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Зда ро вае не маў ля 
заўсёды рэ агуе 

на зва ро ты да яго 
(на га ла сы, пры ем ныя 
ме ло дыі) — пе ра стае 

пла каць, за ся родж ва ец ца 
на да рос лым. 

Па ста ян ныя зно сі ны з 
дру жа люб на на стро е ны мі 

бліз кі мі сты му лю юць 
рэ ак цыі, пры му ша юць 
раз гляд ваць прад ме ты 

і за ся родж вац ца на 
тва ры та го, хто з ма лым 

раз маў ляе. Ка лі дзі ця 
ак тыў на да сле дуе 
свет і кан так туе з 

на ва коль ны мі, усе 
струк ту ры моз га 

раз ві ва юц ца раў на мер на. 
Ад нак ка лі па доб нае 

імк нен не ад сут ні чае, то 
шан цы на па спя хо вае 

раз віц цё вель мі ма лыя.

У та кім вы пад ку раз мо ва 
ідзе пра за трым ку агуль на га 
раз віц ця ўжо з пер шых ме ся-
цаў жыц ця. Сям'я з та кой праб-
ле май па він на звяр нуц ца да 
спе цы я ліс таў служ бы ран ня га 
ўмя шан ня. У Цэнт ры ран ня га 
ўмя шан ня, што ад крыў ся на 
ба зе 3-й га рад ской дзі ця чай 
клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска 
ча ты ры га ды та му, пра цу юць 
урач-не ўро лаг, ла га пед, псі-
хо лаг, ін струк тар ля чэб най 
фіз куль ту ры і рэ гіст ра тар. 
На огул у ста лі цы не каль кі па-
доб ных цэнт раў, якія пра цу юць 
па прын цы пе тэ ры та ры яль на га 
дзя лен ня. Дзя цей у іх мо гуць 
на кі ра ваць спе цы я ліс ты па лі-
клі ні кі, але мож на звяр нуц ца і 
са ма стой на.

Якія дзе ці трап ля юць 
у пра гра му ран ня га 
ўмя шан ня?

1. Дзе ці да 3 га доў, якія ад-
ста юць у раз віц ці.

2. Дзе ці, у якіх вы яў ле ны 
па ру шэн ні, што з вы со кай ве-
ра год нас цю пры вя дуць да ад-
ста ван ня ў раз віц ці.

Та кіх па ру шэн няў да во лі 
шмат: зні жэн не слы ху, сле па та, 
сла бае ба чан не ў вы ні ку пры ро-
джа ных ці на бы тых за хвор ван-
няў ва чэй або траў маў, цэ рэб-
раль ныя і спі наль ныя па ра лі чы, 
ге не тыч ныя сін дро мы і хра ма-
сом ныя па ру шэн ні, пры ро джа-
ныя ана ма ліі раз віц ця, цяж кія 
па ра жэн ні цэнт раль най нер во-
вай сіс тэ мы, зла я кас ныя фор мы 
эпі леп сіі.

Ка лі ёсць цяж кас ці ў кан так це 
з дзі цем, па да зрэн не на ран ні 
дзі ця чы аў тызм, сур' ёз ныя змя-
нен ні ў па во дзі нах з-за пе ра жы-
та га стрэ су.

Сю ды ад но сяц ца і дзе ці бія-
ла гіч най гру пы ры зы кі — не да-
но ша ныя, з ма сай це ла менш за 
1500 г. А так са ма дзе ці са цы яль-
най гру пы ры зы кі — баць коў з 
псі хіч ны мі за хвор ван ня мі; баць-
коў, якія па ку ту юць ад ал ка га-
ліз му ці нар ка ма ніі; дзе ці зу сім 
ма ла дых ма ці (да 16-17 га доў); 
ах вя ры гвал ту.

— На огул сям'я па він на быць 
паў на праў ным удзель ні кам ка-
ман ды спе цы я ліс таў — як на 
эта пе ацэн кі ўзроў ню раз віц ця 
дзі ця ці, так і пад час рэа лі за цыі 
ін ды ві ду аль най пра гра мы да-
па мо гі, — ка жа ўрач-не ўро лаг 
Цэнт ра ран ня га ўмя шан ня 3-й 
га рад ской дзі ця чай клі ніч най 
па лі клі ні кі г. Мін ска Свят ла на 
МА ЛА ШЭ ВІЧ. — Су пра цоў ні кі 
на ша га цэнт ра зай ма юц ца раз-

віц цём дзі ця ці ў праб лем ных 
га лі нах. Фі зіч ны тэ ра пеўт пра-
во дзіць ацэн ку ру халь на га раз-
віц ця, на ву чае баць коў пры ёмам 
сты му ля цыі са ма стой най ак тыў-
нас ці дзі ця ці, ства рэн ню на ва-
коль на га ася род дзя, якое бу дзе 
сты му ля ваць дзі ця да ру ху, пад-
бі рае аб ста ля ван не, да па мож-
ныя тэх ніч ныя срод кі. Пе ды ятр 
ацэнь вае ўзро вень зда роўя дзі-
ця ці, кан суль туе па пы тан нях 
рэ жы му дня, сну, карм лен ня, 
на ву чае баць коў пры ёмам до-
гля ду дзі ця ці. Ла га пед да па ма-
гае ў раз віц ці ка му ні ка тыў ных 
здоль нас цяў дзі ця ці, фар мі ра-
ван ню срод каў зно сін, асва ен ні 
аль тэр на тыў ных фор маў ка му ні-
ка цыі (кар цін кі, жэс ты, сім ва лы, 
пік та гра мы). Псі хо лаг ацэнь вае 
ця чэн не кры зіс ных пе ры я даў, 
са цы яль на-эма цы я наль нае, па-
зна валь нае раз віц цё, рэ гу люе 
праб ле мы па во дзін, пра цуе з 
па ру шэн ня мі ў дзі ця ча-баць коў-
скіх ста сун ках. Псі хо лаг так са ма 
спры яе на ладж ван ню ўнут ры ся-
мей на га ўза е ма дзе ян ня. Дзе цям 
з па стаў ле ны мі ме ды цын скі мі 
ды яг на за мі пра во дзіц ца пра фі-
лак ты ка най больш ве ра год ных 
ус клад нен няў.

Але ні я кія на ма ган ні спе цы я-
ліс таў не бу дуць эфек тыў ны мі, 
ка лі іх не пад трым лі вае сям'я. 
Ме на ві та яна пер шай па він на 
пры няць, зра зу мець, па лю біць 
дзі ця і да па маг чы яму.

Ту бер ку лёз най бак тэ ры яй ін фі-
цы ра ва на боль шасць на ша га на-
сель ніц тва. На шчас це, не ўсе ін-
фі цы ра ва ныя па чы на юць хва рэць, 
але кож ны з іх жы ве з гэ тым уз-
бу джаль ні кам. А той мо жа «пра-
чнуц ца» ў лю бы мо мант. Су свет ная 
ар га ні за цыя ахо вы зда роўя сцвяр-
джае, што вель мі вы со кай ры зы цы 
за хвор ван ня пад вяр га юц ца лю дзі з 
аслаб ле най імун най сіс тэ май. Іму-
ні тэт, па вя лі кім ра хун ку, аслаб ле-
ны ў мност ва лю дзей, асаб лі ва ў 
дзя цей і ста рых. А ў лю дзей з ВІЧ 
ве ра год насць раз віц ця ак тыў на га 
ту бер ку лё зу ра зоў у трыц цаць вы-
шэй шая, чым у не ін фі цы ра ва ных 
(ле тась ту бер ку лёз быў вы яў ле ны 
ў 301 ча ла ве ка з ВІЧ).

За явіць пра ся бе ту бер ку лёз мо жа 
не аба вяз ко ва ў лёг кіх, а фак тыч на ў лю-
бым ор га не і ткан ках — у гэ тым яго моц 
і ка вар ства. Са мым жа рас паў сю джа ным 
за ста ец ца пер шы ва ры янт. Ён жа і са мы 
не бяс печ ны з пунк ту гле джан ня маг чы-
май эпі дэ міі.

З 2005 го да ў кра і не за хоў ва ец ца тэн-
дэн цыя па ляп шэн ня па каз чы каў за хва-
раль нас ці — яна ня ўхіль на зні жа ец ца. Дзі-
ця чая, на прык лад, зні зі ла ся за не каль кі 
га доў у 3,5 ра за. Так, за мі ну лы год за фік-
са ва на ўся го 39 вы пад каў за хвор ван ня на 
ту бер ку лёз ся род дзя цей да 17 га доў.

— Ба раць ба з гэ тым знач ным, асаб лі-
ва не бяс печ ным за хвор ван нем за ста ец-
ца ак ту аль най для ўся го све ту, — ка жа 
ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га на ву ко-
ва-прак тыч на га цэнт ра пуль ма на ло гіі 
і фты зі ят рыі Ге надзь ГУ РЭ ВІЧ.

Для Еў ро пы на ша кра і на ў гэ тым сэн-
се за ста ец ца ў лі ку пры яры тэт ных. Та му 
што для Бе ла ру сі ха рак тэр на праб ле ма 
множ най ле ка вай устой лі вас ці, пры якой 
бак тэ рыя-ўзбу джаль нік ту бер ку лё зу не 
вы ні шча ец ца асноў ны мі ле ка вы мі прэ па-
ра та мі. Апош нія яшчэ на зы ва юць прэ па-
ра та мі «пер ша га шэ ра гу». Ёсць яшчэ ле кі 
«дру го га шэ ра гу», ад нак і да іх мно гія па-
цы ен ты за ста юц ца не ад чу валь ны мі. Гэ тая 
з'я ва на зы ва ец ца ўжо шы ро кай ле ка вай 
устой лі вас цю.

На сён ня 30 пра цэн таў упер шы ню вы-
яў ле ных па цы ен таў ма юць множ ную ле ка-
вую ўстой лі васць, а ся род паў тор на пра-
ле ча ных та кое на зі ра ец ца ў 70 пра цэн таў. 
Зра зу ме ла, мы ле чым та кіх па цы ен таў, 
ад нак гэ та вель мі ня прос та. Па-пер шае, 
та му, што ля чэн не ў та кім вы пад ку цяг-
нец ца не паў го да, як звы чай на, а два га-
ды. Вы ка рыс тоў ва юц ца пры гэ тым больш 
да ра гія прэ па ра ты, якія ва ло да юць больш 
вы яў ле ным па боч ным эфек там. У та кой 
сі ту а цыі цяж ка ма ты ва ваць па цы ен таў на 
тое, каб яны за вяр шы лі ля чэн не. Асаб лі ва 
ка лі ўлі чыць, што ня рэд ка на ту бер ку лёз 
хва рэ юць прад стаў ні кі так зва ных мар-
гі наль ных сла ёў гра мад ства, лю дзі без 
пэў на га мес ца жы хар ства і да т.п. ад якіх 
скла да на да біц ца ра зу мен ня. Усё ж та кі 
па цы ент зна хо дзіц ца пад піль ным на гля-
дам мед ра бот ні ка толь кі пер шыя паў го да, 
пас ля ча го пе ра во дзіц ца на ам бу ла тор ны 

этап. Гэ та азна чае, што ча ла век па ві нен 
рэ гу ляр на пры яз джаць у ме ду ста но ву — у 
дыс пан сер, па лі клі ні ку і г.д. Па цы ент, да-
рэ чы, сам вы бі рае, як яму зруч ней атрым-
лі ваць прэ па рат. Ме ду ста но вы цал кам 
за бяс пе ча ны не аб ход ны мі ле ка мі, ад нак 
не маг чы ма пры му сіць ам бу ла тор ных хво-
рых з'я віц ца, узяць, пры няць...

Срод кі на су праць ту бер ку лёз ныя ме-
ра пры ем ствы вы дат коў ва юц ца як з рэс-
пуб лі кан ска га і мяс цо ва га бюд жэ таў, 
так і з Гла баль на га фон ду па ба раць бе 
са СНІ Дам, ту бер ку лё зам і ма ля ры яй. З 
2008 го да кра і на атры ма ла з Гла баль на-
га фон ду ка ля 36 млн до ла раў. Дзя ку ю чы 
апош ня му гран ту ў 2015 го дзе бу дзе на бы-
ты но вы прэ па рат для хво рых з множ най 
ле ка вай устой лі вас цю. На огул гэ тыя гро-
шы на кі роў ва юц ца на са мыя скла да ныя 
кі рун кі — за куп ку рэ зер во вых су праць-
ту бер ку лёз ных прэ па ра таў, у тым лі ку 
не за рэ гіст ра ва ных у Бе ла ру сі, а так са ма 
на на ву чан не пер са на лу, асна шчэн не 
мед ра бот ні каў ін ды ві ду аль ны мі срод ка мі 
аба ро ны і інш.

У нас ёсць вы дат ныя маг чы мас ці для 
ды яг нос ты кі. Вы явіць уз бу джаль нік ту-
бер ку лё зу і на ват вы зна чыць ад чу валь-
насць да ры фам пі цы ну (прэ па ра ту «пер-
ша га шэ ра гу») мож на ця гам су так, а не 
двух ме ся цаў, як гэ та бы ло не ка лі. Та кія 
маг чы мас ці да зва ля юць зра біць ля чэн-
не больш эфек тыў ным. Вя до ма шэсць 
кам па не нтаў, важ ных для пе ра ма ган ня 
ін фек цыі — на яў насць прэ па ра таў, эфек-
тыў ная схе ма ля чэн ня, ба раць ба з па боч-
ны мі з'я ва мі, пра віль ная ма дэль ам бу ла-
тор на га ля чэн ня (па цы ент вы бі рае, ку ды 
бу дзе пры яз джаць па ле кі), ма ты ва цыя 
(за бес пя чэн не хво рых пра яз ны мі бі ле-
та мі і пра дук то вы мі на бо ра мі ў вы пад ку 
бес пе ра пын на га ўжы ван ня прэ па ра таў), 
на ву чан не і ма ты ва цыя ўлас на мед ра-
бот ні каў. У Ма гі лёў скай воб лас ці за раз 
рэа лі зу ец ца пі лот ны пра ект, звя за ны з 
па вы шэн нем ма ты ва цыі ме ды цын скіх 
ра бот ні каў, якія кант ра лю юць ля чэн не, 
шля хам ма тэ ры яль на га за ах воч ван ня ў 
вы пад ку да стаў кі ле каў на дом па цы ен ту. 
У кан цы го да да сле ду ем, на коль кі эфек-
тыў ным ака заў ся та кі па ды ход.

Наш цэнтр вы ву чае за раз і маг чы мас-
ці пры мя нен ня су час ных ме та даў для 
ўзмац нен ня эфек тыў нас ці ля чэн ня вы-
пад каў множ най ле ка вай устой лі вас ці з 
да па мо гай ства ла вых кле так. Пра ве дзе на 
30 транс план та цый. Ад нак аца ніць вы ні кі 
мож на бу дзе кры ху паз ней.

Да ліс та па да бу дзе доў жыц ца іму ні за цыя 
ад гры пу. Для бяс плат най вак цы на цыі 

вы ка рыс тоў ва ец ца вак цы на «Флю вак сін» 
(Кі тай). Для тых, хто жа дае пры шча піц ца 

за ўлас ны кошт, пра па ну ец ца не толь кі 
«Флю вак сін» (79 000 руб.), але «Вак сіг рып» 

(Фран цыя, 113 500 руб.) і «Гры пол» (Ра сія, 87 
350 руб.). Кры ху паз ней з'я віц ца «Ін флю вак» 

(Ні дэр лан ды), па ве дам ля юць у 11-й га рад ской 
па лі клі ні цы г. Мін ска.

Па па ка зан нях (бяс плат на) вак цы на цыя 
ад гры пу пра во дзіц ца па цы ен там:

�ва ўзрос це пас ля 65 га доў,
�з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі,
�з іму на дэ фі цы там,
�ніз кай ва гой,
�ця жар ным,
�дзе цям да 1 го да.

Да гру пы вы со кай ры зы кі ін фі цы ра ван ня ад но сяц ца 
так са ма школь ні кі і на ву чэн цы, мед пер са нал, ра бот-
ні кі транс пар ту і га лі ны аб слу гоў ван ня. Не вар та не-
да ацэнь ваць не бяс пе ку і ў во ін скіх пад раз дзя лен нях, 
ка зар мах, дзе ства ра юц ца ап ты маль ныя ўмо вы для 
пе ра да чы ўзбу джаль ні ка.

Пы тан не спе цы фіч най аба ро ны ад гры пу за ста ец ца 
ак ту аль ным не да рэм на. Вя до ма звыш 2 ты сяч ва ры ян-
таў ві ру са гры пу, які сла віц ца вы со кай ры зы кай раз віц ця 
ўсклад нен няў і ля таль ных зы хо даў.

Пра фі лак ты ка гры пу бы вае...
�спе цы фіч ная (пры шчэп ка),

�не спе цы фіч ная (пра ві лы па во дзін і аса біс тай 
гі гі е ны),

�хі міч ная (па вы шэн не іму ні тэ ту з да па мо гай 
су праць ві рус ных прэ па ра таў).

— Вак цы на цыя з'яў ля ец ца на ву ко ва аб грун та ва-
ным, эка на міч на мэ та згод ным, са цы яль на апраў да-
ным срод кам ба раць бы су праць гры пу, — ка жа ўчаст-
ко вы тэ ра пеўт 11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 
Тац ця на СКА РА ХОД. — Пра вя дзен не што га до вых 
вак цы на цый су праць се зон на га гры пу знач на зні жа-
юць за хва раль насць і смя рот насць ва ўсіх уз рос та вых 
гру пах. Для леп ша га эфек ту пра фі лак ты ку не аб ход на 
пра во дзіць да на ступ лен ня се зон на га пі ку за хва раль-
нас ці. Іму ні тэт пас ля пра вя дзен ня вак цы на цыі тры ма-
ец ца да 6 ме ся цаў, пас ля ча го па чы нае зні жац ца.

Су праць гры поз ныя вак цы ны вы ка рыс тоў ва юц ца 
больш за 60 га доў і да ка за лі сваю эфек тыў насць. 
Па боч ныя эфек ты су стра ка юц ца да во лі рэд ка і, як 
пра ві ла, гэ та гры па па доб ныя сімп то мы (га лаў ны боль, 
ла мо та ў це ле, сла басць, ня знач ная тэм пе ра ту ра, па-
чыр ва нен не ску ры ў мес цы ўко лу), што не маг чы ма 
па раў наць з пра ця кан нем са мо га гры пу. Алер гіч ныя 
рэ ак цыі і сур' ёз ныя па боч ныя эфек ты су стра ка юц ца 
вель мі рэд ка і скла да юць 1 вы па дак на міль ён пры-
шчэп ле ных.

Су праць па ка зан ні да вак цы на цыі:
�алер гіч ныя рэ ак цыі на кам па не нты вак цы ны 

(ку ры ны бя лок);
�алер гіч ныя за хвор ван ні, рэ ак цыі на мі ну лую 

пры шчэп ку;
�аб васт рэн не хра ніч ных за хвор ван няў або вост-

рыя ін фек цый ныя за хвор ван ні, якія су пра ва джа юц-
ца вы со кай тэм пе ра ту рай.

Хі мі яп ра фі лак ты ку не аб ход на вы бі раць ра зам з 
ура чом.

Са ма стой на мож на...
�ужы ваць цы бу лю і час нок,

�ра біць ін га ля цыі з да па мо гай мя ты і са сны.

�га та ваць на поі з лі мо нам, шып шы най, жу ра ві-
на мі, брус ні ца мі, аб ля пі хай.

Да след чы цэнтр «HeadHunter Бе ла русь» пра ек та ра бо та.tut.by вы-
свет ліў, з якім на стро ем бе ла ру сы вяр та юц ца да сва іх пра цоў ных 
аба вяз каў пас ля ад па чын ку. У лік апы та ных тра пі лі 384 ча ла ве кі. 
Кож ны трэ ці з іх, як вы свет лі ла ся, зна хо дзіц ца ў пры гне ча ным на-
строі, бліз кім на ват да дэ прэ сіў на га.

З якім на стро ем вы звы чай на вяр та е це ся 
на пра цу пас ля ад па чын ку?

29,4% — доб ры на строй, ня гле дзя чы ні на што
19,8% — нер во вы, пры гне ча ны на строй
18,8% — вяр та ю ся як ні чо га ні я ка га
18% — у мя не вы дат ны на строй, я поў ны сіл
13,5% — у мя не са праўд ная дэ прэ сія
0,5% — не ве даю
«Каб прый сці ў нар маль ны пра цоў ны стан, лю дзям па тра бу ец ца, як 

пра ві ла, ад не каль кіх дзён да не каль кіх тыд няў, — ка мен туе ды рэк тар 
«HeadHunter Бе ла русь» Свят ла на ША ПА РА ВА. — У рэд кіх вы пад ках па-
тра бу ец ца ка ля ме ся ца. Каб хут чэй увай сці ў пра цоў ныя буд ні і спра віц ца з 
нер во вым на пру жан нем, ка ля 40% рэ спан дэн таў імк нуц ца з пер ша га дня з 
га ла вой аку нуц ца ў пра цу. 18% па чы на юць пла на ваць на ступ ны ад па чы нак, 
10% за вод зяць но вае хо бі, ас тат нія ж або ні чо га не ро бяць, або імк нуц ца 
пер шы час пра ца ваць менш.

Чвэрць бе ла ру саў лі чаць сваю ра бо ту ад ра зу пас ля ад па чын ку менш 
эфек тыў най, чым звы чай на. Але, як пра ві ла, лю дзі пры хо дзяць з ад па чын ку 
з но вы мі сі ла мі, і амаль па ло ва апы та ных ад зна чае, што пра дук цый насць 
іх пра цы па вя ліч ва ец ца, а ча сам і знач на. За ра ду энер гіі і ста ноў чых эмо-
цый, атры ма ных за час ад па чын ку, ха пае на не каль кі ме ся цаў, а не ка му 
на ват і да на ступ на га ад па чын ку.

Васт ры ня зро ку за ле жыць 
ад та го, на коль кі 

дак лад на ап тыч ныя 
вы явы фа ку сі ру юц ца 

на сят чат цы (унут ра най 
аба лон цы воч на га 

яб лы ка). Не дас ка на ласць 
гэ та га ме ха ніз му 

на зы ва ец ца па ру шэн нем 
рэ фрак цыі і вы мя ра ец ца ў 

ды япт ры ях.

— Ра га ві ца, хрус та лік і шкло па-
доб нае це ла пе ра лам ля юць пром-
ні свят ла і на кі роў ва юць іх у пэў-
ную кроп ку, — тлу ма чыць урач-
аф таль мо лаг 3-й цэнт раль най 
ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі г. 
Мін ска На дзея ХА РОШ КА. — Ка-
лі гэ та кроп ка зна хо дзіц ца пе рад 
або за сят чат кай, та ды вы ява не-
дак лад ная. У пер шым вы пад ку 
гэ та блі за ру касць, або мі я пія, у 
дру гім — даль на зор касць, або 
гі пер мет ра пія. Да па ру шэн няў 
ад но сяц ца яшчэ астыг ма тызм і 
прэс бі я пія.

БЛІ ЗА РУ КАСЦЬ (МІ Я ПІЯ). Ад 
яе па ку туе кож ны трэ ці ча ла век. 
Гэ тыя лю дзі дрэн на ба чаць ад да ле-
ныя прад ме ты і доб ра — аб' ек ты, 
раз ме шча ныя на бліз кай ад лег лас-
ці. Да 18 га доў пры чы на мі яе раз-
віц ця з'яў ля юц ца хут кі фі зі я ла гіч ны 
рост воч на га яб лы ка, ін тэн сіў ныя 
зро ка выя на груз кі, зро ка вая ра бо-
та на бліз кай ад лег лас ці (школь-
ная мі я пія). Асноў ны мі пры чы на-
мі пас ля 20 га доў мо гуць стаць 
пе ра не се ныя за хвор ван ні ва чэй і 
шкод ныя ўмо вы пра цы. Пер шыя 
пры кме ты: пры жмур ван не, ніз кае 
на хі лен не га ла вы, імк нен не дзі-
ця ці стаць блі жэй да тэ ле ві за ра. 
Пры ра бо це на бліз кай ад лег лас-
ці мо жа ўзні каць боль у ва чах, га-
лаў ны боль. Ка лі блі за ру касць не 
ста бі лі за ваць, яна пе ра хо дзіць у 

мі я піч ную хва ро бу (мі я пія вы со кай 
сту пе ні — больш за 6 ды япт рый). 
Апош няя спры яе ад сла ен ню сят-
чат кі і глаў ко ме (па вы ша ны ўнут-
ры воч ны ціск). Вось ча му та кі мі 
важ ны мі ў дзі ця чым уз рос це бу-
дуць на вед ван не аф таль мо ла га 
1-2 ра зы на год, пра фі лак тыч ныя 
за ха ды і ка рэк цыя па гар шэн ня 
зро ку з да па мо гай аку ля раў і кан-
такт ных лін заў.

ДАЛЬ НА ЗОР КАСЦЬ (ГІ-
ПЕР МЕТ РА ПІЯ). Гэ та цяж кас ці 
ўспры ман ня бліз ка раз ме шча ных 
прад ме таў. У 6-7 га доў даль на-
зор касць улас ці вая ўсім дзе цям і 
звя за на з рос там воч на га яб лы ка. 
Паз ней яна па він на знік нуць. Ка лі 
гэ та га не ад бы ва ец ца, то мож на 
га ва рыць аб за хвор ван ні. Дзе ці з 
даль на зор кас цю хут ка стам ля юц-
ца, не ўме юць за ся родж вац ца на 
за дан нях, дрэн на ву чац ца, дрэн-
на спяць. У да рос лых гі пер мет ра-
пія пра яў ля ец ца хут кай зро ка вай 
стам ляль нас цю пры ра бо це на 
бліз кай ад лег лас ці, дроб ны тэкст 
па чы нае «рас плы вац ца» і ўзні кае 
жа дан не ад су нуць ліст па пе ры для 
больш да лё ка га ба чан ня. Ран няя 
ды яг нос ты ка, на шэн не аку ля раў і 
кан такт ных лін заў да зва ля юць зні-
зіць ры зы ку та кіх ус клад нен няў, як 
«ля ні вае во ка» і ка са во касць.

АСТЫГ МА ТЫЗМ. Гэ та асаб лі-
вы від ап тыч най бу до вы во ка. Пры 
астыг ма тыз ме вы ява ска жа ец ца 
на сят чат цы з-за ня роў на сцяў ра-
га ві цы і хрус та лі ка. Астыг ма тызм 
пра яў ля ец ца па ні жэн нем зро ку як 
на ад лег лас ці, так і збліз ку, зні жэн-
нем пра ца здоль нас ці, хва ра ві ты мі 
ад чу ван ня мі ў ва чах пры ра бо це 
на бліз кай ад лег лас ці. Па ка за ны 
спе цы яль ныя цы лінд рыч ныя аку-
ляр ныя і кан такт ныя лін зы. Па ка-
зан ня мі да ка рэк цыі бу дзе зні жэн-
не васт ры ні зро ку, раз віц цё блі за-

ру кас ці, хут кае стам лен не ва чэй 
пад час зро ка вай ра бо ты.

ПРЭС БІ Я ПІЯ. Уз рос та вае зні-
жэн не элас тыч нас ці хрус та лі ка, 
якое пе ра шка джае звык лай ра ней 
зро ка вай ра бо це. Зрок уда ле чы ню 
пры гэ тым за хоў ва ец ца. У та кім 
вы пад ку так са ма пра па ну юц ца 
лін зы і аку ля ры, ад нак трэ ба ра зу-
мець, што прэс бі я пія — не хва ро-
ба, па коль кі ў яе асно ве не па та ла-
гіч ныя зме ны ў во ку, а ўзрос та выя 
змя нен ні.

Для ўсіх ста наў ха рак тэр на роз-
ная сту пень па ру шэн ня зро ка вых 
функ цый. Та му толь кі ўрач-аф-
таль мо лаг мо жа вы зна чыць, які від 
ка рэк цыі не аб ход ны — аку ля ры, 
кан такт ныя лін зы або хі рур гія.

Што шкод на 
для на ша га зро ку?
Нель га вы лу чыць якую-не будзь 

ад ну пры чы ну. Звы чай на ўплы-
ва юць:

1. Не да хоп ві та мі наў і мі не ра-
лаў, лі шак хар чо вых хі міч ных да-
ба вак.

2. Ніз кая фі зіч ная ак тыў насць, 
ку рэн не, зло ўжы ван не ал ка го лем, 
шкод ныя ўмо вы пра цы.

3. Атры ман не ў спад чы ну дрэн-
на га зро ку або фі зі я ла гіч най схіль-
нас ці да яго.

4. Чы тан не ў транс пар це, які 
ру ха ец ца, пры сла бым асвят лен-
ні, у ста но ві шчы ле жа чы. Шмат-
га дзін нае зна хо джан не за кам-
п'ю та рам, тэ ле ві за рам. Ня пра-
віль ная па сад ка пад час чы тан ня 
і пісь ма.

5. За хвор ван ні — атлус цен не, 
цук ро вы дыя бет, ска лі ёз, ту бер ку-
лёз, ін фек цый ны ге па тыт, траў мы 
га лаў но га моз га, за хвор ван ні на-

са глот кі і ро та вай по лас ці (тан зі літ, 
гай ма рыт, адэ но і ды).

І для маў лен ня, 
і для па мя ці

У 2-3 га ды, як пра ві ла, упер шы ню 
пра вя ра юць васт ры ню зро ку дзі ця-
ці. Да лей на вед ван не аф таль мо ла га 
па він на стаць што га до вым. Пры гэ-
тым бу дуць ацэнь вац ца бі на ку ляр-
ныя функ цыі, ко ле ра вы зрок, на яў-
насць блі за ру кас ці або даль на зор-
кас ці. Ран няя ды яг нос ты ка да зва ляе 
не толь кі вы явіць за хвор ван не, але 
і па пя рэ дзіць ад хі лен ні ў раз віц ці — 
рэз кае зні жэн не васт ры ні зро ку не-
га тыў на ўплы вае на фар мі ра ван не 
маў лен ня, па мяць, уяў лен не.

Ра бі це так
Ужы вай це цэль нае ма ла ко, 

тва рог, ке фір, ва ра ную ры бу, яла-

ві чы ну, ку ры цу, ін дыч ку, морк ву, 
ка пус ту, зя ле ні ва, яга ды, са да ві ну, 
на ту раль ныя со кі.

Не за бы вай це ся ра ні цай на 
гім нас ты ку, ха дзі це ва ўме ра ным 
тэм пе 4 ра зы на тыд ні па 30-40 хві-
лін. Школь ні кам мож на па ра іць не 
пра пус каць уро кі фіз куль ту ры.

Не чы тай це ле жа чы, у транс-
пар це, пры дрэн ным асвят лен ні, 
на ба ку. Гэ та пра ва куе зро ка выя 
дыс кам форт і стом ле насць, га лаў-
ны боль.

Штуч нае асвят лен не па він на 
быць зле ва. Пра мыя пром ні свят-
ла не па він ны трап ляць у во ка. Ма-
гут насць лям пы — 60-80 Вт. Пры 
гэ тым мо жа быць і агуль нае асвят-
лен не ў па коі, не аб ход нае для та-
го, каб не ства раў ся рэз кі пе ра ход 
пад час пе ра во ду по зір ку з асвет-
ле най кні гі да цем ры па коя.

Ву чо бу і пра цу чар гуй це з ад па-
чын кам і паў на цэн ным сном.

Аф таль мо лаг рэ ка мен дуеАф таль мо лаг рэ ка мен дуе  ��

БЕЗ АКУ ЛЯ РАЎ НЕ АБЫ СЦІ СЯ

ТУ БЕР КУ ЛЁЗ: 
КА ЛІ БАК ТЭ РЫЯ 

МАЦ НЕЙ ШАЯ 
ЗА ЛЕ КІ

З ПЕРШЫХ ДЗЁН 
ЖЫЦЦЯ...

КА МУ ПРЫ ШЧЭП КУ?
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Се зон ная па ра даСе зон ная па ра да  ��

Для Бе ла ру сі ха рак тэр на праб ле ма 
множ най ле ка вай устой лі вас ці, 
пры якой бак тэ рыя-ўзбу джаль-
нік ту бер ку лё зу не вы ні шча ец ца 
асноў ны мі ле ка вы мі прэ па ра та мі.

� Множ ная ле ка вая ўстой лі васць 
уз ні кае, як пра ві ла, з-за та го, што па-
цы ен ты са ма стой на пе ра ры ва юць 
ля чэн не, не за хоў ва юць, як ка жуць 
спе цы я ліс ты, пры хіль нас ці яму. Мік-
роб ста но віц ца не ад чу валь ным да 
ан ты бі ё ты ку. Ад сюль і праб ле ма — 
чым ля чыць у на ступ ны раз, пры ад-
наў лен ні ля чэн ня?

� Па вод ле за ко на, па су до вым ра-
шэн ні мож на пры му сіць ча ла ве ка да 
аб сле да ван ня і ля чэн ня.

�  Про бы Ман ту мо гуць ра біць 
толь кі ў гру пах ры зы кі. Ад нак на ват 
ка лі та кія спро бы бу дуць ра біц ца ўсім 
дзе цям без раз бо ру, у гэ тым ня ма 
ні я кай па гро зы іх зда роўю. Для ўдак-
лад нен ня ды яг нос ты кі вы ка рыс тоў-
ва ец ца сён ня і «Дыя скін тэст» з тым 
жа прын цы пам пра вя дзен ня, што і 
про ба Ман ту.

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА. 


