
31 студзеня 2018 г.12

Г
У ТАР КА пой дзе 

не пра ал ка голь—

цыгарэты—стрэ сы, 

якія, зра зу ме ла, на ша му 

сэр цу не па моч ні кі. 

Ся род што дзён ных 

звы чак, на якія мы на ват 

не звяр та ем ува гу, 

ня ма ла тых, 

якія пад точ ва юць зда роўе 

мі я кар да. Што шко дзіць 

на ша му сэр цу, рас ка за ла 

ўрач ад дзя лен ня 

дзён на га зна хо джан ня 

2-й цэнт раль най 

па лі клі ні кі г. Мін ска 

Але на ЛАП САР.

1. Доў га ся дзець пе рад тэ ле-

ві за рам. 

— Не каль кі га дзін пе рад тэ ле ві-

за рам іс тот на па вы ша юць ры зы ку 

ін фарк ту, гэ так жа як і ін суль ту, — 

ад зна чае Але на Сяр ге еў на. — Ся-

дзя чы лад жыц ця і не да хоп ру ху 

не га тыў на ад бі ва юц ца і на аб мен-

ных пра цэ сах, і на ўзроў ні цук ру ў 

кры ві. Акра мя гэ та га, ад доў га га 

ся дзен ня ў ад ным ста но ві шчы па-

ру ша ец ца ад ток кры ві ў ка неч нас-

цях, што мо жа пры во дзіць да яе 

згу шчэн ня і ўтва рэн ня тром баў.

2. Не звяр таць ува гу на храп. 

Мно гія не лі чаць гул кія ру ла-

ды ней кім асаб лі вым не да хо пам. 

На са май спра ве вель мі час та 

храп — сімп том дрэн на га сар дэч-

на га ста ну. І не бяс печ ны ён тым, 

што пра ва куе па вы шэн не ціс ку і 

па ру шэн не сар дэч най дзей нас ці.

3. Не рэ гу ляр на чыс ціць зу бы. 

Зда ва ла ся б, якая су вязь 

па між зу ба мі і сэр цам? Ад нак яна 

ёсць. Ву чо ныя вы свет лі лі, што «ба-

наль ная» ста ран ная чыст ка зу боў 

двой чы ў дзень і на гляд у ста ма то-

ла га мо гуць рэ аль на па доў жыць 

жыц цё на 10 і больш га доў.

— У ро та вай по лас ці зна хо дзіц-

ца вель мі шмат бак тэ рый, больш 

за 350 ві даў, — ка жа Але на Лап-

сар. — Не асаб лі ва дбай ны до гляд 

зу боў вя дзе да кро ва та чы вас ці 

дзяс наў. І мік ро бы праз па шко-

джа ныя ка пі ля ры мо гуць тра піць у 

кро ва ток і на ват стаць пры чы най 

утва рэн ня тром баў.

Да рэ чы, ужо да ка за на, што бак-

тэ рыі ро ду gіngіvаlіs уз дзей ні ча юць 

на фак та ры згу шчаль нас ці кры ві. 

А тромб, які ада рваў ся, мо жа за ку-

по рыць кры вя нос ны са суд і на ват 

пры вес ці да ін фарк ту мі я кар ду ці 

лё гач най эм ба ліі. Ву чо ныя лі чаць, 

што не да стат ко вая ўва га да што-

дзён най гі гі е ны зу боў на 70 % па вя-

ліч вае ры зы ку сар дэч на-са су дзіс-

тых хва роб.

4. За над та ак тыў на зай мац ца 

спор там. Хадзь ба і пла ван-

не — ап ты маль ныя на груз кі для 

сэр ца. А вось праз мер ная ста-

ран насць у спарт за ле, на ад ва рот, 

аслаб ляе сэр ца. Асаб лі ва не бяс-

печ на рэз ка змя няць тэмп на гру-

зак. Мно гія лю дзі, часта ва ўзрос-

це па між 40 і 50 га да мі, рап тоў на 

пры ма юць ра шэн не ра ды каль на 

змя ніць фі гу ру. За піс ва юц ца ў 

трэ на жор ную за лу і па чы на юць ак-

тыў на зай мац ца. Ад нак та кія рэз кія 

пе ра ме ны для ар га ніз ма ў цэ лым, і 

для сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы ў 

пры ват нас ці, — моц ны стрэс.

5. Пе ра ядаць. На ват ка лі ў вас 

ад пры ро ды строй ная фі гу ра 

і атлус цен не вам не па гра жае, пе-

ра ядан не вель мі не бяс печ нае для 

сэр ца. Вя лі кі аб' ём ежы па вя ліч вае 

на груз ку на кры вя нос ныя са су ды 

бруш ной по лас ці. А гэ та пры му шае 

сэр ца пра ца ваць з па двое най на-

груз кай.

6. Час та ўжы ваць чыр во нае 

мя са. Яно ўтрым лі вае шмат 

на сы ча ных тлу шчаў.

— Згод на з не ка то ры мі да сле-

да ван ня мі, гэ та па вы шае ры зы ку 

ўзнік нен ня хва роб сэр ца і атэ-

раск ле ро зу са су даў. Чыр во нае 

мя са па він на скла даць не больш 

за 10 % ад агуль най до лі пра дук таў 

жы вёль на га па хо джан ня ў ва шым 

ра цы ё не, — на гад вае ўрач.

7. Рэд ка ес ці са да ві ну і ага-

род ні ну. Да ка за на, што 

што дзён нае ўжы ван не 300 гра-

маў све жай са да ві ны і ага род ні ны 

зні жае ры зы ку ўзнік нен ня хва роб 

сэр ца на 20 %. Спра ва ў тым, што 

акра мя важ ных для сэр ца ві та мі наў 

С і К, са да ві на і ага род ні на ба га тая 

на клят чат ку і пек ці ны, якія «чыс-

цяць» са су ды.

ПРАЎ ДА І ХЛУС НЯ 
ПРА СМА ЖА НУЮ 
ЕЖУ

Сма жа ная ежа не 

та кая не бяс печ ная? 

Што но ва га да ве да-

лі ся ву чо ныя пра 

згуб ны ўплыў сма-

жа най ежы на на ша 

зда роўе? Пра ва куе яна ін фаркт ці не?

Шмат ра зоў ву чо ныя сцвяр джа лі са ста ро нак 

і сур'ёз ных на ву ко вых, і лёг кіх глян ца вых ча со пі-

саў: сма жа нае шкод на для сэр ца. І толь кі ня даў на 

вы свет лі ла ся, што гэ та крыўд ная па мыл ка. Но выя 

маш таб ныя да сле да ван ні ад на знач на да ка за лі: 

на ша му сэр цу ня ма ні я кай роз ні цы, пад сіл ка ва-

лі ся мы га ра чай сма жа най ад біў ной ці ад вар ны мі 

фры ка дэль ка мі.

Вось са мыя рас паў сю джа ныя мі фы пра сма-

жа ную ежу.

1. Ці праў да, што сма жа ная ежа на блі жае 

сар дэч ны пры ступ?

Не. Дак та ры з ЗША 21 год на зі ра лі за ты ся чай 

па цы ен таў, якія хар ча ва лі ся па-роз на му. За гэ ты 

час сар дэч ны пры ступ зда рыў ся ў кож на га чац-

вёр та га. Але роў на па ло ва з іх цал кам па збя га ла 

сма жа на га. Так што ў ад кла дан ні ар тэ рыя льных 

ха лес тэ ры на вых бля шак, якія і вя дуць да ін фарк-

ту, ві на ва тая не сма жа ная ежа, а за над та тлус тая 

і са лод кая.

2. Сма жа ная ежа заў сё ды атрым лі ва ец ца 

тлус тай.

Тлус ты мі мя са ці буль ба атрым лі ва юц ца не та-

му, што іх сма жаць, а та му, што вы ка рыс тоў ва юць 

пры гэ тым сла неч ні ка вы алей. І як пра ві ла, 9 з 10 

ча ла век на лі ва юць яго ў ча ты ры ра зы больш, чым 

трэ ба. А мож на сма жыць на па тэль ні-грыль ці ке ра-

міч най. І та кая ежа, пры га та ва ная без алею, бу дзе 

знач на менш тлус тай. І гэ та да па мо жа па ху дзець.

3. У сма жа най ежы шмат ха лес тэ ры ну, а ён 

шкод ны для сэр ца.

Так, ха лес тэ рын шкод ны. Толь кі трэ ба за пом-

ніць, што ён ёсць толь кі ў пра дук тах жы вёль на га 

па хо джан ня. Гэ та зна чыць, ка лі вы сма жы це буль бу 

на сла неч ні ка вым алеі, то ха лес тэ ры ну там ня ма 

ні кроп лі. А сма жыць што дзень на сме тан ко вым 

мас ле ці сві ным са ле са праў ды не вель мі ка рыс на. 

Але па коль кі сме тан ко вае мас ла да ра гое і яго не 

на за па сіш ся, а са ла ўся му на дае свой смак, то на 

па тэль ню іх амаль ні хто і не пус кае.

4. Зна чыць, ес ці сма жа нае мож на коль кі 

заўгод на?

Не. Па ру ра зоў на ты дзень — тое, што трэ ба. 

Інакш на ліп нуць ліш нія кі ла гра мы, якія і бу дуць на-

гру жаць сэр ца. Да та го ж, спраў ляц ца са сма жа най 

ежай ар га ніз му скла да ней за ўсё. Хоць шко ды ад 

та кой ежы не так і шмат, як пры ня та ду маць, але і 

ка рыс ці менш, чым ад ва ра на га ці па ра на га.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРАВЕЦ.

З бо ля мі ў спі не ра на ці поз на су ты-

ка ец ца ледзь не кож ны з нас. З-за 

ча го яны ўзні ка юць і як іх па пя рэ-

дзіць, як за ха ваць па зва ноч нік у 

нор ме, ка лі ў вас ся дзя чая ра бо та, 

і аб чым па він ны па мя таць дач ні кі, 

рас ка за ла за гад чык 1-га тэ ра пеў-

тыч на га ад дзя лен ня 31-й га рад-

ской па лі клі ні кі г. Мін ска Ка ця ры на 

ГУБІЧ.

— З чым мо гуць быць звя за ныя бо лі 

ў спі не?

— З та кі мі бо ля мі най перш трэ ба звяр-

тац ца да ўчаст ко ва га тэ ра пеў та і шу каць 

іх пры чы ну. Са мая рас паў сю джа ная — 

астэ а ханд роз па зва ноч ні ка, між па зва-

ноч ная гры жа — як пра ві ла, яны і вы клі-

ка юць бо лі. А ў цэ лым пры чын шмат, гэ та 

і за хвор ван ні ор га наў бруш ной по лас ці, 

у пры ват нас ці, кі шэч ні ка, у жан чын — ор-

га наў ма ло га та за. Трэ ба пра ве рыць ныр кі 

і жоў це вы пу зыр — ка мя ні ў іх так са ма 

мо гуць вы клі каць боль у па яс ні цы. Та кім 

чы нам, хво ра му пры зна ча юць ад па вед-

ныя ана лі зы і да сле да ван ні і вы яў ля юць 

пры чы ну.

— Ча му ўзні кае астэ а ханд роз?

— Ён звя за ны з на шым вер ты каль ным 

ста но ві шчам, і з уз рос там, на жаль, уз ні-

кае ва ўсіх. Знош ва юц ца між па зва ноч ныя 

дыс кі — у ка гось ці больш ма руд на, у не-

ка га хут чэй. Ка лі таў шчы ня між па зва ноч-

на га дыс ка не раў на мер ная, за ціс ка юц ца 

нер во выя ка рэнь чы кі, з'яў ля ец ца бо ле вы 

сін дром. У тых, хто мае спад чын ную схіль-

насць, хва ро ба раз ві ва ец ца з ма ла до га 

ўзрос ту. Ка лі пра ца звя за на з пад няц цем 

ця жа ру, так са ма па зва ноч нік бу дзе хут-

чэй знош вац ца. Акра мя гэ та га, уплы вае 

ліш няя ва га, ся дзя чы лад жыц ця, траў-

мы. У асоб без фак та раў ры зы кі праб ле-

мы звы чай на з'яў ля юц ца пас ля 40 га доў. 

Та му з гэ та га ўзрос ту трэ ба па чы наць 

пра фі лак ты ку астэ а ханд ро зу. Асноў-

ная рэ ка мен да цыя — вес ці зда ро вы лад 

жыц ця. Най перш гэ та адэ кват ная фі зіч-

ная на груз ка, скі ра ва ная на ўма ца ван не 

мы шач на га гар сэ ту, пры чым і муж чы нам, 

і жан чы нам зай мац ца ёй трэ ба па ста ян-

на. Пры гэ тым па збя гаць рэз ка га пад' ёму 

ця жа раў. Най лепш для спі ны па ды хо дзіць 

пла ван не, гэ та ўні вер саль ны від спор ту, 

у яко га ма ла су праць па ка зан няў. Або 

ін шыя на груз кі — трэ на жор ная за ла ці 

фіт нес. Праў да, ка лі вы 10 га доў ні чым 

не зай ма лі ся, то па чы наць са штан гі, зра-

зумела, не трэ ба. Уво гу ле па зва ноч нік не 

лю біць рэз кіх ру хаў і рыў коў.

— Ра ды ку літ — гэ та хва ро ба дач-

ні каў?

— Не зу сім так. Пры ра ды ку лі це за-

ціс ка юц ца нер во выя ка рэнь чы кі спін но га 

моз гу, што і вы клі кае боль. У дач ні каў ён 

прос та аб васт ра ец ца. Ра ды ку літ уз ні кае 

паз ней, чым астэ а ханд роз, пры клад на, 

пас ля 50 га доў. Ад ноль ка ва час та і ў муж-

чын, і ў жан чын. Пра фі лак ты ка тая ж — 

фі зіч ныя на груз кі, на прык лад, ля чэб ная 

фіз куль ту ра, якой мож на зай мац ца на-

ват у гру пах пры па лі клі ні ках, а так са ма 

на шэн не пад трым лі ва ю чых гар сэ таў, ар-

тэ заў, па ясоў. Важ на па збя гаць пад' ёму 

ця жа раў. Акра мя гэ та га, пры зна ча юц ца 

кур са выя пры ёмы хон дап ра тэк та раў. Яны 

ка рыс ныя ў та кім уз рос це і для па зва ноч-

ні ка, і для су ста ваў.

— Як пра віль на па во дзіць ся бе тым, 

хто ў се зон вы яз джае на да чу?

— Як пра ві ла, зі мой мно гія лю дзі ва 

ўзрос це не зай ма юц ца рэ гу ляр на фі зіч ны-

мі на груз ка мі, а вяс ной рэз ка па чы на юць 

ка паць, на сіць вёд ры з ва дой для па лі ву. 

Тут важ на пра віль на раз мяр коў ваць на-

груз ку на пра ця гу дня. Ка лі ёсць удак-

лад не ны ды яг наз, ка рыс тац ца гар сэ та мі, 

па яса мі на па яс ніч ны ад дзел па зва ноч-

ні ка. І не за бы ваць пра курс хон дап ра-

тэк та раў.

— Якая мінімальная фізічная нагруз-

ка патрэбна чалавеку?

— Нам не аб ход на ін тэн сіў ная аэ роб-

ная на груз ка па 30 хві лін пяць дзён на 

ты дзень. Гэ та аб са лют на для ўсіх.

— Хадзь ба на ра бо ту лі чыц ца фі зіч-

най на груз кай?

— Ка лі гэ та хадзь ба, то яна па він-

на быць ін тэн сіў ная, а не пра гу лач ная. 

Бег, пла ван не, фіт нес — лю бая на груз-

ка па ды хо дзіць. Ка лі ў вас ся дзя чая 

ра бо та за кам п'ю та рам, то кож ную га-

дзі ну ра бі це пе ра пы нак — па ру хай це ся 

10 хві лін.

— Ці важ на тры маць спі ну ў цяп ле?

— У лю дзей з фак та ра мі ры зы кі ці ў 

тых, у ка го ёсць удак лад не ны астэ а ханд-

роз, ра ды ку ла па тыя, гры жа дыс ка, па жа-

да на ў зі мо вы пе ры яд бе раж лі ва да ся бе 

ад но сіц ца — на сіць не ка рот кае, а доў гае 

верх няе адзен не, па доў жа ныя курт кі, пас-

ля ду шу не вы хо дзіць на ву лі цу — гэ та 

апраў да на.

— Бы вае та кое, што ле там бо лі ў 

спі не не тур бу юць, а вось зі мой з'яў-

ля юц ца?

— Хут чэй не зі мой, а вяс ной і во сен ню 

зда ра юц ца аб васт рэн ні. Гэ та звя за на з 

дач ным се зо нам, ка лі са джа ец ца і ўбі ра-

ец ца ўра джай. Та му, як я ка за ла, трэ ні руй-

це мы шач ны гар сэт круг лы год. У мно гіх 

па лі клі ні ках пры ад дзя лен нях рэ абі лі та-

цыі ство ра ны пра гра мы для ўма ца ван ня 

мыш цаў спі ны, ка рэк цыі по ста ці, зні жэн-

ня ва гі. Пад кі раў ніц твам ква лі фі ка ва ных 

спе цы я ліс таў па ля чэб най фіз куль ту ры 

пра вод зяц ца спе цы яль ныя за ня ткі. Так-

са ма пры зна ча юц ца кур сы ма са жу, рэ-

абі лі та цыя пры ра ды ку ла па тыі і бо ле вым 

сін дро ме.

— На коль кі не аб ход ныя лю дзям з 

астэ а ханд ро зам кур сы ма са жу, ін шыя 

фі зі яп ра цэ ду ры?

— Па жа да на іх пра хо дзіць рэ гу ляр на. 

Кур сы ма са жу па трэб ны і зда ро ва му ча-

ла ве ку для пра фі лак ты кі. Па ка за ныя яны 

і пры скрыў лен ні по ста ці — так убі ра ец ца 

на пру жан не мыш цаў.

— Ка лі з'я ві ла ся між па зва ноч ная 

гры жа, як з ёй зма гац ца?

— Гры жа, на жаль, за ста нец ца на-

заў сё ды. Важ на на зі раць за яе па ме ра-

мі, са чыць, каб яна не рас ла. Для гэ та га 

так са ма не аб ход на ўма цоў ваць мы шач ны 

гар сэт, каб па зван кі не пе ра мя шча лі ся 

і не да ві лі на гры жу. Ка лі яна не рас це, 

бо ляў не бу дзе.

— На коль кі важ на з праб ле ма мі ў 

спі не тры маць ва гу ў нор ме?

— Важ на, бо ліш няя ва га па гар шае 

стан. Трэ ба тры маць ды е ту, ба га тую на 

ві та мі ны і мі не ра лы для нар ма лі за цыі аб-

ме ну кас ця вой ткан кі.

— Пра віль най по стац цю трэ ба зай-

мац ца...

— ... з дзя цін ства. Пра віль ная по стаць 

па чы на ец ца са школь най пар ты. Важ на 

зай мац ца тан ца мі, гім нас ты кай, пла ван-

нем — гэ та най больш па ды хо дзя чыя ві ды 

спор ту, якія фар мі ру юць пра віль ную по-

стаць на ўсё ас тат няе жыц цё.

Кла па ціц ца пра пры го жую по стаць 
вар та з дзя цін ства

«Ка лі вы 10 га доў ні чым 
не зай ма лі ся, то па чы наць 
са штан гі, зразумела, не трэ ба. 
Уво гу ле па зва ноч нік не лю біць 
рэз кіх ру хаў і рыў коў».

«БЯС ШКОД НЫЯ» ЗВЫЧ КІ, 
ад якіх па ку туе сэр ца


