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НАДЗЁННАЕ
4 лістапада 2009 г.

У Беларусi на справе ажыццяўляецца
моцная сацыяльная палiтыка
У Беларусi на справе ажыццяўляецца моцная сацыяльная палiтыка, неад'емны прынцып якой — усенародная пашана i павага
да тых, хто сваiмi канкрэтнымi справамi, творчымi здзяйсненнямi
садзейнiчае ўмацаванню i праслаўленню Айчыны. Гэта адзначыў
Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр Лукашэнка 3 лiстапада
ў час уручэння дзяржаўных узнагародаў.
Кiраўнiк дзяржавы падкрэслiў, што стала добрай традыцыяй напярэдаднi кастрычнiцкiх святаў уручаць высокiя дзяржаўныя ўзнагароды
дастойным людзям краiны. Прэзiдэнт падкрэслiў, што сёння як нiколi
патрэбна адказная, зладжаная работа на кожным участку. «Не сакрэт,
што сусветны крызiс аказвае негатыўны ўплыў на тэмпы развiцця
нашай краiны, параджае нямала эканамiчных цяжкасцяў i сацыяльных
праблем. Але я глыбока перакананы: мы iх адолеем. Залогам таго
служыць адзiная воля беларускага народа i кiраўнiцтва дзяржавы да
стваральнай дзейнасцi, iмкненне да дынамiчнага ўздыму ўсiх сфераў
жыцця нашага грамадства», — адзначыў ён.
У лiку ўзнагароджаных была вялiкая група працаўнiкоў ЗАТ «Атлант» — прадстаўнiкоў рабочага класа, спецыялiстаў, кiраўнiкоў вытворчасцi. «Вы на справе даказалi, што адказнае заданне па мадэрнiзацыi вытворчасцi, павышэнню якасцi i канкурэнтаздольнасцi прадукцыi на сусветным рынку цалкам выканальнае, i таму па праву
ўдастоены ордэнаў, медалёў i ганаровых званняў», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. У лiку ўзнагароджаных i лепшыя прадстаўнiкi ўнутраных войскаў, пагранiчнай службы, работнiкi пракуратуры — тыя,
хто спыняе злачыннасць, ахоўвае рубяжы дзяржавы.
Асаблiвыя словы ўдзячнасцi Аляксандр Лукашэнка выказаў тым, хто
прысвяцiў сваё жыццё захаванню i прымнажэнню бясцэннай духоўнай
спадчыны беларусаў — дзеячам нацыянальнай культуры i мастацтва.
«Спадзяюся, вы яшчэ не раз парадуеце гледачоў i слухачоў сваiм талентам i непераўзыдзеным мастацкiм майстэрствам», — сказаў Прэзiдэнт. Кiраўнiк дзяржавы таксама павiншаваў з заслужанымi ордэнамi i
ганаровымi званнямi работнiкаў аховы здароўя, якiя дабiлiся станоўчых
рэзультатаў у кардыялогii, у ахове мацярынства i дзяцiнства.
Паводле паведамленняў прэс-службы
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь і БЕЛТА.

Беларусь i ЕС прадоўжаць развiваць дыялог
на прынцыпах узаемнай павагi i даверу
Кiраўнiк Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Беларусi Уладзiмiр Макей
2 лiстапада сустрэўся з кiраўнiкамi дыпламатычных прадстаўнiцтваў дзяржаў — членаў ЕС у Беларусi, а таксама прадстаўнiцтва
Еўрапейскай камiсii ў Беларусi. Аб гэтым паведамiлi ў Адмiнiстрацыi кiраўнiка беларускай дзяржавы.
У ходзе сустрэчы адбыўся канструктыўны i адкрыты абмен думкамi
па шырокiм коле пытанняў узаемадзеяння Беларусi i ЕС, абмеркаваны
актуальныя праблемы двухбаковага супрацоўнiцтва. Бакi выказалi гатоўнасць прадоўжыць работу па далейшым паступальным развiццi
дыялога, заснаванага на прынцыпах узаемнай павагi i даверу.
БЕЛТА.

Запасаў
перажыць зiму хопiць

Ва Урадзе

У

ходзе ўчарашняга абмеркавання на пасяджэннi Прэзiдыума Савета Мiнiстраў Беларусi фармiравання стабiлiзацыйных фондаў у сховiшчы на мiжсезонны перыяд 2009—2010
гадоў прэм'ер-мiнiстр Сяргей Сiдорскi вымушаны быў зноў
падняць пытанне аб нездавальняючым стане шэрагу аб'ектаў,
у якiх захоўваюцца прадукты раслiнаводства i жывёлагадоўлi.
Некалькi месяцаў таму кiраўнiк Урада ўжо звяртаў увагу на
тое, што стан матэрыяльна-тэхнiчнай базы далёка не ўсiх сховiшчаў дазваляе забяспечваць неабходны рэжым захавання
прадукцыi. Абласцям i Дзяржстандарту даручалася тады праверыць сховiшчы i ўпарадкаваць iх. Аднак, як высвятляецца, i
цяпер у гэтай справе хапае на месцах недапрацовак.
У прыватнасцi, Сяргей Сiдорскi звярнуў увагу на тое, што толькi 33
працэнты сховiшчаў, якiх у краiне 271, i 48 працэнтаў халадзiльных камер
забяспечваюць належныя ўмовы захоўвання прадукцыi. Што датычыцца
астатнiх, то, паводле слоў старшынi Дзяржстандарта Валерыя Карашкова, некаторыя, напрыклад, не адпавядаюць патрабаванням да тэмпературнага рэжыму, на iншых аб'ектах не працуюць аўтаматызаваныя
сiстэмы кантролю. Зразумела, што падобная падрыхтоўка сховiшчаў не
можа не адбiцца i на якасцi прадукцыi. Таму, лiчыць прэм'ер, наспеў час
спытаць з тых, хто нясе адказнасць за сапсаваную прадукцыю. «А так
часам атрымлiваецца, што тая ж бульба будзе завезеная ў сховiшчы, а
праз два месяцы яе скормяць жывёле», — заўважыў ён. Паводле звестак
мiнiстра гандлю Валянцiна Чаканава, у прыватнасцi, у Мiнску па прычыне нiзкай якасцi прадукцыi, адпраўленай у склады, давялося вярнуць
вытворцам 196 тон капусты, 134 тоны буракоў, 33 тоны морквы.
У абласцях i мiнiстэрстве гандлю ўпэўненыя, што да 15 лiстапада запасы харчовай прадукцыi на мiжсезонны перыяд будуць цалкам сфармiраваныя. Ужо ў канцы кастрычнiка ў стабiлiзацыйныя фонды было
закладзена масла жывёльнага 66 працэнтаў да плана, 81 працэнт сыру,
82 — свiнiны, 78 працэнтаў — ялавiчыны, 87 — бульбы, 85 — гароднiны,
91 — садавiны. Прычым, як падкрэслiў Валянцiн Чаканаў, сёлета закладка харчавання ажыццяўляецца ў большым аб'ёме ў параўнаннi са зрасходаваным у мiжсезонны перыяд 2008—2009 гадоў. Напрыклад, бульбы
i капусты будзе назапашана на 7 працэнтаў больш, буракоў — на 14,
морквы — на 5, цыбулi — на 13, фруктаў — на 6 працэнтаў.
Iгар ШЧУЧЭНКА.

МIНIСТЭРСТВА IНФАРМАЦЫI
БУДЗЕ СПЫНЯЦЬ ЛЮБЫЯ СПРОБЫ
ДЭЗIНФАРМАВАЦЬ НАСЕЛЬНIЦТВА КРАIНЫ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Акрамя таго, медыцына павiнна актыўна каментаваць i расказваць
аб пытаннях аховы здароўя i не толькi ў праблемныя перыяды, але на
пастаяннай аснове, выкарыстоўваючы пры гэтым любыя сродкi масавай iнфармацыi. На жаль, на думку першага намеснiка мiнiстра, недапрацоўвае прэса i ў пытаннях iнфармавання насельнiцтва аб здаровым ладзе жыцця. «Недапрацоўвае менавiта ў частцы iнфармавання насельнiцтва аб iснуючых праблемах. Але першая праблема ў тым,
што насельнiцтва не вельмi актыўна ў штодзённым жыццi беражэ сваё
здароўе», — адзначыла Лiлiя Ананiч, звяртаючыся да прадстаўнiкоў
СМI. У Беларусi нiчога не адбываецца такога, што было б непадуладна медыцыне. «Апошнiм часам вельмi актыўна працуюць сродкi масавай iнфармацыi. Зразумела, што тэма здароўя — адна з самых цiкавых i галоўных тэмаў. Але той iнфармацыйны псiхоз, якi назiраецца
на старонках асобных газет i iнтэрнэт-парталаў, проста нiкуды не годны i сведчыць аб тым, што асобныя СМI спрабуюць якiм-небудзь чынам
разгойдваць сiтуацыю», — сказала Лiлiя Ананiч.
Паводле слоў першага намеснiка мiнiстра, калi iснуе праблема, то
пра яе трэба гаварыць. I калi грамадзяне заклапочаны сваiм здароўем,
то гэта таксама нармальна, але ў першую чаргу неабходна гаварыць
аб тым, што прафiлактыка здароўя не павiнна быць прадметам для
спекуляцыi на фоне iснуючых праблем. «Сапраўды, у суседнiх краiнах
аб'яўлена жорсткая эпiдэмiялагiчная сiтуацыя, але ў Беларусi нiчога
не адбываецца такога, што было б непадуладна нашай медыцыне.
Так, ёсць хворыя, ёсць перабоi з лекавымi сродкамi, але калi сёння
СМI выклiчуць усiх грамадзян нашай краiны ў аптэкi, то можна сабе
ўявiць, што будзе з гэтымi аптэкамi», — сказала Лiлiя Ананiч, прадоўжыўшы, што няма нiякай патрэбы бегчы ў аптэкi i закупляць лякарствы.
«Трэба весцi здаровы лад жыцця, нармальна гадаваць дзяцей i хадзiць
на работу, а медыкi будуць рабiць сваю справу», — падкрэслiла яна.
Ажыятаж вакол грыпу А/Н1N1, магчыма, звязаны з чыiмсьцi жаданнем вялiкiх продажаў лякарстваў. «Не выключана, што некаму
вельмi хочацца вялiкiх продажаў лякарстваў. Чамусьцi актыўна сталi
цяпер рэкламавацца замежныя прэпараты, хоць Мiнiстэрства аховы
здароўя рэкамендуе для прафiлактыкi айчынныя. I цяпер у аптэках не
знайсцi нават дарагiх замежных прэпаратаў, якiя лiтаральна да ўчарашняга дня ляжалi ў аптэках, таму што яны дарагiя i таму што насельнiцтва сапраўды купляла аскарбiнавую кiслату, простыя лякарствы», — сказала Лiлiя Ананiч, адказваючы на пытанне, каму цяпер
выгадна раздуваць ажыятаж вакол так званага свiнога грыпу.
Сёння дзень нараджэння
ў Валянцiны Аркадзьеўны ДОЎНАР.
Няма, напэўна, нiводнага чытача «Звязды», якi абмiнуў бы сваёй
увагай матэрыялы, пад якiмi стаiць подпiс — Валянцiна Доўнар. «Па
радках яе пазнаём», — прызнаюць яны. А вельмi многiя могуць сказаць, што знаёмыя з ёю асабiста. Валянцiна Аркадзьеўна вельмi
часта бывае ў камандзiроўках, праводзiць сустрэчы з нашымi падпiсчыкамi, на якiя прыходзяць i людзi, што раней не былi знаёмыя са
«Звяздой», але пасля застаюцца нашымi шчырымi сябрамi на многiя
гады. Дабiцца такой шчырай павагi няпроста. А ўсё таму, што ставiцца Валянцiна Аркадзьеўна да працы, да нас, яе калег, да
людзей, знаёмых i незнаёмых, вельмi шчыра, цёпла,
прыязна — па-людску.
Таму сёння, у дзень Вашага юбiлею, жадаем
Вам, паважаная Валянцiна Аркадзьеўна, каб
гэты агеньчык дабрынi нiколi не згасаў, каб
ладзiлася ўсё дома, каб былi здаровыя родныя
i блiзкiя. I вам, вядома ж, — здароўя, дабрабыту,
людской спагады!

...У ЛIСТАПАДЗЕ БУДЗЕ ВЫПУШЧАНА
ПАЎМIЛЬЁНА ЎПАКОВАК АРПЕТОЛУ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У РУП «Белфармацыя» сцвярджаюць, што прэпараты адгружаюць у апошнiя днi рэгулярна, але
попыт на iх не знiжаецца. Да такога
ажыятажу падрыхтавацца было
проста немагчыма. Фактычна чатырохмесячны запас раскупiлi за некалькi дзён. Прычым людзi запасаюцца грунтоўна: адной тубы аксалiнавай мазi павiнна хапiць на ўсю
сям'ю на ўвесь эпiдсезон, а людзi
бяруць адразу па некалькi тубаў, а
ахоўныя маскi скупаюць проста сотнямi. Беларускiя вытворцы абяцаюць лiквiдаваць у найблiжэйшыя днi
дэфiцыт аксалiнавай мазi. А вось цi
можна будзе набыць у найблiжэйшыя днi арпетол, мы вырашылi пацiкавiцца непасрэдна на прадпрыемстве. Ды i ўвогуле, наколькi эфектыўны гэты сродак у плане прафiлактыкi i лячэння новага пандэмiчнага штаму вiруса грыпу?
— Я прывяду вам такiя лiчбы, —
паведамiў у гутарцы з журналiстам
«Звязды» намеснiк начальнiка аддзела маркетынгу фармацэўтычнага прад пры ем ства «Лекфарм»
Юрый ГРЫГОР'ЕЎ. — Калi за кастрычнiк 2008 года мы рэалiзавалi
праз аптэкi 100 тысяч упаковак арпетолу, то толькi за апошнi тыдзень
— 300 тысяч упаковак. Адгружаем
арпетол як «Белфармацыi», так i
прыватным аптэкам. Але заяўкi
«Белфармацыi» ўсё ж такi ў нас
прыярытэтныя. Пастаянна трымаем
сувязь з нашымi дыстрыб'ютарамi

плюс самi адсочваем наяўнасць арпетолу ў аптэках. Ранiцай у аўторак
арпетол быў у палове аптэк, якiя трапiлi ў поле нашага зроку. I мы самi
пераканалiся, што нашы людзi купляюць не па адной-дзве ўпакоўкi лекаў, а мяхамi. Прызнаюся, што да
такога ажыятажу мы не былi падрыхтаваныя. На прадпрыемстве быў
створаны запас арпетолу на ўвесь
прастудны сезон, але ён ўжо фактычна вычарпаны. Цяпер самалётам з Германii ў Беларусь ляцяць
субстанцыi для выпуску новай партыi арпетолу. У планах на лiстапад
— выпуск 500 тысяч упаковак прэпарата. Калi будзе неабходнасць,
будзем дадаткова павялiчваць аб'ёмы выпуску. Але мне хочацца верыць, што ажыятаж спадзе. Хачу
дадаць, што ў перадэпiдэмiчны сезон, калi ў вашай сям'i цi ў вашым
калектыве няма хворых на прастуду
i грып, для прафiлактыкi дастаткова
пiць 2 таблеткi на тыдзень. А калi
эпiдэмiя ўжо ў самым разгары i ёсць
рэальная небяспека стаць ахвярай
грыпу, то трэба пераходзiць на ўжыванне 2 таблетак кожны дзень на
працягу двух тыдняў. А што датычыцца эфектыўнасцi арпетолу, то
яна была даказана ў ходзе праведзенага два тыднi таму ў РНПЦ эпiдэмiялогii i мiкрабiялогii даследавання. Паколькi арпетол — гэта супрацьвiрусны сродак шырокага
спектру дзеяння, то падчас даследавання вывучалася яго эфектыўнасць
у дачыненнi да 25 вiрусаў, у тым лiку

АРПЕТОЛ —
НЕ ПАНАЦЭЯ

ЗНАЙСЦI ПАВЯЗКУ I АРПЕТОЛ: ШТО ПРАСЦЕЙ?

— На гэты момант у аптэках
Гомеля арпетолу няма, але ж ужо
сёння блiжэй да вечара ён будзе
абавязкова, — упэўнена абяцае
начальнiк упраўлення аховы здароў'я Гомельскага аблвыканкама
Мiкалай Васiлькоў. Размова з iм
iдзе ў другой палове дня 3 лiстапада (у 15.40). — Але ж трэба памятаць, што арпетол — не панацэя. Сродкi масавай iнфармацыi
зрабiлi гэтаму прэпарату рэкламу i выклiкалi ажыятажны попыт
на яго, але ж i пра дзедаўскiя метады абароны ад iнфекцый забываць не трэба. Мiж тым, усе астатнiя лекi супраць вострых вiрусных iнфекцый у аптэках ёсць
у асартыменце i ў дастатковай
колькасцi.
На Гомельшчыне пакуль што не
плануецца масава прыпыняць навучальны працэс. Па iнфармацыi
кiраўнiка ўпраўлення аховы здароў'я, у дзвюх школах Гомеля i
дзвюх — Мазыра было зафiксавана знiжэнне наведвальнасцi прыкладна на 30 %. Калi высветлiцца
дакладна, што дзецi не прыйшлi на
ўрокi з-за хваробы, будзе тэрмiнова прынята рашэнне аб закрыццi
гэтых школ для правядзення каранцiнных мерапрыемстваў. Але ж
паўсюдна гэта рабiць не плануецца. Больш дакладныя звесткi пра
сiтуацыю i неабходнасць уводу каранцiну будзе ранiцай 4 лiстапада.
Мiкалай Васiлькоў адзначае, што
сiтуацыя з грыпам i iншымi вострымi рэспiраторнымi i вiруснымi захворваннямi падкантрольная. На
працягу апошнiх дзён лiчба тых,
хто звярнуўся ў медыцынскiя ўстановы па гэтай прычыне, не перавышае парог захваральнасцi, калi
можна казаць аб эпiдэмii. Калi на
2 лiстапада ў Гомелi i Гомельскiм
раёне было 725 выклiкаў па службе «хуткай дапамогi», з iх 285 — да
людзей з высокай тэмпературай,
то за 3 лiстапада з тэмпературай
былi 182 чалавекi. Аналагiчная сiтуацыя i па рэгiёнах Гомельшчыны.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

i да вiрусу грыпу А/H1N1, якi быў выдзелены на тэрыторыi Беларусi. I ён
даказаў сваю эфектыўнасць i ў плане прафiлактыкi, i ў плане лячэння
пандэмiчнага штаму.
Лiтаральна днямi адно з iнфармацыйных агенцтваў распаўсюдзiла
меркаванне спецыялiста наконт таго,
што маскi не даюць гарантыi ад захворвання на грып i вострыя рэспiраторныя iнфекцыi. Загадчыца эпiдэмiялагiчнага аддзела Мiнскага гарадскога цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii
Алена ФIСЕНКА лiчыць, што нашэнне
масак у транспарце цi ў краме (там,
дзе ёсць блiзкi кантакт) ад вiруса не
выратоўвае. На адлегласцi 1-1,5 метра маскi здольныя затрымлiваць
толькi буйныя кропелькi. Сапраўды,
маска ў пэўнай ступенi знiжае рызыку iнфiцыравання, але вiрусы праз
маску ўсё адно пранiкаюць. Дарэчы,
у рэкамендацыях Сусветнай арганiзацыi аховы здароўя запiсана так:
«Калi вы не хворыя, маску насiць вам
не трэба. Калi вы даглядаеце за хворым чалавекам, то вы павiнны маску
насiць».
—Я ўвогуле здзiўляюся таму,
колькi ўвагi надаецца дэфiцыту масак у аптэках, — кажа начальнiк
адзела першаснай медыцынскай
дапамогi Мiнiстэрства аховы здароўя Людмiла ЖЫЛЕВIЧ. — Яе можа зрабiць самастойна любы чалавек. Раней нiкому не прыйшло б у
галаву iсцi па маску ў аптэку. Варта
мець на ўвазе, што маскi трэба часта мяняць — не радзей чым раз у
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НЯМI ў беларускай сталiцы пачала назiрацца сiтуацыя,
аналагiчная той, што была ў пачатку студзеня гэтага
года. Толькi тады ў цэнтры ўвагi быў тэрмiн «дэвальвацыя»,
а Мекаю для беларусаў станавiлiся крамы бытавой тэхнiкi.
Сёння, калi на кожным кроку гавораць пра «небяспеку эпiдэмii», людзi цэлымi сем'ямi, як паломнiкi, абходзяць аптэкi. Самым прадаваным таварам апошнiх некалькiх дзён
сталi марлевыя павязкi.
Людзi ж баяцца i скупляюць не
толькi павязкi, але i ўсе вядомыя
антыбiётыкi. Апошнiя навiны аптымiзму не надаюць: закрытая дзяржаўная мяжа з Украiнай, дзе эпiдэмiя ВРВI i грыпу з кожным днём
набiрае абароты. Да таго ж сталi
вядомыя факты смяротных зыходаў у хворых на пнеўманiю ў Мiнску. Народ гаворыць пра перапоўненыя бальнiцы i прадаўцоў з рэспiратарамi ў крамах.
У якую аптэку нi зайдзi — чарга.
— Я наведала 17 аптэк — мы
нiдзе не знайшлi павязак, — скардзiцца «Звяздзе» маладая мацi
Марына БЫЛЬНОВА з вулiцы Чарнышэўскага. — Аператыўна спрацавалi фармацэў ты: на дзвярах
таблiчку павесiла: «павязак няма».
Праўда, не ўсе яе бачаць i становяцца ў чаргу, як зрабiла i я ў адной
аптэцы. Была разумная парада ад
аптэкараў: званiце па тэлефоне i
заказвайце павязкi на сваё прозвiшча, тады ёсць надзея, што штосьцi вам застанецца. Казалi таксама,
што павязкi кожныя дзве гадзiны
завозяць, але за хвiлiн дваццаць iх
ужо разбiраюць. Атрымлiваецца,
што павязкi ёсць i адначасова няма...
Сярод мiнакоў на вулiцы «павязачнiкаў» не так i шмат. У асноўным
гэта маладыя людзi, студэнты. Мая
стрыечная сястра, грамадзянка
Лiтвы Жанна ШЫМАНЭЛЬ, якая
вярнулася нядаўна з Крыма, расказвала жахлiвыя рэчы: цягнiк, на
якiм яна з Кiева планавала даехаць
да Мiнска, знялi з графiка: на яе
вачах з цягнiка вынеслi два трупы.
Грып.
— Мне зрабiлi безлiч прышчэпак, — працягвае Жанна. — У Заходняй Украiне ўсе ўнiверсiтэты,
гэтаксама як iнтэрнаты, зачыненыя

на трохтыднёвы каранцiн. Для студэнтаў арганiзаваны дадатковы
транспарт, каб даехаць дадому.
Дзякуючы гэтаму мне i пашчасцiла
вырвацца адтуль да закрыцця мяжы. У Кiеве амаль усе ходзяць у
павязках, у Мiнску я такога не заўважыла.
— Спачатку ў мяне быў шок i
здавалася, што гэта жарт — уся
гэта эпiдэмiя, — гаворыць Марына Быльнова. — Але пасля, даведаўшыся пра Украiну, па-сапраўднаму спалохалася за жыццё блiзкiх. Наколькi я ведаю сiтуацыю з
лекамi, сёння цяжкавата дастаць
i гарачкапанiжальныя сродкi. Таннейшыя антыбiётыкi — вышэй за
40 тысяч. А ў нас дзяжурная кругласу тачная аптэка, тавару заўжды хапала.
У аптэцы № 4 пятай катэгорыi
(вул. Кiрава,3) гарачкапанiжальныя
сродкi пакуль ёсць, а вось марлевых павязак ужо няма.
— Калi не сёння, то заўтра будуць абавязкова, — запэўнiла мяне
фармацэўт.
У аптэцы № 3 (пераход ГЦ «Сталiца») павязак таксама не было.
«Павiнны быць пасля абеда, але не
га ран та ва на,» — па тлу мачы лi
там.
У «ЛекаАптэцы» ля метро «плошча Ленiна» карэспандэнту «Звязды» расказалi, што дадатковы заказ зрабiлi яшчэ напрыканцы кастрычнiка, але пакуль што ён не выкананы.
— Чакаем, але пакуль што няма.
Нават «Тэрафлю» скончыўся. Людзей вельмi шмат, чэргi з ранiцы да
вечара. Скупляецца ўсё супрацьвiруснае.
У аптэцы пятай катэгорыi АГА
«Расфарм» (вул. Б. Хмяльнiцкага, 2) павязкi таксама скончылiся.

СУПРАЦЬ ГРЫПУ:
В

ОСТРЫЯ рэспiраторныя iнфекцыi (ВРI) — захворваннi, якiя перадаюцца паветрана-кропельным
шляхам i выклiкаюцца рознымi ўзбуджальнiкамi: вiрусамi (адэнавiрусы, вiрусы грыпу, парагрыпу, рэспiраторна-сентыцыяльныя вiрусы i iншыя) i бактэрыямi (стрэптакокi, стафiлакокi, пнеўмакокi
i iншыя).
У асноўным узбуджальнiкi вострых рэспiраторных iнфекцый перадаюцца ад чалавека да чалавека
праз кашаль або чханне хворага. Любы чалавек, якi блiзка (прыкладна на адлегласцi 1 метра) кантактуе з iншым чалавекам з сiмптомамi ВРI (высокая тэмпература, чханне, кашаль, насмарк, дрыжыкi, боль у мышцах), падвяргаецца рызыцы ўздзеяння патэнцыяльна iнфекцыйных кропель, што
ўдыхаюцца. Вiрусы могуць трапiць у арганiзм (у вочы, нос або рот) праз рукi пры судакрананнi з iнфiцыраванай паверхняй. З дапамогай захавання асабiстай гiгiены можна папярэдзiць распаўсюджанне ўзбуджальнiкаў, якiя выклiкаюць рэспiраторныя iнфекцыi.

Асноўныя рэкамендацыi
для насельнiцтва:

 Пазбягайце блiзкага кантакту з людзьмi, якiя
здаюцца нездаровымi, маюць праявы гарачкi (тэмпературы) i кашаль.
 Пазбягайце шматлюдных месцаў або скарацiце
час знаходжання ў шматлюдных месцах.
 Старайцеся не дакранацца да рота i носа.
 Захоўвайце гiгiену рук — часцей мыйце рукi вадой з мылам або выкарыстоўвайце сродак для дэзынфекцыi рук на спiртавой аснове, асаблiва ў выпадку дакранання да рота, носа.
 Павялiчце прыток свежага паветра ў жылыя памяшканнi, як мага часцей адчыняйце вокны.
 Выкарыстоўвайце маскi пры кантакце з хворым
чалавекам.
 Прытрымлiвайцеся здаровага ладу жыцця, уключаючы паўнацэнны сон, ужыванне «здаровай» ежы,
фiзiчную актыўнасць.

Рэкамендацыi па доглядзе
хворага дома

 Iзалюйце хворага ад iншых, па крайняй меры,
на адлегласцi не менш як 1 метр ад навакольных.
 Прыкрывайце свой рот i нос пры ажыццяўленнi
догляду хворага з выкарыстаннем масак.
 Старанна мыйце рукi вадой з мылам пасля кожнага кантакту з хворым. Выдзелiце асобныя ручнiкi
кожнаму члену сям'i.
 Акрамя асобаў, якiя ажыццяўляюць догляд, хворага не павiнны наведваць iншыя наведвальнiкi.
 Па магчымасцi, толькi адзiн дарослы ў доме павiнен ажыццяўляць догляд хворага.
 Пазбягайце таго, каб хворага даглядала цяжарная жанчына.
 Пастаянна праветрывайце памяшканне, у якiм
знаходзiцца хворы.
 Трымайце памяшканне ў чысцiнi, выкарыстоўваючы мыйныя сродкi.

Рэкамендацыi для асобаў
з сiмптомамi ВРI

 Пры дрэнным самаадчуваннi заставацца дома i
выконваць рэкамендацыi ўрача, па магчымасцi трымацца ад здаровых людзей на адлегласцi (1 метр).

чатыры гадзiны. Пастаянна мыць iх
i прасаваць. А насiць маскi цi не насiць — гэта асабiстая справа кожнага чалавека. Я б настойлiва параiла
часцей мыць рукi i не дакранацца
рукамi да твару, каб сябе не iнфiцыраваць. Мне хацелася б таксама
звярнуць увагу на паводзiны маладых людзей, якiя ў халодны час часта апранаюцца зусiм не па сезоне,
а пераахаладжэнне адчыняе вароты для вiруса. I не варта саромецца
рабiць заўвагi людзям, якiя чхаюць
на вас цi кашляюць, не прыкрываючы твар насоўкай цi сурвэткай.
На думку Людмiлы Жылевiч,
больш прынцыповымi трэба быць
i з людзьмi, якiя прыходзяць на
працу з ярка выражанымi прастуднымi сiмптомамi. Прычым
прынцыповымi трэба быць, у пешую чаргу, працадаўцам. На
жаль, такi працоўны гераiзм нярэдка заканчваецца вельмi сумна. Сярод людзей, якiя гiнуць ад
грыпу цi пнеўманii, якая развiлася
на фоне грыпу, ва ўсiм свеце пераважаюць менавiта людзi працаздольнага ўзросту. Гэта людзi, у
якiх няма часу хварэць i якiя не
любяць хадзiць па палiклiнiках.
Але жартаваць з грыпам нi ў якiм
разе нельга. Захварэў — выклiкай
урача. Грып патрабуе захавання
абавязковага ложкавага рэжыму.
А ў людзей, якiя не далячылiся,
iстотна ўзрастае рызыка развiцця
ўскладненняў.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Але я за спеў пры воз: не каль кi
мужчын згру жалi ў аптэку вялiкiя
кардонкi з лекамi. I хоць павязак
там не было, людзi ўсё адно станавiлiся ў чаргу — а раптам арпетол будзе?
Прэпарат арпетол таксама адзiн
з тых, якiя карыстаюцца павышаным попытам у насельнiцтва. Толькi беларускi вытворца прэпарата не
разлiчваў, што таблеткi будуць
скупляцца так хутка.
— Пастаўкi субстанцыi для вытворчасцi «Арпетолу» мы чакаем
на наступным тыднi, — расказала
«Звяздзе» Жанна ЛЫЧКОЎСКАЯ,
намеснiк дырэктара па продажы
СТАА «Лекфарм». — Субстанцыi
мы звычайна атрымлiваем з Кiтая
праз Еўропу. Цяпер дамаўляемся
пра непасрэдны шлях пастаўкi сыравiны, магчыма, нават самалётам. Цяж ка га ва рыць, на коль кi
ўзрос попыт. Але, вiдаць, можна
смела дамалёўваць чатыры нулi
— людзi панiкуюць. Сёння тэлефанавалi з Брэсцкай вобласцi — у iх
пiк хваробы i недахоп лекаў. У Магiлёўскай, Вiцебскай абласцях —
цiшэй. На сён ня ўсё, што бы ло
магчыма адгрузiць, мы адгрузiлi.
Перш за ўсё часткамi адпраўляем
«Арпетол» у Брэсцкую вобласць i
Мiнск. Працуем у тры змены. Дапамогi просяць Украiна i Малдова,
з iмi мы звычайна супрацоўнiчаем.
Але ў гэты раз вымушаны былi адмовiць.
***
Знайсцi ватна-марлевыя павязкi ў Мiнску мне пашчасцiла толькi ў
адной аптэцы. Дакладней, нават не
ў аптэцы, а ў краме медыцынскай
тэхнiкi (вул. Я.Коласа, 23). На жаль,
мая радасць была нядоўгай: за тры
чалавекi перада мной маладая
дзяўчына забрала апошнiя 17 «масак». Прычым, як высветлiлася,
былi i большыя рэкардсмены: людзi
бралi сотнямi.
— Сёння завозу ўжо не будзе,
— патлумачылi «Звяздзе» ў краме.
— Зараз абед — i мы ўсе iх прадалi, а яшчэ зранку павязак было пад
дзве тысячы...
Iлья ЛАПАТО.

Абзац
 Мiлiцыя выявiла факт незаконнага выдзялення зямельнага
ўчастка для АЗС у Гродне. Як паведамiлi БЕЛТА ў МУС, службовыя
асобы гродзенскага аблвыканкама незаконна выдзелiлi зямельны
ўчастак для абслугоўвання комплексу АЗС у горадзе. Гэты факт выявiлi супрацоўнiкi ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй i эканамiчнымi злачынствамi УУС Гродзенскага аблвыканкама ў ходзе правядзення аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. У вынiку спынена нанясенне страты дзяржаве на суму Br1,1 млрд.
 Антыманапольны камiтэт Украiны распачаў справу па факце неабгрунтаванага павышэння цэнаў на шэраг прадуктовых
тавараў, у прыватнасцi, цыбулю, часнок, лiмоны. «Скарыстаўшыся сiтуацыяй, якая склалася ў сувязi з эпiдэмiяй грыпу, i тым,
што ўкраiнскiя сем'i сталi больш ужываць часнок, цыбулю i лiмоны, прадпрыемствы гандлю рэзка ўзнялi цэны на гэтыя тавары, — заявiў в.а. кiраўнiка АМКУ А. Мельнiчэнка. — Мною прынята рашэнне распачаць справу па факце неабгрунтаванага,
незаконнага павышэння цэнаў на гэтыя прадукты».

Поўны абзац
 Баскетбалiст NBA злавiў кажана замест мяча падчас матчу.
Баскетбалiсту клуба НБА «Сан-Антонiа Сперс» Ману Жынобiлi зрабiлi прышчэпку ад шаленства пасля таго, як падчас гульнi ён злавiў
гэтую жывую iстоту. Iнцыдэнт адбыўся 31 кастрычнiка. Гульня праходзiла ў дзень святкавання Хэлоўiна. Падчас матчу ў зале з'явiўся
кажан, якога спрабавалi злавiць работнiкi арэны. Iм доўгi час не ўдавалася гэтага зрабiць. Жынобiлi вырашыў дапамагчы iм i схапiў кажана рукамi, пасля чаго вынес з залы. Паколькi ўпэўненасцi ў тым,
што iстота не была заражаная шаленствам, нi ў каго не было, баскетбалiста было вырашана вакцынаваць.
 11-гадовая дзяўчынка стала мацi, роды пачалiся прама
падчас вяселля. Кардэза Жалязкава была дастаўленая ў бальнiцу ў вясельных строях. Там у яе нарадзiлася дачка Вiялета.
Школьнiца з гарадка Слiвен у Балгарыi зацяжарала ўсяго праз
2 тыднi пасля таго, як ёй споўнiлася 11 гадоў. Падчас родаў побач
з ёй знаходзiўся 19-гадовы муж Жалязка Дзiмiтраў. Пра сваю
цяжарнасць дзяўчынка не ведала — думала, што моцна паправiлася, бо ела шмат гамбургераў. Пару з'ядналi ў шлюбе па традыцыях цыганскага вяселля. Аднак Жалязку, згодна з законамi
Балгарыi, пагражае да 6 гадоў турмы за спакушэнне няпоўнагадовай.
 Венгрыя пераходзiць на паленне печаў грашыма. З абарачэння выключаюцца купюры намiналам 200 форынтаў (менш за 1 еўра).
Улады плануюць да 16 лiстапада выключыць усе такiя паперкi. Замест
iх выпушчаныя манеты аналагiчнай вартасцi, бо папяровыя грошы
хутка зношваюцца i iх выраб дорага каштуе. З асiгнацыяў, якiя выходзяць з абарачэння, будзе выраблена 40 тон спецыяльных брыкетаў, што будуць выкарыстоўвацца для ацяплення.
Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Сведения об объекте республиканской собственности,
подлежащем разгосударствлению и приватизации
Полное и сокращенное
наименование объекта
разгосударствления и
приватизации, его ведомственная
принадлежность
Адрес
Вид деятельности объекта
разгосударствления и приватизации,
укрупненная номенклатура
выпускаемой продукции
Планируемые сроки
разгосударствления и приватизации
Предполагаемый способ
разгосударствления и приватизации
Орган, осуществляющий
разгосударствление и
приватизацию данного объекта,
и его местонахождение
Численность работающих, чел.
Срок предъявлений претензий
Предполагаемый размер уставного
фонда создаваемого ОАО, руб.
Стоимость основных фондов –
всего, руб.
Площадь земельного участка,
занимаемого объектом, га
Наличие принадлежащих предприятию
долей (паев, акций) в активах других
предприятий, руб.
Объекты интеллектуальной
собственности в составе
нематериальных активов, руб.
Финансовое Балансовая прибыль
состояние
кредиторская
Задолобъекта,
женность дебиторская
руб.

 Навучыце дзяцей часта мыць рукi з мылам на
працягу 20 секундаў. Бацькi таксама павiнны выконваць гэту працэдуру, што з'яўляецца добрым прыкладам для дзяцей.

4 квартал 2009 г.
Создание
открытого акционерного общества
Брестский областной территориальный
фонд государственного имущества,
224006, г. Брест, ул. Ленина, 11
48
Месяц со дня опубликования
1 283 356 800
3 342 441 782
0,9412
нет
нет
55 013 148
192 512 681
8 227 369
УНП 100745627.

Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь выказвае глыбокае
спачуванне начальнiку ўпраўлення электронных сродкаў масавай
iнфармацыi Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь Курбеку Генадзю Васiльевiчу ў сувязi з напаткаўшым яго вялiкiм горам
— смерцю БАЦЬКI.
Рэдакцыя газеты «Звязда» выказвае шчырае спачуванне начальнiку
ўпраўлення электронных сродкаў масавай iнфармацыi Мiнiстэрства
iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь Курбеку Генадзю Васiльевiчу ў сувязi з напаткаўшым яго непапраўным горам — смерцю БАЦЬКI.

рэкамендацыi
Мiнiстэрства аховы здароўя
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

 Калi ў дзiцяцi гарачка, боль у горле i ламота ў
целе, вы можаце даць яму гарачкапанiжальныя сродкi, якiя прапiша ўрач з улiкам узросту пацыента.
 Трымайце сурвэткi i кошык для выкарыстаных
сурвэтак у межах дасягальнасцi хворага.
 Асобы, якiя пакутуюць ад цяжкiх хранiчных захворванняў, у асаблiвасцi бранхiяльнай астмы, цукровага дыябету, сардэчнай недастатковасцi, людзi з
залiшняй вагой, а таксама цяжарныя, павiнны пазбягаць кантактаў з хворымi на грып, у тым лiку, шляхам
нашэння ахоўнай маскi ва ўмовах магчымага цеснага
(менш як 1 метр) кантакту. Менавiта ў гэтай групе
насельнiцтва магчымыя цяжкiя формы захворвання.

Хваробу лепш папярэдзiць!
У якасцi прафiлактыкi захворвання медыкi рэкамендуюць прымаць арпетол (арбiдол) пры непасрэдным кантакце з хворым на грып або ВРВI (па дзве
таблеткi на дзень на працягу 10—14 дзён) або альфаi гама-iнтэрфероны.
Цяжарным жанчынам (пачынаючы з 14-га тыдня
цяжарнасцi) можна выкарыстоўваць альфа-iнтэрферон у супазiтарыях па 150 000 МЕ два разы на дзень
на працягу пяцi сутак.

Рэкамендацыi
па выкарыстаннi масак

Рэкамендацыi
для бацькоў i апекуноў:

Бытовое обслуживание населения
Не занимает
доминирующее положение

Положение на рынке

 Адпачываць i прымаць вялiкую колькасць вадкасцi.
 Закрываць рот i нос пры кашлi або чханнi насоўкай або iншымi прыдатнымi для гэтай мэты матэрыяламi. Утылiзаваць гэты матэрыял адразу пасля выкарыстання або мыць яго. Мыйце рукi адразу пасля
кантакту з выдзяленнямi з дыхальных шляхоў!
 Неабходна насiць маску, калi знаходзiцеся на
агульнай тэрыторыi дома паблiзу ад iншых людзей.
 Паведамiце сваiм блiзкiм i сябрам аб хваробе.

 Нашэнне масак абавязковае для асобаў, якiя
маюць цесны кантакт з хворым пацыентам.
 Акуратна надзявайце маску так, каб яна закрывала нос i рот, i моцна завязвайце яе так, каб шчылiн
памiж тварам i маскай было як мага менш.
 Пры выкарыстаннi маскi старайцеся не дакранацца да яе.
 Дакрануўшыся да выкарыстанай маскi, напрыклад, пры зняццi, вымыйце рукi вадой з мылам або з
выкарыстаннем сродкаў для дэзынфекцыi рук на спiртавой аснове.
 Замяняйце маску на новую чыстую, сухую маску, як толькi ўжытая маска стане сырой (вiльготнай).
 Не варта выкарыстоўваць паўторна маскi, прызначаныя для аднаразовага выкарыстання.
 Выкiдвайце аднаразовыя маскi пасля кожнага
выкарыстання i ўтылiзуйце iх адразу пасля зняцця.
 Ахоўная аднаразовая маска эфектыўная на працягу 4 гадзiн, пасля чаго яна павiнна быць замененая на
новую. Марлевыя чатырохслойныя маскi забяспечваюць
эфектыўную засцярогу на працягу трох гадзiн, пасля чаго яны павiнны быць памытыя i абясшкоджаныя кiпячэннем, затым высушаныя. Звяртаем увагу, што прасаванне
марлевых масак змяншае iх гiграскапiчнасць i, значыць,
ахоўныя ўласцiвасцi. Любая маска павiнна шчыльна прылягаць да скуры твару i закрываць нос i рот.

Республиканское унитарное
швейное предприятие «Силуэт»
(РУШП «Силуэт»),
Министерство торговли
Республики Беларусь
224005, г. Брест, ул. Советская, 46

Лячэнне лёгкiх выпадкаў грыпу
А/H1N1 у амбулаторных умовах:

Кацярыну ЖУКАВУ разам з дачкой Крысцінай
давялося сустрэць каля чарговай аптэкі за раніцу.
Чацверакласніца разам з мамай шукалі тое ж,
што і большасць мінчанаў — аксалінавую мазь
і павязкі. Але так жа, як і астатнія — безвынікова.

 Навучыце дзяцей кашляць i чхаць у сурвэтку або
ў руку. Бацькi таксама павiнны выконваць гэту працэдуру, што з'яўляецца добрым прыкладам для дзяцей.
 Навучыце дзяцей не падыходзiць да хворых блiжэй, чым на паўтара-два метры.
 Захварэлыя дзецi павiнны заставацца дома (не
наведваць дашкольныя ўстановы i школы), а таксама
трымацца на адлегласцi ад iншых людзей, пакуль iх
стан не палепшыцца.
 Устрымайцеся ад частых наведванняў месцаў
збiрання людзей.
 Калi дзiця мела кантакт з хворым на грып, запытайцеся ў доктара аб неабходнасцi прыёму антывiрусных лекаў для папярэджання захворвання.

Што рабiць, калi дзiця захварэла?

 Пры захворваннi дзiцяцi звярнiцеся па медыцынскую дапамогу да ўрача.
 Пакiдайце хворае дзiця дома, акрамя тых выпадкаў, калi яму патрэбная медыцынская дапамога.
 Давайце дзiцяцi шмат вадкасцi (сок, ваду).
 Стварайце дзiцяцi камфортныя ўмовы, вельмi
важны спакой.

Лячэнне дарослых хворых з лёгкiмi формамi грыпу
А/H1N1 уключае ў сябе два кампаненты: арпетол (арбiдол) i альфа- i гама-iнтэрфероны. Арпетол (арбiдол)
трэба прымаць чатыры разы ў суткi па дзве таблеткi
кожныя шэсць гадзiн на працягу 6—7 дзён.
Акрамя таго, у якасцi альтэрнатыўнай схемы рэкамендуюць спалучаць альфа- i гама-iнтэрфероны, прымаць iх ад двух да шасцi разоў на дзень на працягу
10 дзён. Пасля перапынку ў адзiн тыдзень паўтараецца тая ж схема лячэння.
Для лячэння цяжарных жанчын (пачынаючы з 14-га
тыдня цяжарнасцi) можна выкарыстоўваць iнтэрферон
альфа-2b у супазiтарыях — па 500 000 МЕ два разы
на дзень (сутачная доза 1 000 000 МЕ) на працягу
пяцi сутак.
Можна таксама прымаць азельтамiвiр — па 75 мг
два разы на дзень на працягу пяцi дзён. Прэпараты
неабходна прымаць у першыя днi хваробы.
Для лячэння цяжарных жанчын (пачынаючы з 14-га
тыдня цяжарнасцi) можна выкарыстоўваць альфа-iнтэрфероны ў супазiтарыях па 500 000 МЕ два разы на
дзень на працягу пяцi сутак. Затым неабходная падтрымлiваючая тэрапiя па 150000 МЕ два разы на дзень
па два разы на тыдзень на працягу трох тыдняў.
Акрамя таго, спецыялiсты рэкамендуюць не злоўжываць сiмптаматычным лячэннем, але па рэкамендацыi доктара можна прымаць антыбактэрыяльныя
сродкi, анальгетыкi, нестэроiдныя супрацьзапаленчыя
прэпараты, супрацьалергiчныя сродкi.
Хворыя з сярэднецяжкiмi i цяжкiмi формамi
грыпу неадкладна шпiталiзуюцца!

