
11 чэрвеня 2014 г. 5

Выпуск 
№  9 (320) Дэ віз сё лет няй кам па ніі 

— «Бяс печ ная кроў для 
ра та ван ня ма ці». Су свет ная 
ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 

ўказ вае та кім чы нам на 
свое ча со вы до ступ да 

бяс печ най кры ві для 
па пя рэдж ван ня ма ця рын скай 

смя рот нас ці. У све це яшчэ 
за ста юц ца вы пад кі гі бе лі 
жан чын ад ус клад нен няў 

ця жар нас ці і ро даў. Асноў ная 
пры чы на — цяж кая стра та 

кры ві. Амаль усе гэ тыя 
вы пад кі ад бы ва юц ца ў 

Паўд нё вай Аф ры цы і 
Паўд нё вай Азіі.

Што год пры клад на 160 ты ся-
чам па цы ен таў баль ніч ных ар га-
ні за цый ахо вы зда роўя на шай 
кра і ны пе ра лі ва юць до нар скую 
кроў. За бяс пе чыць не аб ход-
ныя за па сы мож на толь кі пры 
ўмо ве рэ гу ляр най зда чы кры ві 
доб ра ах вот ны мі не аплат ны мі 
до на ра мі.

— На шы ар га ні за цыі ахо вы 
зда роўя ў поў ным аб' ёме за бяс-
пе ча ны не аб ход ны мі кам па не н-
та мі кры ві і ле ка вы мі срод ка-
мі, якія атрым лі ва юць з плаз-
мы кры ві, уклю ча ю чы за бес пя-
чэн не ге мат ранс фу зій на га (з 
пераліваннем крыві) су пра ва-
джэн ня вы со ка тэх на ла гіч ных 
апе ра тыў ных умя шан няў, — па-

ве дам ляе ды рэк тар Рэс пуб лі-
кан ска га на ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра транс фу зі я ло гіі 
і ме ды цын скіх бія тэх на ло гій 
Ге надзь ХУ ЛУП. — Ле тась 
упер шы ню за 80 га доў іс на ван ня 
служ ба кры ві пе ра вы сі ла на рых-
тоў ку плаз мы. На огул уда ло ся 
пе ра вы ка наць усе па каз чы кі 
дзей нас ці.

Ле тась у кра і не па ча ла ся 
ак тыў ная ра бо та па раз віц ці 
бяз вы плат на га до нар ства. Ар-
га ні за та ра мі та ко га до нар ства 
з'яў ля юц ца ўсе мед ра бот ні кі, 
гра мад скія ар га ні за цыі і аб' яд-
нан ні. Уся го ў бяз вы плат ным до-
нар стве ў 2013 го дзе ўзя лі ўдзел 

3600 ча ла век.
Кроў і пра дук ты кры ві лі чаць 

уні каль ным рэ сур сам, які мож на 
атры маць толь кі ад лю дзей, якія 
зда юць кроў або яе кам па не нты. 
Са мы мі бяс печ ны мі лі чац ца до-
на ры-доб ра ах вот ні кі — аль тру-
іс ты, якія ад чу ва юць ма раль ны 
доўг і са цы яль ную ад каз насць. 
У іх ня ма пад стаў утой ваць ін-

фар ма цыю пра свой лад жыц ця 
ці ме ды цын скі стан, які ро біць 
зда чу кры ві не маг чы май. Адзі-
най уз на га ро дай тут ста но вяц ца 
са ма па ва га і го нар. СА АЗ за клі-
ка ла ўсе кра і ны да 2020 го да 
пе рай сці на сіс тэ му рэ гу ляр-
на га бяз вы плат на га доб ра ах-
вот на га до нар ства кры ві.

Ся род асноў ных прын цы паў 
на цы я наль най па лі ты кі за бес пя-
чэн ня до нар ства кры ві і яе кам па-
не нтаў — поў нае са ма за бес пя чэн-
не кра і ны якас ны мі кам па не нта мі і 
ле ка вы мі срод ка мі з плаз мы кры-
ві, ства рэн не да стат ко ва га за па су. 
Асаб лі вая ўва га на да ец ца бяс пе-
цы ў аку шэр скай і пе ды ят рыч най 
прак ты цы. Ство ра ны за па сы плаз-
мы, усіх груп кры ві, уклю ча ю чы рэ-
зус-ад моў ную, вы ка рыс тоў ва ец ца 
тэх на ло гія атры ман ня «дзі ця чых 
доз» кам па не нтаў кры ві.

У ме жах пі лот на га пра ек та 
ства ра ец ца элект рон ная ба за 
да ных до на раў кры ві і яе кам-

па не нтаў, штрых-ка дзі ра ван не 
до нар скай да ку мен та цыі пра-
дук таў кры ві.

На зі ран ні за до на ра мі, якія 
зда юць кроў на пра ця гу мно гіх 
га доў, не вы яві лі ў гэ тых лю дзей 
ні я кіх ад хі лен няў, звя за ных з 
кро ва да ча мі. Спе цы я ліс ты за клі-
ка юць гра мад ства па раз ва жаць 
над тым, што на ват ка лі ча ла век 
па ста не зда роўя не мо жа быць 
до на рам, ён па ві нен да лу чыц ца 
да до нар ска га ру ху ў якас ці пра-
па ган дыс та.

— Па вод ле ста тыс ты кі, ад на 
да на цыя мо жа вы ра та ваць да 
3 жыц цяў, — тлу ма чыць за гад-

чы ца ла ба ра то рыі 11-й га рад-
ской па лі клі ні кі г. Мін ска Ала 
РА ДЗЮК. — Па тра ціў шы трэць 
га дзі ны ў пунк це зда чы кры ві, 
вы мо жа це па да рыць жыц цё 
не каль кім лю дзям. У ся рэд нім 
муж чы ны мо гуць зда ваць кроў 
5 ра зоў на год, жан чы ны — 4. 
Па сут нас ці, за год до нар мо жа 
вы ра та ваць 12 ча ла век! Кроў 
до на ра з'яў ля ец ца ўні каль ным і 
не за мен ным ле ка вым срод кам. 
На ват са мыя да ра гія прэ па ра ты 
мо гуць ака зац ца бес сэн соў ны мі, 
ка лі жыц цё ча ла ве ка за ле жыць 
толь кі ад свое ча со ва пе ра лі тай 
кры ві.

У хар ча ван ні дзя цей па він ны 
пры сут ні чаць усе асноў ныя гру пы 

пра дук таў — хлеб, мя са, ры ба, 
ма ла ко і ма лоч ныя пра дук ты, 

са да ві на, ага род ні на, ма ка ро на, 
кру пы, жы вёль ныя і рас лін ныя 

тлу шчы і г.д. Без рэ ка мен да цый 
ура ча не са дзі це дзі ця на ды е ту, не 

ра бі це яго ве ге та ры ян цам. За да ча 
да рос ла га, які кла по ціц ца пра 

зда роўе дзі ця ці, — за бяс пе чыць 
раз на стай нае ме ню, а не ад шу каць 

спо саб зву зіць яго лю бым чы нам 
да па ры-трой кі пра дук таў. Не вар та 

за хо дзіц ца ў іс тэ ры цы, ка лі дзі ця 
вы каз вае жа дан не па ла са вац ца 

ма ро жа ным, цу кер ка мі, пі цай, 
чып са мі, гам бур ге рам, каў бас кай. 
Але та кія пра дук ты ні як не мо гуць 
быць асноў най, што дзён най ежай, 
на гад вае ін струк тар-ва ле о лаг 23-й 

га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі 
г. Мін ска Іры на ШЫ МАН СКАЯ.

З мя са вы бі рай це ня тлус тую яла ві чы-
ну, ця ля ці ну, ку ры цу, ін дыч ку.

З ры бы — трас ку, хек, мін тай, су дак. 
Кан сер вы і са лё ныя да лі ка тэ сы — зрэд-
ку.

Ма ла ко і ма лоч ныя пра дук ты нель га 
скід ваць з ра хун ку з-за бял ку, каль цыю, 
фос фа ру, ві та мі ну В
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Хлеб, ма ка ро на, аў ся ныя і грэц кія кру-
пы, алеі з ага род ні най — не за будзь це ся 
на іх.

Рэ жым хар ча ван ня — не менш за 4 
ра зы на дзень. 25% су тач най ка ла рый-
нас ці па він на пры па даць на сня да нак, 
40% — на абед, 15% — пад вя чо рак, 20% 
— вя чэ ру.

СНЯ ДА НАК. Трэ ба да ваць ка шу або 
яеч ныя, тва рож ныя стра вы; мя са, ры бу, 
хлеб з мас лам, сы рам. Чай або ка ва вы 
на пой з ма ла ком.

АБЕД. Са лат з ага род ні ны; мяс ны, ку-
ры ны ці рыб ны суп (з ага род ні най і кру-
па мі), мя са, птуш ку або ры бу з гар ні рам, 
на дэ серт — кі сель, кам пот, на пой са све-
жых пла доў/ягад, фрук то вае пю рэ.

ПАД ВЯ ЧО РАК 1. Шклян ка ма ла ка, ке-
фі ру ці сы ра ква шы, пя чэн не, бу лач ка.

ПАД ВЯ ЧО РАК 2. Са да ві на, со кі.
ВЯ ЧЭ РА. Стра вы з ага род ні ны або 

круп (каб не паў та раць сня да нак), сма-
жа ныя мяс ныя або рыб ныя стра вы да-
ваць не вар та.

Не рэ ка мен ду ец ца ў хар ча ван ні да-
школь ні ка: вэн джа ная каў ба са, кан сер вы, 
тлус тае мя са, пе рац, гар чы ца, та мат ная 
па ста, кет чуп, на огул вост рыя стра вы і 
пры пра вы. Для па ляп шэн ня сма ку мож на 
да ба віць пят руш ку, кроп, сель дэ рэй, зя-
лё ную ці рэп ча тую цы бу лю, час нок. Яны 
бу дуць яшчэ стрым лі ваць рост мік-
ро баў у ар га ніз ме. Смак ежы па-
ляп ша ец ца, ка лі вы ка рыс тоў-
ваць сок жу ра він ці лі мо на, 
лю быя су ха фрук ты.

Га зі ра ва ныя на поі трэ ба 
вы да ліць з ра цы ё ну і за мя ніць 
на чай з ма ла ком, ка ва вы на-
пой з ма ла ком, со кі, ад вар 
шып шы ны.

У якас ці са лод ка га рэ-
ка мен ду юц ца: зе фір, мар-
ме лад, па сці ла, мёд, джэм, 
ва рэн не.

Апы тан ні баць коў вы яві лі, што 
мно гія дзе ці не да атрым лі ва юць ёда ва-

най со лі, ма ла ка і ма лоч ных пра дук таў, 
ры бы і рыб ных пра дук таў, мя са і мяс ных 
пра дук таў. Ра зам з тым кан ды тар скія і 
хле ба бу лач ныя вы ра бы скла да юць 80% 
ад агуль на га ра цы ё ну. Ка шы за мя ня юц ца 
пі ца мі і чып са мі. Га ра чыя стра вы з мя са і 
ры бы — са сіс ка мі і каў ба сой. А па коль кі 
час та і са мі да рос лыя хар чу юц ца ня пра-
віль на, то гэ та ста но віц ца нор май для 
ўсёй сям'і.

— Хар ча ван не дзя цей, асаб лі ва да-
шка лят, па він на ад роз ні вац ца ад хар ча-
ван ня да рос лых.

— Па жа да на га та ваць дзе цям на па ры 
або за пя каць.

— Пра дук ты і стра вы не па він ны паў-
та рац ца на пра ця гу дня.

— До ма трэ ба да ваць дзі ця ці тое, што 
ён не да атры маў у дзі ця чым сад ку або 
шко ле.

— Мож на пра пус каць сня да нак до ма, 
каб дзі ця па сне да ла ў сад ку.

У 3-га до вым уз рос це вар та ву чыць 
па во дзі нам за ста лом:
�Ся дзець пра ма, не аба пі рац ца на лок-

ці. Ка рыс тац ца лыж кай. Тлу ма чыць, у якой 
ру цэ тры маць нож, у якой — ві дэ лец.
�Вы пра цоў ваць звыч ку жа ваць па воль-

на, з за кры тым ро там. Пры дрэн ным апе-
ты це нель га ла дзіць шоу — да зва ляць гля-
дзець тэ ле ві зар або абя цаць уся кія ўзна га-
ро ды. Гэ та ні як не па ляп шае апе тыт!
�Ес ці толь кі ў спа кой ным ста не. За 

ста лом не вы свят ляць ад но сі ны.
�Не да ваць больш, чым мож на 

з'ес ці. Ле пей пас ля кры ху да ба-
віць.
�З-за ста ла не ад пус каць 

з ежай у ру ках. Дзі ця па він на 
ве даць, што вый сці з-за ста-
ла мож на толь кі па за вяр шэн ні 
пра цэ су хар ча ван ня і з да зво лу 
ста рэй шых.
�Дзі ця па він на па дзя ка ваць 

за ежу, пры браць свой по суд, па-
мыць ру кі і апа лас нуць рот.

Усё гэ та вель мі хут ка ста не нор май, 
ка лі са мі да рос лыя бу дуць па да ваць 
прык лад.

Экс пер ты Су свет най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя пры зна-
юць 100-пра цэнт на эфек тыў ным, 
бяс печ ным і зва рот ным ме та дам 
кант ро лю на ра джаль нас ці гар-
ма наль ны ме тад (за вы клю чэн-
нем ва зэк та міі ў муж чын і стэ-
ры лі за цыі ў жан чын). Ме та ды 
на ту раль ныя (тэм пе ра тур ны, 
ка лян дар ны, пе ра рва на га па ла-
во га ак та і інш.), бар' ер ныя (прэ-
зер ва тыў, дыя фраг ма, ма тач ны 
каў па чок) і хі міч ныя (аэ ра зо лі, 
свеч кі, унут ры ма тач ная спі раль 
з мед дзю) са сту па юць ін' ек цы ям, 
плас ты рам і асаб лі ва араль ным 
кант ра цэп ты вам, у са стаў якіх 
ува хо дзяць гар мо ны.

— Ця жар насць па він на пла-
на вац ца, — ка жа док тар ме ды-
цын скіх на вук, пра фе сар ка-
фед ры аку шэр ства і гі не ка ло гіі 
Санкт-Пе цяр бург скай дзяр-
жаў най пе ды ят рыч най ме ды-
цын скай ака дэ міі На тал ля ТА-
ПІЛЬ СКАЯ. — Бо лю бое пе ра ры-
ван не ця жар нас ці — гэ та фак тар 
ры зы кі ра ку ма лоч най за ло зы, 
эн да мет ры ё зу і ін шых за хвор-
ван няў. Ін шая рэч, не іс нуе ад ной 
гар ма наль най таб лет кі для ўсіх. 
Прэ па ра таў мност ва. А зна чыць, 
як мы, ура чы, ка жам, — кож най 
жан чы не свая таб лет ка. Сён ня ў 
све це ка жуць аб тым, што гра-
мад ства, якое вы ка рыс тоў вае 
гар ма наль ныя кант ра цэп ты вы, 
за бяс печ вае са бе зда роўе...

Ад нак толь кі 20-40 пра цэн таў 
(у за леж нас ці ад рэ гі ё на) бе ла-
рус кіх жан чын вы ка рыс тоў ва юць 
гар ма наль ную кант ра цэп цыю. 
Мно гія лі чаць, што пра цяг лае 
пры мя нен не су праць за чат ка-
вых гар мо наў пры во дзіць да 
з'яў лен ня пух лін, на бо ру ва гі, 
праз мер най «ва ла са тас ці» і на-

ват бяс плод нас ці. Са-
праў ды, ка лісь ці араль-
ная кант ра цэп цыя ме ла 
па боч ныя эфек ты. Ад нак кож нае 
но вае па ка лен не су праць за чат-
ка вых прэ па ра таў мае ўсё менш 
про ці па ка зан няў і не га тыў ных 
на ступ стваў.

Спе цы я ліс ты BayerAG — ад-
ной з най буй ней шых хі міч ных і 
фар ма цэў тыч ных кам па ній све ту 
— ства ры лі су праць за чат ка выя 
таб лет кі «Клай ра», у са стаў якіх 
ува хо дзіць эст ра ген, ідэн тыч ны 
на ту раль на му (эк стра ды ё лу ва-
ле рат) і пра гес тын (ды е на гест). 
Гэ та пер шы прад стаў нік но ва га 
кла са араль най кант ра цэп цыі.

На ву ко выя да сле да ван ні па-
каз ва юць, што вы ка ры стан не 
араль ных кант ра цэп ты ваў на 
асно ве эк стра ды ё лу зні жае ры-
зы ку ўзнік нен ня ра ку эн да мет рыя 
на 40 пра цэн таў (пры пры ёме не 
менш за 12 ме ся цаў), ра ку яеч ні-
каў — на 50. Пры чым эфект за хоў-
ва ец ца на пра ця гу 15 га доў пас ля 
спы нен ня пры ёму прэ па ра ту. Гар-
мон ды е на гест, што ад каз вае за 
су праць за чат ка вы эфект, за бяс-
печ вае вы со кі ўзро вень аба ро ны 
ад уз нік нен ня ця жар нас ці, але пры 
гэ тым не за па воль вае ме та ба лізм 
(а зна чыць, па гро за па пра віц ца 
вы клю ча ец ца) і вель мі хут ка вы-
во дзіц ца з ар га ніз ма.

Да ныя па эфек тыў нас ці прэ-
па ра та бы лі атры ма ны на пад-
ста ве трох буй ных клі ніч ных су-
свет ных да сле да ван няў, і ця пер 
«Клай ра» пры сут ні чае на рын ках 
больш як 75 кра ін све ту.

— Пры мя ня юц ца, як вя до ма, 
араль ныя кант ра цэп ты вы мо на-
фаз ныя — ка лі вы ка рыс тоў ва ец-
ца ад ноль ка вая до за на пра ця гу 
ўсіх дзён пры ёму, і трох фаз ныя 

— ка лі да зі роў кі эст ра ге наў па-
вя ліч ва юцца на пра ця гу трох фа-
заў ця гам ме ся ца, — тлу ма чыць 
за гад чык ка фед ры аку шэр-
ства і гі не ка ло гіі Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та, док тар ме ды цын-
скіх на вук, пра фе сар Люд мі ла 
МА ЖЭЙ КА. — У жан чын бы вае 
ў ся рэд нім ка ля 12 мен стру а цый 
у год. Мак сі мум у 8-і цык лах вы-
спя ва юць яй цак лет кі, ас тат нія 
— фі зі я ла гіч на ана ву ля тор ныя. 
Кант ра цэп тыў «Клай ра» зай мае 
ўні каль ную ні шу ся род су праць-
за чат ка вых таб ле так, па коль кі, 
ка жу чы прос тай мо вай, дае вось 
та кую пры род ную ана ву ля тор-
насць, ён не ўмеш ва ец ца ў гар-
ма наль ны ба ланс...

«Клай ру» мо гуць пры зна чаць 
жан чы нам усіх уз рос та вых груп 
— ад зу сім юных да 55 га доў. 
СА АЗ не ўста наў лі вае ні я кіх аб-
ме жа ван няў па пра цяг лас ці вы-
ка ры стан ня араль ных кант ра-
цэп ты ваў, а зна чыць, імі мож на 
ка рыс тац ца шмат га доў за пар, з 
пе ра пын ка мі на жа да ныя ця жар-
нас ці. Больш за тое, не ка то рыя 
на ву ко выя да сле да ван ні ўказ ва-
юць на фак тар зні жэн ня ры зы кі 
ан ка ла гіч най за хва раль нас ці ма-
лоч най за ло зы, яеч ні каў, эн да-
мет рыю, тоў стай кіш кі на фо не 
ўжы ван ня араль ных кант ра цэп-
ты ваў ця гам не каль кіх га доў. 
Пры чым праз шмат га доў пас ля 
спы нен ня ўжы ван ня кант ра цэп-
ты ву ры зы ка не ўзрас тае.

Пры вы ка ры стан ні араль на-
га кант ра цэп ты ву ў ар га ніз ме 
за хоў ва ец ца фі зі я ла гіч ны ўзро-
вень гар мо наў, пры гэ тым яеч ні кі 
«ад па чы ва юць», што з'яў ля ец ца 
«плю сам» для ар га ніз ма. Так 
за хоў ва ец ца за пас яй цак ле так, 
а яеч ні кі збе ра га юц ца ад ме ха-
ніч ных па шко джан няў у пра цэ се 
аву ля цыі.

У 20 пра цэн тах вы пад каў ця-
жар насць на сту пае праз ме сяц 
пас ля ад ме ны араль ных кант ра-
цэп ты ваў, у ас тат ніх вы пад ках 
— на пра ця гу го да.

— Сум жыц ця пра яў ля ец ца ў адзі но це, 
— рас каз вае ўрач-псі ха тэ ра пеўт Мінск ага 
га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс-
пан се ра Але на БРЫЦ КО. — Мож на бе гаць 
ад яе, зай ма ю чы ся пра цай, за хап ля ю чы ся 
ста сун ка мі з ці ка вы мі людзь мі. Быц цам бы 
ўвесь час за ня ты, ня ма ка лі вы спац ца... А 
вар та пры пы ніц ца — і на ра джа ец ца ту га па 
не чым ін шым. Ін шай пра цы, кра і не і г.д. Час 
ідзе, а ты аказ ва ешся ў шэ ра гу тых, хто даў но 
зма га ец ца з адзі но тай. Зда ец ца, трэ ба знай-
сці ін ша га ча ла ве ка, які і бу дзе ра шэн нем. І 
мож на знай сці гэ та га Ін ша га ча ла ве ка, за ка-
хац ца, кі нуц ца ў ад но сі ны і рас тва рыц ца...

Мож на доў га шу каць пры чы ны та го, як 
атры ма ла ся, што мы лі чым ся бе тым, хто не 
за слу гоў вае ўва гі. Або, на ад ва рот, у сва ёй 
са ма на дзей нас ці не да пус ка ем маг чы мас ці 

па мы лак і та му не гля дзім на ся бе, не да-
зва ля ем ся бе шка да ваць. У кож на га свая 
гіс то рыя. Але праў да ў тым, што да рос лы 
ча ла век па ві нен сам да гля даць... ста сун кі 
з са мім са бой! Умець гэ та ра біць і азна чае 
быць да рос лым. Мож на па чаць з ма лень кіх 
кро каў. Па стаў це ся да ся бе сур' ёз на, як да 
са ма га важ на га ча ла ве ка ў жыц ці. Па сту-
по ва вам да вя дзец ца на ву чыц ца ахоў ваць 
улас ныя ме жы, спы няць усе спро бы ўсё пе-
ра больш ваць і ра біць па мыл ко выя вы сно вы. 
Але ўсё гэ та ўжо не бу дзе па ку тай ад адзі но-
ты. Вы за поў ні це пус тэ чу са бой.

Спы тай це ў ся бе: што я пра ся бе ве даю? 
Я ці каў лю ся са бой? Які ў мя не стыль мыс-
лен ня? Стыль ра бо ты? Ха рак тар? Як я кан-
так тую з ін шы мі? Чым я па доб ны да лю дзей 
май го ўзрос ту? Чым не па доб ны? Ці па мя таю 

я пра свой уз рост, ва гу? Ча го я ба ю ся? Ку ды 
не ха чу за зір нуць? Прос та пе ра лі чы це, мо жа-
це не па глыб ляц ца. Па спра буй це зра зу мець: 
ці ад чу ва е це вы ці ка васць да ся бе? Ка лі вы 
ў ці шы ні і сам-на сам з са бой, якія па чуц ці 
пе ра жы ва еце? Ка лі вы вель мі даў но не бы лі 
ў доб рых ад но сі нах з са мім са бой, без слёз 
не абы сці ся. Столь кі ўся го трэ ба апла каць, 
па шка да ваць ся бе як след. Плач це, па куль 
не з'я віц ца цеп лы ня, якая пе ра адоль вае раз-
рыў з са бой. У жыц ці шмат сі ту а цый, ка лі 
мы ста но вім ся ін стру мен там у чу жых ру ках, 
да зва ля ем са бой ка рыс тац ца. Кож ны раз 
пас ля гэ та га трэ ба па шка да ваць ся бе, каб 
зноў ад чуць улас ную цэ лас насць.

Не ка лі бы ло лепш: і ва да бы ла мак рэй-
шая, і тра ва зе ля ней шая. Мы ту жым па 
мі ну лым, у якім ні бы та бы ло лепш. Ад нак 

на шы вяр тан ні ў гэ та мі ну лае свед чаць 
пра тое, што ў ім за ста ло ся шмат «не ад-
рэ ага ва ных» пе ра жы ван няў, не за да во ле-
ных па трэб. Ка лі та кое ад бы ва ец ца, псі хі ка 
спра буе вяр нуць нас ту ды і «за крыць» гэ-
тую па трэ бу. Вы кі нуць з га ла вы ра ніш нюю 
спрэч ку не атрым лі ва ец ца, та му што да вя-
ло ся вы слу хаць па про кі і ні чо га не ска заць 
у ад каз. Маг чы ма, вы прос та «ад сут ні ча лі» 
ў тым мес цы ў той час. Той, хто рэ гу ляр на 
зна хо дзіц ца не тут і не ця пер, губ ляе кан такт 
з са мім са бой, сва і мі па чуц ця мі і па трэ ба мі. 
Ад сюль не за да во ле насць, ту га або апа тыя. 
Бе га ю чы з мі ну ла га ў бу ду чы ню і на зад, вы 
не па спя ва е це зра зу мець, ча го вам хо чац ца, 
і па чаць вы кон ваць свае жа дан ні.

Ня ўмен не жыць су час ным шко дзіць і ад-
но сі нам. Мы ўпус ка ем важ ныя мо ман ты: ад 

доб рых учын каў да здра ды. Зда ро выя ста-
сун кі мож на ла дзіць, зна хо дзя чы ся толь кі 
тут і ця пер. Яны па тра бу юць па ста ян на га 
ўза е ма дзе ян ня са сва і мі па чуц ця мі. Без іх 
не маг чы ма ба чыць ча ла ве ка та кім, які ён 
ёсць наса мрэч. Нам цяж ка ба чыць рэ аль ную 
сі ту а цыю. Нас мно гае па ло хае. І мы ўця ка ем 
ад не пры ем ных па чуц цяў, ду мак, звя за ных 
з імі спраў. Мы іг на ру ем гэ та, пе ра клю ча ем 
ува гу на неш та ня знач нае. Мы ду ма ем, што 
гэ та не тое, што трэ ба, або не ўпэў не ны, што 
неш та атры ма ец ца. Страш на на ват па чаць. 
Па чуц цё ві ны ад ні мае сі лы, ро біць нас стом-
ле ны мі. Пры гэ тым пры хо дзіць стрэс, які вы-
зва ляе энер гію, — і мы бя ром ся за спра вы. 
Ад нак тое, што ро біц ца ў стрэ се, не эфек тыў-
нае. Вы бя га ю чы з до му на пра цу ў апош ні 
мо мант, мы ду ма ем пра спіс спраў у офі се, 
у мет ро не мо жам пры га даць, ці вы клю чы лі 
прас, ці за мкну лі дзве ры. Рэ гу ляр ная за быў-
лі васць — так са ма вы нік уцё каў ад ця пе раш-
ня га мо ман ту. За быў лі васць мо жа з'я віц ца 
на фо не за то е ных тры вог і стра хаў. Унут ры 
нас ад бы ва ец ца неш та маш таб нае, што 
ад ні мае шмат псі хіч ных сіл, але мы гэ та 
іг на ру ем. Дыс кам форт з-за та го, што ака ляе 
ў рэ аль нас ці, пе ра ся ляе нас у свет вір ту аль-
ны. Па ду май це, што ме на ві та вы не жа да е це 
за ўва жаць у са бе і сва ім жыц ці? І па чы най це 
вяр тац ца да са мо га ся бе. Гэ ты пра цэс — вяр-
тан ня ў «тут і ця пер» — па тра буе вя лі ка га 
асэн са ван ня.

1. На зі рай це за са бой, за сва і мі дум-
ка мі. Гэ та не зна чыць, што трэ ба пе ра стаць 
пла на ваць або звяр тац ца да мі ну ла га до-
све ду. Ад нак, ка лі вы пры гад ва е це, як на 
вас на кры ча лі, вар та зра зу мець, што ва шы 
маг чы мас ці ад роз ні ва юц ца ад тых, што бы лі 

ра ней. Вяр ні це ся ў бя гу чы мо мант і дзей ні-
чай це.

2. Ада рві це ся ад ін тэр нэ ту. Сет ка дае 
нам ад чу ван не пад ман на га за да валь нен ня. 
Гэ та ўсё роў на што хар ча вац ца цу кер ка-
мі: смак пры ем ны, але ар га ніз му — ні я кай 
ка рыс ці. Прос та азір ні це ся на во кал, па гля-
дзі це на тое, што вас ака ляе. Не вы ходзь-
це на аў та пі ло це з до му, не вы клю чай це 
аў та ма тыч на кам п'ю тар. Ацэнь вай це сэнс 
дзе ян няў.

3. Ба і це ся, што не здо ле е це неш та зра-
біць? Неш та не ра зу ме е це? Раз бя ры це ся ў 
са бе. Ру хай це ся ад нер воз нас ці ў бок за ся-
ро джа нас ці. Урэш це, мыць по суд з сум ным 
на стро ем ле пей, чым не мыць на огул.

4. На што ў гэ тую се кун ду рэ агу юць 
ва шы це ла і ду ша? У дзя цін стве вас ву чы-
лі гэ та за глу шаць (не на бы вай у кра ме тое, 
што не бу дзеш на сіць!). На бы ваць, мо жа, і не 
трэ ба, але не вар та і пра скок ваць мі ма. Гэ та 
тыя мо ман ты, у якіх мы ра ду ем ся жыц цю і 
ад чу ва ем свае па трэ бы.

5. Ка лі ары ен та вац ца на вы нік, пра цэс 
прос та зні кае. Што з ва мі ад бы ва ец ца, ка лі 
вы ідзя це на пра цу? На стой лі ва пе ра бі ра е-
це па пер кі? Гэ тыя дум кі ні як не да па мо гуць 
спра ве, але дак лад на па зба вяць пры ем най 
пра гул кі.

P.S. На ву чыц ца мас тац тву жыць ця пер 
мож на з да па мо гай прак тык, скі ра ва ных на 
са ма па знан не: ёга, ме ды та цыя, цы гун, спе-
вы мант раў. Гэ та кан цэнт руе ча ла ве ка на 
це ле і тых пра цэ сах, што ў ім ад бы ва юц ца, 
на псі хі цы і па чуц цях. Гэ та вяр тае ў бя гу чае 
і ўсве дам лен не ся бе ў ім.

Матэрыялы паласы падрыхтавала 
Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Жа но чае зда роўеЖа но чае зда роўе  ��

ТАБ ЛЕТ КІ «АД ЗА ЧАЦ ЦЯ». 
НО ВАЕ ПА КА ЛЕН НЕ

Лю бое пе ра ры ван не ця жар нас ці — хі рур гіч нае, ва ку-
ум нае, ме ды ка мен тоз нае — па гра жае ты мі ці ін шы мі 
ўсклад нен ня мі. Усе ор га ны і сіс тэ мы, якія на стро-
і лі ся на раз віц цё эмб ры ё на, пе ра жы ва юць шок ад 
знік нен ня пло да. Ад бы ва ец ца гар ма наль ны збой, 
па ру ша ец ца ра бо та за лоз унут ра най сак рэ цыі, ча сам 
раз ві ва юц ца вост рыя і хра ніч ныя за па лен ні па ла вых 
ор га наў, уз ні кае дыс функ цыя яеч ні каў, па ру ша ец ца 
мен стру аль ны цыкл, па чы на юц ца даб ра якас ныя і 
зла я кас ныя пра цэ сы ў ма лоч най за ло зе. Па пя рэ дзіць 
не за пла на ва ную ця жар насць і аборт з яго не га тыў-
ны мі на ступ ства мі за клі ка на пла на ван не сям'і і вы ка-
ры стан не су час ных ме та даў кант ра цэп цыі.

70 пра цэн таў ця жар нас цяў у бе ла ру сак лі чац ца за пла на-
ва ны мі. Чым за кан чва юц ца ас тат нія (не за пла на ва ныя) — ста-
тыс ты ка не фік суе. Ад нак у апош нія га ды, як сцвяр джа юць 
спе цы я ліс ты, пра цэнт не па жа да ных/не за пла на ва ных ця жар-
нас цяў у Бе ла ру сі зні жа ец ца. Вя до ма, што на пад лет ка вую 
гру пу ця жар ных пры па дае менш за 2 пра цэн ты ўсіх штуч ных 
пе ра ры ван няў ця жар нас ці. Ся род жан чын рэ пра дук тыў на га 
ўзрос ту гэ ты па каз чык скла дае 11,4 на 1000 жан чын фер-
тыль на га ўзрос ту.

РА ТА ВАН НЕ 
НЕ ЗНА ЁМ ЦА

У Бе ла ру сі ка ля 
80 ты сяч кад ра вых 
до на раў кры ві 
і звыш 10 ты сяч 
кад ра вых до на раў 
плаз мы.

Коль кас ць кро ва дач 
у 2013 го дзе — 
39 на 1000 жы ха роў 
Бе ла ру сі.

ДО НАР СТВА ПЛЮС... ФРЫС ТАЙЛ
У 6-й га рад ской клі ніч най баль ні цы г. Мін ска да до нар ства 

да лу чы лі ся і беларусы, чые ім ёны на слы ху: Свят ла на Гры шы-
на (мас тац кая гім нас ты ка), Дзміт рый Да шчын скі (фрыс тайл), 
Анд рэй Стась і Дзміт рый Міль ча коў (ха кей ны клуб «Ды на ма-
Мінск»), Ва дзім Дзе вя тоў скі (кі даль нік мо ла та), Іры на Бой цік 
(ды зай нер), Яна Стан ке віч (прад зю сар), Юлія Кур' ян (ПУП 
«Про ма фільм»).

Да рэ чы, ад ным з са мых вя до мых до на раў з'яў ля ец ца аў стра лі ец 
Джэйм Ха ры сан, яко га до нар ская кроў вы ра та ва ла ў 13-га до вым 
уз рос це. У 18-ць ён сам свя до ма стаў до на рам. За сваё жыц цё 
гэ ты ча ла век здаў кроў амаль 1000 ра зоў, і яго рэд кая гру па кры-
ві да па маг ла вы жыць не маў ля там з цяж кай фор май ане міі. Гэ та 
не ве ра год на, але яго кроў вы ра та ва ла, па вод ле пры бліз ных пад-
лі каў, 2 млн но ва на ро джа ных!

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ЧЫМ КАР МІЦЬ ДА ШКОЛЬ НІ КА?

ЗА ЗІР НІ ЦЕ... У СЯ БЕ!
Ка лі мы імк нём ся рэа лі за ваць ней кую мэ ту — 
атры маць аду ка цыю, вы ха ваць дзя цей, зра біць кар' е ру, 
то аба вяз ко ва трап ля ем пад ней кі ціск, пэў ныя ўста ноў кі 
— пры но сіць ка рысць лю дзям, умець ра біць тое, 
што трэ ба, а не тое, што па да ба ец ца, браць ад каз насць 
за свае сло вы і ўчын кі. Сло вам, трэ ба быць важ ным 
ча ла ве кам, а не га няц ца за «за да валь нен нем». 
У та кім па ды хо дзе ёсць су пя рэч нас ці.
Па-пер шае, ні хто не ка жа пра важ насць та кіх рэ чаў, 
як за хап лен не сва ёй спра вай (а зна чыць, свае жа дан ні!), 
апан та насць ідэ яй, бляск у ва чах. Ні хто не спра ча ец ца, 
што доб ра ра біць тое, што ро біц ца з ду шой, 
ад нак на са мрэч пра «ду шу» ні хто не кла по ціц ца. 
Урэш це ўсе звы ка юц ца з тым, што гэ та дро бязь. 
Мы пры гад ва ем пра гэ ту дро бязь, толь кі ка лі жыц цё 
ста но віц ца прэс ным.

14 чэр ве ня — Су свет ны дзень до на ра кры ві14 чэр ве ня — Су свет ны дзень до на ра кры ві  ��

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


