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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

№ 34 (492)Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Ра бiць вы сно вы на конт пра-
цы Лю ба мi ра По ка вi ча на па-
са дзе «вы кон ва ю ча га аба вяз кi 
га лоў на га трэ не ра», на пэў на, 
па куль ра на. Тым не менш факт 
за ста ец ца фак там: сла вац кi 
спе цы я лiст дру гi раз вы во дзiць 
сва iх па да печ ных на лёд i дру-
гi раз свят куе пе ра мо гу. У ха-
кей ных ку лу а рах ка жуць, што 
По ка вi ча пры зна чы лi га лоў ным 
на не каль кi мат чаў: маў ляў, 
каб па гля дзець, што ад бу дзец-
ца. I па куль «экс пе ры мент» 
ураж вае: ка ман да па каз вае 
ха рак тар! Упэў не на абы граць 
«Маг нiт ку» — ад на го з лi да раў 
ус ход няй кан фе рэн цыi — без-
умоў на, пры ем на. А вы рваць 
пе ра мо гу ў «наф та хi мi каў» на 
апош нiх хвi лi нах мат ча пры ем-
на ўдвая.

У гэ тай су стрэ чы «зуб ры» 
дэ ман стра ва лi ха рак тар не 
раз. Спа чат ку, ка лi са сту па лi 
ў пер шым пе ры я дзе 0:2 i рэ-
абi лi та ва лi ся тры ма шай ба мi 

за пар — эле мент не ча ка нас цi. 
А пас ля i ў кан цы мат ча, ка-
лi Ягор Мi лаў зо раў пры му сiў 
рас ча ра ва на ўздых нуць усю 
«Мiнск-Арэ ну», па раў няў шы 
лiк на таб ло. Шчы ра ка жу чы, 
ду ма ла, быць авер тай му. Дык 
не! Сё лет нi на ва бра нец «Ды на-
ма» Аляк сандр Ма ця ру хiн яшчэ 
раз на гляд на да ка заў, ча му яго 
не здар ма «пад ня лi» з эк стра-
лi гi. Менш чым за дзве хвi лi ны 
да фi наль най сi рэ ны фор вард 
за кi нуў вы ра шаль ную шай бу (i 
дру гую за гуль ню) — 4:3.

Пас ля мат ча Лю ба мiр По-
ка вiч не вы гля даў здзiў ле ным, 
раз губ ле ным аль бо вы цiс ну-
тым як лi мон. Зда ва ла ся, ён i 
не су мня ваў ся, што па да печ-
ныя здоль ныя вы цяг нуць гэ ты 
матч. I сла вак гэ та па цвер дзiў: 
«Вя до ма, не пры ем на, што ў 
мен шас цi гос цi змаг лi за кi нуць 
нам шай бу. Тым не менш хлоп-
цы не раз гу бi лi ся i вы дат на 
спра ца ва лi, ка лi гу лец са пер нi-

каў быў ужо на лё дзе. Ве да е-
це, за не каль кi хвi лiн да кан ца 
мат ча мож на ады грац ца, на ват 
ка лi на таб ло лiк 0:4. Але та кое 
зда ра ец ца рэд ка. Та му я вель мi 
за да во ле ны вы нi кам, па доб ныя 
мо ман ты на тхня юць». Пас ля По-
ка вiч рас па вёў пра пе ра та соў кi 
ў скла дзе ка ман ды, пры знаў ся, 
што пра за ме ну ва ра та ра на на-
ступ ны матч яшчэ не ду маў, i 
пры гэ тым за ста ваў ся пры ем-
ным, да лi кат ным су раз моў цам, 
шчы ра ўсмi ха ю чы ся i рэ агу ю чы 
на кож нае вiн ша ван не з пе ра-
мо гай ка ман ды. Якi кант раст! 
Не ба i зям ля, як ка жуць.

Зда ец ца мне, «зуб ры» прос-
та атры ма лi ад на стаў нi ка зу-
сiм iн шае стаў лен не да ся бе i 
ад чу лi, што ў iх са праў ды ве-
раць. А ве рыць у ка ман ду, якая 
апы ну ла ся на са мым дне, бы-
вае вельмі ня прос та. Па доб ныя 
мо ман ты на тхня юць!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

У шэ ра гу школ ста лі цы і аб лас ных 
цэнт раў сёння ад бу дуц ца не звы чай-
ныя за ня ткі са стар ша клас ні ка мі. 
Аб фак та рах ры зы кі і пра фі лак ты-
цы хва роб сіс тэ мы кро ва зва ро ту 
рас ка жуць дзі ця чыя кар ды ё ла гі, 
спе цы я ліс ты ме ду ні вер сі тэ таў, Бе-
ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка цыі, РНПЦ 
«Кар дыя ло гія».

— Хва ро бы сіс тэ мы кро ва зва ро ту — 
праб ле ма мно гіх кра ін, у тым лі ку Бе ла-
ру сі, бо гэ та асноў ная пры чы на ін ва лід-
нас ці і рап тоў най смер ці, — тлу ма чыць 
за гад чы ца пры ём на-кан суль та тыў на га 
ад дзя лен ня Рэс пуб лі кан ска га на ву ко-
ва-прак тыч на га цэнт ра «Кар дыя ло гія» 
Але на ЗА СІМ. — Ня рэд ка гэ тыя за хвор-
ван ні па чы на юц ца ме на ві та ў дзі ця чым і 
пад лет ка вым уз рос це. У тым лі ку пас ля 
ней кіх пе ра не се ных за хвор ван няў. Тыя ж 
па ру шэн ні сар дэч на га рыт му, та хі кар дыя 
мо гуць па чаць пра яў ляц ца ў 10–15 га-
доў, ад нак за мест сур' ёз на га аб сле да-
ван ня дзе цям да зва ля юц ца ўзмоц не ныя 
фі зіч ныя на груз кі ў спар тыў ных гурт ках і 
сек цы ях. Ра зам з тым, у ран нім уз рос це 
за клад ва юц ца і асноў ныя фак та ры ры зы кі 
ішэ міч най хва ро бы сэр ца — ліш няя ва га, 
ку рэн не, ніз кая фі зіч ная ак тыў насць. Ар-
тэ рыя льная гі пер тэн зія, ішэ мія, па ру шэн ні 
рыт му, кар дыя мі я па тыі і атэ раск ле роз ня-
рэд ка па чы на юц ца ў дзя цін стве, пра грэ-

су юць і ад ной чы ста но вяц ца пры чы най 
не дзея здоль нас ці…

Што год у дзі ця чым кар дыя хі рур гіч ным 
цэнт ры РНПЦ «Кар дыя ло гія» апе ры ру ец-
ца ка ля 1000 дзя цей. Пры клад на столь кі 
на ра джа ец ца кож ны год з пры ро джа ны-
мі па та ло гі я мі. Рас це коль касць ран ніх 
апе ра тыў ных умя шан няў, у тым лі ку эн-
да вас ку ляр ных, якія да зва ля юць па збя-
гаць ад кры тых, траў ма тыч ных апе ра цый. 
Апе ры ру юц ца дзе ці на пер шым ме ся цы 
жыц ця, не да но ша ныя з пры ро джа ны мі па-
ро ка мі сэр ца.

Ак ту аль най праб ле май дзі ця чай кар-
дыя ло гіі з'яў ля юц ца па ру шэн ні сар дэч на га 
рыт му і ар тэ рыя льная гі пер тэн зія. Сён ня 
ў краіне пры мя ня ец ца скры нінг усіх но-
ва на ро джа ных — вы кон ва ец ца элект ра-
кар дыя гра ма. У вы пад ку вы яў лен ня пэў-
ных па ру шэн няў пра во дзіц ца хол тэ раў скі 
ма ні торынг. Дзя ку ю чы су тач на му запісу 
ар тэ рыя льна га ціс ку, ін шым ві дам ды яг-
нос ты кі ў апош нія га ды рэ гіст ру ец ца ўсё 
больш дзя цей з ар тэ рыя льнай гі пер тэн-
зі яй. Са мае важ нае тут — як ма га больш 
ран няе вы яў лен не па та ло гіі.

Ар га ні за та ры ак цыі па спра бу юць пе ра-
даць «азы» зда ро ва га ла ду жыц ця ме на-
ві та школь ні кам, якія па шы раць не толь кі 
свае ўлас ныя ве ды аб маг чы мас ці за ха-
ван ня зда ро ва га сэр ца, але, ёсць на дзея, 
па дзе ляц ца імі з баць ка мі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Кар дыя пра фі лак ты каКар дыя пра фі лак ты ка  �� КХЛКХЛ  ��

ФактФакт  ��

ПРА ВЕР ЦЕ ДЗІ ЦЯ ЧАЕ СЭР ЦА

Сён ня пра хо дзіць
1-я рэс пуб лі кан ская 
кар дыя ла гіч ная ак цыя
для дзя цей
«Аз бу ка зда ро ва га сэр ца».

У Мін ску на ба зе 22-й га рад ской 
дзі ця чай па лі клі ні кі з удзе лам ка-
фед ры пе ды ят рыі Бе ла рус кай ме-
ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом-
най аду ка цыі пра цуе на ву ко ва-прак-
тыч ная шко ла «Пра фі лак ты ка ар тэ-
рыя льнай гі пер тэн зіі і ме та ба ліч на га 
сін дро му ў дзя цей і пад лет каў».

Ёсць та кая на род ная муд расць: «Адзiн раз — вы-
пад ко васць, дру гi — су па дзен не, а трэ цi — ужо 
тэн дэн цыя». Бе ла рус кiя ха кей ныя заў зя та ры, зда-
ец ца, толь кi па ча лi пры вы каць, што стаг на цыя, у 
якой зна хо дзiц ца «Ды на ма», — гэ та тэн дэн цыя, а 
«зуб ры» ўзя лi ды i вый гра лi два мат чы за пар. Спа-
чат ку пе ра маг лi гроз ны маг нi та гор скi «Ме та лург» 
(ска жам, вы пад ко васць), а пас ля — нiж не кам скi 
«Наф та хi мiк». А гэ та моц ны се рад няк (да пус цiм, 
су па дзен не)… Сён ня на «Мiнск-Арэ не» мiн ча не су-
стрэ нуц ца з ча ля бiн скiм «Трак та рам». Цi здоль ныя 
«зуб ры» за пi саць на свой ра ху нак трэ цюю вiк то рыю 
за пар i прэ тэн да ваць на тое, каб «пе ра мож ную за-
ка на мер насць» на зваць тэн дэн цы яй?

ТОЕ, ШТО НАТХНЯЕ
«ДЫНАМА»

Мы шы-па лёў кi i зай цы — за кля-
тыя во ра гi пла до вых дрэў. Узiм ку яны 
ядуць iх са ка вi тую ка ру. Моц на па шко-
джа ныя дрэ вы, як пра вi ла, гi нуць.

Та му па чат коў цам-са доў нi кам на ват 
не вар та вы свят ляць, цi вод зяц ца ў iх 
рэ гi ё не гры зу ны-шкод нi кi, — трэ ба ад-
ра зу пры няць пра фi лак тыч ныя ме ры. 
Тым больш што зай цы ў по шу ках кор-
му мо гуць з'я вiц ца зда лё ку, а па лё вак 
паў сюль ха пае.

Тра ды цый ны i са мы дас ка на лы сро-
дак ба раць бы з гры зу на мi — яло вы 
або са сно вы лап нiк, пры ма ца ва ны да 
штам баў iгол ка мi ўнiз. Доб ра да па ма-
гае i аб вяз ка су хi мi сцяб лi на мi ча ро ту, 
ма лi ны, сла неч нi ку. Але са збо рам i 
на рых тоў кай гэ тых ма тэ ры я лаў мо гуць 
уз нiк нуць праб ле мы, та му час цей вы-
ка рыс тоў ва юць толь, ру бе ройд, ме та-
лiч ныя або па лi мер ныя дроб на ячэ iс тыя 
сет кi, пер га мiн. Iмi аб горт ва юць штам-
бы да шкi лет ных га лiн, а знi зу за глыб-
ля юць у зям лю на 4–5 см.

Усё гэ та да пу шчаль на толь кi пры 
ад ной умо ве: ма тэ ры я лы не па вiн ны 
су ты кац ца з ка рой. Та му пры аб горт цы 
ўшчыль ную ства лы спа чат ку аб мот ва-
юць ану ча мi (толь кi не сiн тэ тыч ны мi!) 
або га зе та мi ў не каль кi сла ёў. Гэ та, да-
рэ чы, так са ма аба ро нiць ад ха ла доў.

Аку чыць нiж нюю част ку ства ла зям-
лёй на вы шы ню да 35 см, як ча сам 
ро бiц ца для аба ро ны ад па лё вак, маг-
чы ма не заў сё ды. Бо пры доў гiх ад лi гах 
з устой лi вай плю са вай тэм пе ра ту рай 
дрэ вы мо гуць вы пра ваць. Так мож на 
ра бiць толь кi ў тым вы пад ку, ка лi ўзiм-
ку вы час та бы ва е це ў са дзе i ў вас 
ёсць час акуч ваць — «ра за куч ваць».

Спе цы я лiс ты ра яць 
на бы ваць толь кi зi ма-
ў стой лi выя вi ды i га тун-
кi iг лiч ных, але ве даць 
бы, якiя сюр пры зы пад-
ня се нам чар го вая зi ма! 
Пры не шчас лi вым збе гу 
аб ста вiн па цяр пець мо-
жа лю бая рас лi на, ка лi 
не пад рых та ваць яе да 
зi моў кi пра вiль на.

Кро на ў iг лiч ных пра чы на-
ец ца ра на, час та ка лi ка ра нi 
яшчэ не мо гуць за бяс пе чыць 
яе вiль гац цю з-за мерз лай 
гле бы. Ад сюль аб га ран не iг лi-
цы — рас паў сю джа ная праб-
ле ма. Доб ра ўвiль гот не ная 
гле ба пра мяр зае на мен шую 
глы бi ню, што па мян шае ры-
зы ку вяс но вых па шко джан-
няў.

За ма ца ван не но вых 
па са дак 

Кро на хвой най рас лi ны 
збi рае шмат сне гу. Ка лi бу дзе 
моц ны сне га пад пры плю са-
вай тэм пе ра ту ры, на га лi нах 
мо жа на лiп нуць та кая снеж ная 
ма са, што са джан цы, якiя не 
па спе лi ўка ра нiц ца, вы вер не 
з ка ра ня мi. У ча кан нi сне га па-
даў усе па сад кi бя гу ча га го да 
грун тоў на за ма цуй це рас цяж-
ка мi, каб вы клю чыць на ват 
не вя лi кiя зру хi: з-за iх аб ры-
ва юц ца дроб ныя ка рэнь чы кi i 
за цяг ва ец ца тэр мiн пры жы ва-
льна сцi рас лiн.

Аба ро на ад апё каў 
Ка ло на па доб ныя яд лоў-

цы, кi па ры са вi кi, га тун кi туi, 
кро ны якiх пад га ра лi ў мi ну-

лыя га ды, i ўсе га тун кi ел кi 
ка над скай трэ ба да дат ко ва 
аба ра нiць ад со неч ных апё-
каў хо ван кай. Лут ра сiл i iн-
шыя ўкрыў ныя ма тэ ры я лы 
не па ды хо дзяць: пад iмi аку-
му лю ец ца со неч нае цяп ло, а 

нам як раз гэ та га i не трэ ба. 
Мэ та хо ван кi — пры ця нiць 
кро ну, не да зво лiць ёй на гра-
вац ца. Доб ра вы кон ва юць 
гэ тую функ цыю меш ка вi на, 
спе цы яль ная пры це нач ная 
сет ка або на ват тка ныя по-
лi пра пi ле на выя па лот нi шчы. 
Iх на клад ва юць на рас лi ну i 
аб вяз ва юць (не пры цiс ка ю чы 
га лi ны моц на!). Не iмк нi це ся 
за му ра ваць кро ну на глу ха — 
ня хай за ста нуц ца «пра ду хi». 
Буй ныя асоб нi кi до сыць пры-
ця нiць толь кi з паўд нё ва г а 
бо ку.

Звяз ван не кро ны 
Ва ўстой лi вых да вес-

на во га сон ца га тун каў туi i 
ма ла дых сос наў, якiя вы не 
збi ра е це ся пры ця няць ад 
апё каў, не вель мi моц на звя-
жы це га лi ны, каб пад гнё там 
сне гу або ле дзя но га даж джу 
яны не скры вi лi ся i не па ла-
ма лi ся.

Што ра бiць, ка лi…
Поў най аба ро ны ад не па-

га дзi не дае нi ад на за сця ро-
га. Та му ка рыс на ве даць, што 
ра бiць, ка лi:

…вы па ла шмат лiп ка га 
сне гу 

Збi це снег з га лiн жэрд-
кай або дош кай, аб кру ча най 
мяк кай тка нi най. Не ка ла цi-
це дрэ вы, не лу пi це па iх з 
усяе сi лы: па стук вай це час та 
дроб ны мi штурш ка мi, каб не 
па шко дзiць ка ру i са мi га лi ны 
(узiм ку яны губ ля юць элас-
тыч насць i лёг ка ла ма юц ца).

…прай шоў ле дзя ны 
дождж 

Пры да па мо зе пад по рак i 
сця жак па спра буй це на даць 
га лi нам пер ша па чат ко вае ста-
но вi шча. Не спра буй це рас та-
пiць лёд на га лi нах цёп лай ва-
дой: пу пыш кi мо гуць заў час на 
пра чнуц ца ад цяп ла, i да бя ды, 
якая ўжо зда ры ла ся, да дас ца 
но вая. Лёд сы дзе сам з на ды-
хо дам со неч на га на двор'я, на-
ват ка лi тэм пе ра ту ра па вет ра 
бу дзе ад моў най.

…вяс ной iг лi ца на рас лi-
нах па жоў кла або стра цi ла 
ко лер 

За ўва жыў шы гэ та, ад ра зу 
пры ця нi це кро ну, спрыс нуў шы 
спа чат ку ва дой, ка лi на двор'е 
со неч нае. Па лi вай це па цяр-
пе лую рас лi ну цёп лай ва дой. 
Ка лi ва да рас ця ка ец ца, не 
ўбi ра ю чы ся, зна чыць, гле ба 
яшчэ мерз лая. Та ды па лi вай-
це не каль кi раз у дзень не вя-
лi кi мi пор цы я мi. Ка лi дзён ная 
тэм пе ра ту ра ўстой лi ва па вы-
сiц ца да +10 °C, апра цуй це 
кро ну прэ па ра там «Эпiн» цi 
«Цыр кон».

ЯК ЗБЕ РАГ ЧЫ
САД АД ГРЫ ЗУ НОЎ

IГ ЛIЧ НЫЯ:
ПАД РЫХ ТОЎКА ДА ЗI МЫ

 Любамір Покавіч другі раз запар 
прывёў «зуброў» да перамогі.

ПРА ДА РОЖ НУЮ
СІ ТУ А ЦЫЮ —

ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ-САЙТ 
На ін тэр нэт-сай це Мі ніс тэр ства транс пар-
ту і ка му ні ка цый у блі жэй шы час з'я віц ца 
маг чы масць пра гля ду апе ра тыў най ін-
фар ма цыі пра да рож ныя ўмо вы па да ных 
да рож на-вы мя раль ных стан цый.
Як удак лад ні лі ў прэс-служ бе Мінт ран са, ка-

рыс таль ні кі да рог змо гуць азна ё міц ца з да рож-
най сі ту а цы яй (фо та ад люст ра ван ні, тэм пе ра ту-
ра па вет ра, тэм пе ра ту ра па крыц ця, від апад каў, 
бач насць, стан па крыц ця да ро гі) на пад ста ве 
да ных з 65 да рож на-вы мя раль ных стан цый, якія 
ўста ноў ле ны на рэс пуб лі кан скіх да ро гах. Ін фар-
ма цыя так са ма да ступ ная па пра мой спа сыл цы: 
http://і.centr.by/іnforoads. На га да ем так са ма, што 
з 1 лю та га пра цуе адзі ны ка рот кі ну мар «125» 
дыс пет чар скіх служ баў ар га ні за цый рэс пуб лі-
кан скай да рож най гас па дар кі. Яго ўвя дзен не 
для ўсёй сет кі рэс пуб лі кан скіх да рог Бе ла ру сі 
да зва ляе да рож ным служ бам больш апе ра тыў-
на рэ ага ваць на сі ту а цыю з мэ тай за бес пя чэн ня 
бяс печ ных умоў для ру ху транс пар ту.

«ШЧОД РАЯ ВО СЕНЬ» 
ПА ПОЎ НI ЛА «ХАТ НIЯ» ЗА СЕ КI 

Па iн фар ма цыi ўпраў лен няў ганд лю i па-
слуг абл вы кан ка маў i Мiнск ага гар вы кан-
ка ма, у кра i не па ста не на 21 лiс та па да 
пра ве дзе на больш за 1,5 ты ся чы кiр ма-
шоў, у якiх бра лi ўдзел больш за 18,9 ты-
ся чы пра даў цоў, у тым лi ку 8,1 ты ся чы — 
фi зiч ных асоб. Агуль ны та ва ра аба рот усiх 
гэ тых ме ра пры ем стваў склаў больш за 
180 мiль яр даў руб лёў.
Кiр ма шы па про да жы сель ска гас па дар чай, 

мяс ной, ма лоч най i рыб най пра дук цыi прай шлi 
у га ра дах, ра ён ных i аб лас ных цэнт рах кра i ны ў 
во сень скi пе ры яд у ад па вед нас цi з за цвер джа-
ны мi гра фi ка мi — з мэ тай най больш поў на га 
за да валь нен ня по пы ту на сель нiц тва ў вы шэй-
зга да ных та ва рах. Так са ма 6 што тыд нё вых кiр-
ма шоў «Шчод рая во сень-2013» з удзе лам ар-
га нi за цый-вы твор цаў з аб лас цей пра ве дзе на ў 
Мiн ску на пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту.

Уся го на кiр ма шах бы ло рэа лi за ва на 27,7 ты-
ся чы тон пло да а га род нiн най пра дук цыi, у тым 
лi ку 14,7 ты ся чы тон буль бы, 1,9 ты ся чы тон 
бу ра коў, 2,2 ты ся чы тон морк вы, 3,4 ты ся чы тон 
ка пус ты, 2,6 ты ся чы тон цы бу лi i 1,6 ты ся чы тон 
яб лы каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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