
АД БЯ РЫ ЦЕ Ў ДЗЯ ЦЕЙ 
ДРОБ НЫЯ ГА ДЖЭ ТЫ

— Вы ка ры стан не га джэ таў з пер шых га доў 
жыц ця пры во дзіць да па ру шэн ня рэ фрак цыі. Ужо 
ў 1,5—2 га ды мы вы яў ля ем та кую праб ле му ў 
дзя цей, чые баць кі вель мі ра ду юц ца, ка лі тыя вы-
дат на спраў ля юц ца з не ка то ры мі функ цы я мі ма-
біль на га тэ ле фо на, — ка жа га лоў ны па за штат-
ны дзі ця чы аф таль мо лаг Мі ніс тэр ства ахо-
вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра фе сар 
ка фед ры аф таль ма ло гіі Бе ла рус кай ме ды-
цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 
Вік то рыя КРА СІЛЬ НІ КА ВА. — Праб ле ма ўжо 
на ват не ў тым, што не аб ход на да зі ра ваць сам 
па ток ін фар ма цыі, бо лі шак шко дзіць не сфар мі-
ра ва най псі хі цы, а ў тым, што ў дзі ця чым уз рос це 
во чы яшчэ аб са лют на не пры ста са ва ныя да ра-
бо ты на бліз кай ад лег лас ці! Усе цац кі да 3 га доў 
па він ны быць аб' ём ны мі, мяк кі мі, яр кі мі. Нель га 
да зва ляць дзі ця ці раз гляд ваць дроб ны шрыфт. 
У ран нім школь ным уз рос це дзе ці па він ны ка-
рыс тац ца план шэ та мі, пры чым у 6—12 га доў 
гэ та па він на быць у агуль най скла да нас ці ка ля 
га дзі ны ў дзень, з аба вяз ко вы мі пе ра пын ка мі. 

5—15 хві лін пра гля-
ду мульт філь маў — 
так са ма толь кі на 
вя лі кім эк ра не. Ідэа-
льна пра па на ваць 
дзі ця ці аў ды як ні гі. 
У про ці лег лым вы-
пад ку ма лое мо жа 
стаць і ка са во кім за 
лі ча ныя ме ся цы.
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У аф таль ма ло гіі для ба-
раць бы з та кі мі рас паў сю-
джа ны мі за хвор ван ня мі, 
як глаў ко ма або ка та рак-
та, па та ло гія сят чат кі або 
пры ро джа ная па та ло гія, 
сён ня вы кон ва юц ца са мыя 
су час ныя спо са бы хі рур-
гіч на га і ла зер на га ля чэн-
ня. Ука ра ня юц ца ўлас ныя 
ўні каль ныя рас пра цоў кі, 
якія або на огул не вы кон-
ва юц ца ў све це, або прак-
ты ку юц ца толь кі ў лі ча ных 
кра і нах.

Ле тась у дзяр жаў ных ста цы-
я на рах пра ве дзе на ка ля 60 ты-
сяч хі рур гіч ных апе ра цый, ка ля 
30 ты сяч — ла зер ных. Толь кі з 
пры чы ны ад сла ен ня сят чат кі ў 
Рэс пуб лі кан скім аф таль ма ла-
гіч ным цэнт ры (зна хо дзіц ца на 
ба зе 10-й мін скай баль ні цы) іх 
зроб ле на ка ля 600. У цэнт ры, 
да рэ чы, апе ры ру юць і дзя цей з 
вель мі цяж кай па та ло гі яй, акра-
мя та го, аказ ва юць не ад клад ную 
да па мо гу. А на ба зе 4-й мін скай 
дзі ця чай баль ні цы раз ме шча ны 
Рэс пуб лі кан скі дзі ця чы аф таль-
ма ла гіч ны цэнтр — так са ма з са-
мым су час ным аб ста ля ван нем. 
На огул у Бе ла ру сі прак ты ку юц ца 
ўсе ві ды хі рур гіч на га ўмя шан ня, 
якія толь кі вы кон ва юц ца ў све це. 
Ва ўсіх рэ гі ё нах ро бяць ла зер ныя 

апе ра цыі пры вы яў лен ні рэ ці на-
па тыі не да но ша ных, дзя ку ю чы 
ча му зні жа ец ца коль касць ін ва-
лі даў па зро ку з та кой па та ло гі яй. 
Ста но вяц ца да ступ ны мі і вы со-
ка тэх на ла гіч ныя ме та ды аб сле-
да ван ня, імк лі ва пры рас тае на-
огул коль касць роз ных ві даў да-
сле да ван няў: функ цы я наль ных 
за 5 га доў — у тры ра зы, уль тра-
гу ка вых — у два.

Аф таль ма ла гіч ная па та ло-
гія — ад на з са мых рас паў сю джа-
ных праб лем са зда роў ем у дзя-
цей. Га лоў ным чы нам, су стра ка-
юц ца ана ма ліі рэ фрак цыі, мі я пія. 
Па кі даць гэ та без ува гі нель га, 
бо на ват пры сла бай сту пе ні блі-
за ру кас ці мо гуць быць сур' ёз ныя 
праб ле мы з сят чат кай, што мо жа 
скон чыц ца не зва рот най стра тай 
зро ка вай функ цыі. Раз ві ва ец ца ў 
та кіх дзя цей і ка са во касць.

Ці ка ва, што дзе цям з мі я пі-
яй нель га за ба ра няць фі зіч ную 
на груз ку, як ра бі лі ра ней, ка-
лі вы зва ля лі ад фіз куль ту ры ў 
шко ле. Апош нія да сле да ван ні 
па ка за лі, што ад сут насць уме-
ра най фі зіч най на груз кі на ват 
спры яе за хвор ван ню! Ка рыс-
ны мі пры ана ма лі ях рэ фрак цыі 
бу дуць пла ван не, ха да, бег, лы-
жы, ро лі кі, бад мін тон, на столь ны 
тэ ніс — га лоў нае, абы сці ся без 
акра ба ты кі.

75 пра цэн таў лю дзей, якія па ку ту юць 
ад дэ прэ сіі, не атрым лі ва юць адэ кват-
на га ля чэн ня — та кія звест кі пры во-
дзіць Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы 
зда роўя. Праб ле ма па гра жае зні жэн-
нем пра ца здоль нас ці і на ват са ма губ-
ствам. Між тым маг чы мас ці для вы ра-
шэн ня праб ле мы ёсць.

Дэ прэ сія мо жа на пат каць ка го за ўгод на, 
на ват дзя цей, якія бу дуць скар дзіц ца пры 
гэ тым на ней кае дрэн нае са ма ад чу ван не — 
боль у жы ва це або не маг чы масць за снуць. 
Гэ та мо жа збіць з пан та лы ку на ват ура ча, 
які бу дзе шу каць са ма тыч нае, а не псі хіч-
нае за хвор ван не. Та му важ на вучыць дзя цей 
звяр тац ца з ней кі мі пы тан ня мі да школь ных 
псі хо ла гаў, а так са ма ў цэнт ры дру жа люб на га 
стаў лен ня да пад лет каў, ку ды, як па каз вае 
прак ты ка, звяр та юц ца дзя ку ю чы прын цы пу 
ана нім нас ці на ват баць кі. Праў да, да рос лыя 
мо гуць атры маць да па мо гу, зноў жа, на ана-
нім най асно ве і ва ўста но вах ахо вы зда роўя 

(21 ка бі нет псі ха ла гіч най да па мо гі пра цуе ў 
Мін ску пры звы чай ных па лі клі ні ках).

— Дэ прэ сія, да рэ чы, не пры во дзіць ад ра зу 
да па ста ноў кі на ўлік, аб ме жа ван ня ў ва дзі цель-
скіх пра вах і г. д., а та му мо жа це сме ла звяр-
тац ца ў спе цы яль ныя псі хі ят рыч ныя ме ду ста но-
вы, — тлу ма чыць ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска-
га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра псі хіч на га 
зда роўя Аляк сандр СТАР ЦАЎ. — Дэ прэ сія 
лі чыц ца за хвор ван нем, ка лі па ні жа ны на строй 
на зі ра ец ца больш за два тыд ні, спа лу ча юц ца 
пры гэ тым ра зу мо вая, эма цы я наль ная і ру халь-
ная за тар мо жа насць. А для та го, каб па збег-
нуць па доб ных не пры ем нас цяў, ру хай це ся на-
пе рад па кро ку, раз бі вай це вя лі кі аб' ём ра бо ты 
на част кі. Важ ныя ра шэн ні не пры май це ў адзін 
мо мант — аб мяр куй це з кім-не будзь, па раз-
маў ляй це, па рай це ся. Зна хо джан не ў адзі но це 
толь кі ўзмац няе тры вож насць, не да вер лі васць. 
Вы ка рыс тоў вай це ар се нал тых рэ чаў, якія вам 
пры ўзні ма юць на строй. Ха дзі це пеш шу, што дня 
пры май це лю быя вод ныя пра цэ ду ры, каб зняць 
на пру жан не. А спірт но га і ка ля ро вых на по яў па-
менш — нер во вая сіс тэ ма вам ад дзя чыць.

Праб ле ма дэ прэ сіі мо жа быць звя за на і з 
на яў нас цю лю бо га хра ніч на га за хвор ван ня, 
на прык лад сар дэч на-са су дзіс та га (у кра і не 
сён ня ка ля 2 млн лю дзей хварэюць на ар тэ-
рыя льную гі пер тэн зію, ка ля 1 млн — ішэ міч-

ную хва ро бу сэр ца, 415 ты сяч — цэ рэб ра вас-
ку ляр ныя за хвор ван ні). Не вы леч нае за хвор-
ван не аба вяз ко ва ўплы вае на на шу псі хі ку. З 
дру го га бо ку, і стан на шай псі хі кі ўплы вае на 
вы нік ля чэн ня той жа гі пер тэн зіі і стэ на кар дыі. 
Ад спе цы я ліс таў у та кім вы пад ку па тра бу ец-
ца ўсё гэ та ўліч ваць, бо пры мя нен не тых жа 
бэ та ад рэ наб ла ка та раў мо жа ўзмац няць дэ-
прэ сію. Хо ча це са бе да па маг чы — па ве дам-
ляй це ўра чу пра па доб ныя праб ле мы.

ШТО РА БІЦЬ, КА ЛІ ВЫ ЗА ПА ДО ЗРЫ ЛІ 
Ў СЯ БЕ ДЭ ПРЭ СІЮ
� Па дзя лі це ся ва шы мі па чуц ця мі з ча ла ве-

кам, яко му да вя ра е це. Звяр ні це ся да спе цы я-
ліс та, спа чат ку да ўчаст ко ва га тэ ра пеў та.

� Пра цяг вай це ра біць тое, што пры но сі ла 
вам не ка лі за да валь нен не, на ват ка лі ня ма 
на строю.

� Пад трым лі вай це ста сун кі з сям' ёй.

� Гу ляй це, вы кон вай це якія-не будзь фі зіч-
ныя прак ты ка ван ні.

� Не па ру шай це рэ жым хар ча ван ня і сну.

� Май це на ўва зе, што лю быя псі ха сты му-
ля та ры мо гуць па гор шыць сі ту а цыю.

� Каб не пра пус ціць дэ прэ сію ў свай го дзі-
ця ці, шу кай це час, каб пра во дзіць яго ра зам з 
ім. Заў сё ды спра буй це вы свет ліць, што не па-
ко іць дзі ця, што ад бы ва ец ца ў шко ле.

� Да па ма жы це ўсё гэ та зра біць та му, у 
ка го ёсць дэ прэ сія, але не за бы вай це пры 
гэ тым пра ся бе.

� Дэ прэ сія пас ля на ра джэн ня дзі ця ці — 
вель мі рас паў сю джа ная з'я ва. Ад яе па ку туе 
кож ная шос тая ма ла дая ма ма, якая ста но віц ца 
ня здоль най вы кон ваць паў ся дзён ныя спра вы, 
губ ляе ці ка васць да ўся го, што ра ней пры но сі-
ла за да валь нен не. Як пра ві ла, пры гэ тым з'яў-
ля ец ца сан лі васць або бяс сон ні ца, тры во га, 
не ра шу часць, па чуц цё ві ны і ад чаю, дум кі аб 
пры чы нен ні са бе шко ды, слё зы без пры чы-
ны, пра па дае апе тыт, зні жа ец ца кан цэнт ра цыя 
ўва гі, па чы нае зда вац ца, што ня ма сіл да гля-
даць ні ся бе, ні дзі ця. Без ад па вед на га ля чэн ня 
пас ля ро да вая дэ прэ сія мо жа цяг нуц ца ме ся цы 
і на ват га ды. Та му ра бі це ўсё, аб чым ска за на 
вы шэй, і па чы най це з ві зі ту да ўра ча.

� Па мя тай це: вы або ва шы бліз кія мо гуць 
выздаравець, як гэ та ад бы ло ся са мно гі мі 
ін шы мі людзь мі

�

Апош нія 7 га доў на ры нак што год трап ляе звыш 100 
най мен няў но вых ай чын ных ле каў. У 2015-м, на прык-
лад, бы ло за рэ гіст ра ва на 187 най мен няў, ле тась — 
116. Гэ та ге не рыч ныя прэ па ра ты — ана ла гі, якія даў-
но вы ка рыс тоў ва юц ца ў све це і ўжо да ка за лі сваю 
эфек тыў насць. Вы раб сва іх — гэ та ні жэй шы кошт, бо 
мы не за тра ці лі ся на вы пра ба ван ні, вы хад на ры нак 
і г.д., ад нак за мя ніць та кім чы нам аб са лют на ўсе ле кі 
не ўяў ля ец ца маг чы мым. У све це ня ма ні вод най кра і-
ны, якая б вы раб ля ла ўсе прэ па ра ты. Штось ці кож ная 
кра і на на бы вае за мя жой, у тым лі ку і мы.

Па вод ле слоў на чаль ні ка ўпраў лен ня ар га ні за цыі вы-
твор час ці і перс пек тыў на га раз віц ця Дэ парт амен та фар-
ма цэў тыч най пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац ця ны ТУ МЕ ЛІ, за апош нія 5 га доў у 
ма дэр ні за цыю фарм прадп ры ем стваў бы ло ін вес та ва на больш 
за 200 млн до ла раў (як унут ра ных рэ сур саў, так і пры цяг ну тых). 
Да 2020 го да ма дэр ні за цыя дзе ю чых вы твор час цяў па він на 

быць за вер ша на, па ра лель на 
бу дуць ства рац ца і но выя за во-
ды, ска жам, па вы пус ку ан ты рэ-
тра ві рус ных прэ па ра таў.

Звыш 80 пра цэн таў ле каў 
ва ўпа коў ках, якія пры мя ня юц-
ца ў ста цы я на рах, — ай чын ныя. 
Та кая пра пор цыя за ха ва ец ца і 
на да лей. Асар ты мент між тым 
бу дзе па шы рац ца за кошт тых 
жа ге не ры каў. Фарм прадп ры-
ем ствы ўсё ак тыў ней пра цу юць 
з буй ны мі транс на цы я наль ны мі 
кам па ні я мі све ту. Pfіzer, на прык-
лад, на ме ра ны вы раб ляць ле кі на 
«Бел мед прэ па ра тах» — з пры-
цэ лам на рэа лі за цыю не толь кі 
ўнут ры кра і ны, але і ў ЕА ЭС.

Пе рад тым як тра піць на 
ўнут ра ны ры нак, усе ле кі, у 
тым лі ку і ім парт ныя, пра хо-
дзяць пра цэ ду ру дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі (гэ та свед чыць аб 
тым, што якасць і бяс пе ка ўжо 
да ка за ны), пас ля ча го сіс тэ ма 
фар ма ка наг ля ду ад соч вае да-

лей шы лёс кож на га прэ па ра та — збі ра юц ца па ве дам лен ні ад 
мед ра бот ні каў і фар ма цэў таў аб вы пад ках не га тыў ных эфек-
таў. Усё ж та кі прэ па ра ты мо гуць па-роз на му ўздзей ні чаць на 
лю дзей, бы вае і ін ды ві ду аль ная не пе ра нос насць ней ка га рэ чы-
ва. Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя мо жа ў вы ні ку вы нес ці ра шэн не 
аб пры пы нен ні дзярж рэ гіст ра цыі і аба ра чэн ня на рын ку

�

Да іх ад но сяц ца ін фек цыі (урэ-
трыт, цыс тыт, пі е ла неф рыт), 
мо ча ка мен ная хва ро ба і рак ма-
ча во га пу зы ра. У пер шую чар гу 
вы трым лі вай це пра ві лы аса біс тай 
гі гі е ны і аба вяз ко ва ля чы це ўсе 
ін фек цыі і за хвор ван ні, каб пра фі-
лак та ваць рак ма ча во га пу зы ра. 
На ват «лёг кі» цыс тыт мо жа за бяс-
пе чыць ус клад нен ні ў вы гля дзе 
пі е ла неф ры ту. Па збя гай це не аба-
ро не на га сек су, каб не зай мець ін-
фек цыі, якія пе ра да юц ца па ла вым 
шля хам.

— Пад час ця жар нас ці сце ра жы це ся 
цыс ты ту і пі е ла неф ры ту. Пры пер шых 
хва ра ві тых сімп то мах звяр ні це ся да ўра-
ча, — рэ ка мен дуе ўрач-тэ ра пеўт 11-й 

га рад ской па лі клі ні кі Мін ска Ка ця ры на 
МА ШЧАН КА. — Не па ру шай це вод на-са-
ля вы аб мен, не зло ўжы вай це са лё ным, 
тлус тым, сма жа ным і вы печ кай. Нель га 
ку рыць: ку рэн не па вы шае ры зы ку раз-
віц ця зла я кас най пух лі ны ма ча во га пу зы-
ра ў 4 ра зы. Ліш няя ва га па вя ліч вае ве-
ра год насць уз нік нен ня ін фек цый ных за-
хвор ван няў, уз мац няе на груз ку на ныр кі. 
Не да пус кай це та го, каб ва га ад хі ля ла ся 
ад нор мы больш як на 5—10 пра цэн таў. 
Дэ фі цыт фі зіч най ак тыў нас ці ства рае 
за стой кры ві ў ніж няй част цы ту ла ва, 
зні жае іму ні тэт. Вы со кі ціск па гар шае 
стан са су даў, якія хар чу юць ныр кі, мо-
ча вы дзя ляль най сіс тэ мы. У хво рых на 
цук ро вы дыя бет у 4—5 ра зоў па вы ша на 
ры зы ка ін фек цый на-за па лен чых за хвор-
ван няў мо ча вы дзя ляль най сіс тэ мы.

Ле ка вая бяс пе каЛе ка вая бяс пе ка  ��

І СА БЕ, 
І СУ СЕ ДЗЯМ

Па боч ны эфект 
ад «хі міі» 
мож на зні зіць

Ад ной з най ноў шых 
рас пра цо вак бе ла рус кіх 
ву чо ных ста ла ра бо та 
па зні жэн ні па боч ных 
эфек таў вя до мых хі мі я-
прэ па ра таў для ля чэн ня 
ан ка ла гіч ных за хвор-
ван няў. Гэ тыя ле кі па-
спра ба ва лі спа лу чаць 
з суб стан цы я мі, сін тэ за-
ва ны мі на шы мі хі мі ка мі 
з Ін сты ту та фі зі ка-ар га-
ніч най хі міі. Вы пра ба ван-
ні на экс пе ры мен таль ных 
жы вё лах па ка за лі, што 
та кое пры мя нен не ро біць 
маг чы мым да сяг нен не 
су праць пух лін на га эфек-
ту пры вы ка ры стан ні 
до зы «хі міі» ў 10, а тое і 
ў 1000 ра зоў мен шай!

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  ��

ПАЎ МЕ СЯ ЦА БЕЗ НА СТРОЮ?

� Па збя гай це 
пе ра аха лодж ван ня.

� Не на сі це цес ную бя ліз ну.

� Не зло ўжы вай це 
ал ка го лем, ка вай і ча ем.

� Вы пі вай це да стат ко вую 
коль касць ва ды.

� Ужы вай це га род ні ну 
і фрук ты.

� Рэ гу ляр на пры май це душ.

� Тры май це мыш цы 
ў то ну се — ру хай це ся.

� Са чы це за ўзроў нем 
цук ру ў кры ві і 
ар тэ рыя льным ціс кам.

Не ра бі ня пра віль наНе ра бі ня пра віль на  ��

Што лепш для ны рак...
Як па збег нуць 

са мых рас паў сю джа ных за хвор ван няў 
мо ча вы дзя ляль най сіс тэ мы?

Ві зіт да аф таль мо ла гаВі зіт да аф таль мо ла га  �� Фіз куль ту ра 
па трэб на і блі за ру кім


