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Гэ ты вы па дак, на жаль, не адзін-

ка вы — па ста тыс ты цы, праб ле ма 

дзі ця ча га траў ма тыз му ак ту аль ная 

і зай мае ў струк ту ры пер ша сна га 

за хвор ван ня дру гое мес ца. Ся род 

усіх траў маў, якія атрым лі ва юць дзе-

ці, больш за 80 % — гэ та бы та выя і 

ву ліч ныя, а траў ма тызм у дзі ця чым 

уз рос це не рэд ка ста но віц ца пры чы-

най ін ва лід нас ці, ад зна чы ла ўрач-гі-

гі е ніст ад дзя лен ня гі гі е ны дзя цей 

і пад лет каў ДУ «Мін скі га рад скі 

цэнтр гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі» Іры на 

ПА ЗНЯК. Ка лі ка заць пра пры чы ны 

траў ма тыз му, то ся род іх 30—35 % — 

гэ та ўда ры, 20—22 % — па дзен ні, 

18—20 % — па шко джан ні вост ры мі 

прад ме та мі. «Што год мы кан ста ту ем, 

што па па каз чы ку, як траў ма тыз му 

на 100 ты сяч дзя цей пры хо дзіц ца ад 

8 да 10 ты сяч вы пад каў», — па ве да-

міў вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

ла ба ра то рыі на ступ стваў траў маў 

і за хвор ван няў па зва ноч ні ка і спін-

но га моз га ДУ «РНПЦ траў ма та ло гіі 

і ар та пе дыі», га лоў ны па за штат ны 

дзі ця чы ар та пед-траў ма то лаг Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя Дзміт-

рый ЦЕ СА КОЎ.

ДЗЕ НАС ЧА КАЕ 
НЕ БЯС ПЕ КА...

Час цей за ўсё дзі ця чы траў ма тызм 

зда ра ец ца ў вы ні ку не да стат ко ва га 

кант ро лю за дзець мі з бо ку баць коў і 

не да стат ко вай асвет ніц кай ра бо ты з 

дзець мі і баць ка мі на тэ му та го, якія 

не бяс пе кі мо гуць прад стаў ляць гуль-

ня выя пля цоў кі і спар тыў ныя комп лек-

сы, лі чыць Іры на Па зняк. «Та му ад на 

з за дач дзяр жаў ных ор га наў і ор га наў 

дзяр жаў на га са ні тар на га на гля ду — 

гэ та ўвя дзен не но вых стан дар таў бяс-

пе кі для асноў ных прад ме таў спа жы-

ван ня, у тым лі ку дзі ця чых гуль ня вых 

пля цо вак, і адап та цыі на ва коль на га 

ася род дзя пад па трэ бы дзя цей», — 

ска за ла яна.

Па ста тыс ты цы, най больш не бяс-

печ ны мі для дзя цей з'яў ля юц ца арэ лі. 

На прык лад, па па тра ба ван ні ДАСТ і 

СТБ на дзі ця чых гуль ня вых пля цоў ках 

не да зва ля ец ца ўста ноў ка арэ ляў з 

жорст кі мі эле мен та мі пад ве су. Але 

та кія арэ лі мы і сён ня мо жам час та 

ўба чыць у два рах — іх уста ля ва лі ра-

ней, ка лі та кіх пра віл яшчэ не бы ло, 

але арэ лі за ста лі ся. На дру гім мес цы 

па не бяс пе цы — ка ру се лі: перш чым 

да зва ляць дзі ця ці ка тац ца на іх, спе-

цы я ліс ты ра юць баць кам агле дзець 

эле мен ты, якія вер цяц ца і мо гуць за-

шча міць ру ку ці ін шую част ку це ла. 

Ка лі на па доб ных ка ру се лях ёсць ней-

кія вы сту па ю чыя част кі, вост рыя краі, 

то, вя до ма, трэ ба вы клю чыць зна хо-

джан не дзі ця ці на гэ тай пля цоў цы. На 

трэ цім мес цы па не бяс пе цы — гор кі, 

час цей за ўсё яны ме та ліч ныя, та му 

не рэ ка мен ду ец ца да зва ляць дзе цям 

ка тац ца на іх у спя ко ту. Перш чым 

да пус ціць ту ды дзі ця, вар та пе ра ка-

нац ца, ці мае гор ка ага ро джу або 

бор цік. 

Пры вы ба ры дзі ця чай пля цоў кі 
спе цы я ліс ты ра яць ад да ваць пе ра-

ва гу тым, якія аб ста ля ва ны бяс печ-

ным гу мо вым па крыц цём, якое маг-

ло б змяк чыць удар пры па дзен ні. 

Да рэ чы, та кое па крыц цё сце лец ца ў 

боль шас ці два роў но ва бу доў ляў і на 

пля цоў ках уста ноў аду ка цыі, а вось 

два ро выя тэ ры то рыі «старых» да-

моў звы чай на ма юць тра вя ное, 

зем ля ное або на огул ас фаль та вае 

па крыц цё.

Важ на, ці ўмее дзі ця пра віль на ка-

рыс тац ца фіз куль тур ным або гуль ня-

вым транс фор ме рам у летніках, у два-

ры до ма ды ін шых мес цах. «У РНПЦ

мы пры ма ем усю траў му пазваночніка 

па рэс пуб лі цы і кант ра лю ем яе — ма-

гу ад зна чыць, што ў лет ні пе ры яд эле-

мен тар нае па дзен не на яга дзі цы пры-

во дзіць да та го, што дзе ці ла ма юць 

хвас цец, кры жо выя ад дзе лы і гэ так 

да лей. Не та му, што ві на ва ты трэ на-

жор або гуль ня вое аб ста ля ван не, а 

та му, што гэ та бы ло не ча ка на, це ла 

па слаб ле на. Не аб ход на ву чыць дзі ця 

пра віль на імі ка рыс тац ца. Дзі ця чы ар-

га нізм рас це, і тое, што ён па тра буе 

па ста ян на га ру ху — нар маль на, усё 

ўпі ра ец ца ў тое, ці ўмее дзі ця пра-

віль на ўпа сці, згру па вац ца на ват пры 

не ча ка нас ці, ці ўме юць гэ та ра біць 

баць кі, школь ны на стаў нік, каб па ка-

заць дзі ця ці», — рас каз вае Дзміт рый 

Це са коў. Так са ма ён ад зна чыў, што 

важ на па ста віц ца да траў мы сур' ёз на, 

та му што ча сам пацярпелага пры во-

зяць не эк стран на, а праз дзень, два, 

тры, лі ча чы, што траўма нявартая ўва-

гі. «Удар дзі ця мо жа пе ра жыць без 

праб лем, а мо жа і атры маць сур' ёз нае 

па шко джан не. Ка лі яго свое ча со ва 

не ды яг нас та ваць, то мо гуць быць 

сур' ёз ныя на ступ ствы», — пад крэс-

ліў док тар.

...І ХТО АД КАЗ ВАЕ 
ЗА БЯС ПЕ КУ

На ця пе раш ні мо мант (да 1 чэр ве-

ня 2020 го да) дзі ця чыя гуль ня выя пля-

цоў кі аб ста ля ва ныя ў ад па вед нас ці з 

на цы я наль ны мі стан дар та мі бяс пе кі. 

У кож на га аб' ек та на дзі ця чай пля цоў-

цы (арэ лі, пе ра кла дзі на, ка ру се лі) па-

він ны быць паш парт на аб ста ля ван не 

і па цвяр джэн не ад па вед нас ці аб ста-

ля ван ня па тра ба ван ням бяс пе кі.

На аб слу гоў ван ні ў ка му наль ных 

прад пры ем стваў жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі Мін ска сён ня зна хо-

дзіц ца 4072 дзі ця чых і спар тыў ных 

пля цо вак, на якіх уста ноў ле на 27 

ты сяч адзі нак дзі ця ча га і спар тыў-

на га аб ста ля ван ня. На мес нік ге не-

раль на га ды рэк та ра ДВА «Мін ская 

га рад ская жыл лё вая гас па дар ка» 

Аляк сей ГЕ РА СІМ ЧЫК рас ка заў, 

што пра ду гле джа ны роз ныя ві ды кант-

ро лю спраў нас ці і бяс пе кі дзі ця чых і 

спар тыў ных пля цо вак. «Па-пер шае, 

гэ та што дзён ны ві зу аль ны кант роль з 

мэ тай вы зна чэн ня бач ных кры ніц не-

 бяс пе кі. Па-дру гое, кант роль функ цы я -

на ван ня, які пра во дзіц ца адзін раз

на квар тал, з мэ тай пра вер кі тры ва-

лас ці і ўстой лі вас ці аб ста ля ван ня. 

Ка лі зда ра юц ца ней кія над звы чай-

ныя сі ту а цыі, то, вя до ма, пра хо дзіць 

па за пла на вы кант роль. У кож на га 

дзі ця ча га гуль ня во га аб ста ля ван ня 

ёсць тэх ніч ны паш парт, які вы да ец ца 

прад пры ем ствам-вы твор цам, у ім вы-

раз на па ка за на, як па він на фік са вац-

ца і ўста лёў вац ца гэ та аб ста ля ван-

не. Вя лі кія спар тыў ныя і гуль ня выя 

дзі ця чыя комп лек сы ўста лёў ва юц ца 

на два ро вых тэ ры то ры ях толь кі ад па-

вед на з пра ект на-каш та рыс най да ку-

мен та цы яй», — рас тлу ма чыў Аляк сей 

Ана то ле віч. Ён ад зна чыў, што кож ны 

год го рад зай ма ец ца ка пі таль ным ра-

мон там дзі ця чых і спар тыў ных пля цо-

вак. На прык лад, у 2018-м у Мін ску 

па пра гра ме ка пі таль на га ра мон ту 

два ро вых тэ ры то рый бы ло ад ра ман-

та ва на 10 аб'ек таў, у тым ліку  там 

уста лёў ва ла ся спар тыў нае аб ста ля-

ван не. Сё ле та ў пла нах ад ра ман та-

ваць яшчэ 19 спар тыў ных і дзі ця чых 

пля цо вак. «Вар та ад зна чыць, што і ў 

мі ну лым і ў гэ тым го дзе на ўсіх пля-

цоў ках, якія тра пі лі пад ка пі таль ны 

ра монт, па бу да ва лі ага ро джу для 

бяс пе кі дзя цей, — пад крэс ліў Аляк-

сей Ге ра сім чук. — Але га лоў нае пра-

ві ла бяс пе кі — гэ та ўсё ж та кі на гляд 

да рос лых. Так са ма важ на пра віль на 

экс плу а та ваць аб ста ля ван не, та му 

што час та знос і па лом кі звя за ныя, 

на прык лад, з тым, што на дзі ця чых 

спар тыў ных кан струк цы ях ча мусь ці 

аказ ва юц ца да рос лыя, на якіх па ва-

зе гэ тыя кан струк цыі не раз лі ча ны. 

Сёлета толь кі за чэр вень бы ло вы-

яў ле на 102 адзін кі аб ста ля ван ня, якія 

пад ля га лі бя гу ча му ра мон ту. Ка лі аб-

ста ля ван не пры зна на не пры дат ным 

для да лей шай экс плу а та цыі, яно не-

ад клад на дэ ман ту ец ца і за мя ня ец ца 

на та кое ж но вае».

Што да ты чыц ца дзі ця чых пля цо вак 

на тэ ры то ры ях уста ноў аду ка цыі, то 

да 15 жніў ня ўсе яны па він ны быць 

пра ве ра ны спе цы я ліс та мі на бяс-

пе ку і га тоў насць пры няць дзя цей у 

но вым на ву чаль ным го дзе. Акра мя 

та го, у сад ках і шко лах пра вя ра юц-

ца яшчэ і пя соч ні цы. «З кра са ві ка да 

каст рыч ні ка іс нуе план ла ба ра тор ных 

да сле да ван няў, мы пра вя ра ем пя соч-

ні цы на на яў насць гель мін таў, — рас-

каз вае Іры на Па зняк. — Ка лі зна хо-

дзяц ца яй кі гель мін таў, гэ та перш за 

ўсё аска ры да са ба чая, то пра во дзіц-

ца апарван не пяс ку кі пе нем аль бо 

поў ная яго за ме на. Што год да мая 

ўсе дзі ця чыя ўста но вы аду ка цыі пра-

вод зяць за ме ну пяс ку, пры гэ тым мы 

па тра бу ем па свед чан не яго якас ці». 

А вось пя соч ні цы ў два рах жы лых да-

моў на гель мін та ла гіч нае аб сле да ван-

не ад праў ля юц ца толь кі вы ба рач на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

КАБ ГУЛЬ НЯ 
НЕ СКОНЧЫЛАСЯ 

БЯДОЙ

Фота носіць ілюстрацыйны характар.
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Аб лас ны ту рысц ка-спар тыў ны злёт, што пра-
хо дзіў з 17 да 19 лі пе ня ў аг ра га рад ку Пя рэ-
дзел ка Ло еў ска га ра ё на, аб' яд наў ка ля 
300 маладых людзей, якія прад стаў ля юць 
25 ка ман даў з усіх ра ё наў воб лас ці і Го ме ля. 
У турз лё це ўдзель ні ча лі пад лет кі, якія па тра-
бу юць па вы ша най пе да га гіч най ува гі, зна хо-
дзяц ца на роз ных улі ках, а так са ма ва лан цё-
ры. Уз рост удзель ні каў — ад 14 да 18 га доў.

Фо та Бел ТА.

У ГАР МО НІІ 
З ПРЫ РО ДАЙ
Кір маш эка ла гіч най і ар га ніч най ежы 

прой дзе ў Мін ску 21 лі пе ня
Гэ та ўжо дру гое ме ра пры ем ства з се рыі «У гар мо ніі з 

пры ро дай». Яго ар га ні за та ра мі вы сту па юць эка ла гіч ная 

ўста но ва «Аг ра-Эка-Куль ту ра» і гра мад скае аб' яд нан не 

«Эка дом» пры пад трым цы «Соаlіtіоn Сlеаn Bаltіс».

Мін ча не змо гуць па зна ё міц ца з фер ме ра мі, да ве дац ца пра 

тое, як і што яны вы рошч ва юць. І, вя до ма, на быць эка ла гіч на 

чыс тую зе ля ні ну, ага род ні ну, яга ды, мёд, кру пы, ма лоч ныя 

пра дук ты і яй кі. А ка лі пра дук цыя спа да ба ла ся, мож на бу дзе 

да мо віц ца аб па стаў ках, па коль кі мно гія фер ме ры рэ гу ляр на 

пры во зяць у Мінск сваю пра дук цыю.

Усіх вы твор цаў аб' яд ноў ва юць ар га ніч ныя прын цы пы вы-

рошч ван ня пра дук таў, гэ та зна чыць без пры мя нен ня яда хі мі ка-

таў, штуч ных мі не раль ных угна ен няў, з вы ка ры стан нем прын-

цы паў вя дзен ня ар га ніч най гас па дар кі, без шко ды пры ро дзе. 

На кір ма шы на вед валь ні каў ча ка юць дэ гус та цыя фер мер скай 

пра дук цыі, май стар-кла сы па ло зап ля цен ні і вы ці нан цы, ла та-

рэя, удзель ні кам якой ста но віц ца кож ны па куп нік, а пры зам — 

фер мер скія пры сма кі, кан суль та цыі экс пер таў.

Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца з 12.00 да 16.00 па ад ра се: 

ву лі ца Куй бы ша ва, 9/8, куль тур ны цэнтр «Кор пус». Ува ход 

сва бод ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

НЯСУМНАЕ НЯСУМНАЕ 
ЛЕТАЛЕТА

Смак жыц цяСмак жыц ця


