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Прамая лінія

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ЛЕПШ ПАДРЫХТУЕШСЯ —
ДАЎЖЭЙ ПАЖЫВЕШ
Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАЎКО.
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СВЕРБ КУПАЛЬШЧЫКА
МОЖНА ПАПЯРЭДЗІЦЬ
Я

за ра жанага ма люска на праця гу яго жыц ця на
свет з'яўля юц ца ты ся чы лі чы нак. А гэ та вя лікая вера годнасць таго, што купальшчык зможа
сустрэцца ў вадзе з новы мі носьбіта мі цыркарыяў. Таму не варта грэба ваць пэўнымі ме ра мі
перасцяро гі.
==> Пры купанні, мыцці бялізны, гульнях у вадзе, рыбнай лоўлі трэба пазбягаць зарослых, мелкаводных участкаў.
==> Купацца трэба толькі на спецыяльна абсталяваных пляжах, рыбу лавіць больш бяспечна
з берага, лодкі, моста.
==> Не варта рабіць заплывы ў месцах, дзе водзяцца рачныя смаўжы, і там, дзе адпачывальнікі
падкормліваюць вадаплаўных птушак.
==> У вадзе трэба знаходзіцца не больш за
5-10 хвілін.
==> Пасля купання ў падазроным вадаёме неабходна старанна выцерці скуру ручніком і хутка
змяніць адзенне, якое прамокла.
==> Калі вы пахадзілі басанож па мелкаводдзі ці
па мокрай траве ля рэчкі, варта інтэнсіўна выціраць
ногі праз кожныя 2-3 хвіліны: цыркарыі пранікаюць
у эпідэрміс на працягу 3-4 хвілін, і іх можна паспрабаваць выдаліць механічна.
==> Пры неабходнасці працяглага знаходжання ў вадзе (напрыклад, работа ў сажалкавых гаспадарках і інш.) абавязкова прымяняць ахоўнае
адзенне і абутак.
==> Варта выкарыстоўваць рэпеленты (дыметылфталат, дыэтылталуамід і інш.) або прыгатаваныя на іх аснове крэмы і мазі. Гэтыя сродкі, нанесеныя на скуру, прыкладна на працягу 1,5-2 гадзін
засцерагаюць ад лічынак цыркарыяў.
Тым жа, каму не ўдалося пазбегнуць цыркарыёзнага дэрматыту, пазбавіцца ад свербу дапамогуць ментолавыя і дымедролавыя мазі, в'етнамскі бальзам, прамыванне содавым растворам. У
цяжкіх выпадках трэба абавязкова звяртацца да
ўрача.
Вольга ШАЎКО.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

К ПРАВІЛА, летам да некалькі соцень чалавек звяртаюцца ў медыцынскія ўстановы са скаргамі на чырвоныя пухіры, якія
з'явіліся пасля купання ў вадаёме і свярбяць.
Так праяўляе сябе паразітарнае захворванне
цыркарыёз. Хвароба выклікаецца лічынкамі
некаторых відаў глістоў (цыркарыяў) вадаплаўных птушак. Крыніцай іх могуць быць
і малюскі.
Праявы цыркарыёзу наступаюць на працягу
першай паўгадзіны. Там, куды трапілі цыркарыі,
скура чырванее, адчуваецца паколванне, сверб.
Праз некалькі гадзін з’яўляецца высыпка, пухіры
памерам з гарошыну, можа таксама ўзнікнуць слабасць, галавакружэнне, парушэнне сну, павышаецца тэмпература, часам бывае сухі кашаль. Праз
7—10 сутак клінічныя праявы аслабнуць, а пігментацыя на месцы высыпкі і лёгкі сверб застаюцца
яшчэ два—тры тыдні. Абвастрэнні ці ўскладненні
могуць наступіць у сувязі з паўторнымі заражэннямі. Пры наяўнасці лёгачнага сіндрому захворванне працякае больш цяжка і патрабуе ўрачэбнага
ўмяшання.
Зоны павышанай рызыкі — стаячыя вадаёмы,
забруджаныя арганічнымі і бытавымі адходамі, з
вялікай воднай расліннасцю, дзе водзяцца рачныя
смаўжы і па паверхні якіх плаваюць птушкі.
Некалькі гадоў таму неспрыяльным па гэтым
захворванні з'яўлялася возера Нарач. Тады была прынятая дзяржаўная праграма «Экалагічнае
аздараўленне возера Нарач на 2005—2008 гады».
Як адзначыў урач-паразітолаг Рэспубліканскага
цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Андрэй ВЕДЗЯНЬКОЎ, выкананне праграмы
і комплексная барацьба з цыркарыёзам на Нарачы
далі свой плён: колькасць людзей, якія звярнуліся
да медыкаў з алергіяй пасля купання, скарацілася
ў 7 разоў.
Ад нак гаварыць пра тое, што цырка рыёзу на
Нарачы і ў ін шых ва даёмах рэспублі кі ўвогуле
не будзе, нельга. Справа ў тым, што ад кожнага

На вашы пытанні адказала
дацэнт кафедры геранталогіі
і герыятрыі Беларускай
медыцынскай акадэміі
паслядыпломнай адукацыі
кандыдат медыцынскіх навук
Любоў ВАРОНІНА.
(Працяг. Пачатак у нумарах
за 6, 7 ліпеня.)
 — Крупскі раён, Алена.
Бацьку 69 гадоў. Паку туе ад
болю ў каленях. Купляе нейкія
мазі. Крыху дапамагае. Але мазі
для суставаў не танныя. Можа,
вы падкажаце, якія з тых, што
ёсць на рынку найбольш эфектыўныя?
— Можна набываць мазі з шабельнікам. Яшчэ траву шабельніку
настойваюць на гарэлцы і п'юць па
20—30 мл у дзень. У такіх выпадках добра падыходзіць фізіятэрапія — напрыклад, электрафарэз
з гідракартызонам. Добра падыходзіць і гразелячэнне, якое прапаноўваецца ў шэрагу беларускіх
санаторыяў, а ў Мінску — у Рэспубліканскім цэнтры медыцынскай
рэабілітацыі і бальнеалячэння на
вул. Макаёнка.
— Бацька лічыць, што боль
— ад адкладання соляў. А як
падобны боль называецца правільна?
— Гэты стан называецца астэаартрытам або астэаартрозам.
Скаргі могуць быць падобнымі
пры такіх болях, пра якія вы кажаце. Але ў вашага бацькі можа быць
і кіста, таму каб выключыць гэта,
трэба рабіць ультрагук сустава.
Што да артрыту, то гэта — запаленне з ацёкам, артроз — дэструктыўныя змяненні храстка. Пры
артрыце прапісваюць хондрапратэктары. У вострай стадыі гэтага
захворвання ні фізіяпрацэдуры, ні
гразелячэнне не прызначаюцца,
каб не актывізаваць працэс. Для
таго, каб высветліць прычыну болю ў каленях у вашага бацькі, трэба паказацца хоць бы тэрапеўту
па месцы жыхарства.
Артрозы цяпер моцна памаладзелі. Выказваюцца толькі меркаванні адносна таго, чаму гэта
адбываецца. Можа, людзі сталі
менш рухацца, можа, паўплываў
лад харчавання.
 — Ваўкавыск, Тамара Іосі фаў на. Ра ні цай не маг чы ма
расплюшчыць вочы, яны запаляюцца, гнояцца. Ці можна купіць якія-небудзь кроплі, каб
пазбавіцца гэтага стану?
— Што да запалення, то трэба паказацца афтальмолагу, які
ацэніць ваш стан. Гэта можа быць
простае інфекцыяванне, а можа
быць інфекцыя ідзе ад хворага
носа... Калі гэта звычайнае занясенне інфекцыі, доктар прапіша
спецыяльныя кроплі для дэзынфекцыі. Гэта можа быць нават
элементарны альбуцыд.
— У мяне ўзроставая дальна-

зоркасць. Адны акуляры нашу
на вуліцы, другія — для прагляду тэлевізара, у трэціх — чытаю.
Гэта правільна? Я ведаю людзей
з дальназоркасцю, якія пастаянна носяць адны акуляры...
— Можна насіць так, як вы
носіце. Галоўнае, каб вам было
зручна.
— Ці можна прадухіліць катаракту ці ўсё ж такі з узростам
гэтага не абмінуць?
— На практыцы калі катаракта
ўжо з'явілася, то трэба карыстацца
адпаведнымі кроплямі, змяншаць
зрокавую нагрузку, напружанне.
Афтальмолаг можа навучыць прыёмам расслаблення вачэй, паляпшэння мікрацыркуляцыі крыві.
— Кажуць, яшчэ антыаксіданты трэба прымаць...
— Правільна, іх наогул трэба
перыядычна прымаць.
 — Ашмяны, Вольга Валер' еў на. Ма ёй ма ці 71 год.
Скардзіцца на шум у галаве. Дзе
лепш абследавацца?
— У даволі вялікай колькасці
людзей з узростам з'яўляецца адчуванне шуму ў галаве. Гэта сведчыць пра атэрасклератычныя змены сасудаў галаўнога мозга. Вам
трэба звярнуцца да тэрапеўта, каб
той прызначыў прэпараты для паляпшэння мікрацыркуляцыі крыві.
Гэта прэпараты кшталту эмаксіпіну, ак тавегіну, пентаксіфіліну.
Лепш за ўсё пракапаць іх у стацыянары.
— Яшчэ ў маці варыкоз. Яна
прыкладае нейкія травы, але
сур'ёзнага нічога не робіць. Да
якога спецыяліста трэба звярнуцца? Ці трэба ёй купляць кампрэсійныя панчохі?
— Калі варыкоз умераны, то
насіць кампрэсійныя панчохі можна. Адначасова можна карыстацца
такой маззю, як траксевазін, гепарынавай маззю, якія прадухіляюць
згусанне крыві. А калі ўжо з'явіліся
вялікія тромбы, і яны пацверджаны на ўльтрагукавым апараце, то
тут патрабуецца хірургічнае лячэнне. У любым выпадку праблемай
трэба займацца. Дарэчы, пры такіх паталогіях, якія ёсць у вашай
маці, — шуме ў галаве, варыкозе
— вельмі добра падыходзіць лячэнне п'яўкамі, гірудатэрапія. Яна
спрыяе разбаўленню крыві.
 — Гродзенская вобласць,
Аксана Міхайлаўна. Унуку 15 гадоў. На працягу года ў яго былі
тры пераломы — ключыцы, рукі
і нагі. Захапляецца футболам. Ці
можа гэта з цягам часу пагражаць нейкімі праблемамі?
— З улікам захаплення вашага
ўнука можна сказаць, што ў яго —
высокі ўзровень траўмаў. Наогул,
можна меркаваць, што ваш унук
вельмі хутка расце...
— Так і ёсць.
— Ідзе фарміраванне коснай
тканкі, а кальцыю не хапае. Пік

фарміравання коснай масы будзе
дасягнуты толькі да 20—25 гадоў.
Да таго часу вельмі важна, каб
унук еў паболей тварагу, цвёрдыя сыры. Важна і тое, наколькі
добра працуе ў яго кішэчнік, ці
няма запораў, паколькі кальцый
засвойваецца ў кішэчніку. У ідэале засвойваецца толькі працэнтаў
трыццаць ад таго, што мы атрымліваем з ежай, а калі яшчэ кішэчнік дрэнна працуе... Можна двойчы
ў год прапіваць курс прэпаратаў з
утрыманнем кальцыю. Не думаю,
што пераломы, пра якія вы кажаце, праявяцца нейкімі праблемамі
ў будучыні.
— Яшчэ я недзе чытала, што
паміж запорамі і высокім халестэрынам можа быць сувязь...
— Можа быць. У людзей з рэгулярным стулам, у тых, хто ўжывае
шмат клятчаткі, узровень халестэрыну, як правіла, нармальны, калі, вядома, няма нейкіх жудасных
стрэсавых сітуацый. Чым больш
мы ўжываем клятчаткі, тым больш
халестэрыну звязваецца і выводзіцца з арганізма.
— Год таму ў мяне халестэрын быў 6,0 ммоль/л. Урач кажа,
што гэта само па сабе не паказальна... А якая лічба будзе паказальнай?
— Сапраўды, гэта лічба сама
па сабе ні пра што не сведчыць.
Трэба ведаць вашы ліпапратэіды
высокай і нізкай шчыльнасці, якіх з
іх больш. Халестэрын жа ў нашым
арганізме ўсё адно ўтвараецца, паколькі без яго не ўтвараюцца гармоны і не можа адбывацца яшчэ
шэраг важных працэсаў. Важна,
колькі шкодных, таксічных тлустых кіслот выводзіцца з арганізма. Таму мы і кажам, што важны
не халестэрын сам па сабе, а ці
займаецеся вы спортам, ці ўжываеце шмат клятчаткі, садавіны і
агародніны.
— Ці патрэбна пры гастраэзафагеальным рэфлюксе строгая
дыета?
— Калі ў вас ёсць ГЭРХ, то вялікае значэнне тут мае не медыкаментознае лячэнне, якое заключаецца ў абавязковай адмове ад
курэння. Дыета будзе грунтавацца
на тым, што па-за абвастрэннем
можна прымаць ежу цеплынёй ад
5 да 60 градусаў. Больш халодную
ці больш гарачую — не варта. У
час абвастрэння тэмпература ежы
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павінна быць 38—42 градусы. Пры
рэфлюксе трэба аднавіць маторыку — ру хальную ак тыўнасць
страўніка і стрававода. Трэба высветліць, чаму ежа закідваецца
са страўніка ў стрававод? Наогул
ёсць рэчывы, якія спрыяюць такому
закіду — таматны сок, цытрусавыя,
кава, тлустая ежа, пераяданне.
Усё, што павышае ўнутрыбрушны
ціск, будзе правакаваць рэфлюкс.
Апошняе ўжыванне ежы павінна
быць не пазней за 18.00—18.30.
Важна яшчэ прыўзнімаць галаву
ад пляча на падушцы не менш як
на 15 градусаў. Гэта дапамагае пазбавіцца прыступаў начной пякоткі
нават лепш, чым інгібітары пратоннай помпы. Пры больш выражаным
ГЭРХу прызначаюцца прэпараты з
ліку антацыдаў.
Гэта паталогія лечыцца ва ўсім
свеце больш сур'ёзна, чым у нас.
Ня рэд ка на шы ўрачы ста вяць
проста гастрыт або эзафагіт. А ва
ўсім свеце прычынай гэтых хваробаў з'яўляецца ГЭРХ. Гэта досыць
распаўсюджаная паталогія. Звязаную з рэфлюксам метаплазію
стрававода, якая нярэдка становіцца прычынай раку стрававода,
даволі цяжка лячыць. Працягла
прызначаюцца інгібітары пратоннай помпы, і ўсё адно на працягу года здараецца абвастрэнне ў
60—70 працэнтах выпадкаў.
 — Гродзенская вобласць,
Зінаіда. Бацьку 69 гадоў. Нядаўна ён глытаў зонд і яму сказалі,
што ў яго — тры «плюсы». Што
яны азначаюць? Наколькі гэта
дрэнна?
— «Плюсы», пра якія вы кажаце, — гэта колькасць мікробных
целаў у біяптаце. Магчыма, калі б
біяптат узялі ў іншым месцы страўніка, то і паказчык быў бы іншы.
Колькасць «плюсоў» значэння не
мае. Важна, ці ёсць хелікабактар
пілары ў прынцыпе. А далей трэба вырашыць, ці трэба праводзіць
ірыдыкацыю. Калі яе праводзіць
трэба, то для гэтага прызначаюцца спецыяльныя прэпараты ў спецыяльных дозах. У адваротным
выпадку лячэнне не прынясе станоўчага выніку. Ва ўсім свеце цяпер назіраецца тэндэнцыя нарастання ўстойлівасці хелікабактара
да антыбіётыкаў. Наша нармальная флора мяняецца, і прыходзяць
мутантныя варыянты. Гэта вялікая
праблема актыўна абмяркоўваецца сусветнымі мікрабіёлагамі.
 — Барысаў, Ганна Сяргееўна. Ці можна людзям пасля 60
гадоў адпачываць на курортах
Іспаніі, Туніса, Егіпта? Калі можна, то ў які час гэта лепш рабіць
і якіх правілаў трэба прытрымлівацца падчас адпачынку?
— Калі чалавек здаровы, то
ўзрост не з'яўляецца супрацьпаказаннем да адпачынку ў паўднёвых
краінах. Аднак трэба памятаць,
што з узростам павышаецца рызыка развіцця раку скуры і раку
кішэчніка. Таму рэкамендуецца
засцерагацца ад празмернай інсаляцыі. Загараць трэба раніцай
і вечарам. Акрамя таго, варта як
мага больш піць вады, пазбягаць у
харчаванні мяса і рыбы, бо бялковая ежа дае дадатковую нагрузку

на кішэчнік, паболей ужываць садавіны і агародніны. Адпачываць
лепш восенню і зімой, калі паўднёвы клімат больш мяккі.
 — Гомель, Мікалай. Мне
62 гады. Апошнім часам пачаў
рэзка зніжацца слых. Магчыма,
гэта ўзроставае? Што зрабіць,
каб прыпыніць гэты працэс?
— Зніжэнне слыху далёка не
заўсёды звязана з узростам. Прычыны могуць быць розныя. Напрыклад, прафесійная шкоднасць,
нейкія сасудзістыя змены, цукровы дыябет. У любым выпадку вам
трэба абследавацца. А для гэтага
звярніцеся да свайго лор-урача па
месцы жыхарства.
 — Чэрыкаў, Іна. Скажыце,
ці існуюць супрацьпаказанні для
лячэння з дапамогай іголкатэрапіі?
— Так, такія супрацьпаказанні
існуюць. Да іх адносяцца пухлінныя працэсы і вострае парушэнне
псіхікі.
 — Мінск, Іван Пятровіч.
Мне 32 гады. Дзесяць гадоў пакутую ад псарыязу. Чуў, што гэты дыягназ — на ўсё жыццё. Ці
можна паменшыць наступствы
хваробы з дапамогай траў?
— Псарыяз — вельмі сур'ёзнае
захворванне. І сапраўды, у вельмі
многіх пацыентаў ён застаецца на
ўсё жыццё. Своеасаблівасць гэтай хваробы заключаецца ў тым,
што ў яе могуць быць спантанныя
рэмісіі. І незразумела, з чым гэта
звязана.
Часам пры псарыязе могуць
дапамагчы адмысловыя зборы з
траў. Бывае, наступствы хваробы
памяншае іголкатэрапія. А некаму дапамагае псіхатэрапія і гіпноз.
Трэба падбіраць лячэнне з дапамогай спецыялістаў.
 — Маладзечна, Галіна, 35
гадоў. У мяне пастаянны боль у
каленях пры хадзе. З чым гэта
можа быць звязана і да якога спецыяліста трэба звяртацца?
— Спачатку трэба звярнуцца
да тэрапеўта для таго, каб выключыць нейкую рэўмапаталогію. А
потым зрабіць ультрагукавое даследаванне каленных суставаў.
 — Ашмяны, Іван Пятровіч. Нядаўна ўрачы ў мяне знайшлі камяні ў жоўцевым пузыры. Прапануюць шпіталізацыю
і нават аперацыю. А ці можна
пазбегнуць гэтага? Магчыма,
дапамогуць нейкія народныя
сродкі?
— Усё залежыць ад памеру камянёў, іх колькасці. Калі камяні вялікія, іх будзе складана растварыць,
практычна немагчыма. Дробныя ж
камяні — 3—7 мм — растварыць
можна з дапамогай працяглага прыёму урсадэзаксіхолевай кіслаты.
Але ёсць рызыка, што яны заб'юць
жоўцевы праток, і гэта прывядзе да
вострай хірургічнай сітуацыі. Народныя ж сродкі, розныя травяныя настоі могуць змяніць склад жоўці, але
зноў-такі, усё тут залежыць ад тыпу
камянёў. У любым выпадку з кожным пацыентам трэба разбірацца
індывідуальна. Паколькі ў вашым
выпадку прапанавана аперацыя,
значыць, да яе ёсць паказанні.
(Заканчэнне будзе.)

МАЛАКО ДЛЯ ДЗІЦЯЧАГА ХАРЧАВАННЯ — ТОЛЬКІ СА СПЕЦЫЯЛЬНЫХ ФЕРМАЎ
Новыя дзяржаўныя стандарты на дзіцячы кефір і дзіцячае стэрылізаванае
малако ўведзены ў дзеянне з 1 ліпеня. Яны распаўсюджваюцца на прадукты, прызначаныя для харчавання
дзяцей першага года жыцця ў якасці
прыкорму, пачынаючы з васьмі-, дзевяцімесячнага ўзросту, а таксама для
непасрэднага выкарыстання ў ежу для
дзяцей ва ўзросце ад 1 да 3 гадоў.
Для вырабу дзіцячых кефіру і стэрылізаванага малака, згодна з новымі стандартамі, павінна выкарыстоўвацца малако толькі гатунку
«экстра» і вышэйшага гатунку. Пры гэтым
малако адбіраецца на спецыяльных фермах,
да якіх прад'яўляюцца павышаныя патрабаванні па санітарным стане, здароўю кароў,
якасці іх кармлення, якасці атрыманага ад іх
малака. Важна адзначыць, што стандарты не

г. п. Парычы.

8 ліпеня —
Дзень
прафілактыкі
алкагалізму

прадугледжваюць выкарыстання любога віду
прадуктаў расліннага паходжання.
Разам з патрабаваннямі да якасці сыравіны дапоўнены пералік паказчыкаў бяспекі, што нарміруюцца. Устаноўленыя патрабаванні мэтанакіравана адаптаваныя
для дзіцячага харчавання ў залежнасці ад
узроставай групы. Напрыклад, для прадуктаў харчавання для дзяцей ранняга ўзросту строга абмежавана ўтрыманне бялку і
кальцыю, паколькі павышанае ўтрыманне
гэтых элементаў у прадукцыі можа аказаць
адмоўны ўплыў на арганізм дзіцяці.
Стандартамі прадугледжаны выраб прадуктаў наступных відаў тлустасці: 2,8, 3,2 і 3,5
працэнта. Акрамя таго, у стандартах пашыраны асартымент дзіцячага кефіру і дзіцячага
стэрылізаванага малака. Так, кефір можа
выпрацоўвацца двух відаў: дзіцячы кефір і

дзіцячы ўзбагачаны кефір, які, у сваю чаргу,
можа вырабляцца з вітамінамі С, В1, РР. Дзіцячы кефір можа быць узбагачаны чыстымі
жывымі культурамі біфідабактэрый. У гэтым
выпадку прадукт будзе мець найменне біякефіру дзіцячага. Такі прадукт таксама можа
ўтрымліваць вітаміны С, В1, РР. Асартымент
дзіцячага стэрылізаванага малака ўключае:
малако дзіцячае стэрылізаванае; з вітамінам
С; з вітамінам А; з вітамінамі А, С, D; з вітамінамі С, В1, РР; з лактулозай.
Прадукты ўпакоўваюцца ў спажывецкую
тару з аплікатарам «саломка» ці без яго намінальным аб'ёмам не больш за 250 мл. Памер фасаванай прадукцыі звязаны з тым,
што для дзіцяці дастаткова такой колькасці
прадукту для разавага ўжывання ў ежу, тым
больш што пасля ўскрыцця ўпакоўкі прадукт захоўванню не падлягае. Для прадукцыі

СУШЫЦЕ ЧАРКІ,

Гадоў сто таму ў Беларусі не было наркалагічнай службы, не вялася статыстыка ўжывання алкаголю. Таму немагчыма
дакладна сказаць, як менавіта ўзаемадзейнічалі са спіртным нашы продкі. Тым
не менш, знаўцы мяркуюць, што лепш,
чым цяпер. Сёння мы разлічваем гадавую
колькасць алкаголю, што прыпадае на аднаго жыхара. Паказчык гэты роўны 12 літрам. Або 14 — на кожнага дарослага. Чаму
спецыялісты называюць гэту лічбу страшнай? Вось што думае пра гэта загадчык
кафедры псіхіятрыі і наркалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, доктар медыцынскіх навук,
прафесар Раман ЕЎСЯГНЕЕЎ.
— Колькасць алкаголю, які прыпадае на душу насельніцтва ў год — паказчык аб'ектыўны.
Яго можна дакладна пралічыць. Прычым як у
дачыненні да алкаголю, які прадаецца легальна,
так і ў дачыненні да алкагольных напояў, прыгатаваных у хатніх умовах. 12 літраў на душу
насельніцтва — гэта насамрэч дрэнна і страшна. Замежныя даследчыкі ўстанавілі, што крытычнымі з'яўляюцца 8 літраў алкаголю на душу
насельніцтва ў год.
— Гэта лічба з'яўляецца крытычнай для
канкрэтнага чалавека, для нацыі?
— І для чалавека, і для нацыі. Пакуль норма
не перавышаецца, не наступаюць шкодныя наступствы, звязаныя ў першую чаргу з псіхічным,
фізічным і сацыяльным здароўем людзей.
— Алкаголь можна ўжываць без шкодных
наступстваў?
— Дастаткова не выходзіць за пэўныя межы.
Вызначаюцца яны адной дозай, роўнай 10 мл
100-працэнтнага алкаголю. Гэта 25 г — адна
чарка гарэлкі, або кан'яку, або віскі, 150-200 г (у
залежнасці ад крэпасці) віна, 300 г піва. Бяспечнае ўжыванне алкаголю абмежаванае 20 дозамі
на тыдні для мужчын і 12 дозамі для жанчын. Пры
гэтым за адну выпіўку нельга ўжываць звыш
5 доз. Два дні на тыдні павінны быць поўнасцю свабоднымі ад алкаголю. Нельга дапускаць
цяжкіх ап'яненняў. Такія нормы павінны мець на

ўвазе здаровыя, уладкаваныя людзі. Аднак існуе
катэгорыя людзей, для якіх усё вышэйсказанае
не актуальна — ім проста наогул нельга ўжываць алкаголь.
— Сотні тысяч людзей у нашай краіне ні ў
якія нормы не ўкладваюцца і ніякіх правілаў
піцця не прытрымліваюцца. Чым гэта пагражае не толькі ім самім, але і нацыі ў цэлым?
— Нават тыя страты, што можна падлічыць,
нашмат перавышаюць любы даход ад продажу алкаголю па любым кошце. Гэта аксіёма для любой
краіны. Іншая рэч, даход атрымліваецца адразу,
а расходы размяркоўваюцца паступова і па многіх ведамствах... Тым не менш, для грамадства
адназначна ў разы больш выгадна, калі людзі не
п'юць алкаголь наогул. Пра гэта сведчаць нават
прыблізныя падлікі страт. Узяць хоць бы той жа
траўматызм. 23 працэнты жыхароў сталіцы з траўмамі атрымалі іх у стане алкагольнага ап'янення.
Пераломы рукі, галёнкі, сцягна і г.д. — гэта некалькі месяцаў бальнічнага. Вось і лічыце... А ёсць
жа яшчэ злачынствы, учыненыя ў алкагольным
стане. Вядома, што да 70 працэнтаў самазабойстваў здзяйсняюцца ў гэтым жа стане. 70 працэнтаў тых, хто патануў, таксама былі «пад градусам».
Злоўжыванне алкаголем хаваецца і ў падмурку
шэрагу хранічных хваробаў — такіх, як гіпертанія,
язвавая хвароба страўніка, гепатыт і г.д. Пералік
шкодных аспектаў, з якімі ў рэшце рэшт вымушана
змагацца грамадства, можна працягваць...
— Алкагольная залежнасць адбіваецца і
на нашчадках...
— Ужо не адно стагоддзе вядома, што ў жанчын, якія выпіваюць падчас цяжарнасці і груднога кармлення, значна радзей дзеці бываюць
здаровымі, без фізічных і псіхічных дэфектаў.
Вылучаюць нават асобную паталогію — алкагольны сіндром плода, або прыроджаную выродлівасць, звязаную са злоўжываннем алкаголем цяжарнай жанчынай.
Стэрылізаваць хворых на алкагалізм — не
выйсце. Па-першае, гэта немагчыма па агульначалавечых, маральных паняццях. Па-другое, бессэнсоўна, паколькі няма аднаго канкрэтнага гена,
які адказваў бы за развіццё алкагалізму... Пытан-

не абмежавання нараджальнасці сярод пітушчых
людзей узнікае ў грамадстве з-за іх менш адказных сэксуальных паводзінаў. Людзі разумныя, з
добрай генетыкай больш сур'ёзна ставяцца да
сваіх рэпрадуктыўных паводзінаў і таму ступень
пладавітасці ў іх больш нізкая. Выйсце тут адно:
зніжаць узровень спажывання спіртнога. І адначасова прывіваць людзям пачуццё адказнасці за
свае ўчынкі, у тым ліку за народжаных дзяцей.
— Алкагольнага гена няма, але ж схільнасць да алкагольнай залежнасці перадаецца
ў спадчыну?
— Сапраўды, перадавацца можа толькі схільнасць, а не сама хвароба. Тут як і з шэрагам
іншых захворванняў — той жа гіпертаніяй, цукровым дыябетам... Яны не перадаюцца адным
канкрэтным генам, толькі спалучэнне шэрагу
генаў робіць чалавека схільным да развіцця паталогіі. Рэалізацыя любой схільнасці залежыць
у першую чаргу ад ладу жыцця чалавека. Генетычная схільнасць — не фатальная.
— Вы сказалі, што ёсць людзі, якім нельга
ўжываць алкаголь нават у меру...
— Калі сярод сваякоў першай ступені сваяцтва, а гэта маці, бацька, родныя браты і сёстры,
ёсць людзі, якія пакутуюць ад алкагольнай залежнасці, то рызыка развіцця алкагольнай залежнасці ўзрастае ў 4-5 разоў. Менавіта для такіх
людзей не існуе ніякіх бяспечных дозаў, ніякай
нормы ўжывання алкаголю, ім проста нельга
піць! Сярод сотні звычайных людзей, якія ўжываюць алкаголь, на алкагалізм захварэюць 5
чалавек, а сярод тых, у каго пілі сваякі, — 20-25
працэнтаў. Таму ж, у каго двое ці больш сваякоў мелі праблемы з алкаголем, не варта нават
каштаваць алкаголь. Дарэчы, у краінах з добра
інфармаваным насельніцтвам ёсць людзі, якія
ніколі не каштавалі алкаголь. Яны ўслых называюць сябе біялагічнымі алкаголікамі...
— З пункту гледжання псіхалогіі, залежнасці ад тытуню, алкаголю, азартных гульняў,
шопінгу, тэлевізара і г.д. павінны быць вельмі
падобнымі...
— Шмат падобнага паміж імі і ў біялагічным
сэнсе, ва ўплыве на работу галаўнога мозга.

А вось па наступствах залежнасці, безумоўна,
адрозніваюцца. Азартная гульня можа прывесці
да жабрацтва, але не да гепатыту. Наогул хімічныя залежнасці прыводзяць да цялесных, псіхалагічных і сацыяльных наступстваў, нехімічныя
часцей звязаны з наступствамі псіхалагічнага,
псіхічнага і сацыяльнага кшталту. Так што пры
лячэнні розных залежнасцяў могуць прымяняцца
падобныя метады лячэння.
— Што вельмі важна ўсведамляць адносна
гэтых наступстваў алкаголікам і іх сваякам?
— Небяспеку. Любы нарколаг на прыёме можа патлумачыць, што калі алкаголь будзе ўжывацца ў такім тэмпе, то праз два гады ў чалавека
з'явіцца вось такая праблема, праз пяць — вось
такая і г.д. З целам адбудзецца вось гэта і гэта, з
псіхікай — вось гэта, у сацыяльным сэнсе будзе
страта працы і сям'і.
Неабходна ўсведамляць і як зараджаецца
згубная залежнасць. Трэба звяртаць увагу на
характар ап'янення: чым больш ён адхіляецца
ад стандартнага — суправаджаецца неадэкватнымі паводзінамі, стратай памяці, — тым хутчэй
чалавек рызыкуе спіцца. Другі важны момант
— хуткае ўзнікненне псіхалагічнай залежнасці.
Чалавек пачынае шукаць нагоду выпіць, паколькі
яму добра толькі ў стане алкагольнага ап'янення. Трэці момант — хуткае павышэнне дозы для
дасягнення пэўнага стану. Нават гэтых прыкмет
дастаткова, каб улавіць развіццё залежнасці і пачаць з ёю змагацца. Спыняцца лепш за ўсё тады,
калі яшчэ не развілася фізічная залежнасць ад
задавальнення, які дае алкаголь.
І яшчэ: ніколі не выпівайце ў стане біялагічнага
або біяграфічнага крызісу. У першым выпадку маецца на ўвазе гарманальная перабудова падчас
палавога выспявання і ў час згасання палавой
функцыі — клімактэрычным перыядзе. Пад біяграфічным крызісам варта разумець любыя рэзкія
перамены ў жыцці — шлюб, развод, нараджэнне
дзіцяці, прафесійны рост, узбагачэнне ці збядненне... Не важна, станоўчы крызіс ці адмоўны. Чарку
можна ўзнімаць толькі тады, калі ўсё ўляглося.
— Што самае важнае ў лячэнні алкагольнай залежнасці?

ўстаноўлены наступныя тэрміны прыдатнасці: дзіцячы кефір — 72 гадзіны, дзіцячае стэрылізаванае малако — 20 сутак.
Рэкамендавана таксама ўказваць утрыманне вітамінаў у прадукце, узбагачаным
вітамінамі, не толькі ў абсалютных велічынях
мг, але і ў працэнтах ад іх рэкамендаванага
сутачнага спажывання для дзяцей ва ўзросце ад 1 да 3 гадоў.
Зараз у РУП «Інстытут мяса-малочнай
прамысловасці» знаходзяцца ў распрацоўцы стандарты на такія прадукты дзіцячага
харчавання як мясныя паўфабрыкаты і мясараслінныя пасечаныя, каўбасныя вараныя
вырабы і іншыя. Упершыню распрацоўваецца стандарт, які ўстанаўлівае спецыяльныя
патрабаванні да ялавічыны і цяляціны для
вытворчасці прадуктаў для дзяцей.
Сяргей РАСОЛЬКА.

або Каму не варта
лезці ў бутэльку?

— Разумець, што міма волі самога чалавека
вылечыць яго немагчыма. Па-другое, пачаць лячэнне трэба на этапе, калі залежнасць яшчэ не
сфарміравалася. Эфектыўных метадаў лячэння
алкагалізму пакуль не існуе. І вельмі небяспечна
ствараць ілюзіі наконт таго, што ты, шаноўны,
сёння пі, а заўтра мы цябе вылечым. Алкагалізм
— хранічная хвароба. Чалавек, які пераступіў
мяжу насустрач залежнасці, ніколі не вернецца
назад. Алкаголік ніколі не будзе піць як здаровы.
Ён заўсёды будзе алкаголікам у рэмісіі.
Калі добра і правільна пралячыць сотню залежных ад алкаголю, то рэмісія ад года і болей будзе дасягнутая толькі ў 20-25 працэнтаў.
Шматгадовая рэмісія назіраецца ў лічаных хворых з гэтай сотні. Вельмі многае залежыць ад
матывацыі. Пакуль чалавек не страціў сям'ю,
дзяцей, працу, яму ёсць за што трымацца. Пазней, калі такіх моцных матывацый няма, спробы
становяцца безвыніковымі.
— А можна перайсці ў ранг алкаголікаў у
рэмісіі без урачэбнай дапамогі?
— Гэта магчыма. Такая рэмісія ў наркалогіі
носіць назву спантаннай. Я ведаю людзей, якія
без урачэбнай дапамогі жывуць у рэмісіі і 10, і
20 гадоў.
— Наколькі рэальна прыдумаць такі лекавы прэпарат, які б як і алкаголь выклікаў у
чалавека эйфарыю, але не выклікаў шкодных
наступстваў?
— Тады народзіцца іншая залежнасць — ад
гэтага нібыта бясшкоднага лекавага прэпарата. З іншага боку, мы не ў стане паўплываць на
работу галаўнога мозга. Рэцэптары мозга адчувальныя да ўсіх біялагічна актыўных рэчываў,
якія цыркулююць у крыві. Сярод іншых у нас ёсць
і апіятныя рэцэптары, якія дазваляюць чалавеку
перажыць задавальненне, — ад фізічнай работы, ежы і г.д. Той, хто ўжывае псіхаактыўныя
рэчывы, у тым ліку алкаголь, штучна стымулюе
дзейнасць гэтых рэцэптараў.
— А чаму пітушчым людзям патрэбна перажываць штучнае задавальненне?
— Таму што гэта прасцей. Можна, безумоўна, зарабіць мільён долараў, стаць героем,

атрымаць Нобелеўскую прэмію, але для гэтага
патрэбна шмат гадоў і сілаў. А тут — шклянка
гарэлкі. Іншая рэч, гарэлка стварае ілюзію задавальнення, а гэта хутка знікае.
— Што могуць зрабіць бацькі, калі жадаюць сваім дзецям не мець праблем з алкаголем?
— У любым выпадку спрацуе іх асабісты
прыклад. Дарэчы, па гэтай прычыне дзеці пітушчых бацькоў часта ўвогуле пазбягаюць алкаголю. Яны нават перабольшваюць яго значэнне.
У ідэале бацькі павінны паводзіць сябе адэкватна і не баяцца абмяркоўваць тэму тытуню,
алкаголю і наркотыкаў.
Грамадства павінна дэрамантызаваць гэтыя
рэчывы. А нашы СМІ ўсё яшчэ паказваюць ліпавых зорак, якія бравіруюць сваімі колішнімі алкагольнымі і наркатычнымі залежнасцямі. Такіх людзей нельга папулярызаваць. Бо адзін выжыў, а
пяць ці дзесяць яго сяброў загінулі. Журналістам
трэба шукаць нармальных куміраў — разумных,
уладкаваных, якія не п'юць, цудоўна сябе адчуваюць і гатовы расказаць пра гэта.
Вытворцы алкаголю, тытуню заўсёды будуць
аказваць ціск на тыя ж СМІ, якія рэкламуюць, рамантызуюць такія псіхаактыўныя рэчывы. Людзі
ж павінны разумець, што за кошт іх недасведчанасці нехта атрымлівае велізарны даход. Я
не стамлюся змагацца з рэкламай таго ж піва...
Хоць пра што мы гаворым, калі ў нас адкрыта
рэкламуюцца такія прэпараты, як валакардын і
карвалол? Юрыдычна гэта тое ж самае, што сказаць «закуры марыхуану — супакой сэрца». Валакардын і карвалол — гэта фенабарбіталы, якія
знаходзяцца ў тым жа шэрагу, што і апіяты...
Добра інфармаваны чалавек адназначна больш
абаронены ад развіцця залежнасці. Я пытаюся ў
сваіх курсантаў: хто выпіваў за апошні месяц? Лес
рук. А хто ўводзіў сабе апіяты ўнутрывенна? Ніхто.
А чаму? Набыць жа іх таксама нескладана. А проста курсантам добра вядома, што апіяты — гэта
хуткая залежнасць, ВІЧ-інфіцыраванне і крыміналізацыя. Вакол алкаголю ж яшчэ шмат рамантыкі
і мала праўдзівай інфармацыі...
Святлана БАРЫСЕНКА.

