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СЕЛЕН:
Любiце морапрадукты,
арэхi i семкi? У вас
добры густ. Гэтыя прадукты
багатыя на селен — мiнерал,
якi знiжае рызыку
развiцця раку.
Адкрыццё адбылося выпадкова.
У адным з раёнаў Кiтая статыстыка
захваральнасцi на рак лёгкага была значна вышэйшая, чым у iншых
рэгiёнах, у тым лiку i суседнiх. Пачалi шукаць прычыну — i нiчога не
выявiлi... акрамя аднаго: у гэтай
мясцовасцi глеба была бедная на
селен. А паколькi людзi i ў гэтым
раёне, i ў суседнiх харчавалiся за
кошт маленькiх сялянскiх гаспадарак, то склад глебы непасрэдна
ўплываў на iх здароўе.
Зацiкавiўшыся, даследчыкi вывучылi звесткi аб правiнцыi, дзе
ўтрыманне селену ў глебе было
найбольш высокiм, — i высветлiлася, што людзi там вельмi рэдка хварэюць на рак лёгкага. А праведзеныя пазней эксперыменты прадэманстравалi, што дадатковае ўвядзенне селену паддоследным мышам знiжала захваральнасць на
розныя вiды пухлiнаў амаль у 7 разоў! Даследаваннi паўтаралi яшчэ
шмат разоў, i яны пацвердзiлi: селен — адно з нямногiх рэчываў з
даказаным прафiлактычным эфектам у дачыненнi да раку.

Як ён дзейнiчае?
У апошнiя гады многiмi навуковымi працамi пацверджана здольнасць селену разам з вiтамiнамi Е
i С абараняць нас ад згубнага дзеяння свабодных радыкалаў. Гэта
трыяда неабходная для вытворчасцi галоўных антыаксiдантаў. I значыць, селен можна лiчыць не толькi супрацьракавым агентам, але i
актыўным антыаксiдантам, якi перашкаджае старэнню кожнай клеткi i арганiзма ў цэлым.
Высокi ўзровень селену i най-

важнейшых вiтамiнаў знiжае рызыку артрыту i пашкоджання сасудаў,
iнфаркту i iнсульту, засцерагае ад
катаракты i ўвогуле ад пагаршэння
зроку, у тым лiку ўзрос тавага.
Акрамя гэтага, селен дапамагае
арганiзму пазбаўляцца ад цяжкiх
металаў (свiнцу, кадмiю, ртуцi i
iнш.). Тым, хто жыве ў неспрыяльных экалагiчных умовах, трэба абавязкова паклапацiцца пра тое, каб
арганiзму хапала селену. Гэтаксама як i служачым, праца якiх суправаджаецца нервовымi стрэсамi:
селен разам з цынкам, вiтамiнамi
А i С змяншае ўзровень гармону
стрэсу — картызолу.
Нарэшце, возьмем такую праблему, як акiсленне лiпiдаў, або, прасцей кажучы, ёлкасць тлушчаў.
Працэс гэты адбываецца не толькi
на кухнi, але i ў арганiзме. Але калi
сапсаванае масла з кухнi можна
выкiнуць, то што рабiць з тлушчамi
нашага цела, якiя сталi непрыдатнымi ў вынiку акiслення лiпiдаў?
Яны ж асядаюць у сасудах. Адказ
усё той жа: прымаць вiтамiн Е i селен.

Колькi селену
нам патрэбна?
Доўгi час нормаў па селене ўвогуле не iснавала. Затым была прынятая неабходная штодзённая доза
ў 50—70 мiкраграмаў (мкг).
Калi ж цудоўныя прафiлактычныя ўласцiвасцi селену прыцягнулi
ўвагу вучоных, яго сталi рэкамендаваць у крыху большай колькасцi:
100—200 мкг у дзень. Некаторыя
спецыялiсты называюць нават лiчбу 400 мкг у дзень — для максiмальнай абароны. Аднак памятайце: самастойна можна прызначыць
сабе не больш як 50 мкг селену ў
су ткi. Любое перавышэнне гэтай
нор мы па вiн на ад бы вац ца пад
кантролем урача: iснуе вялiкая верагоднасць «зарабiць» атручэнне,

вельмi небяспечнае для жыцця.
Як правiла, селен раяць пiць у
спалучэннi з вiтамiнам Е — гэта павышае эфек тыўнасць абодвух. I
наадварот: дэфiцыт вiтамiну Е не
дае арганiзму выкарыстаць селен,
нават калi апошнi прымаюць у высокiх дозах.

Дзе браць?
Добрая крынiца селену — морапрадукты, прычым не толькi малюскi, але i марская рыба (малако
i iкра). Увогуле мiнерал утрымлiваецца галоўным чынам у бялковых
прадуктах, асаблiва ў печанi i нырках, а таксама ў чырвоным мясе,
яйках птушкi (дзе ў жаўтку прысутнiчае i вiтамiн Е).
З прадук таў раслiннага паходжання багатыя на селен пшанiчнае вотруб'е, прарослыя зярняты
пшанiцы, кукуруза, бабовыя, арэхi,
грыбы, а таксама пiўныя дрожджы,
чорны хлеб i iншыя прадукты з мукi грубага памолу. Наогул, каралём
селеназмяшчальных раслiн лiчыцца часнок, каралевай — капуста
брокалi, а прынцэсай — трава мацярдушка. Аднак пералiчаныя раслiны захоўваюць карысныя ўласцiвасцi толькi ў тым выпадку, калi
яны раслi ў экалагiчна чыстай мясцовасцi.

Суперселенавы абед
Утрымлiвае таксама належную
колькасць вiтамiнаў С i Е для лепшага засваення селену.
 Салата з кальмараў з бурым
рысам i цыбуляй.
 Расольнiк з цялячымi ныркамi.
 Рыба, запечаная ў фользе з
гарнiрам з зяленiва i салодкага
перцу.
 Настой шыпшыны i некалькi
грэцкiх арэхаў.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

КІРОЎЦА І ПАСАЖЫР

ЗГУБIЛАСЯ Ў ЛЕСЕ.
НАЗАЎСЁДЫ...
Мiлiцыя выявiла труп пажылой
масквiчкi, якую тыдзень шукалi ў
Мядзельскiм раёне, пра што пiсалi газеты, у тым лiку i наша. Жанчы на ад пачы ва ла ў бе ла рус кiм
санаторыi, у яе была гiпертанiя,
хворае сэрца, выдаленая нырка.
Заключэнне аб смерцi дасць экспертыза.

на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства и обслуживания
жилых домов сроком на 40 лет, земельные участки расположены вблизи озера Селява и по продаже земельных участков, расположенных вблизи озера Лукомльское, в частную собственность
граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.
Организатор аукциона: Яновщинский сельский исполнительный комитет, 222017, д. Яновщина,
Крупский район, Минская область.
Адрес земельного участка, кадастровый номер

недахоп — дрэнна,
лiшак — небяспечна

Площадь
земельного
участка, га

Наличие
инженерных
сетей

Начальная
цена
(бел. руб.)

Минская обл., Крупский р-н, д. Большие Хольневичи
0,1444
электричество
9 160
(участок № 1) 623080701101000031 (аренда)
Минская обл., Крупский р-н, д. Большие Хольневичи
2
0,1428
электричество
9 050
(участок № 2) 623080701101000032 (аренда)
Минская обл., Крупский р-н, д. Большие Хольневичи
3
0,1468
электричество
18 615
(участок № 3) 623080701101000033 (аренда)
Минская обл., Крупский р-н, д. Яновщина (участок № 1)
4
0,1885
электричество
11 950
623080706601000047 (аренда)
Минская обл., Крупский р-н, д. Клишино (участок № 1)
5
0,1359
электричество
8 620
623080703101000031 (аренда)
Минская обл., Крупский р-н, д. Клишино (участок № 2)
6
0,1255
электричество
7 960
623080703101000032 (аренда)
Минская обл., Крупский р-н, д. Посемковичи (участок
7
0,1099
электричество
26 600
№ 2) 623080705601000059 (частная собственность)
Минская обл., Крупский р-н, д. Мелешковичи (участок
8
0,1703
нет
41 210
№ 3) 623080704601000065 (частная собственность)
Аукцион состоится 25 ноября 2009 года в 11.00 в здании Яновщинского клуба: деревня Яновщина,
Крупский район.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни по 20.11.2009 г. с 8.00
до 17.00 по адресу: д. Яновщина, сельисполком, кабинет 4. При подаче документов граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на расчетный счет
3604618131000 ЦБУ № 610 г. Крупки филиала № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810,
УНП 600176855, назначение платежа 04901, Яновщинский сельский исполнительный комитет.
Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, и документации, необходимой для его проведения, производится победителем аукциона.
Иные обязанности победителя аукциона и порядок проведения аукциона оговорены в условиях его
проведения.
1

Контактные телефоны: (8 01796) 4 95 96, 4 95 60 (моб. 128 66 87).

Наименование имущества

машина мокрой
заточки MNS 630 D
машина для
перемешивания
и гомогемнизации
электрогидравлическая
машина для
наполнения колбас
НЕ 25
варочный котел 608 11
Электро

Начальная цена
Задаток 5 %,
продажи лота,
рублей
рублей
(без учета НДС)
(без учета НДС)

Собственник

ИМУЩЕСТВО (без учета НДС)
г. Гомель,
ООО «Агропродстрой»
ул. Ильича, 2

865574

43279

г. Гомель,
ООО «Агропродстрой»
ул. Ильича, 2

352028

17602

г. Гомель,
ООО «Агропродстрой»
ул. Ильича, 2

575669

28784

г. Гомель,
ООО «Агропродстрой»
204314
10216
ул. Ильича, 2
г. Гомель,
5
коптильный шкаф
ООО «Агропродстрой»
421053
21053
ул. Ильича, 2
г. Гомель,
6
коптильный шкаф
ООО «Агропродстрой»
421053
21053
ул. Ильича, 2
г. Гомель,
7 куттер-автомат СМ 40
ООО «Агропродстрой»
2661880
133094
ул. Ильича, 2
Организатор повторных торгов – Антикризис- после подписания протокола.
ный управляющий Будков Денис Викторович.
Победителем аукциона признается участник,
С имуществом можно ознакомиться по ме- предложивший наибольшую цену покупки.
сту его расположения в рабочие дни с 8.00 до
Для участия в аукционе необходимо подать
17.30.
письменное заявление с приложением: для
Задаток перечисляется до 10.11.2009 г. юридических лиц – заверенные копии свиде(включительно), на р/с 3012130548009, в ГРО тельства о гос. регистрации, устав; для индиОАО «Белвнешэкономбанк» г. Гомель РБ, МФО видуального предпринимателя – заверенная
151501213, УНН 400561386.
копия свидетельства о гос. регистрации; для
физ. лица – копия паспорта.
Условия продажи – без условий.
Срок подачи заявления с момента выхода наШаг аукциона в размере 8 % от начальной
стоящего объявления до 16.00. 10.11.2009 года
цены.
После окончания торгов с победителем под- по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 2.
Дата, время, место проведения повторного
писывается протокол и в течение 20 дней заключается договор. Победитель торгов обязан открытого аукциона – 12.11.2009 года в 11.00,
оплатить стоимость покупки в течение 30 дней г. Гомель, ул. Шилова, 2.
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ЯНОВЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРУПСКОГО РАЙОНА
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 25 НОЯБРЯ 2009 ГОДА ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

№
п/п

3

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

а гэтым тыднi ў Беларусi распачынаецца бясплатная iмунiзацыя насельнiцтва супраць грыпу. Як i ў папярэднiя гады,
разлiчваць на бясплатную прышчэпку змогуць людзi з высокай
рызыкай развiцця постгрыпозных ускладненняў (пацыенты з
хранiчнай паталогiяй сардэчна-сасудзiстай, дыхальнай, эндакрыннай сiстэм, з iмунадэфiцытамi i г.д.), людзi ва ўзросце,
старэйшым за 65 гадоў i работнiкi, чыя прафесiйная дзейнасць
звязана з высокай рызыкай iнфiцыравання грыпам (медыкi,
работнiкi аптэк, птушкаперапрацоўчых прадпрыемстваў, супрацоўнiкi ўстаноў кругласутачнага знаходжання). Для iх за
кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту закуплены расiйскiя
вакцыны «Грыпол плюс», «жывая» iнтраназальная расiйская
вакцына i французская вакцына «Ваксiгрып». «Жывая» грыпозная вакцына будзе прымененая ў Беларусi ўжо ў трэцi раз:
яна ўводзiцца шляхам распылення ў насавыя хады i фактычна
паўтарае шлях, якiм вiрус трапляе ў арганiзм чалавека, што
дазваляе сфармiраваць iмунiтэт на слiзiстай носа.
У Мiнску за кошт сродкаў гарадскога бюджэту плануецца дадаткова ахапiць бясплатнай вакцынацыяй 60 тысяч школьнiкаў i выхаванцаў
дашкольных дзiцячых устаноў — гэта амаль удвая больш, чым у папярэднiм годзе. Да таго ж бясплатныя прышчэпкi будуць зроблены
мiнчанам, якiя займаюцца забеспячэннем жыццядзейнасцi горада
— работнiкам грамадскага транспарту, водазабеспячэння, энергазабеспячэння, грамадскага харчавання i iншым. Гэта дадаткова яшчэ 20
тысяч чалавек. Да таго ж з пачатку кастрычнiка ў медустановах сталiцы распачалася вакцынацыя на платнай аснове. Аб сваiм намеры
абаранiць работнiкаў ад грыпу заявiлi кiраўнiкi больш як 650 мiнскiх
прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў. Так, на Мiнскiм заводзе халадзiльнiкаў плануецца ахапiць вакцынацыяй 37 працэнтаў работнiкаў,
на МТЗ — 31 працэнт, на МАЗе — 25 працэнтаў, 100 працэнтаў — у
рэстаранах «Макдональдс», 64 працэнты — на Камароўскiм рынку i
гэтак далей. Усяго ў сталiцы плануецца прышчапiць ад грыпу ад 18 да
20 працэнтаў гараджан.
Паводле слоў загадчыцы аддзялення iмуннай прафiлактыкi
Мiнскага гарадскога цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii Iрыны ГЛIНСКАЙ, вакол вакцынацыi супраць грыпу iснуе шмат мiфаў. Для прыкладу, даволi шырока распаўсюджана меркаванне, што здаровы арганiзм можа самастойна справiцца з iнфекцыйным захворваннем, у
тым лiку i з вiрусам грыпу, i не трэба яму ў гэтым дапамагаць.
— Але для таго, каб выпрацаваць iмунiтэт супраць пэўнага штаму
вiруса грыпу, ёсць толькi два спосабы: першы — гэта перанесцi захворванне, а другi — зрабiць супраць яго прышчэпку, — тлумачыць спецыялiст. — Аднак не варта забываць, што грып з'яўляецца iнфекцыяй, якая
дае найбольшую колькасць ускладненняў: на лёгкiя, сэрца, ныркi, слых
i г.д. Прычым такiя ўскладненнi, як атыт, мiякардыт, менiнгаэнцэфалiт
могуць пакiнуць чалавека iнвалiдам на ўсё жыццё. Да таго ж грып i
ўвогуле можа закончыцца лятальна: калi сярод здаровых людзей дадатковая рызыка смяротнага зыходу падчас эпiдэмii складае 2 выпадкi на 100 тысяч чалавек, то сярод людзей з хранiчнай паталогiяй гэта
рызыка ўзрастае ўжо ў 50 разоў, а калi ў чалавека ёсць спалучэнне
дзвюх паталогiй, скажам, дыябету i сардэчна-сасудзiстай паталогii, то
рызыка смяротнага зыходу ўзрастае ўжо ў 250 разоў. У афiцыйную
статыстыку смяротнасцi ад грыпу ў нас трапляюць толькi так званыя
маланкавыя формы працякання хваробы. А калi чалавек памiрае ад
пнеўманii цi сардэчнай недастатковасцi, гэта значыць, ад наступстваў,
выклiканых захворваннем на грып, то гэтыя выпадкi фiгуруюць у статыстыцы ўжо пад iншымi дыягназамi. Найбольш частае ўскладненне
грыпу — пнеўманiя, на якую ў залежнасцi ад тыпу вiрусу прыпадае ад
7 да 42 працэнтаў смяротнасцi. Даказана, што абарона супраць грыпу,
створаная з дапамогай вакцын, у 2-5 разоў больш эфектыўная, чым
абарона, створаная з дапамогай лекавых i народных сродкаў. Да таго
ж вакцынацыя робiцца аднаразова, а прыём прафiлактычных лекавых
сродкаў павiнен ажыццяўляцца рэгулярна на працягу доўгага часу.
Яшчэ адно памылковае меркаванне — сцвярджэнне, што вакцыны
ад грыпу ў прынцыпе быць не можа, паколькi вiрусы грыпу пастаянна
муцiруюць i ўгадаць, якi менавiта штам будзе цыркуляваць у нас, немагчыма.
— Сапраўды, памiж вiрусамi грыпу пастаянна адбываецца абмен
генетычнай iнфармацыяй. Менавiта дзякуючы сваёй антыгеннай зменлiвасцi вiрусы грыпу валодаюць здольнасцю выклiкаць кожны год эпiдэмii, — тлумачыць Iрына Глiнская. — Адсочваннем цыркуляцыi вiрусаў
грыпу займаюцца на планеце 120 лабараторый, i на падставе атрыманага iмi аналiзу зацвярджаецца склад вакцыны на наступны эпiдсезон
— для паўночнага i паўднёвага паўшар'я асобна. Пачынаючы з 1991
года супадзеннi ў складзе вакцыны i штамах вiрусу грыпу, якiя цыркулявалi падчас эпiдэмii, былi на 90 (!) працэнтаў. Да таго ж прыкладна ў
40 працэнтах выпадкаў у хворых развiваюцца формы грыпу, выклiканыя
спалучэннем розных варыянтаў вiруса грыпу і iншымi рэспiраторнымi
вiрусамi, напрыклад, сезонным варыянтам вiруса грыпу i вiруса грыпу
А/H1N1 цi сезоннага вiруса грыпу i адэнавiруса i г.д. Такiя формы захворвання на грып працякаюць, як правiла, больш цяжка. А з дапамогай
грыпозных вакцын можна iх папярэдзiць.
Як заўважае Iрына Глiнская, апошнiм часам у медыкаў з'явiлася
магчымасць выбару вакцыны, гэта значыць, што ў залежнасцi ад узросту пацыента, наяўнасцi ў яго нейкiх хранiчных паталогiй i на падставе вынiкаў праведзенага абследавання ўрач можа выбраць i рэкамендаваць пацыенту найбольш аптымальны прэпарат, гэта значыць,
найбольш эфектыўны i бяспечны для канкрэтнага чалавека.
— Нават пры платнай вакцынацыi я параiла б прыслухацца да доктара, — падкрэслiла Iрына Глiнская. — Не трэба рабiць выбар вакцыны,
абапiраючыся толькi на краiну-вытворцу. I не варта абураццца, калi ўрач
прапануе зрабiць прышчэпку пасля толькi што перанесенага прастуднага захворвання. Калi чалавек перанёс прастуду ў лёгкай форме, тэмпературная рэакцыя знiкла яшчэ некалькi дзён таму i засталiся толькi мала
выражаныя прастудныя сiмптомы, гэта не з'яўляецца супрацьпаказаннем
да вакцынацыi супраць грыпу, i iмунная сiстэма чалавека не пацерпiць
ад зробленай прышчэпкi. А вось пасля цяжкага захворвання рабiць прышчэпку рэкамендуецца толькi праз 2-4 тыднi. Не праводзiцца вакцынацыя
i ў перыяд абвастрэння хранiчнага захворвання.
Хацелася б звярнуць увагу на яшчэ адну акалiчнасць: падхапiўшы
вiрус, мы прыносiм яго ў сям'ю, iнфiцыруючы тых, для каго захворванне на грып уяўляе пагрозу не толькi для здароўя, але i для жыцця,
гэта значыць, немаўлят i старых. У немаладых людзей iмунная сiстэма
ўжо «зношаная», а ў немаўлят — яшчэ знаходзiцца ў працэсе фармiравання. Таму калi мы робiм прышчэпку сабе, мы тым самым абараняем i сваiх блiзкiх.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Место
нахождения
имущества

По вопросам участия в аукционе
и приобретения имущества должника обращаться по телефонам:
(8029) 655 33 68 или (80232) 60 51 31.

АРТЭРЫЯЛЬНЫ ЦIСК
СКАЧА АД НАЧНОГА ШУМУ?
Н

айноўшыя фактычныя звесткi аб шкодзе
для здароўя людзей начнога шуму, а таксама рэкамендацыi па гранiчна дапушчальных
узроўнях шуму змяшчаюцца ў новай публiкацыi Еўрапейскага рэгiянальнага бюро Сусветнай арганiзацыi аховы здароўя.
Як сцвярджаюць яе аўтары, у Еўрапейскiм рэгiёне
празмерны шум стаў вядучай экалагiчнай праблемай,
якая доўгi час недаацэньвалася — уздзеянне начнога
шуму сiстэматычна зведвае кожны пяты жыхар Еўропы. Апошнiя навуковыя даследаваннi даказваюць,
што ўздзеянне начнога шуму можа прыводзiць да
вельмi сур'ёзных праблем са здароўем. Сутнасць у
тым, што i падчас сну наша нервовая сiстэма, як i
ўвесь арганiзм, працягваюць рэагаваць на розныя
гукi. Таму парушэннi сну i раздражняльнасць — гэта
першыя наступствы ўздзеяння начнога шуму, якiя, мiж
iншым, могуць прыводзiць да развiцця псiхiчных расстройстваў. Да таго ж уздзеянне шуму можа стаць
прычынай заўчаснай захваральнасцi i смяротнасцi
насельнiцтва. Начны шум ад самалётаў можа прыводзiць да павышэння артэрыяльнага цiску, нават калi
чалавек не абуджаецца, а працягвае спаць. Прычым
шкода ад уздзеяння шуму ўзрастае, калi людзi спрабуюць заснуць i калi яны абуджаюцца. Вынiкi праведзеных нядаўна даследаванняў сведчаць пра тое, што
надзвычай шкоднае наступства шуму самалётаў у
ранiшнiя гадзiны — павышэнне ў людзей частаты
сардэчных скарачэнняў.
Ёсць групы насельнiцтва, найбольш уразлiвыя да
ўздзеяння шуму. Гэта дзецi, якiя павiнны спаць
больш, чым дарослыя, людзi з хранiчнымi хваробамi
i немаладыя людзi. У групу павышанай рызыкi ўваходзяць таксама людзi, якiя працуюць у розныя змены, паколькi структура iх сну i так пераносiць больш
сур'ёзную нагрузку.
Штогадовы ўсярэднены ўзровень начнога шуму
не павiнен перавышаць 40 дэцыбелаў — як на цiхай
вулачцы ў жылых кварталах. Нават нязначна больш
высокiя ўзроўнi шуму могуць цягнуць за сабой лёгкiя
расстройствы, напрыклад, парушэннi сну. А працяглае ўздзеянне шуму, якi перавышае 55 дэцыбелаў,
што адпавядае ажыўленай гарадской вулiцы, можа
стаць прычынай павышэння артэрыяльнага цiску i
парушэнняў работы сэрца.
У зонах, якiя патрабуюць асаблiвай увагi, змагацца з шумам можна з дапамогай устаноўкi шумапаг-

лынальных экранаў. Да таго ж зоны з высокай рызыкай узроўню шуму могуць выкарыстоўвацца для
размяшчэння там офiсаў, паколькi ў начны час у
офiсах нiхто не працуе. Спецыялiсты раяць таксама
будаваць паралельна з транспартнай магiстраллю
так званыя шумаахоўныя дамы — гэта будынкi, у якiх
у бок магiстралi выходзяць пераважна вокны кухняў,
нежылых пакояў, лесвiчных пляцовак i лiфтавыя шахты. А ў шматпакаёвых кватэрах на вулiцу павiнны
выходзiць вокны не больш чым аднаго пакоя.
Для даведкi: у беларускай сталiцы асноўнымi
крынiцамi шуму з'яўляюцца на цяперашнi час аўтамабiльны i рэйкавы транспарт. У Мiнску выяўлена больш за 30 магiстраляў з узроўнем шуму ад 75 да
79 дэцыбелаў. Найбольш — на 7 гарадскiх магiстралях: праспектах Незалежнасцi, Пушкiна, Жукава, Партызанскiм i Дзяржынскага, а таксама на вулiцах Маскоўскай i Брылеўскай. Нават на вулiцах мясцовага
значэння (Севастопальскай, Бяды, Ангарскай, Галадзеда, Макаёнка, Глебкi, Машынабудаўнiкоў, Шырокай) узроўнi шуму знаходзяцца ў iнтэрвале ад 65 да
69 дэцыбелаў. Ну а самай шумнай, зразумела, з'яўляецца Мiнская кальцавая аўтадарога, на асобных
участках якой узроўнi шуму дасягаюць 81 дэцыбела.
Асаблiва востра шум адчуваецца ў цэнтры горада,
дзе жылая забудова размешчана на адлегласцi ўсяго
10-30 метраў ад праезнай часткi або ад трамвайнага
палатна. Узроўнi шуму перад фасадамi будынкаў, так
бы мовiць, першага эшалона складаюць ад 67 да 75
дэцыбелаў. Такая сiтуацыя на праспектах Незалежнасцi, Партызанскiм, вулiцах Маскоўскай, Брылеўскай,
Сурганава, Багдановiча, Маякоўскага, Даўгабродскай,
Казлова i Бабруйскай. Людзям, якiя жывуць на гэтых
вулiцах, застаецца толькi абараняць сваё жылле з дапамогай шумаахоўных вокнаў. Калi акно звычайнай
канструкцыi здольнае знiжаць узровень шуму пры яго
пранiкненнi ў памяшканне на 15—17 дэцыбелаў (пры
адсутнасцi праветрывання), то шумаахоўнае акно мае
акустычную эфектыўнасць не менш як 22—30 дэцыбелаў. А для забеспячэння камфортных умоў пражывання ў жылых памяшканнях, размешчаных уздоўж
самых «напружаных» гарадскiх магiстраляў, гукаiзаляцыйная здольнасць аконных блокаў павiнна быць ад
30 да 45 дэцыбелаў. У сертыфiкатах пластыкавых вокнаў павiнна пазначацца, на колькi дэцыбелаў яны дазваляюць зменшыць шум вулiцы.
Надзея НIКАЛАЕВА.

НЕ ЧАКАЙЦЕ, КАЛI ЗАВАРУШАЦЦА КАМЯНI!
'явiлася горыч у роце, пеЗ
ры я дыч ная млос насць,
не па ко яць бо лi ў пра вым
пад раб рын нi? Па гар шэн не
са ма ад чу ван ня звя за на з
пры ёмам тлус тай, вост рай,
смажанай ежы? Калi вы станоўча адказалi на гэтыя пытаннi, даследуйце жоўцевы
пузыр на наяўнасць у iм камянёў.
Нейкi час таму жоўцекамянёвая
хвароба (ЖКХ) дыягнаставалася
толькi ў людзей пажылога ўзросту.
Сёння на яе хварэюць i многiя маладыя людзi, якiм не споўнiлася
нават 20 гадоў. Ад гэтай немачы
паку туюць 10—15 працэнтаў насельнiцтва свету. Прычым, у дарослых мужчын яна сустракаецца ў
6—8 разоў радзей, чым у жанчын.
У аснове захворвання ляжаць
парушэннi халестэрынавага абмену i складу жоўцi, функцыянальнай
актыўнасцi жоўцевага пузыра, iнфекцыйныя хваробы.
Даказана, што асаблiвы ўклад
ва ўтварэнне камянёў у жоўцевым
пузыры ўносяць жаночыя гармоны
эст ра ге ны. Ця жар насць, пры ём
кантрацэптываў, гарманальная тэрапiя часам падлiваюць алею ў
агонь. Вучонымi нават выведзена
спецыяльная формула «чатырох
F», якая вызначае групы рызыкi
гэтага захворвання: Female (жанчына), Forty (узрост пасля 40 гадоў), Fat (тлус тасць), Fertile (некалькi родаў). Яшчэ медыкi зазнача юць, што з'яўлен ню ка мя нёў
садзейнiчае дэфiцыт у арганiзме
вiтамiну С, а вiтамiн Е знiжае рызыку iх утварэння. А таксама варта
прыняць да ўвагi тое, што людзi,
якiя грэбуюць снеданнем або абмяжоўваюцца ранiцай толькi кубкам кавы, часцей схiльныя да гэтай хваробы.
ЖКХ звы чай на вы яўля ец ца
падчас правядзення ўльтрагукавога даследавання. Часам чалавек
абследуецца ў сувязi з любым бо-

лем у вобласцi жывата, а высвятляецца, што сапраўднай прычынай
праблем са здароўем з'яўляюцца
камнi ў жоўцевым пузыры. Альбо
гэта можа адбыцца на прафiлактычным медыцынскiм аглядзе. Радзей чалавек даведваецца аб наяўнасцi камянёў па клiнiчных сiмптомах ужо ўскладненага цячэння
жоўцекамянёвай хваробы — гэта
можа быць жоўцевая колiка або
iншыя праявы, як, напрыклад, жаўтуха.
Рэч у тым, што асноўнай небяспекай з'яўляюцца не самi камянi,
а ўскладненнi, звязаныя з iх наяўнас цю. Пра цяглая пры сут насць
каменя ў жоўцевым пузыры выклiкае хранiчнае запаленне яго сценкi: патаўшчэнне i рубцаванне. Такi орган ужо не здольны адэкватна скарачацца, ён фак тычна становiцца каменязборнiкам i крынiцай iнфекцый. Адсюль непрыемныя перс пек ты вы. Най больш
час тае ўскладненне — востры халецыс тыт, якi ў 40 працэнтаў хворых ста но вiц ца гной ным. За пален не сцен кi жоў це ва га пу зы ра
нярэдка прыводзiць да яе перфара цыi (па ру шэн не цэлас нас цi) i
распаўсюджвання iнфекцыi за межы хворага органа, а гэта смяротна небяспечна.
Не лепшая сiтуацыя, калi жоўце ва му пу зы ру ўда ец ца «праштурх нуць» ка мень у жоў це вы
праток. Часцей за ўсё такое адбыва ец ца пры ўтва рэн нi множ ных
дроб ных ка мя нёў. Тра пiў шы ў
агульны жоўцевы праток, ён можа
блакаваць яго прасвет. Павышэнне цiску жоўцi, якое надыходзiць
услед за гэтым, прыводзiць да пашкоджання клетак печанi i ўзнiкнення механiчнай жаў тухi. У вынiку развiваецца жоўцевая (пячоначная) колiка. Яе сiмптомы: раптоўнае ўзнiкненне нясцерпнага болю
ў верхнiх аддзелах жывата, якi суправаджаецца адрыжкай, млоснасцю, ванiтамi. Стан пагражае

жыц цю i па тра буе экстран на га
аператыўнага ўмяшання.
Калi немач выяўлена на ранняй
стадыi (наяўнасць пяску, змяненне
складу жоўцi), док тар, хутчэй за
ўсё, параiць вам нармалiзаваць вагу i сачыць за харчаваннем: прымаць ежу праз кожныя 3—4 гадзiны, пазбягаць працяглых перыядаў
галадання, пiць не менш як 1,5 л
вады на дзень, займацца фiзкультурай. З рацыёну выключыць тлустую, смажаную ежу, вяндлiну, салодкае, бабовыя (гарох, сачавiца,
фасоля), агароднiну i зяленiва, багатыя на эфiрныя алеi (часнок, цыбуля, радыска, рэдзька), алкаголь.
Пажадана больш ужываць раслiнных бялкоў (марскiя водарасцi,
грэцкiя i аўсяныя крупы); часткова
замянiць малочны бялок на сою,
якая знiжае верагоднасць утварэння жоўцевых камянёў. Неабходна
наладзiць рэгулярны прыём раслiнных валокнаў, асаблiва цяжкарастваральных: пшанiчнае вотруб'е,
морква, буракi, тыя ж грэцкiя i аўсяныя крупы, квяцiс тая капус та,
баклажаны, гарбузы, яблыкi, сухафрукты. Стравы лепш есцi ў цёплым выглядзе, пазбягаць вельмi
гарачых або вельмi халодных прадуктаў.
На сён ня боль шасць урачоў
прыйшла да высновы, што жоўцекамянёвую хваробу можна вылечыць толькi хiрургiчным шляхам.
Улiчваючы тое, што бяспечных камянёў не бывае i ад iх у любы момант можна чакаць цяжкiх ускладненняў, спецыялiс ты праводзяць
аперацыю па iх выдаленнi прафiлактычна, нават калi няма клiнiчных сiмптомаў.
Хоць да гэтага часу яшчэ не адмовiлiся i ад прымянення лекаў,
якiя раствараюць камянi i перашкаджаюць iх утварэнню. На жаль,
нельга сказаць, што гэтыя прэпараты — панацэя. Нават калi каменьчык або згустак жоўцi растворыцца пры прыёме гэтых лекаў, як

толькi курс лячэння заканчваецца
— усё вяртаецца на кругi свае.
Метад драблення камянёў (лiтатрыпсiя) з выкарыстаннем апаратаў, што ствараюць ударную хвалю, сфакусiраваную на выяўлены
камень, прымяняецца i сёння, але
вельмi рэдка. Бо пры драбленнi вялiкага каменя атрымлiваецца некалькi маленькiх, якiя за нядоўгi час
зноў «вырастаюць».
Прычына ў тым, што камянi на
роўным месцы не ўтвараюцца —
яны фар мi ру юц ца ў за стой ным
жоўцевым пузыры, хворым органе, якi дрэнна працуе, не цалкам
апаражняецца, у iм, як у балоце,
застойваецца жоўць, якая выпадае ў асадак, i на фоне хранiчнага
запалення ўтвараецца камень. I
калi жоўцевы пузыр, якi «няправiльна» функцыянуе, не выдалiць,
колькi б вы нi змагалiся з камянямi, яны будуць утварацца зноў i
зноў.
Да нядаўняга часу традыцыйна
выконвалася адкрытая халецыстэктамiя — выдаленне жоўцевага
пузыра праз разрэз у правым падрабрыннi або пасярэднi разрэз. Гэта дастаткова траўматычная аперацыя, якая надоўга выводзiць
чалавека з рабочага рытму.
У нашы днi самым ашчадным
спосабам выдалення жоўцевага
пузыра лiчыцца лапараскапiчная
ха ле цыс тэк та мiя. Апе ра цыя выкон ва ец ца пры да па мо зе ла параскопа. Праз невялiкiя праколы
ў брушную поласць уводзяцца iнструменты, з хворага органа выдаляюцца жоўць i камянi. Пасля
чаго «апусцелы» жоўцевы пузыр
рэзка змяншаецца ў аб'ёме, таму
яго можна дастаць праз пракол.
Дзякуючы гэтай методыцы ўдаецца пазбегнуць такiх ускладненняў,
як нагнаенне пасляаперацыйнай
раны, фармiраванне пасляаперацыйнай грыжы. Акрамя таго, ёсць
i дадатковыя перавагi: лапараскапiч ная ха ле цыс тэк та мiя знач на

лягчэй пераносiцца хворымi, мiнiмаль на аб мя жоў вае iх фi зiч ныя
нагрузкi, дае добры касметычны
эфект, рэ абi лi та цыя пра хо дзiць
хут ка (звы чай на праз два—тры
днi пацыенты выпiсваюцца са стацыянара i неўзабаве вяртаюцца
да свайго звычайнага ладу жыцця).
Але бы ваюць сi туацыi, ка лi i
прымяненне лапараскапiчнага метаду немагчымае: напрыклад, пры
познiх тэрмiнах цяжарнасцi; пры
раней перанесеных аперацыях у
верхняй частцы брушной сценкi;
пры атыповай анатамiчнай будове
гэтай зоны i iнш. Таму неабходна
зазначыць: права прызначаць аперацыю i выбiраць спосаб яе правядзення цалкам належыць хiрургу.
Пры гэтым, натуральна, улiчваюцца пажаданнi пацыента. Улiчваюцца — калi гэта магчыма, калi няма
супрацьпаказанняў для правядзення аперацыi тым цi iншым спосабам. Толькi лечачы ўрач, агледзеўшы i аб сле да ваў шы па цы ен та,
можа найбольш дакладна ацанiць
сiтуацыю i звесцi рызыку да мiнiмуму.
Як правiла, пасля выдалення
хворага органа ўсе непрыемнасцi
для чалавека заканчваюцца. Прычым адсутнасць жоўцевага пузыра
застанецца практычна незаўважанай. Бо насамрэч яго «бiялагiчная
страта» здарылася значна раней
— яшчэ на этапе ўтварэння камянёў. Аднак iснуе такое паняцце, як
постхалецыстэктамiчны сiндром —
пагаршэнне самаадчування пасля
выдалення жоўцевага пузыра. Гэта
адбываецца, калi аперацыя зробленая на ўжо запушчанай стадыi
хваробы, калi ў запаленчы працэс
уцягну тыя суседнiя органы. Таму
медыкi раяць: не даводзьце да
крайнасцяў! Рабiце аперацыю ў
планавым парадку, а не калi «грымне гром».
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

