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— Ці вар та зда ро ва му ча-

ла ве ку кла па ціц ца пра сваю 

пе чань?

— Кла па ціц ца вар та пра 

ўвесь ар га нізм, а не пра адзін 

асоб на ўзя ты ор ган. Наш ар-

га нізм — ідэа льная сіс тэ ма, 

і кож ная яго част ка вы кон-

вае сваю ра бо ту. І ка лі сэр-

ца, умоў на ка жу чы, — гэ та 

«пом па», лёг кія — «фільтр» 

па вет ра, якое ўды ха ем, то 

пе чань — свое асаб лі вы 

«фільтр» на ша га ар га ніз ма. 

У пры ват нас ці, ён філь труе 

ле ка выя прэ па ра ты, ме на-

ві та фер мен ты пе ча ні пе-

ра пра цоў ва юць так січ ныя 

спа лу чэн ні ў бяс печ ную для 

ар га ніз ма фор му. Та му чым 

больш ле ка вых срод каў вы 

пры ма е це, тым боль шая на-

груз ка на пе чань. Пры чым 

не ка то рыя прэ па ра ты вы во-

дзяц ца праз пе чань і страў ні-

ка ва-кі шач ны тракт, ін шыя — 

ныр ка мі. Та му ка лі па цы ент 

мае пя чо нач ную не да стат-

ко ваць, мэ та згод на пры зна-

чаць яму ле ка выя срод кі, які 

бу дуць вы во дзіц ца ныр ка мі, 

каб не на гру жаць пе чань. 

На шы паў ся дзён ная спеш-

ка і за гру жа насць, пе ра ку сы 

на ха ду, тлус тыя, сма жа ныя 

пра дук ты так са ма шко дзяць 

на шай пе ча ні.

— Чаго, да рэ чы, не лю-

біць гэ ты ор ган?

— Ужы ван не ал ка го лю, 

тлус тых, сма жа ных, у мен шай 

сту пе ні вост рых страў уся ля кі 

раз на но сіць удар па на шай 

пе ча ні. Лю дзі, для якіх «свя та 

страў ні ка» — звы чай ная з'я ва, 

хто па ста ян на пе ра ядае, мае 

ліш нюю ва гу, вы пі вае, мо гуць 

мець праб ле мы. Ка лі ў зда ро-

ва га ча ла ве ка пе чань глад кая 

і мяк кая, то ў не зда ро ва га на 

ёй утва ра ец ца тлушч, у клет-

ках гэ та га ор га на ад бы ва юц ца 

па ру шэн не аб ме ну рэ чы ваў і 

дыс тра фіч ныя зме ны — ге па-

тоз. Тут, ка неш не, не аб ход на 

най перш мя няць лад жыц ця: 

да да ваць адэ кват ную што-

дзён ную фі зіч ную на груз ку, 

а так са ма вытрымліваць ды-

е ту, ад мо віц ца ад ал ка го лю. 

У ін тэр нэ це сён ня ня цяж ка 

знай сці і па да браць ра цы ён 

з тых пра дук таў, якія лю бі це, 

у ад па вед нас ці з тым за хвор-

ван нем, якое ма ец ца.

— Пе чань на зы ва юць са-

мым маўк лі вым ор га нам, 

які доў га тры вае на ступ-

ствы пе ра ядан ня. У якіх 

вы пад ках вар та звяр нуц ца 

да ўра ча і пра ве рыц ца?

— Та го, хто пра віль на хар-

чу ец ца, вя дзе ра цы я наль ны 

лад жыц ця, не зло ўжы вае 

ал ка го лем, не ку рыць, пе-

чань хут чэй за ўсё тур ба ваць 

не бу дзе. Але ёсць мност ва 

ін шых за хвор ван няў, якія па-

шкодж ва юць у тым лі ку і пе-

чань. Ка лі з'я ві ла ся па чуц цё 

ця жа ру і рас пі ран ня ў пра вым 

пад ра бер'і, го рыч у ро це, жаў-

ту ха, хут чэй за ўсё на гад вае 

пра ся бе пе чань. Лю дзям, якія 

сіс тэ ма тыч на пе ра яда юць, ма-

юць вы со кі ін дэкс ма сы це ла, 

я па ра іў бы зра біць уль тра-

гу ка вую ды яг нос ты ку (УГД) 

унут ра ных ор га наў і здаць 

ана лі зы. Так са ма не аб ход на 

аб сле да вац ца, ка лі без яў ных 

пры чын зні жа ец ца ма са це ла, 

з'я ві лі ся па ру шэн ні хар ча ван-

ня, у пры ват нас ці знік апе тыт 

ці вы па ча лі на ядац ца знач на 

хут чэй, чым ра ней.

Па цы ен ты, якія ма юць скла-

да ныя хра ніч ныя хва ро бы, ін-

ва лід насць, зна хо дзяц ца пад 

на зі ран нем ура чоў. Раз у тры 

ме ся цы яны пра хо дзяць УГД 

унут ра ных ор га наў, пры не аб-

ход нас ці — эза фа га ду а дэ на-

ска пію, зда юць ла ба ра тор ныя 

ана лі зы, у тым лі ку бія хі міч ны 

ана ліз кры ві на ныр ка вую і пя-

чо нач ную про бы. У за леж нас ці 

ад вы ні каў аб сле да ван ня ўрач 

мае маг чы масць ка рэк та ваць 

тэ ра пію. Ча сам пад час агля ду 

і ды яг нос ты кі мы вы зна ча ем, 

што па вя лі ча на пе чань, пы та-

ем ся, ча му па цы ент не звяр-

нуў ся ра ней. Аказ ва ец ца, хво-

ры не звяр таў ува гі на сімп то-

мы, цяр пеў, ста ра ўся ад га няць 

ад ся бе не пры ем ныя дум кі, 

тым ча сам стан па гар шаў ся — 

вось так у нас з'яў ля юц ца за пу-

шча ныя фор мы за хвор ван няў, 

якія пад час ля чэн ня па тра бу-

юць ку ды больш на ма ган няў 

ад ура ча і па цы ен та. Так са ма 

лю бяць у нас за хап ляц ца бія-

ла гіч на ак тыў ны мі да баў ка мі, 

якія быц цам бы чыс цяць пе-

чань, за мест та го, каб іс ці да 

ўра ча. Ка неш не, гэ та цал кам 

ня пра віль на.

— І ўсё ж ці вар та чыс-

ціць пе чань?

— Я не ра іў бы з ся бе здзе-

ка вац ца і пры маць бія ла гіч на 

ак тыў ныя да баў кі і ас тат нія 

«чыс ціль шчы кі» пе ча ні. Вар-

та вес ці зда ро вы лад жыц ця, 

а ка лі ёсць за хвор ван не, яго 

трэ ба ля чыць ты мі прэ па ра-

та мі, што пры зна чыў урач. Не-

ка то рыя па цы ен ты, да рэ чы, 

пад даў шы ся не сум лен най рэ-

кла ме, про сяць што-не будзь 

пры зна чыць, каб па чыс ціць 

пе чань. Па-пер шае, гэ та не 

тру ба і не смец це вы кош, 

якія вар та чыс ціць. З унут ра-

най прыбор кай наш ар га нізм 

спраў ля ец ца са ма стой на, і 

пе чань у да дат ко вай чыст цы 

па трэ бы не мае. Па-дру гое, 

ка лі вас неш та тур буе, трэ ба 

ды яг нас та ваць за хвор ван не: 

зра біць УГД, здаць ана лі зы. 

Маг чы ма, ней кі ін шы ор ган 

даў збой з ус клад нен нем на 

пе чань. Ка лі ж па цы ент што-

дзень уве ча ры есць сма жа ную 

буль бу з се ляд цом, то трэ ба не 

пе чань чыс ціць, а мя няць лад 

жыц ця: па ху дзець, на ла дзіць 

ра цы я наль нае хар ча ван не, 

ад мо віц ца ад ал ка го лю.

— Ка лі да во дзіц ца пра-

цяг лы час пры маць ан ты-

біё ты кі або ін шыя ле ка выя 

прэ па ра ты, ці трэ ба да дат-

ко ва пры мя няць штось ці, 

каб аб лег чыць жыц цё пе-

ча ні?

— Ра зам з ан ты бі ё ты ка мі, 

ка неш не, па жа да на пры маць 

ге па тап ра тэк та ры. З ін ша га 

бо ку, ка лі па цы ен ту пры зна-

ча ец ца, ска жам, га рач ка па ні-

жаль нае, ан ты бі ё тык, су праць-

ві рус ны, ад харк валь ны і прэ па-

рат-ан ты сеп тык для гор ла, то 

на груз ка ле ка вы мі прэ па ра та мі 

і так да стат ко ва вы со кая. Та му 

ге па тап ра тэк та ры пры зна чае 

ўрач, зы хо дзя чы з уз рос ту, 

за хвор ван ня і анам не зу па цы-

ен та. Ка лі ма ец ца ге па тоз ці 

цы роз, іх па жа да на пры маць. 

Ча ла веку маладога ўзросту 

да стат ко ва пад час ля чэн ня 

больш піль на па ды хо дзіць да 

хар ча ван ня і пры трым лі вац ца 

ды е ты, каб змен шыць на груз ку 

на пе чань. Уво гу ле пры доў гім 

пры ёме ан ты бі ё ты каў лепш 

пры зна чыць прэ па рат, які нар-

ма лі зуе кі шэч ную фло ру, бо ў 

та кім вы пад ку больш па ку туе 

кі шэч нік. У цэ лым жа кур сы 

ан ты бі ё ты каў у ам бу ла тор ных 

умо вах, як пра ві ла, не пра цяг-

лыя. Ма сі ра ва ная ан ты бі ё ты-

ка тэ ра пія пры зна ча ец ца звы-

чай на ва ўмо вах ста цы я на ра, 

дзе па цы ент зна хо дзіц ца пад 

на гля дам.

Ёсць прэ па ра ты, якія пры-

зна ча юц ца па жыц цё ва ці на 

вель мі пра цяг лы час, на прык-

лад, пры ар тэ рыя льнай гі пер-

тэн зіі, цук ро вым дыя бе це, 

рэў ма то ід ным арт ры це. Вось 

тут па жа да на пе ры я дыч на 

пра во дзіць кур сы ге па тап ра-

тэк та раў ра зам з прэ па ра та мі 

для пад страў ні ка вай за ло зы. 

Та кія па цы ен ты, як пра ві ла, 

зна хо дзяц ца ў нас пад па ста-

ян ным на зі ран нем, зда юць 

ла ба ра тор ныя ана лі зы, тыя ж 

ныр ка вую і пя чо нач ную про-

бы, і лечачы ўрач ары ен ту ец-

ца, якія прэ па ра ты не аб ход на 

пры зна чаць



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

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

ПРА МЫЎ КА 
«ФІЛЬ ТРА»,

або Ці вар та чыс ціць пе чань?

«Не аб ход на аб сле да вац ца, 
ка лі без яў ных пры чын 
зні жа ец ца ма са це ла, 
з'я ві лі ся па ру шэн ні 
хар ча ван ня, 
у пры ват нас ці знік 
апе тыт ці вы па ча лі 
на ядац ца знач на хут чэй, 
чым ра ней».

«З унут ра най прыбор кай 
наш ар га нізм 
спраў ля ец ца са ма стой на, 
і пе чань у да дат ко вай 
чыст цы па трэ бы не мае».

Пы тан не-ад казПы тан не-ад каз  

Прэ па рат 
раз до ру

Ліст у рэ дак цыю да слаў наш па ста ян ны чы тач 

Ар кадзь Аб ра ма віч Піль шчы каў са Сло ні ма. 

«Апош нім ча сам з пры чы ны ста ла га ўзрос ту 

за ці ка віў ся руб ры кай «Кра і на зда роўя». 

Пра чы таў вель мі ка рыс ную гу тар ку пра 

ха лес тэ рын з ура чом Тац ця най Плі сюк, 

апуб лі ка ва ную ў ну ма ры ад 11 лі пе ня», — 

пі ша Ар кадзь Аб ра ма віч і про сіць больш 

пад ра бяз на рас тлу ма чыць дзе ян не прэ па ра ту 

мілд ра нат. У пры ват нас ці, у ма тэ ры я ле 

па ве дам ля ла ся, што ён па ляп шае маз га вую 

дзей насць, стан пе ча ні і мі я кар да. Прэ па рат 

сва бод на пра да ец ца ў ап тэ ках, у той жа час 

у спарт сме наў гэ та за ба ро не ны сро дак.

Ад каз вае за гад чык ад дзя лен ня пра фі лак ты кі 

31-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска Тац ця на 

ПЛІ СЮК:

— Па сут нас ці, мілд ра нат сты му люе ме та ба ліч-

ныя пра цэ сы ў на шым ар га ніз ме. Дзей нае рэ чы ва 

прэ па ра ту — мель до ній — уяў ляе са бой струк тур ны 

ана лаг рэ чы ва, якое зна хо дзіц ца ў кож най клет цы 

ар га ніз ма ча ла ве ка. Ён да стаў ляе кіс ла род у клет кі 

ў ад па вед нас ці з іх па трэ бай. Так са ма ад каз вае за 

ачы шчэн не кле так ад так січ ных пра дук таў аб ме ну і 

аба ра няе іх ад па шко джан ня. За кошт рэ гу ляр на га 

ўжы ван ня ар га нізм вы трым лі вае боль шыя на груз-

кі і хут чэй ад наў ляе энер ге тыч ныя рэ зер вы. Гэ та 

да зва ляе вы ка рыс тоў ваць яго для ля чэн ня і пра фі-

лак ты кі роз ных праб лем сар дэч на-са су дзіс тай сіс-

тэ мы, кро ва за бес пя чэн ня моз га. Так са ма прэ па рат 

пры зна ча ец ца пры па вы ша ных фі зіч ных і ра зу мо вых 

на груз ках. Ён доб ра па ды хо дзіць пры ішэ міі, па коль-

кі здат ны ска ра чаць не кра тыч ныя зо ны і па ска рае 

пе ры яд ад наў лен ня. Пры сар дэч най не да стат ко вас ці 

прэ па рат да зва ляе па вы сіць ска ра чаль насць мі я-

кар да і па вя ліч вае ўстой лі васць це ла да фі зіч най 

на груз кі. А з на ступ лен нем ішэ міч ных па ру шэн няў 

маз га во га кро ва зва ро ту ён па ляп шае цыр ку ля цыю 

кры ві ў па шко джа най зо не і са дзей ні чае пе ра раз мер-

ка ван ню кры ві на ка рысць па цяр пе ла га ўчаст ка. Але 

ў вост рую фа зу мілд ра нат не з'яў ля ец ца прэ па ра там 

пер шай да па мо гі. Так са ма яго важ на пра віль на спа-

лу чаць з ін шы мі прэ па ра та мі, бо ён мо жа вы клі каць 

гі па тэн зіў ны эфект.

Мілд ра нат пры зна ча юць у комп лекс най тэ ра піі 

пры хра ніч най сар дэч най не да стат ко вас ці, ішэ міч-

най хва ро бе сэр ца (ін фаркт, стэ на кар дыя), кар-

дыя мі я па тыі, хра ніч ных і вост рых па ру шэн нях маз-

га во га кро ва за бес пя чэн ня. Так са ма ён ка рыс ны 

пры зні жэн ні пра ца здоль нас ці, у пас ля апе ра цый ны 

пе ры яд да па ма гае змен шыць тэр мін рэ абі лі та цыі, 

пры зна ча ец ца пры праб ле мах з сят чат кай во ка. 

У па цы ен таў, якія па ку ту юць на хра ніч ны бран хіт 

ці бран хі яль ную астму, прэ па рат вы сту пае ў якас ці 

іму на ма ду ля та ра.

Мілд ра нат каш тоў ны тым, што да па ма гае на за-

па шваць у клет ках ар га ніз ма не акіс ле ныя тлус тыя 

кіс ло ты, са дзей ні чае рэ гу ля цыі сіл ка ван ня кле так кіс-

ла ро дам, ак ты ві зуе глі ко ліз, па ляп шае хар ча ван не 

мыш цаў, за кошт ча го па вы ша ец ца эфек тыў насць 

трэ ні ро вак, і зні жае стом ле насць. Акра мя та го, міл-

дра нат здоль ны за бяс печ ваць да дат ко вую аба ро ну 

сар дэч най мыш цы пры пе ра груз ках. Гэ тыя ўлас ці вас ці 

і ста лі ас но вай для ўклю чэн ня яго ў 2016 го дзе ў спіс 

за ба ро не ных для спарт сме наў



Па збаў лен не ад шла каў і чыст ка пе ча ні — 

сён ня да во лі па пу ляр ныя пра цэ ду ры, у тым лі ку 

і ў хат ніх умо вах. Але ці са праў ды яны па трэб ны 

на шай пе ча ні або гэ та ўся го толь кі хіт ры кі 

не сум лен ных пра даў цоў БАДаў? Аб тым, чым 

да па маг чы пра віль най ра бо це пе ча ні, мы па гу та ры лі 

з за гад чы кам 1-га тэ ра пеў тыч на га ад дзя лен ня 

11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска Сяр ге ем СЯ НЕЦ КІМ.


