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— Я ста ра юся заў сё ды 

пры трым лі вац ца дзвюх за па-

ве дзяў, якія вя до мы здаў на. 

Пер шая — «Не на шкодзь», і 

дру гая — «Жыць трэ ба так, 

каб ежа бы ла ле ка мі, а не 

ле кі — ежай». Чым блі жэй да 

пры ро ды, тым больш зда ро-

вы ча ла век. Та му ка лі мож на 

па збег нуць пры ля чэн ні хі міч-

ных прэ па ра таў, то лепш не 

ле на вац ца, а вы ка рыс таць 

на род ны рэ цэпт, — ка жа 

Іры на Ула дзі мі ра ўна.

— Пры пер шых сімп то-

мах пра сту ды не ка то рыя 

ра яць пры няць ал ка голь. 

Як вы ста ві це ся да та ко га 

рэ цэп та?

— Дзе цям, ка неш не, ён 

ад на знач на не па ды хо дзіць. 

Не ка то рыя да рос лыя сцвяр-

джа юць, што ім та кі спо саб 

да па ма гае. Яшчэ пад час 

май го на ву чан ня ў мед ін сты-

ту це наш пра фе сар-мік ра бі-

ё лаг ка заў, што пра сту ду ле-

чыць ад ным ме та дам: да даць 

у чар ку га рэл кі чыр во на га 

пя ку ча га ці мо ла та га пер цу, 

вы піць і лег чы на 15 хві лін 

у га ра чую ван ну. Гэ та пры 

пер шым не да ма ган ні. Праў-

да, так мож на ра біць ад нос-

на зда ро ва му ча ла ве ку, а не 

па цы ен там-сар дэч ні кам ці 

ста лым лю дзям. Сімп то мы 

пра сту ды пра хо дзяць. Жан-

чы нам га рэл ку з пер цам я не 

рэ ка мен дую. Лепш зра біць 

грог: узяць якас нае ві на град-

нае ві но, да даць гваз дзік, 

мёд, ім бір і па да грэць. Пас ля 

пе ра аха ла джэн ня та кі на пой 

дасць са гра валь ны эфект. 

Ця пер на конт ал ка го лю на-

ват у ме ды цын скім ася род дзі 

іс ну юць роз ныя дум кі. Не ка-

то рыя ка жуць, што ў ра зум-

най коль кас ці мож на ўжыць, 

ін шыя сцвяр джа юць, што 

нель га, бо не іс нуе бяс печ ных 

доз. Як кар ды ё лаг па спе цыя -

лі за цыі я да ал ка го лю стаў-

лю ся спа кой на. Лі чу, што ад 

ра зум най до зы — не больш 

за 50 гра маў га рэл кі — вя лі-

кай шко ды не бу дзе.

— У пе ры яд гры пу ра яць 

не толь кі ўжы ваць час-

нок, але і рас клад ваць яго 

ў на рэ за ным вы гля дзе ў 

па коі...

— Нюх — гэ та тое на ша 

па чуц цё, дзе для раз драж-

нен ня най боль шай коль кас ці 

рэ цэп та раў па трэб на най мен-

шая коль касць раз драж няль-

ні каў. Час ноч ныя «па цер кі» ў 

бы лыя ча сы ра бі лі дзе цям у 

пе ры яд эпі дэ міі, і та кі сро дак 

да па ма гаў. Ка неш не, сён ня 

ў са док так ха дзіць не вар та. 

Але час нок са праў ды вель мі 

ка рыс ны, яго фі тан цы ды зні-

шча юць хва ро ба твор ныя мік-

ра ар га ніз мы. Та му да да ваць 

яго ў ежу ў ра зум най коль кас-

ці не па шко дзіць. Пры гэ тым 

трэ ба па мя таць, што за шмат 

час на ку і цы бу лі ў сы рым вы-

гля дзе шкод на для страў ні ка. 

Сён ня іс нуе шмат рэ цэп таў 

са сма жа ным час на ком, у та-

кім вы гля дзе ён так са ма да-

па ма гае ад хва роб. Да та го 

ж час нок утрым лі вае і шмат 

ін шых ка рыс ных рэ чы ваў, на-

прык лад, та кі важ ны для нас 

мік ра эле мент, як се лен.

— Ка лі ба ліць гор ла, яго 

рэ ка мен ду юць пра па лас-

каць раз ве дзе ным спір-

там...

— Гэ та ня прос тае вы пра-

ба ван не. Яго не кож на му 

ўдас ца на ват па тры маць у 

ро це, да та го ж ад та ко га 

па лас кан ня мо жа раз віц-

ца атра фія мін да лін. Лепш 

вы ка рыс тоў ваць на стой 

ка лен ду лы. Ён пра да ец ца ў 

ап тэ цы, раз во дзіц ца з ва-

дой. У час пад' ёму за хва-

раль нас ці прый шлі з ву лі цы 

і пра па лас ка лі гор ла — гэ та 

доб ры сро дак пра фі лак ты-

кі. Толь кі кож ны раз вар та 

га та ваць све жы на стой. Та-

кі рэ цэпт па ды хо дзіць на ват 

дзе цям.

— Ці трэ ба ды хаць над 

па рай ва ра най буль бы, каб 

прай шла пра сту да?

— Больш ка рыс ныя бу-

дуць спе цы яль ныя тра вы 

для ін га ля цый: эў ка ліпт, ра-

мо нак, пад бел. Ка лі тра ва 

ва ло дае ан ты сеп тыч ны мі і 

ад харк валь ны мі ўлас ці вас-

ця мі, гэ та толь кі плюс.

— А якія тра вы рэ ка-

мен ду ец ца вы ка рыс тоў-

ваць ад каш лю?

— Пад бел, бя ро за выя 

пу пыш кі, шал фей, ка ра ні 

дзі ва сі лу, ка ра ні лак рыч ні-

ку, ча бор звы чай ны ці паў-

зу чы, ка ра ні ал тэя, пла ды 

ані са і ба гу ну. Ба бу лям і 

ма ту лям, ка лі яны не ля ну-

юц ца, мож на па рэ ка мен-

да ваць ва рыць ва рэн не 

з са сно вых пу пы шак, ка-

рыс нае і ва рэн не з кве так 

дзьму хаў ца. Гэ та ста рыя за-

бы тыя сён ня рэ цэп ты, але 

пры пра сту дзе над звы чай 

ка рыс ныя. Для па лас кан ня 

гор ла па ды хо дзіць ра мо нак 

ап тэч ны, квет кі лі пы і ка лен-

ду ла, пра якую я згад ва ла. 

Га рач ка па ні жаль ным эфек-

там ва ло да юць пла ды ма лі-

ны і квет кі лі пы.

— Зна чыць, лі па вы чай, 

ма лі на вае ва рэн не, мёд 

так са ма па ды хо дзяць для 

аб ляг чэн ня ста ну?

— Так. Адзі нае, што 

мёд не рэ ка мен ду ец ца да-

да ваць у га ра чы чай, яго 

лепш ужы ваць з цёп лым. 

Ка рыс ныя пла ды аб ля пі хі і 

чор най па рэч кі, яны ўтрым-

лі ва юць шмат ві та мі наў. 

Та му ў пе ры яд пад' ёму за-

хва раль нас ці ўжы вай це іх, 

не важ на ў якім вы гля дзе, 

гэ та ка рыс на для па вы шэн-

ня іму ні тэ ту. З та кой жа 

мэ тай вы ка рыс тоў ва юць 

пла ды шып шы ны, эхі на-

цэю, жэнь шэнь, лі мон нік. 

Для па вы шэн ня іму ні тэ ту 

па ды дуць і са мі тра вы, і іх 

спір та выя на стоі ў ма лых 

до зах — 10—15 кро пель.

— Ка лі ба ліць гор ла, рэ-

ка мен ду юць сок алоэ...

— Мік ра ар га ніз маў у на-

шым гор ле вель мі шмат. На-

ват у аб са лют на зда ро вых 

лю дзей там зна хо дзі лі га-

на ко кі, эн тэ ра ко кі, ста фі ла-

ко кі, стрэп та ко кі, кі шэч ную 

па лач ку. Уво гу ле мік ро баў 

у на шым ар га ніз ме ў 1,3 ра-

за больш, чым улас ных кле-

так, ві ру саў яшчэ больш, а 

пра сцей шых і гры бы ні хто 

не лі чыў... Та му сок алоэ 

на ўрад ці да па мо жа спра-

віц ца з усі мі мік ра ар га ніз-

ма мі ў гор ле. Але яго мож на 

за кап ваць пры на смар ку. 

А вось сок цы бу лі ці час на ку 

за кап ваць не рэ ка мен дую, 

бо мож на спа ліць слі зіс тую 

но са. Алоэ ўво гу ле ка рыс-

ная рэч, у тым лі ку і для ску-

ры. Мож на вы ка рыс тоў ваць 

і алоэ ве ра, і звык лы нам 

ста лет нік.

— Пры на смар ку ра яць 

пра мы ваць нос рас тво рам 

мар ской со лі...

— Тут важ на пра віль на 

па да браць рас твор. Ка лі вы-

дзя лен ні з но са гус тыя, ёсць 

за па лен не па зух, сі ну сіт, то 

рас твор па ві нен быць ад 

1,5 % і мац ней шы для раз-

рэ джван ня вы дзя лен няў. Фі-

зі я ла гіч ны рас твор (0,9 %), 

па ды хо дзіць для ўвіль гат-

нен ня слі зіс тай.

— Ці вар та на ці раць це-

ла га рэл кай аль бо во ца-

там пры вы со кай тэм пе-

ра ту ры?

— Ра ней гэ тым час-

та ка рыс та лі ся, звы чай на 

ма лень кіх дзя цей аб ці ра лі 

га рэл кай. А вось во цат ра-

зам з ва ляр' я най і ва дой у 

роў ных су ад но сі нах больш 

па ды хо дзіць пры скур ным 

свер бе, ка лі ня ма яў ных вы-

сы пан няў.

Яны пры но сяць вя лі кі дыс кам форт, бо хар чу юц ца 

кры вёй ча ла ве ка і хат ніх жы вёл. Іх уку сы ба лю-

чыя і пры вод зяць да скур ных вы сы пан няў, свер бу 

і дэр ма ты ту. У ква тэ ру ці дом ня про ша ныя гос ці 

трап ля юць роз ны мі шля ха мі. Час цей за ўсё іх пры-

но сяць хат нія жы вё лы — ка ты і са ба кі. Чым не бяс-

печ ныя для ча ла ве ка ўку сы гэ тых на ся ко мых і як 

ад іх па зба віц ца, рас ка за ла ўрач-эпі дэ мі ё лаг 

Мінс кага аб лас но га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га зда роўя Алі на ЕМА ШО ВА.

Асноў ныя шля хі рас паў сюдж ван ня
— Хат нія га да ван цы кан так ту юць на ву лі цы з бяз дом ны мі 

ці ін шы мі хат ні мі жы вё ла мі, якія ўжо за ра жа ны па ра зі та мі. 

Акра мя та го, бло хі мо гуць жыць і на га зо нах. У цёп лы час 

го да гэ тыя на ся ко мыя ак тыў на раз мна жа юц ца і ад клад ва-

юць яй кі, якія ра зам з тра вой ці ліс цем на ла пах ці шэрс ці 

хат нія жы вё лы пры но сяць да до му, — рас каз вае спе цы я-

ліст. — Бло хі жы вуць і ў пад ва лах шмат ква тэр ных да моў. 

Цёп лыя і сы рыя па мяш кан ні, дзе бе га юць па цу кі, мы шы, 

бяз до мныя ка ты, — ідэа льнае для іх мес ца. Ка лі не ўдзя ляць 

на леж най ува гі чыс ці ні ў до ме, яны па спя хо ва «пе ра едуць» 

у пад' езд, а да лей сва ім хо дам або на шэрс ці жы вёл ці на 

адзен ні лю дзей тра пяць у ква тэ ру.

Чым не бяс печ ныя ўку сы?
Ча ла век рэ агуе на ўку сы блох па-роз на му. Той, хто не 

вы лу ча ец ца асаб лі вай ад чу валь нас цю, мо-

жа на огул не за ўва жыць, што паразіты яго 

ку са юць. У ад чу валь на га ж ча ла ве ка блы-

шы ны ўкус утво рыць вя лі кі пу зыр на ску ры, 

які бу дзе свяр бець.

Як па зба віц ца?
Су час ныя ін сек ты цы ды да зва ля юць 

у ка рот кі тэр мін атры маць пе ра мо гу над 

па ра зі та мі, ад нак га ран та ва на га поў на га па збаў лен ня не 

да юць: бло хі мо гуць з'я віц ца зноў. Толь кі апра ца ваў шы ўсе 

кут кі і пра сто ры, дзе мо гуць зна хо дзіц ца лі чын кі, мож на 

па зба віц ца ад па ра зі таў. Зра бі це ге не раль ную пры бор ку па-

мяш кан ня, па мый це сце ны і пад ло гу. Віль гот ную пры бор ку 

не аб ход на пра во дзіць з пры мя нен нем спе цы яль ных рас тво-

раў, знай сці якія мож на ў лю бой ве тэ ры нар най ап тэ цы.

Як аба ра ніць га да ван цаў?
Ка ты і са ба кі па він ны на сіць ашый ні кі, 

якія ахоў ва юць ад блох. Па жа да на вы ка-

рыс тоў ваць і су праць блы шы ныя кроп лі. 

Так са ма вар та ста ран на па мыць пад сціл кі 

і пад клас ці пад іх па лын, які ад пуж вае па-

ра зі таў. Ка лі ба раць ба з бло ха мі не пры-

вя ла да кан чат ко вай пе ра мо гі, звяр ні це ся 

па пра фе сій ную да па мо гу ў ад па вед ныя 

служ бы.

УВА ГА: 
ПЕС ТЫ ЦЫ ДЫ!
Як абяс шко дзіць ага род ні ну і фрук ты?

Не сак рэт, што для атры ман ня вы со ка га і ўстой лі-

ва га ўра джаю сель ска гас па дар чых куль тур ра зам 

з пры мя нен нем угна ен няў, аг ра тэх ніч ных і бія ла-

гіч ных ме та даў ахо вы важ ную ро лю ады гры ва-

юць хі міч ныя срод кі ахо вы рас лін — пес ты цы ды. 

Яны пры зна ча ны для зні шчэн ня на ся ко мых, гры-

зу ноў, пус та зел ля, уз бу джаль ні каў хва роб рас лін 

і жы вёл, мо гуць вы ка рыс тоў вац ца ў якас ці рэ гу-

ля та раў рос ту. Шмат га до вае пры мя нен не ў вя лі-

кіх маш та бах пес ты цы даў ва ўсім све це вы яві ла 

шэ раг на ступ стваў, у пры ват нас ці, за брудж ван не 

на ва коль на га ася род дзя, хар чо вых пра дук таў, ад-

моў ны ўплыў на зда роўе ча ла ве ка.

Ка рысць ага род ні ны і фрук таў цяж ка пе ра аца ніць, 

бо ў іх утрым лі ва ец ца вя лі кая коль касць ві та мі наў, мі-

не ра лаў, клят чат кі і ін шых не аб ход ных для пра віль най 

ра бо ты ар га ніз ма рэ чы ваў. Але гэ та толь кі ка лі да ры 

пры ро ды вы ра шча ны на ўлас ным участ ку з вы ка нан нем 

пра ві лаў аг ра тэх ні кі. А ка лі куп ле ны ў ма га зі не ці на 

рын ку, то іс нуе не бяс пе ка ўтры ман ня ў іх пес ты цы даў, 

здоль ных звес ці на ні што ўсю ка рысць. Як зні зіць кан-

цэнт ра цыю шкод ных рэ чы ваў у пра дук тах і па зба віц ца 

ад пес ты цы даў у ага род ні не і фрук тах, рас ка за ла па-

моч нік ура ча-гі гі е ніс та 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 Тац ця на 

ЛЯШ КЕ ВІЧ.

 Ад моў це ся ад яў на не се зон ных пра дук таў. Іма вер-

насць, што іх вы спя ван ню ў па за ўроч ны час спры я ла вя-

лі кая коль касць угна ен няў, да стат ко ва вя лі кая.

 Вы бі рай це ага род ні ну, якая рас це ў на шай клі ма-

тыч най па ла се.

 Пад час па куп кі звяр тай це ўва гу на знеш ні вы гляд 

пра дук таў. Ка лі на пры лаў ку ўсе яб лы кі вы гля да юць без-

да кор на і ма юць аб са лют на ад ноль ка вы ко лер і ідэа льную 

фор му, ёсць вя лі кая іма вер насць, што та кія цу да-пла ды 

на сы ча ны хі міч ны мі рэ чы ва мі.

 Ста ран на, на ват з пры мя нен нем шчот кі, апа лоск-

вай це ага род ні ну і фрук ты пад пра точ най ва дой. Та кім 

чы нам вы змы ва е це на не се ны рас твор, які ады гры вае 

ро лю кан сер ван ту.

 Ачышчайце пра дук ты ад лу пі ны, вы да ляйце пла да-

нож кі, зразайце вер ха ві ны ка ра няп ло даў, вы разай це з 

ка пус ты храп кі.

 За ма чы це ага род ні ну і фрук ты ў сла бым рас тво ры 

во ца ту ці со лі на 30 хві лін. Гэ та пра ві ла да ты чыц ца ў тым 

лі ку і зе ля ні ны.

 Ка лі ага род ні на пад вяр га ец ца тэр міч най апра цоў цы, 

а вы хо ча це мі ні мі за ваць ры зы ку па пад ан ня пес ты цы даў 

у ар га нізм, злі це ва ду праз па ру хві лін пас ля за кі пан ня і 

пра цяг вай це ва рыць ужо ў све жай.

Па мя тай це, што па ста ян нае ўжы ван не ага род ні ны і 

фрук таў, якія ўтрым лі ва юць пес ты цы ды, не га тыў на ўплы-

вае на агуль ны стан зда роўя, у пры ват нас ці, па вя ліч вае 

ры зы ку раз віц ця ра ку і ней ра дэ ге не ра тыў ных за хвор-

ван няў, а так са ма па гар шае гар ма наль ны ба ланс ар га-

ніз ма.

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

Ле чым ся... без ле каў
Урач рас ка за ла пра эфек тыў ныя на род ныя срод кі ад пра сту ды і гры пу

На жаль, не іс нуе ма гіч на га спо са бу хут ка па зба віц-

ца ад гэ тых за хвор ван няў. У та кой сі ту а цыі вель мі 

важ на свое ча со ва звяр нуц ца да ўра ча і пры трым-

лі вац ца яго ўка зан няў. Але мож на па спра ба ваць 

аб лег чыць свой стан, да дат ко ва вы ка рыс таў шы 

на род ныя ме та ды. Пра эфек тыў ныя (і не вель мі) 

спо са бы ба раць бы мы па гу та ры лі з ура чом дзён-

на га ста цы я на ра 11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

Іры най ВОЙТ.

Ня про ша ныя гос ці АД КУЛЬ БЯ РУЦ ЦА Ў ДО МЕ БЛО ХІ?


