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— АСІТ — гэ та ля чэн не 

па доб на га па доб ным. Ка лі 

алер гія на пыл, зна чыць, ле-

чым яе на рас та ю чай до зай 

пы лу, — тлу ма чыць Але на 

Іва наў на. — Ка лі алер гія на 

цві цен не дрэў ці кра са ван не 

зла каў, ад па вед на, уз дзей ні-

ча ем пыл ком дрэў ці зла каў. 

За раз на ват пры мя ня ец ца 

та кое ля чэн не ў вы пад ку 

алер гіі на шэрсць ка тоў і са-

бак. Па цы ен ту ро бяц ца ін' ек-

цыі з вы цяж кай ад па вед на га 

алер ге на.

— Але бы вае да во лі ня-

прос та вы зна чыць, на што 

ў нас алер гія...

— Іс нуе ча ты ры асноў ныя 

ві ды алер ге наў: пыл, зла-

кі, цві ту чыя дрэ вы, па лын. 

А так са ма шэрсць ка тоў. 

Звы чай на па цы ент сам ве-

дае, на што ў яго алер гія. Ка-

лі ён ка жа, што не мо жа зна-

хо дзіц ца ў до ме, дзе шмат 

кніг, гэ та яў на свед чыць пра 

алер гію на пыл. Ін шы ка жа, 

што па мя чае чор ным дні з 

кан ца мая па ка нец чэр ве-

ня — гэ та час, ка лі цві туць 

зла кі. 80 % алер гіч на га ды яг-

на зу — гэ та рас каз па цы ен та. 

Про бы, без умоў на, ро бяц ца, і 

яны да юць маг чы масць упэў-

ніц ца, што мы ўсё зра зу ме лі 

пра віль на. І да зва ля юць па-

да браць да лей шую так ты ку 

ля чэн ня: у за леж нас ці ад та-

го, якая бу дзе рэ ак тыў насць, 

мы бу дзем пад бі раць ін ды ві-

ду аль ную схе му АСІТ.

— Ча му ля чэн не вар та 

па чы наць во сен ню?

— Як пра ві ла, яно па чы на-

ец ца во сен ню, бо доў жыц ца 

паў го да і вяс ной яго трэ ба 

пе ра пы ніць. Гэ та ін' ек цыі ра-

сій скі мі прэ па ра та мі. Уво дзіць 

іх у се зон цві цен ня не бяс печ-

на, та му на ле та ро біц ца пе-

ра пы нак, а во сен ню ля чэн не 

ад наў ля ец ца. У ся рэд нім яно 

доў жыц ца тры-пяць га доў. 

Але за раз на рын ку, у тым лі-

ку і на на шым, з'я ві лі ся кроп-

лі, спрэі, таб лет кі, якія мож на 

пры маць круг лы год. Лі чыц-

ца, што та кі бес пе ра пын ны 

курс алер ге наў на пра ця гу 

ўся го го да больш ка рыс ны 

для ар га ніз ма, да та го ж не 

трэ ба ха дзіць да док та ра, як у 

вы пад ку з ін'ек цы я мі. Як пра-

ві ла, гэ та ад на до за спрэю ці 

кроп ляў у дзень. Але тут па-

тра бу ец ца вы со кі ўзро вень 

са ма ар га ні за цыі ад па цы ен-

та — не за бы ваць што дзень 

пры мя няць прэ па рат.

— Вы ска за лі, што ця-

пер ёсць і ля чэн не су праць 

алер гіі на шэрсць ка тоў...

— Ад алер гіі на ка ці ную 

шэрсць, асаб лі ва ў дзі ця-

чым уз рос це, мо жа па чац ца 

бран хі яль ная астма. Ля чыць 

гэ ту алер гію вель мі важ на, 

бо ва кол нас шмат ка шат ні-

каў. Час та дзі ця рас каз вае, 

што за ды ха ец ца ў кла се. 

Зда ва ла ся б, ча му ме на ві-

та там? Аказ ва ец ца, што ў 

па ло вы ад на клас ні каў до ма 

ёсць ка ты. Гэ так жа хтось-

ці за ды ха ец ца ў агуль ным 

там бу ры ў ка лі до ры, бо ў су-

се дзяў жы ве кот. Лі чыц ца, 

што, па-пер шае, гэ та «злос-

ны» алер ген, а па-дру гое, 

ён час та су стра ка ец ца. Да 

та го ж ля чэн не ча сам ідзе 

праб ле ма тыч на, ёсць і па-

боч ныя рэ ак цыі. Пры чым 

ме на ві та ў дзя цей пер шыя 

пра явы астмы час та па чы-

на юц ца ў вёс цы ці на да чы: 

пры сут насць ка тоў, са бак, 

пыл — і дзе ці па чы на юць 

за ды хац ца. Але, ка лі свое-

ча со ва па чаць ля чэн не, 

гі пер ак тыў насць брон хаў 

сы дзе, хва ро ба ад сту піць, 

не бу дзе па трэ бы ні ў ін га-

ля та рах, ні ў ін шых прэ па ра-

тах. Да стат ко ва па ля чыц ца 

ме та дам АСІТ.

— На коль кі ха пае эфек-

ту та ко га ля чэн ня?

— У дзя цей яно дае са-

мы доў гі вы нік — пе ры яд 

рэ мі с і і  доў жыц ца 10—

15 га доў, што да ты чыц ца 

па лі но заў. У да рос лых — 

5—7 га доў. Але гэ тыя га ды 

для на шых па цы ен таў — 

за ла ты час. Бо з алер гі-

яй якасць жыц ця вель мі 

зні жа ец ца: не ды хае нос, 

чыр во ныя ацёч ныя во чы, 

не ка то рыя мо гуць спаць 

толь кі вы со ка пад клаў шы 

па душ ку — амаль се дзя чы. 

Асаб лі ва цяж ка, ка лі се зон 

алер гіі доў жыц ца ўсё ле-

та. Па бран хі яль най астме 

вель мі доб ры вы нік: на ват 

у да рос лых пе ры яд рэ мі сіі 

10—15 га доў. Та му па куль 

дзі ця не на за па сі ла ін шых 

ба ля чак, ля чэн не ме та дам 

АСІТ дае доб ры эфект.

— Ка му па ка за на ля чэн-

не? Ці кож на му яно па ды-

хо дзіць?

— Яно па ка за на ў тых вы-

пад ках, ка лі хва ро ба моц на 

ўплы вае на якасць жыц ця. 

Ка лі алер гія па цы ен та толь кі 

ў тым, што ён чхнуў не каль кі 

ра зоў, на вош та яго ля чыць? 

Ка лі на пра ця гу двух-трох 

га доў мы на зі ра ем ды на-

мі ку з на рас тан нем, ка лі 

ўсё, ска жам, па чы на ла ся з 

чхан ня, а по тым пай шлі пры-

сту пы ўдуш ша, зра зу ме ла, 

па тра бу ец ца ля чэн не. Гэ та 

да ты чыц ца і сі ту а цый, ка лі 

хво ры не мо жа ес ці ней кія 

пра дук ты. Пры пыл ко вай 

алер гіі не маг чы ма ўжы ваць 

кос тач ка выя: яб лы кі, гру шы, 

аб ры ко сы, пер сі кі — усё тое, 

што рас це на дрэ вах. Гэ та 

ўжо сіг нал, што да лей бу дзе 

яшчэ горш. Алер гія, ка лі яе 

не ля чыць, мае ўлас ці васць 

па шы рац ца ў шы ры ню і ў 

глы бі ню. У шы ры ню, ка лі 

адзін алер ген за чэп лі вае 

дру гі, на прык лад, цві ту чыя 

дрэ вы чап ля юць па лын, і ў 

ча се гэ та рас цяг ва ец ца з лі-

пе ня да жніў ня. А ў глы бі ню, 

ка лі па лі ноз пе ра хо дзіць у 

астму.

У АСІ Та, як і ў мно гіх ме-

та даў ля чэн ня, ёсць су праць-

па ка зан ні. Гэ та пэў ныя спа-

да рож ныя па та ло гіі, якія ле-

чац ца сур' ёз ны мі прэ па ра-

та мі, сіс тэм ныя за хвор ван ні, 

хва ро бы кры ві, на прык лад. 

Ма юц ца і ўзрос та выя аб ме-

жа ван ні: па між на род ных рэ-

ка мен да цы ях яго мэ та згод на 

пры мя няць да 55—60 га доў. 

Але ка лі па цы ент у 65 га доў 

ад нос на зда ро вы, мож на вы-

ка рыс тоў ваць АСІТ. Ка неш-

не, гэ ты ме тад най больш 

эфек тыў ны, ка лі алер ге наў 

ма ла і ар га нізм ма ла ды. Чым 

боль шы ўзрост, тым больш 

хва роб. Тая ж ар тэ рыя льная 

гі пер тэн зія мо жа быць ужо 

ў 30 з не вя лі кім. А кож ная 

ін'ек цыя — гэ та ма лень кі 

стрэс, як і кож ны па ход да 

ўра ча. Сам па са бе АСІТ не 

мо жа па вы шаць ціск, а вось 

эма цы я наль ны фон пры гэ-

тым на яго ўплы вае.

— Гэ та да ра гое ля чэн не?

— Ін' ек цыі ра сій скі мі прэ-

па ра та мі, іх ка ля 50, бяс-

плат ныя для па цы ен та. Гэ-

та ля чэб ныя рэ ак ты вы, якія 

нель га на быць у ап тэ цы, іх 

за куп ля юць для па лі клі нік. 

За раз з'я ві лі ся іх ім парт ныя 

ана ла гі, яны пра да юц ца ў ап-

тэ цы па рэ цэп це, як і спрэі, і 

іх не 50, а ўся го шэсць. Але 

і яны ўвод зяц ца так са ма ў 

па лі клі ні цы пад кант ро лем 

ура ча. Не ўсе па цы ен ты па-

га джа юц ца ез дзіць у па лі клі-

ні ку і ра біць 50 уко лаў. Мно-

гія лі чаць свой час і гро шы і 

вы бі ра юць плат ны ва ры янт. 

Шэсць ін' ек цый каш ту юць 

больш за 300 еў ра. Спрэі на 

год каш ту юць, да рэ чы, пры-

клад на столь кі ж.

— Як мож на атры маць 

на кі ра ван не на АСІТ?

— Як пра ві ла, да алер го-

ла гаў па цы ен таў пас ля мі ні-

маль на га аб сле да ван ня на-

кі роў вае тэ ра пеўт. А ўво сень 

мы за пра ша ем та кіх хво рых 

на ля чэн не.

— Уна сле да ван не атлус-

цен ня — час тая праб ле ма ў 

сем' ях, дзе хоць бы адзін з 

баць коў мае ліш нюю ва гу. 

Іма вер насць за хвор ван ня дзі-

ця ці ў та кім вы пад ку на блі жа-

на да 40 %, — ка жа за гад чык 

ад дзя лен ня ме ды цын скай 

рэ абі лі та цыі 3-й га рад-

ской дзі ця чай клі ніч най 

па лі клі ні кі Мін ска Лю боў 

ЛОН СКАЯ. — Ліш няя ва га ў 

абод вух баць коў па вя ліч вае 

ры зы ку атры ман ня ў спад-

чы ну праб ле мы ўжо да 80 %. 

Па ру шэн ні ў дзі ця ці функ цы я-

на ван ня за лоз унут ра най сек-

рэ цыі пра ва ку юць уз моц не-

нае ад кла дан не тлу шчу. Але 

ў 95 % вы пад каў атлус цен не ў 

дзя цей — вы нік не зда ро ва га 

хар ча ван ня і дрэн на га пры-

кла ду баць коў.

Ліш няя ва га ўно сіць дыс-

ба ланс у ра бо ту ўся го ар га-

ніз ма, і з кож ным го дам дзі ця 

ўсё больш пе ра тва ра ец ца ў 

хра ніч на хво ра га ча ла ве ка, 

пры чым не толь кі з ліш няй 

ва гой, але і ін шы мі праб-

ле ма мі. Атлус цен не — гэ-

та фак тар ры зы кі раз віц ця 

цук ро ва га дыя бе ту 2-га ты пу, 

дыс ле пі дэ міі, ар тэ рыя льнай 

гі пер тэн зіі і сар дэч на-са су-

дзіс тых хва роб, па ру шэн няў 

рэ пра дук цый най функ цыі, 

ан ка ла гіч ных хва роб.

Ды е та «Свят ла фор»
У пе ры яд зні жэн ня ва-

гі хар ча ван не па він на быць 

ніз ка ка ла рый ным, а на эта-

пе пад тры ман ня да сяг ну та га 

вы ні ку ка ла рый насць па він-

на ад па вя даць уз рос ту дзі ця-

ці. Для дзя цей па ды хо дзяць 

ме та ды аб ме жа ван ня ці 

змян шэн ня ў ра цы ё не вы со-

ка ка ла рый ных пра дук таў без 

аб ме жа ван ня аб' ёму ежы. 

Ад ным з та кіх ме та даў з'яў-

ля ец ца ды е та «Свят ла фор» 

з раз дзя лен нем на ніз ка-, 

ся рэд не- і вы со ка ла рый ныя 

прадукты. Ежу «зя лё на га 

ко ле ру» (ніз ка ка ла рый ную) 

мож на ўжываць без аб-

ме жа ван няў. Гэ та га-

род ні на (ка пус та, агур кі, па-

мі до ры, пе рац, ка бач кі, бак-

ла жа ны, ра дыс ка, рэ дзька, 

морк ва, струч ко вая фа со ля, 

зя лё ны га ро шак), гры бы, яга-

ды, зе ля ні на, са ла та, зла кі, 

вот руб'е, со е выя пра дук ты. 

Пра дук ты «жоў та га ко ле ру» 

па тра бу юць уме ра на га ўжы-

ван ня. Гэ та кру пы, хлеб і ма-

ка ро на з му кі гру ба га па мо-

лу, буль ба, ку ку ру за, бу ра кі, 

не ка то рыя ба бо выя, пос нае 

мя са, груд ка ку ры цы і ін дыч-

кі, яй кі, тру ся ці на, ня тлус тыя 

га тун кі ры бы, ня тлус тае ма-

ла ко, тва рог, сы ры, фрук ты 

(акра мя ві на гра ду, ба на наў, 

фі ні каў), фрук то выя не пад-

са ло джа ныя со кі. Пра дук ты 

«чыр во на га ко ле ру» вы клю-

ча юць ці зво дзяць да мі ні-

му му. Да іх ад но сяц ца мар-

га рын, сме тан ко вае мас ла, 

тлус тыя мя са і ры ба, са ла, ік-

ра, каў бас ныя вы ра бы, смя-

та на, вярш кі, сы ры тлус тых 

га тун каў, цу кар, ша ка лад, 

цу кер кі, мёд, ва рэн не, тор ты, 

пі рож ныя, са лод кія фрук ты, 

ды ня, ка ка ва, са лод кія фрук-

то выя на поі, фаст-фуд.

У што дзён ным ра цы ё не 

бял кі па він ны скла даць ад 12 

да 30 % ад агуль най коль кас-

ці ка ло рый у су ткі. Пры гэ-

тым до ля бял коў жы вёль на га 

па хо джан ня — 60—70 % ад 

агуль най су тач най коль кас ці 

бял ку. Тлу шчы з'яў ля юц ца га-

лоў най кры ні цай энер гіі для 

на ша га ар га ніз ма, а так са ма 

струк тур най част кай на шых 

кле так і мемб ран ных сіс тэм. 

Коль касць тлу шчаў у ра цы ё-

не дзі ця ці з атлус цен нем па-

він на скла даць 25—30 % ад 

агуль най ка ла рый нас ці. Алеі, 

кры ні цу по лі не на сы ча ных 

тлус тых кіс лот, — сла неч-

ні ка вы, ку ку руз ны, аліў ка-

вы — мож на да ваць у коль-

кас ці 10—12 гра маў у дзень, 

па жа да на ў на ту раль ным 

вы гля дзе (у са ла ты, ві не грэ-

ты). Мак сі маль на аб мя жоў-

ва юць пра дук ты, якія ма юць 

у сва ім скла дзе «сха ва ныя» 

тлу шчы (каў бас ныя вы ра бы, 

паш тэ ты, вянд лі ну, сме тан-

ко вае ма ро жа нае, ша ка лад, 

арэ хі). На прык лад, «Док тар-

ская» каў ба са ўтрым лі вае 

22 % тлу шчу, а вэн джа ны 

сер ве лат — 45 %! Асаб лі вай 

ува гі па тра буе пад бор вуг-

ля во даў. Асноў ная іх функ-

цыя — за бес пя чэн не ар га ніз-

ма энер гі яй, не аб ход най для 

паў на вар тас най дзей нас ці. 

Агуль ная коль касць вуг ля во-

даў скла дае ад 40 да 60 % 

агуль на га ўжы ван ня ка ло-

рый у су ткі.

Хіт ры кі, 
якія да па мо гуць 
зні зіць апе тыт

— Ас но ва ды е ты для дзя-

цей з атлус цен нем — пра-

дук ты, якія ўтрым лі ва юць 

не за сва яль ныя (клят чат ка і 

рас лін ныя ва лок ны) і ма руд-

на за сва яль ныя (крух мал) 

вуг ля во ды, — ка жа Лю боў 

Лон ская. — Гэ та га род ні на, 

не са лод кія фрук ты, яга ды, 

ба бо выя, вы ра бы з му кі гру-

ба га па мо лу, кру пы. Са да ві-

ну трэ ба ўклю чаць у ра цы ён 

не менш за тры-чатыры ра зы 

на дзень, фрук ты — не менш 

за два-тры ра зы.

Каб зні зіць апе тыт, з ра-

цы ё ну дзя цей з атлус цен нем 

вар та вы клю чыць пры пра вы, 

вост рыя, вэн джа ныя, са лё ныя 

за кус кі, бу лё ны. Пад час ку лі-

нар най апра цоў кі пра дук ты не 

трэ ба сма жыць. У су вя зі з тым, 

што ў поў ных дзя цей час та на зі-

ра ец ца за трым ка вад ка сці ў ар-

га ніз ме, ежа для іх па він на быць 

кры ху не да со ле най. Со лі лепш 

ужы ваць не больш за 4 гра мы 

ў су ткі. Коль касць вад ка сці па-

він на скла даць не больш за 

1,5 літ ра ў дзень, уклю ча ю чы 

су пы, со кі, фрук ты.

Дзе цям з атлус цен нем 

не аб ход на пра віль на ар га ні-

за ваць рэ жым хар ча ван ня. 

Коль касць пры ёмаў ежы на 

пра ця гу дня — шэсць ра зоў: 

тры ра зы вар та паў на вар тас-

на па ес ці і два-тры ра зы зра-

біць пе ра кус. Та кое дроб нае 

хар ча ван не змян шае апе тыт, 

па коль кі чар го вая пор цыя 

як бы да га няе па пя рэд нюю, 

ства ра ю чы ад чу ван не паў-

на ты ў страў ні ку. Аба вяз ко-

ва сне даць, бо про пуск сня-

дан ку са дзей ні чае боль шай 

пры баў цы ў ва зе. Асноў ная 

ка ла рый насць па він на пры-

па даць на пер шую па ло ву 

дня, ка лі дзі ця больш ак тыў-

нае і ка ло рыі, якія яно атрым-

лі вае, больш рас хо ду юц ца. 

Вя чэ раць вар та не паз ней за 

18—19 га дзін, за 2—3 га дзі-

ны да сну. Ка лі дзі ця скар-

дзіц ца на го лад пе рад сном, 

мож на даць шклян ку ке фі ру 

ці пра стак ва шы.

Не трэ ба шмат ува гі ад да-

ваць упры гож ван ню страў, каб 

не вы клі каць у дзі ця ці па вы ша-

ны апе тыт. Так са ма важ на ву-

чыць дзі ця ес ці ня спеш на.

— Атлус цен не дзя цей — 

праб ле ма ся мей ная. Яго ля-

чэн не — пра цэс стам ляль ны і 

вель мі доў гі, які час та су пра-

ва джа ец ца кап ры за мі і сля-

за мі з па тра ба ван нем ку піць 

чар го вую пор цыю ма ро жа на-

га ці чып саў, — на гад вае Лю-

боў Лон ская. — Але баць кі не 

па він ны рас слаб ляц ца і да-

зва ляць кап ры зам кі ра ваць 

улас ным ро зу мам, інакш усе 

пос пе хі ад ды е ты бу дуць зве-

дзе ны да ну ля! 

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

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

ЧАС ЛЯ ЧЫЦЬ АЛЕР ГІЮ
Ча му па чы наць зма гац ца з ёй вар та ўво сень

Вы пра сі лі рас ка зацьВы пра сі лі рас ка заць ВАЖ КАЯ ПРАБ ЛЕ МА
Як не да пус ціць атлус цен ня ў дзі ця ці

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя кан ста туе, 

што за апош нія 40 га доў ад бы лі ся кар ды наль ныя 

зме ны ў тым, што да ты чыц ца пра дук-

таў хар ча ван ня, пор цый, па во дзін 

і спа жы ван ня. І ка лі гэ та тэн дэн-

цыя (ес ці шмат, пры чым ка ла-

рый най ежы) не зме ніц ца, то 

коль касць дзя цей і пад лет каў 

з ліш няй ва гой і атлус цен нем 

да 2022 го да пе ра вы сіць коль-

касць дзя цей з дэ фі цы там 

ма сы це ла. Па гля дзі це на сваё 

дзі ця: вам не зда ец ца, што яно 

за над та ўкорм ле нае? І на ўся ля-

кі вы па дак звер це ся з таб лі цай 

ва гі для яго ўзрос ту. Ёсць за па-

сы — пры май це ме ры, па куль не 

поз на.

Фо
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Най больш дзейс ным ме та дам ба раць бы з алер гі яй 

лі чыц ца сён ня алер генс пе цы фіч ная іму на тэ ра пія 

(АСІТ). Поз няя во сень — са мы час, каб па чаць та кое 

ля чэн не. Ме тад АСІТ упер шы ню пры мя ні лі яшчэ ў 

1911 го дзе. Ад нак і сён ня ён за ста ец ца адзі ным, які 

здоль ны ўздзей ні чаць на асноў ную пры чы ну алер-

гіі — ня пра віль ную рэ ак цыю іму ні тэ ту на тыя ці ін шыя 

рэ чы вы. Пад ра бяз ней пра тое, ка му па ды хо дзіць гэ ты 

ме тад і ча му ля чэн не алер гіі вар та па чы наць як ма га 

ра ней, рас ка за ла ўрач-алер го лаг 2-й цэнт раль най ра-

ён най клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Але на ЧА ЛЕЙ.


