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Па іні цы я ты ве Бе ла рус ка га дзі ця-
ча га фон ду і кам па ніі velcom да 
кан ца го да ма біль ныя бры га ды 
ўра чоў-аф таль мо ла гаў па він ны 
агле дзець ка ля 14 ты сяч дзя цей 
з 14 ра ё наў. Для аб сле да ван ня 
сель скіх дзя цей бы лі вы дзе ле ны 
спе цы яль ныя аў та ма бі лі, за куп-
ле на не аб ход нае аб ста ля ван не.

Па вод ле слоў на мес ні ка ды рэк та-
ра БДФ Іры ны ЧАР НЯ КО ВАЙ, адзін 
з ме ды цын скіх пра ек таў ар га ні за цыі 
ўжо да ка заў сваю са цы яль ную знач-
насць вы ні ка мі, атры ма ны мі пад час 
ра бо ты ўра чоў на Ма гі лёў шчы не. Та му 
і пра цяг ва ец ца ў Го мель скай воб лас-
ці. Пра ект стаў яр кім пры кла дам пры-
ват на-дзяр жаў на га парт нёр ства, ка лі 
гра мад ская ар га ні за цыя, ка мер цый нае 
прад пры ем ства і дзяр жа ва аб' яд на лі 
на ма ган ні для да сяг нен ня вы ні ку ў 
кан крэт най спра ве ака зан ня да па мо гі 
дзе цям з па ру шэн ня мі зро ку.

Сё ле та пра ект рэа лі за ва ны на 
но вым уз роў ні. У шко лах воб лас ці 
ад на ча со ва пра цу юць дзве бры га ды 
аф таль мо ла гаў, сфар мі ра ва ныя ў 
Го ме лі і Ма зы ры. Агля ды пра ве дзе-
ны ўжо ў Бу да-Ка ша лёў скім і Жыт-
ка віц кім ра ё нах. У пер шым вы пад ку 
агляд прай шло больш 680 дзя цей, і 
па та ло гія вы яў ле на ў кож на га дру го-
га, пры чым у аб са лют най боль шас ці 
па ру шэн не зро ку вы яў ле на ўпер шы-
ню! У Жыт ка віц кім ра ё не агле джа на 
звыш 720 дзя цей, па та ло гіі ёсць у 
кож на га чац вёр та га.

Школь ні каў агля да юць на не каль кіх 
апа ра тах, пас ля ча го кож на му да юц ца 
рэ ка мен да цыі, а пры не аб ход нас ці вы-
піс ва юц ца рэ цэп ты і аку ля ры. У скла-
да ных сі ту а цы ях дзе ці на кі роў ва юц ца 
на кан суль та цыі і па глыб ле ную ды яг-
нос ты ку ў аб лас ныя і рэс пуб лі кан скія 
цэнт ры. Так са ма ўся ін фар ма цыя аб 
ста не зда роўя дзя цей пе рад аец ца ў 
ра ён ныя па лі клі ні кі і клас ным кі раў ні-

кам, якія па він ны пра вес ці ад па вед ную 
ра бо ту з баць ка мі.

Усе рас хо ды апла ча ны за кошт 
срод каў, са бра ных кам па ні яй velcom 
пад час тра ды цый най даб ра чын най іні-
цы я ты вы «Ра біць да бро так прос та». 
Са свай го пры быт ку з кож на га пра-
да дзе на га смарт фо на або план шэ та 
на пры кан цы мі ну ла га го да кам па нія 
пе ра ліч ва ла 5 руб лёў на спе цы яль ны 
ра ху нак. У вы ні ку су ма скла ла 158 140 
руб лёў, з якіх і фі нан су ец ца пра ект «Я 
ба чу!» у Го мель скай воб лас ці.

Да кан ца го да іні цы я ты ва ахо піць 
Вет каў скі, Доб руш скі, Кар мян скі, Ло-
еў скі, Ча чэр скі, Бра гін скі, Ель скі, Лель-
чыц кі, На раў лян скі, Пет ры каў скі, Ак-
цябр скі, Хой ніц кі ра ё ны.

«За хвор ван ні ор га наў зро ку зай ма-
юць дру гое мес ца ў агуль най струк ту ры 
дзі ця чай за хва раль нас ці, та му вель мі 
не аб ход на зай мац ца пра фі лак ты кай і
ран няй ды яг нос ты кай, — ад зна чае 

на чаль нік ад дзе ла ме ды цын скай 
да па мо гі дзе цям і ма ці Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Люд мі ла ЛЁГ КАЯ. — Пра ект «Я ба чу!» 
да па ма гае дзе цям з ад да ле ных сель скіх 
рэ гі ё наў, у якіх ня ма дзі ця чых і да рос лых 
аф таль мо ла гаў, атры маць свое ча со вую 
ме ды цын скую кан суль та цыю».

Ле тась на Ма гі лёў шчы не бы ло 
агле джа на амаль 13 ты сяч па цы ен-
таў. Ледзь не ў кож на га трэ ця га бы лі 
вы яў ле ны праб ле мы са зро кам, у па-
ло вы ўпер шы ню. Са мыя час тыя па-
та ло гіі — гэ та па ру шэн не рэ фрак цыі 
(мі я пія, гі пер мет ра пія, астыг ма тызм). 
1 723 дзі ця ці атры ма лі рэ цэп ты на аку-
ля ры,17 на кі ра ва ны на апе ра тыў нае 
ля чэн не, 44 за пі са ны на кан сер ва тыў-
нае ля чэн не, 9-ці не аб ход на па глыб ле-
нае аб сле да ван не.
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ПРА ТА ЛІЮ 
І ГАР МО НЫ

Аб ме жа валь ныя ды е ты за ста лі ся ў мі ну лым. Іх шко да 
да ка за на. Як і не па мер ныя пе ра груз кі ў трэ на жор най 
за ле. Што да ра цы ё ну, то яго нель га зво дзіць да ней кіх 
там ры су ці яб лы каў — пра гэ та ўжо кры чаць ды е то ла гі 
кож най кра і ны. Не аб ход на поў нас цю мя няць свой лад 
жыц ця, а з ім і хар ча ван не. Не ве да е це як — спы тай це 
лепш у та го ж тэ ра пеў та. І май це на ўва зе яшчэ не каль кі 
важ ных мо ман таў.

Ге не ты ку ні хто не ад мя няў. На сён ня вя до ма вя лі кая коль-
касць фак та раў, якія кант ра лю юць у на шым ар га ніз ме ва гу. 
Та му на пер шы план вы хо дзіць вы ключ на ін ды ві ду аль ны па-
ды ход, а не ке фір ныя па ра ды ад зо рак эст ра ды.

Вя до ма, што пры баў цы ва гі спры я юць та кія гар мо ны, як 
ін су лін, кар ты зол, пра лак цін, а вось рас па ду тлу шчу да па ма-
га юць па ла выя гар мо ны, гар мо ны шчы та па доб най за ло зы і 
гар мон рос ту. З гэ та га вы ні кае, што лю быя на шы хра ніч ныя 
за хвор ван ні, па ру шэн ні нар маль на га функ цы я на ван ня ар-
га ніз ма мо гуць пры вес ці як да зні жэн ня ма сы це ла, так і да 
па ве лі чэн ня. Хоць два са мыя важ ныя ар гу мен ты — коль касць 
спа жы тых ка ло рый і да стат ко вая фі зіч ная на груз ка не ад мя-
ня юц ца ў лю бым вы пад ку.

Дзесь ці пас ля 30 га доў мы шач ная ткан ка змян ша ец ца, а 
та му зні жа ец ца і хут касць аб ме ну рэ чы ваў. Та му даб раць ва 
ўзрос це 50+ ка ля 2—3 кг лі чыц ца нар маль ным, але мно гія на-
бі ра юць знач на больш ме на ві та з той пры чы ны, што не ма юць 
да стат ко вай фі зіч най на груз кі, хоць ес ці пра цяг ва юць гэ так 
жа, як і 20 га доў на зад. Што яшчэ іг рае ад моў ную ро лю, дык 
гэ та стрэ сы, пе ра адоль ваць якія, зноў жа, маг лі б да па маг чы 
пла ван не, ха да і ве ла сі пед.

Аб мяр коў вай це з ура чом-гі не ко ла гам пы тан не за мя шчаль-
най гар мо на тэ ра піі ў су вя зі з на ды хо дам ме на паў зы. У Шве цыі, 
на прык лад, яе пры мя ня юць да 80 пра цэн таў жан чын. Та кая 
тэ ра пія па збаў ляе па кут ных пры лі ваў, зні жае ры зы ку сар дэч-
на-са су дзіс тых за хвор ван няў, аба ра няе кос ці.

Звяр ні це ўва гу на ты рэ ат роп ны гар мон (маг чы ма, трэ ба 
прай сці ад па вед ную тэ ра пію).

Са чы це за ўзроў нем ві та мі ну D, дэ фі цыт яко га на зі ра ец ца 
ў 90 пра цэн таў на сель ніц тва, і мож на ска заць, ва ўсіх гэ тых 
лю дзей аў та ма тыч на мо жа па ру шыц ца ўзро вень па ла вых гар-
мо наў, па вя ліч ва ец ца ры зы ка раз віц ця ан ка ло гіі, алер гіч ных 
за хвор ван няў, цук ро ва га дыя бе ту. Важ ным мо ман там бу дзе і 
атры ман не тлус тых кіс лот аме га-3. Так што еш це збож жа выя, 
алеі, яй кі, ава ка да, ры бу.

Важ на, каб доб ра пра ца ва лі над ны рач ні кі, ды і на огул страў-
ні ка ва-кі шач ны тракт — як за свой ва ец ца ўсё, што мы ядзім?

Па ме рай це та лію. У жан чын яна не па він на быць больш за 
92 см, а ў муж чын — больш за 102. Ка лі гэ тыя ме жы па ру ша ны, 
зна чыць, фар мі ру ец ца ме та ба ліч ны сін дром, уз рас тае ры зы ка 
сар дэч на-са су дзіс тых і эн да кры на ла гіч ных за хвор ван няў.
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ЯКІ ЗРОК 
У ВЯС КО ВЫХ ШКОЛЬ НІ КАЎ?
Даб ра чын ны пра ект «Я ба чу!» па ды яг нос ты цы і ака зан ні аф таль ма ла гіч най да па мо гі 

дзе цям з сель скай мяс цо вас ці стар та ваў у Го мель скай воб лас ці

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ка лі б га рэл ка пра да ва ла ся 
асоб на, гэ та б па мен шы ла праб-
ле му ал ка га ліз му?

— Без умоў на! Пэў ныя аб ме жа-
ван ні ле пей, чым поў ная за ба ро на 
ал ка го лю. Тым больш, ка лі ад но за-
ба ра ніць, трэ ба неш та даць уза мен. 
Ка лі ча ла век вы пі вае, у яго мя ня-
юц ца па чуц ці. Ра дасць, ве ся лосць 
штуч ныя, але яны ёсць. Прый шлі 
ўсе сум ныя, а вы пі лі па сто грам — і 
за спя ва лі. Па чы наць трэ ба з асвет-
ніц кай ра бо ты. Важ на, каб лю дзі ве-
да лі, як фар мі ру ец ца за леж насць, 
для та го каб яе па пя рэ дзіць. Гля-
дзі це: пра грып ін фар ма цыі мно га, 
а пра та кую хва ро бу, як ал ка га лізм, — 
не. Мно гія не ве да юць, што гэ та 
та кое. Ал ка га лізм — гэ та хва ро ба 
ад маў лен ня, хлус ні. У на шым гра-
мад стве сло ва «ал ка го лік» — гэ та 
кляй мо. А хто за хо ча пры знац ца, 
што яго но сіць? Але ж мож на па да-
браць і ін шыя сло вы — на прык лад, 
«за леж ны ад ал ка го лю». Трэ ба пра 
гэ ту праб ле му га ва рыць ад кры та, 
каб на ват бы ло мод на дзя ліц ца сва-
ім во пы там, як спра ві лі ся з та кой 
хва ро бай. Да вай це зро бім пе ра да-
чу «Цяж кі па ня дзе лак», дзе б рэ гу-
ляр на асвят ля лі ся гэ тыя пы тан ні. 
Тым больш што ал ка га лізм — праб-
ле ма ся мей ная. У нас быў вя лі кі 
пра ект, ка лі мы пра ца ва лі з дзець-
мі, што зна хо дзі лі ся ў са цы яль на 
не бяс печ ным ста но ві шчы. Гэ та ў 
бу ду чым кан ды да ты ў ал ка го лі кі. 
Яны бы лі ска ва ныя, за ціс ну тыя. 
Ка лі жан чы на, муж якой вы пі вае, 
мо жа пай сці «рас па ла ві ніць» сваё 

го ра — па дзя ліц ца з сяб роў ка мі, 
дзі ця ні ку ды не ідзе. Яно ўсю ноч 
пра пла ча ў па душ ку... Ча ла век мо-
жа вы рас ці і на ват не піць, але ра на 
за ста нец ца, ён бу дзе ўспа мі наць, 
як баць кі вы свят ля лі ад но сі ны, та-
та па ды маў ру ку на ма ці і інш. Тут 
так са ма па трэб на да па мо га. Не вы-
пад ко ва ўзні ка юць та кія гру пы, як 
«да рос лыя дзе ці ал ка го лі каў».

— Што больш па трэб на за леж-
ным: ме ды цын ская да па мо га ці 
псі ха ла гіч ная?

— Ал ка го лі кі ка жуць, што гэ-
та хва ро ба це ла, ро зу му і ду шы. 
Трэ ба па чы наць з ду шы. Ме ды цы-
на ро біць сваю спра ву — зні мае 
атру чэн не. Але таб лет кі — гэ та не 
вы ра шэн не пы тан ня.

Ля чэн не па чы на ец ца та ды, ка лі 
ў ча ла ве ка мя ня ец ца ал ка голь нае 
мыс лен не, а гэ тым зай ма юц ца псі-
хо ла гі, псі хі я та ры, гру пы ана нім ных 
ал ка го лі каў. Ана нім насць — гэ та не 
скрыт насць, а сціп ласць і бяс пе ка. 
Каб ча ла век не вы дзя ляў ся, маў-
ляў, сён ня ён ге рой — кі нуў піць, 
а заўт ра са рваў ся. Тут мож на не 
на зы ваць свай го проз ві шча. Ал-
ка го лік у та кой гру пе свой ся род 
сва іх, дзе ра зу ме юць з паў сло ва, 
ні хто лап шу не ве шае. Тут лепш 
пра маў чы, але не хлу сі. І ў гру пах 
не ву чаць, а дзе ляц ца во пы там: «У 
мя не атры ма ла ся, па спра буй і ты». 
Пры чым ха дзіць у гру пу мож на рэ-
гу ляр на — гэ та як пад за ра джаць 
аку му ля тар, бо бы лых ал ка го лі каў 
не бы вае. На ват ка лі та кі ча ла век 
не п'е, жыц цё ўвесь час пад кі дае 
сюр пры зы: ад па езд кі ў пе ра поў-
не ным тра лей бу се да праб лем на 

ра бо це ці ў сям'і, і апо ру ён заў сё ды 
шу кае ў бу тэль цы.

Між ін шым, гру пы ана нім ных 
ал ка го лі каў ёсць больш чым у 150 
кра і нах све ту.

— Дзіў на: адзін з са мых эфек-
тыў ных спо са баў ба раць бы з га-
рэл кай пра па на ваў аме ры ка нец, 
які ра ней сам бяз бож на піў. І на 
сён ня па «за пу шча най» ім пра-
гра ме пе ра маг лі за леж насць 
міль ё ны лю дзей...

— Яе на ват пры зна лі цу дам ХХ 
ста год дзя. Пер шы крок пра гра мы 
ана нім ных ал ка го лі каў — пры знаць 
бяс сіл ле пе рад ал ка го лем (тут мож-
на мя няць сло вы — пе рад кам п'ю-
та рам, нар ко ты ка мі, ка зі но). Трэ ба 
на ву чыц ца жыць з за леж нас цю так, 
каб гэ та не му чы ла. Цвя ро засць 
пад пры гнё там ці стра хам — не
вый сце. Пад шыў кі, ка дзі ра ван не — 
гэ та стрым лі ва ю чы фак тар. Але
ў ча ла ве ка не па мя ня ла ся ал ка-
голь нае мыс лен не. Гэ та як га лод-
на га са ба ку па са дзіць на лан цуг 
і драж ніць кост кай. Ча му мно гія 
сем'і рас па да юц ца, ка лі муж чы на 
пе ра стае піць? Ён жа ста но віц ца 
злым, раз драж нё ным. Ён не на ву-
чыў ся атрым лі ваць ра дасць у жыц-
ці, па збаў ле ным га рэл кі, не на быў 
сва бо ду. А ёсць і ін шыя ал ка го лі кі, 
якія, як кі ну лі піць, ад чу ва юць ся-
бе цу доў на. Мне спа да баў ся вы раз 
ад на го з іх: «Мне мож на піць, але 
на вош та мне гэ та». Ка лі так ся бе 
ад чу ва еш — усё роў на, што ця жар 
скі да еш.

— Ся род пунк таў пра гра мы 
«12 кро каў», якой пры трым лі ва-
юц ца гру пы ана нім ных ал ка го-

лі каў, ёсць і та кі: як склас ці спіс 
лю дзей, якім пры чы ніў шко ду, і 
вы пра віц ца...

— Гэ та спо ведзь. На прык лад, 
ал ка го лік рас каз вае, што па зы чыў 
у су се да гро шы і не вяр тае, ха ва-
ец ца. Але як ён ся бе пры гэ тым 
ад чу вае? І як усё мя ня ец ца, ка лі 
ён вяр тае гро шы. — Ужо не трэ ба 
пе ра бя гаць ад су се да на дру гі бок 
ву лі цы, а мож на ві тац ца за ру ку. 
Са праў ды, ляг чэй ста но віц ца, ка лі 
дзе ліш ся на ба ле лым у гру пе.

— Як зра зу мець, ка лі трэ ба 
звяр тац ца па да па мо гу?

— Не як са бра лі ся му жы кі ў ля-
соч ку вы піць, за кус ка — на га зе це, 
а ў ёй ін фар ма цыя пра гру пу ана-
нім ных ал ка го лі каў. Адзін з іх, які 
зра зу меў, што ўжо «па спеў», ада-
рваў са бе ка ва ла чак з па трэб ным 
ад ра сам. Бы ло, што ча ла век уба-
чыў зран ку пе ра да чу пра ана нім ных 
ал ка го лі каў, ад ра зу ж пай шоў у гру-
пу і цэ лы дзень пра ся дзеў у два ры, 
ча каў, ка лі яна збя рэц ца, — ба яў ся 
да моў вяр тац ца, каб не ўвай сці ў 
за пой. І ўжо 25 га доў не вы пі вае. А 
вось прык лад з Аме ры кі: жан чы на 
звяр ну ла ся ў гру пу, бо ёй па да ло-
ся, што яна вы пі вае «ліш нія він ныя
как тэ лі»... Са 100 пра цэн таў ал ка-
го лі каў толь кі 5 пра цэн таў ва ля-
ец ца на ву лі цы, ас тат нія хо дзяць 
на ра бо ту, і ні хто мо жа не ве даць, 
што тыя до ма ці ха вы пі ва юць. Я 
ўсіх ва дзі це ляў, якія трап ля юц ца 
не цвя ро зы мі за ру лём, лі чыў бы 
ал ка го лі ка мі. Яны ж пе ра сту пі лі 
да зво ле нае... У кож на га ёсць сваё 
дно (баль ні ца, стра та сям'і, ра бо ты, 
тур ма). Спе цы я ліс ты і гра мад ства 

па він ны ўмець гэ та дно пры ўзняць, 
каб ча ла век ра ней звяр нуў ся па да-
па мо гу. Га лоў нае, каб ён ве даў, дзе 
яго ча ка юць, дзе пры муць. За раз 
я ха джу ў гру пу з хлоп цам, які ў 
свой час пра піў усё. Не як ён прый-
шоў у гру пу ана нім ных ал ка го лі каў, 
уча піў ся за крэс ла і ска заў: «Мя не 
ад сюль ні хто не вы га ніць». Так ён 
уба чыў вы ра та ван не. Ця пер ён буй-
ны прад пры маль нік.

Не так даў но мы рэа лі зоў ва лі 
пра ект, у ме жах яко га пра во дзі лі 
су стрэ чы з чы ноў ні ка мі, каб па ка-
заць гэ ту праб ле му і ма дэ лі, як яна 
мо жа вы ра шац ца. І сён ня мно гія ве-
да юць, што ал ка го лі кі — гэ та лю дзі, 
якім па трэб на да па мо га. Вы ра та-
валь ным кру гам для іх най перш бу-
дзе рэ абі лі та цыя. Без умоў на, сён-
ня трэ ба пе ра гля дзець, да па мо га з 
яко га бо ку бу дзе най больш эфек-
тыў най. На прык лад, ці трэ ба ўкла-
даць гро шы ў ЛПП? Вя до ма, та кім 
чы нам на ней кі час аб мя жоў ва юць 
сва бо ду ал ка го лі каў і да юць маг чы-
масць іх сям'і сва бод на ўздых нуць, 
але ж са ма праб ле ма не вы ра ша ец-
ца. Так са ма мы па каз ва лі, як мож на 
пра ца ваць з дзець мі з праб лем ных 
сем' яў. Ва дзі лі іх у цырк і дэль фі на-
рый, на ска лад ром, каб тыя ба чы-
лі са праўд нае жыц цё і зра зу ме лі, 
што мож на атрым лі ваць ра дасць 
не праз ал ка голь і нар ко ты кі. Маг-
чы ма, ка лі яны пад рас туць, бу дуць 
ра біць усё маг чы мае дзе ля та го, 
каб жыць ці ка ва і пры го жа.
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