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Вы ле чыць цяж ка. 
Але мож на кант ра ля ваць

— Крыс ці на, Ра га чоў. Дзі ця ці 3 га ды. Ка шаль 
і на смарк кож ныя два тыд ні, аж да ва ні таў. Зда лі 
ана ліз, вы яві ла ся алер гія на ма ла ко, яла ві чы-
ну, буль бу. Ці трэ ба вы да ліць з ра цы ё ну гэ тыя 
пра дук ты? Ці трэ ба вы да ліць так са ма тва рог і 
ке фір, ка лі алер гія на цэль нае ма ла ко?

— Ка шаль і на смарк, ве ра год на, не алер гіч на га 
па хо джан ня. Ка лі ня ма пры сту паў аб ця жа ра на га 
ды хан ня — бран хі яль най астмы, ка лі ня ма ску-
ра ных пра яў — ата піч на га дэр ма ты ту, то на ўрад 
ці мож на звяз ваць сі ту а цыю з алер гі яй на бя лок 
ка ро ві на га ма ла ка, яла ві чы ну ці буль бу. Ка лі б гэ-
та бы ло так, то трэ ба бы ло б поў нас цю вы да ляць з 
ра цы ё ну пе ра лі ча ныя пра дук ты, а ка лі ў да чы нен ні 
да ма ла ка, то ўсё, што га ту ец ца з ма ла ка, ці тое, 
ку ды яго да баў ля юць. Ёсць спе цы яль ныя пра дук ты, 
які мі за мя ня юць ма ла ко пры алер гіі. Ёсць пра дук ты 
поў на га гід ро лі зу бял ку ма ла ка і пра дук ты на асно-
ве амі на кіс лот. Пад бі раць іх мож на толь кі пас ля 
поў на га аб сле да ван ня дзі ця ці. Што да буль бы, то 
вы яў ле ныя іму наг ла бу лі ны Е яшчэ не ўказ ва юць 
на клі ніч ную алер гію. Не аб ход на ча со ва вы да ляць 
яе з ра цы ё ну, а по тым па кры се ўво дзіць, ра біць 
спе цы яль ныя пра ва ка цый ныя про бы.

— Ган на, Ма зыр. Пас ля кан так ту з кле ем з'я-
ві ла ся кра піў ні ца, апух лі ру кі і твар, ру кі па чыр-
ва не лі ў мес цы пры пу хан ня. Пра пі са лі ўко лы 
кле мас ці ну. Але ста ла горш. Ці мо жа гэ та быць 
рэ ак цыя на ўкол? Ра ней бы ла алер гія на ўкус 
пча лы... Як мож на да ве дац ца, ці бы ла алер гія 
на гэ ты раз?

— Гэ та пра ява кан такт най кра піў ні цы на хі міч нае 
рэ чы ва. Вост рая кан такт ная кра піў ні ца зні ма ец ца ў 
за леж нас ці ад сту пе ні вы ра жа нас ці клі ніч ных пра яў 
пры ёмам — у таб ле та ва най фор ме або ў вы гля дзе 
ін' ек цый — ан ты гіс та мін ных прэ па ра таў. Кле мас-
цін — доб ры прэ па рат для ку пі ра ван ня вост рых 
сімп то маў ску ра ной алер гіі. Алер гіч ныя рэ ак цыі, па 
вя лі кім ра хун ку, бы ва юць на лю бы прэ па рат, але ў 
да дзе ным вы пад ку — на ўрад ці.

— Тац ця на, Мінск. Дзі ця ці 8 га доў. Пас ля зна-
хо джан ня на сон цы ўсе ад кры тыя ўчаст кі це ла 
ў яго па кры ва юц ца чыр во ны мі пля ма мі. Што 
ра біць?

— Тут важ на, што са праў ды мае быць — прос та 
чыр во ныя пля мы або пу хі ры? Гэ та мае зна чэн не 
для пра віль най па ста ноў кі ды яг на зу. Ве ра год на, у 
ва шым вы пад ку раз мо ва ідзе аб пра мя нё вай кра-
піў ні цы. Ця пер не аб ход на па збя гаць па ез дак у рэ гі-
ё ны з ак тыў най со неч най ін са ля цы яй, бо мо жа быць 
і па гар шэн не сі ту а цыі. У лет ні час трэ ба аба ра няць 
ску ру ад пра мых со неч ных пра мя нёў — на дзя ваць 
лёг кую ша пач ку з шы ро кі мі па ля мі, адзен не, якое 
бу дзе мак сі маль на пры кры ваць ру кі і но гі. І ў той 
час, на які пры па дае з'яў лен не кра піў ні цы, па ка за-
ны пла на вы пра фі лак тыч ны пры ём су праць а лер-
ген ных прэ па ра таў дру го га па ка лен ня, да зво ле ных 
для пра цяг ла га ўжы ван ня. А які ме на ві та прэ па рат і 
ў якой до зе, трэ ба аб мер ка ваць з ле ча чым ура чом. 
Ён па ві нен улі чыць цэ лы шэ раг мо ман таў.

— Воль га, Мінск. Хлоп чы ку 6 га доў. Ды яг-
на зы: астма, алер гіч ны ры ніт, час та тан зі літ, 
фа рын гіт. Пры ма лі флік са цід, сін глон, ан ты-
ры нол. Аб струк цыю зды ма ем саль бу та мо лам, 
звы чай на — бе ра ду а лам і но-шпа з су прас ці нам. 
Да яко га спе цы я ліс та нам трэ ба звяр нуц ца, каб 
па зба віц ца за цяг ну тых за хвор ван няў?

— Астма — хра ніч нае алер гіч нае за хвор ван не, 
якое вы ле чыць цяж ка, мож на хі ба з да па мо гай ме-
ды ка мен таў кант ра ля ваць. І пры ём та го ці ін ша га 
су праць за па лен ча га прэ па ра ту — флік са ці ду або 
сін гло ну — па ві нен быць вель мі пра цяг лым. Мі ні-
мум тры ме ся цы, пас ля ча го, ка лі да ся га ец ца пэў ны 
кант роль, аб' ём ля чэн ня змян ша ец ца і дзі ця пе-
ра вод зяць на тэ ра пію-пад трым ку. До за-пад трым-
ка пры зна ча ец ца дзесь ці на год. Дзе ці з астмай і 
алер гіч ны мі ры ні та мі да во лі час та па ку ту юць і ад 
ві рус ных ін фек цый, пра сту ды, та му што ў іх зні жа на 
аба ро на слі зіс тых аба ло нак ды халь ных шля хоў. У 
сі ту а цыі час тых ін фек цый ных за хвор ван няў па тра-
бу ец ца іму нас ты му лю ю чая тэ ра пія. Яе мо жа пры-
зна чыць урач-пе ды ятр. Ін шая спра ва, ёсць прэ па-
ра ты, якія мож на пры зна чаць без ацэн кі зы ход на га 
ста ну, а ёсць тыя, якія па тра бу юць пра вя дзен ня 
па пя рэд ня га ана лі зу. За воч на ж даць рэ ка мен да цыі 
па кан крэт ным прэ па ра це не маг чы ма — дзі ця трэ-
ба ба чыць. У пер шую чар гу не аб ход на звяр нуц ца 
да ўра ча-пе ды ят ра, а да лей пры не аб ход нас ці ён 
мо жа на кі ра ваць і да іму но ла га.

— Ка ця ры на, Ор ша. У дзі ця ці з 3 ме ся цаў піг-
мент ная кра піў ні ца з адзін ка вы мі са лі тар ны мі 
мас та цы то ма мі. У 2 га ды бы лі вы яў ле ны алер-
ге ны на ўку сы на ся ко мых, а так са ма ку ры цу, 
ма ла ко, та ма ты, арэ хі, мо рап ра дук ты, про па ліс, 
фар ба валь ні кі, цу кар, ка ка ву, хат ні пыл. Ста лі 
пры трым лі вац ца гі па а лер ген на га бы ту. Але пля-
мы не пра хо дзяць. Ка ло лі прэд ні за лон, але ён 
не над та да па ма гаў. Прай шло не як са мо, дзесь-
ці праз ты дзень. По тым бы ло за ціш ша. Пас ля 
з'я віў ся боль у жы ва це, га лаў ны боль. Яко му 
спе цы я ліс ту нам трэ ба па ка зац ца?

— Ка лі ды яг наз піг мент най кра піў ні цы па стаў-
ле ны пра віль на, то не аб ход на ра зу мець, што та-
кое за хвор ван не не вы леч нае. Ад нак за хвор ван не 
мо жа пра ця каць з пе ры я да мі па ляп шэн ня. І для 
гэ та га пра во дзіц ца сімп та ма тыч нае ля чэн не. У пе-
ры яд аб васт рэн няў вы ка рыс тоў ва юц ца су праць-
а лер гіч ныя прэ па ра ты. Ка лі на фо не піг мент най 
кра піў ні цы з'я віў ся боль у жы ва це, га лаў ны боль, 
то трэ ба вы клю чыць па шко джан не ўнут ра ных ор-
га наў. Кра піў ні ца — гэ та мас та цы тоз, кра піў ні ца 
піг мент ная — гэ та ску ра ныя пра явы мас та цы то-
зу. А ёсць ва ры ян ты, ка лі ўцяг ва юц ца ўнут ра ныя 
ор га ны. Та му па чаць трэ ба з аб сле да ван ня ва 
ўра ча-пе ды ят ра, да лей аб сле да ваць воч нае дно 
ў аку ліс та, пры па ка зан нях — пра вес ці рэнт ге на-
гра му, або кам п'ю тар ную та маг ра фію, або маг-
ніт на-рэ за нанс ную та маг ра фію га лаў но га моз га, 
уль тра гу ка вое да сле да ван не ор га наў бруш ной 
по лас ці.

— Ка ця ры на, Пін скі ра ён. Дзі ця ці 2,5 го да. 
Ды яг наз — ата піч ны дэр ма тыт. Ля чы лі пар ла-
зі нам, ад ван та нам, эн тэ ра жэр мі най, плюс гі-
па а лер ген ная ды е та, па ста ян нае ўвіль гат нен-
не ску ры. Пе рай шлі з груд но га карм лен ня на 
су ме сі. Праз ча ты ры ме ся цы па ляп шэн няў не 
бы ло. Зда лі ана ліз на дыс бак тэ ры ёз, вы явіў ся 
за ла ціс ты ста фі ла кок. Ці ёсць сэнс здаць ана-
ліз на алер гію? Ці ёсць су вязь па між ата піч ным 
дэр ма ты там і пе ра не се най стрэп та дэр мі яй? Ці 
маг чы ма, што вы сып кі пра яў ля юц ца та му, што ў 
кі шэч ні ку ёсць ста фі ла кок? Што па ра і це 
для ба раць бы з дэр ма ты там?

— Я так ра зу мею, гэ та ран ні па ча так ата-
піч на га дэр ма ты ту. І трэ ба па мя таць, што 
асноў ны алер ген у та кой сі ту а цыі — бя лок 
ка ро ві на га ма ла ка. Та му ад ра зу паў стае 
пы тан не аб без ма лоч най ды е це, а гэ та не 
толь кі ад сут насць у ра цы ё не са мо га ма ла-
ка, але і ўся го, што га ту ец ца на ма ла цэ і 
ку ды яно да баў ля ец ца. Каб вес ці дак лад-
ную раз мо ву, па тра бу ец ца алер га ла гіч нае 
да сле да ван не. Гэ та бу дзе стан дарт ная хар-
чо вая па нель або вы зна чэн не ў раз на бой 
алер генс пе цы фіч ных ан ты це лаў да роз ных 
хар чо вых пра дук таў — не эк за тыч ных, вя-
до ма, а тых, які мі не аб ход на кар міць дзі ця. 
Ад мя няць груд ное вы корм лі ван не не трэ ба 
бы ло з той пры чы ны, што пе ра вод на штуч-
нае карм лен не зда роўя дзі ця ці не да баў ляе. 
Менш алер гіч на га пра дук ту, чым груд ное 
ма ла ко, не знай сці.

Нель га ата я сам лі ваць ата піч ны дэр ма-
тыт і хар чо вую алер гію. З уз рос там у дзя цей 
мя ня юц ца ме ха ніз мы раз віц ця ата піч на га 
дэр ма ты ту. У іх ёсць па ру шэн не аба рон чай 
функ цыі ску ры: яна лёг ка пра пус кае алер-
ге ны, якія ёсць ва кол нас. Та му з ця гам ча су 
да алер гіі на хар чо выя аген ты да лу ча ец ца 
алер гія на ін шыя.

За ла ціс ты ста фі ла кок, мік ра гры бы лю-
бяць та кую сла ба аба ро не ную ску ру. Гэ-
так са ма ва ўсіх дзя цей з ата піч ным дэр-
ма ты там і ў страў ні ка ва-кі шач ным трак це 
на зі ра юц ца дыс бія тыч ныя змя нен ні. У та кой 
сі ту а цыі, акра мя пра віль най ды е ты, мяс цо ва га ля-
чэн ня, до гля ду за ску рай, не аб ход на і ка рэк цыя 
та го ж дыс бі ё зу. Па трэб ны пра бі ё ты кі. Якія — трэ ба 
ве даць, на прык лад, як доў га вы ся ва ец ца ста фі ла-
кок і ін шыя мо ман ты.

Рыс без ма ла ка, сок без цук ру
— Анд рэй, Го мель. У мя не больш за 2 ме ся цы 

за кла дзе ны нос, на смарк, чхан не. Алер гіі ні ко лі 
не бы ло. Гай ма ры ту ня ма. Пры зна чы лі ла ра та-
дзін і спрэй віб ра цыл. Але не над та да па ма гае. 
Што ра біць?

— Ка лі вам да 18 га доў, то ў пер шую чар гу трэ ба 
па да зра ваць алер гіч ны пра цэс. І ка лі не да па ма га-
юць ан ты гіс та мін ныя прэ па ра ты, якія вы на зва лі, у 
тым лі ку ў вы гля дзе спрэю, то пы тан не трэ ба ста-
віць аб пры зна чэн ні ін тра на заль ных глю ка кор ты-
кас тэ ро і даў. Ка лі вам больш за 18 га доў, то трэ ба 
па да зра ваць ва за ма тор ны ры ніт. З гэ тым і па ві нен 
ра за брац ца ўрач-алер го лаг для да рос лых.

— Яў ген. Алер гіч ныя рэ ак цыі па чы на юц ца 
на пры кан цы мая і доў жац ца да па чат ку жніў-
ня — чхан не, сверб у но се, за кла дзе насць но са, 
во чы свяр бяць і чыр ва не юць, а пас ля і пад пу-
ха юць, ка лі ня ма маг чы мас ці ўжыць прэ па рат. 
Як быць?

— Вы апіс ва е це кла січ ныя пры кме ты пыл ко вай 
алер гіі, па лі но зу ў вы гля дзе се зон на га алер гіч на га 
ры ні ту і кан' юнк ты ві ту. Пер шае вый сце — ля чэн-
не пра фі лак тыч нае і па фак це ў час аб васт рэн-
ня па лі но зу. Гэ та бу дзе пры ём су праць а лер гіч ных 
прэ па ра таў дру го га па ка лен ня. Ка лі іх не ха пае, 
то і су праць а лер гіч ныя кроп лі ў во чы, ка лі і іх не 
ха пае, то і ў нос. Кан крэт ны аб' ём ля чэн ня трэ ба 
вы зна чаць з улі кам ва ша га ўзрос ту і не па срэд на 
пад час пры ёму. Для гэ та га іс ну юць спе цы я ліс ты — 
тэ ра пеў ты і ота ры на ла рын го ла гі. Дру гое вый сце — 
гэ та вы зна чыць спа чат ку, на што кан крэт на ёсць 
алер гія. Ве ра год на, гэ та пы лок зла ка вых, дзі кіх і 
куль тур ных. З кан ца ве рас ня-каст рыч ні ка трэ ба 
звяр нуц ца да ўра ча-алер го ла га, па ста віць ску ра-
ныя про бы з пыл ко вы мі алер ге на мі і ўдак лад няць, 
на што ў вас ёсць рэ ак цыя. Да лей алер го лаг бу дзе 
вы ра шаць пы тан не аб ля чэн ні — яно бу дзе пла на-
вым, пра цяг лым, каб зра біць ар га нізм мак сі маль на 
не ад чу валь ным да па доб на га ўздзе ян ня.

— Алі на, Мінск. У дзі ця ці на штуч ным вы-
корм лі ван ні на це ле з'я ві лі ся чыр во ныя шур па-
тыя плям кі і вы сып кі на шчоч ках. Урач па ста віў 
ды яг наз — ата піч ны дэр ма тыт, пры зна чыў фе-
ніс ціл, гар ма наль ную мазь і срод кі для ўвіль гат-
нен ня. Ча со ва гэ тыя ме ры да па ма га лі, але хут-
ка зноў усё паў та ры ла ся. Пе рай шлі на су месь 
«Фры са пеп» — ску ра іс тот на ачыс ці ла ся. За раз 
дзі ця ці 7 ме ся цаў, не мо жам увес ці пры корм, 
на ўсё вы сы пае. Пас ля пры шчэ пак — так са ма 
аб васт рэн не. Што ра біць?

— Раз мо ва ідзе пра алер гію на бял кі ка ро ві на-
га ма ла ка. Уз рост дзі ця ці па тра буе ўжо ўвя дзен ня 
пры кор му. Гэ та мо жа быць мо на кам па нент ная ка-
ша — без ма лоч ныя рыс, грэч ка. Дру гі пры корм — 
мо на кам па нент нае пю рэ з га род ні ны, час цей гэ та 
ка бач кі, трэ ці пры корм — мо на кам па нент нае мяс-
ное пю рэ — гэ та сві ні на, ба ра ні на або тру ся ці на, 
да лей — мо на кам па нент ныя со кі і фрук то выя пю рэ 
без цук ру — па чы на ем звы чай на з яб лыч на га. Но-
вы пры корм да ём у не вя лі кай коль кас ці (як, да рэ чы, 
і зда ро вым дзе цям). Ка лі пе ра но сіц ца доб ра, зна-
чыць, уво дзім да ад па вед най уз рос ту нор мы ця гам 
ся мі-дзе ся ці дзён. Але най лепш у ва шай сі ту а цыі 
прай сці алер га ла гіч нае да сле да ван не, вы зна чыць 
алер генс пе цы фіч ныя ан ты це лы ў кры ві і вы браць 
у пер шую чар гу тыя, на якія ня ма гэ тых ан ты це лаў 
або ўзро вень ніз кі. Гэ та да па мо жа з боль шым пос-
пе хам уво дзіць пры кор мы.

— Іры на, Мін ская воб ласць. Праз ней кі час 
пас ля на ня сен ня кас ме ты кі па ве кі па чы на юць 
свяр бець. Пас ля змы ван ня яны чыр ва не юць, 

пры пу ха юць. Дзе мож на здаць ана ліз для вы-
яў лен ня кам па не нта, які гэ та пра ва куе?

— Вы апі са лі кла січ ны кан такт ны дэр ма тыт. Са-
мае ра зум нае — ад мо віц ца ад кас ме ты кі. Та му што 
кам па не нты ўсіх кас ме тыч ных срод каў для ва чэй 
вель мі па доб ныя. Дру гі ва ры янт — пад бі раць, што 
вы пе ра но сі це. Ні я кі ана ліз тут не пра па ну еш — 
яго прос та не іс нуе. Але ўсё ж та кі па спра буй це 
спа чат ку цал кам ад мо віц ца ад кас ме ты кі ця гам 
паў го да, а пас ля па спра буй це вяр нуц ца да яе вы-
ка ры стан ня.

— Ган на, Ві цебск. Сы ну 3 га ды, ад на ра джэн-
ня алер гія на пша ніч ную му ку, поўсць ка та, ара-
хіс, фун дук. Пра яў ля ец ца плям ка мі, якія свяр-
бяць. Урач ска заў, што дзі ця ад но сіц ца да гру пы 
ры зы кі па бран хі яль най астме. Ка лі мы пай шлі 
ў са док, то плям кі знік лі, але з'я віў ся моц ны 
ка шаль. Ці маг чы ма, што алер гія пра яў ля ец ца 
каш лем, і ці мож на пры та кіх па каз чы ках ужы-
ваць якія-не будзь ма лоч ныя пра дук ты?

— Вы па кі ну лі ма ла ін фар ма цыі, а та му не маг-
чы ма даць кан крэт ных рэ ка мен да цый. Пер шае, аб 
чым хо чац ца ска заць, — дзі ця пай шло ў са док, а гэ-
та азна чае і не па збеж нае ўзнік нен не рэ спі ра тор ных 
ві рус ных ін фек цый. Ка лі гэ та ін фек цыі, то пры чым 
тут алер гія? Толь кі ка лі ка шаль пра цяг лы, упар ты і 
су па дае з ужы ван нем ней кіх хар чо вых пра дук таў, 
та ды мож на га ва рыць аб алер гіі.

— Лю боў Анд рэ еў на, Мінск. Дзі ця ці 3 га ды. 
Апош нія паў го да мы ні як не мо жам па зба віц ца 
алер гіч на га дэр ма ты ту, які пра яў ля ец ца свер-
бам, кор ка мі пад ка ле ня мі, па чыр ва нен нем 
шчок. Ля чэн не ў алер го ла га да ло свае вы ні кі, 
за ўваж нае па ляп шэн не ёсць, але да кан ца ўсё 
не пра хо дзіць, за ста ец ца моц ны сверб па на чах. 
З фрук таў і ягад нам мож на яб лы кі, гру шы, чар-
ні цы, чар на сліў, жоў тыя слі вы. Дзі ця ці ў сад ку 
двой чы ў дзень да юць па 200 мл яб лыч на га 
со ку. Я лі чу, што гэ та для нас за шмат. Ці я да-
рэм на хва лю ю ся?

— Ата піч ны дэр ма тыт за ста ец ца ў гэ тым уз-
рос це за леж ным ад хар чо вых алер ге наў, але да-
лу ча юц ца і ін шыя ві ды сен сі бі лі за цыі. Сверб па 
на чах мо жа як раз свед чыць аб фар мі ра ван ні сен-
сі бі лі за цыі да аэ ра алер ге наў, якія ёсць у па вет ры, 
і да кля шчоў хат ня га пы лу, што ёсць у па душ ках 
і коў драх. Дзі ця, якое на вед вае са док, не мо жа 
пры трым лі вац ца гі па а лер ген най ды е ты. На ват у 
са мым най леп шым сад ку ні хто не ар га ні зуе та кі 
стол. Та му трэ ба раз бі рац ца. Ка лі ску ра ны пра цэс 
са праў ды цяж кі, то трэ ба ста віць пы тан не аб спы-
нен ні на вед ван ня сад ка. Аб' ём жа со ку — 400 мл 
у дзень — вя лі кі для 3-га до ва га дзі ця ці. Але ці са-
праў ды ў сад ку да юць столь кі со ку?

— Іры на, Го мель. Ля чы лі дзі ця ін га ля цы яй з 
са ля вым рас тво рам і за кап ва лі ок сі ме та за лін. 
З'я віў ся су хі ка шаль, пры зна чы лі ін га ля цыю, 
пас ля ча го спі на па кры ла ся сы пам, па чыр ва не-
ла, а ра ні цай па чыр ва не лі жы вот і твар, да та го 
ж твар кры ху пры пух. Ака за ла ся, што вы сып кі 
бы лі зме ша ны мі: алер га ін фек цый ны мі. Што нам 
ця пер ра біць?

— Трэ ба пра ана лі за ваць, чым вы кар мі лі дзі ця і 
ўсе ме ды ка мен ты, якія яно пры ма ла. А да лей трэ-
ба ра за брац ца: гэ та бы ла рэ ак цыя на кам па не нты 
ін га ля цыі, або на ан ты бак тэ ры яль ныя срод кі, або 
на ней кую ежу, якую ў гэ ты час атрым лі ва ла дзі ця. 
У пер шую чар гу гэ тае ва ша пы тан не па ві нен да па-
маг чы вы ра шыць урач-пе ды ятр. Ка лі ён за ўва жыць 
праб ле му, то мо жа на кі ра ваць і да алер го ла га. 
І праб ле му трэ ба ба чыць у пра цяг лым ста не, а тое, 
што ўзнік ла і прай шло, — тут алер го ла гу ня ма з 
чым раз бі рац ца.

— Воль га. Дзі ця ці ў 1 год ста ві лі ата піч ны 
дэр ма тыт, пры зна ча лі крэ он і лі нэкс. Урач ска-
заў, што да 3 га доў звы чай на гэ та пра хо дзіць. 
Прай шло на ват кры ху ра ней. Дзі ця на вед вае 
са док. А рап там у нас ёсць алер гія на хар чо выя 
пра дук ты? Ці вар та ра біць алер гап ро бы?

— Ёсць па няц це алер гіі на хар чо выя пра дук ты, 
а ёсць — сен сі бі лі за цыя, па вы ша ная ад чу валь-
насць. Алер гія мае клі ніч ныя пра явы, а па вы ша ная 
ад чу валь насць мо жа быць у вы гля дзе змя нен няў 
імун най сіс тэ мы на хар чо вы пра дукт, але клі ніч на 
за хвор ван ня ня ма. Вы ста ві це пы тан не, хут чэй, пра 
сен сі бі лі за цыю. Ска жу так: ка лі ўзяць усіх зда ро-
вых лю дзей і па ста віць ім алер гап ро бы, вы зна чыць 
алер генс пе цы фіч ныя ан ты це лы, то сен сі бі лі за цыя 
да хар чо вых пра дук таў вы явіц ца ў 10-30 пра цэн-
таў. Але гэ та ла тэнт ны, сха ва ны пра цэс, клі ніч на 
ня знач ны. Ці трэ ба вам та кое да сле да ван не — гэ та 
пы тан не. Па ка зан няў жа для яго ня ма.

Бяс цэн нае груд ное карм лен не
— Ан та ні на Мі ка ла еў на, Гро дзен ская воб-

ласць. Ата піч ны дэр ма тыт з дзя цін ства, але ні-
я кіх аб васт рэн няў на ежу не бы ло. Не па ко іць 
сверб, эк зэ мы, за па лен не лім фа вуз лоў. Ля чы лі 
дып рас па нам, роз ны мі ан ты гіс та мін ны мі прэ па-
ра та мі, ра бі лі плаз ма фе рэз, курс дэк са ме та зо-
ну і інш. Што вы мо жа це па ра іць?

— Ці пра во дзі ла ся алер га ла гіч нае аб сле да-
ван не дзі ця ці, у тым лі ку на хар чо выя алер ге ны, 
аэ ра алер ге ны? Ці атрым лі ва ла дзі ця ў ран нім 
уз рос це гі па а лер ген ную ды е ту? Коль кі га доў дзі-
ця ці ця пер? Ад гэ та га за ле жыць так ты ка ля чэн-

ня. Ка лі дзі ця ран ня га ўзрос ту, то трэ ба мець на 
ўва зе хар чо вую алер гію, раз бі рац ца з вя ду чым 
алер ге нам і вы да ляць яго з ра цы ё ну. Ка лі дзі ця 
ста рэй ша га ўзрос ту, то хар чо вая алер гія мае 
мен шае зна чэн не. Агуль ны прын цып — до гляд 
ску ры, мяс цо вая су праць за па лен чая тэ ра пія, а 
ме на ві та гар ма наль ныя і не гар ма наль ныя ма зі, 
ан ты гіс та мін ныя прэ па ра ты. На рэш це, дзе цям з 
упар тым дэр ма ты там пры зна ча ец ца сіс тэм нае 
ля чэн не іму на суп рэ сіў ны мі прэ па ра та мі, ад ным 
з якіх з'яў ля ец ца цык лас па рын. Вам не аб ход на 
пра кан суль та вац ца ва ўра ча-алер го ла га і, мо-
жа быць, шпі та лі за ваць дзі ця ў алер га ла гіч нае 
ад дзя лен не для поў на га аб сле да ван ня і ля чэн-
ня. Трэ ба мець на ўва зе, што ля чыць ата піч ны 
дэр ма тыт скла да на, мож на толь кі больш-менш 
па спя хо ва кант ра ля ваць яго.

— Ган на, Мінск. Дзі ця ці 6 га доў. Алер гія на 
пыл, поўсць ка тоў і па ля выя квет кі. Ды яг на зы: 
бран хі яль ная астма, мі кап лаз ма. Не па ко іць су хі 
ка шаль. Пра пі са лі флік са цід, але ён пе ра стаў 
да па ма гаць. Як ля чыць дзі ця? Як мож на ўма-
ца ваць яго імун ную сіс тэ му?

— Ёсць па няц це астмы кант ра лю е май і не кант-
ра лю е май. Ка лі гэ та апош ні ва ры янт у вы пад ку з 
пры зна ча ным ура чом прэ па ра там, зна чыць, трэ ба 
га ва рыць аб па ка зан нях па ве лі чэн ня аб' ёму ля-
чэн ня — до зы флік са ці ду або пры зна чэн ні кам бі-

на ва най тэ ра піі, вы бар якой за ле жыць ад 
уз рос ту. У ва шай сі ту а цыі гэ та мо жа быць 
кам бі на цыя та го ж флік са ці ду з саль не тэ-
ро лам або з ман тэ лу кас там. Што да ўма ца-
ван ня імун най сіс тэ мы, то, ка лі дзі ця час та 
хва рэе на пра сту ды, па тра бу ец ца іму нас ты-
му лю ю чая тэ ра пія. Яе вы бар за ле жыць ад 
уз рос ту і ад та го, ці зроб ле на да сле да ван не 
імун най сіс тэ мы. Ка лі яно не пра во дзі ла ся, 
то пры зна ча юць іму нас ты му лю ю чыя прэ-
па ра ты, якія не па тра бу юць та ко га ана лі зу, 
а ка лі зроб ле на, то ўрач ад штур хоў ва ец-
ца пры вы ба ры прэ па ра ту ад вы яў ле най 
праб ле мы ў іму ні тэ це. Мож на звяр нуц ца 
для гэ та га да ўра ча-пе ды ят ра, які на кі руе 
да ўра ча-іму но ла га.

— Але ся, Грод на. Дзі ця ці 6 га доў. 
Бран хі ты, пнеў ма ніі, алер гіч ныя рэ ак-
цыі. Алер гія на бя ро зу, пылавога кля-
шча, ка ка ва-ба бы. Пра дук ты вы да лі лі з 
ра цы ё ну, але ві рус ныя за хвор ван ні не 
спы ня юц ца. Ці ёсць тут су вязь?

— Тут важ на, ка лі ме на ві та гэ тыя ві рус-
ныя за хвор ван ні бы ва юць. Вяс ной-ле там 
пад ві рус ны мі за хвор ван ня мі мо жа ха вац-
ца пыл ко вая алер гія. Ка лі гэ та са праў ды 
ві ру сы і дзі ця ад но сіц ца да лі ку тых, хто 
час та хва рэе, то, як і лю бое ма лое, схіль-
нае да та кой ін фек цыі, яго трэ ба за гар-
тоў ваць, з ім трэ ба да стат ко ва бы ваць на 
све жым па вет ры, не абход на за бяс пе чыць 
ад па вед нае ўзрос ту ра цы я наль нае хар ча-
ван не, да баў ляць ві та мі на тэ ра пію во сен ню 
і зі мой. Маг чы ма, па ўста не пы тан не і аб 

пры зна чэн ні іму нас ты му лю ю чых прэ па ра таў. Ад-
нос на гэ тых ле каў ха чу ад ра зу пад крэс ліць, што не 
іс нуе цу да дзей най таб лет кі, якая на сто пра цэн таў 
змен шы ла б час та ту рэ спі ра тор ных ві рус ных за-
хвор ван няў. У кож на га дзі ця ці свае асаб лі вас ці 
імун най сіс тэ мы, і яе ад каз на адзін і той жа іму-
нас ты му лю ю чы прэ па рат у роз ных дзя цей бу дзе 
роз ным. Іму нас ты му лю ю чыя прэ па ра ты здоль ны 
змен шыць час та ту рэ спі ра тор ных ві рус ных ін фек-
цый мак сі мум на 10-40 пра цэн таў. Боль ша га ад іх 
па тра ба ваць не маг чы ма. Усім баць кам, чые дзе ці 
час та хва рэ юць і на вед ва юць са док, ма гу ска заць 
толь кі ад но: ва ша му дзі ця ці там не мес ца. На ней-
кі час трэ ба за няц ца ім до ма і ра біць тое, што я 
пе ра лі чыў вы шэй. Ка лі ня ма ку ды па дзець дзі ця і 
яно бу дзе пра цяг ваць на вед ван не сад ка, то трэ ба 
дак лад на ўсве дам ляць, што ту ды яно бу дзе ха дзіць 
па чар го вую ін фек цыю.

— Ма ры на, На ва по лацк. Пад ка жы це, ка лі 
лас ка, ці мо жа ля чэн не гіс таг ла бу лі нам асла-
біць іму ні тэт? Зда ец ца, ёсць алер гія, якая пра-
яў ля ец ца чхан нем.

— Гіс таг ла бу лін час та пры мя ня ец ца пры алер гіч-
ных за хвор ван нях, каб змен шыць клі ніч ныя пра явы 
алер гіі. Ней кі час гэ ты ме тад ля чэн ня пры мя няў ся 
до сыць шы ро ка. Пас ля бы ло за ўважа на, што не-
ка му прэ па рат да па ма гае, а не ка му не да па ма гае 
зу сім, а та му яго ў апош ні час вы ка рыс тоў ва юць 
знач на ра дзей. Ні я ка га да чы нен ня да аслаб лен ня 
іму ні тэ ту гіс таг ла бу лін не мае. Чхан не — гэ та, як 
пра ві ла, сімп том алер гіч на га на смар ку. Та му трэ-
ба раз бі рац ца, якая сту пень цяж кас ці алер гіч на га 
ры ні ту, з чым ён звя за ны. Вам па ка за на алер га-
абс ле да ван не.

— Люд мі ла Мі ка ла еў на, Ка лін ка ві чы. Да чцэ 
4 ме ся цы, у яе на шчоч ках, на це ле — чыр во ныя 
шур па тыя плям кі. У мя не так са ма ёсць та кі дэр-
ма тыт, які пад час ця жар нас ці аб васт рыў ся. Да ём 
дзі ця ці хар ча ван не «Нут ры мон-пеп ці гаст ра» з 
рас шчэп ле ным бял ком. Ста ла кры ху лепш. Пад-
ка жы це, якім па він на быць на ша хар ча ван не? 
Як час та мож на ка рыс тац ца маз зю «Ад ван тан» 
і якія яшчэ мож на вы ка рыс тоў ваць? Ці мо гуць 
вы сып кі быць рэ ак цы яй на пры шчэп ку ад ге па-
ты ту В? Ці мож на ця пер ра біць ін шыя па ка за ныя 
пры шчэп кі або трэ ба ней кі час па ча каць?

— Ата піч ны дэр ма тыт мае ў мно гіх дзя цей спад-
чын ную схіль насць. Яна і рэа лі за ва ла ся ў ва шым 
вы пад ку. Каб ры зы ка рэа лі за цыі спад чын нас ці бы ла 
мі ні маль най, дзі ця трэ ба бы ло кар міць і пра цяг ваць 
гэ та ра біць да сён няш ня га ча су груд ным ма ла ком. 
Вак цы ны ра зам з ін шы мі фак та ра мі — ежай і г.д. — 
мо гуць вы клі каць аб васт рэн ні алер гіч ных за хвор-
ван няў. Гэ та ні хто не ха вае, але жыць у су час ным 
све це без пра фі лак тыч ных пры шчэ пак не маг чы ма. 
Ва ша му дзі ця ці ўсе гэ тыя пры шчэп кі не про ці па ка-
за ны на фо не за ці ха ння ата піч на га дэр ма ты ту. Са 
стап ра цэнт най ве ра год нас цю мож на мер ка ваць, 
што раз мо ва ў ва шым вы пад ку ідзе пра алер гію на 
бял кі ка ро ві на га ма ла ка. Не аб ход на ля чэб ная су-
месь на асно ве поў на га гід ро лі зу бял ка ка ро ві на га 
ма ла ка. Гэ та мо жа быць, на прык лад, «Аль фа рэ», 
«Фры са пеп». З 5 ме ся цаў не аб ход на ўво дзіць пры-
кор мы. Як яны бу дуць пе ра но сіц ца, ска заць цяж ка. 
Па чы наць трэ ба з без ма лоч най ка шы. Лепш пе рад 
увя дзен нем пры кор му вы зна чыць алер генс пе цы-
фіч ныя ан ты це лы ў кры ві да хар чо вых пра дук таў і 
па чы наць пры кор мы з тых пра дук таў, да якіх ня ма 
або вель мі ніз кія ўзроў ні іму наг ла бу лі ну Е.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ

«НА ВА ГОД НІ ФЭСТ ПРЫ СМА КАЎ 
СА «ЗВЯЗ ДОЙ»!»

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «На ва год ні фэст пры сма каў са 

«Звяз дой»!» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 12 снеж ня 
2015 го да па 31 са ка ві ка 2016 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня 
рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае 
паў год дзе 2016 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы-
да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес ца зна хо джан ня: 
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, УНП 100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст пры сма-

каў са «Звяз дой»!» сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та-
ра гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» — і скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

№
п/п

Наз ва
Колькасць 

(шт.)
Ца на за шт. 
з ПДВ (руб.)

Уся го з ПДВ
(руб.)

1.

Мультыварка 
ОURSSОN MР 
5002 РSD, РФ

7 999 000 6 993 000

2.

К у х о н  н ы 
кам байн Bоsсh 
M U M 5 4 2 4 0 , 
Поль шча

1 4 679 000 4 679 000

3.
Кні га «На ва-
год ні фэст ла-
сун каў», РБ

8 5 132,75 41 062

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст пры-
сма каў са «Звяз дой»!» скла дае 11 713 062 (адзі нац цаць міль ё наў 
сем сот тры нац цаць ты сяч шэсць дзе сят два) бе ла рус кія руб лі.

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «На ва год ні фэст пры сма каў са «Звяз-

дой»!» пра во дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту 
«Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае паў год дзе 2016 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і які афор міў і 
апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал ці пер шае 
паў год дзе 2016 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад-
піс чы кам на ад рас уста но вы ў пе ры яд з 12 снеж ня 2015 г. па 14 
сту дзе ня 2016 го да вы ра за ная з га зе ты або з укла ды ша ў га зе-
ту за поў не ная карт ка ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая 
змя шча ец ца ў га зе це не ра дзей чым раз на ты дзень у пе ры яд з 
12 снеж ня 2015 г. па 11 сту дзе ня 2016 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель ні ка. 
Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, вы клю-
ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад ксе ра-
ка пі ра ва ныя або тыя, якія па сту пі лі ўста но ве пас ля 14 сту дзе ня 
2016 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу ў Гуль ні 
не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Уста но ва ства рае ка мі сію па пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні 

«На ва год ні фэст пры сма каў са «Звяз дой»!» (да лей — Ка мі сія) у 
на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак цый-
на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — стар шы ня 
Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:
Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў сюдж-

ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;
Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чы ца ад дзе ла пад піс кі 

і рэа лі за цыі рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом 
«Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар ка дзеў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ дак цыі 
га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі 
дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана то ле віч — спе цы я ліст 1 ка тэ го рыі ад мі-
ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец кай уста-
но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 
удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

15 сту дзе ня 2016 го да а 12-й га дзі не ў па мяш кан ні ўста но вы па 
ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту юц ца 
па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя пра стор ныя 
скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы гры-
ва юц ца па ад ной муль ты вар цы.

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва-
юц ца, і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз — ку хон ны 
кам байн.

Да дат ко ва кож ны пе ра мож ца атры мае кні гу рэ цэп таў «На ва-
год ні фэст ла сун каў».

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель нік, 
чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, якую 
пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад ко вым 
чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў Гуль ні 
або прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый. На кож най та кой 
карт цы ўдзель ні ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз і рас піс ва юц ца 
чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам і пуб-
лі ку юц ца да 25 сту дзе ня 2016 го да ўключ на ў га зе це «Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 25 сту дзе ня 2016 го да да сы лае пе ра-
мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным пісь мом з 
ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ
16. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў лен не пе ра мож-

цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, і ары гі на ла 
аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на пер-
шы квар тал або пер шае паў год дзе 2016 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за прад стаў ні ка пе ра мож цы 
ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман не пры за, паш парт і 
ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» 
на пер шы квар тал або пер шае паў год дзе 2016 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож цы, які вый граў прыз, аба не мен та 
або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на пер шы квар тал 
або пер шае паў год дзе 2016 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад-
мо вы ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад па вя дае 
па тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 
5 гэ тых Пра ві лаў.

18. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін па 31 са ка ві ка 2016 
го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за вы клю чэн нем 
вы хад ных і свя точ ных дзён. Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам пе ра-
мож цаў па атры ман не пры за, уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за або 
за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 31 са ка ві ка 2016 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца і 
прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за па да чу пад атко-

вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, пра ду гле джа ных 
дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з атры-
ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх ім ёны, 
проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фо та здым кі, ліс ты і ін тэр в'ю мо гуць 
быць вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых рэ клам ных і/або ін фар ма-
цый ных ма тэ ры я лах, звя за ных з Гуль нёй. Яны так са ма зга джа юц-
ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам ных ма тэ ры я лаў у су вя зі 
з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь да дат ко ва га ўзна га ро джан-
ня. Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі на ле жаць уста но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «На ва год ні фэст 
пры сма каў са «Звяз дой»!» да па чат ку Гуль ні бу дуць апуб лі ка-
ва ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це 
«Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць па 
тэ ле фо не (017) 284 44 04.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі рэ клам най гуль ні №2691 
ад 07.12.2015 г. вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

ВЫ ЯЎ ЛЕ НА АСТМА? 
РЫХ ТУЙ ЦЕ СЯ ДА ПРА СТУД

Дзе ці з астмай і алер гіч ны мі 
ры ні та мі да во лі час та па ку ту юць 
і ад ві рус ных ін фек цый, пра сту ды, 
та му што ў іх зні жа на аба ро на слі зіс тых 
аба ло нак ды халь ных шля хоў.

У алер гіч най рэ ак цыі ня ма ні я кай ка рыс най мі сіі. Так рэ агуе імун ная 
сіс тэ ма на са мыя звы чай ныя рэ чы вы, якія трап ля юць да нас з ежай, 
пад час ды хан ня ці до ты ку. І та кіх рэ чы ваў, на вя лі кі жаль, ня ма ла: яны 
ёсць і на ву лі цы, і до ма, і ў тых жа пра дук тах. Звы чай на алер гія за яў ляе 
пра ся бе з са мых пер шых ме ся цаў жыц ця. Паз ней мо гуць да лу чац ца 
но выя ві ды та кой рэ ак цыі ар га ніз ма на ней кія ін шыя рэ чы вы. Пры гэ-
тым зда ра ец ца і так, што з ця гам ча су не пры ем ны стан пра хо дзіць раз і 
на заў сё ды, а мо жа і на ад ва рот, па гор шыц ца і аб умо віць з'яў лен не бран-
хі яль най астмы. Ка лі ва ша дзі ця па ку туе ад алер гіі, то пер шае, аб чым 
не аб ход на кла па ціц ца, — гэ та яго лад жыц ця. Каб ён быў на леж ным, 
да вя дзец ца па тра ціць час. Цу да дзей ных таб ле так ад алер гіі па куль не 
вы най дзе на, а тыя, што ёсць, прос та да па мо гуць кант ра ля ваць сі ту а цыю 
і не да пус каць яе па гар шэн ня.
На пы тан ні, якія да ты чац ца гэ тай тэ мы, пад час за воч най «пра мой лі ніі» ад ка заў за гад чык 
ка фед ры па лі клі ніч най пе ды ят рыі Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най аду-
ка цыі, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар Ула дзі мір ЖАР НА СЕК.


