
1126 жніўня 2020 г.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

СІН ДРОМ 
ХРА НІЧ НАЙ 
СТОМ ЛЕ НАС ЦІ

Стом ле насць, якую мно гія лю дзі ад чу ва юць у кан цы 

на пру жа на га ра бо ча га дня, з'яў ля ец ца аб са лют на нар-

маль ным ста нам. А вось пра цяг лае агуль нае не да ма-

ган не і па вы ша ная стам ляль насць з'яў ля юц ца пры кме-

та мі роз ных хва роб і ста наў. Што да па мо жа спра віц ца 

з праблемай — не каль кі га дзін ці дзён ад па чын ку ці 

ўсё ж ві зіт да док та ра? Ра за брац ца ў гэ тым да па маг ла 

ўрач-гі гі е ніст Мінск ага аб лас но га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ-

мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя Але на СМІР НО ВА.

— Пры чы ны стом ле нас ці мо гуць быць як фі зіч ныя, так і 
псі ха ла гіч ныя. У пер шым вы пад ку ўзні кае ча со вая ня здоль-
насць мышц пад трым лі ваць ап ты маль ную фі зіч ную на груз ку, 
і чым больш на груз кі, тым больш яна вы ра жа на, — тлу ма чыць 
урач. — Ра зу мо вая стом ле насць пра яў ля ец ца ў зні жэн ні па-
зна валь най здоль нас ці, пры кме та мі якой з'яў ля юц ца сан лі-
васць і зні жэн не кан цэнт ра цыі ўва гі. Ка лі пас ля ад па чын ку 
ўсё гэ та пра хо дзіць, то гэ та фі зіч ная стом ле насць. Па та ла гіч-
ная стом ле насць (астэ нія) на ад ва рот не за ле жыць ад аб' ёму 
на гру зак і за хоў ва ец ца доў гі час.

Іс нуе не каль кі пры чын па та ла гіч най стом ле нас ці.
Ня хват ка ві та мі наў і жыц цё ва не аб ход ных эле мен таў. 

Раз мо ва перш за ўсё пра ві та мі ны ка тэ го рыі B, C, D, ка лій, 
жа ле за, маг ній, ёд.

Што ра біць: маг чы ма, да вя дзец ца пе ра гле дзець свае хар-
чо выя звыч кі і да даць у ра цы ён рыб ныя, мяс ныя пра дук ты, 
суб пра дук ты, яй кі, на ту раль ныя ма лоч ныя пра дук ты, зя лё-
на ліс тую га род ні ну, арэ хі і се мкі, а так са ма за вес ці звыч ку 
пры маць со неч ныя ван ны.

Да рэ чы, вы ка нан не рэ жы му пра цы і ад па чын ку, паў на вар-
тас нае хар ча ван не і сон да па ма га юць па збег нуць пе ра ядан-
ня ці не да ядан ня, да зва ля юць не зло ўжы ваць ка фе і нам і ў 
вы ні ку з'яў ля юц ца пра фі лак ты кай стом ле нас ці.

Дыя бет. Пры гэ тым за хвор ван ні ўзро вень цук ру ў кры ві 
рэз ка па вы ша ец ца, а глю ко за, якая ад каз вае за за бес пя чэн-
не ча ла ве ка энер гі яй, лі та раль на пра па дае ўпус тую. У вы ні ку 
ес ці хо чац ца больш, а сіл пры гэ тым атрым лі ва ец ца менш. 
Ар га нізм дыя бе ты каў па тра буе больш вад ка сці, у тым лі ку і 
ўна чы, та му іх сон пе ра ры віс ты і не паў на цэн ны.

Што ра біць: мі ні мі за ваць ужы ван не пра дук таў, якія 
ўтрым лі ва юць ра фі на ва ны цу кар і му ку вы шэй ша га га тун-
ку, звяр нуц ца да док та ра дзе ля атры ман ня рэ ка мен да цый і 
пры зна чэн ня ля чэн ня.

Дэ прэ сія. Пры дэ пре сіў ных ста нах апа тыя і агуль ная сла-
басць з'яў ля юц ца ад ны мі з пры кмет хва ро бы.

Што ра біць: ка лі вы ра зу ме е це, што гэ ты стан доў жыц ца 
да стат ко ва пра цяг лы пе ры яд, шко дзіць ва шай пра фе сій най 
дзей нас ці і ўза е ма ад но сі нам з бліз кі мі, не аб ход на звяр тац ца 
да ўра ча па ля чэн не.

Шчы та па доб ная за ло за. Гар ма наль ныя па ру шэн ні з бо ку 
шчы та па доб най за ло зы, якія мо гуць пра яў ляц ца як ад сут-
насць сіл пры па ні жа най функ цыі (гі па ты рэ ёз) і за ліш няй 
стам ляль нас ці пры па вы ша най функ цыі (гі пер ты рэ ёз).

Што ра біць: звяр нуц ца да эн да кры но ла га для на кі ра ван ня 
на аб сле да ван не і пры зна чэн ня ля чэн ня.

Ане мія. Яна мо жа вы клі каць па вы ша ную стам ляль насць, 
бо пры ане міі ў кры ві зні жа ец ца коль касць эрыт ра цы таў, што 
вя дзе да па ні жа на га за бес пя чэн ня кле так це ла кіс ла ро дам. 
Ане мію звы чай на звяз ва юць з не да хо пам жа ле за, а так-
са ма з не да стат ко вым ужы ван нем ві та мі ну В12 і фо лі е вай 
кіс ла ты.

Што ра біць: звяр нуц ца да ўра ча для атры ман ня рэ ка мен-
да цый і пры не аб ход нас ці — на зна чэн ня ля чэн ня. А так са-
ма ад ка рэк та ваць свой ра цы ён, уклю чыў шы пра дук ты, якія 
ўтрым лі ва юць жа ле за, ві та мін В12 і фо лі е вую кіс ла ту.

Ма ла ру хо мы спо саб жыц ця вя дзе да ад чу ван ня сла бас ці 
і бо лю ў це ле ў су вя зі з доў гім зна хо джан нем у не на ту раль-
най по зе.

Што ра біць: рэ гу ляр ныя фі зіч ныя прак ты ка ван ні са дзей ні-
ча юць па ляп шэн ню кро ва зва ро ту, на сы чэн ню кіс ла ро дам усіх 
сіс тэм ар га ніз ма, да сяг нен ню ба лан су ў гар мо нах, са дзей ні-
ча юць вы зва лен ню эн да рфі наў, па вя ліч ва юць вы нос лі васць, 
па ляп ша юць на строй і да па ма га юць нар ма лі за ваць сон.

Ня якас ны сон вя дзе да ад чу ван ня раз бі тас ці, стом ле нас-
ці, ад сут нас ці кан цэнт ра цыі.

Што ра біць: пры трым лі вац ца пра віль на га рэ жы му дня. 
А ме на ві та спаць не менш за 7—9 га дзін, ста рац ца клас ці ся 
ў ло жак і ўста ваць у адзін і той жа час, не грэ ба ваць вод ны-
мі пра цэ ду ра мі ра ні цай і ўве ча ры, прак ты ка ваць вя чэр нія 
пра гул кі, зай мац ца спор там. Не па шко дзіць і пры ём за спа-
ка яль ных тра вя ных на сто еў і гар ба ты.

Дзе ці са мі не мо гуць 
аца ніць па гро зу, якую то яць 
агонь, га ра чыя вад ка сці, хі-
міч ныя рэ чы вы, элект рыч-
насць. Па пя рэ дзіць бя ду 
аба вя за ны да рос лыя. Та му 
най перш пры бя ры це ў не-
да ступ ныя мес цы на жні цы, 
прут кі, ігол кі, на жы, ві дэль-
цы, па пя рэдж вае док тар.

— Ма лень кія дзе ці час-
цей за ўсё апя ка юц ца га-
ра чым ма ла ком, гар ба тай, 
су пам. Апё кі ад кры тых 
участ каў це ла, вы клі ка ныя 
кі пе нем, па рай або ка рот-
ка ча со вым да кра нан нем да 
га ра ча га прад ме та, час цей 
за ўсё бы ва юць не вя лі кі мі 
па па ме рах і не глы бо кі мі. 
У та кіх вы пад ках рэ ка мен-
ду ец ца як ма га хут чэй пад-
ста віць апе ча нае мес ца пад 
стру мень ха лод най ва ды і 
тры маць 10—15 хві лін, па-
куль не змен шыц ца боль. 
Так са ма мож на ска рыс тац-
ца ха лод ны мі пры моч ка мі. 
Для гэ та га ка ва лак чыс тай 
мяк кай тка ні ны або мар лі 
на ма чы це ў ха лод най ва-
дзе і пры кла дзі це да па-
шко джа на га ўчаст ка. Па 
ме ры са гра ван ня мя няй це 
пры моч кі, — ра іць Люд мі ла 
Кіп цэ віч.

Ця пер у по бы це шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя 
хі міч ныя рэ чы вы. Не ка то-
рыя з іх, тра піў шы на ску ру 
дзі ця ці, мо гуць вы клі каць 
яе апёк. Асноў ная за да ча 
пры хі міч ным апё ку — як 
ма га хут чэй змыць са ску-
ры не бяс печ нае рэ чы ва.

— Не на кры вай це аб ру-
сам стол і не па кі дай це на 
ім прад ме ты. Дзе ці лю бяць 
сцяг ваць аб рус, і, па да ючы, 
прад ме ты на но сяць траў-

мы і апё кі, — на гад вае ме-
дык. — Не вар та па кі даць 
дзі ця ад но. Зу сім ма лень кія 
без на гля ду па да юць з ка-
на пы, лож каў і атрым лі ва-
юць уда ры, пе ра ло мы, якія 
мо гуць мець цяж кія на ступ-
ствы.

Доў гае зна хо джан не на 
сон цы ня рэд ка вя дзе да 
ўзнік нен ня на ад кры тых 
част ках це ла со неч ных апё-
каў. Па чыр ва нен не ску ры 
ня рэд ка су пра ва джа ец ца 
дры жы ка мі, па вы шэн нем 
тэм пе ра ту ры це ла, га-
лаў ным бо лем. Асаб лі ва 
пра яў ля ец ца гэ та пры так 
зва ным со неч ным уда ры, 
які раз ві ва ец ца пры доў-
гім зна хо джан ні на сон цы з 
не па кры тай га ла вой. Стан 
дзі ця ці яшчэ больш па гар-
ша ец ца, ка лі да лу ча ец ца і 
цеп ла вы ўдар. Зда ра ец ца 
гэ та пры агуль ным пе ра-
гра ван ні ў не ад па вед най 
умо вам на двор'я воп рат-
цы. У дзя цей ўзні кае не 
толь кі га лаў ны боль, але і 
агуль ная сла басць, га ла-
ва кру жэн не, шум у ву шах, 
млос насць. У та кім вы-
пад ку ма ло га вар та не ад-

клад на перанесці ў цень ці 
пра ха лод нае па мяш кан не, 
на коль кі маг чы ма рас пра-
нуць, ас тат нюю воп рат ку 
рас шпі ліць аль бо па пыр-
скаць ха лод най ва дой, па-
клас ці на га ла ву дзі ця ці ха-
лод ны кам прэс і час та яго 
мя няць. Мож на на ма чыць 
воп рат ку або за гар нуць па-
цяр пе ла га ў што-не будзь 
мок рае. Доб ра даць па-
ню хаць ват ку з на ша тыр-
ным спір там, пад но ся чы яе 
да но са не блі жэй чым на 
8—10 сантыметраў. Ка лі гэ-
та не па леп шыць стан, трэ-
ба вы клі каць «хут кую».

— На жаль, не рэд кія ў 
дзі ця чым уз рос це атруч-
ван ні. Час цей яны су стра-
ка юц ца ў дзя цей да школь-
на га ўзрос ту, якія цяг нуць 

у рот усё, што тра піц ца пад 
ру кі. Вель мі не бяс печ ныя 
атруч ван ні бы та вы мі хі міч-
ны мі рэ чы ва мі — ацэ то нам, 
хла ра фо сам, наф та лі нам, 
ані лі на вы мі фар ба валь ні ка-
мі, срод ка мі для ба раць бы з 
гры зу на мі, — па пя рэдж вае 
ўрач. — У шэ ра гу вы пад каў, 
ка лі свое ча со ва не ака за-
на не ад клад ная да па мо га, 
яны ста но вяц ца пры чы най 
смер ці дзі ця ці.

Апош нім ча сам па час-
ці лі ся атруч ван ні таб лет-
ка мі — яны час та ма юць 
пры го жую ўпа коў ку і пры-
цяг ва юць дзя цей. Ле кі, якія 
вы пус ка юц ца ў вы гля дзе 
ка ля ро вых дра жэ, ма лыя і 
ўво гу ле пры ма юць за цу-
кер кі, тым больш што аба-
лон ка іх звы чай на са лод кая. 
Атруч ван ні ле ка мі вель мі 
не бяс печ ныя. Яны мо гуць 
пра яў ляц ца ўзру ша нас цю 

або мля вас цю, рап тоў ным 
на ды хо дам глы бо ка га сну, 
па ру шэн нем ды хан ня або 
сар дэч най дзей нас ці. Ка-
лі да яце дзі ця ці таб лет ку, 
яшчэ раз уваж лі ва пра чы-
тай це эты кет ку на ўпа коў-
цы. Лепш ліш ні раз пра ве-
рыць і вы клю чыць па мыл ку, 
якая мо жа пры вес ці да цяж-
кіх на ступ стваў.

Над звы чай не бяс печ ныя 
атруч ван ні шчо ла ча мі і кіс-
ло та мі. Пры іх ад ра зу ж з'яў-
ля ец ца рэз кі боль у ро це, 
гор ле, стра ва во дзе, ацёк 
слі зіс тых аба ло нак вус наў, 
па ра жэн ні ро та, гар та ні. 
Пры лю бым атру чэн ні не-
аб ход на не ад клад на вы-
клі каць «хут кую», а да яе 
пры быц ця як ма га хут чэй 
вы да ліць атрут нае рэ чы ва 
са страў ні ка. Для гэ та га 
дзі ця ці пра па ну юць вы піць 
не каль кі шкля нак цёп лай 
ва ды і за тым вы клі ка юць 
рво ту, раз драж ня ю чы за-
днюю сцен ку глот кі паль-
цам ці на ціс ка ю чы лыж-
кай на ко рань язы ка. Пры 
атруч ван ні кіс ла той у ва ду 
для яе нейт ра лі за цыі вар-
та да даць со ды (чай ную 
лыж ку на шклян ку ва ды), 
пры атруч ван ні шчо ла ча мі 
(на прык лад, каў стыч най со-
дай, мый ны мі срод ка мі) — 
да даць лі мон ны сок, кіс ла ту 
ці во цат.

Ма лень ка му па цяр пе ла-
му не аб ход ны ў та кім вы-
пад ку до ступ све жа га па-
вет ра і па бо лей вад ка сці — 
чай, су пы. Да ха лод ных ног 
мож на па клас ці цёп лыя 
грэл кі. Да лей шае ля чэн не 
дзі ця ці пра во дзіць урач.

— Баць кам важ на за-
хоў ваць спа кой і цвя ро зы 
ро зум. Важ на да ста віць у 
баль ні цу ра зам з дзі цем 
рэшт кі рэ чы ваў у бу тэ леч-
ках, сло іч ках ці ін шых упа-
коў ках, з які мі дзі ця гу ля ла, 
якія бра ла ў ру кі і, маг чы-
ма, пра глы ну ла, а так са ма 
па спра ба ваць вы зна чыць 
коль касць пры ня та га атрут-
на га срод ку. А вось упа даць 
у па ні ку, кі дац ца ад ад на го 
ўра ча да ін ша га, пры слу-
хоў вац ца да па рад ба буль, 
зна ё мых, су се дзяў не трэ-
ба, — ка жа ўрач.

У чым 
яго пры чы на 

і да ка го 
звяр тац ца

Ру хо масць і да пыт лі васць дзя цей, асаб лі ва да-

школь на га ўзрос ту, іх імк нен не да па знан ня на ва-

кол ля на столь кі вя лі кія, што яны ста ра юц ца аб са-

лют на ўсё ўба чыць, па ма цаць, па спра ба ваць. Па ра 

з каст ру лі ці чай ні ка, бліс ку чы элект рыч ны прас, 

рас па ле ная элект ра пліт ка або аба гра валь нік, элект-

ра ра зет кі, про вад — іх пры цяг вае ўсё. І ме на ві та з 

гэ ты мі прад ме та мі час та звя за ны роз ныя не пры-

ем ныя зда рэн ні і на ват ня шчас ныя вы пад кі: ра нен-

ні, хі міч ныя і тэр міч ныя апё кі, атруч ван ні ле ка мі і 

ін шы мі рэ чы ва мі, па ра жэн не элект ра то кам. Пра 

важ ныя пра ві лы бяс пе кі на га да ла ўрач-пе ды ятр, 

за гад чык 3-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 3-й га рад-

ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска Люд мі ла 

КІП ЦЭ ВІЧ.

ЧЫМ ЗА ПОМ НЯЦ ЦА КАНІКУЛЫ?
Траў мы, апё кі, атруч ван ні... Як іх па збег нуць?

Ці ве да е це вы, як пра віль на за-

хоў ваць пра дук ты пас ля па куп кі? 

Ча му ма га зін ная ўпа коў ка сы ру 

і каў ба сы — не най леп шы ва ры-

янт для тры ман ня ў на шым ха-

ла дзіль ні ку? З-за ча го чар не юць 

ба на ны і гні юць агур кі?

Хлеб, аказ ва ец ца, вя лі кі ама тар 
хо ла ду. Бе лы, ка лі яго пла ну ец ца 
рас цяг нуць на чатыры-пяць дзён, рэ-
ка мен ду ец ца ад ра зу пас ля па куп кі ад-
пра віць у асноў нае ад дзя лен не ха ла-
дзіль ні ка. Так, там ён кры ху пад сох не, 
але за ста нец ца пры дат ны да яды.

У ма ра зіль най ка ме ры хлеб пра жы-
ве яшчэ даў жэй — мі ні мум два ме ся-
цы. Трэ ба толь кі на рэ заць і рас клас ці 
па кан тэй не рах. Пры чым пры вель мі 
ніз кіх тэм пе ра ту рах хлеб ста но віц ца 
на ват леп шы за све жы. По тым да-
стат ко ва ра за грэць яго ў мік ра хва ле-
вай пе чы ці даць па ля жаць пры хат няй 
тэм пе ра ту ры.

Вель мі па пу ляр ная па мыл ко вая 
дум ка — што ма ра зіл ка за хоў вае пра-
дук ты доў га, але псуе іх смак, вы бі вае 

з іх па хі. Фрук ты, яга ды, ры ба і мя-
са пры пра віль ным па ды хо дзе пас ля 
не каль кіх ме ся цаў у хо ла дзе бу дуць 
не горш за све жыя. Ёсць толь кі тры 
важ ныя пра ві лы.

Па-пер шае, тэм пе ра ту ра ў ма ра-
зіль най ка ме ры па він на быць не менш 
за мі нус 18 гра ду саў. Інакш ва да, пе-
ра тва ра ю чы ся ў лёд, а зна чыць, па-
шы ра ю чы ся, прос та рве сцен кі кле так 
пра дук таў.

Па-дру гое, на ват за ма ро жа нае мя-
са не мо жа за хоў вац ца ў звы чай ным 
ха ла дзіль ні ку веч на. Тэр мі ны за хоў-
ван ня хоць і пад аў жа юц ца, але вар та 
пра іх па мя таць.

І трэ цяе — пра дук ты вар та пра віль на 
раз ма рож ваць. За ха це лі на вя чэ ру мя-
са? За су ткі да гэ та га трэ ба пе ра клас ці 
яго з ма ра зіл кі ў асноў ны ха ла дзіль нік, 
дзе плюс чатыры-шэсць гра ду саў. Гэ та 
ідэа льныя ўмо вы для та го, каб мя са за-
ха ва ла сваю са ка ві тасць, пах і смак.

Арэ хі пас ля па куп кі так са ма лепш 
пе ра сы паць у шкля ны сло ік ці кан тэй-
нер з гер ме тыч най крыш кай і ад ра зу 

па ста віць у ха ла дзіль нік. Акра мя пра-
ха ло ды, там цем ра — най леп шы ся-
бар арэ хаў, якія на свят ле хут ка акіс-
ля юц ца і ста но вяц ца пра горк лы мі.

А вось сыр лепш да стаць з цэ ла-
фа ну, у якім ён звы чай на і пра да ец-
ца, і пе ра клас ці ў пер га мент ную па-
пе ру, каб ён не па цеў і не вы дзя ляў 
вад касць. Каў ба су так са ма шкод на 
тры маць у по лі эты ле на вай упа коў цы. 
Ідэа льна бу дзе за кру ціць яе ў пер га-
мент — так пра дукт даў жэй за ста-
нец ца соч ны.

Ба на ны бу дуць за хоў вац ца даў-
жэй, ка лі тры маць іх у іза ля цыі адзін 
ад ад на го: раз дзя ліць звяз ку, нож ку 
кож на га ба на на за ма таць плён кай, 
па клас ці ба на ны ў асоб ныя па ке ты.

Спе цы я ліс ты ра яць тры маць та кую 
ва дзя ніс тую ага род ні ну, як агур кі, не 
ў ха ла дзіль ні ку і аба вяз ко ва ў міс цы, 
якая са ма ме ней на два сан ты мет ры 
за поў не на звы чай най ва дой. Та кі спо-
саб па ды хо дзіць і для зя ле ні ва, якое 
трэ ба ста віць у ста кан з ва дой, быц-
цам бы квет кі ў ва зу.

ЗА ХОЎ ВА ЕМ ПРА ДУК ТЫ ПРА ВІЛЬ НА


