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РА БІЦЬ 
«ШТО-НЕ БУДЗЬ» — 
СА БЕ ДА РА ЖЭЙ

Што год пры клад на ў кан цы сту-
дзе ня ў на шых шы ро тах па чы на-
ец ца ўздым так зва най се зон най 
за хва раль нас ці. Ві ру сы ні ку ды не 
зні ка юць і ле там, але зі мой ства ра-
юц ца больш спры яль ныя ўмо вы для 
іх ата кі — мы менш бы ва ем на све-
жым па вет ры, дый ві та мін ныя за па-
сы «знош ва юц ца». Час цей за ін шых 
хва рэ юць дзе ці, па жы лыя, ця жар ныя, 
лю дзі з ліш няй ва гой, цук ро вым дыя-
бе там і ін шы мі цяж кі мі хра ніч ны мі 
за хвор ван ня мі. Але ў гру пу ры зы-
кі мо гуць за лі чыць ся бе... усе, хто 
зна хо дзіц ца пад уз дзе ян нем стрэ су. 
Та кое ўздзе ян не іс тот на аслаб ляе 
ар га нізм, і той зу сім лёг ка зда ец ца 
ві ру сам.

Ка лі вы су стрэ лі ся з ві ру сам, а 
ў кры ві ня ма аба рон чых ан ты це-
лаў, то вы за хва рэ е це. Ан ты це лы 
мо гуць быць толь кі ка лі вы пе ра-
хва рэ е це або зро бі це пры шчэп ку. 
Ві рус гры пу мя няе «твар» кож ны 
год, а та му ка лі вы хва рэ лі ле тась, 
цал кам мо жа це за хва рэць і сё ле та. 
Вось ча му і пры шчэп кі трэ ба ра біць 
што год. Той, хто вы раб ляе вак цы ны, 
імк нец ца пра ду гле дзець аба ро ну ад 
усіх ак ту аль ных гры поз ных ві ру саў.

Ні я кіх на род ных срод каў і на ват 
ле каў з да ка за най пра фі лак тыч-
най эфек тыў нас цю не іс нуе. Па-
чаць за гар тоў вац ца, ужы ваць га род-
ні ну і мя са, не ку рыць і вы трым лі ваць 
эле мен тар ныя пра ві лы гі гі е ны — усё 
гэ та аказ ва ец ца не па сіль ным для 
на ша га ча ла ве ка. А вось прый сці ў 
ап тэ ку і на ку піць «хі міі» (да рэ чы, не 
тан най) — гэ та па-на ша му. Па доб ная 
прак ты ка ста біль на не спра цоў вае, 
лю дзі хва рэ юць, але год за го дам не 
ву чац ца на па мыл ках. Мо жа быць, 
кан крэт на вам да па ма га юць гэ тыя 

пі лю лі — на зда роўе, са ма ўну шэн не 
на огул вель мі дзейс ная рэч. Але не 
факт, што вам не да па мог бы і жу-
ра ві на вы морс.

Пе ра да ча ві ру са ад бы ва ец ца 
ад ад на го ча ла ве ка дру го му. Вось 
ча му ад на з пер шых рэ ка мен да-
цый — па збя гаць люд ных мес цаў. 
Ле пей прай сці пеш шу, чым ехаць у 
пе ра поў не ным транс пар це; ле пей 
ад мо віц ца ад па куп кі, чым ста яць у 
чар зе. Прын цып зра зу ме лы.

Ці на сіць мас ку? Па-пер шае, 
зда ро ва му ча ла ве ку яна мо жа спат-
рэ біц ца, хі ба, пад час до гля ду хво-
ра га. Але мас ку най перш трэ ба 
на дзець на са мо га хво ра га — каб 
ён з чхан нем і каш лем вы дзя ляў у 
на ва кол ле менш слі ны, у кро пель-
ках якой ба га та ві ру са, да та го ж, 
у вад кай «кап су ле» ён вы дат на за-
хоў ва ец ца.

Рот, нос, во чы, ру кі — са чы це 
за імі. Не да кра най це ся да тва ру, 
па куль не вы мы лі ру кі з мы лам. Праз 
рот, нос і во чы ві рус ім гнен на трап-
ляе ў ар га нізм і па чы нае на во дзіць 
свае па рад кі ў ім. Чхай це ў ло каць, а 
не ў да ло ні. Час цей мый це, пра ці рай-
це ру кі (звы чай ным мы лам, дэз ын фі-
цы ру ю чы мі сур вэт ка мі). Па ві та лі ся 
за ру ку — ідзі це мыць.

Тэм пе ра ту ра па вет ра ў па мяш-
кан ні па він на быць ка ля 20 гра-

ду саў, віль гот насць — 50-70 пра-
цэн таў. Ві ру сы га дзі на мі ўяў ля юць 
па гро зу ў цёп лым, су хім па мяш кан ні, 
але раз бу ра юц ца амаль ім гнен на ў 
ха лад на ва тым, віль гот ным па вет ры, 
якое не «за стой ва ец ца». Пад ча піць 
ві рус на пра цы — на раз-два, а на ву-
лі цы не рэ аль на. Так што сме ла і без 
мас кі ды хай це па вет рам пад час пра-
гул кі, а до ма і на пра цы рэ гу ляр на 
пра вет ры вай це па мяш кан ні. Мый це 
пад ло гу, ка рыс тай це ся ўвіль гат няль-
ні ка мі па вет ра.

Ка лі слі зіс тая но са пе ра сох-
не, гэ та па ру шыць ра бо ту на ша-
га мяс цо ва га іму ні тэ ту, і ві ру сы 
з лёг кас цю пе ра адо ле юць гэ ты 
бар' ер. У верх ніх ды халь ных шля-
хах па ста ян на ўтва ра ец ца слізь, якая 
аба ра няе на шы слі зіс тыя аба лон кі. 
Пе ра су шыць на шу слі зіс тую мо жа 
не толь кі су хое па вет ра, але і не ка то-
рыя ле кі. У лю бым вы пад ку ўвіль гат-
няй це слі зіс тыя аба лон кі. Ка лі ў вас 
ёсць сва бод ны фла кон-пыр скал ка 
(з-пад са су да зву жаль ных кро пель, 
на прык лад), зра бі це рас твор (1 ч. л. 
звы чай най ку хон най со лі на 1 л га-
та ва най ва ды), за лі це ў гэ ты фла кон 
і пыр скай це хоць кож ныя 10 хві лін, 
ка лі ва кол вас вель мі шмат лю дзей. 
Пры з'яў лен ні на смар ку, да рэ чы, 
мож на вы ка рыс тоў ваць больш са-
лё ны рас твор. Мож на на быць у ап-
тэ цы і га то вы фі зі я ла гіч ны рас твор 
або са ля выя рас тво ры для но са. 
Са ма роб ным са ля вым рас тво рам 
апа ласк вай це хоць бы двой чы ў су-
ткі ро та вую по ласць. Не за бы вай це, 
што ў якас ці пра фі лак ты кі да па мо-
жа «ак са лі на вая мазь» (бе ла рус кі 
ана лаг «бо ра мен тол»), пры пер шых 
пры кме тах дрэн на га са ма ад чу ван-
ня — «лей ка цы тар ны ін тэр фе рон» 
(ка рыс тац ца ім не аб ход на стро га па 
ін струк цыі).

КА ЛІ ЎЖО ЗА ХВА РЭ ЛІ
Фак тыч на адзі ным прэ па ра там, 

здоль ным раз бу рыць ві рус гры пу, 
з'яў ля ец ца азель та мі вір (ка мер-
цый нае імя «та міф лю», бе ла рус кі 
ана лаг — «флус топ»). Ужы ваць 
яго як ка му ўзду ма ец ца нель га. 
Па-пер шае, не мае сэн су пры ад-
сут нас ці сімп то маў за хвор ван ня, 
па-дру гое, бес кант роль нае пры-
мя нен не прэ па ра ту мо жа спры яць 
з'яў лен ню ўстой лі вых да яго ві ру саў 
гры пу. Азель та мі вір пры мя ня юць у 
пер шыя 48 га дзін ад мо ман ту з'яў-
лен ня сімп то маў гры пу та ды, ка лі 

за хвор ван не пра ця кае цяж ка, або 
ка лі лёг ка хва рэе ча ла век з гру пы 
ры зы кі — сло вам, ужы ваць прэ-
па рат мож на толь кі пад на гля дам 
ура ча, а ча сам яшчэ і шпі та лі за цыя 
па тра бу ец ца.

Ня ўжо ня ма ні я кай ча роў най пі лю-
лі? Ка лі ўрач аса біс та вам не пры зна-
чыў, зна чыць, для вас та кой пі лю лі 
яшчэ не вы най шлі. Ля чэн не гры пу 
і вост рых рэ спі ра тор ных ві рус ных 
ін фек цый — гэ та ва шы пра віль ныя 
па во дзі ны ў да чы нен ні да ўлас на га 
ар га ніз ма, а не глы тан не «хі міі».

Ля чэн не прос тае, не сак рэт нае, як 
бы вам ні ха це ла ся ўсклад ніць гэ ты 
шлях.

1. У па мяш кан ні, дзе вы хва рэ е це, 
па він на быць ха лад на ва та і віль гот-
на. Тэм пе ра ту ра па вет ра — ле пей 
+16, чым 22, віль гот насць — ле пей 
80, чым 30%.

2. Не пры му шай це ся бе ес ці, 
хво рае дзі ця — тым больш (дзя цей 
на огул нель га пры му шаць ес ці!). Да-
стат ко ва лёг кіх страў.

3. Піць трэ ба не прос та мно га, а 
вель мі мно га. Што за хо ча це, тое і 
пі це, ад нак па чы най це з кам по ту, 
мор су, чаю, ад ва ру з су ха фрук таў. 
У ап тэ ках пра да юц ца га то выя рас-
тво ры (кштал ту «рэ гід ро ну», «гаст-
ра лі ту»). Раз вя дзі це па ін струк цыі і 
пі це/па іце.

4. У нос пыр скай це/ка пай це са ля-
выя рас тво ры.

5. Ка лі вы ра шы лі зма гац ца з тэм-
пе ра ту рай, то з да па мо гай па ра цэ та-
мо лу, ібуп ра фе ну.

ШТО ВАМ НЕ ТРЭ БА?
Ста віць бан кі, ля піць гар чыч ні кі, 

ма зац ца спір там ці тлу шчам, ужы-
ваць ал ка голь, ас пі рын, пры гня таць 
ка шаль або ўзмац няць яго.

КА ЛІ АБА ВЯЗ КО ВА 
ТРЭ БА ЗВЯР НУЦ ЦА 
ДА ЎРА ЧА?

Да ўра ча трэ ба звяр тац ца заў сё-
ды — гэ та ак сі ё ма. Але сло ва «аба-
вяз ко ва» як раз указ вае на тое, што 
на ша му ча ла ве ку лю бая ак сі ё ма — 
не ўказ. Так што аба вяз ко ва, ка лі:

• ня ма па ляп шэн ня на чац вёр ты 
дзень;

• на сё мы дзень за хоў ва ец ца вы-
со кая тэм пе ра ту ра;

• стан па гор шыў ся пас ля та го, як 
па леп шыў ся;

• з'я ві лі ся за дыш ка, цяж кае ды-
хан не, уз мац ніў ся ка шаль, пас ля 
глы бо ка га ўды ху ўзні кае но вы пры-
ступ;

• па ра цэ та мол і ібуп ра фен амаль 
не да па ма га юць пры па вы шэн ні тэм-
пе ра ту ры;

• су тар гі, стра та пры том нас ці;

• лю бы боль, сып на це ле;

• боль у гор ле без на смар ку;

• га лаў ны боль з ва ні та мі;

• ацёч ная шыя;

• тэм пе ра ту ра вы шэй за 39 гра-
ду саў не зні жа ец ца праз 30 хві лін 
пас ля пры мя нен ня га рач ка па ні жаль-
на га срод ку;

• вы со кая тэм пе ра ту ра ра зам з 
блед нас цю ску ры, дры жы ка мі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

ГРЫП: ХТО НЕ ДА АЦЭНЬ ВАЕ, 
ТОЙ ПРАЙ ГРАЕ

А вы не забыліся прышчапіцца мінулай восенню?

ВО РА ГІ 
І СЯБ РЫ

Лі чыц ца, што іму ні тэт здоль-
ныя пад ка сіць стрэ сы, хра ніч-
ная стом ле насць, не зба лан са-
ва нае ме ню, дэ фі цыт ві та мі наў 
і мік ра эле мен таў.

Звяр ні це ўва гу на да стат ко-
вую коль касць маг нію. Ужы-
вай це мі не раль ную ва ду, ба бо-
выя, га род ні ну, мо рап ра дук ты, 
грэц кія арэ хі, фун дук, мін даль, 
цэль на зер не выя ка шы (грэч ка, 
про са, пяр лоў ка, ка рыч не вы 
рыс, авёс).

Для па паў нен ня за па саў 
цын ку нам не аб ход ныя бе лае 
і чыр во нае мя са, ры ба, яй кі, 
мо рап ра дук ты (з рас лін цынк 
за свой ва ец ца дрэн на).

Не за бы вай це ся на тлус тую 
ры бу, гра на ты, час нок, ча бор, 
гры бы шы і та ке, раз на стай ныя 
фрук ты і га род ні ну, чай, гор кі 
ша ка лад.

ПА СУ СЕД СТВЕ
Кры тыч ная сі ту а цыя скла ла ся ва Укра і не, дзе па мер ла больш за 

60 ча ла век, у шэ ра гу аб лас цей уве дзе ны ка ран цін, а ў Кі е ве на ват 
дэз ын фі цы ру юць гра мад скі транс парт. Ра сій скіх мыт ні каў на ра сій-
ска-ўкра ін скай мя жы на ву чы лі вы яў ляць за хва рэ лых, па да зро ных 
на ват пра вя ра юць з да па мо гай цеп ла ві за раў.

У Маск ве і шэ ра гу ра сій скіх рэ гі ё наў аб' яў ле на эпі дэ мія гры пу 
і вост рых рэ спі ра тор ных ві рус ных ін фек цый, на прад пры ем ствах 
аб' яў ле ны ка ран цін. Ад на ступ стваў гры пу за гі ну лі больш за 100 ча-
ла век, якія, як сцвяр джа ец ца ў СМІ, поз на звяр ну лі ся па ўра чэб ную 
да па мо гу. Спад за хва раль нас ці ча ка ец ца ў лю тым. У асноў ным жы ха-
ры Ра сіі хва рэ юць шта мам ві ру са так зва на га сві но га гры пу A(H1N1). 
Гэ та той штам, ад яко га пра па ноў ва ла ся вак цы на цыя гэ тай во сен ню. 
У су сед няй кра і не вак цы на цыя не да сяг ну ла та ко га ўзроў ню, як у 
нас. На шы спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што ме на ві та пры шчэп кі да-
па ма га юць сі ту а цыі за ста вац ца ста біль най, а коль кас ці вы пад каў 
гры пу — не шмат лі кі мі.

Ка лі вы за раз вель мі па ку ту е це ад стра ху пе рад гры пам, 
ад ка жы це са бе, ка лі лас ка, на пы тан не: 
ча му я не пры шча піў ся гэ тай во сен ню?! Гэ та бу дзе 
леп шым уро кам і спро бай пе ра асэн са ваць свае 
па во дзі ны ў на ступ ныя га ды. На шчас це, 42 пра цэн ты 
бе ла ру саў вак цы на ва лі ся, і гэ та вель мі важ на для та го, 
каб сі ту а цыя з се зон най за хва раль нас цю па гры пе 
за ста ва ла ся пад кант ро лем. Ця пер і ра сій скія СМІ ка жуць 
аб тым, што не за шко дзі ла б пе ра няць во пыт...
І са праў ды: вак цы на цыя за ста ец ца па куль адзі най 
эфек тыў най ме рай аба ро ны ад гры пу. Не ад усіх вост рых 
рэ спі ра тор ных ві рус ных ін фек цый, а толь кі ад ві ру саў 
гры пу. Гэ та не азна чае, што пры шчэп ле ны ў прын цы пе 
не за хва рэе пры су тык нен ні з ві ру сам, 
але ён мо жа па збег нуць той жа пнеў ма ніі, якая і па вы шае 
ве ра год насць ля таль на га кан ца.
Што яшчэ трэ ба ве даць пра грып? Тлу ма чыць кі раў нік 
На цы я наль на га цэнт ра па гры пе На тал ля ГРЫБ КО ВА.

Праз рот, нос і во чы ві рус 
ім гнен на трап ляе ў ар га нізм 
і па чы нае на во дзіць свае 
па рад кі ў ім.

Ві ру сы га дзі на мі ўяў ля юць 
па гро зу ў цёп лым, су хім 
па мяш кан ні, 
але раз бу ра юц ца амаль 
ім гнен на ў ха лад на ва тым, 
віль гот ным па вет ры, 
якое не «за стой ва ец ца».

НА АБА РО НЕ 
АР ГА НІЗ МА

Ка лі ў ар га ніз ма ўстой лі вы 
іму ні тэт, то мік ро бы і ві ру сы не 
мо гуць пра нік нуць у яго і рас-
паў сю дзіц ца ў ім. Ор га ны і клет-
кі імун най сіс тэ мы рас се я ныя па 
ўсім це ле і звя за ныя па між са-
бой кры вя нос ны мі і лім фа тыч-
ны мі са су да мі. Га лоў ныя на гля-
даль ні кі за па рад кам — мак ра-
фа гі і лім фа цы ты — утва ра юц ца 
ў кас ця вым моз гу. Лім фа цы ты 
дзе ляц ца на дзве гру пы. В-лім-
фа цы ты, пры мі тыў на ка жу чы, 
аба ра ня юць ар га нізм ад бак тэ-
рый і пра сцей шых і іх так сі наў. 
Т-лім фа цы ты ўклю ча юц ца, ка лі 
нам па гра жае ві рус ная ата ка, 
яны ж раз бу ра юць клет кі пух лін 
або до нар скіх транс план та таў.


