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Па вод ле ад ной з гі по тэз, па між 
хва ро бай Аль цгей ме ра і эва лю-
цы яй моз га ёсць пра мая су вязь. 
Маў ляў, сот ні ты сяч га доў та му 
пад час на ту раль на га ад бо ру ў 
не ка то рых ге нах за ма ца ва лі ся 
змя нен ні, ад каз ныя за раз віц цё 
моз га. У пры ват нас ці, па вя лі чы-
ла ся коль касць су вя зяў па між 
ней ро на мі, і мы ста лі ра зум ней-
шы мі. Ад нак тыя ж ге ны ака за-
лі ся ві на ва ты мі і ў раз віц ці хва-
ро бы Аль цгей ме ра.

Ад гэ та га за хвор ван ня па ку туе 
толь кі ча ла век. Не ка то рыя кі тай скія 
ву чо ныя мяр ку юць, што ўзні кае яно 
та ды, ка лі па ста рэ лы мозг пе ра стае 

спраў ляц ца з вы со кім уз роў нем аб-
ме ну рэ чы ваў, не аб ход ным для 
функ цы я на ван ня вы со ка раз ві то-
га ча ла ве ча га ін тэ ле кту. Хва ро ба 
Аль цгей ме ра — гэ та ней ра дэ ге не-
ра тыў нае за хвор ван не, якое з'яў-
ля ец ца пры чы най 50-75 пра цэн таў 
вы пад каў ста рэ ча га зні жэн ня ін тэ-
ле кту. Па чы на ец ца яно па сту по ва, 
але ня ўхіль на пра грэ суе. Асноў ны 
сімп том — стра та ка рот ка ча со вай 
па мя ці і аслаб лен не функ цыі мыс-
лен ня. На поз ніх ста ды ях мозг па-
шко джа ны на столь кі моц на, што 
хво ры ста но віц ца прак тыч на без-
да па мож ным. Эфек тыў на га ля чэн ня 
па куль не вы най дзе на.

Кі раў нік Ін сты ту та не ўра ла гіч-
ных да сле да ван няў у ЗША Эд вард 
То бі нік сцвяр джае, што стан мно гіх 
па цы ен таў па ляп ша ец ца дзя ку ю чы 
су праць за па лен ча му прэ па ра ту эта-
нер сэпт, які пры мя ня ец ца звы чай на 
пры ля чэн ні рэў ма то ід на га арт ры ту (у 
Бе ла ру сі ён не за рэ гіст ра ва ны). Пас-
ля ўвя дзен ня гэ та га прэ па ра ту гру пе 
хво рых у іх ад зна ча ла ся «абу джэн-
не» ра зу мо вых здоль нас цей і па мя ці. 
Праў да, праз не каль кі дзён па тра ба-
ва ла ся но вая ін' ек цыя. Прэ па рат не 
прай шоў клі ніч ных іс пы таў, але па-
куль гэ та адзі ны спо саб па леп шыць 
стан хво ра га, а не прос та за тар ма зіць 
ход хва ро бы.

ЯК ЖЫЦЬ ТЫМ, 
ХТО ПО БАЧ?

Па чуц цё стра ху, ві ны, ад чаю і не-
спра вяд лі вас ці — не маг чы ма ад ным 
сло вам апі саць усё, што пе ра жы ва-
юць тыя, чые бліз кія дзень за днём 
страч ва юць ся бе. Лёг кія па ру шэн ні 
ўва гі, па мя ці, маў лен ня (ка лі ча ла век 

не мо жа ад ра зу па да браць па трэб нае 
сло ва) ёсць у больш як 80 пра цэн таў 
муж чын і жан чын пас ля 60. Гэ та аб-
умоў ле на на ту раль ны мі ўзрос та вы мі 
змя нен ня мі і не пе ра шка джае ча ла-
ве ку жыць. Ад нак у 25 пра цэн таў лю-
дзей ста рэй ша га ўзрос ту гэ тыя рас-
строй ствы транс фар му юц ца ў дэ мен-
цыю. Яе цяж кія фор мы на зы ва юць 
ма раз мам, зні жэн нем ін тэ ле кту.

Не важ на, што ста ла пры чы най дэ-
мен цыі: не зва рот ныя па ру шэн ні ў ра-
бо це га лаў но га моз га (у вы ні ку за хвор-
ван няў нер во вай сіс тэ мы, па ру шэн ня 
кро ва зва ро ту ці аб ме ну рэ чы ваў) кар-
ды наль на мя ня юць жыц цё ча ла ве ка. Ён 
пе ра стае ра зу мець і за па мі наць но вую 
ін фар ма цыю, ла гіч на раз ва жаць, не 
па знае сва іх дзя цей, а бліз кіх сяб роў 
мо жа лі чыць даў но па мер лы мі сва я ка мі. 
Па сту по ва страч ва юц ца ўсе жыц цё выя 
на вы кі, не маг чы ма за ста вац ца ад на му, 
не маг чы ма ра да вац ца, здзіў ляц ца, су-
пер ажы ваць. Ча ла век страч вае сваю 
асо бу. Ін шае жыц цё па чы на ец ца і для 
та го, хто бя рэ на ся бе аба вя зак кла-
па ціц ца аб хво рым. Дзе ля гэ та га ня-

рэд ка да во дзіц ца ах вя ра ваць ра бо тай, 
ба чыць, як ад да ля юц ца муж (жон ка), 
дзе ці і на ват сяб ры, якія не вы трым лі-
ва юць па ста ян на га на пру жан ня.

Ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця 
рас це, а зна чыць, рас це і коль касць 
лю дзей з дэ мен цы яй — гэ та міль ё-
ны лю дзей ва ўсім све це, а по бач з 
імі — міль ё ны тых, ка му да во дзіц ца 
браць удзел у гэ тай дра ме.

«З та го мо ман ту, як ча ла ве ку па-
ста ві лі ды яг наз «дэ мен цыя», бліз-
кім не аб ход на па чы наць ву чыц ца 
пад трым лі ваць ста сун кі з та кім ча-
ла ве кам», — ка жа за гад чы ца псі-
хі ят рыч на га ад дзя лен ня Мінск ага 
га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч-
на га дыс пан се ра Тац ця на ГЕМ ЗА і 
дае не каль кі ка рыс ных па рад.
� Га ва ры це заў сё ды па воль на і 

плаў на, не па вы шай це тон (хво ры з 
дэ мен цы яй за бы вае зна чэн не слоў, 
але за хоў вае здоль насць да эма цы я-
наль на га пе ра жы ван ня, а та му рэ агуе 
на ін та на цыю).
� Пе ра ка най це ся, што вам уда ло-

ся пры цяг нуць ува гу да ва шых слоў 

(пя шчот на да кра ні це ся да бліз ка га, 
гля дзі це яму ў во чы; ка лі ён ся дзіць, 
пры сядзь це так са ма, каб апы нуц ца 
на ад ным уз роў ні).
� Іні цы я ты ва ў раз мо ве, вя до ма, 

па він на на ле жаць вам (па ме ры раз-
віц ця за хвор ван ня ча ла ве ку ўсё скла-
да ней ста но віц ца па чы наць раз мо ву 
са ма стой на).
� Фар му люй це пы тан не так, каб 

на яго мож на бы ло ад ка заць ад-
на знач на: «так», «не» або «не ве-
даю».
� Ка лі вас не зра зу ме лі, паў та-

ры це фра зу не каль кі ра зоў, а пас ля 
сфар му люй це дум ку іна чай.
� Мі ну лае пом ніц ца лепш, чым бя-

гу чае (та му з хво рым трэ ба час цей 
га ва рыць пра да лё кае мі ну лае, гэ та 
яго су па кой вае).
� Ка лі бліз кі ча ла век пе ра стаў 

рэ ага ваць на ва шы фра зы, ні ко лі 
не га ва ры це аб ім у яго пры сут нас ці 
ў трэ цяй асо бе (гэ та пры ні жае год-
насць ча ла ве ка)

�

Для спе цы я ліс таў не на ві на, што ідэа льна ачыс ціць 
зу бы ад на лё ту не атрым лі ва ец ца, ня гле дзя чы на 
вя лі кую коль касць срод каў для гі гі е ны ро та вай 
по лас ці. Ка ля 40 пра цэн таў рэшт каў ежы і на лё-
ту за ста юц ца ў між зуб ных пра меж ках і ля са май 
дзяс ны. З ця гам ча су яны пе ра тва ра юц ца ў зуб ны 
ка мень, пра ва ку юць раз віц цё ка ры е су, за па лен не 
дзяс наў.

Па ста тыс ты цы, аб са лют ная боль шасць да рос лых 
лю дзей ма юць зуб ныя ад кла дан ні.

«Яшчэ ня даў на для до гля ду ро та вай по лас ці вы ка-
рыс тоў ва лі ме ха ніч ныя ін стру мен ты, а сён ня шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва юц ца апа рат ныя спо са бы гі гі е ніч най чыст кі 
зу боў, — рас каз вае ўрач ста ма то лаг-тэ ра пеўт 9-й ста-
ма та ла гіч най па лі клі ні кі г. Мін ска Мар га ры та МА КОЎ-
СКАЯ. — Увесь комп лекс пра фе сій на га до гля ду зу боў 
скла да ец ца з не каль кіх эта паў. Спа чат ку ста ма то лаг 
па ві нен уваж лі ва агле дзець і аца ніць стан усёй ро та вай 
по лас ці: язык, дзяс ны, зу бы. Да лей вы зна ча ец ца коль-
касць зуб но га на лё ту і ка ме ня (ка лі па тра бу ец ца, то і з 
афар боў кай), сту пень па шко джан ня ка ля зуб ных тка нак. 
Ста ма то лаг пра па нуе най больш ап ты маль ны ме тад пра-
фе сій на га до гля ду за ро та вай по лас цю і ад па вед нае 
абяз боль ван не пры па вы ша най ад чу валь нас ці зу боў».

Зняц це зуб ных ад кла дан няў уль тра гу кам аб са лют-
на не ба лю чае і бяс печ нае. Пры мя ня ец ца та кая ме то-
ды ка, ка лі зуб ныя ка мя ні і на лёт раз ме шча ны не толь кі 
на зу бах, але і пра нік лі ў па ра дан таль ныя кі шэ ні.

Для пра вя дзен ня пра цэ ду ры вы ка рыс тоў ва юць 
уль тра гу ка вы скей лер з комп лек сам на са дак роз най 
фор мы. Ён уз дзей ні чае на ад кла дан ні мік ра віб ра цы я-
мі. Эфект аха лодж ван ня ства рае ва дзя ны на пор, які 
зні жае не пры ем ныя ад чу ван ні і да па ма гае вы да ліць 
зуб ны ка мень. Да ка за на, што ме на ві та ўльтра гук да зва-
ляе раз бу рыць мік роб ную плён ку на зу бах на до сыць 
пра цяг лы час.

Для зняц ця мяк ка га зуб но га на лё ту, не вя лі кіх ад-
кла дан няў ка ме ня, асвят лен ня зу боў вы ка рыс тоў-
ва ец ца aіr flow. У гэ тым вы пад ку пад вы со кім ціс кам 
праз спе цы яль ны на ка неч нік на па верх ню зу ба па да ец ца 
су месь бі кар ба на ту на трыю (со ды), ва ды і па вет ра. Пры 
ма сіў ных ад кла дан нях гэ ты ме тад пры мя ня ец ца толь кі 
да дат ко ва да ўльтра гу ка во га скей ле ра.

Пас ля вы да лен ня ад кла дан няў на па верх ні зу боў за-
ста юц ца мік ра ска піч ныя шур па тас ці. Гэ тыя ня роў на сці 
мо гуць спра ва ка ваць хут кае ўтва рэн не но вых ка мя нёў. 
Па лі роў ка зу боў з да па мо гай спе цы яль ных паст, шчо так 
і ін шых пры лад вы да ляе шур па тас ці і лёг кі піг мент ны на-
лёт, ро біць па верх ню зу ба глад кай і бліс ку чай.

Для пра фі лак ты кі ста ма та ла гіч ных ін фек цый і зні-
жэн ня ры зы кі ўзнік нен ня ін фек цый ных за па лен чых рэ-
ак цый ро та вая по ласць апра цоў ва ец ца ан ты сеп ты кам, 
дэз ін фек цый ным рас тво рам. За кан чва ец ца пра цэ ду ра 
фта ры ра ван нем эма лі з да па мо гай спе цы яль ных ла-
каў, ге лю, што зні мае па вы ша ную ад чу валь насць зу боў 
і па вы шае іх устой лі васць да ка ры е су. Пас ля гі гі е ніч ных 
пра цэ дур, у за леж нас ці ад ха рак та ру за па лен ня ў дзяс-

нах, ста ма то лаг пад бя рэ курс су праць за па лен чай тэ ра-
піі або спе цы яль ныя зуб ныя па сты, да па мо жа вы браць 
зуб ную шчот ку.

Пра фе сій ная гі гі е на мо жа вы кон вац ца ад 1 да 4 ра-
зоў на год. Коль касць пра цэ дур за ле жыць ад хут ка сці 
ўтва рэн ня на лё ту, ад хі лен ня ў па бу до ве зуб ных ра доў, 
якас ці што дзён най гі гі е ны ро та вай по лас ці, на яў нас ці 
ар та пе дыч ных кан струк цый і брэ кет-сіс тэм.

Гі гі е ніч ная чыст ка рэ ка мен да ва на тым, хто пла нуе 
комп лекс нае ста ма та ла гіч нае ля чэн не і ад бель ван не 
зу боў. 

Але, ня гле дзя чы на бяс пе ку су час на га аб ста ля ван ня 
для пра вя дзен ня пра фе сій най гі гі е ны, іс ну юць і про ці па-
ка зан ні.Апа рат ныя ме та ды не пры мя ня юць у па цы ен таў 
з кар дыя сты му ля та ра мі, вост ры мі ста ма та ла гіч ны мі і рэ-
спі ра тор ны мі ін фек цы я мі. Не па жа да на вы ка рыс тоў ваць 
уль тра гу ка выя скей ле ры ў дзя цей да 14 га доў, ця жар ным 
у пер шым тры мест ры. Пры на яў нас ці про ці па ка зан няў 
гі гі е ніч ныя пра цэ ду ры пра вод зяц ца з да па мо гай руч ных 
ін стру мен таў, спе цы яль ных паст і шчо та чак

�

Мо жа быць, гэ тая зі ма і бу дзе да во-
лі цёп лай, але па сліз нуц ца мож на і 
на мок рым сне зе, і на апа лым ліс ці 
ў дождж. Так што зі мо выя траў мы 
ні хто не ад мя няў. Па куль у спе цы-
я лі за ва ных ад дзя лен нях за ціш ша, 
але спе цы я ліс ты га то вы пры няць 
на плыў па цяр пе лых. Шка да, што па-
тэн цы яль ныя хво рыя, хоць і па гля-
да юць на ка лян дар (там жа дак лад на 
на пі са на: зі ма прый шла!), але ні як не 
на ву чац ца свое ча со ва рых та вац ца 
да спе цы фіч на га се зо на. Ці ма шы ну, 
ці ся бе, а ня рэд ка і ўсё ра зам, за бы-
ва юц ца «пе ра абуць». Вось і пер шая 
на ша вя лі кая па мыл ка. Праў да, не 
адзі ная.

Як ад зна чае на мес нік ды рэк та ра 
Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра траў ма та ло гіі і ар та пе дыі 
Ле а нід ЛО МАЦЬ, траў мы скла да юць 12 
пра цэн таў ад агуль най коль кас ці за хвор-
ван няў. А ў струк ту ры смя рот нас ці до ля 
знеш ніх пры чын (траў маў у тым лі ку) 
скла дае 8 пра цэн таў. Гэ та чац вёр тае 
мес ца пас ля сар дэч на-са су дзіс тай, ан ка-
ла гіч най па та ло гіі і так зва ных смер цяў 
ад ста рас ці (ёсць і та кі ды яг наз — вы-

стаў ля ец ца толь кі па да сяг нен ні 80-га до-
ва га ўзрос ту). Доў гія га ды, праў да, раз-
мо ва іш ла пра 10 пра цэн таў, а зні жэн не 
на ват на два пра цэн ты — гэ та ты ся чы 
вы пад каў.

Ка лі ў 2010 го дзе ад знеш ніх пры чын 
за гі ну лі 14 281 ча ла век, то ле тась — 9 
684. На дум ку Ле а ні да Мі ка ла е ві ча, зні-
жэн не іс тот нае. Ад куль жа яно ўзя ло-
ся? Мож на мер ка ваць, што спра ца ва ла 
на ша свя до масць, абу джэн ню якой па-
спры я лі, га лоў ным чы нам, два мо ман ты: 
ня гле дзя чы на бяс плат ную ме ды цы ну, 
хва рэць і ля чыц ца ўсё ж та кі ста но віц-
ца до ра га, а па-дру гое, до ра га яшчэ і 
пла ціць штра фы за па ру шэн не тых жа 
пра ві лаў да рож на-транс парт на га ру ху, 
дзе ў сур' ёз ных вы пад ках без траў маў 
не абы сці ся.

Су час ная ме ды цы на здоль на ўжо на 
мно гае. Узяць хоць бы траў мы ў ста лых 
лю дзей, ка лі кос ці ста но вяц ца не тры ва-
лы мі і пе ра ло мы зда ра юц ца на ват пры 

па дзен ні з лож ка. Ра ней з пе ра ло мам 
шый кі бяд ра хво ры ў хут кім ча се гі нуў, 
па коль кі раз ві ва лі ся та кія цяж кія ўсклад-
нен ні, як пнеў ма нія і інш. Сён ня ж ад ра зу 
раз гля да ец ца пы тан не за ме ны су ста ва, 
пас ля ча го ча ла век здоль ны да са ма аб-
слу гоў ван ня, што, без умоў на, не прос та 
вы ра тоў вае жыц цё, але і спры яе за ха-
ван ню яго якас ці. Ра зам з тым, як бы ні 
раз ві ва ла ся ме ды цы на, са ма па са бе яна 
не здоль на пра ду хі ліць усе траў мы на 
све це. Хоць імк нуц ца да зні жэн ня са мых 
цяж кіх вы пад каў усё ж та кі вар та. Што і 
рэ ка мен дуе Су свет ная ар га ні за цыя ахо-
вы зда роўя.

У пер шую чар гу, гэ та ўвя дзен не 
больш жорст кіх мер у за ка на даў ства 
па зні жэн ні да рож на-транс парт ных зда-
рэн няў. Вось уза ко ні лі дзі ця чыя аў та ма-
біль ныя крэс лы — і ад ра зу ёсць эфект. 
Два сё лет нія пры кла ды з жыц ця. Дзі ця 
ў аў та ма бі лі хоць і ся дзе ла ў дзі ця чым 
крэс ле, але не бы ло пры шпі ле ным. На 
вя лі кай хут ка сці ма шы на пе ра вяр ну ла-
ся, ва дзі цель за стаў ся жы вым, дзі ця за-
гі ну ла. У дру гім вы пад ку жан чы на-ва дзі-

цель пры шпі лі ла і ся бе, і тра іх дзя цей. 
Ка лі яна за сну ла за ру лём, ма шы на пе-
ра вяр ну ла ся, але ні хто з па са жы раў не 
атры маў цяж кай траў мы.

Ка лі пра цяг ваць аў та ма біль ную тэ му, 
то вя лі кая гру па траў ма ва ных пры па дае 
і на ка тэ го рыю пе ша хо даў, ве ла сі пе дыс-
таў ды ма та цык ліс таў, ся род якіх зда ра-
ец ца най боль шая коль касць смя рот ных 
вы пад каў. Да рэ чы, пра ве ла сі пе ды. Ця-
пер уста ля ва ла ся та кое на двор'е, што 
да гэ туль не ка то рыя ама та ры пе ра соў-
ва юц ца на двух ко лах. Але гэ та не абач-
лі ва. Ёсць, праў да, еў ра пей скія кра і ны, 
кштал ту Да ніі, дзе та кім ві дам транс пар-
ту ка рыс та ец ца ледзь ці не кож ны дат-
ча нін і амаль круг лы год. Але ў Ка пен га-
ге не кры ху іна чай з умо ва мі на двор'я — 
гэ та раз. Там ства ры ла ся свое асаб лі вая 
куль ту ра ве ла сі пе дыс таў — гэ та два. 
Для іх звык лая спра ва — да бі рац ца з 
пры га ра да ў Ка пен га ген на элект рыч цы 
ра зам з двух ко ла вым сяб рам, на які пе-
ра са джвац ца па пры быц ці. Нам жа трэ ба 
не як уліч ваць свае асаб лі вас ці

�

Што мець на ўва зе пад траў май? 
Уда ра нае мес ца (па шко джан не 
мяк кіх тка нак), рас ця жэн не звя зак 
(мо жа спат рэ біц ца на клад ван не 
па вяз кі), вы віх (ле пей 
не са мо му ўпраў ляць, а па ка заць 
спе цы я ліс ту), пе ра лом/вы віх, 
пе ра ло мы ад кры тыя і за кры тыя.

Пры кме ты ўзрос туПры кме ты ўзрос ту  ��

Гэ ты бяз лі тас ны Аль цгей мер...
Ка лі ў бліз ка га вы яві лі дэ мен цыю

За пом ні це і ра бі це
1. Не вы пус кай це з-пад ува гі дзя-

цей, якія за зі мо вы мі гуль ня мі і за ба-
ва мі за бы ва юц ца на асця рож насць і 
абач лі васць. На ват звы чай нае ка тан не 
на кань ках мо жа скон чыц ца сур' ёз най 
траў май. І не толь кі ў вы ні ку ўлас на га 
па дзен ня, але, што знач на горш, ка лі 
ця бе збі вае з ног той, хто стра ціў раў-
на ва гу.

2. Не бя жы це за транс пар там. На-
ват ка лі спаз ня е це ся. З траў май вы не 
толь кі споз ні це ся, але і на огул бу дзе це 
па-за ра бо тай доў гі час.

3. Будзь це ўваж лі вы мі там, дзе ба чы-
це сліз кую пліт ку, а так са ма на лю бых 
пры ступ ках.

4. Ха дзі це ў га ла лёд «па ход кай пінг-
ві на» — па воль на, не моц на ад ры ва ю чы 

но гі ад зям лі.

Ка лі звяр тац ца да ўра ча?Ка лі звяр тац ца да ўра ча?
Ад кры ты пе ра лом пра пус ціць цяж-

ка. А вось ва ўсіх ін шых вы пад ках звяр-
тай це ўва гу на боль пад час ру ху, пры-
пу хан не, па сі нен не (пры па шко джан ні 
са су даў бу дзе кро ва зліц цё). На ват ка лі 
вам зда ец ца, што «ні чо га страш на га», 
па ка жы це ся траў ма то ла гу. За ста рэ лая 
траў ма — а гэ та на ват не каль кі дзён 
без ля чэн ня — мо жа так аб ме жа ваць 
рух у су ста ве, што на ступ нае ля чэн не 
бу дзе і па кут лі вым, і вель мі пра цяг лым, 
а вы нік не га ран та ва ным.

Важ на, вя до ма, каб су па стаў лен не 
кас цей пры пе ра ло ме бы ло ідэа льным, 
каб рух у су ста ве не аб ме жа ваў ся. Не 
так даў но бе ла рус атры маў у Еў ро пе 
пад час ка тан ня на лы жах траў му кіс-
ці. Стра хоў ка ў не ба ра кі бы ла доб рая, 
але пер шую да па мо гу яму ака за лі не 
на най леп шым уз роў ні. Ужо на ра дзі ме 
ўра чы вы яві лі, што зра стан не ад бы ло ся 
ня пра віль на, ру ка амаль не ру ха ла ся... 
Ту тэй шыя ўра чы пра па на ва лі ла маць і 
скла даць на ноў.

Асця рож на!Асця рож на!  ��

ХА ДОЙ ПІНГ ВІ НАХА ДОЙ ПІНГ ВІ НА
ПРА ДУ ХІ ЛІЦЬ ЗІ МО ВУЮ ТРАЎ МУ НЯ ПРОС ТА, 
АЛЕ БУ ДЗЕМ СПРА БА ВАЦЬ

На ву ка па даць
Што га лоў нае пе рад вы ха дам на ву-

лі цу? Пра віль на апра нуц ца. Адзен не па-
він на быць сва бод ным, каб не пе ра шка-
джа ла на шым ру хам, абу так жа — на 
ня сліз кай па дэ шве і ніз кім аб ца се.

Што га лоў нае пры па дзен ні? Па спець 
згру па вац ца. Трэ ба ўхіт рыц ца ўпа сці не 
з вы шы ні ўся го рос ту, а быць як ма га 
ні жэй, а зна чыць, не аб ход на кры ху пры-
сес ці.

Май це на ўва зе...
...што па дзен не на спі ну па гра жае 

пе ра ло мам коп чы ка (да во лі скла да на 
ле чыц ца, ня рэд ка ста но віц ца хра ніч най 
па та ло гі яй), пе ра ло мам па зва ноч ні ка (не 

ўсе та кія траў мы па тра бу юць хі рур гіч на га 
ўмя шан ня, але ўсё роў на пра цэс ад наў-
лен ня да во лі цяж кі).

...што па дзен не на пе рад — гэ та маг-
чы мыя траў мы кіс цяў рук, дзе шмат 
дроб ных кас цей, ідэа льна за ля чыць якія 
вель мі ня прос та. Не вы стаў ляй це на пе-
рад ру кі ў мо мант па дзен ня.

...што пад час лю бо га па дзен ня мож-
на траў ма ваць і га лён кас туп нё вы су-
стаў (яго сён ня мож на на ват пра тэ за-
ваць, але ўво гу ле ля чэн не пра цяг лае 
і склад нае).

...што па дзен не на бок па гра жае пе-
ра ло мам бяд ра (звы чай на ў па жы лых). 
Тым не менш, ме на ві та та кое па дзен не 
з'яў ля ец ца ап ты маль ным ва ры ян там.

Ад нак у не ка то рых вы пад ках бы ва юць 
ус клад нен ні. Атыт ад но сіц ца да най больш 
рас паў сю джа ных ус клад нен няў ві рус ных 

рэ спі ра тор ных ін фек цый у дзя цей. 
Гэ та му спры я юць асаб лі вас ці ана та міч най 

па бу до вы: у ма лых дзя цей ка рот кая, 
шы ро кая і больш га ры зан таль ная 

слы ха вая тру ба, якая злу чае по ласць 
на са глот кі і ся рэд няе ву ха, 

а зна чыць, ін фек цыя мо жа лёг ка 
пра ні каць з на са глот кі.

Што мо жа вы клі каць?
Ін фек цый ныя хва ро бы (ад зёр, крас ну ха), час-

тыя ад рыж кі (рэшт кі ежы мо гуць трап ляць у ся-
рэд няе ву ха праз слы ха вую тру бу і вы клі каць 
за па лен не), за па лен не адэ но і даў.

У ма лых дзя цей атыт па чы на ец ца рап тоў на, 
з'яў ля ец ца рэз кі боль у ву ху. Ста рэй шыя дзе-
ці мо гуць скар дзіц ца на зні жэн не слы ху. Мо жа 
пад няц ца тэм пе ра ту ра да 40 гра ду саў. У не маў-
лят атыт мож на за па до зрыць па кры ку, пла чы, 
кап рыз нас ці, па ру шэн ні сну, ад мо ве ад гру дзей, 
пе ра кат ван ні га ла вой па па душ цы, моц ным кры-
ку і пла чы пры на ціс кан ні на ву ха. Вы дзя лен ні з 
яго (мо гуць быць з пры ме ся мі кры ві) свед чаць аб 
раз ры ве ба ра бан най пе ра по нкі.

— Ка лі гэ та не ля чыць, мо жа па гор шыц ца 
васт ры ня слы ху, а та му пры пер шых пры кме тах 
за хвор ван ня не аб ход на па ка заць дзі ця ўра чу, 
не трэ ба за хап ляц ца са ма ля чэн нем, — ад зна-
чае ўрач-ота ры на ла рын го лаг 3-й га рад ской 
дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Іры на 
КОР ЗУН. — Атыт звы чай на ле чаць ан ты бі ё ты ка-
мі ця гам 7-10 дзён. Па ка за на агуль ная і мяс цо вая 
су праць за па лен чая тэ ра пія, ад па вед ны до гляд 
вон ка ва га слы ха во га пра хо да, ад наў лен не пра-
ход нас ці еў ста хі е вай тру бы, нар маль на га ціс ку ў 
ба ра бан най по лас ці. Бы вае, што па тра бу ец ца і 
пра кол ба ра бан най пе ра по нкі.

Да па ма га ем до ма
Вы ка ры стан не са су да зву жаль ных кро пель у 

нос ад наў ляе і пра ход насць слы ха вой тру бы, нар-
ма лі зуе ціск у ба ра бан най по лас ці.
� За ка пай це дзі ця ці ў нос са су да зву жаль ныя 

кроп лі (ад дай це пе ра ва гу тым, які мі ўжо ка рыс-
та лі ся).
� Пры па вы ша най тэм пе ра ту ры, моц ным бо лі 

дай це га рач ка па ні жаль ны сро дак (у не аб ход най 
да зі роў цы). Прэ па ра ты па ра цэ та мо лу і ібуп ра фе-
ну да юць доб ры эфект.

� За бяс печ це мяс цо вую цеп лы ню. Да стат-
ко ва на дзець ша пач ку ці хуст ку, якая пры крые 
ву ха. Нель га без пры зна чэн ня ўра ча клас ці га-
ра чы кам прэс і грэл ку. Пры гной ных вы дзя лен-
нях, па вы ша най тэм пе ра ту ры пры мя няць лю быя 
цеп ла выя пра цэ ду ры нель га!
� Вы да ляй це вы дзя лен ні ват най па лач кай, 

змо ча най у 3-пра цэнт ным рас тво ры пе ра кі су ва-
да ро ду.

Пра ду хі ляем
Нос, на са глот ку і глот ку трэ ба ля чыць, пры-

чым свое ча со ва. Асаб лі ва гэ та ад но сіц ца да 
адэ но і даў. Ка лі дзі ця цяж ка ды хае но сам, спіць 
з ад кры тым ро там, хра пе, трэ ба па ка зац ца ота-
ры на ла рын го ла гу. Ка лі ўрач на стой вае на вы да-
лен ні адэ но і даў, аб ду май це і па га джай це ся на 
гэ ту пра цэ ду ру.

Ля чы це свое ча со ва і ўсе ін шыя ві рус ныя і бак-
тэ ры яль ныя за хвор ван ні. Для не маў лят най леп-
шай пра фі лак ты кай аты ту з'яў ля ец ца груд ное 
карм лен не.

Ні ко лі не пры му шай це дзі ця дзьмуць у нос 
з на ма ган нем. Слізь пры гэ тым мо жа тра піць у 
еў ста хі е вую тру бу, што не па срэд на спры яе раз-
віц цю аты ту. На огул, пра ход насць гэ тай тру бы 
звы чай на па ру ша ец ца ў вы ні ку па пад ан ня гус той 
слі зі. Яна па він на за ста вац ца вад кай пры рэ спі-
ра тор ных ін фек цы ях. Для гэ та га як ма га больш 
па іце дзі ця, а так са ма пад трым лі вай це ў па мяш-
кан ні тэм пе ра ту ру, не вы шэй шую за +21 гра дус, 
і віль гот насць на ўзроў ні 60 пра цэн таў.

Вы ка рыс тоў вай це га рач ка па ні жаль ныя срод-
кі пры па вы шэн ні тэм пе ра ту ры звыш 38,5 гра-
ду са — лі ха ман ка па вя ліч вае стра ту вад ка сці і 
спры яе пе ра сы хан ню слі зіс тых аба ло нак

�

Се зон пра студСе зон пра студ  ��

ЗА БА ЛЕ ЛА ВУШ КА
Боль шасць вост рых рэ спі ра тор ных ві рус ных ін фек цый у дзя цей 

хут ка пра хо дзіць дзя ку ю чы аба рон чай функ цыі ар га ніз ма, 
пра віль на му до гля ду і адэ кват на му ля чэн ню.

У но вым, 2016-м, го дзе 
ў «КРА І НЕ ЗДА РОЎЯ» «КРА І НЕ ЗДА РОЎЯ» 

вы зной дзе це
кам пе тэнт ныя па ра ды 
спе цы я ліс таў 
на са мыя роз ныя тэ мы:

— як ума ца ваць сэр ца і са су ды;

— што з'ес ці, каб не па таў сцець;

— як су праць ста яць ан ка ло гіі і 
жыць з ёй;

— што ра біць, каб вы цяг нуць ся бе 
з за леж нас ці;

— як за ха ваць псі хіч ную раў на ва гу

і мно гае-мно гае ін шае.

ЗА СТА ВАЙ ЦЕ СЯ З НА МІ! 
ЧЫ ТАЙ ЦЕ І НЕ ХВА РЭЙ ЦЕ!

Па мят каПа мят ка  ��

ПРЫ МА ЕМ 
ФІ ЗІ Я ТЭ РА ПІЮ

1. Пры ходзь це ва ўста ноў ле ныя дні 
і га дзі ны.

2. Ад пач ні це пе рад се ан сам 10-15 
хві лін.

3. Пе рад не ка то ры мі пра цэ ду ра мі 
не аб ход на зняць ме та ліч ныя ўпры га-
жэн ні, каб па збег нуць апё каў.

«Ска жы це мед сяст ры аб лю бым па-
гар шэн ні са ма ад чу ван ня, сла бас ці, па-
вы ша най тэм пе ра ту ры, — ка жа за гад-
чык фі зі я тэ ра пеў тыч на га ад дзя лен ня 
2-й цэнт раль най ра ён най па лі клі ні кі 
Тац ця на КУ ДЗЕР СКАЯ. — Ад клю чы-
це ма біль ны тэ ле фон дзе ля сва ёй жа 
бяс пе кі. Пад час ля чэн ня не аб ход на 
па збя гаць фі зіч на га і ра зу мо ва га пе ра-
на пру жан ня, да стат ко ва ад па чы вай це, 
свое ча со ва хар чуй це ся, тры май це це ла 
ў чыс ці ні. Уваж лі ва слу хай це ўсе рэ ка-
мен да цыі мед сяст ры і стро га вы кон вай-
це іх пад час і пас ля пра цэ ду ры».

• Не ру хай це ся, не да кра най це ся да 
апа ра таў, ба та рэй ацяп ляль най сіс тэ-
мы, во да пра вод ных труб, не вы клю-
чай це апа рат і не зні май це элект ро ды 
са ма стой на.

• Ся дзі це або ля жы це спа кой на, не 
раз маў ляй це і не чы тай це. Не спі це, ка-
лі толь кі гэ та не элект ра сон тэ ра пія.

• Па ве дам ляй це мед сяст ры аб дрэн-
ным са ма ад чу ван ні, бо лі, не пры ем ных 
ад чу ван нях пад час пра цэ ду ры.

• Пад час свят ло ля чэн ня нель га са-
ма стой на змя няць ста но ві шча це ла і 
ад лег ласць да лям пы.

• Ін га ля цыі пры ма юц ца не ра ней як 
праз 1,5 га дзі ны пас ля пры ёму ежы або 
фі зіч на га на пру жан ня. Пас ля ін га ля цыі 
ця гам га дзі ны нель га раз маў ляць, ес ці.

• Ка лі пры зна ча на не каль кі пра цэ-
дур, то ін га ля цыі пра вод зяць пас ля 
элект ра- і свят ло тэ ра піі.

• Пры з'яў лен ні пас ля пра цэ ру ры на 
мес цах уз дзе ян ня не пры ем ных ад чу-
ван няў або вы сы пак аба вяз ко ва трэ ба 
ска заць пра гэ та мед сяст ры на чар го-
вым се ан се.

• Пас ля пра цэ дур па збя гай це пе ра-
аха лодж ван ня, асаб лі ва ў сы ры і ха лод-
ны час го да. Не вы ходзь це ад ра зу на 
ву лі цу, ад пач ні це ў хо ле 20-30 хві лін

�

Ві зіт да ста ма то ла гаВі зіт да ста ма то ла га  ��

ЧЫС ЦІМ УЛЬТРА ГУ КАМ
Рэ гу ляр ны пра фе сій ны до гляд зу боў ста но віц ца ўсё больш за па тра ба ва ным


