ШМАТАБЛIЧНАЯ
АРЫТМIЯ

Iншы раз вам здаецца, што сэрца
гатовае выскачыць з грудзей,
а часам яно нiбы замiрае?
Праверце, цi няма ў вас арытмii...
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ПРЭЗЕРВАТЫЎ —
НЕ ШТАНЫ!

Здароўе
нацыi

ЯК ЗМАГАЦЦА З IНФЕКЦЫЯМІ
IНТЫМНАГА ПАХОДЖАННЯ
АМУ прэзерватыў не на 100 працэнтаў абараняе ад iнфекцый,
якiя перадаюцца палавым шляхам? Якая сувязь памiж апошнiмi
Ч
i немагчымасцю мець дзяцей? Расказвае загадчык кафедры дэрматавенералогii Беларускай медыцынскай акадэмii паслядыпломнай адукацыi, доктар медыцынскiх навук Леанiд БАРАБАНАЎ.
(Заканчэнне. Пачатак
чае, што пацыент хворы. Вызнау нумары за 18 лістапада.)
чаны дакладныя дыягнас тычныя
— Камерцыйныя медцэнтры велiчынi, перавышэнне якiх патравядуць статыстыку па палавых буе правядзення лячэння. Так, для
кандыдаў гэта — звыш 200 калонiй
iнфекцыях?
— Толькi калi выяўляюць вене- у 1 мл асяроддзя, урэаплазмозу —
рычныя захворваннi. Iншая рэч, больш за 10 у 3-й ступенi.
— Заражэнне палавой iнфекчасам яны ставяць дыягназ не ганарэi, а ганарэйнага запаленчага цыяй не заўсёды праяўляецца
захворвання. Для хворага гэта не запаленчым працэсам?
так i важна, паколькi яму право— Такiя захворваннi, як мы гавадзяць належнае лячэнне, але гэта рылi, могуць працякаць бессiмптомперашкаджае эпiдэмiялагiчнаму на. Абследаванне рэкамендуецца,
даследаванню, выяўленню i пры- як правiла, пры наяўнасцi скаргаў. А
цягненню да лячэння яго палавых паказаннем можа быць планаванне
партнёраў. Урачы, якiя разумеюць цяжарнасцi, сама цяжарнасць, бяссур'ёзнасць сiтуацыi, iмкнуцца ўну- плоднасць, затрымка ўнутрывантшыць пацыенту, што венерычныя робнага развiцця або гiбель плода.
захворваннi лепей лячыць у дзяр— Наколькi проста дыягнастажаўных установах. Тым больш, што ваць палавыя iнфекцыi?
цяпер у венералагiчных дыспансэ— Для дыягностыкi ганарэi цярах таксама ёсць кабiнеты ананiм- пер патрабуецца абавязковае пранага лячэння, што дапушчальна ў вядзенне пасеваў — культуральвыпадку з ганарэяй.
нага даследавання. Ёсць пэўныя
Афiцыйна за год рэгiструецца цяжкасцi з выяўленнем ганарэi ў
звыш 100 тысяч выпадкаў усiх iн- на са глот цы, кан' юнк ты валь ным
фекцый, якiя перадаюцца палавым мяшку, паколькi там культуральная
шляхам. Эксперты Сусветнай арга- дыягностыка патрабуе асаблiвых
нiзацыi аховы здароўя лiчаць, што прыёмаў. Што датычыцца сiфiлiсу,
больш аб'ек тыўна гаварыць пра то тут асноўная праблема ў тым,
500 тысяч.
што каля паловы такiх выпадкаў
— Адносна жанчын можна не мае клiнiчных праяў. Дыягназ
атрымаць усё ж такi больш ясную жа можна паставiць пасля даслекарцiну. Любая з нас рэгулярна давання крывi. Для вызначэння
наведвае гiнеколага, здае мазок, ВIЧ-iнфекцыi адборачным метаякi здольны выявiць запаленчы дам з'яўляецца iмунаферментны
працэс. Мужчыны ж застаюцца ў аналiз, больш дакладным — iмубаку ад такiх даследаванняў...
наблотынг цi палiмеразна-ланцу— Муж чы ны звяр та юц ца да говая рэакцыя. Для дыягнос тыкi
спецыялiстаў значна радзей, чым ўрэа- i мiкаплазмы медцэнтры чажанчыны. Хоць спецыялiсты паста- сам выкарыстоўваюць iмуналюмiянна паўтараюць, што мужчынам нiсцэнтную дыягностыку, а яна не
пасля 40 гадоў трэба абавязкова дазваляе сцвярджаць, цi патрэбхоць бы раз у год абследаваць пра- на хвораму лячэнне. Патрабуецца
стату. Паказальным у гэтым сэнсе культуральнае даследаванне, або
будзе i такi прыклад. У нас шмат пасеў, падлiк калонiй. Што да хлавыпадкаў трыхаманозу, аднак су- мiдый, то апошнiм часам спецыяадносiны «жанчыны — мужчыны» лiсты схiляюцца да таго, каб стаскладаюць 5:1. Павiнна быць, зра- вiць дыягназ пасля абследавання
зумела, 1:1. Бывае, мужчыны не хо- двума рознымi метадамi. Адзiн з iх
чуць абследавацца i лячыцца. Тады павiнен быць залатым стандартам
жанчына бясконца хварэе. З iншага — палiмеразна-ланцуговая рэакбоку, калi ў жанчыны IППШ узнiкае цыя або пасеў.
паўторна, абодвум партнёрам пра— Цi iснуе праблема iнфармапануецца поўнае абследаванне ў тыўнага мазку?
вендыспансэры.
— Выявiць iнфекцыю ў жанчы— У якiм выпадку неабходна ны насамрэч не так i проста. Калi ў
лячыцца?
вас ёсць скаргi, а вам сказалi, што
— Калi ёсць прыкметы запален- мазок добры, гэта не гарантыя здачага працэсу. Калi ж у мазку выявiлi роўя. Культуральнае даследаванне
метадам флюарысцэнцыi кандыды можна пацвердзiць метадам палiцi ўрэаплазмы, гэта яшчэ не азна- меразна-ланцуговай рэакцыi. Калi

ў жаночай кансультацыi няма магчымасцi правесцi такi аналiз, там
могуць парэкамендаваць, дзе гэта
зрабiць. Трэба заўважыць, нашы
буйныя камерцыйныя медцэнтры
працуюць даволi нядрэнна.
— За межамi сталiцы таксама
няма праблем з падобным вiдам
абследавання?
— У абласных цэнтрах — так,
а вось у раённых складаней. Той
жа метад палiмеразна-ланцуговай
рэакцыi выконваецца пакуль толькi
ў абласцях.
— Якiм чынам запаленчы працэс спрыяе бясплоднасцi?
— Бактэрыi выклiкаюць павелiчэнне крованапаўнення, парушэнне
адмiрання клетак, выхад лейкацытаў з крывi, фармiраванне гнойнага
ачагу. Калi запаленне адбываецца
ў канале шыйкi маткi, там змяняецца хiмiчны склад слiзiстай пробкi i
сперматазоiд гiне, бо не здольны
трапiць у поласць маткi. Калi ж запаляецца слiзiстая самой маткi, то
пасля апладнення яйцаклетка не
можа замацавацца ў яе поласцi. Запаленне прыдаткаў маткi тым больш
не спрыяе цяжарнасцi. У фалопiевых
трубах, якiя меншыя за чалавечы волас, утвараецца ацёк, яны злiпаюцца i становяцца непраходнымi. А дзе
адбываецца апладненне? У трубе. У
мужчын запаленчы працэс мочапалавых органаў таксама мяняе хiмiчны склад сакрэту, знiжае колькасць
i рухавасць сперматазоiдаў.
Пасля лячэння iнфекцый праводзiцца кантроль яго эфектыўнасцi
— самым адчувальным метадам.
Так, для пачатку лячэння тых жа
ганакокаў дастаткова iх выяўлення
ў мазку, аднак пасля лячэння трэба праверыць вынiк з дапамогай
пасеву, бо ганакок можа змянiць
свае вартасцi, перастаць выяўляцца ў мазку, але захоўвацца ў ачагах i даваць рост тыповых калонiй.
Што да лячэння ў цэлым, то сёння
распрацаваныя вельмi эфектыўныя
схемы. Практычна ўвесь арсенал
лекавых сродкаў, якiя выкарыстоўваюцца ў свеце, прысутнiчае ў
нашай аптэчнай сетцы.
— Пры ўмове правiльнага выкарыстання прэзерватыва iнфiцыравання можна пазбегнуць...
— Можна. Праўда, пры сiфiлiсе, напрыклад, сустракаюцца так
званыя прэзерватыўныя шанкры.
Шанкр можа размяшчацца не толькi на той частцы, якая прыкрываецца прэзерватывам. Прэзерватыў
усё ж такi — не штаны.
Гутарыла
Святлана БАРЫСЕНКА.

Сiла слова

«Не пi, не пi,
чалавеча, беражыся...»
Падчас нашых вандровак па рэспублiцы даводзiлася запiсваць не толькi замовы ад бяссоннiцы, ад усялякiх хваробаў, але i ад розных адмоўных сацыяльных
праяў жыцця вяскоўцаў таксама. Здавён павялося,
што чалавеку працы вельмi давалася ў знакi п'янства.
I не так яшчэ селянiну, як сялянцы, жанчыне, гаспадынi, жонцы. Менавiта слабай палавіне даводзiлася
потым i сплачваць прапiтае цi ўкрадзенае, i на сваiх
плячах i целе адчуць фiзiчнае ўздзеянне падвыпiтага
гаспадара. Агаворымся яшчэ — тады мы мэтанакiравана адшуквалi замовы такой тэматыкi. Калi пачалi займацца гэтым, то аказалася, што яны вельмi
рэдка сустракаюцца. Мала гэтага, далёка не кожны
iнфарматар, якi ведаў такi твор, пагаджаўся нам яго
пераказаць пад запiс, тлумачачы гэта тым, што замова, перададзеная выпадковаму чалавеку, адразу
ж страцiць сваю магутна-чараўнiчую сiлу. Падаем
найбольш характэрныя прыклады.
«Як адлучыўся Iюда ад Хрыста, так няхай адлучыцца (раб божы — iмя) ад вiна. Амiнь. Амiнь. Амiнь».
(«Ад выпiўкi», в. Чухава); «Свяшчэннiку ў школе не
чытаць, рабе божаму Iвану гарэлкi не знацi. Дзевяць
царквей, дзясятая памашчнiца, Божая Мацi начальнiца. Амiнь» («Ад мужа-выпiвохi», в. Ботава); «Неба бяскрайняе, звёзды мiргаючыя, усмiрыце ад вiна, злога
зелля i запою. Усёмагутны месяц, адваражы (iмя) ад
запою, вiна i зелля. Сонца ўсёмагутнае, спалi запойную страсць у (iмя), усмiры i ўкрацi смагу i жаднасць
у (iмя) да запою, вiна i зелля. Вецер цiхi, вецер буйны
уймi запойную страсць у (iмя). Хоць моцны i крэпкi
чортаў напой, сатанiнская замова, але мая замова,
мае словы — мацнейшыя i лепшыя. Амiнь» («Ад моцнага выпiвання», в. Дабраслаўка); «У iмя Атца, Сына
i Святога Духа. Амiнь. Запой i вiно зялёнае адступiцеся ад раба божага (iмя) ў цёмныя лясы, дзе людзi
не ходзяць i конi не бродзяць, i птушкi-салавейкi не
спяваюць. Амiнь» («Замова ад частага выпiвання»,
в. Юзэфiны); «Свят-свяцiцель, душэўны мучыцель,
атравi водкай мужа, каб ён не пiў, на водку не глядзеў, за вiно не браўся, нячыстай сiлы не баяўся, а
ваду пiў, сямейку сваю весялiў, да печы падыходзiў
i пячаль-смутак адводзiў. Хлеб будзе есцi, а смутак
да сябе не будзе несцi. Амiнь (тры разы прагаварыць
на бутэльку са спiртным, калi ранiцай аддаваць яе
мужу пiць, то перад гэтым яшчэ тройчы пабоўтаць)»
(«Забабон ад алкагалiзму», в. Круглае); «Зайсцi ў
свiнушнiк i ў тым месцы, дзе стаяла свiння, сабраць
салому. Цi што ёсць iншае ў гурбу, потым прынесцi
на гэтае месца бутэльку гарэлкi (можна вiна альбо
пiва цi самагону) i прагаварыць тры разы: «Свiння i
тая водкi не выпiвае, а памыi паядае. Так i ты, раб

божы (iмя), водкi не пей i праз яе нiколi не хварэй».
З той бутэлькi даць выпiвоху выпiць i ў яго адразу ж
ахвота спадзе» («Ад алкагалiзму», в. Лышча); «Калi
мужык, якi пакутуе запоем, заснуў i каб пасля гэтага
назаўсёды перастаў выпiваць, то зрабiце наступнае:
падрыхтуйце кавалак воску, i калi ён пачне зноў пiць i
закусваць, умудрыцеся прылаўчыцца i зрабiць так, каб
мужык гэты воск укусiў, а яшчэ лепей, каб праглынуў.
Калi чалавек зноў засне, то над iм прагаварыце наступныя словы: «Зара-заранiца, красная дзявiца, сама
мацi i царыца. Светлы месяц, ясныя звёзды, вазьмiце
ў мяне бяссоннiцу, бездрамотнiцу, паўночнiцу. Сярод
ночы прыйдзi да мяне, хоць краснаю дзявiцаю, хоць
мацi-царыцай, забяры з мяне i звядзi з мяне акаянную сiлу. I дай мне спасаву руку, Багародзiцын замок.
Ангел мой, архангел мой, сахранi душу маю, скрапi
сэрца маё. Ворага сатана адыдзi назаўсёды ад мяне. Крастом крашчуся, крастом аграджуся, крастом
ангела прыклiкаю, крастом атганяю лукавага. Ва iмя
Айца, Сына i Святога Духа. Амiнь» (пасля яшчэ трэба зашыць кавалачак замоўленага воску выпiвоху ў
вопратку i нiколi нiкому не гаварыць пра гэта, каб яно
назаўсёды заставалася таямнiцай). («Замова ад алкагалiзму», в. Бярозавiчы).
Ёсць катэгорыя замоў, якая павiнна была адмаўляць
выпiвох не проста ад частага выпiвання, але выводзiць
iх з хранiчнага запою. Такiя замовы лiчылiся найбольш
моцнымi, хоць па нейкiх сваiх мастацкiх асаблiвасцях,
вобразнасцi не вылучалiся сярод iншых. Нашы iнфарматары аднагалосна сцвярджалi, што такiя вуснапаэтычныя творы прамаўлялiся над няшчаснымi людзьмi
толькi спрактыкаванымi знахарамi. «Сам Гасподзь на
небе, а цар — на зямлi, а мядзведзь — у лесе, а мярцвец — у зямлi. Мёртвыя ляжаць, ляжаць яны — не
выпiваюць, не ядзяць. Няхай мядзведзь гарэлку выпiвае, а Васiлёк — i ў рот не бярэ» («Замова ад запою»,
в. Чухава); «Чабрэц-траву сабраць на Iванаў дзень,
кiнуць у спiртное i прагаварыць: «Багародская трава,
Багародзiцы галава, уразумi раба божага (iмя), каб
хмяльное нiколi не пiў, стаканы не хапаў, брагi-водкi не
глытаў. Як слова — так i справа. Амiнь» («Замова ад
запою», в. Новы Двор); «Ва iмя Айца i Сына, i Святога
Духа. Зямля — ты мая мацi, прыкажы мне рабу божаму (iмя), ад сяго ўгоддзя ўзяць добрую траву Зарахiль.
Табе, мацi Зямля, на стаянне, а мне для рабоў i рабынь,
для лiшэння iх ад выпiвання.. Каб гэты раб божы (iмя),
пра вiно не думаў, вачыма на яго не глядзеў, вуснамi
не чуў i адбягаў ад вiна. Як тошна памiраць, так бы
ташнiлася рабу божаму (iмя). Адныне i да веку. Амiнь»
(«Замова ад запою», в. Сташаны).
Аляксей НЕНАДАВЕЦ.

* Тахiкардыя — вельмi часты
рытм, больш як 100—120 удараў
у хвiлiну. (Бывае так, што напярэдаднi якiх-небудзь важных i значных падзей наша сэрца пачынае
бiцца трывожна i пачашчана. Гэта
нармальная з'ява! Галоўнае — каб
пасля момантаў узбуджэння роўнае
сэрцабiцце аднавiлася.)
* Брадзiкардыя — вельмi марудны пульс, менш як 60 сардэчных
скарачэнняў за хвiлiну. (Дарэчы, у
спартсменаў i проста фiзiчна трэнiраваных людзей сэрца б'ецца радзей, чым звычайна — да 45—50
удараў за хвiлiну. Падчас сну рытм
можа яшчэ больш запавольвацца. I
ўсё гэта лiчыцца нормай.)
* Мiгальная арытмiя — нерытмiчныя, хаатычныя скарачэннi
сардэчнай мышцы. Гэты вiд арытмii небяспечны сваiмi наступствамi
(пагроза тромбаэмбалii, развiццё
сардэчнай недастатковасцi).
* Экстрасiсталiя — пазачарговае скарачэнне сэрца або яго
аддзелаў. Самая распаўсюджаная
арытмiя, якая ўзнiкае як у хворых,
так i ў прак тычна здаровых людзей.
Калi ў звычнай абстаноўцы вы
раптам на некалькi секунд страцi це пры том насць або ад чу е це
слабасць, галавакру жэнне, боль
або сцiсканне ў грудзях, задышку, пачашчанае дыханне, не выпрабоўвайце лёс i не займайцеся
самалячэннем, а звярнiцеся да

ўрача-кардыёлага. Ён дасць накiраванне на электракардыяграму,
вынiкi якой дазволяць вызначыць
тып захворвання.
У не ка то рых вы пад ках для
больш дэталёвага высвятлення
прычыны немачы i дакладнай дыягностыкi ўрачы прызначаюць сутачны холтэраўскi манiторынг (хворы
24 гадзiны носiць на сабе маленькi
прыбор, запiсы якога потым аналiзуюцца). Пры неабходнасцi могуць
быць прызначаны i iншыя спецыяльныя электрафiзiялагiчныя даследаваннi сэрца i сасудаў.
Ля чэн не арыт мii пры значае
толькi ўрач, у залежнасцi ад вiду
i цяжкасцi арытмii! Самалячэнне
не дапушчальнае! Лячэнне праводзiцца па наступных кiрунках: медыкаментозны (антыарытмiчныя
прэпараты), хiрургiчны (устаноўка
электракардыястымулятара; радыёчастотная аблацыя, калi нармальны рытм сэрца аднаўляецца
шляхам прыпякання вельмi маленькага, старанна выверанага
ўчастка сэрца пры дапамозе спецыяльнага катэтара).
Аднак не варта перакладваць
усю адказнасць за сваё здароўе на
таблеткi i спадзявацца на сучасныя
метады. Прытрымлiваючыся здаровага ладу жыцця, паспрабуйце
самi карэк таваць свой сардэчны
рытм. Ёсць небяспечныя правакатары ўзнiкнення арытмii, ад якiх
лёгка пазбавiцца. У першую чаргу

* Самы вядомы i просты прыём для нармалiзацыi сардэчнага
рытму пры частым сэрцабiццi — натужыцца, на 5—10 секунд затрымаць дыханне i напружыць мышцы брушнога прэса. Калi пульс
не становiцца радзейшым праз 10—15 хвiлiн, лiчачы ад пачатку
прыступу, — выклiкайце доктара.
* Калi вы пакутуеце ад прыступаў арытмii, то варта паклапацiцца аб тым, каб па магчымасцi папярэдзiць iх. Напрыклад, падчас
сонечнай актыўнасцi — г.зн. магнiтных бур — трэба старанна выконваць прызначэннi ўрача i заўсёды мець пры сабе лекi.

гаворка iдзе пра алкаголь, курэнне,
злоўжыванне кавай i моцнай гарбатай. Гэтыя згубныя звычкi часцей
за iншыя выклiкаюць парушэннi
сэрцабiцця. Арытмiя — не прычына
для адмовы ад фiзiчнай актыўнасцi. Але галоўнае — без экстрыму!
Пры гэтай немачы вельмi карысныя
ўмераныя нагрузкi. Вы можаце аддаць перавагу ёзе, плаванню, пiлатэсу i пешым прагулкам. А вось
статычных нагрузак пазбягайце.
Не падымайце цяжкiх сумак, чамаданаў, не перасоўвайце мэблю,
не пiлуйце дровы. Статычныя нагрузкi могуць выклiкаць рэзкае павышэнне артэрыяльнага цiску, неабходнасць раптоўна актывiзаваць
работу сэрца нярэдка становiцца
прычынай парушэння рытму i тэмпу
сардэчных скарачэнняў.
Не забывайце i пра правiльнае харчаванне. Ведаеце, чаму
ў вегетарыянцаў самае здаровае
сэрца? Ды таму, што наша сэрца
вельмi любiць агароднiну i садавiну
(асаблiва багатыя на калiй курагу,
разынкi, абрыкосы, бананы, печаную бульбу). Часцей наладжвайце i
«рыбныя» днi. Рэч у тым, што тлустыя кiслоты амега-3, якiя ўтрымлiваюцца ў рыбiным тлушчы, — лепшыя сябры для сэрца i сасудаў: яны
перашкаджаюць утварэнню тромбаў, аднаўляюць сардэчны рытм,
змяншаюць колькасць прыступаў
пры стэнакардыi i г.д.
Будзь це вель мi ўваж лi вы мi,
пры мя ня ю чы фi та тэ ра пiю. Без
парады доктара тут не абысцiся:
камусьцi дапаможа глог, а камусьцi — корань валяр'яну. А каб сэрцу
было лягчэй, пазбягайце стрэсаў,
не драматызуйце падзеi i не заводзьцеся па дробязях. Сэрца ў
вас адно.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Выпуск

РЫТМIЯ — парушэнне частаты, рэгулярнасцi i паслядоўнасцi сардэчных скарачэнняў.
У сэр цы iс ну юць асаб лi выя
клеткi, здольныя самастойна вырабляць электрычны iмпульс. Пад
уплывам электрычнага iмпульсу
сэрца скарачаецца. Клеткi, якiя
вырабляюць iмпульс, называюць
вадзiцелем рытму. У норме вадзiцелем рытму з'яўляецца сiнусавы
вузел, размешчаны ў сценцы правага перадсэрдзя, таму нармальны
па крынiцы паходжання сардэчны
рытм называюць сiнусавым. Нармальная частата сардэчных скарачэнняў у стане спакою ў дарослага
чалавека складае 66—80 удараў
у хвiлiну.
Выклiкаць збой гэтай узгодненай работы могуць iшэмiчная
хвароба сэрца, iнфекцыйныя, запаленчыя захворваннi, асаблiва
калi яны суправаджаюцца змяненнем тэмпературы цела, парушэннi дзейнасцi шчытападобнай
за ло зы, гi пер та нiч ная хва ро ба.
Высокая рызыка развiцця арытмii
ў людзей, якiя пакутуюць ад цукровага дыябету, асаблiва калi ён
спалучаецца з атлусценнем i павышаным артэрыяльным цiскам. У
здаровага чалавека справакаваць
арытмiю могуць сытная ежа, цеснае адзенне, запоры, укусы насякомых, некаторыя лекавыя прэпараты, стрэс i, безумоўна, шкодныя
звычкi — курэнне, злоўжыванне
алкаголем. Схiльнасць да арытмii
можа перадавацца ў спадчыну, а
можа быць i ўскладненнем пасля
хiрургiчнай аперацыi на сэрцы.
Iснуе некалькi тыпаў арытмii.
Некаторыя з iх бяспечныя i могуць
сустракацца нават у здаровых людзей, але ёсць сярод iх i небяспечныя для жыцця.

АПОШНЯЯ
ПРЫСТУПКА
НА ХРАНIЧНУЮ
АБСТРУКТЫЎНУЮ
ХВАРОБУ ЛЁГКIХ
ХВАРЭЮЦЬ
210 МЛН ЧАЛАВЕК
Па ацэнках Сусветнай арганiзацыi аховы здароўя (СААЗ),
на хранiчную абструк тыўную
хваробу лёгкiх (ХАХЛ) хварэюць
210 млн чалавек.
У Сусветны дзень барацьбы
супраць хранiчнай абструктыўнай
хваробы лёгкiх, якi адзначаецца 18
лiстапада, робяцца глабальныя крокi па павышэннi паiнфармаванасцi
аб ХАХЛ i паляпшэннi дапамогi пацыентам. Па прагнозах СААЗ, да
2030 года ХАХЛ стане трэцяй па
значнасцi прычынай смерцi ва ўсiм
свеце. Асноўнымi фактарамi рызыкi развiцця ХАХЛ з'яўляюцца курэнне тытуню, забруджванне паветра
ўнутры памяшкання i на вулiцы, а
таксама ўздзеянне пылу i хiмiчных
рэчываў на працоўных месцах.
Гэты дзень заснаваны Глабальнай iнiцыятывай па барацьбе
супраць хранiчнай абструкцыйнай
хваробы лёгкiх. ХАХЛ — гэта хвароба лёгкiх, якая пагражае жыццю, перашкаджае нармальнаму
дыханню, гэта больш, чым «кашаль курца». Амаль 90 % выпадкаў смерцi ад ХАХЛ адбываецца
ў краiнах з нiзкiм i сярэднiм узроўнем даходу. Хвароба паражае
мужчын i жанчын амаль раўнамерна (часткова гэта звязана з
ужываннем тытуню, якое ўзрасло,
сярод жанчын у краiнах з высокiм
узроўнем даходу). ХАХЛ невылечная, але лячэнне дазваляе замарудзiць развiццё хваробы.
Па прагнозах СААЗ, калi не будуць прынятыя меры, накiраваныя
на змяншэнне рызыкi, асаблiва
на знiжэнне ўздзеяння тытунёвага
дыму, агульная смяротнасць ад
ХАХЛ у блiжэйшыя 10 гадоў узрасце больш чым на 30 %.
Самымi распаўсюджанымi сiмптомамi ХАХЛ з'яўляюцца задышка
(або адчуванне недахопу паветра), паталагiчная макрота (сумесь
слiны i слiзi ў дыхальных шляхах)
i хранiчны кашаль. Па меры паступовага развiцця хваробы можа
значна ўскладняцца штодзённая
фiзiчная ак тыўнасць, такая, як
пад'ём на некалькi прыступак па
лесвiцы або перанос чамадана.
Алена ПРУС, БЕЛТА.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 18 декабря 2009 г. в 10.30
по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54, состоится АУКЦИОН по продаже имущества,
принадлежащего на праве собственности ОАО «Бобруйскагромаш», в составе Лота № 1:

Наименование
имущества,
входящего
в состав лота:

Организатор торгов
Начальная цена
продажи, рублей
с учетом НДС
Размер задатка,
рублей
Номер расчетного
счета для
перечисления задатка
Площадь
земельного участка
Характеристика
объектов
Условия продажи
Срок заключения
договора
купли-продажи

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, расположенный по адресу:
Могилевская обл., Кировский р-н, около д. Чигиринка в квартале № 108 Чигиринского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Бобруйский лесхоз», в составе:
- кап. строение с инв. № 712/С-2520 (здание базы отдыха «Изумруд») общ. пл. 235,0 кв.м;
- кап. строение с инв. № 712/С-2521 (туалет) общ. пл. 10,0 кв.м;
- кап. строение с инв. № 712/С-16144 (ограждение территории базы отдыха) протяженностью 555,8;
- кап. строение с инв. № 712/С-16145 (тротуар бетонный) площадью 15,0 кв.м;
- кап. строение с инв. № 712/С-16146 (артезианская скважина) глубина 62,0 м;
- кап. строение с инв. № 712/С-16147 (комплексная трансформаторная подстанция
(ограждение) площадью 2,3 кв.м;
- кап. строение с инв. № 712/С-16148 (водопровод) протяженностью 150,0 м;
- кап. строение с инв. № 712/С-16161 (электросети) протяженностью 130 м;
- в том числе: оборудование комплексной трансформаторной подстанции КТП 160 х 10
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» (р/с 3012035310012 в филиале
ОАО «БПС-Банк» по Минской обл., код 331, УНН 102353509), г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54
149 503 051
7 475 150
Получатель платежа ОАО «Бобруйскагромаш» –
р/с 3012000360025 в Первомайском отд. ОАО «БелПСБ» г. Бобруйска,
код 329, УНН 700067572, ОКПО 00238776
1,8596 га – кадастровый № 722583200001000002,
правовой режим – пост. пользование
здание базы отдыха «Изумруд», одноэтажное, бревенчатое, 1978 г.п, фундамент
бетонный, перекрытия деревянные, кровля шиферная, полы дощатые; здание туалета, одноэтажное, кирпичное на 8 очк., фундамент бетонный, перекрытия отсутствуют, кровля шиферная, полы бетонные; ограждение территории базы отдыха,
металлическая сетка, ворота металлические, калитка металлическая (3 ед.)
аукцион без условий
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона

определяются по согласованию Победителя торгов
с Собственником имущества при заключении договора купли-продажи
Срок подачи документов, осмотра объектов и внесения задатка
по 17 декабря 2009 г. включительно
Для участия в аукционе в адрес Организатора торгов необходимо предоставить: заявление на участие;
заверенную банком копию платежного поручения о внесении размера задатка, паспорт; для резидентов Республики Беларусь: юр. лицам – доверенность представителю юр. лица (в случае необходимости таковой), копии
и оригиналы учредительных документов и свидетельства о гос. регистрации; представителям физ. лиц – нотариально заверенную доверенность; для нерезидентов Республики Беларусь: юр. лицам – легализованные в
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть проведена не ранее чем за 6 мес. до подачи заявления на участие в аукционе) или иное
эквивалентное доказательство юр.статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; юр. лицам
и физ. лицам – документ о состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой
организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (рус.) язык; представителям
юр. и физ. лиц – легализованную в установленном порядке доверенность.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Задаток,
внесенный Победителем, будет зачтен в счет окончательной стоимости приобретенного имущества, остальным
участникам будет возмещен в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Организатор торгов или Продавец вправе снять объект с торгов до объявления его проданным.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляет Победитель (Претендент на покупку) не позднее 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах аукциона на основании счетафактуры, выдаваемой Организатором торгов до проведения аукциона.
Условия оплаты

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно
по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам:
8 (0225) 52 08 45, 52 70 32, 8 (029) 654 79 06 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
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«ХТО
БАЗIЛIК ЖУЕ,
ТОЙ ДОЎГА
ЖЫВЕ»,
— гаворыць народная
прымаўка.

Назва гэтай раслiны з грэчаскай мовы перакладаецца як «кароль». I сведчыць аб наступным:
базiлiк здаўна лiчыўся прыправай,
вартай прынцаў i каралёў.
Сцёблы, лiсце i чашачкi базi лi ку шур па тыя на воб ма цак.
У iх размешчаныя залозкi, дзе
накоплiваецца эфiрны алей, якi
i абумоўлiвае водар гэтай раслiны, а таксама прыемны пах i смак
страў, у якiя яна дадаецца.
Базiлiк багаты на вiтамiн Р, якi
ўмацоўвае капiляры, садзейнiчае
лепшай iх пранiкальнасцi, а таксама разам з правiтамiнам А адыгрывае вялiкую ролю ў абменных
працэсах, нармалiзуе хуткасць абнаўлення клетак, стымулюе сiнтэз
калагену ў скуры, робячы яе маладой i пругкай. Як вядома, вiтамiны
лепш за ўсё атрымлiваць знутры,
таму базiлiк на стале — цудоўны
прыродны спосаб амаладжэння.
Базiлiк проста панацэя ад прастудных захворванняў — знiжае
тэмпературу, змяншае насмарк,
аказвае супрацьзапаленчае дзеянне i танiзуе. З iм нават можна
паласкаць горла.
Акрамя таго, базiлiк рэкамендуецца ўжываць пры артрыце i
рэў ма тыз ме, для сты муля цыi
стрававання i зняцця галаўнога
болю.
Па сваiх карысных уласцiвасцях не ведае роўных i базiлiкавы
алей, для вытворчасцi якога вырошчваюцца спецыяльныя гатункi. Дзякуючы багатаму хiмiчнаму
складу, алей базiлiку аказвае
моцнае антыбактэрыяльнае дзеянне, не саступаючы па сiле некаторым антыбiётыкам. Пах гэтага
алею аскомiсты, востры i гаркаваты. I лепш за ўсё спалучаецца з
водарамi бергамоту i iмбiру.
Водаратэрапеўты рэкамендуюць выкарыстоўваць алей базiлiку для ўмацавання iмунiтэту.
Базiлiк здымае галаўны боль,
па вы шае на строй, пра га няе
сiмптомы нервовага знясiлення i
стомленасцi. Таксама яны сцвярджаюць, што з дапамогай алею
базiлiку можна набыць яснасць
розуму, пазбавiцца ад меланхолii. I нават павысiць самаацэнку i
пераадолець комплексы.
У касметалогii базiлiкавы алей
знайшоў прымяненне дзякуючы
сваiм антыаксiдантным уласцiвасцям. У складзе крэмаў i ласьёнаў
базiлiк паспяхова змагаецца са
свабоднымi радыкаламi, танiзуе
скуру, разгладжвае дробныя маршчынкi. У сродках догляду валасоў — алей базiлiку перашкаджае
iх выпадзенню i ломкасцi. Акрамя
таго, яго карысна трымаць пад
рукой, калi вы вырашылi адправiцца на прыроду: ён хутка здымае смыленне, сверб i ацёк пасля
ўкусу насякомых.
УВАГА! Алей базiлiку дастаткова моцны сродак, таму неабходна захоўваць асцярожнасць.
Прэпараты з базiлiкам не падыходзяць для цяжарных i людзей з
павышанай згусальнасцю крывi.
Акрамя таго, базiлiкавым алеем
нельга карыстацца больш як тры
тыднi запар.
ПАМIДОРЫ,
ЗАПЕЧАНЫЯ З БАЗIЛIКАМ
Вазьмiце: 8 мясiс тых памiдораў сярэдняй велiчынi, пучок
базiлiку, 200 г сыру гаўда, чорны
перац i соль на смак.
Вымытыя i абсушаныя памiдоры разрэжце на палавiнкi. Асцярожна дастаньце чайнай лыжкай
мякаць, здрабнiце яе нажом i
змяшайце з дробна насечаным
базiлiкам, дзёртым сырам, соллю i перцам. Напоўнiце палавiнкi
памiдораў начынкай i пастаўце ў
гарачую духоўку на 15 хвiлiн.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ЗАНЯТКI
ПРАВОДЗIЛI САБАКI
Упершыню ў Магiлёве, у сярэдняй школе № 9, прайшоў сеанс лячэбнай кiналогii. У iм бралi
ўдзел вучнi, якiя маюць парушэннi слыху, i выхаванцы кiналагiчнага клуба «Алькор».
Дзецi гулялi з дру жалюбнымi
тэр'ерамi i рэтрыверамi, гладзiлi
сабак i радавалiся зносiнам з прыгожымi i ласкавымi жывёламi. Падаецца — звычайная справа, але
па-навуковаму гэта называецца
карэкцыйна-выхаваўчай працай.
Лячэбная кiналогiя выкарыс тоўваецца для сацыяльнай адаптацыi
i развiцця дзяцей з парушэннямi
слыху. Такiм малым патрэбныя разуменне i клопат, а сабакi — эмацыйныя жывёлы, яны разумеюць
маленькiх сяброў без слоў.
Гэты педагагiчны праект працягнецца: вучнi школы № 9 будуць
сустракацца з кiнолагамi раз на
месяц.
Iлона IВАНОВА.

