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ПРАВЕРЦЕ ДЗІЦЯЧАЕ СЭРЦА

ТОЕ, ШТО НАТХНЯЕ
«ДЫНАМА»

У шэрагу школ сталіцы і абласных
цэнтраў сёння адбудуцца незвычайныя заняткі са старшакласнікамі.
Аб фактарах рызыкі і прафілактыцы хвароб сістэмы кровазвароту
раскажуць дзіцячыя кардыёлагі,
спецыялісты медуніверсітэтаў, Беларускай медыцынскай акадэміі
паслядыпломнай адукацыі, РНПЦ
«Кардыялогія».
— Хваробы сістэмы кровазвароту —
праблема многіх краін, у тым ліку Беларусі, бо гэта асноўная прычына інваліднасці і раптоўнай смерці, — тлумачыць
загадчыца прыёмна-кансультатыўнага
аддзялення Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра «Кардыялогія»
Алена ЗАСІМ. — Нярэдка гэтыя захворванні пачынаюцца менавіта ў дзіцячым і
падлеткавым узросце. У тым ліку пасля
нейкіх перанесеных захворванняў. Тыя ж
парушэнні сардэчнага рытму, тахікардыя
могуць пачаць праяўляцца ў 10–15 гадоў, аднак замест сур'ёзнага абследавання дзецям дазваляюцца ўзмоцненыя
фізічныя нагрузкі ў спартыўных гуртках і
секцыях. Разам з тым, у раннім узросце
закладваюцца і асноўныя фактары рызыкі
ішэмічнай хваробы сэрца — лішняя вага,
курэнне, нізкая фізічная актыўнасць. Артэрыяльная гіпертэнзія, ішэмія, парушэнні
рытму, кардыяміяпатыі і атэрасклероз нярэдка пачынаюцца ў дзяцінстве, прагрэУ Мінску на базе 22-й гарадской
дзіцячай паліклінікі з удзелам кафедры педыятрыі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі працуе навукова-практычная школа «Прафілактыка артэрыяльнай гіпертэнзіі і метабалічнага
сіндрому ў дзяцей і падлеткаў».

суюць і аднойчы становяцца прычынай
недзеяздольнасці…
Штогод у дзіцячым кардыяхірургічным
цэнтры РНПЦ «Кардыялогія» аперыруецца каля 1000 дзяцей. Прыкладна столькі
нараджаецца кожны год з прыроджанымі паталогіямі. Расце колькасць ранніх
аператыўных умяшанняў, у тым ліку эндаваскулярных, якія дазваляюць пазбягаць адкрытых, траўматычных аперацый.
Аперыруюцца дзеці на першым месяцы
жыцця, неданошаныя з прыроджанымі парокамі сэрца.

Сёння праходзіць
1-я рэспубліканская
кардыялагічная акцыя
для дзяцей
«Азбука здаровага сэрца».
Актуальнай праблемай дзіцячай кардыялогіі з'яўляюцца парушэнні сардэчнага
рытму і артэрыяльная гіпертэнзія. Сёння
ў краіне прымяняецца скрынінг усіх нованароджаных — выконваецца электракардыяграма. У выпадку выяўлення пэўных парушэнняў праводзіцца холтэраўскі
маніторынг. Дзякуючы сутачнаму запісу
артэрыяльнага ціску, іншым відам дыягностыкі ў апошнія гады рэгіструецца ўсё
больш дзяцей з артэрыяльнай гіпертэнзіяй. Самае важнае тут — як мага больш
ранняе выяўленне паталогіі.
Арганізатары акцыі паспрабуюць перадаць «азы» здаровага ладу жыцця менавіта школьнікам, якія пашыраць не толькі
свае ўласныя веды аб магчымасці захавання здаровага сэрца, але, ёсць надзея,
падзеляцца імі з бацькамі.
Святлана БАРЫСЕНКА



Ёсць такая народная мудрасць: «Адзiн раз — выпадковасць, другi — супадзенне, а трэцi — ужо
тэндэнцыя». Беларускiя хакейныя заўзятары, здаецца, толькi пачалi прывыкаць, што стагнацыя, у
якой знаходзiцца «Дынама», — гэта тэндэнцыя, а
«зубры» ўзялi ды i выйгралi два матчы запар. Спачатку перамаглi грозны магнiтагорскi «Металург»
(скажам, выпадковасць), а пасля — нiжнекамскi
«Нафтахiмiк». А гэта моцны серадняк (дапусцiм,
супадзенне)… Сёння на «Мiнск-Арэне» мiнчане сустрэнуцца з чалябiнскiм «Трактарам». Цi здольныя
«зубры» запiсаць на свой рахунак трэцюю вiкторыю
запар i прэтэндаваць на тое, каб «пераможную заканамернасць» назваць тэндэнцыяй?
Рабiць высновы наконт працы Любамiра Покавiча на пасадзе «выконваючага абавязкi
галоўнага трэнера», напэўна,
пакуль рана. Тым не менш факт
застаецца фак там: славацкi
спецыялiст другi раз выводзiць
сваiх падапечных на лёд i другi раз святкуе перамогу. У хакейных кулуарах кажуць, што
Покавiча прызначылi галоўным
на некалькi матчаў: маўляў,
каб паглядзець, што адбудзецца. I пакуль «эксперымент»
уражвае: каманда паказвае
характар! Упэўнена абыграць
«Магнiтку» — аднаго з лiдараў
усходняй канферэнцыi — безумоўна, прыемна. А вырваць
перамогу ў «нафтахiмiкаў» на
апошнiх хвiлiнах матча прыемна ўдвая.
У гэтай сустрэчы «зубры»
дэ ман стра ва лi ха рак тар не
раз. Спачатку, калi саступалi
ў першым перыядзе 0:2 i рэабiлiтавалiся трыма шайбамi

«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».
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IГЛIЧ НЫЯ:
ПАД РЫХ ТОЎКА ДА ЗI МЫ
Спе цы я лiс ты ра яць
набываць толькi зiмаўстойлiвыя вiды i гатункi iглiчных, але ведаць
бы, якiя сюрпрызы паднясе нам чарговая зiма!
Пры нешчаслiвым збегу
абставiн пацярпець можа любая раслiна, калi
не падрыхтаваць яе да
зiмоўкi правiльна.
Крона ў iглiчных прачынаецца рана, часта калi каранi
яшчэ не могуць забяспечыць
яе вiльгаццю з-за мерзлай
глебы. Адсюль абгаранне iглiцы — распаўсюджаная праблема. Добра ўвiльготненая
глеба прамярзае на меншую
глыбiню, што памяншае рызыку вясновых пашкоджанняў.

Замацаванне новых
пасадак
Кро на хвой най рас лi ны
збiрае шмат снегу. Калi будзе
моцны снегапад пры плюсавай тэмпературы, на галiнах
можа налiпнуць такая снежная
маса, што саджанцы, якiя не
паспелi ўкаранiцца, выверне
з каранямi. У чаканнi снегападаў усе пасадкi бягучага года
грунтоўна замацуйце расцяжкамi, каб выключыць нават
невялiкiя зрухi: з-за iх абрываюцца дробныя карэньчыкi i
зацягваецца тэрмiн прыжывальнасцi раслiн.

Абарона ад апёкаў
Ка ло на па доб ныя яд лоўцы, кiпарысавiкi, гатункi туi,
кроны якiх падгаралi ў мiну-

лыя гады, i ўсе гатункi елкi
канадскай трэба дадаткова
абаранiць ад сонечных апёкаў хованкай. Лутрасiл i iншыя ўкрыўныя матэрыялы
не падыходзяць: пад iмi акумулюецца сонечнае цяпло, а

нам якраз гэтага i не трэба.
Мэта хованкi — прыцянiць
крону, не дазволiць ёй награвац ца. Доб ра вы кон ва юць
гэтую функцыю мешкавiна,
спе цы яль ная пры це нач ная
сетка або нават тканыя полiпрапiленавыя палотнiшчы.
Iх накладваюць на раслiну i
абвязваюць (не прыцiскаючы
галiны моцна!). Не iмкнiцеся
замураваць крону наглуха —
няхай застануцца «прадухi».
Буйныя асобнiкi досыць прыцянiць толькi з паўднёвага
боку.

Звязванне кроны
Ва ўстой лi вых да веснавога сонца гатункаў туi i
маладых соснаў, якiя вы не
збi ра е це ся пры ця няць ад
апёкаў, не вельмi моцна звяжыце галiны, каб пад гнётам
снегу або ледзянога дажджу
яны не скрывiлiся i не паламалiся.

Што рабiць, калi…
Поўнай абароны ад непагадзi не дае нi адна засцярога. Таму карысна ведаць, што
рабiць, калi:
…выпала шмат лiпкага
снегу
Збiце снег з галiн жэрдкай або дошкай, абкручанай
мяккай тканiнай. Не калацiце дрэвы, не лупiце па iх з
усяе сiлы: пастуквайце часта
дробнымi штуршкамi, каб не
пашкодзiць кару i самi галiны
(узiмку яны губляюць эластычнасць i лёгка ламаюцца).
…прай шоў ле дзя ны
дождж
Пры дапамозе падпорак i
сцяжак паспрабуйце надаць
галiнам першапачатковае становiшча. Не спрабуйце растапiць лёд на галiнах цёплай вадой: пупышкi могуць заўчасна
прачнуцца ад цяпла, i да бяды,
якая ўжо здарылася, дадасца
новая. Лёд сыдзе сам з надыходам сонечнага надвор'я, нават калi тэмпература паветра
будзе адмоўнай.
…вясной iглiца на раслiнах пажоўкла або страцiла
колер
Заўважыўшы гэта, адразу
прыцянiце крону, спрыснуўшы
спачатку вадой, калi надвор'е
сонечнае. Палiвайце пацярпелую раслiну цёплай вадой.
Калi вада расцякаецца, не
ўбiраючыся, значыць, глеба
яшчэ мерзлая. Тады палiвайце некалькi раз у дзень невялiкiмi порцыямi. Калi дзённая
тэмпература ўстойлiва павысiцца да +10 °C, апрацуйце
крону прэпаратам «Эпiн» цi
«Цыркон».

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

запар — элемент нечаканасцi.
А пасля i ў канцы матча, калi Ягор Мiлаўзораў прымусiў
расчаравана ўздыхнуць усю
«Мiнск-Арэ ну», па раў няў шы
лiк на табло. Шчыра кажучы,
думала, быць авертайму. Дык
не! Сёлетнi навабранец «Дынама» Аляксандр Мацярухiн яшчэ
раз наглядна даказаў, чаму яго
нездарма «паднялi» з экстралiгi. Менш чым за дзве хвiлiны
да фiнальнай сiрэны форвард
закiнуў вырашальную шайбу (i
другую за гульню) — 4:3.
Пасля матча Любамiр Покавiч не выглядаў здзiўленым,
разгубленым альбо выцiснутым як лiмон. Здавалася, ён i
не сумняваўся, што падапечныя здольныя выцягнуць гэты
матч. I славак гэта пацвердзiў:
«Вя до ма, не пры ем на, што ў
меншасцi госцi змаглi закiнуць
нам шайбу. Тым не менш хлопцы не разгубiлiся i выдатна
спрацавалi, калi гулец сапернi-

ЯК ЗБЕРАГЧЫ
САД АД ГРЫЗУНОЎ

Якуб КОЛАС.

Мышы-палёўкi i зайцы — заклятыя ворагi пладовых дрэў. Узiмку яны
ядуць iх сакавiтую кару. Моцна пашкоджаныя дрэвы, як правiла, гiнуць.
Таму пачаткоўцам-садоўнiкам нават
не варта высвятляць, цi водзяцца ў iх
рэгiёне грызуны-шкоднiкi, — трэба адразу прыняць прафiлактычныя меры.
Тым больш што зайцы ў пошуках корму могуць з'явiцца здалёку, а палёвак
паўсюль хапае.

Традыцыйны i самы дасканалы сродак барацьбы з грызунамi — яловы
або сасновы лапнiк, прымацаваны да
штамбаў iголкамi ўнiз. Добра дапамагае i абвязка сухiмi сцяблiнамi чароту,
малiны, сланечнiку. Але са зборам i
нарыхтоўкай гэтых матэрыялаў могуць
узнiкнуць праблемы, таму часцей выкарыстоўваюць толь, руберойд, металiчныя або палiмерныя дробнаячэiстыя
сеткi, пергамiн. Iмi абгортваюць штамбы да шкiлетных галiн, а знiзу заглыбляюць у зямлю на 4–5 см.
Усё гэта дапушчальна толькi пры
адной умове: матэрыялы не павiнны
сутыкацца з карой. Таму пры абгортцы
ўшчыльную ствалы спачатку абмотваюць анучамi (толькi не сiнтэтычнымi!)
або газетамi ў некалькi слаёў. Гэта, дарэчы, таксама абаронiць ад халадоў.
Акучыць нiжнюю частку ствала зямлёй на вышыню да 35 см, як часам
робiцца для абароны ад палёвак, магчыма не заўсёды. Бо пры доўгiх адлiгах
з устойлiвай плюсавай тэмпературай
дрэвы могуць выправаць. Так можна
рабiць толькi ў тым выпадку, калi ўзiмку вы часта бываеце ў садзе i ў вас
ёсць час акучваць — «разакучваць».
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каў быў ужо на лёдзе. Ведаеце, за некалькi хвiлiн да канца
матча можна адыграцца, нават
калi на табло лiк 0:4. Але такое
здараецца рэдка. Таму я вельмi
задаволены вынiкам, падобныя
моманты натхняюць». Пасля Покавiч распавёў пра ператасоўкi
ў складзе каманды, прызнаўся,
што пра замену варатара на наступны матч яшчэ не думаў, i
пры гэтым заставаўся прыемным, далiкатным суразмоўцам,
шчыра ўсмiхаючыся i рэагуючы
на кожнае вiншаванне з перамогай каманды. Якi кантраст!
Неба i зямля, як кажуць.
Здаецца мне, «зубры» проста атрымалi ад настаўнiка зусiм iншае стаўленне да сябе i
адчулi, што ў iх сапраўды вераць. А верыць у каманду, якая
апынулася на самым дне, бывае вельмі няпроста. Падобныя
моманты натхняюць!
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



ПРА ДАРОЖНУЮ
СІТУАЦЫЮ —
ПРАЗ ІНТЭРНЭТ-САЙТ

На інтэрнэт-сайце Міністэрства транспарту і камунікацый у бліжэйшы час з'явіцца
магчымасць прагляду аператыўнай інфармацыі пра дарожныя ўмовы па даных
дарожна-вымяральных станцый.
Як удакладнілі ў прэс-службе Мінтранса, карыстальнікі дарог змогуць азнаёміцца з дарожнай сітуацыяй (фотаадлюстраванні, тэмпература паветра, тэмпература пакрыцця, від ападкаў,
бачнасць, стан пакрыцця дарогі) на падставе
даных з 65 дарожна-вымяральных станцый, якія
ўстаноўлены на рэспубліканскіх дарогах. Інфармацыя таксама даступная па прамой спасылцы:
http://і.centr.by/іnforoads. Нагадаем таксама, што
з 1 лютага працуе адзіны кароткі нумар «125»
дыспетчарскіх службаў арганізацый рэспубліканскай дарожнай гаспадаркі. Яго ўвядзенне
для ўсёй сеткі рэспубліканскіх дарог Беларусі
дазваляе дарожным службам больш аператыўна рэагаваць на сітуацыю з мэтай забеспячэння
бяспечных умоў для руху транспарту.

«ШЧОДРАЯ ВОСЕНЬ»
ПАПОЎНIЛА «ХАТНIЯ» ЗАСЕКI
Па iнфармацыi ўпраўленняў гандлю i паслуг аблвыканкамаў i Мiнскага гарвыканкама, у краiне па стане на 21 лiстапада
праведзена больш за 1,5 тысячы кiрмашоў, у якiх бралi ўдзел больш за 18,9 тысячы прадаўцоў, у тым лiку 8,1 тысячы —
фiзiчных асоб. Агульны тавараабарот усiх
гэтых мерапрыемстваў склаў больш за
180 мiльярдаў рублёў.
Кiрмашы па продажы сельскагаспадарчай,
мясной, малочнай i рыбнай прадукцыi прайшлi
у гарадах, раённых i абласных цэнтрах краiны ў
восеньскi перыяд у адпаведнасцi з зацверджанымi графiкамi — з мэтай найбольш поўнага
задавальнення попыту насельнiцтва ў вышэйзгаданых таварах. Таксама 6 штотыднёвых кiрмашоў «Шчодрая восень-2013» з удзелам арганiзацый-вытворцаў з абласцей праведзена ў
Мiнску на пляцоўцы каля Палаца спорту.
Усяго на кiрмашах было рэалiзавана 27,7 тысячы тон плодаагароднiннай прадукцыi, у тым
лiку 14,7 тысячы тон бульбы, 1,9 тысячы тон
буракоў, 2,2 тысячы тон морквы, 3,4 тысячы тон
капусты, 2,6 тысячы тон цыбулi i 1,6 тысячы тон
яблыкаў.
Сяргей РАСОЛЬКА



