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КОЛЬКАСЦЬ АХВЯРАЎ «ХВАРОБЫ
КУПАЛЬШЧЫКАЎ» УЗРАСЛА
Ў НАРАЧАНСКАЙ ЗОНЕ ЎТРАЯ!
Распараджэнне «Аб навядзенні парадку на замацаваных пляжных тэрыторыях і абавязковым
выкананні супрацьцэркарыёзных мерапрыемстваў на возеры Нарач і іншых вадаёмах краіны»
падпісала Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач
Рэспублікі Беларусь Валянціна КАЧАН.
Як вынікае з дакумента, у сёлетнім ліпені ў сувязі
з экстрэмальнай спякотай колькасць пацярпелых ад
шыстаматоіднага цэркарыёзу сярод адпачывальнікаў толькі ў Нарачанскай курортнай зоне ўзрасла ў
3,4 раза ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам (з 91 да 307 чалавек). Праверка, праведзеная
групай навукоўцаў з Нацыянальнай акадэміі навук,
устанавіла, што прычынай рос ту цэркарыяльных
дэрматытаў сталі сістэматычныя парушэнні дзейнага комплексу мерапрыемстваў па зніжэнні рызыкі
распаўсюджвання цэркарыёзаў на возеры Нарач.
У прыватнасці, не на ўсіх пляжах і прылеглых да
іх тэрыторый якасна ўбіраліся малюскі, паўсюдна
сустракаліся зарослыя або забруджаныя смеццем
мелкаводныя ўчасткі, не ў поўным аб'ёме выконваліся рэкамендацыі па зніжэнні колькасці асноўных
носьбітаў шыстаматоідных гельмінтаў — вадаплаўных птушак (шляхам іх адстрэлу ці адпужвання).
Канстатавалася таксама і зніжэнне патрабавальнасці з боку санітарна-эпідэміялагічнай службы да
падрыхтоўкі пляжаў і іх эксплуатацыі падчас курортнага сезона.
Ацаніўшы становішча, Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач краіны паставіла перад сваімі калегамі

шэраг задач. Па-першае, патрабаваць ад суб'ектаў
гаспадарання навесці да 1 верасня парадак на замацаваных за імі пляжных тэрыторыях, а таксама
на тэрыторыях падведамасных санаторна-курортных устаноў. Па-другое, сумесна са спецыялістамі
органаў Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя да 23 жніўня правесці маніторынг на прадмет выканання патрабаванняў Інструкцыі Міністэрства аховы здароўя па эпідэміялагічным наглядзе за цэркарыяльнымі дэрматытамі, у
прыватнасці, пракантраляваць, у якім стане знаходзяцца пляжныя тэрыторыі і прылеглая да іх акваторыя, ці выкошваецца на мелкаводдзі расліннасць па
меры яе адрастання, ці прыбіраюцца з мелкаводдзя
малюскі і бытавое смецце, ці выконваецца забарона
на кармленне вадаплаўных птушак у месцах масавага купання людзей, ці інфармуюцца адпачывальнікі
аб мерах прафілактыкі цэркарыяльных дэрматытаў.
Пры выяўленні ў людзей, якія адпачываюць на вадаёме, выпадкаў цэркарыяльных дэрматытаў пляжы
павінны быць абсталяваныя душавымі ўстаноўкамі, мець пантонныя масткі і платформы, а таксама
стэнды ці плакаты аб забароне на кармленне вадаплаўных птушак і інфармацыйнымі матэрыяламі пра
цэркарыяльныя дэрматыты. На падставе атрыманай
інфармацыі ў Санітарныя нормы, правілы і гігіенічныя
нарматывы могуць быць унесеныя дапаўненні ў плане пашырэння патрабаванняў, што прад'яўляюцца
да пляжных зонаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Бар'ер для распаўсюджвання
ветраной воспы
У мінскім гарадскім цэнтры вакцынапрафілактыкі пачалі рабіць прышчэпкі супраць ветраной воспы
дзецям і дарослым, якія ўваходзяць у групу рызыкі.
Для іх абароны была закуплена вакцына «Варылрыкс» бельгійскай вытворчасці. З пачатку жніўня
бясплатныя прышчэпкі з выкарыстаннем гэтай вакцыны пачалі рабіць па накіраваннях дзіцячых і дарослых паліклінік дзецям з анкагематалагічнымі захворваннямі і жанчынам дзетароднага ўзросту, якія
плануюць цяжарнасць, пры гэтым яны маюць высокую рызыку інфіцыравання, напрыклад, працуюць у
дзіцячых дашкольных установах, а ў іх медыцынскай
дакументацыі адсутнічаюць звесткі аб перанесеным
захворванні на вятранку.
Нягледзячы на тое, што сучасныя вакцыны для
прафілактыкі ветраной воспы адносяцца да «жывых»
вакцын, іх выкарыстанне не супрацьпаказана дзецям
з рознымі імунадэфіцытамі, у тым ліку з анкалагічнай
паталогіяй. У замежных краінах назапашана багатая
практыка, якая пацвярджае эфектыўнасць і бяспеку
(мінімальную рызыку ўзнікнення поствакцынальных
рэакцый і ўскладненняў) правядзення прышчэпак су-

праць ветраной воспы такім пацыентам. Для фарміравання працяглай аховы на 20 гадоў і болей (а па некаторых звестках — пажыццёвай) дзецям ва ўзросце
да 13 гадоў дастаткова адной прышчэпкі, а дзецям 13
гадоў і старэйшым, а таксама дарослым, неабходныя
дзве прышчэпкі з інтэрвалам у 6—10 тыдняў.
А на базе 2-й гарадской дзіцячай клінічнай бальніцы распачата вакцынацыя супраць ветраной воспы дзяцей з хранічнай ныркавай недастатковасцю.
Адначасова сфарміраваны запас вакцыны для абароны ад вятранкі дзяцей, якія знаходзячыся на стацыянарным лячэнні, былі ў кантакце з хворымі на
ветраную воспу. У Мінску штогод рэгіструецца ад
12 да 18 тысяч выпадкаў ветраной воспы: па 2 новыя выпадкі — кожную гадзіну, кожны дзень — да
5 цяжкіх выпадкаў. Да 2013 года медыкі плануюць
знізіць узровень захваральнасці на ветраную воспу
сярод насельніцтва беларускай сталіцы на 20 працэнтаў. У далейшым у Мінску плануецца пашырыць
пералік кантынгентаў, якім будзе рабіцца прышчэпка
супраць ветраной воспы.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ДАПАМОГА ЧЫРВОНАГА КРЫЖА
АХВЯРАМ СТЫХІЙНЫХ БЕДСТВАЎ
Прэзідыум Беларускага таварыства Чырвонага
Крыжа прыняў рашэнне аб выдзяленні дзвюх тысяч долараў для аказання дапамогі грамадзянам
Расіі, якія пацярпелі ад моцных лясных пажараў, і
дзвюх тысяч долараў — жыхарам Пакістана, якія
пацярпелі ад катастрафічнай паводкі. Некалькі дзён
таму расійскі Чырвоны Крыж афіцыйна звярнуўся
да беларускага нацыянальнага таварыства з просьбай аб аказанні расійскім грамадзянам фінансавай
падтрымкі.

Сальманела
стымулюе імуннае
знішчэнне клетак раку
Бактэрыі сальманелы здольныя выклікаць рэакцыю імуннай
сіс тэмы чалавека, якая прыводзіць да знішчэння ракавых клетак. Пра гэта паведамляюць інфармагенцтвы са спасылкай на
заключэнне групы амерыканскіх
і італьянскіх вучоных.
Даследчыкі разлічваюць з часам распрацаваць тэрапеўтычныя
вакцыны, якія дазволяць стымуляваць імунітэт і штучна накіроўваць яго на барацьбу з ракавымі
захворваннямі. «Мы правялі эксперыменты спачатку на мышах,
пасля на ракавых клетках, а таксама на імунных клетках, узятых
у пацыентаў-людзей, і высветлілі, што бак тэрыі сальманелы
аказваюць аднолькавы ўплыў»,
— расказала Марыя Рэшыньё з
Еўрапейскага інстытута анкалогіі
ў Мілане. У якасці ўзору яе калегі
выбралі від сальманелы, які не
здольны выклікаць сальманелёз.
Такая бактэрыя «меціць» пухлінныя клеткі, дапамагаючы імуннай
сістэме чалавека распазнаваць іх
і знішчаць.
Згодна з публікацыяй вучоных,
на ранняй стадыі фарміравання
пухліны імунныя клеткі своечасова распраўляюцца з патагенамі.
Асноўную ролю выконвае бялок
канексін-43 (Сх43), які ўтварае
шчылінныя міжклетачныя кантакты паміж рознымі відамі нерво вай ткан кі. Гэ тыя кан так ты
дазваляюць ажыццяўляць перадачу міжклетачных сігналаў, якія
рэгулююць розныя ўласцівасці
клетак. Бялкі пухлінных клетак
праходзяць праз гэтыя кантакты
і сутыкаюцца з імуннымі клеткамі,
выклікаючы ў іх рэакцыю ў адказ,
накіраваную на барацьбу з патагенамі.

Міжнародная Федэрацыя Таварыстваў Чырвонага
Крыжа і Чырвонага Паўмесяца, у сваю чаргу, выдзеліла з фонду неадкладнай дапамогі пры бедствах
каля 106 тысяч долараў для аказання дапамогі 1
тысячы 700 расійскім сем'ям. Пакістанскаму Чырвонаму Паўмесяцу было выдзелена каля 240 тысяч долараў, а таксама быў аб'яўлены надзвычайны заклік
да сусветнай супольнасці па зборы 16 млн 333 тысяч
долараў для 25 тысяч пакістанскіх сем'яў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

«РАСЦІ, МАЛЫ!»
Каля двухсот маленькіх
жыхароў Мінска хутка пачнуць
наведваць сучасны дзіцячы
садок № 25 «Расці, малы!»
у новым сталічным
мікрараёне Сухарава-5.
Хлопчыкаў і дзяўчатак
тут чакаюць сучасныя
комплексы для адукацыі
і гульняў, басейн,
мультымедыйны праектар,
камп'ютарны клас. Хутка
ў садку чакаюць спартыўнае
абсталяванне
для трэнажорна-спартыўнай
залы, аналагаў якога няма
ў краіне.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

У брытанкі выявілі
алергію на грошы
У жы хар кі Вя лі ка бры та ніі
33-гадовай Івон Сайман выявілі
алергію на грошы, піша The Daіly
Star. Жанчына не можа трымаць
у руках ні манеты, ні банкноты —
ад дакранання да наяўнасці на яе
скуры выступае высыпка.
Па словах Сайман, яна пакутуе ад гэтага незвычайнага віду
алергіі ўжо працяглы час. Аднак
тэст на алерген яна прайшла зусім
нядаўна. Урач, які абследаваў жанчыну, устанавіў, што ў яе алергія
на метал, з якога чаканяць манеты, а таксама на фарбавальнікі,
якія выкарыстоўваюцца для друкавання банкнот. Акрамя таго, было
ўстаноўлена, што алергія Сайман
на грошы не паддаецца лячэнню.

Інфарм-укол
ЧАМУ МУЖЧЫНЫ
ХУТКА ГУБЛЯЮЦЬ
СІЛЫ?
Жанчыны біялагічна больш
тры ва лыя і больш схіль ныя
звяртацца да ўрачоў. Мужчыны ж, нават калі захварэлі, не
ўмеюць прыняць дапамогу.
Прычыну такога становішча
можна адшукаць у стэрэатыпах:
моцны пол заўсёды павінен быць
моцным, браць на сябе любы
стрэс. Насамрэч мужчыны проста
дрэнна ўсведамляюць, што сіла ў
тым, каб вылучыць, у чым менавіта твая праблема, а ў чым — іншага чалавека. Моц у тым, каб размеркаваць свае сілы, усвядоміць,
што жыццё вызначаецца не толькі
розумам, але і пачуццямі, уменнем адрэагаваць, папрасіць аб
дапамозе і прыняць яе. Калі мужчына не чуллівы да сябе, ён будзе
жыць і працаваць на прыродным
рэсурсе, пакуль яму хопіць сілаў,
закладзеных прыродай.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Пра гэта паведаміў учора на прэс-канферэнцыі
дырэктар РНПЦ медыцынскай экспертызы і рэабілітацыі прафесар Васіль СМЫЧАК, перадае
карэспандэнт БЕЛТА.
«Міністэрствам аховы здароўя пастаўлена задача
выправіць і перарабіць інструкцыі па інваліднасці, а
таксама інструкцыі па выдачы лістка часовай непрацаздольнасці (бальнічнага)», — расказаў дырэктар
РНПЦ. Гэтыя меры накіраваныя на тое, каб «чалавека, калі ён хварэе, менш ганяць у паліклініку».
Плануецца, што ў выпадку захворвання на ВРЗ
або грып, напрыклад, выдаваць бальнічны не на 3
дні, а на 5—6 і гэтак далей. Акрамя таго, будуць мяняцца тэрміны выдачы лісткоў непрацаздольнасці,

А ацэнках Сусветнай арганізацыі аховы
здароўя, больш за палову ўсіх лекаў прызначаюцца, адпускаюцца ці прадаюцца неналежным чынам, а кожны другі пацыент прымае іх няправільна. Самымі распаўсюджанымі
праблемамі, на думку экспертаў СААЗ, з'яўляюцца поліпрагмазія (спажыванне адначасова
вялікай колькасці лекавых сродкаў), захапленне антыбіётыкамі, незахаванне схемы прыёму
лекаў і праблема самалячэння.
Як паведамляецца ў інфармацыйным бюлетэні
СААЗ, у многіх краінах тыя ж антыбіётыкі свабодна
прадаюцца без рэцэпта, што падштурхоўвае хворых
да самалячэння. Празмернае ж захапленне антыбіётыкамі, у сваю чаргу, прыводзіць да таго, што
ўсё большая колькасць лекаў становяцца неэфектыўнымі пры лячэнні інфекцыйных захворванняў.
Устойлівасць мікраарганізмаў да антыбіётыкаў становіцца прычынай зацяжнога працякання хваробаў,
падаўжае тэрміны лячэння пацыентаў у стацыянарах
і можа справакаваць нават смяротны зыход. Выдаткі,
звязаныя з устойлівасцю мікраарганізмаў да антыбіётыкаў, складаюць у ЗША 4-5 мільярдаў долараў у
год, а ў Еўропе яны даходзяць да 9 мільярдаў еўра.
Большасць урачоў, якія прызначаюць хворым ле-

Не бойцеся здацца смешным
АС бянтэжыць знаходжанне
ў малазнаёмай кампаніі, адказ
ля дошкі, здача экзамену,
выступленне перад аўдыторыяй
або проста абед у рэстаране?
Калі гэта вас суцешыць, вы —
не адзінокія! Сярод вялікай
разнастайнасці назойлівых страхаў
сацыяфобія, бадай, самы
распаўсюджаны. Ён суправаджаецца
ўпартай нічым не матываванай бояззю
выканання якіх-небудзь дзеянняў
у грамадскіх месцах.
Сацыяфобія (ад лац. «сацыя» — грамадства, «фобія» — страх) — гэта страх перад
стасункамі. Спецыялісты сцвярджаюць: часцей за ўсё такая паталогія сустракаецца ў
адзінокіх і маламаёмных людзей. Мужчыны
і жанчыны, якія паку туюць ад сацыяфобіі,
адрозніваюцца адно ад аднаго не столькі
праявамі хваробы, колькі выбарам розных
стратэгій пазбягання палохаючых сітуацый.
Калі прадстаўнікі моцнага полу ў якасці «лякарства» часцей выкарыстоўваюць алкаголь,
то жанчыны лічаць за лепшае пры першай жа
магчымасці падацца ў хатнія гаспадыні, у выніку чаго маюць меншы шанц усё-такі трапіць
у поле зроку спецыялістаў.
Людзі, схільныя да сацыяфобіі, хвалююцца
з-за рэакцыі навакольных, баяцца выглядаць
смешнымі, страціць аўтарытэт або давер. Пакутнікі ўсвядомлена стараюцца пазбягаць палохаючых сітуацый, пачынаюць адасабляцца
і, у выніку, зведваюць цяжкасці ў стасунках
нават з асобнымі людзьмі. Пры гэтым яны
разумеюць неабгрунтаванасць і ірацыянальнасць сваіх апасенняў, але ніяк не могуць
справіцца з дрыжаннем рук, пачырваненнем,
павышаным потааддзяленнем, здрадлівым
буркатаннем у жываце або іншымі праявамі
нервовасці.
Некаторыя людзі з сацыяльнай фобіяй,
наадварот, паводзяць сябе ў кампаніях праз-

мерна ажыўлена або лісліва. Такім чынам яны
спрабуюць схаваць сваю трывогу і папярэдзіць
магчымую непрыязнасць з боку навакольных,
якія часта і не здагадваюцца пра сапраўдныя
перажыванні гэтых людзей.
Як правіла, падобныя неўратычныя механізмы пачынаюць дзейнічаць, калі чалавек недаацэньвае свае ўласныя поспехі, здаецца сам
сабе нязначным і не прымае сябе, пастаянна
параўноўваючы свае дасягненні з поспехамі
іншых людзей — паспяховых і раскаваных.
Такім чынам сацыяфоб мімаволі сам сябе ўганяе ў дэпрэсію.
Якое ж выйсце?
Для пазбаўлення ад страху перад навакольнымі неабходна звярнуцца да спецыяліс та.
Устараненне сацыяльнай фобіі праводзіцца
пры дапамозе медыкаментознага лячэння і
розных відаў псіхалагічнай паводзінскай псіхатэрапіі. Гарантыяй поспеху павінны стаць
выразнае разуменне праблемы і гатоўнасць
чалавека да таго, каб ёй супрацьстаяць. Спецыяліст, у сваю чаргу, з дапамогай пэўных
методык «правядзе» сацыяфоба ад нязначных
да найбольш палохаючых сітуацый. Пры гэтым
пакутнік вучыцца захоўваць поўны фізічны і
псіхічны спакой. У выніку нават самыя трывожныя абставіны больш не будуць выклікаць
прыступаў панікі.
А пакуль вы абдумваеце, на які дзень
запісацца да псіхатэрапеўта, можаце скарыстацца некаторымі простымі рэкамендацыямі, распрацаванымі псіхолагамі.
1. Перастаньце параўноўваць сябе з іншымі. Чалавек наогул непрыдатны аб'ект для
параўнання. Кожны ў чымсьці перасягае іншага, а ў нечым саступае. Каб правільна вызначыць свае моцныя і слабыя бакі, складзіце
«рэестр» асабістых якасцяў.
У левую калонку ўпішыце ўсё, што вас не
задавальняе і засмучае, у правую — тое, што
гэта ўраўнаважвае. Бо нават на сарамлівасць
можна зірнуць інакш. Напрыклад, «я не вы-

напрыклад, у цяжкіх хворых пасля інсульту. «Калі
мы бачым, што ў цяжкага хворага няма паляпшэння,
будзе шырэй практыкавацца выдача бальнічнага на
5—6 месяцаў», — адзначыў Васіль Смычак.
Закранаючы пытанне аб пераглядзе інструкцыі па
інваліднасці, дырэктар РНПЦ паведаміў, што пільная
ўвага будзе надавацца вызначэнню бестэрміновай
інваліднасці. У прыватнасці, калі 3 гады няма паляпшэнняў, то інваліднасць будзе прысвойвацца
бестэрмінова.
Чакаецца, што новыя інструкцыі будуць прынятыя
ўжо сёлета. Васіль Смычак яшчэ раз падкрэсліў,
што гэтыя меры накіраваныя на тое, каб палегчыць
«хаджэнне па пакутах» пацыентаў.

Лечымся або калечымся?

Сам сабе псіхолаг
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ЗАМЕННІКІ ЦУКРУ
ПАВЫШАЮЦЬ
РЫЗЫКУ
ДАЧАСНЫХ РОДАЎ

У БЕЛАРУСІ ПЕРАГЛЯДАЮЦЦА
ТЭРМІНЫ ВЫДАЧЫ
БАЛЬНІЧНЫХ ЛІСТОЎ
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скачка, не назойлівая, не агрэсіўная; людзі
лічаць мяне сціплай і рахманай». Вызначыўшы
вартасці, лягчэй шукаць у іх апору ў складаных сітуацыях.
2. Пазбаўцеся ад багажу мінулых засмучэнняў. У кожнага былі моманты, калі яго не
прызнавалі, высмейвалі, зневажалі. Успамінаючы пра мінулыя няўдачы, сарамлівы чалавек
з трывогай чакае, што ў падобных абставінах
яны зноў пачнуць яго пераследаваць. Зусім не
абавязкова! Аднойчы дапусціўшы памылку,
вы, хутчэй за ўсё, яе ўжо не паўторыце.
3. Не прымайце на свой рахунак нядобразычлівасць іншых. Часцей за ўсё грубіянства,
нахабства, злая іронія — выражэнне ўнутраных перажыванняў, бязладзіцы і канфліктаў
самога агрэсара. Так што не вы дрэнныя —
гэта вашаму крыўдзіцелю дрэнна.
4. Не замыкайцеся ў сабе. Часам дастаткова толькі прыняць запрашэнне ў кампанію,
каб зразумець: ніякія небяспекі вам не пагражаюць, цалкам можна расслабіцца. Не пазбягайце стасункаў з тымі, хто да іх імкнецца. І
паступова вы пазбавіцеся ад замкнёнасці і
марных страхаў.
5. Трэніруйцеся кантактаваць. Напярэдадні важнай сустрэчы або адказнага публічнага
выступлення трэба як належыць падрыхтавацца, адрэпеціраваць прамову. Падобнымі
хатнімі нарыхтоўкамі карыстаюцца многія выдатныя аратары, артысты і палітыкі.
6. Не лячыцеся алкаголем. Лішняя чарка часта спараджае не столькі раскаванасць,
колькі развязнасць. Шкадаванні аб гэтым толькі павялічаць страх і няўпэўненасць.
7. Цаніце свае поспехі. Нясмелы, сарамлівы чалавек схільны ўспрымаць уласныя
прамашкі як заканамернасць, удачы — як
выпадковасць. Калі ў корані змяніць падыход
фіксаваць поспехі і ўзнагароджваць сябе за
іх, — хутка стане зразумела: падстаў для маркоты не так ужо і шмат.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Англійскія даследчыкі выявілі, што на мабільных тэлефонах знаходзіцца ў 18 разоў больш бактэрый, чым на
рукаятках бачкоў грамадскіх
прыбіральняў, паведамляюць
інфармагенцтвы.
Не звы чай ны экс пе ры мент
быў праведзены па ініцыятыве
брытанскага часопіса «Whіch?».
Мікрабіялагічнаму аналізу падверглі 30 мабільных тэлефонаў:
з іх паверхні бралі мазок, а пасля
падлічвалі ў ім колькасць бактэрый. Атрыманыя звесткі параўноўвалі з аналізам пробаў,
узятых пры даследаванні такой
жа колькасці туалетных рукаятак. Высветлілася, што прыблізна чвэрць узораў не адпавядае
санітарным нормам: колькасць
мікраарганізмаў на мабільных
тэлефонах перавышае гігіенічныя стандарты ў 10 разоў, і ў 18
— колькасць мікробаў на рукаятках бачкоў прыбіральняў.
Аднак, як сцвярджаюць спецыялісты, далёка не ўсе выяўленыя мікробы прычыняюць шкоду
чалавечаму арганізму. Многія з іх
абсалютна бяспечныя. Але ёсць
і хваробатворныя бактэрыі, напрыклад сальманела, кішэчная
палачка, залацісты стафілакок.
Як адзначыў адзін з экспертаў
Керы Стэнэўэй, большасць мабільнікаў не ўтрымлівала патагенных мікраарганізмаў, тым не
менш тэлефоны не адпавядалі
санітарным нормам.

кавыя сродкі, атрымліваюць інфармацыю пра іх галоўным чынам ад фармацэўтычных кампаній, а не
з незалежных крыніц, такіх, напрыклад, як клінічныя
пратаколы лячэння. У некаторых краінах дазваляецца рэкламаваць нават лекі, якія знаходзяцца ў
рэцэптурным водпуску, таму ў гэтым выпадку ўжо
пацыенты нярэдка аказваюць ціск на ўрачоў з мэтай
прызначэння ім лекаў, без якіх, на іх думку, ім проста
не вылечыцца. Нельга скідваць з рахунку таксама і
зацікаўленасць аптэчных устаноў у прыбытках ад
продажу лекаў, што таксама правакуе празмернае
выкарыстанне лекаў, асабліва дарагіх.
Глабальнай праблемай, на думку экспертаў СААЗ,
з'яўляецца адсутнасць лекавых сродкаў для дзяцей.
У дзіцячых формах выпускаецца зусім невялікая
колькасць лекаў. Аднак дзеці — гэта не маленькія
дарослыя, і іх арганізм рэагуе на лекі па-іншаму.
Таму дзецям патрабуюцца лекі, якія адпавядаюць
іх узросту, масе цела і фізіялагічнаму стану. Ідэальнымі для дзяцей, на думку медыкаў, з'яўляюцца
лекі ў цвёрдай аральнай форме, якія можна прымаць цалкам, распускаць іх у розных вадкасцях ці
распырскваць на харчовыя прадукты, што спрашчае
іх выкарыстанне.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Баклажаны — супраць атлусцення
Далікатная клятчатка — вось асноўная вартасць баклажана.
У арганізме чалавека менавіта клятчатка адыгрывае важную ролю ў
вывядзенні таксінаў, падтрыманні карыснай мікрафлоры кішэчніка і
змяншэнні ў ім гніласных працэсаў.
Вызначана таксама, што ў баклажанах прысутнічае даволі значная колькасць калію. Апошні, у сваю чаргу, дабратворна ўплывае
на сардэчна-сасудзістую сістэму, стымулюе вывядзенне з арганізма
мачавой кіслаты і вадкасці. Улічваючы невялікую каларыйнасць, гэту
агародніну варта ўключаць у рацыён людзям з лішняй вагой. Аднак
памятайце: пераспелыя баклажаны не рэкамендуецца ўжываць у ежу,
паколькі ў іх утрымліваецца шмат саланіну — рэчыва, якое ў вялікіх
канцэнтрацыях ядавітае.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Міжнародная група вучоных выявіла, што ўжыванне
«дыетычных» прахаладжальных напояў, якія ўтрымліваюць замест цукру штучныя
падсалоджвальнікі, павышае
рызыку дачасных родаў, паведамляе PhysOrg.
Даследчыкі з Даніі, Ісландыі
і ЗША прааналізавалі звесткі
амаль 60 тысяч цяжарных. Прадметам аналізу стала ўжыванне
газаваных і негазаваных напояў, што ўтрымліваюць цукар або
падсалоджвальнік, у сярэдзіне
цяжарнасці (каля 25-га тыдня).
Высветлілася, што ў жанчын,
якія штодзень ўжывалі газаваныя або негазаваныя нізкакаларыйныя напоі з падсалоджвальнікам, рызыка дачасных родаў
(да 37-га тыдня) значна вышэйшая, чым у астатніх. Пры гэтым
рызыка напрамую залежыць ад
колькасці ўжытых напояў і аднолькавая ў жанчын з нармальнай вагой і атлусценнем.
На падставе атрыманых вынікаў цяжарным жанчынам рэкамендавана адмовіцца ад рэгуляр на га ўжы ван ня штуч на
падсалоджаных напояў.

ЦЯЖАРНЫМ
АМЕРЫКАНКАМ
ДАЗВОЛІЛІ ПІЦЬ
ПА КУБКУ КАВЫ
Ў ДЗЕНЬ
Спецыялісты дазволілі амерыканкам піць каву падчас цяжарнасці. Паводле рэкамендацый, якія апублікаваныя Амерыканскім каледжам акушэраў
і гінеколагаў, умеранае ўжыванне кафеіну не павялічвае рызыку ўскладненняў цяжарнасці.
Адны даследчыкі прыйшлі да
высновы, што ўжыванне любой
колькасці кафеіну на розных этапах цяжарнасці не павышае рызыку выкідышу.
Другая група вучоных высветліла, што рызыка выкідышу павышаецца ў цяжарных жанчын,
якія ўжываюць больш за 200 міліграмаў кафеіну ў дзень. Згодна з вынікамі яшчэ двух іншых
даследаванняў, умеранае ўжыванне кавы не павышае рызыку
дачасных родаў.
У сувязі з гэтым спецыялісты Аме ры кан ска га ка ле джа
акушэраў і гінеколагаў прызналі бяспечным ужыванне да 200
міліграмаў кафеіну ў дзень пры
цяжарнасці. Паводле рэкамендацый экспертаў, такая колькасць
кафеіну ўтрымліваецца ў 340грамовым кубку кавы.
Падрыхтавала
Ірына АШМЯНЦАВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 17 сентября 2010 года
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
УП «Минский городской центр недвижимости»
(организатор аукциона) повторно проводит открытый аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 623687506101000290 площадью
0,1000 га, расположенного по адресу: Минская обл.,
Минский р-н, Хатежинский с/с, д. Птичь; назначение
– земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома.
Начальная цена – 27 313 200 белорусских рублей.
На продаваемое имущество обращено взыскание
в счет неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней, примененных экономических
санкций.
К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, предоставившие организатору
аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе; заявление об
ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; соглашение
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах);
заверенную банком копию платежного поручения о
внесении задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток в размере 2 000 000 белорусских рублей
перечисляется на расчетный счет УП «Минский го-

родской центр недвижимости» № 3012024570010
в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области,
г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331;
УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый объект.
Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.
Оплата объекта осуществляется в течение срока,
указанного в протоколе о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных
с изготовлением и предоставлением участникам
документации, необходимой для его проведения,
осуществляется участником, выигравшим торги.
Аукцион состоится 17 сентября 2010 года в 12.00
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 19.08.2010
по 15.09.2010 включительно в рабочие дни с 09.00
до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок:
(017) 2274836 – УП «Минский городской
центр недвижимости»
(г. Минск, ул. К. Маркса, 39).

