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Зі мой мы па ку ту ем 

як ад ад сут нас ці ў вя лі кай 

коль кас ці све жай ага род ні ны 

і садавіны, так і ад не да хо пу 

сон ца. Але ці са праў ды 

ад гэ та га пад па гро зай на ша 

зда роўе? Якія муль ты ві та мі ны 

трэ ба пры маць для 

пад тры ман ня іму ні тэ ту 

(і ці вар та ўво гу ле гэ та ра біць?), 

мы рас пы та лі за гад чы ка 

ад дзя лен ня пра фі лак ты кі 

31-й га рад ской па лі клі ні кі 

г. Мін ска Тац ця ну ПЛІ СЮК.

— Тац ця на Ар ка дзеў на, ці трэ ба 

пры маць ві та мі ны зі мой і вяс ной?

— На конт ві та мі наў мер ка ван ні ра-

зы хо дзяц ца. Я пры трым лі ва ю ся той па-

зі цыі, што, як і ін шыя фар ма ка ла гіч ныя 

прэ па ра ты, іх трэ ба пры маць толь кі па 

па ка зан нях. І для пры зна чэн ня ві та мі-

наў іх ня шмат. Най перш, гі па ві та мі-

ноз, але ў наш час гэ та край не рэд кі 

стан. Так са ма ві та мі ны пры зна ча юц ца 

пад час ця жар нас ці, пас ля пра цяг ла га 

ля чэн ня ан ты бі ё ты ка мі і ан ка ла гіч ным 

хво рым, але ў гэ тым вы пад ку па трэб ны 

вель мі ін ды ві ду аль ны і асця рож ны па-

ды ход. Усім ас тат нім пры маць ві та мі ны 

пры доб рым са ма ад чу ван ні не трэ ба. 

Гэ та мо жа па ру шыць на шы цыр кад-

ныя рыт мы — цык ліч ныя ва ган ні ін тэн-

сіў нас ці роз ных бія ла гіч ных пра цэ саў. 

Звы чай на ле там і во сен ню коль касць 

ві та мі наў, якія трап ля юць у ар га нізм, 

па вы ша ец ца, а зі мой і вяс ной, ад па вед-

на, зні жа ец ца, так пра ду гле джа на пры-

ро дай. І ўмеш вац ца ў гэ тыя пра цэ сы 

не вар та. Толь кі ка лі ча ла век хва рэў, 

пра цяг ла ля чыў ся ан ты бі ё ты ка мі, ар-

га ніз му трэ ба да па маг чы, пры зна чыць 

ка рот кі курс ві та мі наў.

Сён ня ў ін тэр нэт-кры ні цах су стра ка-

юц ца рэ ка мен да цыі пры маць ві та мі ны 

два-тры ра зы на год. Але трэ ба ра зу-

мець, што, ка лі вы па чы на е це пры маць 

ві та мі ны, у ар га ніз ме па вя ліч ва ец ца 

ўзро вень фер мен таў, якія іх пе ра пра-

цоў ва юць. Чым больш па сту пае ві та-

мі наў звон ку — тым больш фер мен таў 

трэ ба ар га ніз му. Ка лі ж вы спы ня е це 

пры ём ві та мі наў, фер мен таў так са ма 

ста но віц ца менш, і гэ та мо жа пры вес ці 

на ват да гі па ві та мі но зу. Та му пры маць 

іх лепш усё ж па па ка зан нях.

— Ка лі, на прык лад, зі мой трэс-

ка юц ца вус ны, мы вы ра ша ем, што 

не ха пае ві та мі ну А. Атрым лі ва ец ца, 

у та кіх вы пад ках яго так са ма не трэ-

ба пры маць?

— Па трэс ка ныя вус ны — толь кі 

адзін з сімп то маў, які зу сім не азна-

чае дэ фі цы т гэ та га ві та мі ну. Лепш 

да даць у свой ра цы ён морк ву, ма ла-

ко, пе чань, ку ра гу, гар буз — тое, што 

змя шчае ві та мін А. Ёсць і вон ка выя 

срод кі — можна на но сіць гі гі е ніч ную 

па ма ду, асаб лі ва пе рад вы ха дам на 

ву лі цу, той жа ві та мін А мож на на но-

сіць на вус ны. Ка лі яшчэ да да ец ца 

лом касць па зног цяў, вы па дзен не ва-

ла соў, то мож на пры маць гэ ты ві та мін 

ка рот кім кур сам.

— Да рэ чы, ка лі вы па да юць ва ла-

сы, пра не да хоп якіх ві та мі наў гэ та 

свед чыць?

— Ві та мі наў А і Е. Ёсць ан ты ак сі-

дант ныя комп лек сы для жан чын, якія 

змя шча юць мік ра эле мен ты, на прык-

лад цынк. Але лепш на ла дзіць пра-

віль нае хар ча ван не: з ежы мы атры-

ма ем больш ві та мі наў, якія ляг чэй за-

свой ва юц ца, чым фар ма ка ла гіч ныя 

прэ па ра ты.

— Зі мой, ка лі не ха пае ві та мі ну D, 

як кам пен са ваць яго не да хоп?

— У на шым клі ма це, у ад роз нен-

не ад паў днё вых кра ін, сон ца нам са-

праў ды не ха пае, і дзе цям у тым лі ку. 

Ім для пра фі лак ты кі ра хі ту пры зна ча-

юць ві та мін D. Апраў да на гэ та і ў да рос-

лых, але зноў-та кі, ка лі ча ла век хва рэе 

ці ёсць ней кія пры кме ты: стом ле насць, 

дэ прэ сіў ны стан. У та кім вы пад ку мож-

на пры маць той жа ры бін тлушч. Але 

ня хай гэ та бу дзе адзін ка рот кі курс зі-

мой. Уво гу ле, каб вы зна чыць не да хоп 

ві та мі ну D, трэ ба ра біць спе цы фіч ны 

ана ліз, ён вы кон ва ец ца ў плат ных ла-

ба ра то ры ях. Ка лі па каз чы кі ў нор ме, 

ня ма сэн су пры маць, бо гі пер ві та мі ноз 

ві та мі ну D па сва іх на ступ ствах на шмат 

гор шы, чым гі па ві та мі ноз.

— Мно гія з нас пра цу юць за кам-

п'ю та рам. Ці па трэб ны ней кія ві та мі-

ны, каб за сце раг чы во чы?

— Ёсць комп лек сы на кшталт «Чар-

ні цы-мікс», на ша фар ма цыя вы пус кае 

і ін шыя прэ па ра ты. Але лепш ка паць 

ві та мі ны ў вы гля дзе кроп ляў, якія вон-

ка ва ўздзей ні ча юць на са су ды. Ка лі 

пры ма е це сін тэ тыч ныя ві та мі ны, яны 

не цал кам за свой ва юц ца, мож на і не 

да сяг нуць ча ка на га вы ні ку. Да та го ж 

су стра ка юц ца і алер гіч ныя рэ ак цыі, 

асаб лі ва на шы пу чыя рас тва раль ныя 

ві та мі ны. Ка лі іх пры ма юць ця жар ныя, 

у дзі ця ці по тым мо жа быць алер гія. Гэ-

та горш, чым ка лі ар га ніз му не ха пі ла 

ў ней кі мо мант ві та мі ну.

Лепш хар ча вац ца паў на вар тас на, 

на ля гаць зі мой на ка пус ту, пры чым 

на ват ка лі зва рыць ка пус ту, гэ та бу дзе 

вель мі ка рыс ная стра ва. Бо да ка за-

на, што там ві та мін С не раз бу ра ец ца, 

яго на ад ва рот, ста но віц ца больш. Ад 

пра ду ма на га што дзён на га ра цы ё ну 

ка рыс ці знач на больш, чым ад сін тэ-

тыч ных ві та мі наў.

Да след чы кі вы свет лі лі: чым 

больш баць кі надаюць ува гі 

раз віц цю мо вы ў дзі ця ці, тым 

большага пос пе ху яно да сяг-

не ў жыц ці. Су вязь маў лен ня 

і мыс лен ня даў но да ка за на. 

Але сён няш нія дзе ці па чы на-

юць га ва рыць паз ней, чым іх 

баць кі. Пры чым вя лі кая коль-

касць да шка лят мае па ру шэн-

ні маў лен ня.

— Дзі ця на ра джа ец ца з яшчэ не 

сфар мі ра ва ным моз гам, раз віц цё 

яко га ад бы ва ец ца на пра ця гу ўся-

го жыц ця. Нер во выя клет кі моз га 

рас туць, утва ра юць сіс тэ мы, якія 

за бяс печ ва юць кант роль роз ных 

функ цый — слы ху, зро ку, ру ху, 

маў лен ня. Ка лі мозг не маў ля ці 

не сты му ля ваць з на ра джэн ня, то 

нер во выя клет кі не бу дуць раз ві-

вац ца, што пры вя дзе да спы нен-

ня раз віц ця дзі ця ці, — рас каз вае 

ла га пед 3-й га рад ской дзі ця чай 

клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска 

Свят ла на КОЙ ПІШ.

Воб лас ці моз га, якія ад каз ва-

юць за раз віц цё ру хаў і маў лен чай 

дзей нас ці, раз мя шча юц ца по бач. 

Та му роз ныя ма ні пу ля цыі, асаб лі ва 

з паль чы ка мі рук, пры вод зяць да 

рас тар мож ван ня ру халь ных і маў-

лен чых зон моз га. А чым больш 

роз ных ім пуль саў па сту пае ў мозг, 

тым больш па спя хо ва раз ві ва юц ца 

ра зу мо выя і маў лен чыя здоль нас ці 

дзі ця ці.

— Для вы зна чэн ня раз віц-

ця маў лен ня ма лых іс нуе та кі 

ме тад: дзі ця про сяць па ка заць 

адзін паль чык, за тым два і тры. 

Ма лыя, якім уда юц ца іза ля ва-

ныя ру хі паль цаў рук да стат ко ва 

хут ка і без на пру жан ня, — дзе ці, 

якія доб ра раз маў ля юць, — тлу-

ма чыць спе цы я ліст. — Ка лі паль-

цы дзі ця ці не па слух мя ныя, на пру-

жа ныя, згі на юц ца і раз гі на юц ца 

толь кі ра зам ці, на ад ва рот, сла-

быя, вя лыя і не да юць дак лад ных 

ру хаў — гэ та дзе ці з маў лен чы мі 

праб ле ма мі.

Уста ноў ле на, што да той па ры, 

па куль ру хі паль цаў рук не ста нуць 

сва бод ны мі, дак лад ны мі, ка ар ды-

на ва ны мі, раз віц ця маў лен ня да сяг-

нуць не ўдас ца. Ад па вед на, і раз ві-

ваць яго трэ ба зні зу ўго ру — ад ру ху 

да маў лен ня, а не на ад ва рот.

Трэ ні ра ваць паль цы рук мож-

на ўжо з шасціме сяч на га ўзрос ту. 

Са мы прос ты і да ступ ны ме тад — 

ма саж: па гладж ван не паль цаў 

ад кон чы каў да за пяс цяў. Мож на 

вы кон ваць і прак ты ка ван ні: браць 

кож ны паль чык дзі ця ці, згі наць і 

раз гі наць яго. З сямі-васьмі ме ся-

цаў ма лое па чы нае «за гра баць» 

прад мет у да лонь. Ця пер яму мож-

на да ваць скла даць у скрын ку вя-

лі кія яр кія цац кі. Га лоў нае — пе ра-

тва рыць та кі за ня так у гуль ню.

Най боль шую цяж касць для 

дзі ця ці ўяў ляе пра цэс рас ціс кан-

ня паль цаў. У нор ме боль шасць 

ма лых умее гэ та ў дзесяць-

адзінаццаць ме ся цаў і імк нец ца 

ка рыс тац ца на вы кам. Та му мож на 

ка таць ша ры кі з цес та, рваць па пе-

ру, пе ра бі раць драў ля ныя па цер-

кі і гу зі кі, зна хо дзіць у ёміс тас ці з 

кру па мі больш дроб ныя прад ме ты. 

Дзе ці лю бяць пра во дзіць за та кі мі 

за ня тка мі пра цяг лы час, і ад да-

рос ла га па тра бу ец ца ўся го толь кі 

ўмен не пад тры маць гуль ню.

Ку бі кі, роз на ка ля ро выя пры-

шчэп кі, склад ван не пі ра мі дак, 

мат ро шак, паль чы ка выя прак ты-

ка ван ні і паль чы ка вы тэ атр — спіс 

за ня ткаў, якія раз ві ва юць дроб ную 

ма то ры ку, вель мі вя лі кі.

Пад уплы вам сіс тэ ма тыч ных 

трэ ні ро вак на сту па юць ста ноў чыя 

зме ны. З'яў ля юц ца сі ла, раў на ва-

га, ру ха васць, а плас тыч насць нер-

во вых пра цэ саў ажыц цяў ля ец ца 

на больш вы со кім уз роў ні. І та кім 

чы нам да го да дзі ця ава лод вае 

ма ні пу ля цый ны мі ру ха мі, што са-

дзей ні чае імк нен ню яго да кан так-

та ван ня з да рос лы мі. І як вы нік, 

ма лое вы маў ляе 3—10 асэн са ва-

ных слоў, якія, праў да, яшчэ доў гі 

час пе ра мя ша ны з ле пе там.

ЧЫМ НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ... 
ГРО ШЫ

Зда ец ца, ад каз на гэ та пы тан не вель мі прос ты: тым, 

што ма юць улас ці васць за кан чвац ца та ды, ка лі яны 

нам вель мі па трэб ны. Але ёсць і пра мая не бяс пе ка. 

З дзя цін ства нас ву чаць мыць ру кі пас ля та го, як 

бра лі гро шы. І гэ тыя эле мен тар ныя пра ві лы па цвяр-

джа юц ца важ кі мі ар гу мен та мі.

Спра ва ў тым, што 

па пя ро выя і ме та ліч-

ныя гро шы мо гуць 

стаць ча со вым «до-

мам» для мік ра ар-

га ніз маў. Гэ та му са-

дзей ні чае і пра цяг лы 

тэр мін іх экс плу а та-

цыі: па пя ро выя вы-

ка рыс тоў ва юц ца да 

двух га доў, а ме та ліч-

ныя — да двац ца ці. А так са ма асаб лі вас ці іх аба ро ту: гро шы 

аказ ва юц ца ў ру ках лю дзей, якія грэ бу юць пра ві ла мі аса біс тай 

гі гі е ны, на зям лі і ў ін шых мес цах, чыс ці ня якіх су мнеў ная.

— Ву чо ныя шэ ра гу кра ін пра во дзі лі да сле да ван ні коль-

кас на га і якас на га скла ду мік ра ар га ніз маў, якія на ся ля юць 

ку пю ры і ма не ты, — рас каз вае на мес нік га лоў на га ўра ча 

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 Іры на МІ ЛА НО ВІЧ. — Яны вы зна чы лі, 

што гро шы бы лі за се я ны роз ны мі бак тэ ры я мі, на прык лад 

ста фі ла ко ка мі, саль ма не ла мі, кі шэч най па лач кай.

Зра зу ме ла, што тры маць гро шы не больш не бяс печ-

на, чым узяц ца за по ру чань у гра мад скім транс пар це ці 

по руч ні лес ві цы ў бу дын ку з вя лі кай коль кас цю лю дзей. 

Ка лі імун ная сіс тэ ма пра цуе доб ра і вы пры трым лі ва е це ся 

пра віл аса біс тай гі гі е ны, ры зы ка атры маць ін фек цый ную 

хва ро бу ад кан так та ван ня з гра шы ма роў ная ну лю. Та ды 

дзе ж ха ва ец ца не бяс пе ка? За дум вай це ся пра гэ та кож ны 

раз, ка лі пад но сі це ру кі да ро та ці да кра на е це ся да тва ру. 

Па мя тай це, што пры на яў нас ці шкод най звыч кі — аб ліз-

ваць паль цы пры пе ра лі ку ку пюр, ад сут нас ці ўстой лі вых 

гі гі е ніч ных на вы каў ры зы ка за нес ці бак тэ рыі ў ар га нізм 

уз рас тае шмат ра зо ва.

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

ЦІ ПРЫ МАЦЬ ВІ ТА МІ НЫ ЗІ МОЙ?

«Ад пра ду ма на га што дзён на га 
ра цы ё ну ка рыс ці знач на больш, 
чым ад сін тэ тыч ных ві та мі наў».

СЛО ВА 
НЕ ВЫ ЦЯГ НЕШ

ЦІ КА ВАЦІ КА ВА
Пры ня та лі чыць, што дру гія і 

трэ ція дзе ці ў сям'і раз маў ля юць 

горш, чым пер шыя. А на ву чан не 

дзвюм мо вам ад на ча со ва па гра-

жае за трым кай маў лен ча га раз-

віц ця. І тое і дру гое — мі фы!

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ
 Ра бо ту па раз віц ці ма то ры кі трэ ба пра во дзіць рэ гу ляр на, з улі-

кам уз рос ту і фі зіч на га раз віц ця ма ло га.

Спа чат ку ўсе ру хі да рос лы вы кон вае ру ка мі дзі ця ці, а па ме ры 

асва ен ня яно ро біць іх са ма стой на.

Уваж лі ва са чы це за тым, каб прак ты ка ван ні дзі ця вы кон ва ла 

пра віль на. Ка лі яно не мо жа вы ка наць за дан не, ад ра зу да па ма жы це 

яму за фік са ваць па трэб нае ста но ві шча паль цаў.

Чар гуй це но выя і ста рыя прак ты ка ван ні.

Пра вод зьце за ня ткі эма цы я наль на, ак тыў на, хва лі це дзі ця за пос-

пе хі, але не за бы вай це са чыць за яго на стро ем і фі зіч ным ста нам.

Як па збег нуць 
праб лем 

з раз віц цём маў лен ня 
ў дзя цей


