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

— Іры на Ана то леў на, мно гія з нас з 

асця ро гай ста вяц ца да пры зна чэн ня ан-

ты бі ё ты каў, не ка то рыя на ват ад маў ля-

юц ца іх пры маць...

— ...За бы ва ю чы пра тое, што да іх ад-

крыц ця на пра ця гу ты ся ча год дзя га лоў най 

не бяс пе кай для ча ла ве ка бы лі ме на ві та ін-

фек цый ныя хва ро бы, якія пе ры я дыч на пры-

ма лі маш таб эпі дэ мій і вы кош ва лі цэ лыя 

рэ гі ё ны. Смя рот насць ад ін фек цый бы ла 

над звы чай вы со кая, а ча ла век, яко му па-

шчас ці ла да жыць да 30 га доў, лі чыў ся па-

жы лым. Так што ад крыц цё ан ты бі ё ты каў у 

ней кай сту пе ні пе ра вяр ну ла свет. Але са-

праў ды мно гія ста вяц ца да іх на сця ро жа на, і 

тлу ма чэн не гэ та му ў са мой іх наз ве. У пе ра-

кла дзе з ла цін скай мо вы яна, да рэ чы, азна-

чае «су праць жыц ця». Але зра зу ме ла, што 

іх дзе ян не на кі ра ва на не су праць ча ла ве ка, 

а су праць мік ра ар га ніз маў, якія пра ні ка юць 

у на ша це ла. Не бяс пе ка ў тым, што боль-

шасць ан ты бі ё ты каў уплы вае не на ад на го 

ўзбу джаль ні ка, а на цэ лыя гру пы, не толь кі на 

хва ро ба твор ныя бак тэ рыі, але і на тыя, што 

не аб ход ны для нар маль на га функ цы я на ван-

ня ар га ніз ма. На прык лад, у на шым кі шэч ні ку 

ўтрым лі ва ец ца ка ля 2 кі ла гра маў мік ро баў, 

ся род іх пе ра важ ная коль касць бак тэ рый, без 

якіх функ цы я на ван не кі шэч ні ка не маг чы мае. 

Ка рыс ныя бак тэ рыі пры сут ні ча юць так са ма 

на ску ры, у по лас ці ро та, у пох ве — усю ды, 

дзе мо жа ад бы вац ца кан такт ар га ніз ма з 

чу жа род ным для яго ася род дзем.

— Ужы ва ючы ан ты бі ё ты кі, мы іх зні-

шча ем?

— Роз ныя гру пы бак тэ рый су іс ну юць у 

на шым ар га ніз ме ў ба лан се адзін з ад ным 

і з ін шы мі мік ра ар га ніз ма мі, у пры ват нас-

ці, з гры ба мі. Па ру шэн не гэ та га ба лан су, 

якое ад бы ва ец ца пры пры ёме ан ты бак тэ-

ры яль ных прэ па ра таў, вя дзе да праз мер на-

га рос ту ан та га ніс таў, тых жа грыб коў. Так 

раз ві ва ец ца дыс бак тэ ры ёз — дыс ба ланс 

мік ра ар га ніз маў.

— Якія най больш час тыя не га тыў ныя 

пра яў лен ні ад пры ёму ан ты бі ё ты каў?

— Ме на ві та дыс бак тэ ры ёз — ад но з 

са мых час тых не га тыў ных на ступ стваў. 

Яго пра яў лен ня мі з'яў ля юц ца грыб ко выя 

ін фек цыі, яр кі прад стаў нік якіх — вя до-

мая ўсім жан чы нам ма лоч ні ца. Та му ра зам 

з ан ты бі ё ты ка мі звы чай на пры зна ча юць 

і прэ па ра ты, якія са дзей ні ча юць ад наў-

лен ню мік ра фло ры. Важ на пры маць іх 

пра віль на: не пад час ан ты бі ё ты ка тэ ра піі, 

а пас ля яе.

— Зда ра ец ца, што спа чат ку пры зна-

ча юць адзін ан ты бі ё тык, але ён не да па-

ма гае, і ўрач пра піс вае ін шы — шы ро ка-

га спект ра дзе ян ня. Ча му нель га ад ра зу 

ім ска рыс тац ца?

— Важ на ўсве дам ляць, што чым больш 

ма гут ны прэ па рат вы пры ма е це і чым шы-

рэй шы яго спектр дзе ян ня, тым больш 

бак тэ рый за гі не. Та му па жа да на пры маць 

ан ты бі ё ты кі шы ро ка га спект ра дзе ян ня 

толь кі ў вы пад ках край няй не аб ход нас ці, 

а ва ўсіх ас тат ніх урач пад бі рае сро дак вуз-

ка га спект ра. Ён аказ вае пры цэль ны ўплыў 

толь кі на не вя лі кія, «па трэб ныя» нам гру пы 

бак тэ рый. Гэ та свое асаб лі вая пра фі лак ты-

ка пры пра вя дзен ні ан ты бі ё ты ка тэ ра піі.

— Акра мя дыс бак тэ ры ё зу, у ан ты бі ё-

ты каў шэ раг ін шых па боч ных дзе ян няў. 

На што най перш не га тыў на ўплы ва юць 

гэ тыя прэ па ра ты?

— Трэ ба ра зу мець, што па боч ныя эфек-

ты — гэ та маг чы мае, але не аба вяз ко вае 

на ступ ства пры ёму ан ты бі ё ты каў. Ка лі прэ-

па рат прай шоў вы пра ба ван ні і пры ня ты ў 

клі ніч ную прак ты ку, гэ та азна чае: бы ло 

ад на знач на і пе ра ка наў ча да ка за на, што 

яго ка рысць для боль шас ці лю дзей знач на 

пе ра вы шае маг чы мую шко ду. Тым не менш 

усе лю дзі ма юць асаб лі вас ці, рэ ак цыя кож-

на га ар га ніз ма не ле кі аб умоў ле на сот ня мі 

фак та раў, і ёсць пэў ная коль касць па цы ен-

таў, чыя рэ ак цыя на прэ па рат з той ці ін шай 

пры чы ны ака за ла ся не га тыў най. Ад ной з 

та кіх не па жа да ных рэ ак цый з'яў ля ец ца 

алер гія. Яна мо жа па-роз на му пра яў ляц ца, 

час цей гэ та скур ны сып і сверб. Іх вы клі-

ка юць роз ныя ан ты бі ё ты кі, але най час цей 

цэ фа лас па ры ны, бе та-лак та ны і пе ні цы лі-

ны. Так січ на ан ты бі ё ты кі ўздзей ні ча юць на 

пе чань, якая вы кон вае функ цыю ачыст кі 

кры ві ад ядаў, і ныр кі, якія ад каз ва юць за 

вы вя дзен не так сі наў з ар га ніз ма. Не га тыў-

на ўплы ва юць на пе чань, у пры ват нас ці, 

ан ты бі ё ты кі тэт ра цык лі на ва га ра да, а на 

ныр кі — амі наг лі ка зі ды, по лі мек сі ны і не-

ка то рыя з цэ фа лас па ры наў. Амі наг лі ка зі-

ды, да рэ чы, мо гуць вы клі каць не зва рот нае 

па ра жэн не слу ха во га нер ва, што вя дзе да 

глу ха ты. Па шкодж ваць нер во выя струк-

ту ры так са ма мо гуць фтор хі на ло ны і ан-

ты бак тэ ры яль ныя срод кі ніт ра фу ра на ва га 

ра да. Ле ва мі цэ цін аказ вае так січ ны ўплыў 

на кроў і эмб ры ён.

— Ча му пры пра сту дзе нель га са ма-

стой на па чы наць ля чыц ца ан ты бі ё ты-

ка мі?

— Гэ тыя прэ па ра ты дзей ні ча юць толь-

кі су праць бак тэ рый. Ка лі ж у вас ві рус-

ная ін фек цыя, яны бяс сіль ныя. На су пе рак 

рас паў сю джа на му мер ка ван ню, ан ты бі ё-

тык не з'яў ля ец ца ні га рач ка па ні жаль ным, 

ні абяз боль валь ным, ні су праць каш ле вым 

срод кам. Вы со кая тэм пе ра ту ра, ка шаль, 

га лаў ны, мы шач ны ці су стаў ны боль — гэ-

та толь кі сімп то мы, якія ўлас ці вы мно гім 

за хвор ван ням. Акра мя та го, ан ты бі ё ты кі 

пад аў ля юць іму ні тэт, аслаб ля ю чы су пра ціў-

лен не ар га ніз ма. Ме на ві та з-за ўлас ці вас ці 

пад аў лен ня іму ні тэ ту ан ты бі ё ты ка тэ ра пія 

не па він на быць праз мер на доў гай. У той ці 

ін шай сту пе ні іму ні тэт пад аў ляе боль шасць 

ан ты бак тэ ры яль ных прэ па ра таў, але най-

больш не га тыў на дзей ні ча юць тэт ра цык лін 

і ле ва мі цэ цін. Та му ні пры якіх умо вах лепш 

не зай мац ца са ма ля чэн нем ан ты бі ё ты ка мі. 

Пры бяз дум ным пры мя нен ні і іг на ра ван ні 

асаб лі вас цяў ва ша га ар га ніз ма ле кі мо гуць 

ака зац ца горш за хва ро бу.

— З сімп то ма мі рас строй ства кі шэч-

ні ка не ка то рыя так са ма зма га юц ца пры 

да па мо зе ан ты бі ё ты каў...

— Як я ка за ла, пры ём ан ты бі ё ты каў 

мо жа пры вес ці да дыс бак тэ ры ё зу, ад ным 

з пра яў лен няў яко га з'яў ля ец ца дыя рэя, 

су праць якой вы як раз зма га е це ся. З кі-

шэч ны мі рас строй ства мі ан ты бі ё ты кі ка лі і 

пры ма юц ца, то толь кі па на зна чэн ні ўра ча 

пас ля дак лад на га вы яў лен ня ўзбу джаль-

ні ка.

Даб ра чын насцьДаб ра чын насць

У ДА ПА МО ГІ 
ДОЎ ГАЕ 
ЖЫЦ ЦЁ

Усё больш рэд кіх дзі ця чых 
за хвор ван няў мож на вы ле чыць 

не вы яз джа ю чы за мя жу 
Па цвяр джэн не та му — пад пі сан не чар го-

вых пра грам су пра цоў ніц тва па між Мі ніс-

тэр ствам ахо вы зда роўя і Між на род ным 

даб ра чын ным фон дам да па мо гі дзе цям 

«Шанц». Фонд аказ вае ма тэ ры яль ную да-

па мо гу сем' ям з хво ры мі дзець мі ў тых 

вы пад ках, ка лі з ней кіх пры чын ля чэн-

не не мо жа быць апла ча на з бюд жэт ных 

сродкаў.

З «Шан цам» су пра цоў ні ча юць не каль кі дзя-

сят каў як пры ват ных кам па ній, так і дзяр жаў ных 

прад пры ем стваў, ах вя ру юць свае срод кі і ўсе 

ах вот ныя. Згод на з пад пі са ны мі па гад нен ня мі, 

фонд ча со ва пра фі нан суе за куп ку ле ка вых срод-

каў для ля чэн ня за па лен чых хва роб кі шэч ні ка ў 

дзя цей, у пры ват нас ці яз ва вых ка лі таў і хва ро бы 

Кро на. Як рас тлу ма чы ла на чаль нік ад дзе ла ме-

ды цын скай да па мо гі ма ці і дзі ця ці га лоў на га 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын скай да па-

мо гі і экс пер ты зы Люд мі ла ЛЁГ КАЯ, коль касць 

та кіх за хвор ван няў у дзя цей з ча сам рас це. І для 

пра цэ ду ры ўня сен ня не аб ход ных прэ па ра таў у 

пе ра лік асноў ных ле ка вых срод каў у Бе ла ру сі 

па трэб ны пэў ны час. Ме на ві та на гэ ты тэр мін 

фі нан са ваць іх за куп ку да па мо жа фонд «Шанц», 

што да зво ліць не пе ра ры ваць ля чэн не ў дзя цей, 

у якіх яно рас па ча та.

Прэ па ра ты, у тым лі ку і су праць пух лін ныя, для 

ля чэн ня рэд ка га ге не тыч на га за хвор ван ня — ту-

бе роз на га скле ро зу, так са ма бу дуць уне се ны ў 

пе ра лік асноў ных ле ка вых срод каў, па куль жа 

іх бу дуць на бы ваць дзя ку ю чы «Шан цу». Акра-

мя гэ та га, за срод кі даб ра чын на га фон ду бу дзе 

на бы та аб ста ля ван не для хі рур гіч на га ля чэн ня 

дзя цей з эпі леп сі яй.

— Ка ля 4,5 ты ся чы дзя цей у Бе ла ру сі хва рэе 

на эпі леп сію, — рас ка за ла Люд мі ла Лёг кая. — 

Што год гэ ты ды яг наз ста віц ца 600 ма лым, пры-

чым у 500—550 вы пад ках — дзе цям ран ня га 

ўзрос ту. У 30 % вы пад каў эпі леп сія пад да ец ца 

толь кі хі рур гіч на му ля чэн ню. На бы тае аб ста ля-

ван не да зво ліць за бяс пе чыць якас ны ма ні то рынг 

да і пас ля апе ра цыі.

Кі раў нік Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра дзі ця-

чай ней ра хі рур гіі, га лоў ны па за штат ны спе-

цы я ліст па дзі ця чай ней ра хі рур гіі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Мі ха іл ТА ЛА БА ЕЎ рас ка заў, 

што за апош ні час у Бе ла ру сі асво і лі дзевяць 

прын цы по ва но вых ней ра хі рур гіч ных апе ра цый, 

і тры з іх — для лячэння эпі леп сіі. Но вае аб ста ля-

ван не да зво ліць па леп шыць ды яг нос ты ку гэ тай 

хва ро бы.

Мі ністр ахо вы зда роўя Ва ле рый МА ЛА ШКА 

ад зна чыў, што су пра цоў ніц тва з Між на род ным 

даб ра чын ным фон дам да па мо гі дзе цям «Шанц» 

спры яе раз віц цю цэ лых кі рун каў у сфе ры дзі-

ця чай ахо вы зда роўя і да па ма гае ўка ра ніць у 

ай чын най ме ды цы не най ноў шыя пра рыў ныя 

тэх на ло гіі.

— Вы ка рыс тоў ва ю чы рэ сур сы біз не су, які су-

пра цоў ні чае з фон дам, у пры ват нас ці, та кіх кам-

па ній, як ААТ «Бел газп рам банк», ААТ «Газп рам 

Транс газ Бе ла русь» і ін шых, мы на пра ця гу ўжо 

пя ці га доў рэа лі зу ем не каль кі пра грам, — пад-

крэс ліў Ва ле рый Ма ла шка.

Стар шы ня Апя кун ска га са ве та фон ду, 

стар шы ня праў лен ня ААТ «Бел газп рам банк» 

Вік тар БА БА РЫ КА пад крэс ліў, што парт нёр ства 

з «Шан цам» фар мі руе пра віль ныя ўза е ма ад но-

сі ны па між біз не сам, дзяр жа вай і ты мі, хто мае 

па трэ бу ў да па мо зе. Ён ад зна чыў, што фон ду 

да па ма гае вя лі кая коль касць кам па ній, ня даў на 

да лу чы лі ся «Ка ма ка» і «Арм тэк».

— Па мер кам па ніі не мае зна чэн ня. Лю бая 

да па мо га па шы рае маг чы мас ці «Шан ца» вы ра-

та ваць жыц цё і вяр нуць зда роўе дзе цям.

ЛЕЧАЦЬ ЦІ КАЛЕЧАЦЬ?
Ка лі і як трэ ба вы ка рыс тоў ваць ан ты бі ё ты кі

Не сак рэт, што мно гія з нас пры пер-

шых пра яў лен нях пра сту ды ці рас-

строй ства кі шэч ні ка да ста юць з хат-

няй ап тэч кі ан ты бі ё ты кі і па чы на юць 

ля чэн не. Ін шыя ж, на ад ва рот, на ват 

пас ля на зна чэн ня ўра чом гэ тых прэ-

па ра таў ад маў ля юц ца іх пры маць. 

Пра шко ду і ка рысць ан ты бак тэ ры-

яль ных срод каў, а так са ма пра тое, 

як да іх ста віц ца ў на ды хо дзя чы се зон 

рэ спі ра тор ных ін фек цый, рас ка за ла 

за гад чык ад дзя лен ня пра фі лак ты-

кі 11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

Ірына ЕЎ ДА КІ МА ВА.

Пра ект «Я ба чу!», які рэа лі-

зу юць Бе ла рус кі дзі ця чы фонд 

і кам па нія velcom, ад на віў сваю 

дзей насць пас ля пе ра пын ку на 

лет нія ка ні ку лы ў шко лах Брэсц-

кай воб лас ці. Ма біль ныя аф таль-

ма ла гіч ныя бры га ды аб сле да ва-

лі дзя цей у Жа бін каў скім ра ё не. 

Пас ля гэ та га эс та фе ту пры няў 

Пру жан скі ра ён — тут агля ды 

прой дуць да 28 ве рас ня. А з 

1 каст рыч ні ка бры га ды ўра чоў-

аф таль мо ла гаў пра цяг нуць вы-

ез ды ў шко лы Бя ро заў ска га, Ган-

ца віц ка га і Ля ха віц ка га ра ё наў.

— Рэа лі зу ю чы гэ ты пра ект, 

мы імк нём ся зра біць ды яг нас-

тыч ную да па мо гу ўра чоў-аф-

таль мо ла гаў больш да ступ-

най для дзя цей, якія жы вуць у 

сель скай мяс цо вас ці: ме ды кі 

пры яз джа юць у тыя на се ле-

ныя пунк ты, дзе дзе ці жы вуць 

і ву чац ца, — ка жа ды рэк тар 

Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду 

Аляк сандр ТРУ ХАН. — Эфект 

гэ тай да па мо гі ве лі зар ны, бо 

чым ра ней бу дуць вы яў ле ны 

па ру шэн ні зро ку, тым ра ней іх 

мож на ля чыць і не да пус ціць 

сур' ёз ных па та ло гій. Важ най 

з'яў ля ец ца і ін фар ма цый ная ра-

бо та: і дзе ці, і да рос лыя па він-

ны ве даць, што мно гіх за хвор-

ван няў мож на па збег нуць, ка лі 

пра віль на хар ча вац ца і ра біць 

за рад ку для ва чэй.

Пра ект «Я ба чу!» рэа лі зу-

ец ца ўжо трэ ці год за пар. За 

гэ ты час аф таль ма ла гіч ныя 

бры га ды аб сле да ва лі школь ні-

каў у Ма гі лёў скай, Го мель скай, 

а сё ле та — і ў Брэсц кай аб лас-

цях. Больш за 30 ты сяч дзя цей 

атры ма лі не аб ход ную, але ра-

ней не заў сё ды да ступ ную ім 

ква лі фі ка ва ную да па мо гу ўра-

чоў-аф таль мо ла гаў. У 32,7 % 

школь ні каў бы лі вы яў ле ны 

роз ныя па та ло гіі зро ку. Больш 

чым па ло ву гэ тых вы пад каў — 

54,3 % — скла да юць па ру шэн-

ні, якія ўда ло ся ды яг нас та ваць 

упер шы ню ме на ві та дзя ку ю-

чы аб сле да ван ню ма біль ных 

бры гад аф таль мо ла гаў. Ужо 

сё ле та на пер шым эта пе пра-

ек та «Я ба чу!» аб сле да ва на 

5835 дзя цей з 66 ся рэд ніх школ 

Ма ла рыц ка га, Ка мя нец ка га і 

Коб рын ска га ра ё наў. 

— У за ха ван ні доб ра га зро ку 

хар ча ван не іг рае не апош нюю 

ро лю. Не зба лан са ва ны ра цы-

ён, не да стат ко вае ўжы ван не 

га род ні ны, са да ві ны, зе ля ні ны, 

не зда ро выя пе ра ку сы мо гуць 

пры вес ці да мно гіх праб лем — 

ад па ні жа на га то ну су воч най 

мыш цы і сін дро му су хо га во ка 

да па ру шэн няў у аб мен ных пра-

цэ сах сят чат кі і ін шых сур' ёз-

ных на ступ стваў, — рас каз вае 

ўрач-аф таль мо лаг Брэсц кай 

дзі ця чай аб лас ной баль ні цы 

Крыс ці на БЕ ЛЯ НІ ЧА ВА.

Да рэ чы, ка рыс ны мі і не-

аб ход ны мі для на шых ва чэй 

з'яў ля юц ца та кія пра дук ты, як 

ры ба, морк ва, спар жа вая фа-

со ля, гар буз, тва рог, арэ хі. На 

май стар-кла се пры га та ва лі не-

каль кі не скла да ных і смач ных 

страў: ад за пе ча най з га род ні-

най скумб рыі да гар бу зо ва-тва-

рож най за пя кан кі.

Скумб рыя, за пе ча ная 
з са да ві ной, пры га та ва ная 

ўдзель ні ка мі май стар-кла са.

Май стар-класМай стар-клас

Доб ра ба чу, бо хар чу ю ся пра віль на!
У Мін ску прай шоў не звы чай ны май стар-клас ад даб ра чын-

на га пра ек та «Я ба чу!». Урач-аф таль мо лаг, ды е то лаг і пра-

фе сій ны ку хар рас ка за лі, як кла па ціц ца пра зда роўе ва чэй 

з да па мо гай пра віль на па да бра на га ра цы ё ну, і па дзя лі лі ся 

сак рэ та мі пры га та ван ня не скла да ных і ка рыс ных страў. 

Май стар-клас стар та ваў у ме жах ін фар ма цый най кам па ніі 

«Я ба чу ўсё, та му што хар чу ю ся пра віль на».
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