
— На ад па чын ку у баць-

коў па він ны быць пад ру кой 

не каль кі ві даў прэ па ра таў. 

Ся род іх сон ца ахоў ныя крэ-

мы, ан ты сеп ты кі і пе ра вя-

зач ны ма тэ ры ял, га рач ка-

па ні жаль ныя, су праць а лер-

гіч ныя срод кі і ле кі ад рас-

строй ства страў ні ка, — на-

гад вае Люд мі ла Іва наў на.

Каб па збег нуць апё каў 

і для ахо вы ску ры ад уль-

тра фі я ле ту, ку пі це сон ца-

а хоў ны крэм не менш за 

30 SPF. Па мя тай це, што 

час зна хо джан ня пад сон-

цам не па ві нен пе ра вы-

шаць дзвюх га дзін, пры чым 

толь кі ў ра ніш нюю і вя чэр-

нюю па ру. У пе ры яд з 11 да 

15 га дзін за га раць не рэ-

ка мен ду ец ца ні дзе цям, ні 

да рос лым. Ка лі ску ра па-

чыр ва не ла, не аб ход на на-

но сіць пан тэ нол-спрэй ці 

бе пан тэн-крэм.

У вы пад ках па рэ заў, ра-

нак спат рэ бяц ца пе ра кіс 

ва да ро ду, лей ка плас тыр, 

ва та і бінт. Мож на да даць 

яшчэ і зя лён ку.

Ка лі ў дзі ця ці па вы сі ла ся 

тэм пе ра ту ра ад зна хо джан-

ня на сон цы ці вост рай рэ-

спі ра тор най ін фек цыі, вы-

ручыць па ра цэ та мол.

У вы пад ку дыя рэі, вы клі-

ка най як змя нен нем хар чо-

ва га ра цы ё ну, так і кі шэч най 

ін фек цы яй, да па можа ак ты-

ві ра ва ны ву галь ці смек та. 

Ма ю чы на ўва зе кі шэч ную 

ін фек цыю, якая ня рэд ка 

ўзні кае ад ня якас най ежы 

ці ва ды, за ха пі це з са бой 

ні фу рак са зід (стоп ды яр). 

Ні ў якім ра зе не бя ры це ла-

пе ра мід (ён доб ра спы няе 

ды я рэю, але ў вы пад ку, ка лі 

яна но сіць ін фек цый ны ха-

рак тар, толь кі на шко дзіць).

Ка лі ў дзі ця ці з'я вяц ца 

алер гіч ныя рэ ак цыі — на ўку-

сы на ся ко мых, ад ужы ван ня 

но вых хар чо вых пра дук таў і 

інш., вар та ска рыс тац ца фен-

ка ро лам. Ка лі едзе це з дзець-

мі, у якіх алер гіч ная рэ ак цыя 

мо жа пра ця каць у вы гля дзе 

цяж кас ці ды хан ня, звя за най 

з ацё кам ды халь ных шля хоў, 

вазь мі це з са бой бу дзе са нід 

у вы гля дзе спрэю (але для яго 

на быц ця не аб ход ны рэ цэпт, 

та му за га дзя звяр ні це ся да 

свай го пе ды ят ра).

— Вы яз джа ю чы ў кра і ны, 

дзе ёсць вы со кая ве ра год-

насць за хва рэць той ці ін-

шай ін фек цы яй, на прык лад 

ад ром, кле шча вым эн цэ фа-

лі там, ві рус ным ге па ты там, 

ма ля ры яй, не аб ход на ад іх 

пры шча піц ца, — ад зна чае 

Люд мі ла Кіп цэ віч. — Але 

пра гэ та трэ ба па кла па ціц ца 

за га дзя, пры клад на за ме-

сяц, бо іму ні тэт пас ля пры-

шчэп кі вы пра цоў ва ец ца да 

не каль кіх тыд няў. Звяр тац-

ца вар та ў тэ ры та ры яль ны 

Цэнтр гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі і, 

вы свет ліў шы эпі дэ мі я ла гіч-

ную сі ту а цыю ў той кра і не, 

дзе вы пла ну е це ад па чы нак, 

удак лад ніць усю ін фар ма-

цыю аб вак цы на цыі.

Але на КРА ВЕЦ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Цяж ка пе ра даць, што пе ра-

жы вае жан чы на, ка лі яна да вед ва-

ец ца пра такі ды яг наз. І тут мно гае 

за ле жыць ад пер са на лу, які зай-

ма ец ца ды яг нос ты кай ця жар ных. 

Ад на спра ва, ка лі ўрач ска жа: «Так 

бы вае, ні чо га страш на га», і зу сім 

ін шая, ка лі вы па ліць: «Які жах!» Бу-

ду чым ма мач кам яшчэ да нош ваць 

дзі ця, і важ на, каб яны бы лі спа-

кой ныя. Але час та мы за ўва жа ем, 

што ў ме ды каў не ха пае ін фар ма-

цыі пра дзе так з рас ко лі на мі гу бы і 

пад ня бен ня і іх ля чэн не. З та кой жа 

не аду ка ва нас цю мож на су тык нуц-

ца і ў ра дзіль ных да мах. На коль кі 

скла да на пры хо дзіц ца там жан чы-

не, ка лі яна за га дзя не ве да ла пра 

тое, якое ў яе на ро дзіц ца дзі ця, і 

пра праб ле му чуе толь кі ад аку-

шэр кі, і доб ра, ка лі гэ та не сло вы 

грэ ба ван ня і зня ва гі, — за ўва жае 

ад на з аў та рак пра ек та «Усмеш кі 

на шых зай чы каў» На тал ля МА-

СЮК.

Ад на з за дач, якую ўзя лі на ся-

бе ак тыў ныя ма мач кі, дзет кі якіх 

на ра дзі лі ся са скі віч на-твар най 

па та ло гі яй, — рас паў сюдж ван не 

ін фар ма цыі пра та кую праб ле му. 

Баць кі аб' яд на лі ся, каб ра зам шу-

каць ад ка зы на пы тан ні і пад трым-

лі ваць тых, хто толь кі да вед ва ец ца 

пра па доб ны ды яг наз. Да лу чыц ца 

да су пол кі мож на з лю бо га пунк та 

Бе ла ру сі. Толь кі за год праз гру-

пы ў «Вай бе ры» і «УКан так це» 

прай шло больш за 150 ча ла век. 

Хтось ці звяр та ец ца па кан суль-

та цыі, ін шыя шу ка юць пад трым-

кі, для не ка га важ на ба чыць, што 

ён не адзі но кі ў та кой бя дзе. Тут 

мож на спы тац ца, як рых та вац ца 

да апе ра цыі і што ўзяць з са бой у 

баль ні цу, да ве дац ца пра ка рыс ныя 

вы на ход ніц твы мам, уба чыць, як 

мож на зай мац ца з ма лы мі. І ва лан-

цёр ская спра ва не аб мя жоў ва ец ца 

вір ту аль ны мі кан суль та цы я мі — 

лю дзі су стра ка юц ца, мно гія га то-

выя вы ехаць з ві зі там пад трым кі 

цэ лы мі сем' я мі і рас ка заць, як яны 

зма га лі ся з «не пры го жым» ды яг-

на зам, па ка заць, што сён ня ўсё ў 

іх нар маль на, па дзя ліц ца, коль кі 

ра дас ці баць кі атрым лі ва юць, га-

ду ю чы асаб лі вых дзе так.

Ча сам у су пол ку па сту па-

юць сіг на лы SOS. «Ра туй це 

май го пля мен ні ка!» — пра сі ла 

жан чы на, ка лі ў яе шва гер кі на 

21-м тыд ні ця жар нас ці вы яві лі, 

што хлоп чык мо жа на ра дзіц ца 

з рас ко лі най, і да лі на кі ра ван-

не на пе ра ры ван не ця жар нас ці. 

Між ін шым, ме на ві та дзя ку ю чы 

во пы ту і па ра дам «бы ва лых» 

ужо ўда ло ся за ха ваць не каль-

кі жыц цяў — бу ду чых ма ма чак 

ад га ва ры лі ад абор таў, пад ка-

за лі, да якіх ура чоў звяр нуц-

ца па кан суль та цыю, і на ват 

рас пі са лі план дзен няў пры 

на ра джэн ні асаб лі вых дзе так. 

Ча сам іні цы я ты ву пра яў ля юць 

і та ты. Так, у ад ной з пін скіх 

сем' яў, дзе па він на бы ло на-

ра дзіц ца дзі ця з рас ко лі най, ма ма 

чы та ла фо рум, але на кан такт не 

іш ла, за тое бу ду чы та та ўпэў не-

на за яў ляў: «Тэ ма абор ту ў нас 

та бу. Мы на шу дзяў чын ку вель мі 

ча ка ем!»

З Са лі гор ска на ста рон ку 

«Усмеш кі на шых зай чы каў» звяр-

ну ла ся дзяў чы на, якая су тык ну ла ся 

з праб ле ма мі ў ра дзіль ным до ме. 

Як пра ві ла, ма лых з рас ко лі на мі 

ма мач кам доў га не ад да юць: та кія 

дзет кі не мо гуць ес ці, і на кар міць 

іх — вя лі кая праб ле ма. Але іза-

лю ю чы не маў лят і пе ра клад ва ю чы 

ўвесь кло пат за іх на мед пер са нал, 

па ра дзіх па збаў ля юць маг чы мас ці 

на брац ца каш тоў на га во пы ту. «Гэ-

та я, як ма ма, па він на на ву чыц ца 

кар міць і да гля даць свай го ма ло-

га, а мне да вя ло ся не каль кі дзён 

ха дзіць, вы прош ваць, каб ад да лі 

дзі ця, — за ўва жае На тал ля. — 

Пад час ця жар нас ці ў мя не не ды яг-

нас та ва лі, што ма лое на ро дзіц ца 

з рас ко лі най, і я мі тус лі ва шу ка ла 

вый сце. Доб ра, што ёсць ін тэр-

нэт, дзе я знай шла ін фар ма цыю 

пра пры ста са ван ні для карм лен ня 

та кіх дзя цей. Яны да ра гія (ад 100 

руб лёў), і ра ней іх скла да на бы ло 

ку піць, та вар пры во зі лі пад за каз, 

та му я вы ра шы ла па ра іц ца з ура-

чом, што лепш на быць: па іль нік 

Ха бер ма на ці ме дэ лаў скую лыж ку. 

Але ака за ла ся, што ён пра па доб-

ныя пры ста са ван ні ні чо га не ве-

даў! Дзя цей з рас ко лі най кор мяць 

праз зонд, але на вош та іх му чыць? 

Да во дзі ла ся ўпрош ваць, каб у ця-

бе ўзя лі спе цы яль ныя пры ста са-

ван ні для карм лен ня, але пер са нал 

ад маў ляў ся імі ка рыс тац ца. А ка лі 

мне з агі дай ска за лі: «Ку пі це ця ля-

чую сос ку», на огул уз нік ла жа дан-

не сха піць дзі ця і збег чы»...

На жаль, на фо рум «Усме-

шак...» і сён ня звяр та юц ца жан-

чы ны з па доб ны мі гіс то ры я мі, 

але баць кі, якія ўжо прай шлі ўсе 

вы пра ба ван ні, заў сё ды на су вя зі. 

«Не бой це ся! Не па ні куй це! У вас 

ёсць мы! Усе праб ле мы вы ра шаль-

ныя!» — за яў ля юць ма мач кі «зай-

чы каў». І хоць на лю дзях яны па да-

юц ца вель мі моц ны мі, спа кой ны мі, 

га то вы мі пе ра адо лець лю быя пе-

ра шко ды, жан чы ны пры зна юц ца, 

што, ка лі за ста юц ца сам-на сам, 

час та ад чу ва юць ся бе без да па-

мож ны мі, пла чуць, бо страх за 

дзі ця не ад пус кае. Як яно бу дзе 

да лей раз ві вац ца, ці не ўзнік нуць 

у яго праб ле мы са слы хам (час та 

та кія дзет кі хва рэ юць на аты ты), як 

бу дзе фар мі ра вац ца яго маўленне 

і як яго ўспры муць у со цы у ме. Які-

мі б пры го жы мі і ра зум ны мі ні ста лі 

та кія дзет кі, але ка лі ў іх бу дзе «ка-

ша ў ро це», ці не ад б'ец ца гэ та на 

ўза е ма ад но сі нах з ра вес ні ка мі?

— Сён ня пра на шу праб ле му 

ні хто не га во рыць. Ці змо жа це вы 

на зваць вя до мых лю дзей з рас ко-

лі най? Усё та му, што гра мад ства 

не пры мае тых, хто ад роз ні ва ец-

ца. Час та лю дзі вы рас та юць з 

комп лек са мі. І мы хо чам мя няць 

стаў лен не да на шых дзя цей і 

на огул лю дзей, якія на ра дзі лі-

ся з па доб най па та ло гі яй. Та му 

мы за пра ша ем у на шы гру пы 

не толь кі баць коў ( і ця жар-

ных жан чын) асаб лі вых дзе-

так. Крыўд на бы ло, ка лі ад на 

з дзяў чын, да якой я па ды шла 

на ву лі цы, на маю пра па но ву 

да лу чыц ца да на шай су пол кі 

ад не ква ла ся: «Гэ та мя не са ба-

ка па ку саў». Жа дан не сха вац-

ца не да па мо жа ра за брац ца 

з жорст кі мі драж ніл ка мі і за-

сце раг чы асаб лі вых лю дзей ад 

фар мі ра ван ня комп лек су не-

паў на вар тас ці. Мы, на ад ва рот, 

шу ка ем асоб з рас ко лі най, га-

то вых у го лас за явіць пра ся бе. 

І нас ужо пад тры маў КВЗ-шнік 

Дзя ніс До ра хаў, па га дзіў ся быць 

на шым «тва рам», — рас каз вае 

На тал ля Ма сюк.

Пе ра крой ваць ад но сі ны ў гра-

мад стве да во лі цяж ка. «Прый шла 

да до му і пла чу», — дзя лі ла ся ад-

на з ма ма чак пас ля пра гул кі. Яе 

«зай чык» гу ляў у пя соч ні цы, і ад на 

з жан чын дэ ман стра тыў на за бра ла 

ад туль сваё дзі ця. «Лю дзей, якія 

так ся бе па вод зяць, трэ ба зра зу-

мець і да ра ваць», — упэ ўне на яшчэ 

ад на ма ма з су пол кі «Усмеш кі на-

шых зай чы каў» Свят ла на КУЧ-

КО. Ка лі нех та не га то вы спа чу ваць 

ці пры маць чу жыя праб ле мы, яму 

заў сё ды пра сцей збег чы. У на шым 

гра мад стве доў га пры ня та бы ло ха-

ваць не ка то рыя хва ро бы, бач ныя 

дэ фек ты, ін ва лід насць, і лю дзям 

яшчэ па трэ бен час пры звы ча іц ца 

да гэ та га. Ды і баць кам асаб лі вых 

дзе так так са ма не аб ход на на ву-

чыц ца так жыць, каб не вы дзя ляц-

ца ў со цы у ме.

А па чы наць трэ ба заў сё ды з ся-

бе, упэў не на Свят ла на: «Гэ та сён-

ня я ма гу ска заць ін шым ма мам, у 

якіх толь кі на ра дзі лі ся дзет кі з рас-

ко лі най, што ўсё бу дзе доб ра. Але 

я ўспа мі наю свае слё зы — трэ ба 

бы ло знай сці сі лы, каб пе ра жыць 

гэ та вы пра ба ван не, са брац ца, бо, 

ка лі вы бу дзе це нер ва вац ца, не 

змо жа це да па маг чы дзі ця ці, сва і мі 

стра ха мі на шко дзі це яму. Важ на 

проста лю біць, ма лы ўсё ад чу вае 

і ра зу мее. Я вель мі люб лю сваю 

дзяў чын ку, ба чу, якая яна ўпэў не-

ная. І яна з гэ тым пой дзе па жыц-

ці»...

Ма мы «зай чы каў» ма раць пра 

ўлас ны рэ абі лі та цый ны цэнтр, дзе 

для ма лых са скі віч на-твар най па-

та ло гі яй бу дуць рас пра ца ва ныя 

комп лекс ныя пра гра мы.

На жаль, сён ня спе цы я ліс таў, 

якія б зай ма лі ся з та кі мі ма лы мі, 

моц на не ха пае. Так, у Бе ла ру сі 

пра цу юць вы дат ныя хі рур гі — 

гле дзя чы на іх бы лых па цы ен таў, 

на ват і не зда га да еш ся, што ма-

лыя на ра джа лі ся «не та кі мі». Але 

апе ра цыі, якая пры бя рэ дэ фект 

з тва ры ка дзі ця ці, не да стат ко ва: 

у «да да так» да та кой знеш нас ці 

ідуць па ру шэн ні функ цый глы тан-

ня, ды хан ня, маўлення. На огул, не-

ка то рым дзет кам да вя дзец ца пе-

ра нес ці не ад ну апе ра цыю. Вель мі 

па трэб на да па мо га ар та дон таў, 

ла га пе даў, оталарынголагаў, неў-

рола гаў, псі хо ла гаў. А па спра буй 

яшчэ знай дзі та го ж дэ фек то ла га, 

які ве дае, як пра ца ваць з дзет ка мі 

з та кой па та ло гі яй. Час та ква лі-

фі ка ва ная да па мо га вы лі ва ец ца 

ў сур' ёз ныя су мы (на прык лад, се-

анс ло га ма са жу мо жа каш та ваць 

ка ля 25 руб лёў). Сем' ям з рэ гі ё-

наў, акра мя та го, што яны му сяць 

пла ціць за ме ды цын скія па слу гі, 

трэ ба зна хо дзіць гро шы на да ро гу 

ў ста лі цу. А коль кі каш тоў на га ча су 

губ ля ец ца на по шук спе цы я ліс таў 

і не аб ход най ін фар ма цыі!

У пла нах ак тыў ных ма ма чак 

«зай чы каў» ства рыць гра мад-

скае аб' яд нан не, ла дзіць вы яз ныя 

пры ём ныя па аб лас ных і ра ён ных 

цэнт рах ра зам са спе цы я ліс та мі 

(мно гія ме ды кі га то вы іх пад тры-

маць), дзе ма лыя і іх баць кі, а так-

са ма ця жар ныя жан чы ны, якія ўжо 

ве да юць пра та кі ды яг наз, змо гуць 

атры маць ква лі фі ка ва ную да па мо-

гу і кан суль та цыі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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УСМЕШ КІ НА ШЫХ ЗАЙ ЧЫ КАЎ

«Я вы ра шы ла па ра іц ца 
з ура чом, што лепш на быць: 
па іль нік Ха бер ма на 
ці ме дэ лаў скую лыж ку. 
Але ака за ла ся, што ён 
пра па доб ныя пры ста са ван ні 
ні чо га не ве даў!»

Та кіх ля лек вы раб ляе ад на з мам су пол кі 
«Усмеш кі на шых зай чы каў».

ЛЕ КІ, ЯКІЯ НЕЛЬ ГА ЗА БЫЦЬ
Што вар та ўзяць з са бой на ад па чы нак

Каб не са пса ваць сваё зна хо джан не 

на ад па чын ку, важ на ўзяць з са бой ап тэч ку, 

асаб лі ва ка лі па да рож ні ча е це з дзі цем. Ма лыя 

горш за да рос лых пе ра но сяць зме ну клі ма ту, 

іх кап рыз ныя жы во ці кі мо гуць не пры няць но вую 

ежу, а бур ная ра дасць ад но вых мяс цін ня рэд ка 

аба роч ва ец ца сі ня ка мі ды ран ка мі... Ды і ці ма ла 

што яшчэ мо жа зда рыц ца? Як су стрэць та кія 

не пры ем нас ці ў поў ным уз бра ен ні, рас ка за ла 

за гад чыца 3-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 

3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі го ра да 

Мін ска Люд мі ла КІП ЦЭ ВІЧ.

На ад па чын ку у баць коў 
па він ны быць пад 
ру кой не каль кі ві даў 
прэ па ра таў. Ся род 
іх сон ца ахоў ныя 
крэ мы, ан ты сеп ты кі 
і пе ра вя зач ны 
ма тэ ры ял, 
га рач ка па ні жаль ныя, 
су праць а лер гіч ныя 
срод кі і ле кі 
ад рас строй ства 
страў ні ка.


