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АБ' ЯД НАЦЬ 
НЕ АБЫ ЯКА ВЫХ І...

— Ідэя пра вя дзен ня та ко га свя-

та ўзнік ла ў мя не, ка лі мы з дач кой 

бы лі на рэ абі лі та цыі ў Поль шчы, — 

ка жа Ры та Шы лей. — Там пра во-

д зяц ца бяс плат ныя га рад скія ме ра-

пры ем ствы, дзе для дзя цей і да рос-

лых пра ду гле джа ны роз ныя за ба вы, 

па час тун кі і па да рун кі. Та кія свя ты 

пра во дзі лі ся і ў вар шаў скай клі ні цы 

OLІNEK, дзе мы зна хо дзі лі ся. Іх ар га-

ні зуе або сам гас па дар, або хтось ці 

з сем' яў дзе так. Вось у чэр ве ні мы з 

ма ёй Со няй па бы ва лі на та кім свя це, 

пры све ча ным Дню аба ро ны дзя цей. 

Гэ та на са май спра ве ства рае клас ны 

эма цы я наль ны фон.

А вяр нуў шы ся да до му, Ры та вы ра-

шы ла ар га ні за ваць штось ці па доб нае 

ў Па стаў скім ра ё не. Пры чым фес ты-

валь між во лі атры маў ся маш таб ны. 

Для ўдзе лу ў ім за рэ гіст ра ва ла ся 

больш за 80 сем' яў! А ка лі ўліч ваць, 

што ў мно гіх сем' ях не каль кі дзе так, 

то ў «Азяр кі» толь кі ма лых пры еха ла 

больш за сот ню, а так са ма больш за 

паў та ры сот ні баць коў.

Але пра ўсё па па рад ку. Ар га ні за-

ваць та кое вя лі кае ме ра пры ем ства 

ў адзі ноч ку, без умоў на, не маг чы ма. 

З са ма га па чат ку Ры це да па ма га ла 

ва лан цёр На стас ся Ма ка ед. Пад тры-

ма лі дзяў чат мно гія — і дзяр жаў ныя 

ўста но вы, і мяс цо выя прад пры маль-

ні кі, і прос та не раў на душ ныя лю дзі. 

Пер шым, да ка го звяр ну ла ся Ры та, 

быў ге не раль ны ды рэк тар уста но-

вы «Фі зіч ная куль ту ра, спорт і ту-

рызм Па стаў ска га ра ё на» Ста ні слаў 

Чым бург, які вы дзе ліў пля цоў ку для 

фес ты ва лю. Пад тры ма лі ідэю ў рай-

вы кан ка ме і мяс цо вым цэнт ры ка-

рэк цый на-раз ві валь на га на ву чан ня і 

рэ абі лі та цыі. Ад гук ну лі ся і ін шыя ар-

га ні за цыі і прад пры маль ні кі, а так са-

ма ва лан цё ры.

У вы ні ку гас цей за баў ля лі ані-

ма та ры, якія пры еха лі з Глы бо ка га, 

По лац ка і Мя дзе ла. Фа то гра фы ар-

га ні за ва лі ча ты ры фо та зо ны, дзе 

ад ра зу мож на бы ло атры маць свае 

фо та здым кі. Ма шы ны з мыль ны-

мі бур бал ка мі, па вет ра ныя ша ры кі, 

рос та выя ляль кі і цыр ка вая сту дыя, 

мі ні-заа парк і ка тан не на ко нях — но-

выя пры го ды і ўра жан ні пад піль ноў-

ва лі дзя цей лі та раль на за кож ным 

дрэ вам. Кі ра ваў свя там пра фе сій ны 

вя ду чы — Аляк сей Гра мы ка спе цыя-

ль на пры ехаў з Маск вы.

У фу дзо не мож на бы ло па час та вац-

ца сма жа най буль бай, по бач ва ры ла ся 

рыб ная по лі ўка і сма жы лі ся каў бас кі. 

Па гра ніч ні кі раз гар ну лі па ля вую кух-

ню. Ха па ла і са лод кіх па час тун каў — 

ку ды ж без іх. Ва гон чык з са лод кай 

ва тай, на прык лад, вы ста віў мяс цо вы 

прад пры маль нік. Ін шыя па час тун кі, той 

жа зе фір руч ной ра бо ты, да ве даў шы-

ся пра свя та, пе ра да ва лі сем'і 

з асаб лі вы мі дзець мі на ват з 

Ма гі лё ва.

Не за стаў ся ўба ку і дзі ця-

чы рэ абі лі та цый на-азда раў-

лен чы цэнтр «Вет разь». Яго 

га лоў ны ўрач Сяр гей Пе ту-

хоў, які не пер шы год пра-

цуе з асаб лі вы мі дзець мі, не 

толь кі даў слуш ныя па ра ды 

на конт ар га ні за цыі свя точ-

най пля цоў кі, але і вы лу чыў 

20 ва лан цё раў з лі ку ме ды каў 

цэнт ра, якія аказ ва лі пра фе-

сій ную да па мо гу. Яны ар га-

ні за ва лі са ні тар ную зо ну для 

дзя цей і ра бо ту псі хо ла га.

— Та кія дзе ці — пуб лі ка 

асаб лі вая і не прад ка заль-

ная. Я вель мі хва ля ва ла ся — усё ж 

упер шы ню да вя ло ся ар га ні зоў ваць 

та кое свя та, — пры зна ец ца Ры та 

Шы лей. — Але ўсё прай шло вы дат на. 

Ме ра пры ем ства атры ма ла ся не за-

быў нае! Баць кі і дзе ці раз ня во лі лі ся, 

у кан цы свя та гэ та бы ла ад на вя лі-

кая сям'я. Я атры ма ла і атрым лі ваю 

да гэ туль мно га цёп лых слоў па дзя кі. 

Вель мі ха це ла ся б зра біць гэ та свя та 

тра ды цый ным, хоць яшчэ з ра ні цы ў 

ня дзе лю я так не ду-

ма ла.

...ЗРАБІЦЬ 
БОЛЬШ, 
ЧЫМ МО ЖАШ

У сям'і са мой Ры ты 

ма лод шая дач ка, ся мі-

га до вая Со ня, так са-

ма асаб лі вая. Яна на-

ра дзі ла ся аб са лют на 

зда ро вай, але пас ля 

пры шчэп кі ў но ва на-

ро джа най дзяў чын кі 

зда рыў ся ін сульт.

— Я не ўдзель ні-

чаю ў дыс ку сі ях на конт 

пры шчэ пак у сац сет-

ках і на фо ру мах. Я не 

су праць пры шчэ пак, і 

мая ста рэй шая дач ка 

Дар'я вак цы я на ва ла-

ся, як і ўсе дзе ці. Але так скла-

лі ся аб ста ві ны: нам з Со няй прос та 

не па шчас ці ла, мы тра пі лі ў су мную 

ста тыс ты ку, — ка жа Ры та Шы лей. — 

Со ню ад ра зу да ста ві лі ў рэ ані ма цыю 

Ма ла дзе чан скай баль ні цы, і там ме-

ды кі зра бі лі ўсё маг чы мае, дзя ку ю чы 

ча му вы ра та ва лі яе ад больш цяж кіх 

на ступ стваў.

Ад нак ды яг на зу ДЦП, хоць і ў лёг-

кай сту пе ні, усё ж не ўда ло ся па збег-

нуць. У дзяў чын кі быў па ра лі за ва ны 

пра вы бок — ру ка і на га. Сям'я шмат 

ча су і срод каў укла ла ў рэ абі лі та цыю 

дач кі. У два га ды яна са ма стой на пай-

шла. Не каль кі ра зоў баць кі вы яз джа-

лі за мя жу — у поль скія і бель гій скія 

клі ні кі, і на гу ўда ло ся ад на віць. Ру ка 

па куль не пра цуе, але ў сям'і доб ра 

ўсве дам ля юць, што рэ абі лі та цыя — 

пра цэс вель мі доў гі.

— Со ня — са праўд ны зма гар! 

І вель мі пра віль на ста віц ца да ўся го: 

у яе ня ма праб лем. Ня гле дзя чы на 

за трым ку маў лен ня, яна на вед ва ла 

звы чай ны дзі ця чы са док. А з 1 ве рас-

ня пой дзе ў пер шы клас звы чай най 

шко лы. Так са ма яна на вед вае сек цыю 

ка ра тэ — нам па ра і лі поль скія рэ абі-

лі то ла гі. І ро біць вя лі кія пос пе хі: у яе 

вя лі кая ма ты ва цыя не ад ста ваць ад 

ін шых дзя цей, і яна на ву чы ла ся та-

кім ру хам, якія не ўда ва ла ся асво іць 

у клі ні цы. У Со ні шмат сяб роў. Ру ха-

ец ца хтось ці на ін ва лід най ка ляс цы ці 

хо дзіць на га мі — яна не ро біць ад роз-

нен няў. Яе сяб ры-ка ля сач ні кі ка та юць 

яе ў ся бе на ка ле нях — для Со ні гэ та 

аб са лют на нар маль на.

Ры та і са ма вы раз ны прык лад та-

го, як жыць, за ўва жа ю чы не праб ле-

мы, а пры га жосць ва кол. Яна, акра мя 

та го, што да гля дае дач ку, зай ма ец-

ца фа та гра фі яй. Гэ та вя сель ныя і 

ся мей ныя фо та здым кі, а так са ма і 

яе аса біс тыя пра ек ты. Адзін з іх — 

«Асаб лі выя, як усе», які ў хут кім ча се 

па стаў чан ка збі ра ец ца па ка заць.

— Гэ та пра ект не пра хва ро бу. Ён 

пра ма му, та ту, сяб роў ства. Я ха чу 

па ка заць асаб лі вых дзя цей шчас лі-

вы мі. Ёсць ка ман да ў Мюн хе не, якая 

пра па на ва ла мне зра біць вы стаў ку ў 

Гер ма ніі. Але мне ха це ла ся б спа чат-

ку па ка заць яго на ра дзі ме.

Як са праўд ны перфекцыяніст, Ры та 

лі чыць, што пра ект па куль не га то вы.

— У мя не ёсць яшчэ не каль кі за-

дум. На прык лад, сфа та гра фа ваць 

сям'ю свя та ра, у якой так са ма вы-

хоў ва ец ца асаб лі вае дзі ця. Гэ та та кі 

па сыл для та го, каб лю дзі па ча лі за-

да ваць са бе пра віль нае пы тан не — 

не «за што?», а «для ча го?».

Так са ма ў пла нах сфа та гра фа ваць 

тат, якія не па кі ну лі сям'ю з асаб лі-

вым дзі цем. А яшчэ па ка заць тэ му 

ад но сін бра тоў і сяс цёр, якія ня прос та 

вы бу да ваць, ка лі ў сям'і з'яў ля ец ца 

асаб лі вае дзі ця.

...Аг ніі Бар то на ле жыць зна ка мі тая 

фра за «Амаль у кож на га ча ла ве ка бы-

ва юць у жыц ці хві лі ны, ка лі ён ро біць 

больш, чым мо жа». У ка гось ці та кіх 

хві лін ня шмат, а хтось ці пра жы вае так 

амаль усё жыц цё. На ша ге ра і ня — як раз 

з апош ніх. Таму можна не сумнявацца, 

што фестываль стане традыцыйным.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Аляк сея ЯЦЫ НЫ.

Я
КІЯ хва ро бы да па-

ма гае вы явіць флю-

а раг ра фія і ў чым яе 

ад роз нен не ад рэнт ге ну? 

На коль кі гэ та пра цэ ду ра 

не бяс печ ная і што за «зна-

ход кі» вы яў ля юць ура чы 

ў па цы ен таў, якія не каль кі 

га доў не звяр та юц ца да 

док та ра? Як час та трэ-

ба пра хо дзіць на зва ную 

пра цэ ду ру? Пра гэ та рас-

ка за ла ўрач-рэнт ге но лаг 

11-й га рад ской па лі клі ні кі 

г. Мін ска Ма ры на БАР СУ-

КО ВА.

Флю а раг ра фія — ад на з раз-

на від нас цяў рэнт ге наў скай ды яг-

нос ты кі, якая пры мя ня ец ца для 

агля ду лёг кіх і груд ной клет кі. 

Флю а раг ра фія ад роз ні ва ец ца 

ад рэнт ге ну мен шым па ме рам 

і гор шай якас цю здым ка. Ён 

менш ін фар ма тыў ны, чым рэнт-

ге на гра ма, але флю а раг ра фія 

атры ма ла шы ро кае рас паў сю-

джан не, бо па тра буе мен шых 

за трат і да зва ляе аб сле да ваць 

за адзін і той жа час боль шую 

коль касць па цы ен таў. Та му ка-

лі ў вас ня ма ні я кіх па да зро ных 

сімп то маў і трэ ба атры маць толь-

кі па цвяр джэн не та го, што хва ро-

ба ад сут ні чае, мэ та згод на ра біць 

ме на ві та флю а раг ра фію.

Сён ня плё нач ную флю а раг ра-

фію вы цяс няе ліч ба вая, а су час-

ныя апа ра ты да юць больш маг чы-

мас цяў. Атры ма ны зды мак мо жа 

быць вы ве дзе ны на эк ран ма ні то-

ра, за ха ва ны ў ба зе да ных.

— Ма ры на Дзміт ры еў на, 

якія за хвор ван ні да зва ляе вы-

явіць флю а раг ра фія?

— За па лен чыя пра цэ сы ў 

лёг кіх — пнеў ма нію, ту бер ку лёз. 

Так са ма ан ка ла гіч ныя за хвор-

ван ні, па та ла гіч ныя ўтва рэн ні, 

на прык лад, кіс ты, аб сцэ сы, ка-

вер ны, акра мя гэ та га, фіб ро зы, 

ін ша род ныя прад ме ты. На здым-

ку мы ба чым не толь кі лёг кія, 

але і цень сэр ца, ча сам тра хею 

і буй ныя брон хі, па зва ноч нік, 

рэ бры. Усё гэ та ацэнь ва ец ца 

пры апі сан ні флю а раг ра мы.

— Ці ка ва, а бран хіт вы явіць 

мож на?

— Бран хіт — гэ та клі ніч ны 

ды яг наз, ён не ад но сіц ца да 

рэнт ге на ла гіч ных за клю чэн няў. 

Пры кме ты бран хі ту на ват на 

рэнт ге не ўскос ныя, а на флю-

а раг ра фіі, як пра ві ла, не вы яў-

ля юц ца.

— Час та да во дзіц ца чуць, 

што на пер ша па чат ко вых ста-

ды ях рак на флю а раг ра фіі не 

бач ны...

— Флю а раг ра фія бы ла рас-

пра ца ва ная ў пер шую чар гу для 

вы яў лен ня ту бер ку лё зу і не з'яў-

ля ец ца ме та дам ды яг нос ты кі ра-

ку. На пер ша па чат ко вых ста ды-

ях вы явіць яго на флю а раг ра фіі, 

асаб лі ва ка лі рак цэнт раль ны, 

ма ла ве ра год на. Ка лі пух лі на 

раз мя шчаец ца за це нем сэр ца 

ці ў брон хах, то на флю а раг ра ме 

мы яе прос та не па ба чым. Та му 

ча сам рак на флю а раг ра фіі вы-

яў ля ец ца на за пу шча ных ста ды-

ях, ка лі пух лі на за ня ла боль шую 

до лю аб' ёму лёг ка га. Як пра ві ла, 

гэ та зда ра ец ца ў па цы ен таў, якія 

доў гі час не аб сле да ва лі ся, не 

звяр та лі ся да ўра ча шмат га доў. 

Яны пры хо дзяць і скар дзяц ца на 

ка шаль, ро бяць флю а раг ра фію, 

а там вя лі кая пух лі на.

— Ці трэ ба што год пра хо-

дзіць флю а раг ра фію?

— Флю а раг ра фія вы кон ва-

ец ца раз на два га ды. Але ёсць 

гру пы лю дзей, якія пра хо дзяць 

яе раз на год. Сю ды ад но сяц-

ца асо бы, чыя дзей насць звя-

за на з маг чы мас цю за хва рэць 

на ту бер ку лёз, на прык лад, ме-

ды цын скія ра бот ні кі, а так са ма 

тыя, хто пра цуе ў ар га ні за ва ных 

ка лек ты вах. Так са ма раз на год 

пра хо дзяць яе лю дзі з гру пы ме-

ды цын скай ры зы кі — тыя, хто 

мае, на прык лад, цук ро вы дыя-

бет, ВІЧ, хра ніч ныя хва ро бы 

лёг кіх. І лю дзі, якія вя дуць аса-

цы яль ны лад жыц ця.

— На коль кі гэ та не бяс печ-

ная пра цэ ду ра? Ці вя лі кая 

пра мя нё вая на груз ка пры пра-

хо джан ні флю а раг ра фіі?

— Яна мі ні маль ная. Зна-

хо дзя чы ся ў спя кот ны дзень 

на сон цы не каль кі га дзін, мы 

атрым лі ва ем та кую ж пра мя нё-

вую на груз ку. Тут не трэ ба блы-

таць флю а раг ра фію з ін шы мі 

рэнт ге на ла гіч ны мі да сле да ван-

ня мі: там боль шая пра мя нё вая 

на груз ка і ін шая якасць здым ка. 

Апош ні час у нас доб рае аб ста-

ля ван не — апа рат сам раз ліч-

вае до зу ў за леж нас ці ад кам-

плек цыі ча ла ве ка. Кам п'ю тар 

са ма стой на пра па нуе эфек-

тыў ную до зу, яна са праў ды 

мі зэр ная. Пад час ад па чын ку ў 

га ра чых кра і нах мож на атры-

маць боль шую до зу, чым пад-

час флю а раг ра фіі.

— Як ся бе пра яў ляе ту бер-

ку лёз? У якіх вы пад ках трэ ба 

іс ці на флю а раг ра фію?

— Гэ та доў гі ка шаль з мак-

ро тай, які, як пра ві ла, мо жа 

су пра ва джац ца кро ва хар кан-

нем, акра мя та го, агуль ная сла-

басць, хут кая стам ляль насць, 

стра та ва гі і апе ты ту, доў гі час 

тры ма ец ца суб феб рыль ная 

тэм пе ра ту ра — да 38 гра ду саў. 

Праў да, гэ тыя сімп то мы ха рак-

тэр ныя для ак тыў най ста дыі. На 

па чат ко вых эта пах ту бер ку лёз 

мо жа пра ця каць бес сімп том на. 

Та му ўсё ж важ на не за бы ваць 

свое ча со ва пра хо дзіць флю -

 араг ра фію. На ват пры ад сут-

нас ці сімп то маў на здым ку мо-

гуць быць змя нен ні.

Ёсць лю дзі, якіх тур буе ка-

шаль, і яны свя до ма пры хо дзяць 

на гэ тую пра цэ ду ру. На кі ра ван-

не не па тра бу ец ца — да стат ко-

ва прый сці з паш пар там. Хтось ці 

да ве даў ся, што вы яві лі ту бер-

ку лёз у зна ё ма га, — так са ма 

звяр та ец ца, бо быў у гру пе кан-

так ту.

— Усім у дзя цін стве ро бяць 

пры шчэп кі ад ту бер ку лё зу. 

Ма ю чы яе, мож на ўсё роў на 

за ра зіц ца?

— Так, за ра зіц ца мо жа кож-

ны ча ла век. Мы не ве да ем, з кім 

едзем у гра мад скім транс пар це 

ці ста ім у ка су ў су пер мар ке це. 

Асаб лі ва ры зы ку юць лю дзі, якія 

доў гі час зна хо дзі лі ся ў кан так це 

з хво рым і ў па мяш кан нях, якія 

дрэн на пра вет ры ва юц ца, на прык-

лад, у ка зар ме, ту рэм най ка ме ры 

ці на ват у сям'і. Так са ма ры зы-

ка за ра жэн ня за ле жыць ад та-

го, у якім ста не зна хо дзіц ца ваш 

іму ні тэт. У лю дзей з па ні жа ным 

імунітэтам ры зы ка ўзрас тае.

— Ці мож на ад ра зу пас ля 

флю а раг ра фіі ра біць рэнт-

ген?

— Ка лі пад час флю а раг ра-

фіі ў нас узнікаюць пэў ныя па-

да зрэн ні, ма ец ца ад моў ная ды-

на мі ка, мы ін фар му ем тэ ра пеў-

та, які вы клі кае па цы ен та, і той 

па ві нен прай сці рэнт ген. Та кое 

аб сле да ван не ро біц ца толь кі па 

па ка зан нях і пры без умоў най пе-

ра ва зе ка рыс ці над шко дай для 

зда роўя па цы ен та.

АСАБ ЛІ ВЫЯ, 
ЯК УСЕ

Для ча го 
ра біць флю а раг ра фію?

«Ча сам рак на 
флю а раг ра фіі вы яў ля ец ца 
на за пу шча ных ста ды ях, 
ка лі пух лі на за ня ла 
боль шую до лю аб' ёму 
лёг ка га. Як пра ві ла, гэ та 
зда ра ец ца ў па цы ен таў, якія 
доў гі час не аб сле да ва лі ся, 
не звяр та лі ся да ўра ча 
шмат га доў».

А вы ве да лі?А вы ве да лі?Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

Пят руш ка — адзін з па пу ляр ных ві даў зе-

ля ні ны на на шым ста ле. Ці ка ва, што яе 

пры мя ня лі здаў на, пры чым не заў сё ды 

ў ку лі нар ных мэ тах. У ан тыч най Грэ цыі 

яна слу жы ла... упры га жэн нем на ма гі-

лах прод каў, так са ма з яе ра бі лі вян кі 

пе ра мож цам алім пій скіх гуль няў. А вось 

вы ка рыс тоў ваць пят руш ку ў ежу па ча лі 

ста ра жыт ныя рым ля не, праў да, яна па-

да ва ла ся толь кі знат ным па тры цы ям...

Сён ня пят руш ка да паў няе і пры праў ляе 

амаль лю бую стра ву, яе вы рошч ва юць 

на ага ро дах і бал ко нах аж да на ды хо ду 

пер шых зі мо вых за ма раз каў. Якія ві та мі-

ны ўтрым лі вае гэ та зе ля ні на і ча му пу чок 

пят руш кі больш ка рыс ны, чым паў кі ло 

апель сі наў, да па маг ла ра за брац ца 

ўрач-ла ба рант Мінск ага аб лас но га цэнт ра 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя Іры на БА ЦЯН.

Ес ці пят руш ку ў са ла тах, у якас ці пры пра вы 

для гар ні раў і ін шых страў мы пры звы ча і лі ся. 

На ват з га ра чай ежай гэ та рас лі на не тра ціць 

сва іх ка рыс ных улас ці вас цяў. Але важ на ве даць: 

зе ля ні на да да ец ца ў га то вую стра ву, а не пад час 

пры га та ван ня.

— У пят руш цы 

ўтрым лі ва ец ца вя лі кая 

коль касць ві та мі наў, 

яна спры яе па ху дзен-

ню і ўма ца ван ню іму-

ні тэ ту, — пе ра ліч вае 

Іры на Ба цян. — Дзя-

ку ю чы ві та мі ну А яна 

да па ма гае за ха ваць 

зрок, удзель ні чае ў 

бу до ве бял ку з не за-

мен ных амі на кіс лот, 

бо ў 100 гра мах зе ля-

ні ны іх утрым лі ва ец ца 

4,4 гра ма. Я б па ра і ла 

ўжы ваць пят руш ку ве ге та ры ян цам, бо яны ад-

маў ля юц ца ад мя са і ў су вя зі з гэ тым іх ар га нізм 

ад чу вае дэ фі цыт амі на кіс лот.

Так са ма пят руш ка ўма цоў вае і ад бель вае 

зу бы. Ад бель ван не ад бы ва ец ца дзя ку ю чы 

мност ву ар га ніч ных кіс лот, а ўма ца ван не — 

з-за фос фа ру і каль цыю, якія ў ёй утрым лі ва-

юц ца. Дзя ку ю чы ві та мі нам Е, А і С і фо лі е вай 

кіс ла це пят руш ка пра ду хі ляе ран няе ста рэн не. 

Ві та мі ны вы сту па юць у якас ці ан ты ак сі дан таў, 

а фо лі е вая кіс ла та спры яе хут ка му аб наў лен ню 

кле так. У ад ным пуч ку пят руш кі ўтрым лі ва ец ца 

больш ві та мі ну С, чым у паў кі ло апель сі наў. 

Праў да, каб за ха ваць у зе ля ні не як ма га больш 

яе ка рыс ных рэ чы ваў, яе вар та на ра заць, а не 

сек чы.

— Ад на ста ло вая лыж ка пят руш кі за бяс-

печ вае наш ар га нізм су тач най нор май та ко га 

не аб ход на га мік ра эле мен та, як мар га нец, — 

на гад вае ўрач. — Яна, да рэ чы, з'яў ля ец ца ап-

ты маль най да баў кай у ме ню тых, хто жа дае 

па ху дзець.

Яшчэ ад на пе ра ва га гэ тай рас лі ны — за ха-

ван не прак тыч на ўсіх ка рыс ных кам па не нтаў 

не за леж на ад ты пу апра цоў кі. У све жым вы гля-

дзе ў шчыль ным па ке це без до сту пу кіс ла ро ду 

пят руш ка ля жыць ка ля двух тыд няў. Гэ ты тэр мін 

мож на па доў жыць, ка лі змяс ціць га лін кі ў шклян-

ку з ва дой. Яшчэ адзін спо саб збе раг чы ўра-

джай — за ма ро зіць ці вы су шыць зе ля ні ну. Пе рад 

за ма роз кай рас лі ну трэ ба па мыць і пра су шыць, 

на рэ заць, склас ці ў гер ме тыч ны па кет і змяс ціць 

у ма ра зіль ную ка ме ру. За ма рож ва юць рас лін ныя 

пра дук ты ў асноў ным у ка ме рах з су хой за ма-

роз кай, але па ды дуць і ста тыч ныя — рас лі на не 

згу біць сва іх ка рыс ных улас ці вас цяў.

Зруч на ка рыс тац ца і су ша най пят руш кай. Вы-

су шыць яе мож на роз ны мі спо са ба мі. Лепш за 

ўсё рас клас ці на тка ні не і па ча каць, па куль яна 

вы сах не ў на ту раль ных умо вах. Каб па ско рыць 

пра цэс, мож на вы ка рыс таць ду хоў ку. Пры ад чы-

ні це дзвер цы ду ха вой ша фы і су шы це зе ля ні ну 

пры тэм пе ра ту ры ка ля 40 гра ду саў.

 ШТО ЗА НАД ТА...
— Пра чы таў шы пра ка рысць гэ тай куль ту ры, 

не ка то рыя мо гуць вы ра шыць, што шко ды ад 
яе дак лад на не бу дзе і мож на ес ці коль кі за-
ўгод на. Але гэ та не так, не вар та зло ўжы ваць 
ні я кім пра дук там, у тым лі ку і пят руш кай, — 
па пя рэдж вае Іры на Ба цян. — Ад гэ та га мо жа 
ўзнік нуць га лаў ны боль, млос насць, вад кі стул 
і моц нае зні жэн не ва гі. Вар та пры трым лі вац-
ца су тач най нор мы ужы ван ня гэ тай зе ля ні ны. 
Яна скла дае ўся го 50 гра маў (ся рэд ні пу чок). 
Про ці па ка зан ня мі да ўжы ван ня пят руш кі з'яў-
ля юц ца ін ды ві ду аль ная не пе ра нос насць, вост-
рыя за хвор ван ні мо ча па ла вой сіс тэ мы і ны рак, 
аб васт рэн не хва роб стра ва валь най сіс тэ мы і ў 
не ка то рых вы пад ках — ця жар насць.

У Па ста вах у спар тыў на-ту рыс тыч ным комп лек се «Азяр кі» 

18 жніў ня прай шоў Першы ін клю зіў ны фес ты валь для дзя цей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі «Асаб лі выя, як усе». Тут 

са бра лі ся сем'і, якія вы хоў ва юць асаб лі вых дзя цей, не толь кі 

з усёй Па стаў шчы ны, але і з су сед ніх ра ё наў — Брас лаў ска га 

і Глы боц ка га. А ва лан цё ры, ані ма та ры ды ін шыя ўдзель ні кі, якія 

і да па маг лі зра біць свя та, з'е ха лі ся ледзь не з усёй Ві цеб шчы ны. 

«На ша мэ та — вы вес ці за ме жы ква тэ ры асаб лі вых дзя цей і іх 

баць коў, даць апош нім маг чы масць ад па чыць і аб стра га вац ца 

ад кло па ту пра хво рае дзі ця», — ска за ла нам ар га ні за тар 

фес ты ва лю па стаў чан ка Ры та ШЫ ЛЕЙ. Уліч ва ю чы, што і праз тры 

га дзі ны, на якія быў раз лі ча ны фес ты валь, гос ці не спя ша лі ся 

па кі даць спар тыў на-ту рыс тыч ны комп лекс, мэ та бы ла да сяг ну та.

На Па стаў шчы не прай шоў 
ін клю зіў ны фес ты валь, 

дзе баць кі маг лі ад па чыць, 
а дзе ці — ста міц ца ад пры год

ПУ ЧОК У ДЗЕНЬ
Чым ка рыс ная пят руш ка?

У ад ным пуч ку 
пят руш кі 
ўтрым лі ва ец ца 
больш ві та мі ну С, 
чым у паў кі ло 
апель сі наў. Праў да, 
каб за ха ваць 
у зе ля ні не як 
ма га больш яе 
ка рыс ных рэ чы ваў, 
яе вар та на ра заць, 
а не сек чы.

Рыта ШЫЛЕЙ 
з дачкой Соняй.

Соня ШЫЛЕЙ.


