пра ва джа ец-

ца рас строй ствам стра ва ван-

ня. Яго пры чы най ста но віц ца 

па пад ан не ў ар га нізм ра зам 

з пра дук та мі роз ных мік ра ар-

га ніз маў, час цей за ўсё бак-

тэ рый. Так са ма атруч ван ні 

ня рэд ка вы клі ка юць яда ві тыя 

гры бы і рас лі ны, са бра ныя і 

ўжы тыя праз не асця рож насць 

ці ня ве дан не.

ПРА ВЕР ЦЕ СЯ БЕ
Пер шыя пры кме ты атруч-

ван ня мо гуць пра явіц ца праз 

паў га дзі ны пас ля ўжы ван ня 

ня якас ных пра дук таў, але 

час цей за ўсё — праз чатыры-

шэсць га дзін, а ча сам — праз 

су ткі. Ты по выя сімп то мы — 

па нос, шмат ра зо вая рво та, 

моц ная млос насць. Так са ма 

вы ад чу е це сла басць, га ла-

ва кру жэн не, па вы шэн не тэм-

пе ра ту ры, дры жы кі, бо ле выя 

спаз мы ў страў ні ку.

МАЙ ЦЕ НА ЎВА ЗЕ
Час цей за ўсё атруч ван не 

вы клі ка юць ма лоч ныя і кіс ла-

ма лоч ныя пра дук ты, тор ты ці 

пі рож ныя з крэ мам, гла зу ра-

ва ныя сыр кі, мяк кі сыр, ва-

ра ная каў ба са, паш тэт, яй кі, 

хат ні ма я нэз, са ла ты, за праў-

ле ныя ма я нэ зам ці смя та най, 

па мі до ры і та мат ны сок.

ПЕР ШАЯ ДА ПА МО ГА
З пер шы мі пры кме та мі хар-

чо ва га атруч ван ня трэ ба пра-

мыць хво ра му страў нік. Для 

гэ та га мож на вы ка рыс тоў ваць 

сла бы (блед на-ру жо вы) рас-

твор мар ган цоў кі, які вар та 

пра ца дзіць праз па пя ро вы 

фільтр або ча ты рох слой ную 

мар лю. Так са ма па ды дзе рас-

твор хар чо вай со ды (1 чай ная 

лыж ка на 1 літр кі пя чо най, але 

не га ра чай ва ды) ці па ва ра най 

со лі (2 ста ло выя лыж кі «без 

гор кі» на 5 літ раў ва ды). Рас-

твор для пра мы ван ня трэ ба 

пры га та ваць за га дзя, а па тра-

бу ец ца яго ка ля 8—10 літ раў. 

Ён аба вяз ко ва па ві нен быць 

цёп лым, каб не да пус ціць пе-

ра аха ло джан ня ар га ніз ма, а 

так са ма не за ма ру дзіць пе-

рыс таль ты ку кі шэч ні ка, што 

тар мо зіць пра соў ван не так-

січ ных рэ чы ваў.

Вар та за бяс пе чыць хво ра-

му спа кой, ка лі яго ка ло ціць, 

за ху таць у цёп лую коў дру. 

У пер шыя су ткі лепш ус трым-

лі вац ца ад ежы. На дру гі дзень 

мож на пры сту паць да бу лё ну, 

пра цёр тых су поў з га род ні ны 

і ры су, па сту по ва ме ню мож-

на па шы раць. Да поў на га вы-

зда раў лен ня вар та па збя гаць 

ма ры на ва ных, вост рых, са лё-

ных і вэн джа ных пра дук таў, 

якія раз драж ня юць слі зіс тую 

страў ні ка. Піць рэ ка мен ду ец-

ца кі пя чо ную ва ду, ня моц ны 

са лод кі чай, ягад ныя морс і кі-

ся лі. А вось га зі ра ва ныя на поі 

ка тэ га рыч на за ба ро не ны.

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА
Най леп шая пра фі лак ты ка 

хар чо вых атруч ван няў — пры-

трым лі вац ца пра ві лаў гі гі е ны 

пад час пры га та ван ня ежы, 

пра віль на за хоў ваць пра дук-

ты і пра яў ляць эле мен тар ную 

піль насць. Звяр тай це ўва гу 

на ко лер, пах і смак ежы. Гні-

лас ны пах, кіс ла ва ты смак, 

па шчып ван не на язы ку па він-

ны на сця ро жыць. Пры кме тай 

та го, што пра дукт са пса ва-

ны, мо жа быць і змя нен не яго 

кан сіс тэн цыі, з'яў лен не на па-

верх ні слі зі.

Без шка да ван ня ад праў ляй-

це ў смет ні цу пра дук ты, якія 

па кры лі ся цвіл лю, са пса ва ную 

са да ві ну і га род ні ну, на ват ка-

лі згніў толь кі ба чок. Гэ так жа 

па сту пай це з уз ду ты мі кан-

сер ва вы мі сло і ка мі і па ке та-

мі з со кам ці кіс ла ма лоч ны мі 

пра дук та мі. Сло ік, за кру ча ны 

жа лез най крыш кай, па ві нен 

ад кры ва цца з ха рак тэр ным 

гу кам, які свед чыць пра тое, 

што яна бы ла за кар ка ва на 

гер ме тыч на. Ка лі яго не бы ло, 

кан сер вы ўжы ваць не вар та.

Пад час па куп кі аба вяз ко ва 

пра вя рай це да ту вы твор час-

ці і тэр мін пры дат нас ці пра-

дук таў, а так са ма цэ лас насць 

упа коў кі



Хоць раз у жыц ці кож ны з нас 

па ку та ваў ад га лаў но га бо-

лю, і час та, спіс ва ю чы яго на 

стом ле насць, мы на ват і дум кі 

не да пус ка ем, каб пай сці да 

ўра ча. Тым ча сам гэ ты боль 

мо жа мець больш за дзя ся так 

пры чын — ад больш-менш бяс-

шкод ных да тых, што па гра жа-

юць жыц цю і па тра бу юць не ад-

клад на га ўмя шан ня ме ды каў. 

Аб пры чы нах га лаў но га бо лю 

мы па гу та ры лі з ура чом-не ўро-

ла гам 11-й га рад ской па лі клі ні кі 

г. Мін ска Зо яй КУРС.

— Зоя Ана то леў на, га лаў ны боль — гэ та заў сё ды 

па та ло гія?

— Ёсць та кое за хвор ван не, як га лаў ны боль на пру жан-

ня (ГБН). Ён звя за ны з дыс функ цы яй пе рык ра ні яль ных 

мыш цаў. Дык вось гэ ты боль не мае струк тур на-ар га ніч-

най па та ло гіі. За раз ГБН шы ро ка рас паў сю джа ны, асаб-

лі ва ся род лю дзей, якія зай ма юц ца ра зу мо вай пра цай і 

вя дуць ма ла ру хо мы лад жыц ця. Гэ ты боль мае двух ба-

ко вы ха рак тар, ён ды фуз ны (рас се я ны). Хво рыя апіс-

ва юць, быц цам бы ён сціс кае га ла ву аб ру чом, шле мам 

ці ша пач кай. Боль звы чай на ўзмац ня ец ца ў кан цы дня, 

ча сам пас ля стрэ са вых сі ту а цый. І тут эфек тыў ныя не 

толь кі су праць за па лен чыя прэ па ра ты — ацык ла фе нак, 

ке та нал, дык ла фе нак, да дат ко ва пры зна ча юц ца мі я рэ лак-

сан ты — ле ка выя срод кі, якія зні жа юць то нус мус ку ла ту-

ры. У спа лу чэн ні з прэ па ра та мі доб ра да па ма гае ма саж 

шый на га ад дзе ла па зва ноч ні ка, а так са ма фі зі я ля чэн не, 

у пры ват нас ці, да рсен валь.

Але пе рад тым, як пры маць той ці ін шы прэ па рат, важ на 

па бы ваць ва ўра ча і прай сці аб сле да ван не. Бо ад роз ніць 

га лаў ны боль на пру жан ня ад, ска жам, міг рэ ні не заў сё ды 

мож на без да па мо гі спе цы я ліс та.

— Чым яны, да рэ чы, ад роз ні ва юц ца?

— Міг рэнь — пе ра важ на жа но чая праб ле ма, хоць ча сам 

су стра ка ец ца і ў муж чын. Тут га лаў ны боль, у ад роз нен ні 

ад ГБН, ін ша га ха рак та ру — пры сту па па доб ны. Пры чым 

ба ліць па ло ва га ла вы, пра вая ці ле вая. Міг рэнь раз ві ва ец-

ца ў не каль кі ста дый: спа чат ку са су ды рас шы ра юц ца-зву-

жа юц ца, утва ра ец ца ацёк, а за тым на сту пае ад ва рот ны 

пра цэс. Гэ та за хвор ван не, як пра ві ла, спад чын нае. Пры-

чы ны міг рэ ні звя за ны як са стрэ са вы мі сі ту а цы я мі, так і 

з гар ма наль ным фо нам. У апош нім вы пад ку боль час та 

па чы на ец ца ў дзяў чын кі ра зам з мен стру аль ным цык лам 

і за ці хае, як пра ві ла, у клі мак тэ рыч ны пе ры яд, ка лі ўзро-

вень гар мо наў зні жа ец ца. Міг рэнь мо жа спра ва ка ваць і 

хар ча ван не, у пры ват нас ці, та кія пра дук ты, як чыр во нае 

ві но, сыр, ша ка лад. Уліч ва ю чы, што за хвор ван не ста-

дый нае, яно мо жа пра ця каць па-роз на му. Па пя рэд ні чаць 

мо гуць, у пры ват нас ці, све та ўспыш кі, ад чу ван ні па хаў, 

але тут усё вель мі ін ды ві ду аль на. Да рэ чы, міг рэнь на ват 

ува хо дзі ла ў пе ра лік за хвор ван няў, якія ма юць су праць-

па ка зан ні для кі ра ван ня аў та ма бі лем, бо па ме ха ніз ме 

ўтва рэн ня яна бліз кая да эпі леп сіі. Так са ма ўзні кае ачаг 

уз бу джэн ня, у яго ўцяг ва юц ца струк ту ры моз га, але ў ад-

роз нен не ад эпі леп сіі тут ін шыя на ступ ствы.

Падчас міг рэн і — ад ра зу як толь кі па цы ент ад чу вае, 

што з'яў ля ец ца га лаў ны боль — не аб ход на пры няць эфек-

тыў ны для яго абяз боль валь ны прэ па рат. Па чы наць вар та 

з прос тых, не стэ ро ід ных су праць за па лен чых, а ка лі яны 

не да па ма га юць, пры зна ча юц ца больш моц ныя срод кі. 

Ад нак свое ча со васць тут ады гры вае вы ра шаль ную ро лю. 

Ка лі пры ступ ужо па чаў ся, ня ма сэн су пры маць прэ па ра ты 

ўпа коў ка мі, трэ ба ўсвя до міць, што вы спаз ні лі ся, і ча каць, 

па куль гэ ты боль прой дзе. На ват ка лі пры ма е це прэ па рат 

свое ча со ва, важ на не пе ра да зі ра ваць, бо ў ад ва рот ным 

вы пад ку мо жа ўзнік нуць абу зус ны га лаў ны боль — ад 

пры ёму вя лі кай коль кас ці ле каў.

— Праз які час гэ ты боль пра хо дзіць?

— Міг рэ ноз ны пры ступ звы чай на доў жыц ца да су так. 

Мо жа пе рай сці і ў міг рэ ноз ны ста тус, ён больш пра цяг лы, да 

трох су так. Зма гац ца з міг рэн ню ра зам з ле ка мі да па ма гае 

сон, а яр кае свят ло, роз ныя гу кі на ад ва рот раз драж ня юць.

— Ча му не па жа да на тры ваць боль пад час міг рэ ні? 

Чым ён не бяс печ ны?

— Сва і мі ўсклад нен ня мі. Вар та на сця ро жыц ца, ка лі пры-

сту пы міг рэ ні па час ці лі ся, ста лі больш ін тэн сіў ныя, чым ра-

ней. Мо жа ўзнік нуць ге міп ле гіч ная фор ма міг рэ ні, ка лі на 

фо не бо лю з'яў ляец ца сла басць у ру цэ ці на зе, якая по тым 

пра хо дзіць. Ад ным з ус клад нен няў мо жа стаць і ін сульт. Та му 

па цы ен ты з міг рэн ню па тра бу юць на зі ран ня і аб сле да ван ня, 

як зрэш ты, і ўсе хво рыя з га лаў ным бо лем. Не аб ход на зра-

біць МРТ га ла вы па са су дзіс тай пра гра ме, каб вы клю чыць 

та кія больш сур'ёз ныя па та ло гіі, як анеў рыз мы, пух лі ны, якія 

мо гуць па тра ба ваць апе ра цый на га ля чэн ня.

— Якія яшчэ мо гуць быць пры чы ны га лаў но га бо лю?

— На прык лад, гліс ныя ін ва зіі, ка лі па ра зі ты ста но вяц-

ца пры чы най но ва ўтва рэн ня — кіс ты. Кіс ты га лаў но га 

моз га, ге ман гі о мы так са ма мо гуць 

стаць пры чы най га лаў но га бо лю. На 

пры ёме ўрач мо жа вы явіць і не ўра ла-

гіч ную сімп та ма ты ку: роз насць у рэ-

флек сах, кар ды на тор ныя па ру шэн ні, 

зме ны па во дзі наў, зме ны па лёў зро ку. 

Га лаў ны боль у лю бым вы пад ку па ві-

нен пры му сіць не ўро ла га за ду мац ца і 

шу каць яго пры чы ну.

Пры чы най бо лю ста но віц ца і праб-

ле ма з шый ным ад дзе лам па зва ноч-

ні ка, так зва ная вер тэб ра ген ная цэр-

ві кал гія. На груз ка на па зва ноч ны слуп 

з-за на ша га вер ты каль на га ста но ві-

шча вя лі кая, і тут з-за ад на го ад дзе ла, 

дзе ёсць па ру шэн ні, мо гуць па ку та ваць і ўсе ас тат нія. 

Ка лі га лаў ны боль ра ней не тур ба ваў, а рап там з'явіў-

ся, ён мо жа свед чыць і пра ін фек цый ныя за хвор ван ні, у 

тым лі ку та кія гроз ныя, як ме нін гіт, эн цы фа літ, якія з яго 

і па чы на юц ца. Пры чы на мі бо лю мо гуць быць траў мы, 

па вы шэн не ар тэ рыя льна га ціс ку. У апош нім вы пад ку ў 

га лаў ным моз гу ні я кай па та ло гіі ня ма. Ка лі па вы ша ец ца 

ар тэ рыя льны ціск, спа чат ку ні я кіх змя нен няў не ад чу ва ец-

ца, пас ля зву жа юц ца са су ды, па ру ша ец ца кро ва зва рот, 

і раз ві ва юц ца ды фуз ныя га лаў ныя бо лі. Па цы ен ты скар-

дзяц ца на га ла ва кру жэн ні, шум у ву шах, кар ды на тор ныя 

па ру шэн ні, так зва ныя хі стан ні.

— Але да лё ка не заў сё ды з га лаў ным бо лем мы 

ідзём да ўра ча. Як час та па ві нен тур ба ваць боль, каб 

гэ та бы ло на го дай звяр нуц ца па ме ды цын скую да-

па мо гу?

— Па-пер шае, ка лі з'явіў ся моц ны га лаў ны боль, які 

не па ко іць, у гэ ты мо мант і трэ ба звяр тац ца да ме ды каў. 

Вост рыя га лаў ныя бо лі мо гуць свед чыць пра суб арах-

на і даль нае кро ва зліц цё (кро ва зліц цё ў по ласць па між 

па ву цін най і мяк кай маз га вы мі аба лон ка мі), унут ры маз га-

выя ге ма то мы. Па-дру гое, ка лі ў вас га лаў ны боль кож ны 

ме сяц, то гэ та ўжо час та, і на го да прый сці да док та ра 

ёсць, не ка жу чы пра тое, ка лі боль тур буе не каль кі ра зоў 

у ме сяц, што ўжо за шмат.

Звяр тац ца да ўра ча не аб ход на, але гэ та не зна чыць, 

што вам ад ра зу пры зна чаць та кое скла да нае аб сле да ван-

не, як МРТ. Час та, каб вы явіць пры чы ну бо лю, да стат ко ва 

на ват са мых прос тых ана лі заў. У пры ват нас ці, зні жэн не 

ге маг ла бі ну мо жа вы клі каць і га лаў ны боль, і га ла ва кру-

жэн ні.

— Які яшчэ га лаў ны боль лі чыц ца «дрэн ным»?

— З пуль сі ру ю чым, рэз кім бо лем, які су пра ва джа ец-

ца млос нас цю і рво тай, бо ля мі ў па ты лі цы, звяр тац ца да 

ўра ча трэ ба не ад клад на, каб вы клю чыць вы пад кі, якія 

па тра бу юць хут ка га ўмя шан ня. Ад ра зу па ві нен на сця ро-

жыць нач ны і ра ніш ні га лаў ны боль, што свед чыць пра 

па ру шэн ні вя ноз на га ад то ку. Так ся бе пра яў ля юць пух-

лі ны. Ка лі га ла ва ба ліць у кан цы дня, то ла гіч на спі саць 

гэ та на стом ле насць. А вось пас ля но чы ча ла век па ві нен 

ад па чыць і не ад чу ваць бо лю.

— Комп лекс якіх прэ па ра таў вар та пры маць для 

ля чэн ня га лаў но га бо лю?

— Пад час пры сту пу пры зна ча юц ца абяз боль валь ныя, 

су праць ір вот ныя, прэ па ра ты для зняц ця спаз му і за спа-

ка яль ныя срод кі. У між пры ступ ны пе ры яд ля чэн не кры ху 

ін шае. Ка лі ў па цы ен та ня ма су праць па ка зан няў, спа-

да рож ных па та ло гій, то ка рыс ны ма саж, раз на стай ныя 

жам чуж ныя ван ны, ві та мі на тэ ра пія, ан ты ак сі дан ты, ней-

ра пра тэк тар ная тэ ра пія, а так са ма вы ка рыс тоў ва юц ца 

прос тыя прэ па ра ты-ан ты дэ прэ сан ты — та кія, як ме бі кар, 

адап тол, на афен. Ка лі ж хво ры цал кам аб сле да ва ны і 

ні я кай па та ло гіі не зной дзе на, не ўро лаг дзей ні чае су мес-

на з псі ха тэ ра пеў там, пры зна ча юц ца ў тым лі ку і рэ лак-

су ю чыя прэ па ра ты для зні жэн ня ўспры ман ня бо ле ва га 

ад чу ван ня



Ска жы це, Ска жы це,   
док тар...док тар... ЦІСК, МІГ РЭНЬ 

ЦІ СТРЭС?ЧА МУ БА ЛІЦЬ ГА ЛА ВА

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

Ка лі з'е лі 
неш та не тое...
Пра фі лак ты ка і да па мо га 
пад час хар чо вых атруч ван няў

Атруч ван ні, якія ў спя кот нае на двор'е зда ра юц ца час-

цей, чым у ін шую па ру го да, уз ні ка юць праз ня якас-

ныя пра дук ты з тэр мі нам пры дат нас ці, які сы шоў, або 

праз ежу, якая за хоў ва ла ся ў не спры яль ных умо вах 

ці га та ва ла ся з па ру шэн ня мі са ні тар ных пра ві лаў. 

Як не са пса ваць са бе лет ні на строй і ад па чы нак? Ус-

пом нім пры чы ны атруч ван ня і пер шую да па мо гу пры 

гэ тай не ма чы.


