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— Ме на ві та ў дзя цін стве 

за клад ва ец ца і най больш 

імк лі ва раз ві ва ец ца на ша 

псі хі ка. Зра зу ме ла, тэх ніч-

ныя на він кі ўно сяць свой 

уклад у ін тэ ле кту аль нае 

раз віц цё, па ска ра юць яго, а 

так са ма з'яў ля юц ца срод ка-

мі фар мі ра ван ня ўяў лен ня 

пра свет, — ка жа ўрач-аф-

таль мо лаг 3-й га рад ской 

дзі ця чай клі ніч най па-

лі клі ні кі Мін ска На тал ля 

МА ЦЕЙ КА. — Зда ва ла ся 

б, гэ та па він на пры но сіць 

толь кі ка рысць для раз віц-

ця дзя цей. Але не сфар мі-

ра ва ная псі хі ка, як губ ка, 

убі рае ў ся бе ўсё доб рае і 

дрэн нае, што ня суць у са бе 

элект рон ныя пры ла ды.

Псі хі ка дзі цяці пад строй-

ва ец ца пад тэх ніч ныя пры-

ла ды, у вы ні ку мя ня ец ца 

мыс лен не і ўспры ман не. 

Яр кія зро ка выя воб ра зы 

вы клі ка юць моц ныя эмо-

цыі, але па кі да юць раў на-

душ ным мыс лен не дзі ця ці, 

у вы ні ку га лоў ны мі ка на ла мі 

ўспры ман ня ў яго ста но вяц-

ца зрок і слых. Мозг на сы-

ча ец ца зро ка вы мі і слы ха-

вы мі ўра жан ня мі, але ад чу-

вае дэ фі цыт у так тыль ных, 

ню халь ных і да ты каль ных 

ад чу ван нях.

— Нель га сцвяр джаць 

ад на знач на, ад нак у боль-

шас ці вы пад каў гэ та ўплы-

вае ад моў на. Дзі ця аў та-

ма тыч на вы зва ля ец ца ад 

не аб ход нас ці ак ты ві за ваць 

сваё ўяў лен не, яму ўжо пра-

па ну юць га то вую стэ рэа-

тып ную фор му і яр кі сты мул. 

Гэ та мо жа пры вес ці да та го, 

што ма лое бу дзе фан та зі-

ра ваць у ад ной плос кас ці, 

якую яму пра па нуе су час-

ная ін дуст рыя вір ту аль на га 

све ту. Та кія за хап лен ні не 

ма юць ні чо га агуль на га з 

асо бас ным раз віц цём, бо 

не сты му лю юць ні фан та-

зію, ні ўяў лен не, ні твор чае 

мыс лен не. Акра мя та го, ад-

сут насць рэ аль ных ста сун-

каў з на ва коль ным све там 

мо жа пры вес ці да раз віц ця 

за мкну тас ці, не ка му ні ка-

бель нас ці і не га тоў нас ці да 

жыц ця ў со цы у ме, — па пя-

рэдж вае спе цы я ліст.

У дзі ця ці, якое мно га і 

час та гу ляе ў «стра лял кі», 

ска жа ец ца све та ўспры ман-

не: яно аса цы юе ся бе з бес-

смя рот ным кам п'ю тар ным 

ге ро ем і пры вы кае да та го, 

што, ка лі яго «за бі лі», мож-

на па чаць гуль ню зноў. Па-

чуц цё са ма за ха ван ня пры-

туп ля ец ца, і ўжо на ву лі цы 

яму зда ец ца, што ён здоль-

ны з лёг кас цю і без ры зы кі 

для жыц ця здзейс ніць які-

не будзь га ла ва круж ны трук. 

Дзі ця па чы нае лі чыць, што 

ра шэн не лю бых кан флік-

таў з вы ка ры стан нем сі лы і 

зброі — гэ та нор ма, і на ват 

не імк нец ца ўла дзіць свар кі 

ў рэ аль ным жыц ці мір ным 

шля хам, бо прос та не ўмее 

гэ та га ра біць.

Не менш сур' ёз ную на-

груз ку за знае і зрок дзі ця-

ці. Ана ліз пра фі лак тыч ных 

агля даў ва ўста но вах ахо-

вы зда роўя свед чыць, што 

ў агуль най за хва раль нас ці 

школь ні каў па та ло гіі ор га-

наў зро ку з 2014 да 2018 го-

да зай ма юць дру гое пас ля 

хва роб апор на-ру халь най 

сіс тэ мы мес ца. Па ме ры 

на ву чан ня з 1-га да 11-га 

класа коль касць дзя цей, 

якія ма юць па та ло гію зро-

ку, па вя ліч ва ец ца з 2—5 % 

да 23— 25 %.

Най боль шую не бяс пе ку 

тут то яць у са бе смарт фо-

ны, якія ма юць ад нос на не-

вя лі кі блі ку ю чы эк ран і заў-

сё ды да ступ ныя.

— Згод на з шэ ра гам 

апош ніх да сле да ван няў, ад-

на з пры чын блі за ру кас ці 

пры вы ка ры стан ні смарт фо-

наў — ад сут насць фік са цыі 

на па трэб най ад лег лас ці. 

У вы ні ку дзі ця мо жа гля дзець 

на эк ран на столь кі бліз ка, 

на коль кі яму зруч на. А гэ та 

вы клі кае праз мер нае на пру-

жан не ва чэй, — тлу ма чыць 

На тал ля Ле а ні даў на.

Ад лег ласць ад ва чэй 

дзі ця ці да смарт фо на па-

він на скла даць не менш за 

40 см. Важ на і асвят лен не: 

вы ка рыс тоў ваць тэ ле фон у 

цем на це не рэ ка мен ду ец ца. 

Яшчэ ад на рас паў сю джа ная 

па мыл ка баць коў — «ад па-

чы нак» ма ло га пас ля вы-

ка нан ня ўро каў «у смарт-

фо не». Пры гэ тым мыш цы 

во ка не рас слаб ля юц ца, 

пра ва ку ец ца раз віц цё блі-

за ру кас ці. Кож ныя 20—30 

хві лін зро ка вай на груз кі не-

аб ход на ра біць пе ра пы нак 

і вы кон ваць зро ка вую гім-

нас ты ку.

Ёсць і фак та ры, не звя за-

ныя з га джэ та мі, але вель мі 

важ ныя для за ха ван ня зда-

роўя ва чэй. Най перш гэ та 

пра віль ны рэ жым дня.

— Для паў на цэн на га 

функ цы я на ван ня скла да-

ных сіс тэм ар га ніз ма клас-

ці ся спаць вар та не паз ней 

22—23 га дзін, а ўста ваць 

не ра ней 6—7 га дзін. На 

ву лі цы ка рыс на пра во дзіць 

не менш за 2 га дзі ны што-

дзень, па жа да на су мя шчаць 

гэ та з ру хам — пра гул ка мі 

пеш шу, гуль ня мі і ін шым. 

Важ на і рэ гу ляр нае пра-

віль нае хар ча ван не, асно-

ву яко га скла да юць зла кі, 

га род ні на, фрук ты, яга ды, 

ры ба, птуш ка, яй кі. А вось 

са лод кае, муч ное і тлус тае 

лепш аб ме жа ваць. Не трэ ба 

чы таць ле жа чы, у цем ры, у 

транс пар це. Ад лег ласць 

ад кні гі па він на скла даць 

35—40 см, — на гад вае 

спе цыя ліст.

Ле та — час ба са но жак, пры чым 

і ў жан чын, і ў муж чын. 

І тут па та ем нае ста но віц ца 

ві да воч ным: гры бок па зног цяў. 

Як вы явіць і вы ле чыць гэ ту 

не пры ем ную не толь кі з эс тэ тыч на га 

бо ку хва ро бу, рас ка за ла ўрач-

дэр ма та ве не ро лаг Мінск ага 

аб лас но га скур на-ве не ра ла гіч на га 

дыс пан се ра Жан на ЖДА НО ВІЧ.

— Жан на Сяр ге еў на, што гэ та за за-

хвор ван не?

— Грыб ко выя за хвор ван ні ску ры на-

зы ва юць дэр ма та мі ко за мі, а па зног цяў — 

ад па вед на ані ха мі ко за мі, або грыб ком па-

зног цяў. Гэ та ін фек цый нае за хвор ван не 

па зног це вых плас ці нак, уз бу джаль ні ка мі 

яко га з'яў ля юц ца па ра зі тыч ныя гры бы.

— На коль кі гэ та рас паў сю джа ная з'я-

ва?

— Сён ня гэ та да во лі ак ту аль ная праб ле-

ма. Кож ны трэ ці зва рот да дэр ма то ла га — 

па пры чы не та кой па та ло гіі. Пры чым што год 

за хва раль насць на ані ха мі ко зы па вя ліч ва-

ец ца пры бліз на на 5 %. І ка лі ва ўзрос та вай 

гру пе дзя цей і пад лет каў гры бок пазног цяў 

су стра ка ец ца ў 3 %, то ў па жы лых лю дзей — 

у 45 %, гэ та зна чыць, амаль у кож на га дру-

го га! Пры гэ тым муж чы ны па ку ту юць на 

ані ха мі коз час цей, чым жан чы ны.

— На пер шы по гляд за хвор ван не да-

во лі бяс крыўд нае...

— Але яно іс тот на па гар шае якасць 

жыц ця. Най перш гэ та фі зіч ныя ня зруч нас-

ці, звя за ныя з па таў шчэн нем і раз бу рэн нем 

па зног ця. Па зног це вы гры бок аб мя жоў вае 

на шу ак тыў насць, пе ра шка джае ад па чын-

ку, за ня ткам спор там, кан так та ван ню з ін-

шы мі людзь мі.

— За ра зіц ца грыб ком мо жа кож ны?

— Ёсць фак та ры схіль нас ці да раз віц ця 

мі ко заў. Да іх ад но сяц ца зні жэн не ахоў ных 

сіл ар га ніз ма (іму на дэ фі цы ты), са су дзіс-

тая па та ло гія ніж ніх ка неч нас цяў, цук ро вы 

дыя бет, які су пра ва джа ец ца па вы ша ным 

утры ман нем глю ко зы ў кры ві і раз віц цём 

дыя бе тыч най ан гі я па тыі, атлус цен не, пра-

цяг лы пры ём ан ты бі ё ты каў, глю ка кор ты-

кас тэ ро і даў, цы нас та ты каў, траў ма ты за цыя 

ступ няў (плос ка ступ нё васць, за хвор ван не 

су ста ваў ступ няў). Так са ма фак та ра мі, якія 

спры я юць раз віц цю мі ка тыч най ін фек цыі, 

з'яў ля юц ца па тлі васць ног і на шэн не вуз-

ка га абут ку.

— А ней кія пра фе сій ныя схіль нас ці 

ёсць?

— Са праў ды, за ўва жа на, што ва ен на-

слу жа чыя, шах цё ры, спарт сме ны хва рэ юць 

час цей з пры чы ны асаб лі вых умоў пра цы і 

за кры та га ка лек ты ву.

— Дзе мож на «пад ха піць» гры бок?

— Шля хоў за ра жэн ня два. Пер шы — гра-

мад скі, ка лі ча ла век атрым лі вае ін фек цыю 

праз не вы ка нан не пра віл гі гі е ны ў лаз нях, 

ба сей нах, ду ша вых, спарт за лах. Дру гі — 

ся мей ны. Тут за хвор ван не пе рад аец ца 

час цей за ўсё праз агуль ны абу так і хат нія 

прад ме ты — на жні цы, пі лач кі і ін шае. Не 

сак рэт, што мно гія до ма, зняў шы 

ву ліч ны абу так, хо дзяць ба са нож, 

а гэ та спры яе рас паў сю джан ню 

ін фек цыі.

— Як зра зу мець, што з'я ві ла ся гэ тая 

ін фек цыя?

— Мі ко зы, ані ха мі ко зы ступ няў па чы на-

юц ца ма ла пры кмет на, з лёг ка га лу шчэн ня 

ску ры ці з'яў лен ня шэ ра-жоў тых плям на па-

зног це вых плас цін ках. За хвор ван не мо жа 

цяг нуц ца га да мі і на ват дзе ся ці год дзя мі, па-

сту по ва пра грэ су ю чы: па таў шча ец ца ску ра 

па дэ швен най па верх ні ступ няў, з'яў ля юц-

ца трэ шчы ны, па між паль ца мі ад чу ва ец ца 

лу шчэн не і сверб. Па зног це выя плас цін кі 

па таў шча юц ца, дэ фар му юц ца, кры шац ца, 

ста но вяц ца бруд на-жоў та га ко ле ру. Ды яг-

наз уста наў лі вае ўрач-спе цы я ліст на пад-

ста ве клі ніч най кар ці ны і ла ба ра тор най 

ды яг нос ты кі — мік ра ска піі і куль ту раль най 

ды яг нос ты кі.

— Са мо му мож на па зба віц ца ад гэ тай 

ін фек цыі?

— Па чаў шы ся, ін фек цыя не прой дзе, па-

куль гры бок не бу дзе лік ві да ва ны. Не трэ ба 

зай мац ца са ма ля чэн нем, лепш звяр нуц ца 

да ўра ча.

— У чым за клю ча ец ца ля чэн не?

— Ля чэн не мі ко заў і ані ха мі ко заў комп-

лекс нае, яно ўклю чае сіс тэм ную су праць-

грыб ко вую тэ ра пію, вы да лен не па зног це-

вай плас цін кі і вон ка вае су праць грыб ко вае 

ля чэн не да поў на га ад рас тан ня па зног ця. 

Для вы да лен ня па зног це вых плас ці нак 

на кла да юц ца ке ра та ліч ныя ма зі, пры мя-

ня ец ца апа рат ная па слой ная апра цоў ка, 

ла зер нае вы да лен не. Хі рур гіч нае ля чэн не 

ані ха мі ко заў траў ма тыч нае і вя дзе да па-

шко джан ня па зног це ва га мат рык са. Ця пер 

яно не вы ка рыс тоў ва ец ца.

Сіс тэм ныя су праць грыб ко выя прэ па ра ты 

пры зна чае ўрач з улі кам ві да вай ды яг нос-

ты кі грыб коў. Вель мі важ ным мо ман там у 

ля чэн ні з'яў ля ец ца рэ гу ляр ная дэз ін фек цыя 

абут ку.

— Якія пра ві лы не аб ход на вы кон ваць, 

каб па збег нуць грыб ка?

— Най перш гэ та пра ві лы аса біс тай гі гі-

е ны. Вар та са чыць за тым, каб ступ ні бы лі 

су хі мі. Та му трэ ба ста ран на вы ці раць но гі 

пас ля ду ша, асаб лі ва па між паль ца мі, вы-

ка рыс тоў ва ю чы ін ды ві ду аль ны руч нік для 

ног. Ка лі ўжо за ра зі лі ся грыб ком, вы ка рыс-

тоў вай це чар го вы руч нік толь кі адзін раз 

пас ля мыц ця. Да рэ чы, па цы ен там з мі ко зам 

ступ няў нель га на вед ваць лаз ні і ба сей ны 

да поў на га вы леч ван ня. Не вар та ха дзіць 

ба са нож у спарт за лах, ба сей нах, лаз нях, 

ду ша вых, гас ці ні цах і ін шых гра мад скіх мес-

цах, на сі це ін ды ві ду аль ны гу ма вы абу так. 

Ні ко лі не ка рыс тай це ся чу жым абут кам і 

не да зва ляй це ні ко му на сіць ваш, гэ так 

жа як і ка рыс тац ца шкар пэт ка мі, руч ні ком. 

Пас ля на вед ван ня гра мад скіх мес цаў рэ гу-

ляр на апра цоў вай це ступ ні спе цы яль ны мі 

су праць грыб ко вы мі прэ па ра та мі.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

ДЗЕТ КІ І СЕТ КІ
Як га джэ ты ўплы ва юць на су час ных дзя цей

«Дзі ця па чы нае 
лі чыць, што ра шэн не 
лю бых кан флік таў 
з вы ка ры стан нем сі лы 
і зброі — гэ та нор ма, 
і на ват не імк нец ца 
ўла дзіць свар кі 
ў рэ аль ным жыц ці 
мір ным шля хам, 
бо прос та не ўмее гэ та га 
ра біць».

Сён ня ўжо ні ко га не здзіў ляе трох га до вае ма лое 
з со та вым тэ ле фо нам, план шэ там ці ін шым 
га джэ там у ру ках. А пад лет каў без іх уво гу ле 
не маг чы ма ўя віць. Што ж ад бы ва ец ца з дзець мі 
пад уплы вам га джэ таў, як гэ та ад бі ва ец ца 

на іх зро ку і псі хі цы?

А вы ве да лі?А вы ве да лі?

«ГРЫБ НЫ» СЕ ЗОН
Чым не бяс печ ны гры бок па зног цяў і як ад яго па зба віц ца
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