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По стаць — адзін з па каз чы каў на ша га 
зда роўя. Для кож на га ві ду па ру шэн ня 
по ста ці ха рак тэр нае сваё раз мя шчэн не 
па зва ноч ні ка, ла па так, та за і ніж ніх ка-
неч нас цяў. Ад хі лен не па зва ноч ні ка ўбок 
— гэ та ска лі ёз, а на пе рад — су ту ласць. 
Скрыў лен не па зва ноч ні ка і па ру шэн не 
по ста ці мо жа быць пры ро джа ным і на-
бы тым, тлу ма чыць ін струк тар-ва ле о-
лаг 23-й га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі 
г. Мін ска Іры на ШЫ МАН СКАЯ.

Пры ро джа ныя пры чы ны звя за ны з па та ло-
гі я мі ўнут ры вант роб на га раз віц ця. У ас тат ніх 
вы пад ках на по ста ці ад моў на ад бі ва юц ца:

— за хвор ван ні (ра хіт, по лі ямі е літ, ту бер ку-
лёз, плеў рыт, ра ды ку літ);

— пе ра ло мы па зва ноч ні ка;
— фі зі я ла гіч ныя асаб лі вас ці (плос ка ступ-

нё васць, роз ная даў жы ня ног або ад сут насць 
ад ной на гі, ка са во касць або блі за ру касць, якія 
вы му ша юць пры маць ня пра віль ную по зу пад-
час ву чо бы ці ра бо ты);

— пра фе сій ная дзей насць, якая пры му шае 
доў гі час ся дзець з па ста ян на на хі ле най га ла-
вой, у ня пра віль най по зе;

— не да стат ко вая ру халь ная ак тыў насць 
дзі ця ці;

— за хап лен не ад на стай ны мі прак ты ка ван-
ня мі;

— ня пра віль нае фі зіч нае вы ха ван не;
— не спры яль нае на ва коль нае ася род дзе.
Да ня пра віль ных поз баць кі ча сам са мі 

пры ву ча юць сва іх дзя цей. Ска жам, ло жак 
но ва на ро джа на га ста віц ца так, што гук і 
свят ло па да юць з ад на го бо ку. Да та го ж 
баць кі па ды хо дзяць да дзі ця ці так са ма з 
ад на го бо ку. Ма лое рэ флек тор на па ва-
роч вае га ла ву ў той жа бок. Ад бы ва ец ца 
скрыў лен не кос ці чэ ра па, і дзе ці да лей вы-
му ша ны ля жаць толь кі на больш «зруч ным» 
ба ку. Так на бы ва юц ца пэў ныя дэ фар ма цыі. 
Ка лі баць кі ў та кіх вы пад ках свое ча со ва 
звяр та юц ца да ўра ча, то ля чэн не бы вае 
до сыць па спя хо вым і без хі рур гіч на га ўмя-
шан ня. У споз не ных вы пад ках апе ра цыя 

не па збеж ная, мо жа раз віц ца шый на-груд-
ны ска лі ёз.

Фар мі ра ван не пра віль най і пры го жай по-
ста ці па чы на ец ца з на ра джэн ня дзі ця ці, і 
асноў ныя склад ні кі вы зна ча юц ца да 6-7 га-
доў.

Для пра віль най і пры го жай по ста ці не-
аб ход на:

1. Свое ча со ва вы клад ваць дзі ця на жы вот, 
пры ву чаць яго поў заць.

2. Не спя шац ца ста віць на нож кі (вар та 
да ча кац ца па трэб на га ча су, ня хай даў жэй 
поў зае).

3. На пра гул цы менш ва дзіць за ру ку, каб 
не ства раць на хіл ту ла ва ўбок. Мож на ка рыс-
тац ца які мі-не будзь пры ста са ван ня мі (груд-
ным рэ ме нем).

4. Зма гац ца з та кі мі шкод ны мі звыч ка мі, 
як ста яць на паў са гну тай на зе, ся дзець, пад-
ціс нуў шы пад ся бе но гі, на хі ліў шы ся ўбок ці 
на пе рад.

5. Ста віць крэс ла пе рад ста лом так, каб 
яго край на 2-3 см за хо дзіў пад край ста ла. 

Па жа да на пад клад ваць пад но гі якую-не-
будзь пад стаў ку, ка лі яны не да ста юць да 
пад ло гі.

6. Пад бі раць мэб лю для за ня ткаў і гуль няў 
ад па вед на рос ту.

7. Пад час за ня ткаў у кла се і до ма па жа да на 
пра во дзіць 3-хві лін ныя фіз куль тур ныя паў зы.

8. Спаць на пра вым ба ку (але не «ка ла-
чы кам»), на паў жорст кім лож ку з не вя лі кай 
па душ кай.

9. Не чы таць на ба ку, не на сіць ця жар у 
ад ной ру цэ.

10. Гу ляць на све жым па вет ры, гу ляць у ру-
ха выя гуль ні, зай мац ца гім нас ты кай, ка тац ца 
на лы жах, кань ках, пла ваць.

11. Вы кон ваць прак ты ка ван ні на ба ланс з 
прад ме та мі на га ла ве.

12. Не менш за 3 ра зы на тыд ні не аб ход на 
трэ ні ра ваць мыш цы спі ны і бруш но га прэ са. 
У фар мі ра ван ні по ста ці важ ную ро лю іг ра юць 
па зва ноч нік і мыш цы ва кол яго.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Па куль кло пат муж чы ны аб ба бу-
лі нель га на зваць у чыс тым вы гля-
дзе па тра на там, бо гро шы за гэ та 
Ры ба коў не атрым лі вае.

— Прос та да па ма гаю ба бу лі і 
раб лю гэ та бяс плат на — ужо больш 
за двац цаць га доў. Яна для мя не 
— амаль род ны ча ла век. Дзя цей у 
яе ня ма, адзі но кая. Пры яз джа лі з 
сель ска га Са ве та, пра па ноў ва лі ёй 
са цы яль ны ло жак. Яна ні ку ды не хо-
ча пе ра яз джаць, про сіць: «Толь кі не 
кі дай, не «ад да вай» мя не ні ку ды». 
Дык не ха чу ж браць грэх на ду шу! 
Шка да мне ча ла ве ка, — ка жа Аляк-
сандр Анд рэ е віч.

Ён жы ве ў су сед няй вёс цы, да 
якой — пры клад на кі ла метр. Кож-
ны дзень пры хо дзіць або пры яз джае 
да ба бу лі на ве ла сі пе дзе. Яго жон ка 
Лю боў Ся мё наў на не су праць та го, 
каб муж зай маў ся даб ра чын нас цю. 
І сын з дач кой, якія жы вуць у Ві цеб-
ску, бы вае, да па ма га юць. Сам Ры-
ба коў ужо двой чы дзед.

— Адзін час яна ў нас у вёс цы жы-
ла. За му жам не бы ла, жы ла гра ма-
дзян скім шлю бам. Але муж чы на яе па-
мёр. І брат яе па мёр, і сяст ра па мер ла 
га доў шэсць та му. Я спа чат ку прос та 
да па ма гаў, а поў нас цю да гля даю га-
доў пяць, — пра цяг вае муж чы на.

Рас ка заў, што спат рэ бі ла ся яшчэ 
боль шая да па мо га, ка лі па ру гад-
коў та му Ра і са Ся мё наў на за хва рэ ла 
на по лі арт роз (хва ро ба су ста ваў. — 
Аўт.). Са ма ледзь ру ха ец ца. Што дня 
муж чы на га туе і кор міць ста рую, а 
так са ма час туе яе тым, што пе ра -
д ала жон ка, пра дук ты пры во зіць, се-
на ко сіць, ага род апра цоў вае.

— З жон кай за ара лі ба бу лі зям лю, 
па са дзі лі буль бу, морк ву, цы буль ку... 5 
со так зям лі я ёй апра цоў ваю, а ўся го 
ў яе 24 сот кі. На вош та ўчас так за пус-
каць? Пен сія ў яе 1,8 міль ё на руб лёў. 
Цяж ка на гэ тыя гро шы ў вёс цы пра-
жыць, ды яшчэ хво рай. Дроў трэ ба? 
За каз ва еш трак тар з дро ва мі, а яны 
каш ту юць 1,5 міль ё на руб лёў. Па ка-
лоць — яшчэ 300 ты сяч руб лёў бя руць. 
Пен сіі, лі чы, ня ма. А каб за араць, узяць 
ка ня, пла ці пры ват ні ку па 25-30 ты сяч 
руб лёў за сот ку. За раз у мя не ня ма 
свай го ка ня, а ра ней быў, — рас каз вае 
аб гас па дар скіх спра вах муж чы на.

Па вод ле яго слоў, за ба бу лю не 
толь кі ён пе ра жы вае. Вось элект ры-
кі бяс плат на па мя ня лі пра вод ку, а ён 
збі ра ец ца «сха ваць» тыя пра ва ды 
пад но вы мі шпа ле ра мі.

На Но вы год, на 8 Са ка ві ка заў-
сё ды до рыць ба буль цы гас цін цы. 
Па вод ле яго слоў, ма ла хто з зем-
ля коў ра зу мее яго ўчын кі. І чут кі 
роз ныя пус ка юць: маў ляў, хо ча за 
гэ та неш та атры маць! Ды Аляк сандр 
Анд рэ е віч ужо не звяр тае ўва гі на 
та кія раз мо вы.

Па тра ба ваць пра сцей...
У вёс цы Сма лоў ка зна хо дзіц ца 

ад дзя лен не круг ла су тач на га зна-
хо джан ня для гра ма дзян па жы ло га 
ўзрос ту і ін ва лі даў.

— На ша ўста но ва раз лі ча на на 
ад на ча со вае пра жы ван не 28 ча-
ла век. За раз у нас — 25, сярод іх 
— муж чын. Ад но муж чын скае і два 
жа но чыя мес цы сва бод ныя. Са мы 
ма ла ды жы хар — 1965 го да на ра-
джэн ня. Ёсць тыя, ка му пад 90 га-
доў. У шта це су пра цоў ні каў ра зам са 
мной 11 ча ла век, — рас каз вае Ала 
КУЗЬ МІ НА, за гад чы ца ад дзя лен ня 
круг ла су тач на га зна хо джан ня.

Ка лі па каз ва ла мне ўста но ву, па-
зна ё мі ла з му жам і жон кай. Тац ця на 

Іва наў на на ра дзі ла ся ў 1949 го дзе, 
муж ста рэй шы за яе. Да вы ха ду на 
пен сію жы ла ў Ка зах ста не, по тым 
пры еха ла да ма мы ў Куй бы шаў, ды 
ма ма па мер ла на яе ру ках.

— Пра пі сац ца ў яе ква тэ ры не 
па спе ла. У Бе ла русь пе ра еха ла і 
ўлад ка ва ла ся на пра цу ў саў гас. У 
вёс цы ра ней ні ко лі не жы ла. На пра-
цы і па зна ё мі ла ся з бу ду чым му жам 
Ва сі лём Ва сіль е ві чам Тра фі ма вым. 
Ня даў на ён хва рэў — кро ва зліц цё ў 
мозг, толь кі ня даў на вы пі саў ся. Ця-
пер жы вём тут — не ад ны ўсё ж. 
У нас жа ні дзя цей, ні сва я коў ня ма, 
ні хто да нас не пры яз джае. Тры ра зы 
ў дзень тут нас кор мяць, а ўве ча ры 
сок або ке фір да юць. Мож на і ў аў-
та лаў цы неш та куп ляць.

У ад дзя лен ні — утуль насць і чыс-
ці ня. Да па ма га юць і ме цэ на ты.

— Між на род ная даб ра чын ная ар-
га ні за цыя «Са фія» ку пі ла по суд, стэ-
ла жы, ша фы, су шыл ку. Учас так зям-
лі ў нас ёсць. Ле тась ура джай быў 
вель мі доб ры, амаль цал кам за бяс-
пе чы лі ся бе буль бай. Вы рошч ва ем 
так са ма га род ні ну: ка пус ту, морк ву, 
цы бу лю, агур кі, па мі до ры, а сэ ка-
ном ле ныя гро шы тра цім на ін шыя 
мэ ты. Ка лі ў ка го з на шых жыль цоў 
ёсць жа дан не і гэ та да зва ля ец ца па 
ста не зда роўя, мо гуць пра ца ваць.

Ад на з жан чын, ка лі з ёю гу та-
рыў, па скар дзі ла ся, што ёй мы ла не 
да юць, хоць і 85% з пен сіі вы ліч ва-
юць на ўтры ман не.

Вы свет лі ла ся, што ў жан чы ны 
ёсць сын, ды ён сюды не пры яз джае, 

са ма яна — ра ней су дзі мая... Ня ўжо 
за гро шы, якія ёй з пен сіі за ста юц-
ца, не мо жа мы ла ку піць па ца не 
не каль кі ты сяч руб лёў? Мо жа. Але ў 
дзяр жа вы па тра ба ваць пра сцей.

І ўра чы, і мед сёст ры
Ба бу лі, якія пра жы ва юць у Га-

рад ку ў ад ной ква тэ ры ра зам, аў та-
ра гэ тых рад коў за ра дзі лі ап ты міз-
мам. Ан та ні на Ма ла хаў на Іва но ва, 
1928 го да на ра джэн ня, і На дзея 
Кан стан ці наў на Ган ча ро ва, 1931 
го да на ра джэн ня, — за лоў кі. Вель-

мі хва лі лі са цы яль на га ра бот ні ка 
Іну Ула дзі мі ра ўну Ка цюш кі ну, якая 
пры хо дзіць да іх ча ты ры ра зы ў ты-
дзень, пра дук ты пры но сіць, пры бі-
рае ква тэ ру.

— Ужо хут ка тры га ды, як мы тут, — 
рас каз вае На дзея Кан стан ці наў на.

— Я ўжо ў Сма лоў цы па бы ла, дзе 
шмат лю дзей ра зам жы вуць, — не 
спа да ба ла ся. А ад ной ня ма як мне 
жыць: ква тэ ра вя лі кая ды без вы год, 
— га во рыць Ан та ні на Ма ла хаў на.

На дзея Кан стан ці наў на на ра дзі-
ла ся ў Га ра доц кім ра ё не. А за лоў ка 
— ва Укра і не, у Да не цкай воб лас ці. 
Пе ра еха ла ў БССР яшчэ да вай ны 
ра зам з баць ка мі. Рас каз вае, што 
дак лад на не ве дае, коль кі ёй га доў, 
бо ўкра ін скія да ку мен ты ў вай ну 
«знік лі». Які год на ра джэн ня ма ма 
ска за ла, та кі і за пі са лі.

Абедз ве да вы ха ду на пен сію 
пра ца ва лі ра бо чы мі на льно за вод зе. 
А ця пер вось ад на за дру гую ня суць 
ад каз насць — пад трым лі ва юць, тур-
бу юц ца.

— Вось яна за хва рэ ла, не мо-
жа ні чо га па до ме ра біць, а я ма гу 
яшчэ — та ды ўсё раб лю. А ка лі я 
за хва рэю, яна бу дзе ра біць. У яе но гі 
дрэн на хо дзяць, мае — кры ху лепш. 
Яшчэ і ў кра му сха дзіць ма гу. У нас 
свой апа рат ёсць, каб ціск ме раць 
— са мі ўра чы і мед сёст ры, — пра-
цяг вае На дзея Кан стан ці наў на.

Па ці ка віў ся рас па рад кам дня 
ба буль. Пра чы на юц ца ў 7-8 ра ні цы. 
За сы на юць, бы вае, і ў 9-10 га дзін 

ве ча ра. Па куль гу та ры лі, у гос ці 
зай шла іх доб рая сяб роў ка, якая па 
ўзрос це магла быць ім за ўнуч ку. 
Яна ча сам да па ма гае — на прык лад, 
вок ны мыць пры хо дзіць.

Да рэ чы, у іх ква тэ ры но выя плас-
ты ка выя вок ны. Ба бу лі ска за лі, што 
са мі за ка за лі і апла ці лі іх уста ноў ку. 
І дзве ры доб рыя та кім жа чы нам па-
ста ві лі, і пад ло гу доб рую па іх за ка зе 
на сла лі. Жы вуць у цяп ле і ўтуль нас-
ці, тэ ле ві зар гля дзяць...

Вель мі шмат па зі ты ву ў гэ тых лю-
дзях. Па жар та ва лі, што яшчэ, мо жа, і 
за муж вый дуць! Каб толь кі жа ні хі бы лі 
поў ны мі сіл. «Да жын кі» ў на ступ ным 
го дзе ў Га рад ку прой дуць, дык ба буль-
кі аба вяз ко ва збі ра юц ца на свя та.

І ў ся дзі бах жы вуць
Ве ра Мі ка ла еў на АСТА ПЕН КА, 

на чаль нік упраў лен ня са цы яль най 
пад трым кі на сель ніц тва і ста цы я-
нар ных уста ноў Ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не Ві-
цеб ска га абл вы кан ка ма, кан ста туе, 
што но выя фор мы пра цы ў пер шую 
чар гу пры мя ня юц ца з улі кам на строю 
і па жа дан ня са міх па жы лых лю дзей.

— Пра вёў шы са цы я ла гіч ныя 
апы тан ні, су стрэ чы з па жы лы мі гра-
ма дзя на мі, мы вы свет лі лі, што мно-
гія хо чуць жыць ва ўмо вах, як ма га 
больш на блі жа ных да хат ніх, і там, дзе 
пра жы лі шмат га доў. Та му шы ро кае 
рас паў сюдж ван не атрым лі ва юць та кія 
фор мы жыц це ўлад ка ван ня па жы лых 
гра ма дзян, як «да мы зі моў кі», пры-
ём ная, гас ця вая, па тра нат ная сем'і. 
Са цы яль ныя па слу гі ў та кой фор ме 
атрым лі ва юць ужо ка ля 250 ча ла век. 
Што ты чыц ца эка на міч на га эфек ту. 
Дзе сяць ад дзя лен няў круг ла су тач на га 
зна хо джан ня з ся рэд няй на паў няль-
нас цю 25 ча ла век — лі чы це, тыя ж 250 
ча ла век. Га да выя вы дат кі на ўтры ман-
не ад на го та ко га ад дзя лен ня — у ся-
рэд нім 1 міль ярд руб лёў. Ад па вед на, 
утры ман не дзе ся ці та кіх уста ноў — 
10 млрд. У той жа час за тра ты на за ра-
бот ную пла ту са цы яль на га ра бот ні ка 
ў год скла да юць 34 міль ё ны руб лёў. 

На аб слу гоў ван не 250 ча ла век не аб-
ход на за дзей ні чаць 27 са цы яль ных 
ра бот ні каў, — зна чыць, вы дат кі на іх 
за ра бот ную пла ту за год скла дуць 918 
міль ё наў руб лёў, — ка жа яна.

Па вод ле слоў Ве ры Мі ка ла еў ны, 
бу дзе мэ та згод ным у Год бе раж лі-
вас ці ўка ра ніць у кож ным ра ё не, го-
ра дзе вы шэй зга да ныя фор мы жыц-
це ўлад ка ван ня па жы лых гра ма дзян. 
Ад ной з эка на міч на вы гад ных форм 
з'яў ля ец ца і... на кі ра ван не зі мой у 
аг ра эка ся дзі бы, якія ў гэ ты пе ры яд 
не за па тра ба ва ны. Якім чы нам?

— Скла да ец ца да га вор з кі раў ні-
ком аг ра эка ся дзі бы. Па вод ле гэ та га 
да ку мен та,ча ла ве ку пра да стаў ля-
ец ца спаль нае мес ца, ён за бяс печ-
ва ец ца трох ра зо вым хар ча ван нем 
на дзень, па сцель ны мі рэ ча мі, яму 
пра паль ваюць печ, мы юць бя ліз ну... 
За гэ та што ме сяц у бюд жэт «До ма 
зі моў кі» ён уно сіць су му ў па ме ры 1,2 
міль ё на руб лёў. Та кое ўжо прак ты ку-
ец ца ў Глы боц кім ра ё не, і, лі чу, но вая 
фор ма аб слу гоў ван ня па він на быць 
ука ра нё на і ў ін шых ра ё нах воб лас-
ці. Ка лі ўсе маг чы мас ці зна хо джан ня 
ў хат ніх умо вах па жы ло га ча ла ве ка 

вы чар па ныя, пра па ну ец ца іх раз мя-
шчэн не ў ад дзя лен ні круг ла су тач на-
га зна хо джан ня для гра ма дзян па жы-
ло га ўзрос ту і ін ва лі даў. У воб лас ці 
функ цы я ну юць 20 ад дзя лен няў (уся-
го ў рэс пуб лі цы іх — 58) на больш як 
650 лож ка-мес цаў, — да да ла Ве ра 
Аста пен ка.

Сё ле та ад дзя лен не ад кры та ў 
Шу мі лін скім ра ё не (на 30 мес цаў). 
Пла ну ец ца за вяр шэн не ра монт-
ных ра бот і ўвод у экс плу а та цыю 
ад дзя лен ня ў Ба бі на ві чах Лёз нен-
ска га ра ё на, а так са ма ад крыц цё 
па ко яў па вы ша най кам форт нас ці ў 
ад дзя лен нях Мёр ска га, Лёз нен ска-
га, Па стаў ска га, Сен нен ска га, Та ла-
чын ска га, Бе шан ко віц ка га ра ё наў. 
Праб лем ным за ста ец ца пы тан не іх 
поў най за паў няль нас ці, бо до ма ці 
«амаль што до ма» заў сё ды лепш.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Га ра доц кі ра ён.

ЯКО ГА КО ЛЕ РУ ВО СЕНЬ ЖЫЦ ЦЯ?

ТА ДЫ НЕ БУ ДЗЕ СКА ЛІ Ё ЗУ

Га ра доц кія ба бу ліГа ра доц кія ба бу лі
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