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Люс тэ рач ка, ска жы...Люс тэ рач ка, ска жы...

Як за ха ваць ма ла досць?
Што да па ма гае ску ры не ста рэць

Зда ва ла ся б, у 25 га доў мы зна хо дзім ся на пі ку ма ла-

до сці і вы дат най фор мы. Ад нак з бія ла гіч на га пунк ту 

по гля ду гэ та тая мя жа, ка лі ску ра па чы нае ста рэць, 

да лей зме ны ў ёй ста но вяц ца ўсё больш пры кмет ныя. 

А з 38 га доў хат ня га до гля ду ўво гу ле не да стат ко ва, лі-

чаць спе цы я ліс ты, і вар та звяр тац ца да кас ме то ла гаў. 

Што ж ад бы ва ец ца з на шай ску рай? Якія зме ны яна 

за знае і як іх мак сі маль на ад тэр мі на ваць?

— З уз рос там ра га вы слой ску ры па таў шча ец ца, за-
ма рудж ва юц ца пра цэ сы аб наў лен ня ў дэр ме і эпі дэр мі се. 
Змя ня ец ца струк ту ра ка ла ге ну і элас ці ну — ра ней шыя 
пруг кія «спру жын кі» рас цяг ва юц ца, гру бе юць, раз мя шча-
юц ца ха а тыч на, — тлу ма чыць урач-кас ме то лаг Мінск ага 

аб лас но га скур на-ве не ра ла гіч на га дыс пан се ра Але на 

ЖА ЛОЎ СКАЯ. — Ад пра бо ін у ахоў ным слоі ску ра тра-
ціць віль гаць, не аб ход ную для пад тры ман ня ма ла до сці. 
Скур ны кар кас сла бее, а сі ла гра ві та цыі цяг не ткан кі ўніз. 
У вы ні ку ску ра па чы нае пра ві саць, апус ка ец ца і пад скур ная 
тлу шча вая клят чат ка. Ры сы тва ру па сту по ва «аплы ва юць» 
і тра цяць вы раз насць. Па трэб ныя ску ры рэ чы вы раз бу-
ра юц ца ўсё хут чэй, а но выя вы пра цоў ва юц ца ма руд ней. 
Утва ра ец ца дэ фі цыт бял коў, гі а лу ро на вай кіс ла ты, тлус тых 
кіс лот, ві та мі наў, мік ра эле мен таў. Сла бее імун ная сіс тэ ма 
ску ры, і ёй усё скла да ней су праць ста яць агрэ сіў ным фак-
та рам на ва коль на га ася род дзя.

Пер шыя пры кме ты ста рэн ня пра яў ля юц ца ў вы гля дзе 
па гар шэн ня ко ле ру тва ру, зні жэн ня то ну су ску ры, мі міч-
ных мар шчы нак, цём ных кру гоў і мяш коў пад ва чы ма. 
З'яў ля юц ца піг мент ныя пля мы, са су дзіс тыя зо рач кі і ін шыя 
но ва ўтва рэн ні. Да рэ чы, муж чын ская ску ра ў па раў на нні з 
жа но чай больш тоў стая, шчыль ная і тлус тая, гэ тым тлу-
ма чыц ца тое, што жан чын больш не па ко яць мар шчын кі, а 
муж чын — буй ныя склад кі і пра ві сан не ску ры.

Су час ная кас ме та ло гія ва ло дае са мы мі раз на стай ны мі 
ме та да мі ля чэн ня і пра фі лак ты кі, якія да зва ля юць пад-
трым лі ваць пры га жосць і ма ла досць як ма га даў жэй. Да-
вай це раз бя ром ся, з ча го вар та па чаць.

Дамашні до гляд
Пра віль на па да бра ная кас ме ты ка для дамашняга до-

гля ду да зва ляе да сяг нуць якас на га ачы шчэн ня ску ры, 
увіль гат нен ня і ахо вы ад шкод на га ўплы ву на ва коль на га 
ася род дзя.

Апа рат ныя ме та ды ля чэн ня і ка рэк цыі
Сю ды мож на ад нес ці фо та ля чэн не, фо та ама лодж ван не, 

ла зер ную шлі фоў ку, ла зер нае вы да лен не но ва ўтва рэн-
няў — па пі лом, ке ра том, піг мент ных плям і ін ша га.

Ін' ек цый ныя ме та ды ля чэн ня
Гэ та ме за тэ ра пія (увя дзен не спа лу чэн ня ме ды ка мен таў 

пад скур ны по крыў), бія рэ ві та лі за цыя (унут ры скур нае ці 
пад скур нае ўвя дзен не прэ па ра таў на асно ве гі а лу ро на вай 
кіс ла ты), плаз ма ліф тынг (ін' ек цыі трам ба цы та мі плаз мы 
ўлас най кры ві па цы ен та), пла цэн тар ная тэ ра пія (ін' ек цый нае 
ўвя дзен не прэ па ра таў на асно ве пла цэн ты ў пэў ныя аку-
пунк тур ныя «кроп кі ма ла до сці»), ба ту лі на тэ ра пія (увя дзен не 
прэ па ра таў на асно ве ба ту лі на так сі наў у мяк кія ткан кі для 
ба раць бы з мі міч ны мі мар шчы на мі), кон тур ная плас ты ка 
(увя дзен не ўнутр ску ры ге ляў-фі ле раў для па збаў лен ня ад 
мар шчын, змя нен ня кон ту ру вус наў і ін ша га).

Толь кі ўрач-кас ме то лаг вы зна чае, якія не аб ход ны пра-
цэ ду ры, і ін ды ві ду аль на скла дае пра гра му ля чэн ня і пра-
фі лак ты кі ўзрос та вых змя нен няў.

— Не трэ ба пры гэ тым спа дзя вац ца толь кі на ча роў-
ныя ўко лы і прэ па ра ты. Пос пех за ле жыць ад не каль кіх 
склад ні каў і са мо га па цы ен та, — на гад вае Але на Жа-
лоў ская. — Важ на нар ма лі за ваць сон, вес ці ак тыў ны лад 
жыц ця з уме ра ны мі фі зіч ны мі на груз ка мі, мі ні мі за ваць 
стрэс і на ву чыц ца спраў ляц ца з кры тыч ны мі сі ту а цы я мі, 
пра віль на хар ча вац ца, нар ма лі за ваць гар ма наль ны ста тус, 
ад мо віц ца ад шкод ных звы чак, зай мац ца лю бі май спра вай 
і атрым лі ваць ста ноў чыя эмо цыі.

— На бы ваць пес ты цы ды 
трэ ба толь кі ў ганд лё вай 
сет цы і са чыць за тым, каб 
упа коў ка бы ла ары гі наль-
ная і не па шко джа ная, ме-
лі ся эты кет ка і ін струк цыя 
па ўжы ван ні. Там па він ны 
ўтрым лі вац ца пе ра лік мер 
пе ра сця ро гі, сімп то мы атру-
чэн ня і ме та ды ака зан ня 
пер шай да па мо гі, — па пя-
рэдж вае ўрач-гі гі е ніст.

Нель га пе ра во зіць ці пе-
ра но сіць гэ тыя срод кі ў гас-
па дар чых сум ках ці па ке тах, 
пры зна ча ных для хар чо вых 
пра дук таў. Для транс пар ці-
роў кі лепш ска рыс тац ца так-
са ма ары гі наль най упа коў-
кай. За хоў ваць яда хі мі ка ты 
вар та ў мес цы, не да ступ ным 
для дзя цей, хат ніх жы вёл, 
дзе вы клю ча ны кан такт з 
хар чо вы мі пра дук та мі і піт-
ной ва дой.

— Аб' ём пры га та ва на га 
рас тво ру па ві нен ад па вя-
даць мер ка ва на му аб' ёму 
ра бот, ня вы ка ры ста ныя 
рэшт кі нель га па кі даць «на 
бу ду чы ню», — на гад вае 
спе цы я ліст. — Ёміс тасць, 
у якой за хоў ва ец ца прэ па-
рат, па він на быць тры ва лай, 
шчыль на за кры ва цца і мець 

эты кет ку з наз вай прэ па ра-
ту. Ка лі яда ві тая вад касць 
пра лі ла ся або рас сы паў ся 
хі міч ны сро дак, не аб ход на 
пры браць яго з да па мо гай 
шуф лі ка, су хо га рыз зя, зна-
хо дзя чы ся пры гэ тым у гу-
ма вых паль чат ках.

Па мя тай це, што ра бо та 
з пес ты цы да мі і аг ра хі мі ка-
та мі па він на пра во дзіц ца ў 
ра ніш нія (да 10) і вя чэр нія 
(пас ля 18) га дзі ны, у бяз-
вет ра нае на двор'е, з вы ка-
ры стан нем срод каў ахо вы 
ску ры, ор га наў ды хан ня 
і зро ку, якія ўка за ны ў ін-
струк цыі. Апра цоў ку яда хі мі-
ка та мі не мо гуць пра во дзіць 
ця жар ныя жан чы ны, кор мя-

чыя ма ці, дзе ці і пад лет кі да 
18 га доў.

Пры ўня сен ні рас тво раў 
і эмуль сій не аб ход на вы ка-
рыс тоў ваць апырс кваль ні кі 
ран ца ва га ты пу, а іх спраў-
насць і гер ме тыч насць пра-
вя раць пе рад па чат кам ра-
бот. Вар та па мя таць, што 
пры іх вы ка ры стан ні маг чы-
ма ўды хан не па ры, за брудж-
ван не ад кры тых час так це ла 
і адзен ня. Уз ні кае ве ра год-
насць пападання аг ра хі мі ка-
таў у ар га нізм і атруч ван ня. 
Яда ві тыя рэ чы вы мо гуць 

тра піць у ар га нізм праз 
страў ні ка ва-кі шач ны тракт, 
ор га ны ды хан ня, скур ныя 
по кры вы. Та му аба вяз ко-
ва ка рыс тай це ся срод ка-
мі ахо вы — рэ спі ра та ра мі, 
паль чат ка мі ці ру ка ві ца мі, 
аку ля ра мі, спе цы яль ным 
адзен нем і абут кам. Пад-
час апра цоў кі нель га піць, 
ку рыць, ес ці.

Пас ля за кан чэн ня ра бот 
трэ ба вы мыць твар і ру кі з 
мы лам, пра па лас каць рот, 
пры няць душ. Не аб ход на 
вы трас ці, пра вет рыць і па-
мыць срод кі ахо вы, а за тым 
за хоў ваць іх у спе цы яль-
ным мес цы — ні ў якім ра зе 
не ў жы лых па ко ях. Пе рад 

мыц цём адзен не вар та за-
ма чыць у мыль ным рас тво-
ры, абу так спа чат ку па ліць 
мыль ным рас тво рам, за тым 
пра мыць чыс тай ва дой. Ва-
ду пас ля мыц ця ін вен та ру і 
рэшт кі абяс шко джа ных яда-
хі мі ка таў вы лі ва юць у спе-
цы яль на вы ка па ную яму 
глы бі нёй не менш за метр і 
за сы па юць зям лёй. Рыз зё, 
ану чы, па пе ру спаль ва юць 
не вя лі кі мі част ка мі.

— Пры з'яў лен ні пер-
шых пры кмет атруч ван ня 
ра бо ту па апра цоў цы рас-
лін трэ ба не ад клад на спы-
ніць, вый сці з не бяс печ най 
зо ны, зняць цес нае адзен-
не, — пе ра ліч вае Але на 
Смір но ва. — Ка лі пес ты-
цыд вы пад ко ва тра піў на 
ру кі ці ін шыя ад кры тыя 
ўчаст кі ску ры, не аб ход на 
5—10 хві лін змы ваць яго 
пад стру ме нем ва ды або 
ста ран на вы цер ці ску ру 
ва тай ці ка вал кам мяк кай 
чыс тай ма тэ рыі. Ка лі хі мі-
кат тра піў у во чы, трэ ба 
ста ран на пра мыць іх ва дой, 
а за тым двух пра цэнт ным 
рас тво рам піт ной со ды. 
Ка лі вы пад ко ва пра глы ну-
лі сро дак, вы пі це не каль-
кі шкля нак ва ды і вы кліч-
це рво ту, мож на пры няць 
ак ты ва ва ны ву галь. Каб 
па збег нуць ус клад нен няў 
пас ля ака зан ня пер шай 
да па мо гі, не аб ход на звяр-
нуц ца да ўра ча.

Па мя тай це, што пе рад 
апра цоў кай рас лін вар та 
аб' ек тыў на аца ніць не аб ход-
насць пры мя нен ня яда хі мі-
ка таў, пра віль на пра во дзіць 
апра цоў ку, пры трым лі вац ца 
пра віл пры мя нен ня і за хоў-
ван ня гэ тых рэ чы ваў, а так-
са ма вы ка рыс тоў ваць срод-
кі ін ды ві ду аль най ахо вы.

У су бо ту, 13 лі пе ня, но вы пра-

ва слаў ны храм іко ны Бо жай 

Ма ці «Усе ца ры ца» бу дзе асве-

ча ны ў го нар свя то га пра вед на-

га страста церп ца ўра ча Яў ге на 

Бот кі на. Царк ва па бу да ва на ў Мін-

ску на ву лі цы Чы гу нач най по бач 

са стан цы яй мет ро «Мі ха ло ва». 

У асвя чэн ні хра ма возь ме ўдзел 

вя до мы ра сій скі пуль ма но лаг, 

ака дэ мік Ра сій скай ака дэ міі на-

вук, док тар ме ды цын скіх на вук, 

пра фе сар Аляк сандр Чу ча лін, які 

шмат зра біў для ка на ні за цыі док-

та ра Бот кі на.

Яў ген Бот кін вя до мы як урач ім пе-
ра тар скай сям'і Ра ма на вых, які быў 
рас тра ля ны ра зам з яе чле на мі ў ноч 
з 16 на 17 лі пе ня 1918 го да ў Ека ця-
рын бур гу. Ён з'яў ля ец ца сы нам ін ша га 
вя до ма га ўра ча — Сяр гея Бот кі на. Яў-
ген атры маў аду ка цыю на ва ен на-ме-
ды цын скім фа куль тэ це, удзель ні чаў у 
Рус ка-япон скай вай не, а з 1908 го да па 
за пра шэн ні ім пе ра тры цы Аляк санд ры 
Фё да раў ны зна хо дзіў ся пры ім пе ра-
тар скай сям'і ў якас ці ўра ча. Не па кі нуў 

ён яе ні пры арыш це Мі ка лая ІІ, ка лі 
ўсім пры двор ным пра па на ва лі сыс ці, 
ні пад час на кі ра ван ня ім пе ра тар скай 
сям'і ў Та больск, ні пад час пе ра ез ду ў 
Ека ця рын бург.

— За ха ва лі ся ліс ты Яў ге на Бот кі-
на, якія свед чаць, што ён усве дам ляў, 
чым усё скон чыц ца, але сам на гэ та 
пай шоў, вы ра шыў шы, што вы ка нае 
аба вя зак ура ча да кан ца, — рас каз-
вае гіс то рык, да цэнт, кан ды дат гіс-

та рыч ных на вук Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та 

Аляк сандр РАЙ ЧО НАК. — Яго ліс ты 
да дзя цей, а іх за ста ло ся чац вё ра, да 
бра та свед чаць, што ў пра ва слаўі Яў-
ген Бот кін за ста ваў ся да апош ня га дня. 
Гэ та па слу жы ла ар гу мен там і до ка зам 
пры ка на ні за цыі.

— У на шай кра і не ўпер шы ню ад кры-
ва ец ца храм у го нар Яў ге на Бот кі на, 
які здзейс ніў са праўд ны подз віг. Яго 
ад пус ка лі і «бе лыя», і «чыр во ныя», ён 
мог з'е хаць, але за стаў ся вер ны цар-
скай сям'і і пры няў па кут ніц кі вя нец. 
Гэ ты подз віг вель мі важ ны ў наш час, 
гэ та тое, што нас мо жа аб' яд наць, — 

пра цяг вае стар шы ня Сі на даль на га 

ад дзе ла па цар коў най даб ра чын нас-

ці і са цы яль ным слу жэн ні Бе ла рус-

кай Пра ва слаў най Царк вы, на стая-

цель хра ма ў го нар іко ны Бо жай Ма-

ці «Усе ца ры ца» ў Мін ску про та і е рэй 

Кі рыл ШОЛ КАЎ.

Па між Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 
і Бе ла рус кай Пра ва слаў най Царк вой 
пад пі са на пра гра ма су пра цоў ніц тва, 
асноў ная мэ та якой — уза е ма дзе ян-
не ў га лі не ахо вы зда роўя. Асноў ныя 
яе ме ра пры ем ствы: ме ды ка-са цы яль-
ная да па мо га на сель ніц тву, ду хоў ная 
пад трым ка дзя цей і пад лет каў, сем'-
яў, су пра цоў ніц тва па фар мі ра ван ні 
зда ро ва га ла ду жыц ця, у пры ват нас-
ці рас пра цоў ка ме ра пры ем стваў па 
пра фі лак ты цы ўжы ван ня ал ка го лю і 
нар ко ты каў, па ве да мі ла прэс-сак-

ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Юлія БА РА ДУН. Су пра цоў ніц тва 
пра ду гледж вае і шэ раг на ву чаль ных 
пра грам — ад кур саў для сяс цёр мі-
ла сэр нас ці да пад рых тоў кі свя та роў і 
пры ха джан, якія да па ма га юць ва ўста-
но вах ахо вы зда роўя.

Па дзеяПа дзея ХРАМ У ГО НАР УРА ЧА
У Мін ску бу дзе асве ча на царк ва ў імя док та ра ім пе ра тар скай сям'і Яў ге на Бот кі на

А вы ве да лі?А вы ве да лі?

АПРА ЦА ВАЦЬ ГРАД КІ 
І НЕ НА ШКО ДЗІЦЬ СА БЕ
Прос тыя пра ві лы пры мя нен ня аг ра хі мі ка таў на пад вор ку, 

якіх вар та пры трым лі вац ца
Сён ня хі міч ныя срод кі (пес ты цы ды) з'яў ля юц ца 

эфек тыў ным ме та дам ахо вы са до вых рас лін 

і га род нін ных куль тур. На ву ка не ста іць на 

мес цы, а та му су час ныя аг ра хі мі ка ты больш 

бяс печ ныя для эка ло гіі і ча ла ве ка, чым тыя, што 

пры мя ня лі ся не ка лі. Ад нак іх вы ка ры стан не не 

заў сё ды пра дык та ва на не аб ход нас цю — не трэ ба 

апырс кваць рас лі ны толь кі з мэ тай пра фі лак ты кі. 

А для та го, каб зні зіць шкод ны ўплыў на ар га нізм 

ча ла ве ка, пры апра цоў цы рас лін на пры ся дзіб ным 

участ ку важ на стро га пры трым лі вац ца 

не скла да ных пра ві лаў. Як зма гац ца су праць 

шкод ні каў, каб не па цяр пець са мо му, мы 

раз бі ра лі ся ра зам з ура чом-гі гі е ніс там 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 Але най СМІР НО ВАЙ.


