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— Ве ра Мя фодзь еў на, ча му во-

сен ню дзе ці час цей хва рэ юць?

— На вед ваць уста но вы аду ка цыі 

яны па чы на юць пе ра важ на з ве рас ня.

І ў гэ ты час ка лек ты вы, у пры ват нас ці, у 

дзі ця чых сад ках на паў ня юц ца но вы мі 

дзець мі. І кож ны з іх ня се свой на бор 

ві ру саў і мік ра ар га ніз маў. У дзі ця чых 

ка лек ты вах ад бы ва ец ца аб мен мік-

ра фло рай. На ту раль на, кож ны ар га-

нізм, су тык нуў шы ся з но вы мі ві ру са мі 

і мік ро ба мі, рэ агуе. Па чы нае ня знач -

на пакутаваць імун ная сіс тэ ма дзі ця ці, 

пры чым у кож на га свой імун ны ад каз 

на ўка ра нен не но вых мік ра ар га ніз маў. 

Та му па вя ліч ва ец ца час та та вост рых 

ві рус ных за хвор ван няў, рэ спі ра тор-

ных за хвор ван няў, якія пе ра да юц ца 

па вет ра на-кро пель ным шля хам праз 

верх нія ды халь ныя шля хі. Што да-

ты чыц ца дзя цей школь на га ўзрос ту, 

то ўсё ле та іх ар га нізм быў воль ны 

ад чу жых ві ру саў і мік ра ар га ніз маў, 

а ў клас ным ка лек ты ве гэ так жа ад-

бы ва ец ца аб мен мік ра фло рай, і мы 

атрым лі ва ем ня знач нае па ве лі чэн не 

за хва раль нас ці.

Да та го ж ле та і па та чак во се ні — гэ-

та час, ба га ты на фрук ты і ага род ні ну. 

Ка лі баць кі за бы ва юць па мыць скур ку 

ка ву на, ды ні ці ін шых фрук таў, па верх ні 

якіх на се ле ны мік ра ар га ніз ма мі, гэ та, 

як і ня мы тыя ру кі, пры во дзіць да па-

вы ша най коль кас ці эн тэ ра ві рус ных ін-

фек цый. Та му ле там і ў па чат ку во се ні 

ма юць мес ца як рэ спі ра тор ныя, так і 

эн тэ ра ві рус ныя ін фек цыі. Гэ тым тлу ма-

чыц ца па вы ша ная за хва раль насць.

— Якія хва ро бы час цей за ўсё су-

стра ка юц ца ў гэ ту па ру?

— За хвор ван ні верх ніх ды халь ных 

шля хоў — адэ на іды ты (за па лен не 

адэ но і даў, якое ўсклад няе на са вое ды-

хан не), сі ну сі ты, аты ты, фа рын гі ты, 

бран хі ты. Пнеў ма нія ў гэ тым се зо не 

бы вае вель мі рэд ка. Бо яна — след-

ства час тых бран хі таў, і на зі ра ец ца 

звы чай на глы бо кай во сен ню і зі мой, 

ка лі вя ду чую ро лю ады гры вае пе ра-

аха ла джэн не. Хоць трэ ба за ўва жыць, 

што пнеў ма ніі зда ра юц ца і ле там, ка лі 

пад час вы со кіх тэм пе ра тур пра дзі мае 

на скраз ня ку. Так са ма вы клі каць хва-

ро бу мо гуць і кан ды цы я не ры ў аў та-

ма бі лях і па мяш кан нях, ка лі філь тры 

доў гі час не аб слу гоў ва юц ца на леж-

ным чы нам, ві ру сы на за па шва юц ца ў 

філь тро вач ных аў та ма тах, і мы ды ха-

ем пнеў ма ко ка мі, якія рас паў сюдж ва-

юц ца аэ ра золь ным шля хам.

— Яко га за хвор ван ня больш за 

ўсё апа са юц ца пе ды ят ры?

— Са мае гроз нае за хвор ван не, ка-

неш не, пнеў ма нія. Так са ма ў ма лень-

кіх дзя цей не бяс печ ныя адэ на іды ты, 

якія з-за ня пра віль на га па ды хо ду да 

ля чэн ня на са глот кі пе ра рас та юць у 

аты ты. Баць кі ак тыў на ка рыс та юц ца 

ўсе маг чы мы мі спрэ я мі, фі зі я ла гіч ны мі 

рас тво ра мі, якія пад ціс кам упырс ква-

юць у на са выя ха ды для пра чыст кі слі-

зі ў на са вых ра ка ві нах. Ня пра віль нае 

пры мя нен не та кіх срод каў пад вы со кім 

ціс кам вя дзе да та го, што слізь пра-

соў ва ец ца глы бей і трап ляе ў слы ха-

вую тру бу. Гэ та вы клі кае аты ты, якія 

цяж ка ле чац ца.

Мы на сця ро жа ны і ў ад но сі нах 

ме нін га ко ка вай ін фек цыі. Гэ тым ле-

там мы, на прык лад, апа са лі ся ад ру 

ў дзя цей. Але гэ та вак цы на кі ру е мая 

ін фек цыя. І ка лі баць кі пра віль на ад-

но сяц ца да вак цы на цыі дзя цей, згод на 

з на цы я наль ным ка лен да ром ро бяць 

пры шчэп кі, то дзе ці аба ро не ны ад 

мно гіх хва роб, у пры ват нас ці, ад ад-

ру, пнеў ма ніі, ге ма філь най ін фек цыі. 

Пры шчэп ка ад той жа ге ма філь най 

ін фек цыі аб ляг чае ця чэн не ці ўво гу ле 

па збаў ляе ад час тых хва роб ды халь-

ных шля хоў: ры ні таў, адэ на іды таў, 

аты таў, бран хі таў. Пра віль ная вак цы-

на цыя сты му люе ра бо ту імун най сіс тэ-

мы, па вы шае ахоў ныя сі лы ар га ніз ма, 

вы пра цоў вае ахоў ныя іму наг ла бу лі ны 

кла са А. Дзі ця не так час та і не так 

цяж ка хва рэе.

— Што яшчэ, акра мя вак цы на цыі, 

мо гуць зра біць баць кі, каб аба ра-

ніць дзі ця ад за хвор ван ня?

— Важ на вес ці зда ро вы лад жыц ця, 

пры трым лі вац ца гі гі е ніч ных ме ра пры-

ем стваў. Тое ж мыц цё рук і фрук таў 

аб мя жоў вае па ступ лен не як рэ спі ра -

то р ных, так і эн тэ ра ві ру саў у ар га -

нізм. Пас ля на вед ван ня шмат люд ных 

мес цаў па мыць ру кі і пра са ні ра ваць 

нос — гэ та аз бу ка гі гі е ны. Вар та зна-

хо дзіць час для пра гу лак на све жым 

па вет ры — для дзя цей гэ та ка ля ча-

ты рох га дзін што дзень, так са ма мець 

паў на цэн ны сон і ад па чы нак, па зба-

віць дзі ця ад ты ту нё ва га ды му, ка лі 

баць кі ку раць, і за бяс пе чыць паў на-

цэн нае хар ча ван не. Ка лі ў дзі ця ці 

зба лан са ва ны ра цы ён, іму на дэ фі-

цыт яму не па гра жае. Пры ўжы ван ні 

100—200 гра маў на ту раль на га, а не 

паў фаб ры кат на га мя са ў ар га ніз ме 

фар мі ру юц ца пра віль ныя бял кі, якія 

вы пра цоў ва юць іму наг ла бу лі ны. Яны 

са дзей ні ча юць ства рэн ню су праць ві-

рус на га іму ні тэ ту і гар ма наль най сіс тэ-

мы. Усе гар мо ны «пад вя за ны» на бял кі. 

Ка лі мы не бу дзем ес ці мя са, не бу дуць 

вы пра цоў вац ца бял кі, ад па вед на, гар-

мо ны. Гар мо ны шчы та па доб най за ло-

зы і над ны рач ні каў так са ма ўплы ва юць 

на імун ную сіс тэ му. Та му зба лан са ва-

нае хар ча ван не са дзей ні чае мі ні маль-

най ры зы цы за ра жэн ня рэ спі ра тор ны мі 

ін фек цы я мі. Аба вяз ко ва трэ ба па мя-

таць, асаб лі ва тым, хто жы ве ў ме га-

по лі се, што важ на ўжы ваць ві та мін D3, 

ён уплы вае на фар мі ра ван не кос на га 

шкі ле та ў ма лень кіх дзя цей і імун най 

сіс тэ мы, у пры ват нас ці.

— Ці вар та да да ваць ві та мін ныя 

комп лек сы, іму на ма ду ля та ры?

— Ві та мі ны ле там і ўво сень мы 

атрым лі ва ем з пра дук та мі хар ча ван-

ня. А вось мо рап ра дук таў у нас не так 

шмат. Ка лі баць кі бу дуць да да ваць у 

ра цы ён мо рап ра дук ты, то на ней кі час 

мы мо жам ад мо віц ца ад ві та мін ных 

комп лек саў. Ка лі мо рап ра дук таў у ра-

цы ё не ма ла, то аль тэр на ты ва — ві та-

мін D3. Да ка заль най ба зы ка рыс ці ад 

пры ёму іму на ма ду ля та раў ня ма, та му

ка лі ўрач-пе ды я тар іх не пры зна чыў, 

у імун ную сіс тэ му лепш не ўмеш вац ца, 

а пра віль на ар га ні за ваць ра цы ён. Ка-

тэ га рыч на нель га пры ві ваць дзе цям 

ве ган ства ці ве ге та ры ян ства — гэ та 

ства рае дэ фі цыт бял ку пры фар мі ра-

ван ні гар ма наль на га ста ту су дзі ця ці. 

І ад па вед на ад ня ста чы гар мо наў бу-

дуць па ку та ваць усе сіс тэ мы ар га ніз-

ма. Дзі ця бу дзе ад ста ваць ад ра вес ні-

каў як у ра зу мо вым, так і ў фі зі я ла гіч-

ным раз віц ці.

— Які сро дак у аба ро не ад ін фек-

цый най леп шы?

— Ад ін фек цый, якія пе ра да юц ца 

па вет ра на-кро пель ным шля хам, а так-

са ма энтэ ра ві рус ных — вак цы на цыя. 

Су праць па ка зан няў для пра вя дзен ня 

пра фі лак тыч ных пры шчэ пак амаль 

ня ма. Іх нель га ра біць пры вы со кай 

тэм пе ра ту ры і пры вель мі цяж кіх хва-

ро бах. Ка лі дзі ця ў ста не рэ мі сіі, яму 

мож на і трэ ба ра біць пры шчэп кі. Так 

ства ра ец ца да стат ко вая імун ная пра-

слой ка па пу ля цыі, тым са мым мы па-

пя рэдж ва ем час тыя ін фек цыі.

Ска жы це, док тар...

ВО СЕНЬ БЕЗ ПРА СТУД
Як пра віль на аба ра няць дзі ця ад рэ спі ра тор ных ін фек цый

«Ка тэ га рыч на нель га 
пры ві ваць дзе цям ве ган ства 
ці ве ге та ры ян ства — 
гэ та ства рае дэ фі цыт бял ку 
пры фар мі ра ван ні 
гар ма наль на га ста ту су дзі ця ці. 
І ад па вед на ад ня ста чы гар мо наў 
бу дуць па ку та ваць усе сіс тэ мы 
ар га ніз ма».

«Пас ля на вед ван ня 
шмат люд ных мес цаў па мыць ру кі 
і пра са ні ра ваць нос — гэ та аз бу ка 
гі гі е ны».

Ва ўсе во чы!

ПРА ЗРОК — 
З ГУ МА РАМ

Як за ха ваць зда роўе ва чэй, 
школь ні кам на га дае ко мікс

У Бе ла ру сі вы пус ці лі пры год ніц кі ко мікс «По гляд у 

мі ну лае» ў пад трым ку даб ра чын на га са цы яль на га 

пра ек та «Я ба чу!». Яго ге роі рас каз ва юць чы та чам 

пра тое, як важ на за ха ваць зда ро вы зрок і свое ча-

со ва ад рэ ага ваць на зме ны ў яго ста не.

Гэ та пры год ніц кая і кры ху дэ тэк тыў ная гіс то рыя пра 

школь ні цу Але сю і яе сяб роў, якія зна хо дзяць вый сце з лю-

бой ня прос тай сі ту а цыі з да па мо гай аку ля раў.

— Ко мікс вый шаў на бе ла рус кай мо ве. Та кім чы нам мы 

вы ра шы лі да лу чыць яшчэ больш школь ні каў да род най 

мо вы і куль ту ры, — рас каз вае спе цы я ліст гру пы па кар па-

ра тыў най са цы яль най ад каз нас ці кам па ніі А1 Ка ця ры на 

СЕ ВА СЦЬЯН ЧУК.

— Мы па пу ля ры зу ем дзве мо вы. Пер шая з іх — бе ла-

рус кая, дру гая — мо ва ко мік са, якую так са ма трэ ба ра зу-

мець. Гэ та гіс то рыя пра жыц цё дзя цей, якія су ты ка юц ца з 

на шэн нем аку ля раў. Пры пад рых тоў цы ко мік са мы імк ну лі ся 

ства рыць пры год ніц кую і мі фіч ную ат мас фе ру, улас ці вую 

тво рам зна ка мі та га бе ла рус ка га пісь мен ні ка Ян кі Маў ра, — 

да дае за сна валь нік твор ча га аб' яд нан ня «Су час ны ко-

мікс» Мі кі та СЕН НІ КАЎ.

Гіс то рыя атры мае пра цяг — ко мікс бу дзе скла дац ца з 

трох час так. Дру гая з іх пад наз вай «Не для чу жых ва чэй» 

з'я віц ца ўжо ў снеж ні. Рас паў сюдж вац ца пры год ніц кія гіс-

то рыі бу дуць у кра мах OZ бяс плат на.

— Кож нае дзі ця, ста рэй шае за 10 га доў, якое ра зам з 

баць ка мі ці без іх зро біць па куп ку ў на шым ма га зі не ў Мін-

ску на пра спек це Пе ра мож цаў, 3 ці ў Ві цеб ску на ву лі цы 

Ле ні на, 65, атры мае ко мікс у па да ру нак, — ка жа PR-спе-

цы я ліст кам па ніі OZ На стас ся ЗО ТА ВА.

«Я ба чу!» — маш таб ны даб ра чын ны пра ект па ды яг-

нос ты цы і ран нім вы яў лен ні за хвор ван няў зро ку ў дзя цей з 

сель скай мяс цо вас ці Бе ла ру сі. Ён рэа лі зу ец ца бе ла рус кім 

дзі ця чым фон дам і кам па ні яй А1 пры пад трым цы Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя. Ма біль ныя бры га ды аф таль мо ла гаў 

на вед ваюць вяс ко выя шко лы, дзе пра вод зяць агляд дзя цей. 

Той, хто мае праб ле мы, атрым лі вае рэ цэпт на аку ля ры 

або на кі ра ван не на да лей шую па глыб ле ную ды яг нос ты ку. 

З 2016 да 2018 го да ў ме жах пра ек та ўра чы агле дзе лі амаль 

37 ты сяч сель скіх школь ні каў у Ма гі лёў скай, Го мель скай і 

Брэсц кай аб лас цях. Сё ле та аф таль мо ла гі пра цу юць на Ві-

цеб шчы не, дзе да кан ца го да пла ну юць аб сле да ваць дзя цей 

ва ўсіх ра ё нах рэ гі ё на. Агуль ная коль касць аб сле да ва ных 

пад час пра ек та школь ні каў пе ра вы сіць 50 ты сяч.

Се зон рэ спі ра тор ных ін фек цый 

ад кры ты. І ка лі аба ра ніц ца ад 

гры пу мож на з да па мо гай пры-

шчэп кі, то як су праць ста яць ас-

тат нім се зон ным за хвор ван ням, 

не зра зу ме ла. Згод на з да сле-

да ван ня мі, га рад ское дзі ця за 

13 га доў жыц ця хва рэе ў ся рэд-

нім 36 ра зоў, а гэ та пры клад на 

тры пра сту ды на год, пры чым у 

асноў ным во сен ню і зі мой, ра-

дзей — вяс ной. Ча му і чым хва-

рэ юць дзе ці ўво сень і якіх хва роб 

больш за ўсё апа са юц ца пе ды ят-

ры, а так са ма як паў на цэн ны ра-

цы ён аба ра няе нас ад ін фек цый 

і ча му дзе цям ка тэ га рыч на за ба-

ро не на «пры ві ваць» ве ге та ры ян ства і ве ган ства, рас ка за ла на мес нік 

га лоў на га ўра ча па ме ды цын скай част цы 3-й га рад ской дзі ця чай клі-

ніч най па лі клі ні кі Мін ска Ве ра ПА ЯР КО ВА.


