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Ме ды кі тлу ма чаць, што 

стрэс — гэ та сі ту а цыя, у якой 

ча ла век ака заў ся ўпер шы ню, 

і ў яго яшчэ ня ма во пы ту, як 

вы ра шыць сваю праб ле му, 

ня ма ве даў пра тое, якія на-

ступ ствы яго ча ка юць. Та кая 

не вя до масць сур' ёз на ўплы вае 

на нер во вую сіс тэ му, але звы-

чай на вост ры стан доў жыц-

ца тры-ча ты ры дні, а за тым 

пра хо дзіць. Ка лі ж ча ла век 

зноў і зноў аказ ва ец ца ў ціс-

ках аб ста він і вы дат на ве дае, 

чым для яго абер нец ца стра та 

ра бо ты, ска са ван не шлю бу ці 

фі нан са вы кры зіс, і гэ тыя не-

пры ем нас ці ідуць ча ра дой, — 

атрым лі ва ец ца, што ён па-

ста ян на жы ве ў ста не стрэ су. 

І вось тут нер во вая сіс тэ ма, 

якая не можа спра віц ца з не-

па сіль най на груз кай, дае збой. 

Як ні сум на, пе рад дэ спрэ сі яй, 

як і пе рад ка хан нем, усе ўзрос-

ты ска ра юц ца. І лю дзі ста ла га 

ве ку — не вы клю чэн не. Сы ход 

з ра бо ты, адзі но та і ўзрос та-

выя хва ро бы толь кі па гар ша-

юць эма цы я наль ны стан.

ПРЫКМЕТЫ ДЭ ПРЭ СІІ
Асноў ны мі ха рак та рыс ты-

ка мі дэ прэ сіі з'яў ля юц ца ад-

чу ван не стом ле нас ці і апус-

то ша нас ці, без на дзей нас ці і 

не па праў нас ці, мар ко ты і ту гі, 

у гэ тым ста не за вы ша на са ма-

кры ты ка, пры сут ні чае па чуц цё 

глы бо кай ві ны.

— Ча ла век па чы нае зай-

мац ца са ма ед ствам, бяс кон-

ца ся бе ві на ва ціць, па ста ян-

на на ра ка ю чы на аб ста ві ны 

і жыц цё ўво гу ле, час та кры-

ты куе на ва коль ных і бліз кіх 

за ад сут насць ра зу мен ня яго 

ста ну, яго раз драж ня юць па зі-

тыў ныя лю дзі, ён ва ўсім шу кае 

не да хо пы, хо дзя чы па кру зе, і 

зноў вяр та ец ца да сва іх све-

та ад чу ван няў, — тлу ма чыць 

урач-псі ха тэ ра пеўт Га рад-

ско га клі ніч на га псі хі ят рыч-

на га дыс пан се ра Ма ры на 

ШЧАС ЛЯ НОК. — Тое, што ра-

ней пры но сі ла за да валь нен не, 

яго ўжо не ра дуе, ён і ха цеў бы 

знай сці гэ та му за ме ну, але не 

атрым лі ва ец ца. Ён жы ве ў сва-

ім све це — адзі но кі і не зра зу-

ме лы ні кім, абы яка вы да та го, 

што яго акру жае.

Цяж кі эма цы я наль ны стан 

уз мац ня ец ца фі зіч ны мі не да-

ма ган ня мі, ці гэ та бу дуць па ру-

шэн ні функ цый сар дэч на-са су-

дзіс тай сіс тэ мы і аб ме ну рэ чы-

ваў, ці бяс сон ні ца, ад сут насць 

апе ты ту і ін шае.

УЗ РОС ТА ВЫ КРЫ ЗІС
Больш скла да ным ві дам 

з'яў ля ец ца ўзрос та вая дэ прэ-

сія. Яна мае свае пры чы ны: 

эма цы я наль ны стан ус клад няе 

па гар шэн не фі зіч на га зда роўя, 

звя за нае з пэў ны мі ўзрос та-

вы мі змя нен ня мі ў ар га ніз ме. 

Ча ла век, які вы хо дзіць на за-

слу жа ны ад па чы нак, вель мі 

вы раз на ад чу вае роз ні цу па-

між сва ім ра ней шым ла дам 

жыц ця і ця пе раш нім.

Не за па тра ба ва насць, мар-

насць, адзі но та і ад чай ста но-

вяц ца спа да рож ні ка мі па жы-

ло га ча ла ве ка. Жыц цё ця чэ 

ма руд на і ад на стай на. У су вя-

зі з уз рос та вы мі аб ме жа ван-

ня мі ўлад ка вац ца на ра бо ту 

праб лем на, дзе ці вы рас лі і ў 

іх свае сем'і, больш за тое, ім 

ужо не па трэб на баць коў ская 

апе ка. Уз ні ка юць праб ле мы 

са зда роў ем, не па збеж ныя 

ўзрос та выя зме ны знеш нас ці. 

Мя ня ец ца і ася род дзе кан так-

та ван ня.

Та му вель мі важ на, каб 

бліз кія не па кі да лі без ува гі 

сва іх па жы лых баць коў і сва я-

коў. А тым больш не іг на ра ва лі 

стан уз рос та вай дэ прэ сіі. Ні ў 

якім ра зе нель га на ра каць на 

ўзрост ды не па збеж насць та-

кога ста ну і ў су вя зі з гэ тым ад-

сут насць ме та даў ля чэн ня. Не 

па кі дай це ча ла ве ка на во лю 

лё су і сам на сам з хва ро бай.

— Як пра ві ла, да па жы лых 

баць коў мы пры хо дзім за леч-

ваць свае ра ны, ка лі нам цяж-

ка. Ад нак за бы ва ем, што яны 

так са ма пе ра жы ва юць і, хут-

чэй за ўсё, у адзі но це, — на-

гад вае Ма ры на Шчас ля нок.

ЯК ЯЕ ПЕ РА АДО ЛЕЦЬ
 Ска ра ці це да мі ні му му 

кан так та ван не з людзь мі, якія 

вы клі ка юць у вас ад моў ныя 

эмо цыі. Стрэс не пад аў жае 

жыц цё. Вам па трэб ны ста ноў-

чыя эмо цыі. Вы іх атры ма е це, 

ка лі не бу дзе це за мы кац ца, а 

за ста ня це ся ад кры ты мі да кан-

так та ван ня.

 Аба вяз ко ва па ві нен быць 

ча ла век, які вас вы слу хае, па-

коль кі вель мі важ на ве даць, 

што вы не адзі но кія. За мы ка-

ю чы ся ў са бе, вы да па ма га-

е це на за па швац ца не га ты ву 

ўнут ры, ад чу ва ю чы адзі но ту і 

не па трэб насць. Не трэ ба ся бе 

«за жы ва ха ваць». Кан так туй-

це з людзь мі па зі тыў ны мі, гэ та 

на дасць вам мо цы і ве ры ва 

ўлас ныя сі лы.

 Мо жа це за няц ца пры ся-

дзіб най гас па дар кай, квет ка-

вод ствам. Гэ та вы дат нае спа-

лу чэн не ад па чын ку на све жым 

па вет ры і фі зіч най ак тыў нас ці. 

Мож на раз во дзіць і хат нія рас лі-

ны ці за вес ці хат ня га га да ван ца, 

які па тра буе люб ві і кло па ту, і 

пры свя ціць яму свой час, па да-

рыць цеп лы ню. А су мес ныя пра-

гул кі на све жым па вет ры бу дуць 

ка рыс ны мі для вас аба іх.

  Ка рыс ныя павольныя 

шпацыры на све жым па вет ры, 

гім нас ты ка ра ні цай, аб ці ран не і 

аб лі ван ні, пла ван не — усё, што 

за сце ра жэ вас ад ся дзя ча га ла-

ду жыц ця і што вам па сі лах.

  Не аб ход ныя паў на вар-

тас ны сон і доб ры ад па чы нак.

 Ма ю чы вя ліз ны жыц цё-

вы во пыт, вы па ста ян на азі ра-

е це ся на зад, і, звяр та ю чы ся 

да сва іх ус па мі наў, пры ма е-

це ра шэн ні, грун ту ю чы ся ме-

на ві та на гэ тым во пы це. Але 

вар та на ву чыц ца жыць днём 

сён няш нім, не азі ра ю чы ся на-

зад. Цал кам ад ноль ка вых сі-

ту а цый не бы вае. Пры ма ю чы 

ра шэн не, вар та ўсве дам ляць, 

што вы зна хо дзі це ся тут і ця-

пер і сён няш ні час ад роз ні-

ва ец ца ад ва ша га мі ну ла га. 

Без умоў на, во пыт ра ней шых 

па мы лак важ ны, але фак та ры, 

якія ўплы ва юць на пры няц це 

ра шэн ня, мо гуць знач на ад-

роз ні вац ца ад тых, што бы лі ў 

ва шым мі ну лым во пы це.

Па ста рай це ся пла на ваць 

сваю бу ду чы ню, і не трэ ба 

ба яц ца пе ра мен — услед за 

імі ва ша жыц цё на поў ніц ца 

но вым сэн сам, а па ста віў шы 

пе рад са бой мэ ту і імк ну чы ся 

да яе, вы не па кі не це ў сва ім 

жыц ці мес ца для дэ прэ сіі. Але 

ваш па сыл у бу ду чы ню па ві нен 

быць толь кі па зі тыў ным і нес ці 

ап ты мізм, а не сму так.

І са мае га лоў нае — не 

бой це ся ра да вац ца жыц цю і 

атрым лі ваць ад яго аса ло ду, 

не ха вай це сва іх па чуц цяў і 

эмо цый. Пен сія — гэ та не пры-

га вор. А ва шы га ды — ва ша 

ба гац це.

НА СМАРК — 
НЕ ДРО БЯЗЬ!

У ха ла ды ры ніт (а па прос ту на смарк) ста-

но віц ца час тым і на ват звык лым гос цем 

для да рос лых і дзя цей. Ча сам мы на яго 

і ўва гі не звяр та ем, хі ба што глу шым кап-

ля мі. Ці трэ ба так ра біць?

Ба наль ны на смарк (ці вост ры не спе цы фіч ны) 

з'яў ля ец ца за па лен нем слі зіс тай но са. І са дзей ні-

ча юць яго раз віц цю пе ра аха ло джан не, зні жа ная 

імун ная сіс тэ ма, кан такт з хво ры мі на вост рыя 

ві рус ныя рэ спі ра тор ныя хва ро бы (па раг рып, грып, 

адэ на ві рус і інш.), а так са ма ўня сен не ў на са вую 

по ласць па та ген ных мік ра ар га ніз маў.

— Іс нуе шы ро ка рас паў сю джа нае па мыл ко вае 

мер ка ван не, што не мэ та згод на ля чыць вост ры 

ры ніт. Маў ляў, ля чы — не ля чы, менш чым за ты-

дзень не прой дзе. Але па цы ен там, якія кі ру юц-

ца та кім стэ рэа ты пам, да во дзіц ца су ты кац ца з 

ус клад нен ня мі ў вы гля дзе за па лен ня ка ля на са-

вых па зух і ся рэд ня га ву ха, ды халь ных шля хоў — 

фарынгаларынгатрахеабранхітам, а так са ма хра-

ні за цыі гэ тых пра цэ саў, — па пя рэдж вае за гад чык 

3-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 3-й га рад ской 

дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска Люд мі ла КІП ЦЭ-

ВІЧ. — Баць кам важ на ве даць, да ча го мо жа 

пры вес ці па ру шэн не на са во га ды хан ня на фо не 

час та га ці доў га га на смар ку ў дзя цін стве. Гэ та па-

ру шэн ні сну, хут кае пе ра там лен не, зні жэн не па мя-

ці, па ру шэн не ра бо ты ор га наў ды хан ня і сар дэч на-

са су дзіс тай сіс-

тэ мы, пра цэ саў 

ме  та  ба  л і з  му 

аж да спы нен-

ня ра зу мо ва га 

і фі зіч на га раз-

віц ця дзі ця ці, 

д э  ф а р  м а  ц ы і 

шкі ле та тва ру.

Пры свое-

ча со вым і пра-

віль ным ля чэн ні на смарк доў жыц ца ад 7 да 10—

12 дзён. І важ на свое ча со ва звяр нуц ца да ўра ча 

па да па мо гу. Мож на ля чыць на смарк і ў хат ніх 

умо вах. Для гэ та га вар та па мя таць, што ме та ды 

ля чэн ня за ле жаць ад ста дыі хва ро бы.

На пер шай пры мя ня юць ад цяг валь ныя пра цэ-

ду ры: на жныя ван ны, рас ці ран не ног, а так са ма 

па та гон ныя срод кі (гар ба та з ма лі най, мё дам, 

лі па вым цве там), фі тан цы ды (уды хан не здроб-

не на га час на ку, цы бу лі), пры мя нен не га рач ка па-

ні жаль ных, су праць ві рус ных і ан ты гіс та мі на вых 

прэ па ра таў. На дру гой і трэ цяй ста дыях пад клю-

ча юць са су да зву жаль ныя кап лі ў нос або спрэі. 

Але спа чат ку важ на ачыс ціць нос ад слі зі, для 

гэ та га па ды дзе звы чай ны фіз раст вор, які пра да-

ец ца ў ап тэ ках. Яго трэ ба за ка паць у нос і праз 

па ру хві лін ачыс ціць яго. І толь кі пас ля гэ та га за-

ка паць са су да зву жаль ныя кап лі. На трэ цяй ста дыі 

ча сам да да юць ан ты бі ё тык у вы гля дзе кап ляў ці 

спрэ яў.

А вы ве да лі?А вы ве да лі?

АД ДРЭН НА ГА НА СТРОЮ 
ДА ДЭ ПРЭ СІІ

Ідэя ўтрым лі вац ца ад жы вёль най ежы 

прый шла да нас і з За ха ду — ра зам з культ ам 

пад цяг ну та га це ла, мо дай са чыць за са бой 

і зда роў ем, і з Ус хо ду, дзе ве ге та ры ян ства 

звя за на з рэ лі гій на-ду хоў най тра ды цы яй. 

Ва ўсім све це, да рэ чы, ве ге та ры ян ства 

пры трым лі ва ец ца ка ля 15 % на сель ніц тва. 

І пры чы ны, ча му лю дзі вы ра ша юць вы кон-

ваць пра ві лы гэ та га кі рун ку, мо гуць быць 

як ды е тыч ныя (па пра віць зда роўе ці лепш 

вы гля даць), так і ду хоў ныя (пад час пры-

трым лі ван ня роз ных прак тык і культ аў) ці 

этыч ныя (на прык лад, не пры но сіць бо лю 

жы вым іс то там). Так ці іна чай, та кі спо саб 

хар ча ван ня не мо жа не ўплы ваць на наш 

ар га нізм.

— Не су мнен на, пэў ныя плю сы ў ве ге та-

ры ян ства ёсць, і за клю ча юц ца яны ў тым, 

што ў рас лін най ежы — ага род ні не, фрук тах 

і збож жа вых — змя шча ец ца шмат ві та мі наў, 

мі не ра лаў, фі тан цы даў, клят чат кі. Лёг касць 

пе ра траў лі ван ня боль шас ці пра дук таў ста-

ноў ча ўплы вае на на шу стра ва валь ную сіс-

тэ му, — рас каз вае ўрач-гі гі е ніст 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 Воль га ФІН СКАЯ. — 

Ра зам з тым у ве ге та ры ян стве іс ну юць і не-

га тыў ныя мо ман ты.

 Най перш, гэ та не зба лан са ва насць па 

асноў ных па жыў ных рэ чы вах. У ра цы ё не пе-

ра ва жа юць вуг ля во ды, зу сім ма ла бял ку і 

тлу шчаў, якія не аб ход ны ар га ніз му.

 Рас лін ны бя лок за свой ва ец ца горш, 

чым жы вёль ны, і не змя шчае ўсіх па трэб ных 

нам амі на кіс лот, якія ў нор ме мы атрым лі-

ва ем з мя са. А бя лок, між ін шым, — гэ та 

бу даў ні чы ма тэ ры ял для кле так і тка нак, 

без яго не мо гуць вы пра цоў вац ца гар мо ны 

і фер мен ты.

 Ве ге та ры ян ства то іць не бяс пе ку раз-

віц ця жа ле за дэ фі цыт най ане міі, бо жа ле за, 

якое змя шча ец ца ў рас лін най ежы, не так 

доб ра за свой ва ец ца.

 Ад сут насць ві та мі наў В
12

 і В
2
 мо жа пры-

вес ці да раз віц ця за хвор ван няў нер во вай 

сіс тэ мы, дэ прэ сіі і тры во гі.

 У вы ні ку не да хо пу ві та мі ну Д у дзя цей 

раз ві ва ец ца ра хіт, а ў да рос лых — астэ а па-

роз, раз бу ра ец ца кос ная ткан ка зу боў.

  На зі ра ец ца дэ фі цыт та кіх мік ра эле-

мен таў, як каль цый, ёд, цынк.
Та му, пры ма ю чы ра шэн не стаць 

ве ге та ры ян цам, вар та па мя таць і пра 
не га тыў ныя на ступ ствы та ко га вы ба ру. 
Маг чы ма, вам да вя дзец ца да дат ко ва 
пры маць ка рыс ныя рэ чы вы, якіх не 
ха пае, у якас ці хар чо вых да ба вак і 
кан суль та вац ца са спе цы я ліс там аб 
да пу шчаль нас ці та ко га хар ча ван ня ў 
ад па вед нас ці са ста нам ва ша га зда роўя.

Як за ха ваць псі хіч нае зда роўе 
ў ста лым уз рос це

Зі мой, зда ец ца, са ма пры ро да 

рас па ра дзі ла ся мар ко ціц ца і 

ханд рыць: дні ста яць ка рот кія, 

а сон ца мы амаль не ба чым. 

Па су ма ваць па ру дзён, ка неш не, не 

страш на. Але ка лі дрэн ны на строй 

цяг нец ца тыд ня мі, тут раз мо ва мо жа 

іс ці пра дэ прэ сію. Да яе схіль ныя 

ўсё больш лю дзей у све це. І па вод ле 

пра гно заў ву чо ных, да 2020 го да 

яна вый дзе на дру гое мес ца па 

рас паў сю джа нас ці пас ля сар дэч на-

са су дзіс тых хва роб.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

Плю сы і мі ну сыПлю сы і мі ну сы

На пра ця гу двух апош ніх дзе ся ці год дзяў у нас рас паў сю дзі лі ся роз ныя хар чо-

выя пры хіль нас ці, ся род якіх пе ра ва жае ве ге та ры ян ства. Як стро гае, якое не 

да пус кае ні я кіх ві даў жы вёль на га бял ку, — ве ган ства, так і тое, што да пус кае 

ўжы ван не не ка то рых пра дук таў жы вёль на га па хо джан ня — та кіх як яй кі, ма ла-

ко ці ры ба. Ра ды каль ныя фор мы ве ге та ры ян ства за клі ка юць да сы ра я дзен ня 

(толь кі рас лін ная і не апра ца ва ная ежа), «фрук та ры ян ства» (толь кі сы рыя фрук-

ты) і інш.

ЦІ ТА КОЕ КА РЫС НАЕ ВЕ ГЕ ТА РЫ ЯН СТВА?
Якія не бяс пе кі то іць аб ме жа ван не ў ежы


