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ПІЦЬ ЦІ НЕ ПІЦЬ
ВАДУ З КРАНА
Наколькі якасная вада ў нашай краіне? Чаго варта засцерагацца? Што лепш, калодзеж ці водаправод? На гэтыя і іншыя пытанні адказваюць
спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра гігіены,
эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, Міністэрства
прыродных рэсурсаў, Міністэрства ЖКГ і інш.

Як рэгулюецца якасць вады?
— Якасць вады вызначаецца Санітарнымі правіламі і нормамі 10-124 РБ 99, — гаворыць Наталля
ХАЛАДЗІНСКАЯ, намеснік галоўнага інжынера УП
«Мінскводаканал». — Кантроль якасці ажыццяўляецца штодзённа. У мінулым годзе было адабрана
16 214 пробаў вады. У 15 023 пробах быў выкананы
мікрабіялагічны аналіз вады. І толькі ў 0,068 працэнта
былі знойдзены праблемы па мікрабіялагічных паказчыках. Гэта была вада з водазаборных калонак. А па
хімічных паказчыках — 0,03 працэнта. Вада сёння ў
сталіцы па ўсіх паказчыках адпавядае нарматыўным
патрабаванням. У Мінску, па праўдзе кажучы, даўно
не адзначалася выпадкаў захворванняў.
Якасць вады таксама залежыць ад таго, з якіх
крыніц яна ўзятая. Таму што вада з падземных крыніц мае высокія смакавыя якасці (гэта вызначаецца
складам пэўных соляў, якіх няма ў вадзе з паверхні). У
нас толькі трэцяя частка насельніцтва Мінска і трэцяя
частка Гомеля п'юць з паверхневых водазабораў. А
ўся астатняя краіна п'е з падземных водазабораў.
— Зараз ідзе распрацоўка плана па пераводзе
сталіцы цалкам на падземныя крыніцы, — кажа Наталля Халадзінская. — Гэта досыць дарагая працэдура, але гарадскія ўлады пагадзіліся на гэта.

«Ваду з крана можна піць сырой»
— Па выніках 2009 года па Беларусі 0,8 працэнта
вады, якая не адпавядае гігіенічным нарматывам па
бактэрыялагічных паказчыках, — кажа Ірына ЖАЎНЯК, урач-гігіеніст аддзялення камунальнай гігіены
Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. — А па рэкамендацыі Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя вада лічыцца бяспечнай
у гігіенічных і бактэрыялагічных адносінах, калі гэты
працэнт ніжэйшы за 5. Як бачым, у нас ён значна ніжэйшы. Таму ваду з крана можна спакойна піць нават не
гатаваную і не баяцца кішэчнага расстройства.

Фільтр можа стаць рассаднікам мікробаў
—
Самы
эфектыўны спосаб пры браць
мікраарганізмы
— пра кі пя ціць
ва ду, — распавядае Ірына
Жаў няк. — А
ў тым жа фільтры, калі вы ім
ка рыс та е це ся
не кожны дзень, а з прамежкамі, мікраарганізмы
вельмі добра размнажаюцца. Яны не абавязкова
хваробатворныя, але калі яны там падразмножыліся,
невядома, што можам атрымаць. У кране вада пастаянна абнаўляецца. І для мікраарганізмаў там няма
ўмоў, каб развівацца і накаплівацца. Таму ў такім
выпадку больш бяспечна піць ваду з-пад крана.
Нітраты ў асяроддзі страўніка пераўтвараюцца ў нітразаміны
— гэта фактар рызыкі канцэрагенезу. Гэта не значыць, што ў
кожнага, хто п'е ваду з павышаным утрыманнем нітратаў, будзе рак, але для
пэўных катэгорый гэта
будзе фактарам рызыкі.

Калі вада пахне хлоркай...
— Што датычыцца рэшткавага ўтрымання хлору, які
бывае ў вадзе з паверхневых крыніц, гэта гарант таго,
што ў вадзе не будзе хваробатворных мікраарганізмаў.
Гэты працэнт бяспечны пры пастаянным ужыванні для
здароўя чалавека, — працягвае Наталля Халадзінская.
— У вялікіх гарадах, такіх як Масква і Санкт-Пецярбург,
напрыклад, на хлор ужо не звяртаюць увагі, яны прызвычаіліся. Хлорную ваду можна піць з крана. Нават
жывёлы п'юць такую ваду. Вось у мяне сястра жыве ў
такім раёне, яе котка п'е ваду выключна з-пад крана.

... а жалеза перавышае норму
— У нас жалеза ў палове ўсіх свідравін перавышае норму. У прынцыпе, на здароўе чалавека гэта не
аказвае ніякага ўплыву, — кажа Таццяна МЯЛЕШКА, галоўны інжынер упраўлення камунальнай
гаспадаркі і энергетыкі Міністэрства ЖКГ.
— Па рэкамендацыях Сусветнай арганізацыі аховы здароўя лічыцца, што пры канцэнтрацыі жалеза
да 2 мг на літр ваду можна піць усё жыццё і не атрымаць захворвання, — сцвярджае Ірына Жэўняк. —
Аднак у такой вадзе мы не можам памыць бялізну
ды і на смак яна досыць непрыемная. Не дапамогуць

тут нават фільЯкасць калодзежнай вады
тры.
значна горшая, чым водапра— Гэта вялі- воднай. Па мікрабіялагічных пакая праб ле ма казчыках гэта 14 адсоткаў, а бясдля Бе ла ру сі, печнай вада з'яўляецца, калі гэты
— пра цяг вае адсотак не вышэй за 5.
Тац ця на Мя- Трэба асцерагацца піць з
лешка. — Але калодзежа ваду сырой,
яе можна выра- пажадана яе гатаваць.
шыць з дапамогай будаўніцтва
станцый абезжалезвання. Пабудову такіх станцый
прадугледжвае праграма «Чыстая вада». За 2009
год было пабудавана 55 аб'ектаў водазабеспячэння
і водаадвядзення. Каля 150 млрд руб. затрацілі. Плануецца, што каля 50 аб'ектаў будзе ўведзена сёлета.
Сёння станцыі абезжалезвання праектуюцца ў нас на
больш высокія нарматывы, чым у заходніх краінах.

Як даведацца, якая вада ў вас?
— Насамрэч проста прыйсці і прынесці ў бутэльцы
сваю ваду з-пад крана ў лабараторыю нельга. Вы ж не
прыносіце з сабой кроў на аналіз. Яе бяруць у лабараторыі, — тлумачыць Ірына Жаўняк. — Ваду патрэбна
правільна адабраць. Менавіта ад гэтага залежыць
якасць аналізу. Бо нават калі вы набралі ваду з-пад
крана і хочаце даведацца, ці ёсць у ёй жалеза, вынік
будзе залежыць ад таго, праз які час вада патрапіць
у лабараторыю, пры якой тэмпературы яна правяла
гэты час і г. д. Па інфармацыю пра сваю ваду лепш
звярнуцца ў тэрытарыяльны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Можна пацікавіцца сітуацыяй у цэлым па раёне, а
можна за грошы зрабіць аналіз толькі свайго крана.

Калодзежная вада — небяспека нітратаў
— Калодзеж — неабароненая водная крыніца. Яго
глыбіня невялікая, таму і якасць вады залежыць ад сезона, ад наваколля, а таксама ад участка і яго чысціні, — тлумачыць Ірына Жаўняк. — Калі выліць вядро
вады на зямлю, то на 200 м глыбіні гэта будзе чыстая
стэрыльная вада. А калі выліць побач з калодзежам, то
яна не паспее прафільтравацца, пакуль дойдзе да ваданоснага гарызонту. Таму прыбіральню каля калодзежа
лепш не размяшчаць. Па выніках нашага кантролю бачна, што якасць калодзежнай вады значна горшая, чым
водаправоднай. Па мікрабіялагічных паказчыках гэта
14 працэнтаў, а я казала, што бяспечнай вада з'яўляецца, калі гэты працэнт не вышэй за 5. Таму патрэбна
асцерагацца піць з калодзежа ваду сырой, пажадана
яе гатаваць. Затое ў калодзежнай вадзе ўтрыманне
жалеза знаходзіцца ў норме. Аднак тут існуе іншая праблема — нітраты. У 28,6 працэнта калодзежаў выяўлена
павышанае ўтрыманне нітратаў. Гэта тлумачыцца празмерным ужываннем мінеральных угнаенняў сельскімі
гаспадаркамі. Нітраты існуючымі метадамі і фільтрамі
(калі гэта не спецыфічныя фільтры, якія робяць ваду
амаль дыстыляванай) не выдаляюцца.
— Нітраты ў шэрагу раёнаў у 10—20 разоў перавышаюць нарматывы, — гаворыць Раман СТАНКЕВІЧ, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела
гідрагеалогіі Беларускага навукова-даследчага
геолагаразведачнага інстытута. — І самае страшнае, што ваду з нітратамі на смак немагчыма вызначыць. Вада з нітратамі нават больш смачная.

Рызыка рака ад нітратаў
— Нітраты ў першую чаргу небяспечныя для немаўлят. Калі браць з калодзежа ваду і разводзіць на
ёй малочную сумесь, дзіця можа атрымаць вялікія
праблемы, — распавядае Ірына Жаўняк. — Нітраты
замяшчаюць іоны жалеза ў гемаглабіне, які пераносіць кісларод. Тады з'яўляецца кіслароднае галаданне ў арганізме. У рэспубліцы ўжо было некалькі
смяротных выпадкаў. Для дарослых і людзей сталага
ўзросту могуць быць аддаленыя наступствы. Нітраты
ў асяроддзі страўніка пераўтвараюцца ў нітразаміны — гэта фактар рызыкі канцэрагенезу. Гэта не
значыць, што ў кожнага, хто п'е ваду з павышаным
утрыманнем нітратаў, будзе рак, але для пэўных катэгорый гэта будзе фактарам рызыкі.
— Выйсце з гэтай сітуацыі — бутыляваная вада,
— кажа Ірына Жаўняк, — Чалавеку патрэбна 2,5 літра вадкасці ў дзень. Цалкам дастаткова і прымальна
купляць бутыляваную ваду. Умывацца і мыць бялізну
вадой з павышаным утрыманнем нітратаў можна
без праблем.
Самае галоўнае — у кожнага чалавека ёсць выбар, якую ваду піць. І ўсё залежыць ад вас і вашага
выбару.
Настасся ЗАНЬКО.

Калi вы падпiсалiся на газету «Звяз да» на II квар тал
або 1-е паўгоддзе 2010 года — запаўняйце картку ўдзельнiка,
выразайце i дасылайце яе да 9 красавіка ў рэдакцыю на адрас:
220013, Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А.
Падпiсчык можа выйграць электрачайнікі, DVD-прайгравальнікі,
тэле вi зары, печ ЗВЧ i кухонны камбайн. Ро зыг рыш пры зоў
адбудзецца 13 красавіка 2010 г., вынiкi публiкуюцца ў газеце «Звязда» па 21 красавіка 2010 г.
Дастаўку прызоў ажыццяўляе рэдакцыя. Атрымаць прыз можна
самастойна ў рэдакцыi па 30 чэрвеня 2010 г. пры падачы квiтанцыi
аб падпiсцы на «Звязду» на II квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года i
пашпарта. Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца i прэтэнзii
падпiсчыкаў не прымаюцца.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 02.03.10.
Тэрмін правядзення гульні — з 2.03.10 па 30.06.10.

УВЕСЬ СВЕТ — У МАТЧЫНЫХ РУКАХ
Дзень жанчын — адно з самых любiмых святаў у
шматдзетнай сям'i Хазанавых, якая жыве ў Клiмавiчах.
Муж i жонка, Марына Дзмiтрыеўна i Сяргей Уладзiмiравiч, выхоўваюць пяцёра дзетак. Гаспадыня працуе
лабарантам у Клiмавiцкiм дзяржаўным аграрным каледжы, а гаспадар — электраманцёрам у Клiмавiцкiх
электрычных сетках. Бацькi стараюцца выхаваць сваiх
дзяцей добрымi i адукаванымi людзьмi.
Старэйшая дачка Каця — навучэнка першага курса
Мсцiслаўскага каледжа, дзе яна пасцiгае асновы сваёй будучай прафесii — бухгалтара. Дзевяцiкласнiца

Таццяна, пяцiкласнiк Iлья, першакласнiк Дзiма вучацца ў школе. Чатырохгадовая Даша наведвае дзiцячы
садок «Расiнка».
Восьмага сакавiка муж, дачушкi i сыны дораць
сваёй любай матулi кветкi, сувенiры, зробленыя сваiмi рукамi, кажуць шчырыя словы, чытаюць вершы,
вiншуюць са святам. Гэты дзень асаблiвы для сям'i
Хазанавых. У 2008 годзе напярэдаднi Дня жанчын
Марыi Дзмiтрыеўне была ўручана высокая ўзнагарода — ордэн Мацi.
Таццяна ПАДЛIПСКАЯ. Фота аўтара.

ГАСТРЫТ ЗЛУЕЦЦА
НА СВЕЖУЮ АГАРОДНІНУ

Актуальна

Ад гэтай хваробы сёння пакутуе ледзь ці не кожны другі. Вясной
жа гастрыт, як правіла, абвастраецца. Справа ў тым, што мы пачынаем больш ужываць зяленіва, свежай агародніны, якія хвораму страўніку прыходзяцца не даспадобы. Дык што ж — зусім
адмовіцца ад гэтых прадуктаў?
бананы. Прыкладнае меню пры абАдкуль ён бярэцца
З-за няправільнага рэжыму хар- вастрэнні гастрыту: адварныя і прачавання, стрэсаў, дрэннай экалогіі ў пушчаныя праз мясарубку мясныя
страўніку пачынае выпрацоўвацца і рыбныя стравы, пюрэ з варанай
вельмі шмат салянай кіслаты. З'е- агародніны і караняплодаў, паравы
дзеная ежа не можа цалкам нейт- амлет, свежы тварог, хлеб з мукі
ралізаваць яе, і астатняя частка кіс- дробнага памолу (крыху падсушалаты выклікае запаленне слізістай ны або ўчарашні), вада без газу,
страўніка. Вынік — гастрыт, прадвес- гарбата з малаком. Дарэчы, неразнік язвавай хваробы. Яго сімптомы: ведзенае малако здольна нармаліпякотка, болі пад лыжачкай, млос- заваць павышаную кіслотнасць.
насць, прысмак кіслага ў роце.
Чаго есці не трэба
Але веснавое абвастрэнне можа
Вострыя прыправы, вяндліну,
быць звязана і, наадварот, з недастатковай выпрацоўкай салянай свініну лепш пакіньце тым, хто
кіслаты. Гэта прыводзіць да суха- больш здаровы. Гэтыя прадук ты
сці слізістай, парушаецца працэс вельмі раздражняюць слізіс тую
апрацоўкі ежы ў страўніку, на гэта стрававода і страўніка. Нельга
патрабуецца больш часу. У выніку ўжываць наварыстыя тлустыя буразвіваецца гастрыт з паніжанай лёны, асабліва грыбныя, сырую
кіслотнасцю. Прыкметы: адчуван- агародніну, саленні, марынады,
не цяжару ў жываце і ўздуцце, ад- вострыя закускі з агародніны, цырыжка паветрам, непрыемны пах у булю і часнок, цытрусавыя і іх сокі,
роце, зніжэнне апетыту. Аднак ста- здобнае цеста, свежы чорны хлеб.
віць дыягназ у абодвух выпадках Моцна ўзбуджаюць страўнікавую
самастойна не варта, бо падобныя сакрэцыю і смажаныя стравы, мяса
сімптомы могуць быць і ў іншых і рыба, тушаныя ва ўласным соку,
хваробаў. Таму без медыцынскага кансервы, асабліва ў тамаце, крутыя яйкі, кіслыя і недаспелыя садаабследавання не абысціся.
Лячэнне гастрыту можа заняць віна і ягады. Адмоўцеся таксама ад
некалькі тыдняў, калі гастрыт вост- газаваных і халодных напояў.
Не варта злоўжываць кавай і
ры, а можа зацягнуцца і на гады, калі
ён хранічны. Але і ў першым, і ў другім моцнай гарбатай, таму што яны павыпадку давядзецца сесці на дыету. вялічваюць колькасць і канцэнтрацыю кіслаты ў страўніку. Есці трэба
Галоўнае веснавое
малымі порцыямі, але часта — 4—6
разоў у суткі. Ежа павінна быць не
правіла
Такім чынам, пры павышанай вельмі гарачай і не вельмі халоднай
кіслотнасці лепш за ўсё ўжываць — 30—40 градусаў. Старайцеся вяабвалакальныя прадук ты: кісялі, чэраць за тры гадзіны да сну.
супы-пюрэ крупяныя, малочныя, Гумка і празмернасці
агароднінныя.
Самае галоўнае правіла ўвес- — нашы ворагі
Выпрацоўка салянай кіслаты
ну — ужыванне агародніны ў адварным, тушаным, запечаным вы- павышаецца пры адсутнасці ежы
глядзе. Карыснымі таксама будуць ў страўніку, таму нельга надоўга
усе кашы (акрамя проса), макаро- пакідаць яго зусім пустым. Па гэны, поснае мяса, нятлустая рыба і тай жа прычыне не варта жаваць
птушка, някіслыя гатункі яблыкаў, гумку на галодны страўнік. Сліна
 Пры гастрыце з павышанай кіслотнасцю медыкі раяць піць свежы
бульбяны сок па 1 ст. лыжцы за 1,5 гадзіны да яды 2-3 разы на дзень на працягу 10 дзён увосень і ўвесну. Такі немудрагелісты лекавы курс зменшыць
агрэсіўнасць страўнікавага соку і знізіць рызыку сезоннага абвастрэння.
Падобным эфектам валодае і маркоўны сок, які прымаецца па той жа схеме.
Цудоўнае гаючае дзеянне аказвае пчаліны мёд, сталовую лыжку якога разводзяць у шклянцы цёплай вады і выпіваюць за 1,5—2 гадзіны да яды.
 Пры гастрыце з паніжанай кіслотнасцю мёд варта разводзіць у
халоднай вадзе і піць непасрэдна перад ядой.
Дастаткова распаўсюджаным народным сродкам ад гэтай немачы
лічыцца капусны сок, які прымаюць па 0,5 шклянкі ў цёплым выглядзе
за 20—30 хвілін да яды 3 разы на дзень на працягу 3-4 тыдняў. Варта
памятаць: капусны сок узмацняе газаўтварэнне, таму карысна яго злучаць з маркоўным. Ужываць трэба толькі свежапрыгатаваны сок.
«Закісляе» страўнікавы сок і адвар курагі, калі выпіць яго за 30
хвілін да яды.
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стымулюе выпрацоўку страўнікавага соку, але калі страўнік пусты, то
перапрацоўваць яму няма чаго, ён
пачынае дзейнічаць на слізістую.
Улічыце, што курэнне і алкаголь, нават калі гэта сухое віно і
піва, прыводзяць да павышэння кіслотнасці. Некаторыя лекі таксама
здольныя павышаць кіслотнасць
страўніка: аспірын і іншыя прэпараты, якія ўтрымліваюць ацэтылсаліцылавую кіслату, картыкастэроіды, сульфаніламіды. Назіранні
паказваюць, што людзі схільны
самастойна прызначаць сабе прэпараты жалеза, антыбіётыкі тэтрацыклінавага раду, якія таксама
ўплываюць на слізістую страўніка.
Дарэчы, калі лякарства трэба прымаць пасля або падчас яды, то гэта
якраз для таго, каб нейтралізаваць
яго магчымы негатыўны ўплыў.

Калі ў вас гастрыт
з паніжанай
кіслотнасцю...
Ваша асноўная задача — з аднаго боку, стымуляваць выпрацоўку
страўнікавай сакрэцыі, а з другога —
прымяняць «прынцып ашчаднасці»
(дробнае харчаванне, неўжыванне
грубай і смажанай ежы, стараннае
жаванне і г.д.). Самае галоўнае —
не прапускаць так званую 1-ю фазу
сакрэцыі. Яна настае, калі мы бачым
што-небудзь смачненькае, марым
пра абед або проста акідваем позіркам прыгожа сервіраваную вячэру.
Менавіта тады і пачынае выдзяляцца страўнікавы сок (што, уласна, і
неабходна для нармальнай работы
страўніка ў гэтым выпадку), і таму
так важна есці ў спакойнай абстаноўцы, каб ежа трапляла ў страўнік,
які ўжо выпрацоўвае сок.
Спрабуючы кампенсаваць недахоп кіслаты, многія злоўжываюць
салёнай, вострай ежай. Гастраэнтэролагі раяць сваім пацыентам ставіцца да падобных «гастранамічных
капрызаў» з вялікай асцярожнасцю.
Такія прадукты, раздражняючы слізістую страўніка, могуць толькі пагоршыць цячэнне хваробы. Менавіта
таму вострыя прыправы, вяндліну і
кансервы лепш не ўключаць у меню. Цягу «да востранькага» можна
задаволіць працёртымі зялёнымі яблыкамі, кісламалочнымі прадуктамі,
слабасалёнай рыбай, кіслымі сокамі
і морсамі. Акрамя таго, выпрацоўку
страўнікавага соку цудоўна стымулююць мясныя і рыбныя булёны,
таму іх абавязкова трэба ўвесці ў
штодзённы рацыён. Выключыць з
яго неабходна тыя прадукты і стравы, якія доўга ператраўліваюцца ў
страўніку (здобная выпечка, пірагі,
рыс, жытні хлеб).
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Хваробы стагоддзя
«БЕЛЫ РАМОНАК» —
СУПРАЦЬ ТУБЕРКУЛЁЗУ
24 сакавіка ў Беларусі адзначаць Сусветны дзень барацьбы з
туберкулёзам.
Гісторыя гэтай даты пачалася
больш чым 100 гадоў таму. 24 сакавіка 1882 года знакаміты нямецкі мікрабіёлаг Роберт Кох выступіў з дакладам «Аб этыялогіі туберкулёзу».
З таго часу вучоныя раскрылі многія
«сакрэты» гэтай хваробы. Аднак, як
адзначыў першы намеснік міністра Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь Роберт ЧАСНОЙЦЬ, туберкулёз па-ранейшаму
турбуе навуковую і медыцынскую
грамадскасць. Па звестках Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожную секунду адзін чалавек у свеце
інфіцыруецца туберкулёзам, кожныя
чатыры секунды — захворвае і кожныя 10 секундаў ад туберкулёзу памірае адзін чалавек.
Сітуацыя з туберкулёзам знаходзіцца на кантролі ва ўрадзе рэспублікі, зацверджана дзяржаўная праграма «Туберкулёз» на 2010—2014
гады. У Сусветны дзень барацьбы з
туберкулёзам у краіне адбудзецца
акцыя «Белы рамонак». Менавіта
гэтая кветка ўпершыню была выбрана сімвалам барацьбы з туберкулёзам у 1911 годзе. Тады ў дзень
ахвяраванняў у фонд барацьбы з
туберкулёзам студэнты, гімназісты,
шляхетныя дамы прадавалі штучныя
белыя рамонкі, вырабленыя выхаванцамі дзіцячых дамоў. 24 сакавіка
на цэнтральныя плошчы больш чым
у 30 гарадах Беларусі будуць вывезены перасоўныя пульмасканы, і ахвотныя змогуць прайсці бясплатнае
флюараграфічнае абследаванне.
Вольга ШАЎКО.

У 2009 годзе ўстановамi Дзяржсаннагляду было даследавана
на ўтрыманне радыенуклiдаў 93 642 узоры харчовых прадуктаў
з грамадскага сектара i асабiстых гаспадарак, з iх 3659 узораў
— на ўтрыманне стронцыю-90.
Вынiкi радыяцыйнага кантро- вадаёмаў i рэк. Так, не адпавядалi
лю сведчаць пра далейшую ста- РДУ-99 па ўтрыманнi цэзiю-137 у
бiлiзацыю ўзроўняў утрымання мiнулым годзе 25,8 працэнта ад
радыенуклiдаў у асноўных харчо- агульнай колькасцi даследававых прадуктах. Так, у харчовых ных узораў грыбоў, 17 працэнтаў
пра дук тах, што вы раб ля юц ца узораў ягад, 46,4 працэнта ўзораў
ў грамадскiм сек тары, перавы- мяса дзiкiх жывёлiн i 2,2 працэнта
шэнне дзейных нарматываў па ўзораў рыбы мясцовага ўлову.
ўтрыманнi цэзiю-137 i стронцыюЛетась у ходзе ажыццяўлен90 увогуле не рэгiстравалася, як, ня нагляднай дзейнасцi спецыядарэчы, i ў папярэднiя гады. А ў лiс тамi Магiлёўскага абласнога
прадуктах з асабiстых гаспадарак цэнтра гiгiены, эпiдэмiялогii i граперавышэнне рэспублiканскiх да- мадскага здароўя быў устаноўпушчальных узроўняў (РДУ-99) па лены выпадак рэалiзацыi з пецэзiю-137 было ўстаноўлена ў ма- равышэннем нормаў утрымання
лацэ i малочных прадуктах.
цэ зiю-137 хут ка за ма ро жа ных
Паводле iнфармацыi спецыя- чарнiц, якiя паступiлi ў гандлёлiстаў Рэспублiканскага цэнтра гi- вую арганiзацыю з горада Бярогiены, эпiдэмiялогii i грамадскага за Брэсцкай вобласцi. Галоўным
здароўя, летась было выяўлена 40 дзяржаўным санiтарным урачом
населеных пунктаў, дзе малако з Магiлёўскай вобласцi была выасабiстых гаспадарак не адпавя- несеная пастанова аб забароне
дала патрабаванням па ўтрыманнi рэалiзацыi забруджанай партыi
цэзiю-137: 33 населеныя пункты чарнiц. Пры абследаваннi скларазмешчаны ў Гомельскай воб- да Дубровенскага райпа ў Вiцебласцi, 6 — у Брэсцкай i адзiн — у скай вобласцi былi знойдзеныя
Магiлёўскай вобласцi. У 2008 го- свежыя журавiны, забруджаныя
дзе ў «чорны спiс» трапiлi 67 на- цэзiем-137 звыш дапушчальных
селеных пунктаў, з iх на Гомель- нормаў. Галоўным дзяржаўным
са нi тар ным урачом Дуб ро веншчыне — 50.
Таксама летась у Гомельскай скага раёна была забароненая
вобласцi ў 9 населеных пунктах рэалiзацыя журавiн у колькасцi
малако з асабiс тых гаспадарак 196,38 кг.
У Гомельскай вобласцi пры
не адпавядала нормам па ўтрыманнi стронцыю-90 (у 2008 годзе правядзеннi праверак прадпрытакiх населеных пунктаў было 23). емстваў Гомельскага аблспажыўАсноўнай прычынай перавышэння саюза ў сезон масавых нарыхтоРДУ па ўтрыманнi стронцыю-90 у вак кантралюючыя органы выявiлi
малацэ з'яўляецца выкарыстан- тры ўзоры дзiкарослых чарнiц i
не мясцовымi жыхарамi забру- тры ўзоры свежых лiсiчак з педжаных кармоў з перавышэннем равышэнне нормаў па ўтрыманнi
ўтрымання стронцыю-99, выпас цэзiю-137. Галоўным дзяржаўным
жывёлы на прыроднай пашы цi ў санiтарным урачом Ельскага раёлясных масiвах.
на была спынена рэалiзацыя трох
Але самай вострай для нашай партый свежых лiсiчак (21,5 кг)
краiны застаецца па-ранейшаму на нарыхтоўчым пункце iндывiдупраблема забруджвання цэзiем- альнага прадпрымальнiка. У той
137 лясных ягад i грыбоў, што на- жа дзень забруджаныя лiсiчкi былi
рыхтоўваюцца насельнiцтвам, мя- знiшчаныя.
са дзiкiх жывёл i рыбы з мясцовых
Надзея НIКАЛАЕВА.

МЕТАДОН ПАД ПОДПIС

Магчымасць бяскарна, больш за тое — афiцыйна, атрымлiваць
сiнтэтычнае рэчыва «метадон» атрымалi некаторыя з жыхароў
Светлагорска, якiя пакутуюць ад наркатычнай залежнасцi. Тут на
базе наркалагiчнага дыспансэра, у межах праекта мiжнароднай
тэхнiчнай дапамогi «Прафiлактыка i лячэнне ВIЧ/СНIДу ў Рэспублiцы Беларусь» адкрыўся кабiнет замяшчальнай тэрапii.
У гэтае памяшканне не так проста трапiць. Кабiнет абсталяваны па ўсiх правiлах — у iм некалькi
ступеняў абароны ад выпадковых «гасцей», а
невыпадковыя — гэта афiцыйна зарэгiстраваныя
нарказалежныя, якiя «сядзяць на iголцы» некалькi гадоў i безвынiкова рабiлi спробы вылечыцца
iншымi спосабамi. У прысутнасцi медыцынскага
персаналу чалавеку выдаецца доза метадону,
якую ён прымае таксама на вачах медсястры.
Гэта вымушаная мера, лiчаць спецыялiсты, якая, аднак, дазваляе трымаць сiтуацыю
з ужываннем наркотыкаў заўзятымi прыхiльнiкамi гэтага зелля пад
некаторым кантролем. Такiм чынам, пакуль наркаман прыходзiць па
сваю афiцыйна дазволеную дозу — а яна падбiраецца iндывiдуальна,
— ён выключаецца з крымiнальнага асяроддзя, не шукае прыгод для
сябе i не стварае для сваякоў лiшняга сацыяльнага напружання.
— У Гомельскай вобласцi цяпер на дыспансэрным ўлiку стаiць 1086
чалавек, на прафiлактычным — 620, — называе афiцыйныя лiчбы нарказалежных загадчык арганiзацыйна-метадычнага кансультацыйнага аддзела Гомельскага абласнога наркалагiчнага дыспансэра
Дзмiтрый ЦЯРЭШЧАНКА. — Атрымлiваецца, больш чым пятая частка
з iх жыве ў Светлагорскiм раёне. Гэта столькi ж, колькi ў Гомелi. Таму,
асаблiва для Светлагорска, праблема застаецца вельмi актуальнай.
Прадстаўнiк ААН/ПРААН у Беларусi Антонiус БРУК, якi ўзяў удзел
у адкрыццi кабiнета, заўважыў, што ў наступным можна будзе запрасiць у
Светлагорск спецыялiстаў з iншых гарадоў Беларусi для абмену вопытам.
Па вынiках праведзенага Мiнiстэрствам аховы здароўя аналiзу,
найбольш значнымi вынiкамi ўкаранення замяшчальнай тэрапii з'яўляецца адмова ад так званых «вулiчных» наркотыкаў, магчымасць
правядзення ў нарказалежных тэрапii ВIЧ-iнфекцыi, гепатытаў, туберкулёзу, iншых захворванняў. Наркадыспансэры, на базе якiх прымяняецца замяшчальная тэрапiя наркаманii, за кошт сродкаў Глабальнага
фонду для барацьбы са СНIДам, туберкулёзам i малярыяй аснашчаныя
неабходным медыцынскiм i лабараторным абсталяваннем.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

Iнфарм-укол

Прыкметы цукровага дыябету
Для цукровага дыябету 1-га тыпу характэрныя тры «вялiкiя»
сiмптомы: смага, полiўрыя — залiшняе выдзяленне мачы i
знiжэнне вагi.
Паводле слоў урача-iнтэрна 2-й гарадской дзiцячай палiклiнiкi
г. Мiнска Ганны МIХНО, апетыт пры гэтым можа быць як павышаным,
так i панiжаным. Большасць дзяцей скардзяцца на павышаную стамляльнасць, слабасць, знiжэнне фiзiчнай i разумовай працаздольнасцi.
У дзяцей малодшага ўзросту з'яўляецца дзённы i начны энурэз. Мача — бясколерная, пакiдае на бялiзне «крухмальныя» плямы. Узнiкае
сухасць скуры, слiзiстых абалонак, далучаюцца грыбковыя i гнайнiчковыя пашкоджаннi. Назiраюцца атрафiчныя змены ў мышцах, часта павялiчана печань. Клiнiчныя праявы паступова нарастаюць i ў сярэднiм
праз 2-4 тыднi развiваюцца станы, якiя пагражаюць жыццю.
Паводле сучасных звестак, генетычная схiльнасць да хваробы рэалiзуецца пры наяўнасцi пускавога механiзму. Фактары, якiя правакуюць развiццё працэсу, невядомыя. У часткi хворых узнiкненне хваробы
абумоўлена ўздзеяннем на арганiзм вiрусаў краснухi, эпiдпаратыту,
ветраной воспы, Каксакi, грыпу, гепатыту. У дзяцей спецыялiсты звяртаюць увагу на ўзровень спеласцi арганiзма, паўнацэннае харчаванне,
нават становiшча ў сям'i, характар узаемаадносiнаў з бацькамi i шэраг
iншых момантаў.
Дыябет — гэта шырока распаўсюджанае хранiчнае захворванне,
пры якiм арганiзм не выпрацоўвае або не выкарыстоўвае ў належнай
меры iнсулiн. Iнсулiн — гармон, неабходны для ператварэння глюкозы
(цукру) у энергiю.

Мелодыя ад цiску
Яшчэ 1000 гадоў таму Авiцэна рэкамендаваў у якасцi лячэння
дыету, працу, смех i... музыку. Дзяржаўныя мужы Старажытнай Грэцыi сцвярджалi, што музыка пазбаўляе пачуцця страху,
злосцi, шкадавання, нянавiсцi.
Загадчыца жаночай кансультацыi 18-й гарадской палiклiнiкi г. Мiнска Валянцiна ВАРЛАМАВА кажа, што музыка ўздзейнiчае не толькi
на чалавека, але i на жывёл, i нават на раслiн. А не так даўно было
выяўлена, што нават эмбрыён успрымае музыку. Музыка здымае
нервовае напружанне, актывiзуе разумовыя працэсы, павышае працаздольнасць. Мелодыя, якая дастаўляе чалавеку задавальненне,
стварае прыемны настрой, запавольвае пульс, павялiчвае сiлу сардэчных скарачэнняў, знiжае цiск, расшырае сасуды. I наадварот, калi
музыка раздражняе, пульс пачашчаецца, а сiла сардэчных скарачэнняў
становiцца больш слабай.
Калi вы хочаце праверыць уздзеянне музыкi на ваш настрой, спачатку
скажыце сабе: зараз паслухаю адну, дзве, тры мелодыi i меланхолiя знiкне. Добра слухаць музыку ў цiхiм паўзацемненым памяшканнi. Мелодыi
могуць быць заспакаяльнымi, расслабляльнымi або танiзуючымi, якiя надаюць бадзёрасцi. Расслабляльны эфект карысны пры гiпертанiчнай хваробе, язве стаўнiка, бранхiяльнай астме, неўрастэнii, галаўных болях.
Святлана БАРЫСЕНКА.

