
Са цы яль ны ро лік пра дзі ця чы зрок 

прад ста ві лі ў Бе ла ру сі. За баў нае ві дэа з 

удзе лам ма лень кіх бе ла ру саў за клі кае 

свое ча со ва на вед ваць аф таль мо ла га і 

зня та ў пад трым ку пра ек та «Я ба чу!» і 

ак цыі «Ра біць да бро так прос та». Ро лік 

з'я віц ца ў эфі ры буй ных рэс пуб лі кан-

скіх і аб лас ных ка на лаў.

Ён за пра шае гле да чоў у за хап ляль ны 

свет дзі ця чых фан та зій. Елач ка з зя лё най 

«шэрс цю», ву шас тыя сла ны і са ма лё ты, 

па доб ныя на сі ніц, — ча го толь кі не ўба-

чыць дзі ця ў звы чай най таб лі цы для пра-

вер кі зро ку! Кла па ціц ца пра тое, каб дзе ці 

маг лі рас па зна ваць у гэ тай таб лі цы як ма га 

больш рад коў і ба чыць больш ці ка ва га ў 

на ва коль ным све це, і за клі кае да рос лых 

пра ект «Я ба чу!».

Яго рэа лі зу юць Рэс пуб лі кан скае гра мад-

скае аб' яд нан не «Бе ла рус кі дзі ця чы фонд» 

і кам па нія velcom пры пад трым цы Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя з 2016 го да. Сё ле та ма-

біль ныя бры га ды аф таль мо ла гаў пра цу юць 

у Брэсц кай воб лас ці. Да па чат ку снеж ня 

ме ды кі па спе лі агле дзець амаль 11 ты сяч 

дзя цей у шко лах ся мі ра ё наў Брэст чы ны — 

Бя ро заў скім, Ган ца віц кім, Ма ла рыц кім, Жа-

бін каў скім, Ка мя нец кім, Коб рын скім і Пру-

жан скім. Па ру шэн ні зро ку бы лі вы яў ле ны 

ў 4148 школь ні каў (больш чым у 38 %), з іх 

у 2653 дзя цей ды яг наз уста ноў ле ны ўпер-

шы ню. З усіх аб сле да ва ных 1300 дзя цей 

атры ма лі рэ цэпт на аку ляр ную ка рэк цыю, 

77 на кі ра ва ны на да дат ко вае аб сле да ван не, 

а 27 — на ля чэн не ў ста цы я нар.

— За тры га ды пра ект «Я ба чу!» стаў 

маш таб най са цы яль най з'я вай, якая пры но-

сіць ка рысць дзе цям. Да ныя, якія атры ма лі 

ўра чы за гэ ты час, кан ста ту юць, што тэн-

дэн цыя па гар шэн ня зро ку ў дзя цей па тра-

буе комп лекс на га па ды хо ду і не ад клад на га 

вы ра шэн ня, — ка жа на мес нік ды рэк та-

ра Бе ла рус ка га дзі ця ча га фон ду Іры на 

ЧАРНЯКО ВА. — Пры ем на, што пра ект 

аб'яд наў на ма ган ні гра мад скай ар га ні за цыі, 

біз не су і дзяр жа вы для да па мо гі дзе цям, 

і эфект ад яго іс тот ны.

Асаб лі вая ўва га сё ле та да да ва ла ся пра-

віль на му хар ча ван ню. Дзя сят кі біл бор даў і 

сі ці лай таў з вы ява мі ка рыс ных для зро ку 

пра дук таў з'я ві лі ся на ву лі цах і пры пын ках 

гра мад ска га транс пар ту ў Брэс це, Ба ра-

на ві чах, Ган ца ві чах, Коб ры не, Пру жа нах, 

а так са ма ў бе ла рус кай ста лі цы.

Бюд жэт пра ек та «Я ба чу!» што год фар-

мі ру ец ца па вы ні ках даб ра чын най іні цы я-

ты вы velcom «Ра біць да бро так прос та». 

Удзель ні кам ма ра фо ну мож на стаць і сё ле-

та, да стат ко ва ў пе ры яд з 11 да 31 снеж ня 

пад клю чыц ца на лю бы з та рыф ных пла наў 

лі ней кі «Кам форт». Кож нае та кое пад клю-

чэн не пры ня се ў скар бон ку пра ек та «Я ба-

чу!» 10 руб лёў.

— З 2016 го да пра ект па спеў да па маг чы 

больш чым 30 ты ся чам дзя цей прак тыч на з 

усёй Бе ла ру сі, — ад зна чае на чаль нік ад-

дзе ла кар па ра цый ных ка му ні ка цый кам-

па ніі velcom Мі ка лай БРЭ ДЗЕ ЛЕЎ. — Мы 

імк нём ся, каб на ша іні цы я ты ва раз ві ва ла ся, 

а дзе ці атрым лі ва лі су час ную аф таль ма ла-

гіч ную да па мо гу. І раз ліч ва ем на тое, што 

на шы аба не нты і ўсе ўдзель ні кі даб ра чын най 

ак цыі «Ра біць да бро так прос та» пра цяг нуць 

тра ды цыю і да па мо гуць са браць нам як ма га 

боль шую су му для пра даў жэн ня пра ек та.

У 2019 го дзе ма біль ныя бры га ды ўра чоў-

аф таль мо ла гаў на кі ру юц ца ў сель скія шко-

лы ра ё наў Ві цеб скай воб лас ці, дзе пра ект 

пра цяг не сваю ра бо ту.

— За мест та го каб бе-

гаць у два ры, ця пе раш нія 

дзе ці ба вяць час у га джэ-

тах, а гэ та толь кі асляб ляе 

то нус іх мыш цаў, — ка жа 

ўрач-хі рург, за гад чык 
хі рур га-траў ма тыч на-
ар та пе дыч на га ад дзя-
лен ня 3-й га рад ской 
дзі ця чай клі ніч най па-
лі клі ні кі Мін ска Воль га 
ЗА ГАЛЬ СКАЯ. — Акра мя 

та го, жыц цё ў га джэ тах 

атра фі руе ў іх па чуц цё не бяс-

пе кі: ка лі яны бе га юць, ска чуць 

і штур ха юць адзін ад на го, то 

не ду ма юць аб на ступ ствах, бо 

ге роі іх вір ту аль ных гуль няў не 

па ку ту юць ад сі ня коў і пе ра ло-

маў.

Што год у Бе ла ру сі траў мы 

атрым лі ваюць больш за 750 ты-

сяч ча ла век, з іх 150 ты сяч (ка ля 

20 %) — дзе ці. У струк ту ры пяр-

віч най за хва раль нас ці ў ма лых 

траў мы ўстой лі ва за ня лі дру гое 

мес ца. А смя рот насць дзя цей 

ад знеш ніх пры чын у Бе ла ру сі 

знач на пе ра вы шае яе ўзро вень 

у раз ві тых кра і нах Еў ро пы. Па-

вод ле да ных Дак ла да аб пра фі-

лак ты цы дзі ця ча га траў ма тыз му 

ў Еў ро пе, Бе ла русь ся род 47 еў-

ра пей скіх кра ін па ўзроў ню смя-

рот нас ці ва ўзрос це да 15 га доў 

зай мае: 8-е мес ца ад гі бе лі ў вы-

ні ку па дзен няў, 10-е — ад апё-

каў, 17-е — ад ДТЗ. На транс-

парт ны траў ма тызм, да рэ чы, 

пры хо дзіц ца ўся го 1—2 %, але 

гэ та, як пра ві ла, най больш цяж-

кія траў мы.

Га лоў ныя ад каз ныя за зда-

роўе дзі ця ці — баць кі, а дзе ці 

апош нім ча сам ня рэд ка па кі ну-

тыя на са міх са бе. Імк ну чы ся 

аба ра ніць ма лых ад не бяс пе кі, 

якую то яць ву лі ца і на ват двор, 

да рос лыя да зва ля юць ба віць 

воль ны час з га джэ та мі.

— У вы ні ку школь ні кі ня рэд-

ка блы та юць рэ аль ны і вір ту-

аль ны свет. На прык лад, ідуць 

у ста ло вую, не гле дзя чы пад 

но гі, бо марш рут ім пад каз вае 

га джэт, — звяр тае ўва гу Воль-

га За галь ская. — Дзе цям трэ-

ба больш ру хац ца, ума цоў ваць 

мыш цы, та ды і траў маў ста не 

ме ней.

Не менш су ро вым вы пра ба-

ван нем для дзя цей і баць коў 

з'яў ля ец ца яшчэ ад на су час ная 

за ба ва — ба ту ты. З 2015 го да 

ўра чы ад зна ча юць ус плёск пе-

ра ло маў, у тым лі ку кам прэ сій-

ных пе ра ло маў па зва ноч ні ка ў 

дзя цей. Пе рад тым як вес ці іх 

па ска каць, вар та пра кан суль та-

вац ца з ура чом, каб дак лад на 

ве даць, з яко га ўзрос ту і пры 

якіх за хвор ван нях та кую за ба-

ву лепш ад мя ніць.

Ды і са мі баць кі па він ны па-

мя таць, што іх за да ча — быць 

пры кла дам для дзі ця ці. А зна-

чыць не па ру шаць пра ві лы да-

рож на га ру ху, пе ра хо дзіць да ро-

гу на зя лё ны сіг нал свят ла фо ра, 

а не пе ра бя гаць ра зам з ма лым 

там, дзе зруч ней і хут чэй.

— Але на Іва наў на, ча му рас це 

за хва раль насць на бран хі яль ную 

астму?

— Мно гія кра і ны све ту, у тым лі-

ку і Ра сія, на між на род ных кан грэ сах 

агуч ва юць ліч бу ў 10 % хво рых, і Бе-

ла русь тут не ад роз ні ва ец ца ад уся го 

све ту. Мяр кую, што за хва раль насць 

заў сё ды бы ла пры клад на на ад ным 

уз роў ні. А рост коль кас ці хво рых звя-

за ны з па ляп шэн нем ды яг нос ты кі. 

За раз тэ ра пеў ты і ўра чы агуль най 

прак ты кі скі ра ва ныя на вы яў лен не 

бран хі яль най астмы. Ка лі ра ней ста-

ві лі астма тыч ны ці алер гіч ны бран хіт, 

за раз та ко га ды яг на зу ў між на род най 

кла сі фі ка цыі хва роб ня ма. На пра-

ця гу го да пры сімп то мах, якія ўказ-

ва юць на астму, тэ ра пеў ты пры зна-

ча юць не аб ход ныя аб сле да ван ні, і 

па цы ен ты атрым лі ва юць пра віль ны 

ды яг наз, па куль хва ро ба яшчэ не па-

спе ла на браць аба ро ты.

— Як ся бе пра яў ляе бран хі яль-

ная астма?

— Па вод ле кла січ на га азна чэн ня, 

астма — гэ та хра ніч ны за па лен чы 

пра цэс у брон хах, які пра яў ля ец ца 

шэ ра гам сімп то маў: за дыш ка, нач-

ныя і дзён ныя пры сту пы ўдуш ша, 

хры пы, свіст у гру дзях і, ад па вед на, 

не маг чы масць вы кон ваць звы чай-

ныя фі зіч ныя на груз кі. За па лен не 

са дзей ні чае гі пер эак тыў нас ці брон-

хаў, у та ко га па цы ен та яны рэ агу юць 

на ўсё: на алер ген, фі зіч ныя на груз-

кі, на двор'е, пра сту ды. Гэ ты хра ніч-

ны за па лен чы пра цэс ге не тыч на 

аб умоў ле ны. Асаб лі вас ці бу до вы 

бран хі яль на га дрэ ва мы атрым лі ва-

ем у спад чы ну. Пры «ўда лым» збе гу 

аб ста він алер ген трап ляе ў брон хі і 

пра цэс за пус ка ец ца.

— Ці ўплы ва юць на ўзнік нен-

не хва ро бы эка ло гія і наш лад 

жыц ця?

— Ка неш не, ся род сель скіх жы-

ха роў і жы ха роў ме га по лі саў кар-

ці на па астме бу дзе ад роз ні вац ца. 

Але эка ло гія — гэ та не пры чы на, 

а тры гер — спус ка вы кру чок, які 

за пус кае хва ро бу. Ка лі ёсць ге не-

тыч ная схіль насць, алер ген або 

ві рус, які тра пі ў у брон хі, вы клі ка е 

за па лен чы пра цэс, і ён раз ві ва ец ца, 

пе ра хо дзіць у астму.

— Якія аб сле да ван ні вар та 

пра хо дзіць пры па да зрэн ні на 

бран хі яль ную астму?

— Са скар га мі вар та звяр тац ца 

да тэ ра пеў та. Пер шае, што па він на 

на сця ро жыць, — вам цяж ка ўдых-

нуць, а вы дах ад бы ва ец ца са свіс-

там. Могуць узнікаць нач ныя пры-

сту пы каш лю, не маг чы масць гуч на 

раз маў ляць, смя яц ца, пець. Пры-

сту пы ўдуш ша — най больш ха рак-

тэр ны сімп том — не заў сё ды ад ра зу 

з'яў ля юц ца. Так са ма на шы па цы ен-

ты скар дзяц ца, што спяць се дзя чы 

з вя лі кай па душ кай, па на чах п'юць 

гар ба ту, ад чы ня юць форт кі... З ба-

наль ным бран хі там уна чы па цы ент 

больш-менш нар маль на спіць. Тэ-

ра пеўт пры зна чае спі раг ра му і на-

кі роў вае да ло ра. Як ні дзіў на, аст-

ма, як пра ві ла, пры хо дзіць не ад на, 

а ра зам з ры ні там — алер гіч ным 

ці хра ніч ным, бо слі зіс тая ў но се і 

брон хах па доб ная. І ка лі ў дзі ця ці 

па ста ян ныя праб ле мы з но сам, ён 

так са ма кан ды дат у астма ты кі. Та-

му вар та аб сле да вац ца і ў ло ра на 

на яў насць хра ніч на га ры ні ту ці сі ну-

сі ту, па лі паў. Та кое аб сле да ван не, 

як спі раг ра ма, пад час яко га вы зна-

ча ец ца функ цыя ніж ня га ды хан ня, 

так са ма трэ ба зра біць — яно вы-

кон ва ец ца ва ўсіх па лі клі ні ках. Пры 

па да зрэн нях на астму спі раг ра ма 

ро біц ца з ле ка мі, якія па шы ра юць 

брон хі, гэ та так зва ны брон ха ды-

ла та цый ны тэст, і ў астма ты ка ён 

заў сё ды ста ноў чы.

— Ці мож на за бяс пе чыць мір-

нае су іс на ван не з бран хі яль най 

астмай?

— Каб жыц цё бы ло кам форт-

ным, важ на каб у па цы ен та быў 

кан такт з док та рам. Ся род астма-

ты каў ня ма ла тых, хто ча сам іг-

на руе прад пі сан ні ўра ча. Да рэ чы, 

ка лі ста віц ца ды яг наз «бран хі яль-

ная астма», не ка то рыя па цы ен ты 

вель мі рас строй ва юц ца. Але ж гэ та 

са мая прос тая з усіх брон ха-лё гач-

ных хва роб. Ёсць шэ раг ды яг на заў, 

якія, ня гле дзя чы ні на што, пра грэ-

су юць, і не іс нуе ні пра фі лак ты кі, 

ні да па мо гі, — тая ж хра ніч ная аб-

струк цый ная хва ро ба лёг кіх. З аст-

май, ка лі ты звяр нуў ся да ўра ча і 

пры ма еш ля чэн не, якасць жыц ця 

не па гар ша ец ца. Мно гія вя до мыя 

спарт сме ны-лыж ні кі — астма ты кі, і 

ні хто іх не спіс вае з ра хун каў. Ка лі 

пры зна ча на ба зіс ная тэ ра пія, якая 

пры зва ная пад аў ляць за па лен не, 

то хва ро ба не вя дзе да ін ва лі ды за-

цыі. Ка лі ля чэн не не пры маць, то, на 

жаль, як ні за гар тоў вай ся і ні зай-

май ся спор там, хва ро ба пра грэ суе, 

ад бы ва ец ца за рас тан не дроб ных 

брон хаў. Ка лі ж па цы ент ле чыц ца, 

фі зіч ную ак тыў насць мож на не аб-

мя жоў ваць. Праў да, не рэ ка мен ду-

юц ца тыя ві ды, дзе на груз ка па тра-

буе рыў коў, на прык лад скач кі і бег. 

А вось пла ван не, ве ла сі пед, на ват 

лы жы ві та юц ца.

Сён ня з астмай жыць вель мі прос-

та, бо ёсць раз на стай ныя ра зум ныя 

ле кі. Не трэ ба пры маць таб лет кі, да-

стат ко ва вы ка рыс тоў ваць ін га ля тар 

адзін-два ра зы ў дзень. На ва коль-

ныя мо гуць не па да зра ваць пра 

ваша за хвор ван не, а якасць жыц ця 

не мя ня ец ца на пра ця гу дзе ся ці год-

дзяў. За раз з астмай на ват не па-

тра бу ец ца ля чэн ня ў ста цы я на ры. 

Праў да, ёсць 5—10 % па цы ен таў з 

не кант ра лю е мы мі цяж кі мі астма мі, 

якія вы кон ва юць усе прад пі сан ні, 

а эфек ту ня ма.

— Ка лі ма ец ца ге не тыч ная 

схіль насць, ці мож на не як за сце-

раг чы ся ад хва ро бы?

— У сям'і, дзе ёсць астма ты кі, да 

зда роўя дзі ця трэ ба ста віц ца больш 

піль на. Ка лі яно адзін раз пе ра нес-

ла аб струк цый ны бран хіт, дру гі, то 

іма вер насць уз нік нен ня астмы вы-

со кая. Та му бран хі ты важ на свое ча-

со ва ля чыць. Ка лі гэ та алер гіч ныя 

фор мы астмы, не трэ ба за во дзіць 

хат ніх жы вёл, ад па чы нак пла на ваць 

вар та так, каб з'е хаць з кра і ны, ка лі 

мак сі маль ная кан цэнт ра цыя алер-

ге на.

Клі мат у Бе ла ру сі віль гот ны, ха-

лод ны і вет ра ны, а вы па ста ян на 

зна хо дзі це ся ў со цы у ме, а зна чыць, 

іма вер насць пра сту дзіц ца ці атры-

маць ві рус вы со кая. Та му абы сці ся 

без тэ ра піі, на жаль, не атры ма ец-

ца. Але ка лі па цы ент зна хо дзіц ца на 

ба зіс най тэ ра піі, у се зон пра студ ён, 

як пра ві ла, не хва рэе.

Ся род ка рыс ных для зро ку пра дук таў гар буз, 
морк ва, ва рэн не з чар ніц і гор кі ша ка лад, 

сельдэрэй і ківі.

ЧЫМ НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ 
ЖЫЦ ЦЁ 

Ў ГА ДЖЭ ТАХ?
Су час ныя дзе ці на роў ным мес цы 

атрым лі ва юць сур'ёз ныя траў мы. 

Там, дзе іх ра вес ні кі не каль кі га доў та му 

абы хо дзі лі ся сі ня ка мі, у іх — пе ра ло мы. Ча му?

Важ на ве даць
Баць кі і да рос лыя, якія да-

гля да юць ма лых, па він ны 

прытрым лі вац ца пра ві лаў бяс-

пе кі:

 ні ко лі не па кі даць дзі ця 

ад но ў до ме, ван не, аў та ма бі-

лі, на ват ка лі яно спіць;

 не па кі даць ма лое на пры-

ўзня тай па верх ні (ло жак, крэс-

ла, спа ві валь ны сто лік і інш.);

 не па кі даць дзі ця сам-на-

сам з хат ні мі жы вё ла мі.
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Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

Фо
 та
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НЕ МА ГУ ДЫ ХАЦЬ
Ска жы це, дак тар...Ска жы це, дак тар...

Бран хі яль ная астма — ад но з са мых 

рас паў сю джа ных хра ніч ных за хвор-

ван няў ды халь ных шля хоў. І яна вя-

до ма ўжо не каль кі ты ся ча год дзяў — 

у сва іх пра цах пра яе згад ваў, на-

прык лад, Гі пак рат. Ад нак у мі ну лым 

ста год дзі хва ро ба рап там пра яві ла 

не ча ка нае ка вар ства. Ка лі ў па чат ку 

ХХ ста год дзя на астму па ку та ва ла ўся-

го 0,1 % на сель ніц тва пла не ты, то сён-

ня яна вы яў ля ец ца час цей — хво рых 

ужо 10 %. Як жыць з астмай, рас ка за-

ла ўрач-алер го лаг 2-й цэнт раль най ра ён най па лі клі ні кі г. Мін ска 

Але на ЧА ЛЕЙ.

Як ля чыць 
бран хі яль ную 

астму?

Я БА ЧУ! У цэнт ры ўва гі — 
дзі ця чы зрок


