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КА ЛI Ў СПЯ КО ТУ 
СТАН 
ПА ГАР ША ЕЦ ЦА...

За адап та цыю на ша га 

ар га нiз ма да тэм пе ра тур-

ных мак сi му маў ад каз вае 

сар дэч на-са су дзiс тая сiс-

тэ ма. Та му лю дзям з «сар-

дэч ны мi» за хвор ван ня мi, у 

пры ват нас цi, з iшэ мiч най 

хва ро бай сэр ца i ар тэ рыя-

льнай гi пер тэн зi яй, трэ ба 

быць уваж лi вы мi да ся бе.

— Не маг чы ма ад на знач-

на ска заць, як паў плы вае 

спя ко та на па цы ен таў, якiя 

па ку ту юць на ар тэ рыя льную 

гi пер тэн зiю. Пры вы со кай 

тэм пе ра ту ры рас шы ра юц ца 

са су ды, i цiск, зда ва ла ся б, 

па вi нен знi жац ца. Ад гэ та га 

ча ла век мо жа ад чу ваць паў-

не пры том ны стан, моц нае 

по та ад дзя лен не, знi жа ец ца 

аб' ём кры вi. Але цiск мо жа 

i па вы сiц ца, ка лi па цы ент 

вы пi вае лiтр ва ды, — ка жа 

ме дык.

Што ра бiць, ка лi ў спя ко ту 

ваш стан па гар ша ец ца, пры 

гэ тым ма юц ца сар дэч на-

са су дзiс тыя хва ро бы?

— Пры лю бых су мнен нях 

па ме раць ар тэ рыя льны цiск. 

Сла басць, га ла ва кру жэн не, 

«шум у ву шах» ха рак тэр ныя 

як для па нi жа на га, так i для 

па вы ша на га цiс ку, — ка жа 

спе цы я лiст. — Не аб ход на 

рэ гу ляр на пры маць пры-

зна ча ныя ўра чом ле ка выя 

срод кi. Пры су мнен нях звяр-

нуц ца да док та ра з прось бай 

па вя лi чыць до зу цi за мя нiць 

прэ па рат.

Ка лi са ма ад чу ван не рэз-

ка па гор шы ла ся, у пры ват-

нас цi, уз нiк пры ступ стэ на-

кар дыi, не аб ход на пры няць 

нiт ра глi цэ рын.

— Стэ на кар дыя, а гэ та 

вост рыя бо лi за гру дзi най, 

з'яў ля юц ца ад ной з пра яў 

iшэ мiч най хва ро бы сэр ца. 

Вар та спы нiць фi зiч ныя на-

груз кi i пры няць нiт ра глi цэ-

рын. Гэ ты прэ па рат па цы ен-

ты па вiн ны мець пры са бе 

заў сё ды — на ад па чын ку, 

на дач ным участ ку, на ага-

ро дзе!

Па цы ен там з хра нiч ны мi 

за хвор ван ня мi ме ды кi рэ ка-

мен ду юць ад па чы ваць у кра i -

нах з уме ра ным клi ма там, 

да якiх ад но сiц ца i Бе ла русь. 

Ка лi ж хо чац ца па ехаць на 

поў дзень, то вы бi рац ца ту ды 

лепш не ў пiк тэм пе ра тур на-

га се зо на.
— Мно гае за ле жыць ад 

хра нiч на га за хвор ван ня, яго 
фор мы, ця жа ру. Та му лепш 
пе рад ад' ез дам атры маць 
рэ ка мен да цыю ўра ча. Ка лi 
ён не ра iць ехаць, то лепш 
ус тры мац ца, — ка жа Ва дзiм 
Су шын скi.

ШТО РА БIЦЬ 
ПРЫ СО НЕЧ НЫМ 
I ЦЕП ЛА ВЫМ 
УДА РЫ?

Для гэ тых ста наў ха рак-
тэр на га ла ва кру жэн не, га-
лаў ны боль, па ча шча нае 
сэр ца бiц це, па чыр ва нен не 
ску ры. Цеп ла вы ўдар зда-

ра ец ца пры агуль ным пе ра-

гра ван нi ар га нiз ма, а вось 

со неч ны — гэ та ла каль ны 

пе ра грэў, най перш га ла вы. 

Гэ тыя ста ны важ на свое -

ча со ва вы явiць i пе ра мяс цiць 

та ко га ча ла ве ка ў ця нёк, 

даць па пiць ва ды.

— Ка лi па цы ент стра цiў 

пры том насць, яго вар та пе-

ра нес цi ў цень. На буй ныя 

са су ды, у пад па ха вую i па-

хвiн ную воб лас цi па клас цi 

хо лад — бу тэль кi з ва дой. 

Мож на вы зва лiць ад адзен-

ня гру дзi, пра цер цi ха лод най 

ва дой, даць па ню хаць на ша-

тыр ны спiрт. Пры со неч ным 

уда ры хо лад на клад ва ец ца 

на лоб i па ты лi цу, — рэ ка-

мен дуе ўрач.

ЯК ПА ЛЕП ШЫЦЬ 
НА ДВОР'Е 
Ў ДО МЕ?

Змен шыць па ступ лен не 

цяп ла мож на, за крыў шы ака-

нi цы, што ры, жа лю зi. Пры iх 

вы ба ры вар та ад да ваць пе-

ра ва гу свет лым то нам, якiя 

ад бi ва юць со неч нае свят-

ло. Па мяш кан нi, ка неш не, 

вар та пра вет ры ваць. Але 

пад час мак сi маль най спё кi, 

у пры ват нас цi, у поў дзень, 

вок ны лепш за чыніць. А ка-

лi тэм пе ра ту ра апус ка ец ца, 

на прык лад, уна чы, на ад ва-

рот па кi нуць ад чы не ны мi.

Мож на вы ка рыс тоў ваць 

як срод кi, якiя за клi ка ны 

знi жаць тэм пе ра ту ру, на-

прык лад, вен ты ля та ры, або 

«на род ныя ме та ды» — зма-

чыць прас цi ну i раз ве сiць у 

па коi, што так са ма знi зiць 

тэм пе ра ту ру. Да зва ля юць 

ства рыць кам форт ныя ўмо-

вы i кан ды цы я не ры. Але 

спе цы я лiс ты па пя рэдж ва-

юць, што вы стаў ляць рэ-

корд на нiз кую тэм пе ра ту ру 

не вар та, рэ ка мен да ва ная 

нор ма — 21 гра дус.

— Не вар та моц на аха-

лодж ваць той жа са лон 

аў та ма бi ля. Гэ та так са ма 

стрэс для ар га нiз ма, якi 

па тра буе адап та цый ных 

рэ сур саў, — тлу ма чыць Ва-

дзiм Су шын скi.

Для па ляп шэн ня са ма-

ад чу ван ня ў спя кот ныя днi 

рэ ка мен ду ец ца пры маць ха-

лад на ва ты душ.

НЕ ПЕ РА ГРЭЦ ЦА 
НА ВУ ЛI ЦЫ

У спя кот ныя днi вы хо-

дзiць на ву лi цу лепш ра нi-

цай i ўве ча ры — да 11–12 

га дзiн i пас ля 16–17. Ад 

звык лых пра гу лак у са мую 

спё ку лепш уво гу ле ад мо-

вiц ца дзе цям i па жы лым 

лю дзям. Ка лi ж ма ец ца не-

аб ход насць вый сцi, то трэба 

пад рых та вац ца. Адзен не 

па вiн на быць лёг кае, свет-

лае i з на ту раль ных тка нiн. 

Яно па ляп шае цеп ла ад да чу 

i не да зво лiць пе ра грэц ца. 

Аба вяз ко вы га лаў ны ўбор. 

Доб ра, ка лi ён бу дзе з па-

ля мi, якiя ства ра юць да дат-

ко вы цень для тва ру.

Ка лi на ву лi цы вы ад чу лi 

не да ма ган не, лепш пе ра-

мяс цiц ца ў цень i ад па чыць 

там ней кi час. Яшчэ мэта-

згодна зай сцi ў па мяш кан не 

з кан ды цы я не рам.

ЦI ВАР ТА 
ЗАЙ МАЦ ЦА 
ФIЗ КУЛЬ ТУ РАЙ 
I ЯК ПРА ЦА ВАЦЬ 
НА ГРАД КАХ?

Ме ды кi ра яць у са мыя 

га ра чыя днi ад мо вiц ца ад 

фi зiч ных на гру зак, бо гэ та 

мо жа быць вель мi не бяс печ-

на для зда роўя.

— Вы со кi тэм пе ра тур ны 

рэ жым — гэ та так са ма на-

груз ка для ар га нiз ма, та му 

ад да дат ко вых фi зiч ных на-

гру зак лепш ад мо вiц ца, — 

ка жа Ва дзiм Су шын скi.

На дач ным участ ку цi ага-

ро дзе ў спё ку так са ма важ-

на пра вiль на ар га нi за ваць 

пе ры я ды ра бо ты. Лепш на 

град кi вы хо дзiць ра нi цай i 

ўве ча ры, а на тэм пе ра тур-

ным пi ку ад па чыць у ха лад на-

 ва тым па мяш кан нi.

ПIЦЬ ВАД КАСЦЬ, 
АЛЕ НЯ ШМАТ

У спя ко ту наш ар га нiзм 

тра цiць ва ду, i яе вар та кам-

пен са ваць. Гэ тыя стра ты за-

ле жаць ад тэм пе ра ту ры. На-

прык лад, ка лi слу пок тэр мо-

мет ра па ды ма ец ца вы шэй 

за 30 гра ду саў, «рас ход» 

вад ка сцi ў ар га нiз ме па вя-

лiч ва ец ца ў ча ты ры ра зы.

Пе ра ва гу вар та ад да-

ваць звы чай най ва дзе. Пры 

гэ тым яна не па вiн на быць 

ле дзя ной. Па ды дуць для на-

та лен ня сма гi зя лё ны чай, 

морс, кам по ты, мi не раль ная 

ва да. А вось ал ка голь, са-

лод кiя i га зi ра ва ныя на поi 

не па жа да ныя.

— Ар га нiзм вар та не пе ра-

 гру зiць вад ка сцю. Та му пiць 

рэ ка мен ду ец ца не вя лi кi-

мi аб' ёма мi — 150–200 мл, 

пры чым лепш раз межаваць 

гэ та з пры ёмам ежы, — ра-

iць ме дык. — Асоб на звяр ну 

ўва гу на мi не раль ную ва ду: 

пры по та ад дзя лен нi наш ар-

га нiзм тра цiць вя лi кую коль-

касць мi не раль ных со ляў, 

та му яна доб ра ад наў ляе iх 

ба ланс.

У спя ко ту мно гiм не хо-

чац ца ес цi. I гэ та наш свое-

асаб лi вы ахоў ны ме ха нiзм. 

Ежа ў та кiя днi па вiн на быць 

лёг кай, i хар ча вац ца лепш 

ра нi цай i ўве ча ры — на тэм-

пе ра тур ных мi нi му мах.

КУ ПАЦ ЦА 
Ў ДА ЗВО ЛЕ НЫХ 
МЕС ЦАХ

Каб за сце раг чы ся бе i 

дзя цей ад лет нiх не пры ем-

нас цяў, вар та пра вiль на вы-

бi раць i зо ны для ку пан ня. 

У пры ват нас цi, нель га лез-

цi ў ва ду ў не да зво ле ных 

мес цах, бо га ран та ваць 

iх бяс пе ку нi хто не мо жа. 

У пры зна ча ных для ку пан ня 

мес цах са нi тар ныя служ бы 

рэ гу ляр на пра вя ра юць ва ду 

па бiя ла гiч ных i са нi тар на-

хi мiч ных па каз чы ках.

Як рас тлу ма чы ла ўрач-

гi гi е нiст ад дзя лен ня ка-

му наль най гi гi е ны Рэс-

пуб лi кан ска га цэнт ра 

гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i 

гра мад ска га зда роўя Ка-

ця ры на РАЎ ТО ВIЧ, асноў-

ным мiк ра бiя ла г iч ным 

па каз чы кам, з-за яко га 

аб мя жоў ва ец ца цi за ба ра-

ня ец ца ку пан не, з'яў ля е-

ц ца на яў насць кi шэч най 

па лач кi, са нi тар на-бiя ла-

гiч ны мi — на яў насць па ху 

i квiт нен не во да рас цяў.

За мi ну лы ты дзень, з 

31 лi пе ня да 7 жнiў ня, у 

кра i не бы ла аб сле да ва на 

341 зо на ад па чын ку, на 

30 вы яў ле ны па ру шэн нi. 

Узя та больш за 800 проб 

ва ды, 69 з iх не ад па вя да-

лi нор мам. У та кiх мес цах 

ку пан не бы ло аб ме жа ва на 

цi за ба ро не на.

Але на КРА ВЕЦ.

ЯК ВЫ ЖЫЦЬ ПАД ЧАС СПЯ КО ТЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да спек так ля тэ атр пад сту паў ся 

яшчэ ле тась — пер шыя рэ пе ты-

цыi па ча лi ўво сень 2019-га. Вы нiк 

мер ка ва лi прад ста вiць гле да чам 

сё ле та ў маi, ад нак пан дэ мiя ка-

ра на вi ру са i ўсклад нен не эпi дсi ту а-

цыi ўнес лi свае ка рэк ты вы: жы выя 

рэ пе ты цыi да вя ло ся ад мя нiць, а 

за воч ныя, якiя рэ жы сё ры Iгар 

Сi дор чык i Сяр гей Iса каў спра ба-

ва лi ла дзiць праз ан лайн-плат фор-

мы, не атрым лi ва лi ся, бо дзе цi бян-

тэ жы лi ся ў адзi ноч ку, не ад чу ва ю-

чы парт нё раў па сцэ не.

Але твор чая су пол ка не зда ла-

ся i вы ра шы ла... зняць спек такль 

на вi дэа. За мест дзвюх га дзiн най 

па ста ноў кi вый шаў удвая ка ра-

цей шы па ча се фiльм. «На ша му 

рэ жы сё ру да вя ло ся пе ра крой-

ваць сю жэт п'е сы i ра бiць з яго 

сцэ на рый пад тэ ле вер сiю, по тым 

доў га шу ка лi пля цоў ку, на якой 

ад бу дуц ца здым кi, — рас каз-

вае мас тац кi кi раў нiк ся мей-

на га iн клю зiў-тэ ат ра «i» Iры на 

КI СЯ ЛЁ ВА. — Дзя куй пад трым-

цы кам па нii А1 i най буй ней шай 

у Бе ла ру сi пры ват най кi на сту-

дыi MovieProductionCompany, 

без якiх ажыц ця вiць за ду ма нае 

прос та не ўда ло ся б. I, ка неш не, 

я вель мi га на ру ся на шы мi юны мi 

ак цё ра мi — ня гле дзя чы на тое, 

што яны са бра лi ся пас ля доў га-

га пе ра пын ку i фак тыч на на ноў 

ву чы лi свае ро лi, ву чы лi ся тры-

мац ца ў кад ры, яны спра вi лi ся з 

па стаў ле ны мi за да ча мi не горш 

за пра фе сi я на лаў».

Пе ра ка нац ца, цi так гэ та на-

са мрэч, мо жа кож ны ах вот ны — 

спек такль «Ро нi — дач ка раз бой-

нi ка» раз ме шча ны на YouTube-

ка на ле тэ ат ра. Га лоў ныя ро лi ў 

iм вы ка на лi юныя ак цё ры — Оля 

Ма ла тоў нiк i Глеб Ку рэй чык 

(сын вя до ма га бе ла рус ка га 

сцэ на рыс та), а да па ма га лi вуч ням 

пе да го гi — пра фе сiй ныя ак цё ры 

Ге надзь Фа мiн, Дзi я на Фле ер i 

Дзя нiс Да дзiш кi лi я нi.

На га да ем, ство ра ны ў 2016 го-

дзе на ба зе тэ ат раль най сту дыi Iры-

ны Пуш ка ро вай ся мей ны iн клю зiў-

тэ атр «i» стаў унi каль най твор чай 

пля цоў кай, якая не толь кi аб' яд на-

ла пра фе сi я на лаў i ама та раў тэ ат-

раль на га мас тац тва, са дзей нi ча ла 

са цы я лi за цыi i рас крыц цю здоль-

нас цяў дзя цей з аў тыз мам, але 

так са ма ства ры ла ма дэль гра мад-

ства роў ных маг чы мас цяў. За час 

свай го iс на ван ня тэ атр прад ста вiў 

па ста ноў кi «Флей та-ча ра дзей ка», 

«Ад ной чы ў вя лi кiм го ра дзе», «Во-

сем па чуц цяў, або На ра джэн не Ча-

ла ве ка», «Чы гун ка», «Каз ка воў-

ча га ле су», да ку мен таль ны фiльм 

«Хто апош нi?».

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та да дзе на тэ ат рам.

Культ асве таКульт асве та

ТЭ АТР З ДА СТАЎ КАЙ НА ДОМ
Ся мей ны iн клю зiў-тэ атр «i» па ста вiў свой пер шы вi дэа спек такль i вы клаў у се цi ве.

«Ро нi — дач ка раз бой нi ка» па вод ле апо вес цi Аст рыд Лiнд грэн — 

са мая све жая i ад на з са мых маш таб ных па ста но вак тэ ат ра. 

У спек так лi за дзей нi ча ны 70 ча ла век, у тым лi ку 40 ак цё раў, 

да рос лых i юных, ся род якiх дзе цi з аў тыз мам.
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