
НАПРЫКАНЦЫ8 16 мая 2018 г.

УСМІХНЕМСЯ  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк 
дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных 
за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае 
самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, 
Віцебску: 43 23 74, Гомелi: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: 
(017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zviazda.by, 
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008.  Iндэкс 63850.  Зак. № 1848.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
15 мая 2018 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 А
ля
кс
ан
др
а Ш

АБ
ЛЮ

КА
.

Фо
та

 М
ар
ыі

 Ж
Ы
ЛІ
НС

КА
Й.

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 М
ар
ын

ы 
БЕ

ГУ
НК

ОВ
АЙ

.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.06 21.07 16.01
Вi цебск — 4.49 21.03 16.14
Ма гi лёў — 4.56 20.57 16.01
Го мель — 4.59 20.47 15.48
Гродна — 5.22 21.21 15.59
Брэст    — 5.30 21.15 15.45

ЗАЎТРА
Я прый шоў з трэ ні роў кі. Тлушч ба-

ліць ва ўсім це ле.

— Клаў дзія Пят роў на, як аса біс тае 

жыц цё?

— У кож най сац сет цы па ка ва ле ру.

Ка лі не кі нуць дзяў чы ну ця пер, 

праз два-тры тыд ні яна за хо ча на 

мо ра.

— Вы скон чы лі мой парт рэт?

— Так, вось.

— Але тут жа прос та на пі са на «ду-

рань»!

— Я мас так, я так ба чу...

Месяц
Маладзік 15 мая.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Мікалая, Пятра, Цімафея.
К. Андрэя, Венчыслава, Сымона.
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16 МАЯ

1911 год — на ра дзіў ся 
(вёс ка Еў лі чы, ця пер 

у Слуц кім ра ё не) Ва сіль Віт ка (Ці-
мох Ва сі ле віч Крысь ко), бе ла рус кі 
па эт, за слу жа ны дзе яч куль ту ры 
Бе ла ру сі. Пра ца ваў га лоў ным рэ-

дак та рам га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва», ча со-
пі са «Вя сёл ка». Знач нае мес ца ў твор час ці зай ма-
юць са ты рыч ныя вер шы, па ро дыі, эпі гра мы. Аў тар 
збор ні каў «Ру жа і штык», «Пра во дзі ны ле та», «Вы-
шы ні свят ла» і інш. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву 
ра ман «Па ны Га лаў лё вы» М. Са лты ко ва-Шчад-
ры на, паэ му У. Ма я коў ска га «Доб ра!», асоб ныя 
тво ры Л. Талс то га, Я. Рай ні са, М. Стэль ма ха і інш. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Уз на га ро-
джа ны Га на ро вым дып ло мам Між на род на га жу-
ры па прэ мі ях Х. К. Ан дэр се на з за ня сен нем імя 
паэ та ў га на ро вы спіс дац ка га пісь мен ні ка. Па мёр 
у 1996 го дзе.

1930 год — на ра дзіў ся Вік тар Мак сі ма віч 
Чар на ба еў, спя вак, на род ны ар тыст 

Бе ла ру сі. З 1950 го да — у ан-

самб лі пес ні і тан ца Мас коў скай 

ва ен най акру гі, з 1958-га — са-

ліст На цы я наль на га ака дэ міч-

на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. Ства рыў раз на-

пла на выя ха рак тар ныя воб ра зы. 
Ся род пар тый: Та рас («Ка лю чая 

ру жа» Ю. Се мя ня кі), Ме фіс то фель («Фаўст» Ш. Гу-
но), Га ліц кі («Князь Ігар» А. Ба ра дзі на), Дон Пас-
ку а ле («Дон Па ску а ле» Г. Да ні цэ ці) і інш. Зняў ся ў 

тэ ле опе ры «Ра нак» Г. Ваг не ра, тэ ле ва ры ян це опе ры 

«У пу шчах Па лес ся» А. Ба га ты ро ва.

1958 год — за сна ва на Ака дэ мія Мі ніс тэр-

ства ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь.

1910 год — дзень на-

ра джэн ня Воль гі 

Фё да раў ны Бер гольц, рус кай 

са вец кай пісь мен ні цы, паэ тэ сы. 

Аў тар па эм «Лю таў скі дзён нік», 

«Ле нін град ская паэ ма», «Па мя-

ці аба рон цаў», аў та бія гра фіч най 

кні гі лі рыч най про зы «Дзён ныя зор кі». Усе 900 дзён 

бла ка ды па ста ян на вы сту па ла на Ле нін град скім 

ра дыё. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мер-

ла ў 1975 го дзе.

1953 год — на ра дзіў ся Пірс Брос нан, 

ір ланд скі ак цёр кі но. Най боль шую 

вя до масць яму пры нес ла ро ля Джэй мса Бон да ў 

філь мах «За ла тое во ка», «Заўт ра не па мрэ ні ко-

лі», «І цэ ла га све ту ма ла», «Па мры, але не ця пер». 

Ся род ін шых філь маў «Ра бін зон Кру за», «Пік Дан-

тэ» і ін шыя.

1985 год — апуб лі ка ва на па ста но ва ЦК 

КПСС і Са ве та Мі ніст раў СССР 

«Аб ме рах па пе ра адо лен ні п'ян ства і ал ка га ліз му». 
Па ча так ан ты ал ка голь най кам па ніі ў СССР.
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Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Пяр шэн не 
ў гор ле, 
на смарк, 
слё за ця чэн не
Пра сту да ці алер гія?

Да лё ка не для ўсіх нас на ды ход цёп лай 

па ры го да ня се пры ем ныя ўра жан ні. 

Ка гось ці сон ца, пер шыя ліс то та на дрэ-

вах і вес на вая зеляніна толь кі ра ду юць, 

а нех та ў гэ ты час па чы нае па кут лі вае 

зма ган не з па лі но зам, або се зон най 

алер гі яй. Па га дзі це ся, кож ны з нас чуў 

пра клё ны ў ад рас та па лі на га пу ху або 

квет ка ва га пыл ку ад зна ё мых ці ка лег.

Зрэш ты, ад ра зу за ўва жым, што лю дзей з 

алер гі яй «на вяс ну» не вель мі шмат. Як ад зна-

чае га лоў ны па за штат ны алер го лаг Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя, да цэнт ка фед ры 

ге ран та ло гіі і ге ры ят рыі з кур сам алер га-

ло гіі і пра фі лак ты кі Бел МА ПА Тац ця на БА-

РА НОЎ СКАЯ, ура чы-алер го ла гі не ад чу ва юць 

се зон нас ці — па цы ен ты звяр та юц ца з роз ны мі 

праб ле ма мі круг лы год. Ся род іх толь кі не вя-

лі кая част ка тых, у ка го за хвор ван ні но сяць 

се зон ны ха рак тар. І іх пры чы на — у цві цен ні 

рас лін.

Важ на па мя таць, што гэ та праб ле ма — хра-

ніч ная і па зба віц ца ад яе цал кам не ўдас ца. 

А вось па пя рэ дзіць, пад рых та вац ца за га дзя, 

па чаў шы пры маць ан ты гіс та мін ныя прэ па ра-

ты, мож на. Праў да, ёсць шэ раг лю дзей, якія не 

звяр та юць ува гі на та кія дро бя зі, як на смарк, і 

тым больш не лі чаць яго ля чэн не не чым не аб-

ход ным. У той жа час спе цы я ліс ты ра яць імк-

нуц ца свое ча со ва рас па знаць не мач і пры маць 

ме ры, каб хва ро ба ні як ся бе не пра яў ля ла ці 

пра хо дзі ла ў лёг кай фор ме, якая ні як не ада-

б'ец ца на якас ці жыц ця.

Та кім чы нам, сімп то мы се зон най алер-

гіі вель мі па доб ныя на пра студ ныя. Гэ та на-

смарк, за кла дзе ны нос, пяр шэн не ў гор ле, 

слё за  цячэн не, раз драж нё насць, ка шаль, 

хут кая стам ляль насць, агуль нае ад чу ван не 

не зда роўя, ня гле дзя чы на ад сут насць па вы-

ша най тэм пе ра ту ры це ла. Зда ец ца, ба наль-

ная пра сту да, з кім не зда ра ец ца па вяс не? 

Але ка лі вы за ўва жы лі, што гэ тыя сімп то мы 

з'яў ля юц ца рап тоў на, без уся ля кай пры чы ны, 

уз мац ня юц ца пры вы ха дзе на ву лі цу і асаб лі-

ва пад час вы ез даў на пры ро ду, вяр та юц ца з 

пэў най пе ры я дыч нас цю, доў га не пра хо дзяць 

ці но сяць хра ніч ны ха рак тар, ня гле дзя чы на 

су праць ві рус нае ля чэн не, то, хут чэй за ўсё, 

гэ та алер гія.

Пра гэ тыя фак ты трэ ба аба вяз ко ва па ве-

да міць участ ко ва му тэ ра пеў ту, які або пры-

зна чыць ля чэн не, або на кі руе да вуз ка га спе-

цы я ліс та. Ды яг наз «па лі ноз», да рэ чы, мо жа 

па ста віць толь кі ўрач-алер го лаг. Ка лі вам 

пры зна чы лі ад па вед нае ля чэн не, важ на вы-

кон ваць яго рэ гу ляр насць і пры маць ле кі пры 

пер шых сімп то мах хва ро бы.

— Уся ля кі пе ра жы ты алер гіч ны эпі зод уклю-

чае вя лі кую за па лен чую бу ру ўнут ры ар га ніз-

ма, якая мо жа мець цяж кія на ступ ствы, а са ма 

хва ро ба бу дзе толь кі ўзмац няц ца. І лі чыць, 

што «як-не будзь пе ра тры ваю гэ ты на смарк 

без таб ле так» — зна чыць, свя до ма пад во дзіць 

свой ар га нізм пад удар, — на гад вае Тац ця на 

Ба ра ноў ская.

Ка лі се зон ная алер гія — ваш ды яг наз, важ-

на па мя таць, што, акра мя пры ман ня пра пі са-

ных прэ па ра таў, якія заў сё ды па він ны быць 

пад ру кой, трэ ба вы кон ваць яшчэ не каль кі ня-

хіт рых пра ві лаў, якія аб лег чаць жыц цё. Менш 

вы яз джаць за го рад і на пры ро ду, бо ме на ві-

та там вы су ты ка е це ся з алер ге нам «твар у 

твар». На сіць аку ля ры, якія аба ра ня юць слі зіс-

тую ва чэй, час цей умы вац ца, мя няць адзен не, 

на якім ася да юць алер ге ны, вы ка рыс тоў ваць 

хат нія філь тры, пры не аб ход нас ці — мар ле-

выя па вяз кі.

Будзь це ўваж лі выя да ся бе і пры не аб ход-

нас ці не імк ні це ся спра віц ца з хва ро бай са ма-

стой на — звяр ні це ся да ўра ча.

— Га лі на Яў ге наў на, як час та 

мы па він ны пры хо дзіць да аф-

таль мо ла га? Ка лі не ад чу ва еш 

ні я кіх праб лем са зро кам, ці трэ-

ба звяр тац ца да ўра ча?

— На ват ка лі ня ма ні я кіх праб-

лем, з пра фі лак тыч най мэ тай трэ ба 

пры хо дзіць да ўра ча раз на год — 

для вы мя рэн ня васт ры ні зро ку, 

вы зна чэн ня воч на га ціс ку, агля ду 

воч на га дна. Ка лі ёсць ней кія спад-

чын ныя хва ро бы, то звяр тац ца да 

аф таль мо ла га па цы ент па ві нен два 

ра зы на год.

— Якія са мыя рас паў сю джа-

ныя спад чын ныя хва ро бы?

— Глаў ко ма і ўзрос та вая ма ку-

ляр ная дэ ге не ра цыя. Ка лі ў бліз кіх 

сва я коў бы ла глаў ко ма, то пас ля 

35 два ра зы на год трэ ба вы мя раць 

воч ны ціск. Да 35 га доў да стат ко ва 

гэ та ра біць раз у тры га ды. І чым ра-

ней мы па чы на ем ля чыць глаў ко му, 

тым больш спры яль ны пра гноз, тым 

паз ней пач нец ца зні жэн не васт ры ні 

зро ку. Ка лі ў бліз кіх ёсць уз рос та-

вая ма ку ляр ная дэ ге не ра цыя, трэ-

ба так са ма пра яў ляць на сця ро жа-

насць. Тут та кая ж сі ту а цыя: чым 

ра ней звяр нуць ува гу і прый сці да 

ўра ча, тым больш спры яль ны вы нік. 

Апош нім ча сам у нас вель мі шмат 

па цы ен таў з та кім за хвор ван нем. 

Звя за на гэ та най перш з тым, што ў 

Бе ла ру сі па леп шы ла ся вы яў ляль-

насць, бо з'я ві лі ся АКТ — ап тыч ныя 

ка ге рэнт ныя та мог ра фы, якія да зва-

ля юць па гля дзець сят чат ку во ка ў 

не каль кіх пра ек цы ях і ўба чыць усё 

яе слаі, вы зна чыць, ці ёсць там змя-

нен ні.

На ўзрос та вую ма ку ляр ную дэ ге-

не ра цыю най час цей па ку ту юць жан-

чы ны пас ля 50 га доў. Су ад но сі ны 

жан чын і муж чын з та кой па та ло гі-

яй — 3:1. Фак та ры ры зы кі — уз рост 

пас ля 50-ці, атэ раск ле ра тыч ныя 

хва ро бы га лаў но га моз га, за хвор-

ван ні сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ-

мы, ку рэн не, ужы ван не ал ка го лю, 

па вы ша ны ўзро вень ха лес тэ ры ну. 

Усё гэ та са дзей ні чае па ру шэн ню 

кро ва зва ро ту хо ры а ка пі ляр на га 

слоя. Ён адзі ны жы віць ма ку лу, 

якая ад каз вае за цэнт раль ны зрок. 

Та му пры ўзрос та вай ма ку ляр най 

дэ ге не ра цыі губ ля ец ца ка ля ро вы і 

цэнт раль ны зрок, за ста ец ца толь кі 

пе ры фе рыч ны.

Да не спры яль ных фак та раў трэ-

ба ад нес ці і ўплыў уль тра фі я ле ту. 

Та му ўсім, асаб лі ва ў ста лым уз-

рос це, рэ ка мен ду ец ца ка рыс тац ца 

сон ца ахоў ны мі аку ля ра мі. З-за не-

да хо пу ві та мі наў ад бы ва ец ца стан-

чэн не піг мент на га эпі тэ лію сят чат-

кі. Та му нам не аб ход ныя лю тэ і ны і 

зе ак сан ты ны, якія ўтрым лі ва юц ца 

ў ві та мін ных комп лек сах і бія ла гіч-

на-ак тыў ных да баў ках, яны аба ра-

ня юць на шу сят чат ку.

— Ці ёсць ме ры пра фі лак ты кі 

глаў ко мы?

— Спе цы фіч най пра фі лак ты кі гэ-

та га за хвор ван ня ня ма. Тут важ нае 

ран няе вы яў лен не. Па цы ен ту на зна-

ча юц ца кроп лі, з які мі ён му сіць жыць 

увесь час — гэ так жа, як і пры гі пер-

та ніі хво рыя вы ка рыс тоў ва юць ле кі 

на пра ця гу жыц ця. Ка та рак та больш 

спры яль нае за хвор ван не — яе мож-

на пра апе ры ра ваць. Спа чат ку яна 

ле чыц ца кан сер ва тыў на — кроп ля-

мі, а на пэў най ста дыі вы кон ва ец ца 

хі рур гіч нае ўмя шаль ніц тва — уста-

наў лі ва ец ца штуч ны хрус та лік і па-

цы ент атрым лі вае доб ры зрок. Та кія 

апе ра цыі пра вод зяц ца ва ўсіх клі ні-

ках, і іх вы ні кі вель мі доб рыя. А вось 

глаў ко ма і ўзрос та вая ма ку ляр ная 

дэ ге не ра цыя час та вя дуць да ін ва-

лід нас ці. Ка лі апошняя з названых 

хва ро б — у су хой фор ме, мож на 

пад трым лі ваць стан кан сер ва тыў на: 

з да па мо гай ін' ек цый са су дзіс тых 

прэ па ра таў. Ка лі ж фор ма віль гот-

ная, то не аб ход ныя прэ па ра ты, якія 

вы да ля юць вад касць з сят чат кі. Та-

кім ля чэн нем у Мін ску зай ма юц ца 

ў ка бі не це ма ку ляр най па та ло гіі на 

ба зе 3-й га рад ской клі ніч най баль ні-

цы. Та му важ на звяр тац ца да ўра ча 

свое ча со ва, бо перс пек ты ва ёсць і 

пры глаў ко ме, і пры ўз рос та вай ма-

ку ляр най дэ ге не ра цыі — яна так-

са ма апе ры ру ец ца раз на стай ны мі 

спо са ба мі.

— Яшчэ ад но рас паў сю джа нае 

за хвор ван не — блі за ру касць...

— Яна апош нім ча сам моц на «па-

ма ла дзе ла» ў су вя зі са з'яў лен нем 

у на шым жыц ці кам п'ю та раў, тэ ле-

фо наў, план шэ таў і ін шых га джэ таў. 

Важ на па мя таць, што нор ма ка ры-

стан ня імі для дзя цей — 20 хві лін 

у дзень. У іх яшчэ сла быя мыш цы 

во ка, і вя лі кая на груз ка вя дзе да 

блі за ру кас ці. Адзі ная пра фі лак ты-

ка — чымсь ці дзя цей ад цяг ваць ад 

ін тэр нэ ту і кам п'ю тар ных гуль няў, а 

так са ма са чыць, каб яны ўжы ва лі 

ві та мі ны і ра бі лі спе цы яль ныя прак-

ты ка ван ні для зро ку.

— Блі за ру касць з уз рос там 

аба вяз ко ва пра грэ сі руе?

— Гэ та ін ды ві ду аль на. У ка гось ці 

васт ры ня зро ку ста іць на мес цы на 

пра ця гу не каль кіх га доў, у не ка га 

блі за ру касць пра грэ сі руе ў су вя зі 

са спа да рож ны мі хва ро ба мі, асаб-

лі ва ка лі да да ец ца моц ная зро ка-

вая на груз ка. Не аб ход на па мя таць, 

што ка лі ў баць коў ёсць зро ка вае 

за хвор ван не, то і іх дзе ці ма юць да 

яго схіль насць. Зу сім не аба вяз ко ва, 

што яно з'я віц ца, але баць кам не 

ліш нім бу дзе ін фар ма ваць дзя цей 

пра на яў насць у сям'і той жа глаў ко-

мы ці ўзрос та вай ма ку ляр най дэ ге-

не ра цыі, блі за ру кас ці ці ка та рак ты. 

Дзе ці па він ны па мя таць, што пры 

па ру шэн ні рэ жы маў пра цы і ад па-

чын ку ў іх так са ма мо жа з'я віц ца 

та кая хва ро ба, і яе лепш вы явіць на 

ран ніх эта пах.

— Сён ня ў мно гіх з нас пра ца 

звя за на з кам п'ю та рам. На коль кі 

ён уплы вае на на шы во чы і як за-

ха ваць васт ры ню зро ку?

— Ка неш не, кам п'ю та ры шко-

дзяць зро ку, та му трэ ба пры трым лі-

вац ца не ка то рых прос тых пра ві лаў. 

Па маг чы мас ці ста ры ма ні тор лепш 

за мя ніць на больш су час ны. Пас ля 

га дзі ны пра цы за кам п'ю та рам на 

не каль кі хві лін аб стра га вац ца, вы хо-

дзіць з-за ста ла ці зай мац ца не чым 

ін шым. Так са ма аба вяз ко ва мір гаць: 

ня рэд ка пад час пра цы за кам п'ю та-

рам па ру ша юц ца мі галь ныя ру хі: мы 

пра іх за бы ва ем, увесь час гля дзім у 

ма ні тор, з-за ча го пе ра сы хае ра га-

ві ца і з'яў ля юц ца не пры ем ныя ад чу-

ван ні ў ва чах: пя ко та, рэ зі. Ка лі мы 

мір га ем, ад бы ва ец ца раў на мер нае 

раз мер ка ван не сля зы, за кошт якой 

ра га ві ца ўвіль гат ня ец ца і жы віц ца. 

Пры блі за ру кас ці ка рыс ныя ма са жы 

шый на-ва рат ні ко вай зо ны, якія па-

ляп ша юць кро ва зва рот, а так са ма 

азда раў лен чая фіз куль ту ра, пра гул-

кі на све жым па вет ры, ві та мі ны.

— За раз мно гія ка рыс та юц ца 

кан такт ны мі лін за мі. На коль кі 

не бяс печ на на сіць іх з ра ні цы да 

ве ча ра?

— Я рэ ка мен да ва ла бы зні маць 

кан такт ныя лін зы, як толь кі прый-

шлі да до му, які мі б якас ны мі і су-

час ны мі яны ні бы лі. Сён ня тэх на-

ло гіі пай шлі да лё ка, з'я ві лі ся лін зы 

во да- і кіс ла ро дап ра ні каль ныя, але 

гэ та ўсё роў на ін ша род нае це ла, 

якое на дзя ва ец ца не па срэд на на 

во ка, тым са мым па ру ша ю чы кро-

ва зва рот. Згод на з да сле да ван ня-

мі, праз пяць га доў па ста ян на га 

на шэн ня кан такт ных лін заў раз-

ві ва ец ца сін дром «су хо га во ка». 

Сля за хоць і вы пра цоў ва ец ца, але 

яе струк ту ра па ру ша на, яна не за-

трым лі ва ец ца ў во ку. Лепш за ўсё 

чар га ваць кан такт ныя лін зы і аку-

ля ры.

Як у аку ля раў, так і ў лін заў ёсць 

свае плю сы і не да хо пы. Лін зы доб-

рыя тым, што не аб мя жоў ва юць 

пе ры фе рыч ны зрок, яны заў сё ды 

кры ху сла бей шыя за аку ля ры, але 

васт ры ня зро ку ў іх вы шэй шая. Не-

ка то рыя, асаб лі ва дзе ці, са ро ме юц-

ца на сіць аку ля ры, лін зы ж не на да-

юць кас ме тыч ных дэ фек таў. Ёсць 

плю сы і ў аку ляр най ка рэк цыі: аку-

ля ры не на дзя ва юц ца не па срэд на 

на во ка і, ад па вед на, не па ру ша юць 

кро ва зва рот, ні як не ўплы ва юць на 

сля зу. Іх мі нус — аб ме жа ван не пе-

ры фе рыч на га зро ку і кры ху гор шая 

яго васт ры ня.

— Уль тра фі я лет дру гі пас ля 

кам п'ю та ра во раг на шых ва чэй?

— Так. З глаў ко май, ка та рак тай 

і ўзрос та вай ма ку ляр най дэ ге не ра-

цы яй не аб ход на аба вяз ко ва аба ра-

няць сят чат ку ва чэй ад уль тра фі-

я ле ту.

— Для пра фі лак ты кі кож ны з 

нас так са ма па ві нен вы ка рыс тоў-

ваць сон ца ахоў ныя аку ля ры?

— Без умоў на. Пры чым з лю бым 

све та філь трам — бла кіт ным, жоў-

тым, ка рыч не вым, шэ рым, зя лё ным. 

Але на бы ваць іх трэ ба ў ма га зі нах 

оп ты кі. Аку ля ры, якія пра да юц ца 

ў не спе цы я лі за ва ных кра мах ці на 

рын ках, хоць і ма юць наз ву сон-

ца ахоў ных, ні як не аба ра ня юць ад 

уль тра фі я ле ту. І не трэ ба на бы ваць 

чор ныя ці вель мі цём ныя аку ля ры. 

У цем на це зрэн кі па шы ра юц ца і, ад-

па вед на, па глы на юць яшчэ больш 

уль тра фі я ле ту.

З пры хо дам вяс ны мы хут-

чэй ста ра ем ся па са дзіць 

ра дыс ку, ру ка лу, ран нюю 

пе кін скую ка пус ту! І тут з'яў-

ля ец ца яна — прак тыч на не-

пе ра мож ная кры жак вет ная 

блош ка. Гэ та ма лю сень кае 

на ся ко мае здоль на вель мі 

хут ка пе ра тва рыць ліст ма-

ла дой ка пус ты ў рэ ша та і па-

зба віць нас над зеі на хут кі 

ўра джай.

За ха ван не тэр мі наў па сад кі
Прос ты спо саб не па ку та ваць 

ад блош кі ў ага ро дзе за клю ча ец-

ца ў тым, каб атры маць да рос лыя 

рас лі ны аль бо ДА ма са ва га з'яў-

лен ня шкод ні ка, аль бо ПАС ЛЯ. 

Гэ та зна чыць, што вяс но выя па-

сад кі не аб ход на ра біць як ма га 

ра ней, на прык лад, у па чат ку кра-

са ві ка, а лет нія па сад кі, на ад ва-

рот, мак сі маль на поз на — у кан-

цы лі пе ня або ў па чат ку жніў ня.

Пры вы ка нан ні та кіх тэр мі наў 

па сад кі рас лі ны па спе юць узы сці, 

аду жэць і не каль кі агру бець да 

та го, як на іх на кі нец ца блош ка. 

А па коль кі яна ад дае пе ра ва гу 

да лі кат ным ма ла дым ліс точ кам, 

ёсць усе шан цы, што ва шы па-

сад кі аца ле юць. Ка лі ў вас ёсць 

цяп лі ца, вы са джвай це ту ды ран-

нія кры жак вет ныя куль ту ры яшчэ 

ў са ка ві ку. І ўра джай да май скіх 

свят збе ра це, і ні я кай блош кі на 

бац він ні не ўба чы це.

Вы да лен не кры жак вет на га 
пус та зел ля

Дру гі ме тад да во лі дзейс ны, 

але рэ аль на скла да ны. Па коль кі 

тра ва вяс ной з'яў ля ец ца ра ней, а 

куль тур ныя рас лі ны паз ней, сваю 

«тра пе зу» блош ка па чы нае ме на-

ві та на пус та зел лі: на сві рэп цы, 

стрэл ках і ін шых дзі кіх кры жа-

квет ных. А ўжо по тым пе ра ся ля-

ец ца на на шу ра дыс ку і рэ пу. За-

да ча — па маг чы мас ці зні шчыць у 

акру зе ўсе за рас ні кі пры ваб на га 

пус та зел ля. Блош ка ад пра віц ца 

ту ды, дзе ёсць ежа, і чым да лей 

яе «ста ло вая» бу дзе ад на ша га 

ўчаст ка, тым лепш.

Пад тры ман не віль гот нас ці
Кры жак вет ная блош ка асаб-

лі ва лю туе, ка лі вяс на га ра чая 

і су хая? Гэ та на ся ко мае не вы-

но сіць вы со кую віль гот насць. 

Гэ та зна чыць, што лепш за ўсё 

вы са джваць ра дыс ку, ка пус ту, 

дай кон або рэ пу на са мых сы рых 

участ ках і не за бы вац ца пра што-

дзён ны ба га ты па ліў.

Укрыц цё ня тка ным 
па лат ном

Вы дат на пра цуе ўкрыц цё ма-

ла дых ус хо даў лю бым ма тэ ры я-

лам, які пра пус кае свят ло, віль-

гаць і па вет ра. Блош кі пад укрыц-

цё пра ні ка юць вель мі рэд ка. Ка лі 

рас лі ны па мац не юць да стат ко-

ва, каб не па ку та ваць ад блы хі, 

укрыц цё мож на бу дзе зняць.

Зме ша ныя па сад кі 
з фі тан цыд ны мі рас лі на мі

Кры жак вет ная блош ка ад чу-

валь ная да моц ных па хаў, і мы 

мо жам вы ка рыс тоў ваць гэ тую 

яе сла басць у сва іх мэ тах. На-

прык лад, вы рошч ваць ка пус ныя 

на ад ной град цы з час на ком, ка-

лянд рай або кро пам. Паз ней шыя 

па сад кі кры жак вет ных куль тур 

ад бло шак доб ра ад пудж ва юць 

ка лен ду ла, ак са міт кі і на стур ка, 

якія рас туць з імі на ад ной град-

цы. Ка лі не па спе лі па са дзіць по-

бач з ка пус тай квет кі або рэз кія 

тра вы, якія ад пудж ва юць, мож-

на рас клас ці ў між рад дзях пуч кі 

све жа га па лы ну і што дня іх аб-

наў ляць.

Апы лен ні
Лі чыц ца, што блош кам не 

па да ба ец ца ес ці бруд нае ліс це. 

Та му са мы рас паў сю джа ны ме-

тад ад пудж ван ня кры жак вет най 

блош кі — апы лен не ма ла дых се-

ян цаў. На ліс це ка пус ты і яе су ро-

дзі чаў рас пы ля юць по пел, су месь 

по пе лу і ты ту нё ва га пы лу, су месь 

по пе лу і пы лу да ро гі, пя ку чы мо-

ла ты пе рац. Мож на рас сы паць 

ты ту нё вы пыл, пе рац або наф та-

лін у між рад дзях. Мар ле вым мя-

шоч кам, на поў не ным су мес сю, 

тра суць над град кай ра ні цай ці 

ад ра зу пас ля па лі ву, ка лі ліс це 

віль гот нае. Та кім чы нам, час цін кі 

по пе лу і пы лу на доў га пры лі па юць 

да ліс ця. Праў да, кож ны раз пас-

ля даж джу або па лі ву пра цэ ду ру 

не аб ход на паў та раць на на ва. За-

мест по пе лу або ты ту нё ва га пы лу 

ча сам вы ка рыс тоў ва юць га ша-

ную вап ну.

Апырс кван ні
Вы дат на пра цуе на стой по-

пе лу (2 шклян кі на вяд ро ва ды) 

з да дан нем ка ва лач ка дзёр та га 

дзяг цяр на га мы ла. Усё не аб ход на 

ста ран на раз мя шаць, дзве га дзі-

ны на стой ваць, а по тым рас пыр-

скаць над град кай з кры жак вет-

ны мі куль ту ра мі. Блош кі бу дуць 

пры лі паць да кро пель кі мыль на га 

рас тво ру на ліс ці і гі нуць.

На ступ ныя рэ цэп ты для апырск-

ван ня больш скла да ныя і па тра бу-

юць не ка то рых на ма ган няў:

1. Здраб ніць у мя са сеч цы паў-

кі ла гра ма ліс ця і ка ра нёў дзьму-

хаў ца, раз вес ці атры ма нае 10 літ-

ра мі ва ды, пра ца дзіць і да даць 

ста ло вую лыж ку вад ка га мы ла. 

І мож на ад ра зу апырс кваць.

2. У вяд ры ва ды рас тва рыць 

шклян ку 9%-на га во ца ту (або 

2 ста ло выя лыж кі во цат най эсэн-

цыі). Апырс ква юць па ліс ці.

3. Кі ла грам па лы ну кі пя ціць 

на пра ця гу 10—15 хві лін у не вя-

лі кай коль кас ці ва ды. Асту дзіць, 

да даць 100 г здроб не на га час на-

ку, пра ца дзіць і да ліць ва ды да 

дзе ся ці літ раў.

4. Пад рых та ваць на стой ку-

ры на га па мё ту з раз лі ку 1:20. 

Вы тры маць яго ты дзень на ад-

кры тым па вет ры, пра ца дзіць і 

апыр скаць па ліс ці. Та кім чы нам 

мы за бі ва ем ад ра зу двух зай цоў: 

і ўсхо ды пад кор мім, і кры жак вет-

ных бло шак ад пудж ва ем.

Па лі вы
Ме та ды гэ тай гру пы мяр ку юць 

да дан не ў ва ду для па лі ву не ка-

то рых рэ чы ваў, як пра ві ла, з рэз-

кім па хам. Асаб лі ва эфек тыў ныя 

ара ма тыч ныя алеі піх ты або хвоі, 

на стой ка ва ляр' я ны або кар ва-

лол у коль кас ці 10—15 кро пель 

на вяд ро ва ды. Гэ так жа мож на 

да да ваць у па ліў ную ва ду во цат 

у тых жа пра пор цы ях, што і пры 

апырс кван ні.

Вя до ма, іс ну юць яшчэ і хі міч ныя 

спо са бы аба ро ны рас лін ад кры-

жак вет ных бло шак, але ж мы хо-

чам эка ла гіч на чыс тай ра ды сач кі.

ДА ЛЕЙ АД МА НІ ТО РА 
І УЛЬ ТРА ФІ Я ЛЕ ТУ

Што па гар шае наш зрок?

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

Як па зба віц ца 
ад кры жак вет най 
блош кі

У су час на га ча ла ве ка во чы — 

ба дай, са мы ак тыў на пра цу ю чы 

ор ган. Вя лі кая коль касць па пер, 

ма ні тор кам п'ю та ра, а ўве ча ры яшчэ 

і бла кіт ны агень чык тэ ле ві за ра — 

з та кой на груз кай ма ла ў ка го зрок 

не па гар ша ец ца. Але мно гае, як 

сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, за ле жыць ад 

нас са міх. Як час та трэ ба звяр тац ца да 

аф таль мо ла га і на вош та дак лад на ве даць 

пра ўсе спад чын ныя хва ро бы, а так са ма 

хто дру гі пас ля кам п'ю та ра во раг на шых 

ва чэй, рас ка за ла ўрач-аф таль мо лаг 

11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

Га лі на МІХ НЕ ВІЧ.

А ў маладосці я марыў дрэсіраваць ільвоў!


