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— Ліч бы свед чаць, што зрок 

у дзя цей па гар ша ец ца...

— І гэ та гла баль ная праб ле-

ма. Ра ней на груз ка ў шко ле бы-

ла мен шай, дзе ці не ка рыс та лі ся 

га джэ та мі з 2—3-га до ва га ўзрос-

ту, муль ці кі гля дзе лі адзін раз на 

ты дзень — па тэ ле ві за ры. Па вы-

шэн не зро ка вай на груз кі са дзей-

ні чае та му, што на сель ніц тва ста-

но віц ца блі за ру кім. Та кім чы нам 

наш ар га нізм пры ста соў ва ец ца да 

ра бо ты збліз ку. Іс нуе на ват та кое 

мер ка ван не, што блі за ру касць да 

трох ды япт рый па сту по ва ста не 

нор май. На бы ва юць блі за ру касць 

на ват дзе ці, у якіх ня ма пры ро джа-

най да яе схіль нас ці — у не каль кіх 

па ка лен нях іх прод кі не на сі лі аку-

ля ры. Дзі ця ці ка ві ла ся кам п'ю та-

ра мі, вы рас ла, ста ла, на прык лад, 

пра гра міс там, 8 га дзін у дзень 

пра во дзіць пе рад ма ні то рам. І гэ-

та вель мі ўплы вае на зрок. На ват у 

да рос лых ва ўзрос це 30—40 га доў 

уз ні кае пер ша сная блі за ру касць, 

як толь кі яны па чы на юць па ста ян-

на пра ца ваць за кам п'ю та рам.

— Якія за хвор ван ні ў дзя цей 

сён ня най час цей су стра ка юц ца? 

І як баць кам зра зу мець, што вар-

та звяр тац ца да спе цы я ліс та?

— Най больш рас паў сю джа ны 

ды яг наз — блі за ру касць, ка лі дзі-

ця доб ра ба чыць збліз ку і дрэн-

на — уда ле чы ні. У яго не ўзні кае 

праб лем пры ра бо це з пад руч ні-

кам, сшыт кам, тэ ле фо нам — яны 

з'яў ля юц ца пры пра гля дзе тэ ле ві-

за ра, так са ма дзі ця не ба чыць ін-

фар ма цыі на клас най дош цы. На 

яго мо гуць скар дзіц ца зна ё мыя, 

бо та кое дзі ця не ві та ец ца з на-

ва коль ны мі. Гэ та не зна чыць, што 

яно дрэн на вы ха ва на, яно прос та 

не ба чыць. На такія праяўленні па-

він ны звяр таць ува гу баць кі і іс ці 

да ўра ча. Ня рэд ка су стра ка ец ца 

спаз ма ака ма да цыі. Гэ та яшчэ не 

хво рыя дзе ці, але праб ле мы не за 

га ра мі: іх во чы ўжо стом ле ныя. Гэ-

та важ на, ка лі ў сям'і ёсць схіль-

насць да блі за ру кас ці. Ка лі хтось ці 

з баць коў мае гэ та за хвор ван не, 

ры зы ка яго ўзнік нен ня ў дзі ця ці — 

25 %, ка лі абое — 50 %. Але спаз-

му ака ма да цыі ў ста не рас па знаць 

толь кі спе цы я ліст. Та му вар та раз 

на год да яго звяр тац ца.

— Дзе цям, якія но сяць аку-

ля ры, вар та пра вя рац ца яшчэ 

час цей?

— Так, ім аба вяз ко ва трэ ба пра-

хо дзіць агляд праз шэсць ме ся цаў. 

Пра вя ра ец ца сят чат ка, вы зна ча-

ец ца, ці па ды хо дзяць аку ля ры, бо 

блі за ру касць час та пра грэ суе — 

на пра ця гу го да яна мо жа вы рас-

таць на ды япт рыю і на ват больш. 

Важ на, каб та кія дзе ці на зі ра лі ся ў 

аф таль мо ла га, бо ім мо жа спат рэ-

біц ца не ад клад ная да па мо га.

— Якія яшчэ праб ле мы мож на 

вы явіць пад час агля ду?

— Мы не толь кі пра вя ра ем 

васт ры ню зро ку, але і ро бім агляд 

воч на га дна, так са ма вы зна ча ем 

рэ фрак цыю. Гэ та да па ма гае вы-

явіць не вя лі кую блі за ру касць ці 

даль на зор касць, і та кое дзі ця трэ-

ба на зі раць. Праб ле мы пры ра бо-

це збліз ку мо гуць су пра ва джац ца 

на пру жан нем ва чэй, га лаў ны мі 

бо ля мі, свят ла бо яз зю, па чуц цём 

млос нас ці. Што да ты чыц ца воч на-

га дна, то на ват у зда ро вых дзя цей 

на ім мож на вы явіць пэў ныя асаб-

лі вас ці. Як на ску ры бы вае ра дзім-

ка, так на воч ным дне мо жа быць 

не вус. І яго вар та на зі раць — та кія 

но ва ўтва рэн ні ча сам то яць ан ка-

ла гіч ную не бяс пе ку. У дзе так з 

доб рым зро кам і без аф таль ма-

ла гіч ных ды яг на заў мо гуць быць 

змя нен ні са су даў, у пры ват нас ці іх 

зву жэн не, што мо жа вы клі каць га-

лаў ныя бо лі. У та кім вы пад ку не аб-

ход на аб сле да ван не ў не ўро ла га.

— Ве даю, што вы аб' еха лі 

шмат ра ё наў у ме жах пра ек та 

«Я ба чу!», аб сле да ва лі сель скіх 

школь ні каў. Зрок леп шы ў вяс-

ко вых ці га рад скіх дзя цей?

— У нас быў ці ка вы во пыт: мы 

пры еха лі ў ад да ле ную вёс ку ў Ма-

ла рыц кім ра ё не і вель мі здзі ві лі ся — 

боль шасць дзя цей зда ро выя. Вы-

свет лі ла ся, што ў дзя цей там прос та 

ня ма спо са бу зай сці ў ін тэр нэт, та му 

і праб лем са зро кам ня ма.

— Пры вы яў лен ні за хвор ван-

няў ва чэй баць кі ах вот на на бы-

ва юць аку ля ры?

— Ле тась мы вы пі са лі ў ме жах 

пра ек та 1360 рэ цэп таў на аку ляр-

ную ка рэк цыю, і 993 дзе цям баць кі 

на бы лі аку ля ры. Гэ та доб ры па-

каз чык. Не жа дан не на бы ваць аку-

ля ры не ка то рыя тлу ма чыць тым, 

што яны быц цам бы вы клі ка юць 

пры вы кан не, па гар ша юць зрок, 

уз мац ня юць блі за ру касць. Гэ та 

рас паў сю джа ныя мі фы. На са май 

спра ве пра віль на па да бра ныя аку-

ля ры не на шко дзяць. Ка лі дзі ця 

мае па трэ бу ў ка рэк ці роў цы зро ку, 

яго во чы па ста ян на зна хо дзяц ца 

ў на пру жан ні. І та кое праз мер нае 

на пру жан не вя дзе да пра грэ са ван-

ня блі за ру кас ці.

— Дзе ці не са ро ме юц ца на-

сіць аку ля ры?

— Не ка то рыя, на ад ва рот, на-

ват рас строй ва юц ца, што ім іх не 

пра пі са лі. Сён ня шмат пры го жых 

апраў, ёсць кан такт ныя лін зы.

— З яко га ўзрос ту мож на вы-

ка рыс тоў ваць лін зы?

— З мо ман ту, ка лі дзі ця мо жа з 

імі абы хо дзіц ца: усве дам ляе, ка лі 

іх вар та зні маць і што лін зы не аб-

ход на клас ці ў кан тэй нер з рас тво-

рам, ве дае, што іх трэ ба мя няць 

праз ней кі час.

— Ці па трэб ны пры гэ тым 

аку ля ры?

— Без умоў на. Бо ў вет ра нае 

на двор'е, ка лі пад ні ма ец ца пя-

сок, на шэн не кан такт ных лін заў 

не бяс печ нае. Яно су праць па ка-

за на, ка лі ўзні ка юць пра студ ныя 

за хвор ван ні, па вы ша ец ца тэм пе-

ра ту ра. У та кіх вы пад ках вар та 

вы ка рыс тоў ваць аку ля ры. У той 

жа час кан такт ныя лін зы ма юць 

шэ раг пе ра ваг. Яны па ляп ша юць 

дзе ян не пе ры фе рыч най сят чат кі, 

у той час як у аку ля рах асноў ная 

ра бо та — праз цэнтр во ка. Кан-

такт ныя лін зы не за мя няль ныя пры 

не ка то рых ві дах ра бот і не ства ра-

юць аб ме жа ван няў пры за ня тках 

спор там. Але, паў та ру ся, мець аку-

ля ры аба вяз ко ва.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар... АКУ ЛЯ РЫ 
НЕ НА ШКО ДЗЯЦЬ

Прос та іх трэ ба пра віль на па да браць

— Сяр гей Гур' е віч, у не вя лі кіх ра ён ных 

цэнт рах баль ні ца і па лі клі ні ка, як пра ві ла, 

зна хо дзяц ца по бач, і, пры хо дзя чы ту ды з 

траў май, па мы ліц ца цяж ка. А ку ды трэ ба 

звяр тац ца ў го ра дзе: ехаць у спе цыя  лі за-

ва ныя ме ды цын скія ўста но вы або пры-

муць у па лі клі ні цы?

— У кож най па лі клі ні цы вя дзе пры ём 

траў ма то лаг. І, атры маў шы лю бую траў му, 

у тым лі ку і га ла лёд ную, звяр тац ца трэ ба да 

гэ та га спе цы я ліс та. У вы хад ныя ці свя точ-

ныя дні ў кож ным ра ё не пра цуе па лі клі ні ка. 

У Фрун зен скім ра ё не Мін ска, на прык лад, 

гэ та 2-я цэнт раль ная ра ён ная па лі клі ні ка. 

Так са ма сю ды мож на звяр тац ца з траў ма мі 

ў вя чэр ні і нач ны час — з вась мі ве ча ра да 

вась мі ра ні цы. Ёсць яшчэ і спе цы я лі за ва-

ныя ўста но вы. Гэ та 6-я га рад ская клі ніч ная 

баль ні ца, РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, 

Га рад ская клі ніч ная баль ні ца хут кай ме ды-

цын скай да па мо гі, Мін ская аб лас ная клі ніч-

ная баль ні ца ў Ба раў ля нах. Усе яны пры ма-

юць па цы ен таў з траў ма мі.

— Гэ тыя ўста но вы мож на вы браць са-

ма стой на?

— Кож ная па лі клі ні ка за ма ца ва ная за 

пэў най баль ні цай. Не аб ход ную эк стран ную 

да па мо гу вам ака жуць у лю бой ме ды цын-

скай уста но ве. А вось да лей на кі ру юць у 

спе цы я лі за ва нае ад дзя лен не. Ка лі гэ та, 

ска жам, траў ма кіс ці, то па цы ен та ад-

праў ля юць на ма шы не хут кай да па мо гі ў 

6-ю клі ніч ную баль ні цу, якая на іх спе цы я-

лі зу ец ца. З чэ рап на-маз га вы мі траў ма мі — 

у ін шую ўста но ву.

— А ка лі зда ры ла ся траў ма да лё ка ад 

мес ца жы хар ства, мож на звяр нуц ца ў 

най блі жэй шую па лі клі ні ку?

— На ту раль на. Вам ака жуць пер шую да-

па мо гу: на ло жаць лан ге ту, зро бяць здым кі 

і на кі ру юць да лей на зі рац ца ў траў ма то-

ла га па мес цы жы хар ства, ка лі пе ра лом 

без зру шэн ня. Ка лі пе ра лом са зру шэн-

нем, то па цы ен та ад пра вяць у клі ні ку, бо 

яго на ступ ствы лік ві ду юц ца пад нар ко зам. 

У лю бым вы пад ку пер шую да па мо гу вам 

па він ны ака заць у лю бой уста но ве ахо вы 

зда роўя не за леж на ад ва шай рэ гіст ра цыі. 

Ка лі звяр та ец ца за меж ны гра ма дзя нін, да-

па мо га плат ная.

— Якія асноў ныя траў мы пад час га-

ла лё дзі цы?

— Най час цей ла ма ец ца пра мя нё вая 

косць за пяс ця: ча ла век па дае, рэ флек тор-

на вы цяг вае на пе рад ру ку і пры зям ля ец ца 

на яе. Так са ма па ку ту юць пе рад плеч чы, 

шый ка пле ча вой кос ці, лок це вы ад рос так 

і вель мі час та — шчы ка лат ка.

— У па жы лых лю дзей час та зда ра юц-

ца пе ра ло мы шый кі сцяг на...

— Так. У гэ тай сі ту а цыі мы на кі роў ва ем 

іх на ма шы не хут кай да па мо гі ў клі ні ку. Там, 

у за леж нас ці ад ста ну хво ра га, вы бі ра юць 

так ты ку да лей ша га ля чэн ня.

— Што мы па він ны па мя таць, вы хо дзя-

чы ў га ла лё дзі цу на ву лі цу?

— Пе ра соў вац ца трэ ба не вя лі кі мі кро ка мі. 

Па жы лым лю дзям нель га спя шац ца, збя гаць 

з аб ле дзя не лых лес віц, з іх трэ ба сы хо дзіць 

бо кам, тры ма ю чы ся за по ру чань. Ка лі не 

па сы па ны да ро гі, па лё дзе трэ ба іс ці плаў-

ным лыж ным кро кам, не ад ры ва ю чы ста пу 

ад па верх ні. Та ды шан цаў не ўпа сці больш. 

Не ка то рыя ра яць згру па вац ца, ка лі па чы на-

е це па даць. На са май спра ве не па спя вае 

ча ла век па ду маць, што трэ ба згру па вац ца, 

і па дае звы чай на на спі ну, уда ра ю чы ся га ла-

вой, ці на ру кі. Толь кі спарт смен мо жа згру-

па вац ца свое ча со ва. Па жа да на, ка неш не, 

па даць на бок, не вы стаў ля ю чы ру кі.

— Якім па ві нен быць абу так?

— Ёсць роз ныя спо са бы за сце раг чы-

ся ад па дзен ня з да па мо гай плас ты ру або 

на ждач най па пе ры, якія на клей ва юць на 

абу так. Па жа да на, каб па дэ шва бы ла рыф-

ле ная. Жан чы нам лепш ад мо віц ца ў та кое 

на двор'е ад абут ку на вы со кіх аб ца сах. Яны 

па він ны быць як ма га ні жэй шы мі і шы рэй-

шы мі. Але ка лі лёд пад сне гам, абу так не 

ады гры вае вя лі кай ро лі.

— Што яшчэ мае зна чэн не?

— Ва га це ла. Ка лі яна вя лі кая, па жа да на, 

ка неш не, ха дзіць з пал кай. Ху дзень кі ўпа-

дзе — ні чо га, як пра ві ла, не зла мае, устае 

і ідзе да лей. А поў ны ча ла век аба вяз ко ва 

траў му ец ца, асаб лі ва ка лі на ру ку па даць.

Усім трэ ба ўваж лі ва па во дзіць ся бе, не 

бег чы за аў то бу сам ці ў кра му, не на бі раць 

вя лі кія сум кі, як па жы лыя жан чы ны гэ та ча-

сам ро бяць. Ка лі абедз ве ру кі за ня тыя сум-

ка мі, тры мац ца ня ма за што. Ру кі па він ны 

быць сва бод ны мі — яны ў вы пад ку ча го 

да па мо гуць утры маць стра ча ную раў на ва-

гу. А ўво гу ле, па маг чы мас ці ў га ла лё дзі цу 

лепш зу сім не вы хо дзіць з до му.

— У па жы лых лю дзей ры зы ка атры-

маць траў му вы шэй шая?

— Так. У га ла лё дзі цу траў му юц ца пе ра-

важ на лю дзі пас ля 45—50 га доў. З мо ла дзі 

да нас звяр та юц ца тыя, хто лю біць зі мо выя 

эк стрэ маль ныя за ня ткі, — сноў бар дыс ты, 

лыж ні кі, ха ке іс ты, на вед валь ні кі кат коў. 

Ня даў на бы ла па цы ент ка, якая вы ра шы ла 

ўспом ніць ма ла досць і па ска каць на кань-

ках, — атры ма ла пе ра лом. Свае маг чы мас ці 

заў сё ды важ на ацэнь ваць цвя ро за.

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла

Але на КРА ВЕЦ.

КА ЛІ ГА ЛА ЛЁ ДЗІ ЦА СТА ВІЦЬ ПАД НОЖ КУ

П
а да ных Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, за апош нія пяць 

га доў за хва раль насць ва чэй у дзя цей вы рас ла на 18 %. 

У той жа час рас па знаць та кія праб ле мы ў ма лых бы-

вае скла да на: яны або не скар дзяц ца, або не мо гуць дак лад на 

сфар му ля ваць свае сімп то мы. Та му баць кам вар та быць над-

звы чай уваж лі вы мі. У аф таль мо ла гаў ды яг нос ты ка і кант роль 

за хва ро ба мі так са ма на бы ва юць асаб лі вае зна чэн не. Ці праў-

да, што су час ныя дзе ці год ад го ду ба чаць усё горш? І якую 

ро лю ў гэ тым ады гры ва юць су час ныя га джэ ты? Ці мож на 

дзе цям на сіць лін зы? Якія мі фы пра аку ля ры са мыя рас паў сю-

джа ныя? Пра гэ та мы па гу та ры лі з аф таль мо ла гам Брэсц кай 

дзі ця чай аб лас ной баль ні цы Тац ця най МА ЛЕЙ.

Зі мо вае на двор'е пра цяг вае 

вы пра боў ваць нас на стой касць, 

сі ноп ты кі на ват аб' яў ля юць жоў ты 

ўзро вень не бяс пе кі па пры чы не 

га ла лё дзі цы. Вы пад ко вае па дзен не 

на цвёр дую па верх ню ці на ват 

ня ўда лая спро ба ўтры маць 

раў на ва гу мо гуць пры вес ці 

да вы ві ху ці рас ця жэн ня звя зак. 

А то і да пе ра ло му. Та кія траў мы 

мо гуць ба лець ме ся ца мі, не да ючы 

спа кою ні днём, ні ўна чы. Аб тым, 

хто зна хо дзіц ца ў зо не ры зы кі 

ў га ла лё дзі цу, як пра віль на 

пе ра мя шчац ца па не па сы па най 

да ро зе і ча му ў гэ ты час 

не па жа да на зай маць ру кі сум ка мі, 

рас ка заў ар та пед-траў ма то лаг 

31-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 

Сяр гей ПУШ КА РОЎ.


