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За меж ныя ву чо ныя вы свет лi лi, што менш 
шан цаў на быць нар ка за леж насць ма юць тыя 
дзе цi i пад лет кi, з якi мi да рос лыя пра вод зяць 
як ма га больш ча су. На огул вя до ма не каль кi 
важ ных мо ман таў, здоль ных пад штурх нуць 
ма ла дых лю дзей да ўжы ван ня нар ко ты каў, 
ка жа ва ле о лаг 23-й га рад ской дзi ця чай па лi-
клi нi кi г. Мiн ска Але на ГАР НIЦ КАЯ.

Са цы яль ны ас пект. Ка лi ў той са цы яль най 
гру пе, да якой ся бе ад но сiць ча ла век, ужы ва ец ца 
ты тунь, ал ка голь або нар ко тык, то ад ной чы мо жа 
ўзнiк нуць жа дан не ме на вi та та кiм чы нам пад-
крэс лiць сваю пры на леж насць да гэ тай гру пы.

За да валь нен не. Жа дан не пе ра жыць пры ем-
ныя цi прос та не звы чай ныя ад чу ван нi.

Да ступ насць. Не ле галь нае ўжы ван не нар ко-
ты каў бу дзе вы шэй там, дзе яны больш да ступ-
ныя, на прык лад, — у буй ных га ра дах.

Цi каў насць. Жа дан не да сле да ваць, а што ж 
гэ та та кое, так са ма мае мес ца.

Ва ро жасць. Ка лi ча ла век не пры мае гра мад-
ства, са мо га ся бе, свае над зеi, ад чу вае ся бе iза ля-
ва ным, то на ра джа ец ца не адэ кват ная рэ ак цыя.

Збег ад стрэ су. Не ўсе ўме юць спраў ляц ца з 
фi зiч ным i псi ха ла гiч ным бо лем. Гэ та му трэ ба ву-
чыц ца. Ад нак не ва ўсiх ёсць i доб рыя на стаў нi кi.

Баць коў скi прык лад. Ка лi баць кi дэ ман стру-
юць дзе цям сваю за леж насць, на апош нiх гэ та 
дзей нi чае як прык лад для пе рай ман ня.

Спе цы я лiс ты ад зна ча юць не каль кi мо ман таў 
змя нен ня ў па во дзi нах i знеш нiм вы гля дзе та го, 
хто ўжы вае нар ко ты кi:

1. За кры тасць ад блiз кiх. Час тая, пра цяг лая 
ад сут насць до ма.

2. Сан лi васць або бяс сон нi ца.
3. Пра гу лы. Стра та цi ка вас цi да ву чо бы i бы-

лых за ня ткаў.
4. Па гар шэн не па мя цi i ўва гi. Не па збеж нае 

знi жэн не па спя хо вас цi ў ву чо бе.
5. По шук гро шай. Знiк нен не гро шай з баць-

коў ска га ка шаль ка.

6. За пу шча ны знеш нi вы гляд. Не ахай насць 
у дум ках, адзен нi i гi гi е не.

7. Раз драж нё насць. Хва ра вi тая рэ ак цыя на 
за ўва гi.

Ску ра мо жа быць за над та блед най або па чыр-
ва не лай, зрэн кi па шы ра ны мi або зву жа ны мi, во чы 
— чыр во ны мi або мут ны мi, мо ва — за па во ле ная 
або па ско ра ная, апе тыт — стра ча ным або ўзмоц-
не ным, ка ар ды на цыя — дрэн ная, ар тэ рыя льны 
цiск — не ста бiль ны, рас строй ства страў нi ка ва-
кi шач на га трак та. Пры ўзня ты на строй, эй фа рыя 
мо гуць рап тоў на змя няц ца не за да во ле нас цю.

Раз мо ву з пад лет кам трэ ба па чы наць, ка-
лi вы — у спа кой ным ста не, а дзi ця — не пад 
уплы вам нар ко ты каў. Будзь це га то вы да та го, 
што дзi ця па спра буе iг раць на ва шых па чуц цях. 
Ка лi вы ака жа це ся сла бей за нар ка тыч ную за-
леж насць ва ша га дзi ця цi, звяр тай це ся да спе цы-
я лiс таў — ура чоў-нар ко ла гаў, псi хо ла гаў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

МЕНШ «ХІМІІ» 
ДЛЯ НЕ МАЎ ЛЯТ

Ства рэн не дзi ця чых ад дзя лен няў iн тэн сiў-
най тэ ра пii i рэ анi ма цыi, вы яз ных рэ анi ма-
цый ных бры гад па вя лi чы ла вы жы ва льнасць 
дзя цей, на ро джа ных з эк стрэ маль на нiз кай 
ва гой (ка ля 1000 г), да 75 пра цэн таў.

Па вод ле слоў за гад чы цы ла ба ра то рыi праб-
лем зда роўя дзя цей i пад лет каў Рэс пуб лi кан-
ска га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра «Ма цi i 
дзi ця» Мар га ры ты ДЗЕ ВЯЛ ТОЎ СКАЙ, нiз кай 
дзi ця чай смя рот нас цi ў на шай кра i не спры я ла рэ-
ар га нi за цыя ро да да па мож ных уста ноў па прын-
цы пе роз на ўзроў не вых пе ры на таль ных цэнт раў. У 
кра i не функ цы я нуе 41 пе ры на таль ны цэнтр, з якiх 
трэ цi ўзро вень ма юць 13 уста ноў, дру гi — 27 i чац-
вёр ты — РНПЦ «Ма цi i дзi ця». У апош нiм раз вi ва-
ец ца тэх на ло гiя рэ абi лi та цыi дзя цей з па та ло гi я мi 
нер во вай сiс тэ мы. У якас цi за мя шчэн ня ме ды ка-
мен тоз най тэ ра пii сё ле та па ча ла вы ка рыс тоў вац ца 
гi пер ба ра тэ ра пiя. Змян шэн не коль кас цi ле ка вых 
срод каў пры ля чэн нi i рэ абi лi та цыi не маў лят — iна-
ва цый ны кi ру нак, у якiм пра цуе «Ма цi i дзi ця».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

АРТ РЫ ТАЎ СТА НО ВIЦ ЦА 
ТОЛЬ КI БОЛЬШ

Вя до ма звыш сот нi хва роб кос на-мы шач най сiс тэ мы. 
Ад нак най боль шую рас паў сю джа насць i най боль шы 
ўнё сак у ча со вую не пра ца здоль насць за бяс печ ва юць 
астэ а арт роз, астэ а па роз, рэў ма то iд ны арт рыт, па да гра, 
спон ды ла арт ры ты. Рэў ма тыч ныя за хвор ван нi знач на 
па ру ша юць якасць жыц ця хво ра га. Фi зiч ны, псi ха ла гiч-
ны, эма цы я наль ны i са цы яль ны даб ра быт ча ла ве ка ў 
та кiм вы пад ку iс тот на мя ня ец ца.

У апош няе дзе ся цi год дзе ва ўсiм све це ад зна ча ец ца яск-
ра вая тэн дэн цыя да рос ту коль кас цi за хвор ван няў кос на-
мы шач най сiс тэ мы i злу чаль най ткан кi, пры чым тэм пы рос ту 
апя рэдж ва юць рост агуль най за хва раль нас цi (усе кла сы за-
хвор ван няў), — ад зна чае га лоў ны па за штат ны рэў ма то лаг 
Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лi кi Бе ла русь На тал ля 
МАР ТУ СЕ ВIЧ. — На огул хва ро бы кос на-мы шач най сiс тэ мы 
ўва хо дзяць у пер шую трой ку най больш рас паў сю джа ных кла-
саў за хвор ван няў ся род да рос лай па пу ля цыi на шай кра i ны, 
а так са ма шэ ра гу кра iн Еў ро пы. На пе ра дзе — толь кi хва-
ро бы сiс тэ мы кро ва зва ро ту i ор га наў ды хан ня. Тлу ма чыц ца 
гэ та не толь кi гла баль ным ста рэн нем на сель нiц тва, але i 
ма ла ру хо мым ла дам жыц ця, не ра цы я наль ным хар ча ван нем 
i iн шым...

Ста бiль на рас це i за хва раль насць кос на-мы шач най сiс-
тэ мы ся род дзя цей i пад лет каў. Са мым iн ва лi ды зу ю чым у 
дзi ця чым уз рос це з'яў ля ец ца юве нiль ны рэў ма то iд ны арт рыт. 
У на шай кра i не ак тыў на вя дзец ца ра бо та па па ляп шэн нi 
ран няй ды яг нос ты кi гэ та га за хвор ван ня, свое ча со ва га пры-
зна чэн ня ба зiс най тэ ра пii. Ак тыў на ўка ра ня юц ца су час ныя 
стан дар ты ля чэн ня, на за па шва ец ца во пыт пры мя нен ня прэ-
па ра таў бiя ла гiч най ген на-iн жы нер най тэ ра пii для дзя цей. На 
ба зе ля чэб ных уста ноў пра вод зяц ца i шко лы для па цы ен таў 
з баць ка мi.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

АД ПЕ РА ЯДАН НЯ 
ЗА СТРА ХУЕ... 
«РА ЗУМ НАЯ» 

БЯ ЛІЗ НА
Аме ры кан скія на ву коў цы рас пра ца ва лі 
бюст галь тар, дат чы кі ў якім да зва ля юць 
ад соч ваць на строй жан чы ны і пры стрэ се 
ад праў ля юць ёй на смарт фон па ве дам лен ні 
аб не бяс пе цы звя за на га з ім пе ра ядан ня.

Да след чы кі ўста на ві лі, што па ло ва ўдзель ніц 
экс пе ры мен та схіль ныя пад час стрэ су шмат ес ці, 
а тры маць ся бе ў ру ках ім да па ма гае свое ча со вы 
на па мін пра та кую тэх ні ку мі ні мі за цыі стрэ су, як, 
на прык лад, ды халь ныя прак ты ка ван ні.

Да след чы кі ўбу да ва лі ў бюст галь тар пры бо ры 
для элект ра кар дыя гра фіі і вы мя рэн ня элект ра-
пра вод на сці ску ры, якая змя ня ец ца, ка лі ча ла век 
па цее, што мо жа свед чыць аб хва ля ван ні, а так-
са ма гі рас коп і ак се ле ро метр.

Жан чы ны, якія тэс ці ра ва лі рас пра цоў ку, па він-
ны бы лі на пра ця гу ча ты рох дзён па 4—6 га дзін 
пе ра да ваць на ву коў цам звест кі аб сва іх эмо цы ях. 
Су па ста віў шы гэ тыя звест кі з па ка зан ня мі пры-
бо раў, на ву коў цы змаг лі ства рыць ал га рытм, які 
рас па зна ваў хва ля ван не жан чы ны з 75-пра цэнт-
най дак лад нас цю.

На ву коў цы тлу ма чаць, што вы ка рыс та лі бюст-
галь тар та му, што ён да зва ляе раз мяс ціць пры бор 
для за пі су кар дыя гра мы бліз ка да сэр ца. Та му 
спро бы ства рыць ана ла гіч нае адзен не для муж-
чын су тык ну лі ся з пэў ны мі цяж кас ця мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Вось ужо год на ба зе Ато лiн скай баль нi-
цы Мiн скай цэнт раль най ра ён най баль нi цы 
функ цы я нуе цэнтр ме ды цын скай рэ абi лi та-
цыi для па цы ен таў з па та ло гi я мi, якiя най-
час цей пры вод зяць да iн ва лiд нас цi. Бу ды нак 
Ато лiн скай баль нi цы — 1968 го да на ра джэн-
ня. Мно гiя ве да юць, што ў са вец кi час тут, 
у ляс ку, ка ля рэч кi, раз мя шчаў ся ўтуль ны 
кам пакт ны пан сi я нат для «цэ коў скiх» ра-
бот нi каў. Лес з ра кой за ста лi ся, а вось бу-
ды нак пе ра жыў ра монт i пе ра асна шчэн не. У 
трох па вяр хо вым бу дын ку ўста ля ва лi на ват 
лiфт — з улi кам ста ну па цы ен таў, якiя на кi-
роў ва юц ца сю ды на рэ абi лi та цыю з за хвор-
ван ня мi не ўра ла гiч на га, ар та пе да-траў ма та-
ла гiч на га i ан ка ла гiч на га про фi лю.

120 лож каў, вы лу ча ных на гэ тыя мэ ты, за поў-
не ны стап ра цэнт на. I не толь кi та му, што раз мо ва 
iдзе пра до сыць цяж кiя па та ло гii, для пе ра ма ган ня 
якiх па тра бу юц ца не толь кi таб лет кi, але i та му, 
што, у ад роз нен не ад га рад скiх жы ха роў, сель скiя 
не заў сё ды мо гуць прай сцi курс ме ды цын скай рэ-
абi лi та цыi ў ам бу ла тор ных умо вах.

— У Ато лiн скi цэнтр рэ абi лi та цыi на кi роў ва юць 
па цы ен таў з усёй Мiн скай воб лас цi, — тлу ма чыць 
га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла ля чэб на-пра фi-
лак тыч най да па мо гi ўпраў лен ня ахо вы зда роўя 
Мi набл вы кан ка ма Ле а нi да ВЫ СОЦ КАЯ. — Ёсць у 
воб лас цi i мiж ра ён ныя ад дзя лен нi рэ абi лi та цыi — на 
ба зе Чыс цiн скай участ ко вай i Га ра дзей скай га рад-
ской баль нiц. На ле та пла ну ем ад крыць яшчэ та кое 
ж ад дзя лен не ў Ста ро бiн скай га рад ской баль нi цы. 
Зра зу ме ла, iс ну юць па ка зан нi, па якiх хво рыя на-
кi роў ва юц ца на рэ абi лi та цыю ў ад па вед ныя ўста-
но вы рэс пуб лi кан ска га пры зна чэн ня. Ад нак сён ня 
ў Ато лi не ство ра ны вель мi доб рыя ўмо вы, i шэ раг 
па цы ен таў мо жа атрым лi ваць та кую да па мо гу ме-
на вi та тут. Толь кi на да асна шчэн не спе цы яль най 
апа ра ту рай з бюд жэ ту бы ло вы дат ка ва на ка ля 3,5 
млрд руб лёў. Па вод ле за ўваг са мiх па цы ен таў, не 
ха пае, хi ба, вод ных пра цэ дур — баль не а ля чэн ня. 
Але гэ та не маг чы ма з аб' ек тыў ных пры чы н...

Рэ абi лi та цыя сён ня ажыц цяў ля ец ца па вод ле 
комп лекс на га па ды хо ду муль ты дыс цып лi нар най 
бры га дай — з удзе лам ура ча-рэ абi лi то ла га, фi зiя -
тэ ра пеў та, рэ флек са тэ ра пеў та, iн стук та ра-ме та-
дыс та фi зiч най рэ абi лi та цыi, ла га пе да, ма са жыс та. 
Для кож на га па цы ен та скла да ец ца свая пра гра ма 
ме ды цын скай рэ абi лi та цыi пас ля пе ра не се на га за-
хвор ван ня, якая ўклю чае псi ха ла гiч ныя, фi зiч ныя, 
рэ флек тор ныя, ме ды ка мен тоз ныя ме та ды, бы та-
вую адап та цыю i г.д. Ёсць сi ту а цыi, ка лi хво ра му 
па тра бу юц ца паў тор ныя кур сы.

— У не ўра ло гii да стат ко ва па та ло гiй, пры якiх 
па трэб на рэ абi лi та цыя ў той цi iн шай сту пе нi — для 
хво рых з хра нiч ны мi ра ды ку лi та мi, на ступ ства мi 
пе ра не се ных чэ рап на-маз га вых траў маў, по лi ней-
ра па ты яй, за па лен ня мi нер ва тва ру або трай нiч-
на га нер ва, — ка жа за гад чык не ўра ла гiч на га 
ад дзя лен ня рэ абi лi та цыi Свя та слаў КО ЗЕЛ. — 
Асоб ная гру па — па цы ен ты пас ля пе ра не се на га 
iн суль ту. Не iс нуе, па вя лi кiм ра хун ку, па няц ця 
«мiк ра iн сульт». У лю бым вы пад ку мы ма ем спра ву 
з сур' ёз най, цяж кай хра нiч най па та ло гi яй, схiль най 
да рэ цы ды ваў. Та кiя па цы ен ты па вiн ны па ста ян на 
пра ца ваць над тым, каб змен шыць пра явы за хвор-
ван ня i пра ду хi лiць рэ цы дыў. Не ка му для гэ та га 
спат рэ бiц ца адзiн курс ме ды цын скай рэ абi лi та цыi 
ў год, дру го му — больш. Усё за ле жыць ад сту пе нi 
не ўра ла гiч ных дэ фi цы таў, якiя ро бяць ча ла ве ка 

iн ва лi дам, — на коль кi пра яў ля юц ца не ру хо масць 
ка неч нас цяў, па ру шэн не маў лен ня. На ша за да ча 
— мак сi маль на ад на вiць i за ха ваць здоль насць да 
са ма аб слу гоў ван ня, не да пус цiць iн ва лi ды за цыi, 
асаб лi ва ў пра ца здоль ным уз рос це. Да па ма га юць 
нам не столь кi ме ды ка мен тоз ныя ме та ды ля чэн-
ня, коль кi ля чэб ная фiз куль ту ра, ме ха на тэ ра пiя, 
фi зi я тэ ра пiя, за ня ткi з ла га пе дам, спе цы я лiс там 
па эр га тэ ра пii...

За 9 ме ся цаў гэ та га го да з 450 па цы ен таў не ў-
ра ла гiч на га ад дзя лен ня 60 бы лi вы пi са ны з вы зда-
раў лен нем, 163 — з па ляп шэн нем на адзiн функ-
цы я наль ны клас (ска жам, ча ла век быў ля жа чы, 
а па чаў са дзiц ца цi ста яць ка ля лож ка). Та ко га, 
каб не бы ло нi я кiх ста ноў чых змен, фак тыч на не 
на зi ра ец ца. Вель мi мно гае за ле жыць ад са мо га 
па цы ен та. Рэ абi лi та цый ны па тэн цы ял за ле жыць 
ад уз рос ту, iн ды вi ду аль ных асаб лi вас цяў, спа да-
рож ных за хвор ван няў.

Вель мi ад роз нi ва ец ца ме ды цын ская рэ абi лi та-
цыя па цы ен таў ар та пе да-траў ма та ла гiч на га про-
фi лю. У ад ных вы пад ках да па мо га аказ ва ец ца так 
зва ным спi наль ным хво рым — з траў ма мi па зва-
ноч нi ка i спiн но га моз га, у дру гiх — па цы ен там, якiя 
пе ра нес лi хi рур гiч нае ўмя шан не па за ме не ка лен-
на га або та за сцег на во га су ста ва. Пер шым не аб-
ход на, га лоў ным чы нам, псi ха ла гiч ная да па мо га. 
Па куль гэ тую функ цыю вы кон ва юць фак тыч на ўсе 
ўра чы цэнт ра. Па цы ен там пас ля эн да пра тэ за ван ня 
так са ма не аб ход на псi ха ла гiч ная пад трым ка, але 
ад ной яе яў на не да стат ко ва. Вы ка рыс тоў ва юц ца 
раз на стай ныя фi зiч ныя ме та ды рэа бi лi та цыі, здоль-
ныя паў плы ваць на пры жы ван не штуч на га су ста ва 
i пры вы кан не па цы ен та да яго.

— У вы нi ку за ме ны су ста ва — ка лен на га, та за-
сцег на во га — рух у ка неч нас цi ў лю бым вы пад ку 
па ру ша ец ца, — рас каз вае за гад чык ар та пе да-
траў ма та ла гiч на га ад дзя лен ня Ана толь МАНЬ-
КО. — Не аб ход на адап та вац ца да iн ша род на га 
це ла. Гэ та му спры я юць за ня ткi з пра фе сiй ным iн-
струк та рам па ля чэб най фiз куль ту ры. З фi зiч ных 
ме та даў та кiм па цы ен там па ка за на маг нi та-, ла зе-

ра-, ме ха на тэ ра пiя. Ме ды ка мен тоз нае 
ля чэн не за клi ка на па леп шыць кро ва-
зва рот, зняць ацёк, боль, мы шач нае 
на пру жан не, па ско рыць пра цэс пры-
жы ван ня. У iдэа ле не аб ход на ад на вiць 
рух на сто пра цэн таў, ад нак тут мно гае 
за ле жыць i ад та го, на коль кi па спя хо ва 
прай шла са ма апе ра цыя. Пер шыя тры 
ме ся цы мы не рэ ка мен ду ем вель мi на-
гру жаць су стаў, не зна хо дзiц ца пра цяг-
ла ў ста но вi шчы сто я чы...

Воль зе Мi ка ла еў не з Дзяр жын ска 
— 57 га доў, але яна ня даў на пе ра нес-
ла апе ра цыю па за ме не су ста ва. З 
аб лас ной баль нi цы па цы ент ку на кi ра-
ва лi сю ды, у Ато лi на. «Ад чу ваю ся бе 
доб ра, ха джу на пра цэ ду ры, — ка жа 
Воль га Мi ка ла еў на. — Ду маю, па за-
вяр шэн нi рэ абi лi та цыi — праз 20 дзён 
— бу дзе знач нае па ляп шэн не».

Най час цей, вя до ма, ар та пе дыч ныя 
апе ра цыi пе ра но сяць лю дзi ста ла га 
ве ку. Ча сам i адзi но кiя. Пра та кiх пры 
вы пiс цы ме ду ста но ва па ве дам ляе ў ля-
чэб ную ам бу ла то рыю па мес цы жы хар-
ства, а там — i са цы яль ным служ бам.

— Усiм ан ках во рым па трэб на рэ-
абi лi та цыя, але аб са лют най боль шас-
цi — псi ха ла гiч ная, якую мож на атры-
маць i ам бу ла тор на, — тлу ма чыць 
за гад чы ца ад дзя лен ня хi мi я тэ ра пii 
i рэ абi лi та цыi ан ка ла гiч ных па цы-
ен таў Воль га ШАХ. — Спе цы яль ная 
рэ абi лi та цыя не аб ход на па цы ен там, якiя пе ра нес лi 
ра ды каль нае ля чэн не — хi рур гiч нае, пра мя нё вую 
тэ ра пiю i хi мi я тэ ра пiю з пры чы ны пух лiн ма лоч най 
за ло зы, ор га наў ма ло га та зу. У та кiх вы пад ках 
раз вi ва ец ца лiм фа дэ ма, якая знеш не пра яў ля ец ца 
над звы чай най ацёч нас цю верх нiх або нiж нiх ка-
неч нас цяў — у за леж нас цi ад ла ка лi за цыi пух лi ны. 
У на ро дзе та кую ацёч насць пра зва лi «сла но вас-
цю». Для змян шэн ня гэ тых пра яў вы кон ва ец ца 

пнеў ма камп рэ сiя, пад час якой праз спе цы яль ныя 
ман жэ ты па да ец ца па вет ра ная хва ля цiс ку, i та-
кiм чы нам ад наў ля ец ца не да хоп лiм фад рэ наж най 
функ цыi ка неч нас цяў. Як пра вi ла, курс пра цэ дур 
не аб ход на паў та раць двой чы на год. Гэ та слу жыць 
ад на ча со ва i пра фi лак ты кай лiм фа сар ко мы, якая 
мо жа раз вi вац ца ў ка неч нас цях, схiль ных да ўтва-
рэн ня лiм фа дэ мы...

Га лi на Мi ка ла еў на з За слаўя ка жа, што ле тась 
пе ра нес ла мас тэк та мiю. Пас ля та го ру ка, што бы-
ла блi жэй да мес ца пух лi ны, па ча ла вель мi аця-
каць, так што цяж ка ста на вi ла ся на ват па да браць 
адзен не. Вось ужо дру гi раз Га лi на Мi ка ла еў на 
пры яз джае ў Ато лi на на рэ абi лi та цыю, якая вяр тае 
ёй больш кам форт нае са ма ад чу ван не.

«У нас па куль толь кi адзiн апа рат пнеў ма камп-
рэ сii, — удак лад няе за гад чык фi лi яла №1 «Ато-
лiн ская баль нi ца Мiн скай цэнт раль най ра ён най 
баль нi цы» Мi ка лай ГРЫ ШУК. — Ад нак мы раз-
лiч ва ем, што ў на ступ ным го дзе ўдас ца на быць 
яшчэ два та кiя апа ра ты. У цэнт ры ёсць усё не аб-
ход нае для ака зан ня ме ды цын скай рэ абi лi та цыi 

ў поў ным аб' ёме па трох на шых про фi лях. Тым 
не менш што год ма тэ ры яль ная ба за бу дзе па-
паў няц ца. Спе цы я лiс та мi цэнтр прак тыч на укам-
плек та ва ны, але за ста юц ца ва кант ны мi не ка то рыя 
па са ды. Бу дзем ра ды пры няць на пра цу псi хо ла га, 
псi ха тэ ра пеў та, ма са жыс таў».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
Фо та Над зеi БУ ЖАН
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Чы та чы цi ка вяц цаЧы та чы цi ка вяц ца  ��

ЯК ПРА ВIЛЬ НА 
ЎЖЫ ВАЦЬ 

ЧАЙ I КА ВУ?
Чай па пу ляр ны ва ўсiм све це. Хi мiч ны са стаў чаю ўсё яшчэ 
не вы ву ча ны да кан ца. Тым не менш на ват тых звес так, што 
ёсць, да стат ко ва, каб зра бiць вы сно ву: гэ та ка рыс ны на пой. 
Ён змя шчае прак тыч на ўсе вi та мi ны (В

1
, В

2
, Р, РР), ка рыс ныя 

мi не раль ныя рэ чы вы, што да зва ляе не толь кi пра фi лак та-
ваць авi та мi ноз, але i вы ка рыс тоў ваць гэ ты на пой пад час 
раз гру зач ных дзён без па збаў лен ня ар га нiз ма не аб ход ных 
рэ чы ваў.

Ба га ты чай i на по лi фе но лы (ан ты-
ак сi дан ты, якiя да зва ля юць ачы шчаць 
ар га нiзм, вы вод зя чы так сi ны), ду бiль-
ныя рэ чы вы (нар ма лi зу юць ра бо-
ту кi шэч нi ка), пек цi ны i клят чат ку 
(пра фi лак ту юць жоў це ка мен-
ную хва ро бу i атэ раск ле роз), 
змя шчае цынк (хоць i ў не-
вя лi кай коль кас цi), мар га нец, 
якi спры яе нар маль най ра бо це 
нер во вай сiс тэ мы i апор на-ру халь на га апа-
ра ту. Пяць куб каў на пою за бяс печ ва юць па ло ву су тач най па трэ бы 
ар га нiз ма ў мар ган цы.

У склад чаю ўва хо дзiць i ка фе iн, якi па ляп шае кро ва зва рот, ак-
ты вi зуе ра бо ту га лаў но га моз га, зды мае стом ле насць i па збаў ляе 
сан лi вас цi. Ме на вi та та му ка рыс на пiць чай ра нi цай.

Ка лi мы ка жам пра ка рысць чаю, то ма ем на ўва зе све жа га та-
ва ны на пой. У чай ных па ке цi ках змя шча ец ца толь кi чай ны пыл, а ў 
ха лод ным чаi, якi пра да юць у ма га зi не, ёсць толь кi хi мiч ныя да баў кi, 
якiя па ляп ша юць смак.

Каб са праў ды атры маць ка рысць, не вар та да да ваць у на пой 
цу кар, ва рэн не, ма ла ко. Рэ ка мен ду ец ца аб мя жоў вац ца пяц цю куб-
ка мi ў дзень.

Кож ны лю бiць пiць чай па-свой му. Нех та бя рэ менш i га туе даў-
жэй, а нех та кла дзе шмат i га туе вель мi хут ка. Тут трэ ба ве даць, што 
ёсць чай лёг кi, якi не тое што мож на, але i трэ ба клас цi па больш у 
чай нiк. У асноў ным гэ та ўлу ны, якiя вель мi хут ка ад да юць свой смак 
i не вы трым лi ваюць шмат ра зо ва га да да ван ня кi пе ню.

Што да коль кас цi ча е пiц цяў у дзень, то тут вар та ары ен та вац ца 
на ўлас ныя ад чу ван нi, са чыць за сва iм зда роў ем. Ка лi вы вы пi ва е це 

6 куб каў у дзень i не мо жа це за снуць, то, вя до ма, 
трэ ба пiць менш. А ка лi та кая коль касць не 

пе ра шка джае ва ша му са ма ад чу ван ню, то 
мож на i не аб мя жоў ваць.

У Кi таi, асаб лi ва ў тых пра-
вiн цы ях, дзе зна хо дзiц ца вы-

твор часць чаю, ужы ва юць 
вель мi мно га гэ та га на пою. 
Адзi нае, што мож на рэ ка-
мен да ваць, — не ўжы ваць 

чай на га лод ны страў нiк.
На тэ му ка рыс цi i шко ды ка-

вы да гэ туль спра ча юц ца гур ма ны ка вы, 
ура чы, ву чо ныя i г.д. Са мае важ нае ў гэ тым 

сэн се — так са ма па чуц цё ме ры. Ка лi вы вы пi ва е це не больш за 2 
ма лень кiя ку бач кi ка вы ў дзень, то пра шко ду ня ма што i ка заць. 
Яе ня ма. Iн шая рэч, ёсць не ка то рыя за хвор ван нi, пры якiх ура чы не 
рэ ка мен ду юць гэ ты на пой на огул (лю быя па ру шэн нi сар дэч на га рыт-
му, iшэ мiч ная хва ро ба сэр ца, атэ раск ле роз, гi пер та нiя, за хвор ван не 
ны рак, яз ва страў нi ка або два нац ца цi перс най кiш кi, iн шыя хва ро бы 
страў нi ка ва-кi шач на га трак та, глаў ко ма, бяс сон нi ца, па вы ша ная 
ўзбу джаль насць, ця жар насць i iнш.). Iс тот на аб мя жоў ваць цi прос та 
вы да ляць ка ву з ра цы ё ну рэ ка мен ду ец ца лю дзям ста ла га ве ку.

Лепш за ўсё пiць ка ву пас ля ўжы ван ня ежы — доб ра га сня дан ку, i 
нi ў якiм ра зе не на шча. Па жа да на толь кi ў пер шай па ло ве дня, iнакш 
ар га нiз му склад аней бу дзе рых та вац ца да сну, хоць тыя, ка му да 35 
га доў, мо гуць гэ та га асаб лi ва i не ад чу ваць.

Пры гi пер та нii вар та аб ме жа ваць ужы ван не ка вы да ад на го куб ка 
ў дзень з пра вiль ным яго ўжы ван нем i ага вор кай на са ма ад чу ван-
не. Ад нак у та кiм вы пад ку мож на бы ло б i вы да лiць ка ву са свай го 
ра цы ё ну.

Пры гi па та нii, на ад ва рот, не па шко дзяць 3 ку бач кi ў дзень. Ад нак 
пе ра гi баць пал ку ўсё роў на не вар та.

Ка лi вы рэ гу ляр на вы пi ва е це не каль кi куб каў ка вы ў дзень, то 
эфект ба дзё рас цi з ця гам ча су ста но вiц ца менш ад чу валь ным. Ар-
га нiзм прос та пры вы кае, але гэ та не азна чае, што не аб ход на па вя-
лi чыць аб' ёмы на пою. Прос та дай це са бе пе ра пы нак — хоць бы на 
не каль кi тыд няў. Ка лi вы бу дзе це мець на ўва зе ўсё пе ра лi ча нае, то 
ка ва ста не ва шым сяб рам: да па мо жа зняць стом ле насць, па вы сiць 
пра ца здоль насць, па леп шыць кро ва зва рот, ак ты вi за ваць ра зу мо вую 
дзей насць. Да ад моў ных вар тас цяў ка вы ад но сiц ца тое, што на пой 
здоль ны па вя лiч ваць ха лес тэ рын кры вi (з-за ча го рэ ка мен ду ец ца 
ка рыс тац ца ка ва вар кай з фiль трам), па вы шаць кры вя ны цiск, вы-
клi каць пры вы кан не.

Ня ма нi чо га скла да на га ў тым, каб за мя нiць ка ву на цы ко рый, 
якi ў не чым па доб ны на ка ву, але не мае па боч ных эфек таў i на ват 
нейт ра лi зуе шкод нае ўздзе ян не ка вы.

Што да рас тва раль най ка вы, то тут са мым важ ным «плю сам» 
за ста ец ца адзiн: хут касць га та ван ня. Нi я кай ка рыс цi шу каць у та кiм 
на поi не вар та.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

На ра ё неНа ра ё не  ��

ЗНОЎ НА ВУ ЧЫЦ ЦА ХА ДЗIЦЬ
Якую ме ды цын скую рэ абi лi та цыю ажыц цяў ля юць у Ато лi не?

Будзь пільным!Будзь пільным!  ��

НА ГРА МАД СКIМ ТРАНС ПАР ЦЕ — 
ЛЮС ТЭР КА-НЕ БЯС ПЕ КА?

Коль касць траў маў ня ўхiль на рас це. Ча сам iх пры чы най ста но-
вяц ца сi ту а цыi, якiя мы на ват не раз гля да ем як не бяс печ ныя.

— Яшчэ на па чат ку 2000-х я звяр таў ува гу транс парт ных служ баў 
ста лi цы на маг чы масць атры ман ня траў маў ад люс тэр каў за дня га вi ду 
га рад скiх аў то бу саў i тра лей бу саў, — ка жа ўрач-ва ле о лаг Мiнск ага 
га рад ско га псi ха не ўра ла гiч на га дыс пан се ра Ле а нiд МЯ ЛЕШ КА. 
— Гэ тыя люс тэр кi вы не се ны на доў гiх кранш тэй нах на вы шы нi рос-
ту ча ла ве ка, а та му пад час ру ху транс пар ту слу жаць па тэн цы яль най 
кры нi цай не бяс пе кi. Мне не ад ной чы да во дзi ла ся на зi раць, як люс тэр ка 
пра но сiц ца ка ля га ла вы ча ла ве ка, якi спя ша ец ца зай сцi ў аў то бус... Вя-
до мы на ват вы па дак гi бе лi ча ла ве ка ме на вi та ад та кой траў мы. Сту пень 
не бяс пе кi знач на ўзрас тае ў цём ны час су так.

На маю дум ку, пад час вы твор час цi аў то бу саў i тра лей бу саў не аб ход на 
бы ло б пра ду гле дзець бяс печ ную вы шы ню за ма ца ван ня люст раў. Не пе-
ра шко дзi ла б на нес цi на пры пын ках i аб ме жа валь ную лi нiю (як на стан цы-
ях мет ро), за якую не вар та за хо дзiць да поў на га спы нен ня транс пар ту.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Iн фарм-уколIн фарм-укол  ��

НЯ МА НАД ЗЕI — ХО ЧАЦ ЦА ЭЙ ФА РЫI

Пад час агля ду 
ў ар та пе да-траў ма та ла гiч ным 

ад дзя лен нi.

Ля чэб ная фiз куль ту ра.

ДабрачыннасцьДабрачыннасць  ��

ДА ПА МАГ ЧЫ МА РЫ НЕ
13-га до вая ўкра ін ская дзяў чын ка Ма ры на Лас ку то ва імк ну ла ся стаць са-
праўд най мас тац кай гім наст кай, удзель ні чаць у буй ных між на род ных спа бор-
ніц твах, на яе раз ліч ва лі трэ не ры, але ўра чы не ча ка на па ста ві лі ёй страш ны 
ды яг наз — рак ныр кі.

Сён ня Ма ры на зна хо дзіц ца ў Ба раў ля нах, і для яе да лей ша га ля чэн ня не аб ход на 
яшчэ са браць больш за 100 ты сяч еў ра. Пры ем на, што ў Бе ла ру сі са праў ды ха пае 
тых, хто га то вы ад гук нуц ца, да па маг-
чы лю дзям у цяж кай сі ту а цыі. Пы тан-
не аб да па мо зе Ма ры не Лас ку то вай 
ад ра зу ак тыў на пад тры ма лі дзяў ча-
ты-»мас тач кі», а наш спар тыў на-даб-
ра чын ны пра ект «Ма ры здзяйс ня юц-
ца» вы ра шыў пра вес ці ад мыс ло вы 
су тач ны ма ра фон «24 га дзі ны. Сэр ца 
Ма ры ны», срод кі ад яко га пой дуць на 
ля чэн не юнай гім наст кі.

На бе га вую да рож ку ста ліч на га 
лег ка ат ле тыч на га ма не жа, што на 
ву лі цы Ка лі ноў ска га, 14 і 15 снеж ня 
вый дуць фут ба ліс ты, збор ная кра і ны 
па лёг кай ат ле ты цы, гім наст кі, бас кет-
ба ліс ты, ва лей ба ліс ты, фан-клуб Мак-
сі ма Мір на га, ха ке іс ты, бар цы, на ват 
тэ ат ра лы і на шы вя до мыя ме ды я пер-
со ны. Але паў дзель ні чаць у ма ра фо не 
мо жа лю бы ах вот ны і ў лю бы час. Вам 
прос та трэ ба за рэ гіст ра вац ца, па кі-
нуць за явач ны ўнё сак (мі ні мум 20 000 
бел. руб.) і пра бег чы не менш за 200 
мет раў. За бе гі пач нуц ца ў су бо ту а 
15:00 і за вер ша цца роў на праз 24 га-
дзі ны. Да па мо жам Ма ры не ра зам!

Та рас ШЧЫ РЫ. Фо та аў та ра.


