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“Адзіная прыгажосць якую я 
ведаю, — гэта здароўе”

Генрых Гейне
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1.  ротавая поласць;
2. глотка;
3. стрававод;
4. страўнік;
5,6. тонкі і тоўсты

кішэчнік;
7.слюнныя залозы
8. печань;
9. падстраўнікавая залоза

Будова органаў стрававання



Прычыны захворванняў

- нерацыянальнае харчаванне, 

-ужыванне алкаголю, 

-курэнне,   

-дыеты, 

-ужыванне антыбіётыкаў,

-харчовыя атручэнні, 

-інфекцыі,

-псіхічнае перанапружанне і стрэсавыя сітуацыі,

-хімічныя апёкі,

-дрэнная экалогія і іншыя неспрыяльныя фактары



Сімптомы захворванняў органаў 
стрававальнай сістэмы

• Адрыжка

• Пякотка

• Метэарызм

• Боль у жываце

• Парушэнне апетыту

• Моташнасць

• Ірвота

• Парушэнні функцыі кішэчніка

• Непрыемны горкі смак у роце





Захворванні органаў 
стрававання

1 група - “востры гастрыт”

2 група- “язвавая хвароба страўніка і 
дванаццаціперснай кішкі”

3 група - “вострая пячоначная коліка”



Іншыя захворванні страўнікава-
кішэчнага тракту

-хранічны гастрыт 

-халецыстыт “святочная хвароба”

-каліт 

-панкрэатыт  падстраўнікавай залозы

-востры апендыцыт 

-анарэксія



Правілы правільнага харчавання

1. Рэгулярнае харчаванне. Выпрацоўваецца ўмоўны рэфлекс, 

адпаведна перад прыёмам ежы ўжо выдзяляецца страўнікавы сок, што 
садзейнічае лепшаму пераварванню ежы. 

2. Ежа павінна мець прывабны выгляд, прыемны пах і смак. 
Такая ежа выклікае апетыт і садзейнічае выдзяленню страўнікавага соку.                        

3. Разнастайнае харчаванне. Харчовыя рэчывы знаходзяцца ў розных 

прадуктах харчавання. Бялкі ў мясе, бабовых, малочных прадуктах, тлушчы 
ў арэхах, у раслінных і жывёльных тлушчах, вугляводы ў мучных вырабах.     

4. Умеранасць у ежы. Пераяданне вядзе да атлусцення.                                   

5. Есці не спяшаючыся. Добрае перажоўванне ежы садзейнічае  лепшай  

яе  механічнай апрацоўцы.                                                                                                    

6.  Захаванне правіл асабістай гігіены. Перад ежай неабходна 

вымыць рукі,каб не занесці інфекцыю ў арганізм.



Мужчына пажылога ўзросту скардзіцца на частыя, 
ныючыя болі у сярэдняй частцы жывата. Болі
ўзнікаюць пасля прыёму ежы або выкурвання
цыгарэты. Да прыёму ежы ён зрэдку адчувае пякотку
ў гэтай вобласці, якую лёгка здымае прыняўшы
раствор пітной соды.

Пасяджэнне кансіліума ўрачоў 



 Адказ: Язва страўніка

Пасяджэнне кансіліума ўрачоў



Экспрэс-тэст

Адказы: 1-б, 2-в, 3-агд, 4-а, 5-б



Дамашняе заданне: §42,43, 
паўтарыць тэму “Органы 
эндакрыннай сістэмы”, 
падрыхтаваць паведамленні пра 
хваробы органаў эндакрыннай 
сістэмы.
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