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Рост дзі ця чай за хва раль нас ці на цук-
ро вы дыя бет 1-га ты пу пра цяг ва ец ца. 
Пры чым, ка лі 20 га доў на зад па та ло гія 
най час цей пра яў ля ла ся бе ў час па ла-
во га вы спя ван ня, то сён ня га вор ка ідзе 
пра больш ран ні ўзрост. З 700 хво рых 
122 — ва ўзрос це ад 5 да 9 га доў, 67 — 

ад 1 да 4. Ля чэн не па чы на ец ца ў та кіх 

па цы ен таў з мо ман ту па ста ноў кі ды-

яг на зу, што іс тот на за па воль вае ўзнік-
нен не і раз віц цё хра ніч ных мік ра са су-
дзіс тых ус клад нен няў.

— Пры цук ро вым дыя бе це 1-га ты пу ля чэн-
не бу дзе ўклю чаць ды е ту, са ма кант роль і ін су-
лі на тэ ра пію, — тлу ма чыць за гад чы ца эн да-
кры на ла гіч на га ам бу ла тор на га ад дзя лен ня 
2-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най баль ні-
цы Мін ска Але на КІС ЛАЯ. — Ды е та пры гэ-
тым — фі зі я ла гіч ная, як для лю бо га зда ро ва га 
дзі ця ці. Праў да, сён ня хар ча ван не зда ро ва га 
ся рэд не ста тыс тыч на га дзі ця ці вель мі да лё-
кае ад фі зі я ла гіч на га, што з'яў ля ец ца асоб най 
праб ле май... Са ма кант роль — гэ та кант роль 
уз роў ню глю ко зы ў хат ніх умо вах. Для гэ та га з 
мі ну ла га го да дзе ці атрым лі ва юць на бяс плат-

най асно ве ўжо не ад ну, а тры тэст-па лос кі. 
Бяс плат на вы да юц ца і ін су лі ны. Ін су лі на выя 
шпры цы пры гэ тым даў но ады шлі ў ня быт, 
у вы ка ры стан ні — шпрыц-руч кі. За бюд жэт ныя 
срод кі на бы ва юц ца карт рыдж ныя ген на-ін жы-
нер ныя ін су лі ны, па па ка зан нях пры зна ча юц-
ца ана ла га выя, якія вы ра ша юць праб ле му 

ў тых вы пад ках, ка лі не ўда ец ца кам пен са ваць 

за хвор ван не на ген на-ін жы нер ных. Ана ла га-

выя ін су лі ны на бы ва юц ца за кошт мяс цо ва га 

бюд жэ ту, і па кра і не імі за бяс пе ча ны ка ля 30 

пра цэн таў па цы ен таў, а па Мін ску — ка ля 50. 

68 дзя цей атрым лі ва юць пом па вую ін су лі на-

тэ ра пію.

У кож ным аб лас ным цэнт ры функ цы я-
нуе ам бу ла тор ная і ста цы я нар ная шко лы 
цук ро ва га дыя бе ту — для тых, ка му толь кі 
па ста ві лі ды яг наз або ка лі мае мес ца шпі та-
лі за цыя. Та кія шко лы аб' яд ноў ва юць ура ча, 
дзі ця/пад лет ка і баць коў, без ча го не маг чы-
ма да сяг нуць пос пе ху ў ля чэн ні, ад зна ча юць 
спе цы я ліс ты.

На огул, спе цы я лі за ва ную дзі ця чую эн да-
кры на ла гіч ную да па мо гу аказ ва юць цэнт-
раль ныя ра ён ныя баль ні цы, га рад скія па лі-

клі ні кі, дзе пра цу юць ура чы-эн да кры но ла гі і 
ўра чы-пе ды ят ры (у сіс тэ ме пад рых тоў кі ўра-
ча-пе ды ят ра дзі ця чая эн да кры на ло гія прад-

стаў ле на ў да стат ко вым аб' ёме для ака зан ня 

да па мо гі на гэ тым эта пе). На ступ ны ўзро-

вень — ча ты ры аб лас ныя эн да кры на ла гіч-

ныя дыс пан се ры або ад дзя лен ні ў аб лас ных 

баль ні цах, а так са ма га рад скі дзі ця чы эн да-

кры на ла гіч ны цэнтр для жы ха роў ста лі цы 

(на ба зе 2-й дзі ця чай клі ніч най баль ні цы). 

Трэ ці, рэс пуб лі кан скі, уз ро вень прад стаў ле-

ны эн да кры на ла гіч ным ад дзя лен нем Рэс пуб-

лі кан ска га цэнт ра ме ды цын скай рэ абі лі та цыі 

і баль не а ля чэн ня і ста цы я нар най да па мо гай 

на ба зе эн да кры на ла гіч на га ад дзя лен ня 2-й 
дзі ця чай баль ні цы.

Скры нінг эн да крын най па та ло гіі па чы на-
ец ца ўжо ад мо ман ту на ра джэн ня дзі ця ці, 
ка лі вы мя ра юц ца су ад но сі ны рос ту і ва гі. 
Акра мя та го, ужо ў ра дзіль ні но ва на ро джа-
ных аб сле ду юць на пры ро джа ны гі па тэ ры ёз. 
У апош нія га ды коль касць та кіх дзя цей не 
па вя ліч ва ец ца, а ран няе ля чэн не па пя рэдж-
вае не зва рот ныя на ступ ствы і ін ва лід насць. 
Кант роль рос ту і ва гі дзі ця ці, фі зіч на га раз-

віц ця на пры ёме ў пе ды ят ра — так са ма эле-
мент скры нін гу эн да крын най па та ло гіі. Да рэ-
чы, у кра і не ёсць маг чы масць пра вя дзен ня 
поў на га аб сле да ван ня дзя цей з па ру шэн нем 
рос ту. Пры дэ фі цы це гар мо ну рос ту пры зна-
ча ец ца эфек тыў нае ля чэн не, што так са ма 
па пя рэдж вае ін ва лі ды за цыю.

Па ло ва эн да крын ных за хвор ван няў — гэ-
та па та ло гія шчы та па доб най за ло зы. Ма са-
вае пра вя дзен не ўльтра гу ка во га да сле да ван-
ня за ло зы ў дзі ця чых па лі клі ні ках да зва ляе 
вы явіць вуз лы, за па лен ні, ды фуз ныя па ве лі-
чэн ні на са мых ран ніх ста ды ях. Вы яві лі ней кія 
змя нен ні — зна чыць, не аб ход на пра ве рыць, 
ці не па ру ша на функ цыя за ло зы, для ча го 
ў кож най воб лас ці ёсць маг чы масць пра вя-
дзен ня поў на га спект ра гар ма наль ных да-
сле да ван няў. Свое ча со вае вы яў лен не дэ-
фі цы ту гар мо наў шчы та па доб най за ло зы, 
па ру шэн ня яе функ цыі, да зва ляе пры зна-
чыць ля чэн не, якое за ха вае ін тэ ле кту аль ны 
па тэн цы ял.

ДЫЯ БЕТ БЫ ВАЕ І Ў АД НА ГА ДО ВЫХ

За клад ка са ду па ча ла ся ў 2011 
го дзе, а пер шыя эк скур сіі прай шлі 
ў 2014-м, ка лі на пра ця гу го да сю ды 
на ве да лі ся ка ля 23 ты сяч ту рыс-
таў. Што год іх толь кі пры бы вае. 
І гэ та не дзіў на. Ну дзе яшчэ мож на 
ўба чыць столь кі жы вой пры га жос-
ці? Дзе яшчэ вы да ве да е це ся, ча му 
нель га зло ўжы ваць мя тай, якіх ві-
даў яна бы вае, ча му ў Швей ца рыі 
за ба ра ні лі вы пус каць аб сент і дзе 
больш за ўсё ша ну юць гінк га бі ло-
ба? Дзе яшчэ змо жа це ўба чыць 
та кі асар ты мент фі та прэ па ра таў, 
па каш та ваць і пры ха піць з са бой 

вы дат ныя фі та чаі? Іх вы твор час цю 

ня даў на па ча ла зай мац ца кам па нія 

«Бе лА сэп ты ка».

Чор ны і зя лё ны чай на бы ва юць 

у Ін дыі, Шры-Лан цы і В'ет на ме не-

па срэд на ў вы твор цаў. Да асноў най 

сы ра ві ны да да юц ца роз ныя тра вы. 

Больш за па ло ву пра дук цыі ад праў-

ля ец ца ў кра і ны бліз ка га і да лё ка га 

за меж жа.

— Для вы твор час ці не толь кі 

чаю, але і не ка то рых прэ па ра таў 

мы вы ка рыс тоў ва ем сваю рас лін-

ную сы ра ві ну, якую вы рошч ва ем на 

тэ ры то рыі пло шчай 190 га, — ка жа 

на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 

прад пры ем ства «Бе лА сэп ты ка» 
Аляк сандр РО ГАЧ. — Мы вы бра лі 
тэ ры то рыю ў ад ным з са мых чыс тых 
рэ гі ё наў, дзе за ба ро не на ўня сен не 
лю бых хі мі ка таў у гле бу. Ад на ча со ва 
на част цы тэ ры то рыі раз мя шча ец-
ца эк скур сій ны комп лекс, ство ра-

ны для та го, каб лю бы ах вот ны мог 
уба чыць, як рас туць са мыя роз ныя 
рас лі ны, што та кое бы лі і ёсць зёл-
кі для ча ла ве ка... На зы ва ец ца гэ ты 
комп лекс «Ап тэ кар скі сад», а на ве-
даць яго мож на як у ме жах эк скур сіі, 
так і са ма стой на...

Ка рот кая ін фар ма цыя пра па ну-
ец ца лю бо му на вед валь ні ку са ду, 
на ват ка лі вы прый шлі прос та пра-
гу ляц ца.

— Вось пе рад на мі вы твор чая зо-
на — по ле, на якім вы рошч ва ец ца, 
збі ра ец ца і су шыц ца на ша сы ра ві-
на, — ад зна чае эк скур са вод На-
тал ля СМЯ ТА НІ НА. У фрук то вым 
са дзе на 600 са джан цаў ёсць усё, 
што мо жа да ваць пла ды ў на шай 
клі ма тыч най зо не. У вы твор чай 
зо не ёсць жэнь шэ на рый, дзе ўжо 
трэ ці год экс пе ры мен таль ным шля-
хам вы рошч ва ец ца ко рань жэнь шэ-
ню — рас лі ны до сыць кап рыз най, 
якая не лю біць пра мых пром няў сон-
ца. Раз мя шча ец ца тут і план та цыя 
ле ка вых рас лін — глог, бар ба рыс, 
шып шы на... Як толь кі рас лі ны са-
бра лі, іх ад праў ля юць у су шыл ку. 
Там зна хо дзяц ца стэ ла жы з па лі-
ца мі з меш ка ві ны, якая пра пус кае 
цёп лае (ка ля +55 гра ду саў) па вет-
ра звер ху і зні зу, што за бяс печ вае 
вы со кую якасць суш кі. Пас ля рас-
лі ны па ку юц ца ў спе цы яль ныя мя хі 
і ад во зяц ца на прад пры ем ства, дзе 
трап ля юць у ру кі хі мі каў, бі ё ла гаў, 
май строў па чаі. Вы рас ціць ура-
джай — па ло ва спра вы. Да сле ду ю-
чы ка рыс ныя вар тас ці той ці ін шай 

рас лі ны, ла ба ран ты мо гуць яе за-
бра ка ваць, ка лі вы свет ліц ца, што 
не ха пае кам па не нтаў, не аб ход ных 

для вы ра бу ле ка ва га срод ку. Та кая 

тра ва ад праў ля ец ца на вы твор часць 

са шэ, за пар ку для лаз ні...

Дру гая част ка Ап тэ кар ска га 

са ду — ужо не вы твор чая. Ці ка ва, 

што ства ра ла ся яна па вод ле тра-

ды цый еў ра пей скіх ма нас тыр скіх 

ага ро даў ся рэд ня веч ча. Ме на ві та 

ма на хі пер шы мі па ча лі мэ та на кі-

ра ва на вы рошч ваць рас лі ны на 
ага ро дах, бо по пыт на іх быў ве лі-
зар ны — ля чыць ся бе, па лом ні каў. 
Асноў ны прын цып та ко га ага ро-
да — дзя лен не тэ ры то рыі па прын-
цы пе кры жа (у да дзе ным вы пад ку ў 
са мым цэнт ры вы ўба чы це фан тан, 
дзе на ват ёсць рыб кі з жаб ка мі). 
На асно ве та кой ма дэ лі і ство ра на 
эк скур сій ная част ка са ду. Дру гая 

ад мет насць — улас на рас лі ны, якія 
вы рошч ва лі ся. Не ка то рыя зёл кі бы-
лі прос та аба вяз ко вы мі.

Вось та кая біб лей ская рас лі на 
ну мар 1 — ісоп ле ка вы, які вы дат на 
спраў ля ец ца з роз най ін фек цы яй, 
а ў не ка то рых кра і нах з яго ро бяць 
на пой для па жы лых, шар бет, які на-
паў няе энер гі яй, до рыць моц і зда-
роўе (не блы таць з пры сма кам). Ісоп 
да да юць у адзін са сва іх эліт ных 
лі кё раў фран цу зы — «Шарт роз». 
Праў да, рэ цэпт тры ма ец ца ў стро-
гім сак рэ це, так што яго пра пор цыя 
ся род ін шых траў, якія ўва хо дзяць у 
на пой, вя до мая толь кі вы твор цам. 
(Я той лі кёр не каш та ва ла, ад нак 
ка жуць, што не паў тор ны яго смак 
за бяс печ вае ме на ві та ісоп.)

Са ку ра япон ская не за цві ла сё-

ле та з-за ха лод най вяс ны. А ка лі 

б за цві ла... Япон цы па чы на ю чы 

з кра са ві ка кі да юць усё і едуць 

у скве ры, пар кі, са ды, каб лю ба-

вац ца не паў тор ным ві до ві шчам. 

А мы пра хо дзім да лей, каб блі жэй 

па зна ё міц ца з ла ван дай вуз ка ліс-

це вай, якая за спа кой вае, гар ма-

ні зуе, — тра вой ма гаў і ча раў ні-

коў па вод ле за ход не еў ра пей скай 

тра ды цыі. Шмат кі ла мет ро выя па лі 

гэ тай куль ту ры мож на ўба чыць у 

Пра ван се, бо Фран цыя зай мае 

пер шае мес ца па вы ра бе ла ван-

да вай сы ра ві ны.

За ад кры тай, пра ме над най 

част кай са ду па чы на юц ца арт-

аб' ек ты, «зя лё ныя па кой чы кі», 
кож ны з якіх мае сваю наз ву і ка-
лек цыю рас лін.

Наз вы ўсіх арт-аб' ек таў кож ны 
ня хай ад крые для ся бе сам, а я 
зга даю, на прык лад, свя шчэн ныя 
тра вы ста ра жыт ных сла вян. Вось 
па лын, або сум-тра ва, якая ад ва-
роч вае не чысць. Ці ка ва, што ёсць 
на ват птуш ка, што ро біць свае гнёз-
ды поў нас цю з гэ тай гор кай тра вы. 
Якая птуш ка? Пры яз джай це — да-
ве да е це ся. Ка жу чы пра па лын, аба-
вяз ко ва ўзгад ва юць аб сент — на-
пой сва бо ды, твор час ці, на тхнен ня. 
Лю бі ла яго ба гем ная элі та Фран цыі. 
За хап ляў ся і Гю го, мно гія мас та кі. 
Вы най шлі гэ ту спір та вую на стой-
ку на гор кім па лы не ў Швей ца рыі, 
дзе ў мі ну лым ста год дзі і за ба ра-
ні лі. Як толь кі ву чо ныя ўста навілі 
хі міч ны склад рас лін і на по яў, то 
вы свет лі ла ся, што аб сент — са мы 
са праўд ны нар ко тык, атру та і га-
лю цы на ген. А ві ной уся му атрут нае 
рэ чы ва, якое змя шча ец ца ў па лы не 
ды туі. Сам Гю го вель мі па ку та ваў 
ад на ступ стваў свай го не зда ро ва га 
за хап лен ня, пры зна ваў ся, як у яго 
ба ле лі мыш цы ды кос ці...

Рас це тут і гінк га бі ло ба. Прад-
стаў ні ку гэ тых дрэў 250 млн га доў! 
У Япо ніі яго мож на ўба чыць у га-
ра дах, на ву лі цах, яго там за вуць 
«ве ер гей шы» за фор му ліс ця. 
Упер шы ню плод дрэ ва дае ў 30 га-
доў. Але каш тоў насць для ча ла ве ка 
ўяў ляе яго ліс це, якое пры мя ня ец ца 
амаль пры 20 за хвор ван нях, у пер-
шую чар гу для па ляп шэн ня маз га-
во га кро ва зва ро ту і па мя ці.

А коль кі тут ві даў мя ты! У кож-
на га — свой во дар. Па куль вы 
рас ці ра е це ў паль цах ак са міт ныя 
ліс ці кі, эк скур са вод рас ка жа, што 
за хап ляц ца ча ем з мя тай не вар та: 
у муж чын яна пры гня тае па тэн цыю, 
ды і для жа но чай рэ пра дук тыў най 
сіс тэ мы не над та па ды дзе... Ідэа ль-
на мя ту ўды хаць. Мож на зра біць вя-
нок, ус клас ці на га ла ву і па ся дзець 
кры ху — вы дат ны рэ лакс.

Эк скур сія па Ап тэ кар скім са-

дзе пры му сіць па гля дзець на 

свет рас лін зу сім па-ін ша му. 

А пас ля су стрэ чы з ба бу ляй-траў-

ні цай, якая так на ва ро жыць-за ва-
ро жыць, што вы на ват па чу е це 
го лас уся го жы во га — і тра він кі, 
і та го зай ца, што лю біць вы ска-
чыць з ле су, каб па кра са вац ца 
пе рад на вед валь ні ка мі, — за хо-
чац ца вяр нуц ца сю ды із ноў
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ПРА ГУЛ КА 
ПА АП ТЭ КАР СКІМ СА ДЗЕ

Усё, што вы ха це лі ве даць пра шко ду і ка рысць рас лін

Ад па чы нак і азда раў лен неАд па чы нак і азда раў лен не  

Ва ўні каль ным Ап тэ кар скім са дзе, раз ме шча ным па ся род ле су 
і ка ля трох азёр — Мяст ра, На рач і Бе лае, што па блі зу па сёл ка 
Га та ві чы Мя дзель ска га ра ё на, — са бра на ба та ніч ная ка лек цыя 
больш чым з 250 ві даў ле ка вых рас лін. Толь кі част ку з іх мож на 
знай сці на пра сто рах Бе ла ру сі, ін шыя бы лі за ве зе ны з мно гіх кра ін 
і адап та ва ныя да на ша га клі ма ту.


