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З Днём ма ці, па тра ды цыі, мы він ша ва лі не 

толь кі сва іх ма туль, але і сяс цёр, сяб ро-

вак — жан чын на огул. Але ж ня хай бы, ду-

маю, у на шым ка лен да ры бы ло яшчэ ад но 

пры го жае, цёп лае свя та, пад час яко га мы 

ўша ноў ва лі б най леп шых за ха валь ніц на-

род най муд рас ці і до све ду па пя рэд ні каў, 

вяр та лі ся б да кры ніц ду шэў най шчод рас ці 

і не вы чэрп най да бры ні.

Ма іх ба буль — ні ма мі най ма мы, ні та та вай — 

на гэ тым све це, на жаль, ня ма. Пра жыў шы ня лёг-

кае жыц цё (ба бу лі — і пер шая, і дру гая — зве да-

лі на сва ім вя ку, што та кое вай на і ня ста ча, цяж кая 

ся лян ская пра ца і стра та са мых род ных лю дзей), 

яны ні ў якой скла да най сі ту а цыі не губ ля лі ча ла-

ве чай год нас ці і па чуц ця гу ма ру. Іх трап ныя вы-

слоўі і пры каз кі я згад ваю да сён ня і кож ны раз, 

зда ец ца, па-но ва му ўсве дам ляю сэнс.

«О-о, каб зад ні ро зум ды на пе рад», — га ва ры-

ла ча сам Ні на Паў лаў на Са рнац кая, мая ба бу ля 

па ма мі най лі ніі, і ка жу так са ма, ка лі неш та зраб-

лю, а по тым «зад нім ро зу мам» «да хо джу», што 

трэ ба бы ло іна чай...

«За гад не бы вае ба гат», — так са ма ад ба бу лі 

Ні ны, і гэ та ўжо пра на шы «за гад кі» ды па вет ра-

ныя за мкі, якія мы бу ду ем ка лі-ні ка лі без раз лі ку 

на ўлас ныя сі лы; пра пла ны, якім не заўж ды на-

ка на ва на збыц ца. Ад ча го і сму так, і рос пач, 

і ба бу лі на, ужо фі ла соф скае: «Свет вя лі кі, а дзец-

ца ня ма дзе».

Та кое ста но ві шча зна ё мае, му сіць, мно гім?..

З вус наў дру гой ма ёй ба бу лі Га лі ны Ан то наў ны 

Ма ту се віч час та гу ча ла ры та рыч нае: «Зжыў свой 

век, а ці быў ча ла век?» Гэ так яна га ва ры ла пра 

лю дзей, якія змар на ва лі жыц цё ў п'ян стве ці ў 

ля но це. І тым са мым да ва ла на го ду нам, уну кам, 

па ду маць пра ся бе, пра свае па во дзі ны.

Час ця ком пры хо дзіць на ро зум і ін шае ба бу лі-

на на зі ран не. «Са мая цяж кая ра бо та — ес ці ва-

рыць ды дзя цей га да ваць». Пер шы за ня так, трэ-

ба ра зу мець, ня лёг кі з-за сва ёй ад на стай нас ці, 

дру гі — та му, што спра ва гэ тая пры ўсёй яе скла-

да нас ці бы вае вель мі ня ўдзяч ная, бо дрэн ныя 

дзе ці зда ра юц ца ча сам і ў доб рых лю дзей.

...Ка лі б ба бу лі бы лі жы выя, я (на мой ця пе раш-

ні ро зум) больш бы рас пыт ва ла іх пра даў ней шае 

жыц цё; больш да па ма га ла б ім, больш за піс ва ла б 

за імі цу доў ных слоў і вы слоў яў, час цей бы аб ды-

ма ла.

Але ж, маг чы ма, тое, што не па спе ла зра біць і 

ска заць я, ужо ма ёй ма ме Люд мі ле Іва наў не не 

стам ля ец ца га ва рыць ча ты рох га до вая Ка ця, дач ка 

ма лод шай сяст ры. «Ба бу леч ка, я ця бе люб лю!»

Слу ха ю чы гэ тыя шчы рыя пры знан ні, я кож ны 

раз пе ра кон ва ю ся: су вязь па ка лен няў — не па-

рыў ная, бо ні што на зям лі не зні кае бяс след на.

Іры на Матусевіч, Дзяр жын скі ра ён.

У гіс то рыі Бе ла ру сі шмат ці ка вых ста ро нак! Узяць 

хоць бы апош нія — рэ ва лю цыю, ства рэн не пер шых 

кал га саў, ка лек ты ві за цыю, вай ну... Гэ тыя гла баль ныя 

па дзеі і пра цэ сы за кра ну лі кож ны ку ток кра і ны, пры-

чым паў сюль ме лі свае ад мет нас ці.

Каб ра за брац ца ў іх, вуч ні на шай шко лы на кі ра ва лі ся да 

ста ра жы лаў аг ра га рад ка, да лю дзей, якія сва ёй пра цай 

ства ра лі і ад наў ля лі яго.

Пад штурх ну ла да гэ та га і вы ву чэн не апо вес ці Ва сі ля Бы-

ка ва «Знак бя ды». Вуч ням бы ло ці ка ва, а як жы ла іх ма лая 

ра дзі ма пры па ме шчы ках, як су стрэ ла рэ ва лю цыю, як ства-

раў ся пер шы кал гас, ці бы лі ку ла кі, як, у пры ват нас ці, на шы 

лю дзі пе ра жы лі ва ен нае лі ха лец це.

Вы ні кам ра бо ты ў гэ тым кі рун ку ста ла бліс ку чае вы ступ-

лен не на шых ву ча ніц Да р'і Са лаў ё вай і Лі за ве ты Ган ча ро вай 

на між на род най на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі, ар га ні-

за ва най Ін сты ту там гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, на шым рай вы кан ка мам і Поль скім ін сты ту там у 

Мін ску.

У сва ім вы ступ лен ні «Мсці слаў і Мсці слаў скі край: гіс то-

рыя, па дзеі, лю дзі» ву ча ні цы па дзя лі лі ся са бра най ін фар ма-

цы яй, па ка за лі фа та гра фіі жы ха роў аг ра га рад ка ў роз ныя 

пе ры я ды ча су, края ві ды сва ёй мяс цо вас ці. Акра мя та го, 

дзяў чын кі ад зна чы лі, што, су мяс ціў шы вы ву чэн не лі та ра тур-

на га тво ра з вы ву чэн нем вус най гіс то рыі краю, на свае во чы 

ўба чы лі, што лі та ра ту ра — гэ та і са праў ды люс тэр ка жыц ця. 

А ка лі га вор ка ідзе пра тваю Баць каў шчы ну, пра тва іх род-

ных аль бо лю дзей, якіх ты доб ра ве да еш, гіс то рыя пе ра стае 

быць да лё кім рэ хам даў но мі ну лых дзён...

Па вы ні ках ра бо ты Да р'я Са лаў ё ва і Лі за ве та Ган ча ро ва 

(на здым ку) атры ма лі доб рыя вод гу кі і бы лі ўзна га ро джа ны 

сер ты фі ка та мі Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі.

Крыс ці на Ар ло ва, на стаў нік-іна ва тар,

Мсці слаў скі ра ён.

...Ха та цёт кі Ні ны — у дру гім кан цы вёс кі і ў ле се, мож на ска-

заць.

— Як вы тут жы вя це? — пы таю ў гас па ды ні пас ля пры ві тан ня.

— Ці ка ва, — ад каз вае рап там жан чы на і, вы тры маў шы паў зу, 

да дае, — эк-спе-ры-мен-та-мі зай ма ю ся.

— Гэ та ж які мі?

— Ды гос цю маю: што ве чар на агень чык, на тэ ле ві зар да мя не 

за зі рае...

— ?

— З ча го, пы та еш ся, па ча ло ся? Ды не як у пят ні цу гля джу я пе-

ра да чу «Тры акор ды», пес ні слу хаю. Як рап там у акно штось ба-бах. 

Я за ліх тар і на ву лі цу — па гля дзець, што та кое.

— І не ба я лі ся? Цём на ж!

— Ці каў насць пе ра маг ла! Асвя ці ла я свой пад во рак — ба чу, на 

яб лы ні, што пад акном, са ва ся дзіць: вя лі кая, кры лы рас праў ле ны, 

ку-гу, спя вае, ку-гу... Па слу ха ла я тро хі, вяр ну ла ся ў ха ту, на ўся кі 

вы па дак вы клю чы ла тэ ле ві зар. «Пес ня» на ву лі цы так са ма сціх ла. 

А на заўт ра ўве ча ры ўсё па но вай: тэ ле ві зар уклю чу — са ва ку гу кае, 

вы клю чу — сці хае. Вось та кія экс пе ры мен ты ў мя не: як сцям нее, — 

гля дач ка тут як тут... А я не су праць! Мне на ват ве ся лей.

...Дзён праз коль кі, зноў су стрэў шы ся з ба бай Ні най, спы та ла ў 

яе, ці пры ля тае са ва на тэ ле ві зар.

— Не, — уз дых ну ла жан чы на, — больш не чу ваць. Не ку ды, ві-

даць, зля це ла...

У по шу ках му зы кі?

Іры на Са ла та, г. Грод на.

Чым больш я жы ву на све це, 

тым яск ра вей ус плы вае ў па мя-

ці мно гае з пе ра жы та га.

Ка лі па ча ла ся вай на, мне бы ло 

сем га доў. Пом ню, мы з сяб роў кай 

Та няй гу ля лі ў ляль кі. Для гэ та га ў 

нас быў свой «па кой чык» у іх нім 

два ры пад па вец цю. Мы, бы ва ла, 

збе га ем у лаз няк на бе раг рэч кі Ка-

шан кі, на ло мім га лі нак, пад су шым 

іх, а по тым з са мых гнут кіх, ачы шча-

ных ад ка ры, май стру ем ло жач кі, 

крэ сель цы для на шых ля лек...

У той дзень гу ляць з імі пе ра шко-

дзіў стра шэн ны гул. Мы спу жа лі ся і 

вы бег лі на ву лі цу. Ад ле су на вёс ку 

ля це лі тры са ма лё ты. Та ні на ма ма 

неш та ра бі ла ў га ро дзе. Яна крык-

ну ла нам, каб бег лі да ра кі і там сха-

ва лі ся, але зра біць гэ та мы не па-

спе лі, бо ўсё сціх ла.

А на ву лі цы тым ча сам ста лі збі-

рац ца лю дзі. Яны га ва ры лі, што са-

ма лё ты бы лі ня мец кія і што бам бі лі 

яны ма шы ны, якія ад во зі лі ў тыл ад-

сту па ю чых са вец кіх сал дат.

Мне вель мі ха це ла ся збе гаць на 

шлях, па гля дзець на тое мес ца, дзе 

рва лі ся бом бы, але ма ма ту ды не 

пус ці ла. Яна ска за ла, каб я збе га ла 

лепш да та ты.

Сям'я ў нас, трэ ба ска заць, бы ла 

не звы чай ная. Пра дру гія шлю бы — 

а тым больш у вёс цы — та ды ма ла 

хто чуў. Між тым у ма іх баць коў быў 

як раз та кі: аў да веў шы, яны сыш лі ся, 

але пры гэ тым ма ма за ста ва ла ся ў 

сва ёй ха це са сва і мі дзець мі, та та — 

у сва ёй, а я, ма лод шая іх дач ка, — 

жы ла, мож на ска заць, на дзве сям'і, 

і ў абедз вюх мне бы лі ра ды.

У той дзень, ві даць, як ні ко лі. Та-

та, ледзь згле дзеў шы мя не, вы ска-

чыў на су страч, сха піў абе руч, што 

зда ра ла ся з ім вель мі рэд ка, і па чаў 

ца ла ваць: «Доб ра, што ты прый-

шла! — ка заў ён са сля за мі. — 

А то ж на ля це лі са ма лё ты, рва лі ся 

бом бы... У ма шы ны, праў да, не тра-

пі лі, толь кі шлях на ямі нах за стаў-

ся... Так што ты ту ды — ні на гой! 

Рап там зноў са ма лё ты»...

Я вяр ну ла ся на зад да ма мы і з 

па ро га зра зу ме ла, што ў нас бя да. 

Ма ма, пла чу чы, рас ка за ла мне, што 

па сла ла май го ста рэй ша га бра та 

Ва сіль ка ў кра му і ён моц на па цяр-

пеў ад бам бёж кі. Док тар ка Емяль я-

наў на (як яе зва лі) зра бі ла пе ра вяз-

ку, ма ма ха це ла пе ра брац ца з ім за 

лі нію фрон ту, улад ка ваць Ва сі ля ў 

баль ні цу, але гэ та бы ло не маг чы ма: 

нем цы ўма ца ва лі ся за ра кой Про няй 

і на про ці лег лы бок ні ко га не пус ка-

лі. Ва сіль за стаў ся до ма — сля пы.

...Мно гія дні ў час вай ны бы лі 

вель мі страш ныя, мно гія — прос та 

тры вож ныя: гу дзе лі са ма лё ты і ма-

шы ны, чу лі ся стрэ лы, ча сам на наш 

пад во рак за хо дзі лі нем цы. Адзін, 

пом ню, стаў па тра ба ваць яй кі. Ма ма 

вы нес ла іх у ко шыч ку, па ста ві ла на 

лаў ку. Дру гі не мец тым ча сам па лез 

у ку ры ныя гнёз ды сам. Ха цеў, му-

сіць, свя жэй шых.

А не як я пры бег ла ў ха ту і ўба чы-

ла там ня мец ка га афі цэ ра. Ён ста яў 

ка ля пе чы, дзе звы чай на ся дзеў Ва-

сіль, і кры чаў яму: «Пар ты зан! Пар-

ты зан!..» — «Не, па ноч ку, не ча пай-

це яго! — умоль ва ла нем ца ма ма. — 

Гэ та мой сын. Ён сля пы, ён све ту 

бе ла га не ба чыць»...

Але ж та ды ўра та ва лі бра та не 

столь кі ма мі ны прось бы, коль кі тое, 

што з ле су на сту па лі пар ты за ны.

...У мя не, ма лой, бы ло ўра жан не, 

што яны не ба яц ца во ра гаў. Ва ўся-

кім ра зе, су вяз ныя заў сё ды па пя-

рэдж ва лі вяс коў цаў пра ва ро жыя 

на ме ры, у хмыз ня ку па між на шай 

вёс кай і Маль каў кай ла дзі лі за са-

ды.

Да баць коў пар ты за ны за хо дзі лі 

ўна чы і сы хо дзі лі не з пус ты мі ру ка-

мі. Кі ла мет раў за дзе сяць ад на шай 

вёс кі Доў га ві чы ў мяс тэч ку Рас на 

ня мец кія са ма лё ты раз бам бі лі спірт-

за вод. Мно гія вяс коў цы ад пра ві лі ся 

та ды па спірт, а ма ма дык ака за ла-

ся ў лі ку пер шых: пры нес ла яго ў 

двух вёд рах, пе ра лі ла ў бут лю, якую 

да ла ёй док тар ка.

По тым на ша сям'я дзя лі ла ся гэ-

тым спір там з ра не ны мі пар ты за на-

мі. А та та яшчэ вы рошч ваў ты тунь і 

по тым га то вы рас сы паў у тор бач кі 

для бай цоў, ад да ваў ім пра дук ты.

...Мно гае за ха ва ла ся ў па мя ці, 

але і сён ня ёсць эпі зо ды, рас каз ваць 

пра якія па-ра ней ша му не ма гу, бо 

гэ та вель мі страш на.

Ве ра Са зо на ва,

г. Мінск.

Да 25-год дзя Бе ла рус ка га дзі-

ця ча га хос пі са, якое ар га ні за-

цыя ад зна чыць у ліс та па дзе, 

Мін скі га дзін ні ка вы за вод «Луч» 

ства рае лі мі та ва ную ка лек цыю 

га дзін ні каў «Каш тоў насць ча-

су». Аў тар вы явы на цы ферб ла-

це — скульп тар, мас так Аляк-

сандр Ша по, аў тар ды зай ну 

га дзін ні каў — вя ду чы ды зай нер 

Мінск ага га дзін ні ка ва га за во да 

Кі рыл Кі шчук.

У мі ну лую пят ні цу ў вы ста вач най 

за ле «Ака дэ мія» прай шлі прэ зен та-

цыя твор ча га пра ек та і ад кры тая май-

стэр ня. Па да печ ныя дзі ця ча га хос пі са 

пад кі раў ніц твам Аляк санд ра Ша по 

ства ры лі скульп тур ную кам па зі цыю па 

эс кі зах мас та ка. «Луч» пра вёў май-

стар-клас, дзе хлоп чы кі і дзяў чын кі 

ад чу лі ся бе ды зай не ра мі, пры дум ля-

ю чы ма люн кі для цы ферб ла та, да ве-

да лі ся аб пра фе сіі га дзін шчы ка і са-

бра лі кор пус су мес на з май страм за-

во да.

— Я ўба чыў ла га тып хос пі са, і ў мя-

не на ра дзі ла ся ідэя зра біць ма лю нак 

у вы гля дзе дрэ ва, на якім ся дзяць 

птуш кі. Бо ўсе лю дзі — гэ та птуш кі на 

дрэ ве жыц ця, — тлу ма чыць за ду му 

Аляк сандр Ша по.

«Каш тоў насць ча су» — наз ва не 

вы пад ко вая. Фі ла со фія хос пі са ў тым, 

каб ца ніць час і да па ма гаць цяж ка хво-

рым дзе цям і іх сем' ям пра жы ваць на-

поў не нае жыц цё не за леж на ад та го, 

коль кі яно пра цяг нец ца. Бо час — са-

мая вя лі кая каш тоў насць, якая ў нас 

ёсць.

ГРЫП ВЯ ДЗЕ 
ДА ІН ФАРК ТАЎ 
І ПАРУШЭННЯЎ РЫТ МУ

— Ка лі пра ана лі за ваць вост рыя 

фор мы ішэ міч най хва ро бы сэр ца, то 

зі мой у на шых па цы ен таў час цей 

зда ра юц ца ін фарк ты мі я кар да. Се-

зон ныя ста ны шмат у чым звя за ны 

з ві рус ны мі ін фек цы я мі, якія з'яў ля-

юц ца пра ва ку ю чым фак та рам і вы-

клі ка юць ус клад нен ні ішэ міч най хва-

ро бы сэр ца. Да та го ж уз ро вень 

ар тэ рыя льна га ціс ку зі мой фі зі я ла-

гіч на вы шэй шы ў ся рэд нім на 10 мі-

лі мет раў ртут на га слу па, чым улет-

ку, — ка жа за гад чык ка фед ры 

кар дыя ло гіі і рэў ма та ло гіі 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 

Анд рэй ПРЫ СТРОМ.

Да сле да ван ні на ступ стваў вак-

цы на цыі ад гры пу вя дуц ца ў нас з 

2004 го да, і іх вы ні кі свед чаць пра 

эфек тыў насць пры шчэ пак. Коль-

касць кар дыя ла гіч ных ус клад нен-

няў, у пры ват нас ці ін фарк таў і ін-

суль таў, у вак цы я на ва ных па цы ен-

таў змен шы ла ся ў два, а ў апош нія 

га ды на ват у тры-чатыры ра зы.

Як уз ні ка юць кардыялагічныя 

ўс клад нен ні гры пу, рас ка за ла вя ду-

чы на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра-

то рыі хра ніч най ішэ міч най хва ро-

бы сэр ца РНПЦ «Кар дыя ло гія» 

Свят ла на СА ЛА ВЕЙ.

— Ка лі ў нас раз ві ва ец ца рэ спі-

ра тор ная ін фек цыя, па вы ша ец ца 

тэм пе ра ту ра це ла. А ра зам з ёй — 

час та та сар дэч ных ска ра чэн няў. 

А гэ та да дат ко вая на груз ка на сэр-

ца, што вя дзе да ўсклад нен няў. 

Акра мя та го, ві рус мо жа ўка ра ніц ца 

ў атэ раск ле ра тыч ную бляш ку — усе 

мы ве да ем, як яны ўзні ка юць і чым 

па гра жа юць. А «па ся ліў шы ся» там, 

ён на пра ця гу доў га га пе ры я ду пад-

трым лі вае за па лен не ўнут ры са су-

даў. У вы ні ку бляш ка мо жа пра рвац-

ца і за трам бі ра ваць са суд. Та му, 

ка лі вы ўсё ж за хва рэ лі, трэ ба хва-

рэць: ад ля жац ца пэў ны час і вы ле-

чыц ца, а не пе ра но сіць гэ ты стан на 

на гах.

Па гра жае пе ра не се ны грып і 

збоя  мі рыт му сэр ца.

— У асен не-зі мо вы пе ры яд час-

цей зда ра юц ца па ру шэн ні рыт му ў 

вы гля дзе фіб ры ля цыі пе рад сэр дзя. 

Па вы ша ец ца ры зы ка раз віц ця пры-

сту паў мі галь най арыт міі, жа лу дач-

ка вай эк стра сіс та ліі, — рас каз вае 

на ву ко вы су пра цоў нік ла ба ра то-

рыі па ру шэн ня сар дэч на га рыт му 

РНПЦ «Кар дыя ло гія» Ла ры са 

ПЛА ШЧЫН СКАЯ.

ХТО 
Ў ГРУ ПЕ РЫ ЗЫ КІ?

Сё ле та ў пер шым паў год дзі ў Бе-

ла ру сі па мер лі 81 546 ча ла век 

(81 207 за ана ла гіч ны пе ры яд ле-

тась), з іх ад хва роб сіс тэ мы кро ва-

зва ро ту — 47 120 (45 570 ле тась). 

Ка ля двух міль ё наў бе ла ру саў хва-

рэе на ар тэ рыя льную гі пер тэн зію, 

сот ні ты сяч ма юць ды яг наз «ішэ міч-

ная хва ро ба сэр ца». Што год у кра і не 

ро біц ца ка ля 15 ты сяч кар ды ё хі рур-

гіч ных апе ра цый. Але хі рур гіч нае 

ўмя шан не зай мае не вя лі кую до лю ў 

ля чэн ні хва роб сіс тэ мы кро ва зва ро-

ту і вы ка рыс тоў ва ец ца ў цяж кіх вы-

пад ках. Га лоў ным спе цы я ліс ты на-

зы ва юць пра фі лак ты ку і не да пу-

шчэн не ўзнік нен ня гэ тых хва роб, у 

тым лі ку і ба раць бу з па во дзін скі мі 

фак та ра мі ры зы кі.

— Ар тэ рыя льная гі пер тэн зія ма-

ла дзее, што звя за на з фак та ра мі 

ры зы кі. Мно гія па чы на юць ку рыць 

да 20 га доў, а гэ та ў бу ду чы ні па гра-

жае па вы ша ным ціс кам і ішэ міч най 

хва ро бай сэр ца. Па вод ле да сле да-

ван ня Steps, у на шай кра і не 44,9 % 

на сель ніц тва ва ўзрос це ад 18 да 

69 га доў мае па вы ша ны ар тэ рыя-

льны ціск. Пры гэ тым 48 % муж чын-

ска га на сель ніц тва ку рыць. Уво гу ле, 

Бе ла русь зна хо дзіц ца ў лі да рах ся-

род кра ін з вы со кім пра цэн там ку-

рыль шчы каў, — ад зна чае Анд рэй 

Пры стром.

Ся род фак та раў ры зы кі раз віц ця 

сар дэч на-са су дзіс тых хва роб кар-

ды ё ла гі так са ма вы лу ча юць гі па ды-

на мію, ня пра віль нае хар ча ван не і 

вя лі кую коль касць фаст фу ду ў на-

шым ра цы ё не, ліш нюю ва гу. А зні-

зіў шы фак та ры ры зы кі, мож на па-

збег нуць тых жа па ру шэн няў рыт му 

сэр ца:

— Ніз кая фі зіч ная ак тыў насць, 

па вы ша ная ма са це ла мо гуць пра-

ва ка ваць па ру шэн ні рыт му сэр ца. 

Тут са мае важ нае — пра фі лак ты-

ка, — за ўва жае Ла ры са Пла шчын-

ская. — У тых, ка му ўда ец ца зні зіць 

ма су це ла, змян ша ец ца час та та па-

рак сіз маў мі галь най арыт міі. Ды е та 

важ ная і пры ар тэ рыя льнай гі пер-

тэн зіі. Вар та ўжы ваць што дзень не 

менш за 500 гра маў га род ні ны і 

фрук таў, рэ гу ляр на пры маць прэ-

па ра ты і мець фі зіч ную на груз ку. 

Ёсць пэў ныя нор мы: 150 хві лін фі-

зіч най ак тыў нас ці ў ты дзень. Гэ та 

4-5 дзён па 30 хві лін аэ роб най на-

груз кі — хадзь ба, пла ван не, ве ла-

сі пед.

— У пад лет ка вым уз рос це ўся го 

5 % дзяў чат і 10 % хлоп цаў ма юць 

рэ ка мен да ва ны ўзро вень фі зіч най 

ак тыў нас ці, — да дае Анд рэй Пры-

стром.

АР ТЭ РЫЯ ЛЬНАЯ 
ГІ ПЕР ТЭН ЗІЯ — 
ХВА РО БА 
ПРА ГРА МІС ТАЎ?

Спе цы я ліст пад крэс лі вае, што 

пра цяг лае ся дзен не за кам п'ю та-

рам — так са ма фак тар ры зы кі раз-

віц ця ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі. Важ-

на ра біць свое ча со выя пе ра пын кі.

— Ва ўсіх у нас у пэў ных сі ту а цы-

ях, дзе мы вы му ша ны хва ля вац ца, 

па вы ша ец ца ціск. Але спра цоў вае 

сіс тэ ма адап та цыі, і хут ка ён вяр та-

ец ца ў нор му. Доў гае ся дзен не за 

кам п'ю та рам, а гэ та па вы ша ная ра-

зу мо вая на груз ка, пра ва куе зрыў 

адап та цыі, ка лі ціск пе ра стае са ма-

стой на па ні жац ца. Та му ся род пра-

гра міс таў, на прык лад, вель мі рас-

паў сю джа на ар тэ рыя льная гі пер тэн-

зія. Акра мя та го, доў гае ся дзен не — 

гэ та ры зы ка ўзнік нен ня ва ры коз най 

хва ро бы, астэ а ханд ро зу і су стаў най 

хва ро бы.

Для за ха ван ня зда роўя сэр ца 

важ на зба лан са ва нае хар ча ван не. 

У пры ват нас ці, наш ар га нізм па ві нен 

атрым лі ваць не аб ход ную коль касць 

по лі не на сы ча ных тлус тых кіс лот. 

Для гэ та га да стат ко ва 1-2 ра зы на 

ты дзень ужы ваць лю бую ры бу — се-

ля дзец, фа рэль, сём гу, скумб рыю. 

Кры ні цай тлус тых кіс лот з'яў ля юц ца 

арэ хі. Не трэ ба за бы ваць так са ма 

пра са да ві ну і га род ні ну. А вось по-

лі ві та мін ныя комп лек сы і ан ты ак сі-

дант ныя прэ па ра ты ўжы ваць без 

рэ ка мен да цыі ўра ча кар ды ё ла гі не 

ра яць.

— Тлу шчы па він ны скла даць 20-

30 % су тач на га ка ла ра жу. Тут важ-

ная і якасць тлу шчаў. По лі не на сы ча-

ныя і мо на не на сы ча ныя тлус тыя 

кіс ло ты вель мі ка рыс ныя, транс тлу-

шчы ж уплы ва юць не га тыў на, у тым 

лі ку вы клі ка юць ан ка ла гіч ныя за-

хвор ван ні, — тлу ма чыць Анд рэй 

Пры стром. — Уваж лі ва трэ ба ста віц-

ца і да вуг ля во даў: да ка за на, што 

ка лі больш за 60 % су тач най нор мы 

ка ло рый мы атрым лі ва ем з вуг ля во-

даў, гэ та па вы шае ры зы ку раз віц ця 

хва роб і заў час най смя рот нас ці.

Што год да ўра чоў-псі хі ят раў 

звяр та ец ца ка ля 300 ты сяч бе-

ла ру саў. А мно гія лю дзі ха ва-

юць свае праб ле мы ад бліз кіх 

і не ідуць па да па мо гу, што 

толь кі па гар шае іх стан.

Імк лі вы тэмп жыц ця, па ста ян ныя 

пе ра груз кі і стрэ са вая ра бо та ро бяць 

нас ураз лі вы мі да псі хіч ных і па во дзін-

скіх рас строй стваў. Па вод ле звес так 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 

на іх па ку туе кож ны чац вёр ты-пя ты 

ча ла век. А кож ны дру гі ры зы куе за-

хва рэць на пра ця гу жыц ця. Згод на з 

да сле да ван ня мі, кож ны сё мы ча ла век 

на За ха дзе хва рэе на шы за фрэ нію 

або схіль ны да дэ прэ сіі ці ал ка га ліз му. 

Бе ла русь паў та рае су свет ныя тэн дэн-

цыі.

Асноў ная не бяс пе ка ў тым, што нам 

бач ная толь кі «вяр шы ня ай сбер га». 

Афі цый ная ста тыс ты ка ахоп лі вае тых, 

хто зна хо дзіц ца пад дыс пан сер ным 

на зі ран нем. У Бе ла ру сі гэ та кры ху 

больш за 1 % на сель ніц тва. Звыш па-

ло вы з іх — ка ля 60 ты сяч ча ла век — 

ма юць ін ва лід насць.

— Праб ле ма псі хіч на га зда роўя для 

Бе ла ру сі вель мі ак ту аль ная. Асаб лі ва 

сха ва ная яе фор ма, ка лі лю дзі не 

звяр та юц ца па да па мо гу да ўра чоў ці 

псі хо ла гаў. Мно гія апа са юц ца «ня-

зруч на га» ды яг на зу, праб лем на ра-

бо це і са цы яль ных яр лы коў, — ад зна-

ча юць у Бе ла рус кім та ва рыст ве Чыр-

во на га Кры жа. — На са май спра ве 

ні хто не за стра ха ва ны ад праб лем з 

псі хі кай. Але ка лі ад іх не ўця каць, то 

ўсё мож на па пра віць. На прык лад, у 

Мін ску мож на бяс плат на звяр нуц ца ў 

цэнтр Чыр во на га Кры жа «Ад кры ты 

дом» і атры маць псі ха ла гіч ную да па-

мо гу і пад трым ку як са мім па цы ен там, 

так і іх бліз кім.

Ён ад кры ты па буд нях з 10 да 19 га-

дзін па ву лі цы Чыр во най, 3. Тут ні ко га 

не на зы ва юць па цы ен та мі — толь кі 

гас ця мі, ды і гіс то рый хва ро бы ні хто 

не пы тае. З на вед валь ні ка мі пра цу юць 

су пра цоў ні кі цэнт ра, якіх кан суль ту-

юць спе цы я ліс ты РНПЦ псі хіч на га зда-

роўя і Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят-

рыч на га дыс пан се ра.

— Час мя няць стаў лен не ў гра мад-

стве, каб да псі хіч ных за хвор ван няў 

ад но сі лі ся гэ так жа, як і да ін шых. Каб 

най маль ні кі ў Бе ла ру сі не апа са лі ся 

браць та кіх лю дзей у штат, а баць кі не 

ба я лі ся па кі нуць дзі ця з ра вес ні кам, 

па во дзі ны яко га зда юц ца дзі вац кі мі. 

За ба бо ны і стэ рэа ты пы пе ра шка джа-

юць та кім лю дзям стаць част кай гра-

мад ства і жыць паў на вар тас на, — па-

дзя лі лі ся асця ро га мі ў Чыр во ным Кры-

жы.

Каб ста но ві шча мя ня ла ся, ар га ні-

за  цыя за  пус  ц і  ла  флэш моб 

#усемыдзіўныя. Для ўдзе лу трэ ба 

раз мяс ціць у лю бой сац сет цы пост з 

апі сан нем свай го дзі вац тва з гэ тым 

хэш тэ гам. Спе цы я ліс ты збя руць ра-

зам усе за пі сы, а са мыя ці ка выя — 

на дру ку юць. Яны па він ны пад вес ці 

гра мад ства да вы сно вы: ня ма ідэа-

льных лю дзей, але ёсць не пры ман не 

тых, хто не ўпіс ва ец ца ў звык лыя стэ-

рэа ты пы.

«Май го бра та 
ўра та ва лі не столь кі 
ма мі ны прось бы...»

«КА ЛІ Б БА БУ ЛІ БЫ ЛІ ЖЫ ВЫЯ...»

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

Каб да лё кае ста ла бліз кім
Смех сме хам...Смех сме хам...

У ПО ШУ КАХ МУ ЗЫ КІ,
аль бо На ся ло, на тэ ле ві зар

УСЕ МЫ ДЗІЎ НЫЯ?

КАШ ТОЎ НАСЦЬ ЧА СУ

СЭР ЦА БЕЗ ЗБО ЯЎ
Як аба ра ніць ся бе 

ад кар дыя ла гіч ных праб лем 
у ха лод ны пе ры яд?

Ці ве да е це вы, што сар дэч на-са су дзіс тыя хва ро бы ма юць 

се зон ны ха рак тар? Ме на ві та зі мой па вя ліч ва ец ца коль касць 

ін фарк таў і па вы ша ец ца ар тэ рыя льны ціск. І гэта шмат у чым звя-

за на з уплы вам ві рус ных ін фек цый, у пры ват нас ці гры пу. Як ён 

мо жа ад біц ца на зда роўі сэр ца, рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Мая вай наМая вай на

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.

Рэ хаРэ ха

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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