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ЯК НЕ ПРАМАРГАЦЬ
МЕЛАНОМУ?
Рэспубліканская акцыя па
прафілактыцы
меланомы скуры
пройдзе ў краіне
25 лістапада.
Меланома з'яўляецца адным
з самых небяспечных відаў злая кас ных пух лін і вы лу ча ец ца
над звы чай агрэ сіў ным пра цяканнем. Яе каварства заключаецца ў тым, што яна можа незаўважна развівацца ў паверхневых слаях скуры на працягу
некалькіх гадоў, а затым хутка
распаўсюдзіцца ў іншыя органы (лёгкія, галаўны мозг ці печань), дзе ўзнікнуць новыя ачагі
яе росту. Устаноўлена, што прыкладна ў палове выпадкаў развіццё меланомы скуры адбываецца з пігментных невусаў, якія
су стра ка юц ца ў 90 пра цэн таў
людзей. Справакаваць развіццё
меланомы могуць як інтэнсіўнае ўльтра фі я ле та вае вы праменьванне, так і траўматызацыя
радзімкі. Траўматызацыя невуса
можа быць хранічнай і адбывацца незаўважна для чалавека. Напрыклад, накрухма леным каў-

нерыкам кашулі траўміруюцца
радзімкі на шыі, а бюстгальтар
можа штодня траўмаваць у жанчын радзімкі на целе ці малочных залозах. Таксама хранічна
траўмуюцца радзімкі, якія лака лізуюцца ў людзей на падэшвах стоп, далонях, у прамежнасці...
Сярэднія памеры атыповых
невусаў, як правіла, перавышаюць памеры «звычайных», бяспечных. Форма гэтых утварэнняў
— няправільная, асіметрычная,
паверхня — плоская, контуры —
невыразныя з размытым краем,
пігментацыя — нераўнамерная
(цэнтр невуса — аднаго колеру,
а край — іншага), з варыяцыямі
ад руда-карычневага да цёмнабурага колеру на ружовым фоне.
Высокую рызыку развіцця меланомы маюць асобы з прыроджаным гіганцкім пігментным
невусам, тым не менш, вядомыя
і меланомы памерам у 1 мм.
На раз віц цё ме ла номы могуць указваць і рознага кшталту
змяненні невуса. Устаноўлена,
што пігмент ныя ўтва рэн ні на

Акцыі

скуры, якія рэгулярна змянялі
сваю форму і колер, аказваліся
меланомай у 4 разы часцей, чым
тыя, знешні выгляд якіх заставаўся нязменным.
Да групы павышанай рызыкі
развіцця рака скуры і меланомы
адносяцца людзі з белай скурай,
рудымі валасамі, блакітнымі, шэрымі і зялёнымі вачыма, аматары
«смажыцца» на сонцы, якія перанеслі сонечныя апёкі, а таксама
людзі, сваякі якіх хварэлі на меланому ці іншы від рака скуры.
У беларускай сталіцы 25 лістапада акцыя па прафілактыцы
меланомы будзе праходзіць на
ба зе кан сульта цый на-па лі клініч на га ад дзя лен ня Мінскага
га рад ско га клі ніч на га ан ка лагіч на га дыс пан сэ ра (пра спект
Не за лежнасці, 64) у кабінетах
118, 120, 208, 322 і 323. З 9 гадзін раніцы і да 15 гадзін усе
ах вот ныя змо гуць на ве даць
кан сульта цый на-па лі клі ніч нае
ад дзя лен не дыс пан сэ ра, каб
атрымаць кансультацыю ва ўрачоў-анколагаў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Моцны боль у правай верхняй частцы жывата аддае ў ніжнюю
правую частку грудзей, а часам ён ідзе праз плячо ўніз па
спіне — так выглядае прыступ жоўцекамянёвай хваробы, які
можа цягнуцца як хвіліны , так і гадзіны, не слабеючы. Пры
гэтым можа развіцца і запаленне жоўцевага пузыра, прычым
настолькі сур'ёзнае, што спатрэбіцца тэрміновая аперацыя.
Ад камянёў у жоўцевым пузыры і пратоках пакутуе кожны сёмы жыхар планеты. Прычым жоўцекамянёвую хваробу знаходзяць не толькі ў
людзей ва ўзросце, але і ў падлеткаў. Аднак, як заўважае дацэнт другой кафедры хірургічных хвароб Белдзяржмедуніверсітэта Алег
РУБАХАЎ, у жанчын гэта паталогія сустракаецца часцей, што звязана
з пэўнымі гарманальнымі працэсамі. Адзначана таксама, што на жоўцекамянёвую хваробу амаль не пакутуюць вегетарыянцы, а рызыкуюць набыць яе тыя, хто харчуецца бялковай ежай, якая ўтрымлівае
вялікую колькасць халестэрыну. Аднак правільна падабраная дыета
можа істотна паўплываць на ўтварэнне жоўцевых камянёў. Вядома,
што пэўныя прадукты валодаюць уласцівасцю раствараць халестэрын.
Аднак ёсць і такія, якія правакуюць прыступ жоўцевай колікі.
Дыетолагі рэкамендуюць ужываць больш агародніны. Як ужо адзначалася, у вегетарыянцаў жоўцекамянёвая хвароба — даволі рэдкая з'ява. І асабліва паспяхова супрацьстаяць гэтай немачы жанчыны,
у якіх у рацыёне харчавання шмат арэхаў, бабовых і апельсінаў.
Якое рэчыва ўтрымліваецца ў гэтых прадуктах, што перашкаджае каменеўтварэнню? Магчыма, гэта клятчатка, але верагодней
за ўсё — раслінныя бялкі, якія валодаюць здольнасцю зніжаць канцэнтрацыю халестэрыну ў жоўці.
Людзям, якія маюць камяні, лепш адмовіцца ад кавы. Чорная кава
без цукру і вяршкоў з кафеінам ці без яго можа выклікаць скарачэнні
жоўцевага пузыра, якія прыводзяць да прыступу жоўцекамянёвай хваробы. Усяго паўкубка кавы стымулюе скарачэнні жоўцевага пузыра.
Каменеўтварэнню садзейнічае галаданне, вельмі вялікія перапынкі паміж прыёмамі ежы ці адмова ад сняданку. Больш за ўсё
камянёў у тых, хто не еў па 14 гадзін і больш, прапускаючы снеданні.
Менш чым васьмігадзінныя перапынкі здымаюць рызыку каменеўтварэння. Без падтрымкі харчавання стрававальная сістэма не выпрацоўвае з жоўцю дастаткова кіслот, што валодаюць здольнасцю раствараць
халестэрын і не даваць яму выпадаць у асадак у выглядзе камянёў.
Нават невялікае перавышэнне нормы масы цела абарочваецца
пагрозай каменеўтварэння, прычым гэта асабліва датычыцца жанчын сярэдняга ўзросту. Чым большая вага, тым большая рызыка.
Поўныя жанчыны ў шэсць разоў часцей церпяць ад жоўцевых камянёў, і нават залішнія 10 кг амаль падвойваюць рызыку.
Лішкі тлушчу ў арганізме пераўтвараюцца ў халестэрын, які ў
спалучэнні з жоўцю становіцца асновай каменеўтварэння.
Здавалася б, усё зразумела: калі лішак вагі прыводзіць да каменеўтварэння, лагічна было б хутчэй пазбавіцца ад яе. Але вось парадокс:
хуткая страта вагі — гэта адзін з верных спосабаў справакаваць
жоўцекамянёвую хваробу. Нізкакаларыйная, з нізкім утрыманнем
тлушчу дыета (да 600 кілакалорый і менш за 3 г тлушчу ў дзень ) у 50
працэнтах выпадкаў прыводзяць да ўтварэння камянёў у жоўцевым
пузыры. І чым хутчэй вы губляеце вагу, тым вышэй рызыка: камяні
могуць знаходзіцца ў жоўцевым пузыры, а вы нават і не падазраяце
аб гэтым, пакуль вялікая страта вагі і зварот да звычайнага рэжыму
харчавання не прывядуць да сімптомаў жоўцекамянёвай хваробы.
Небяспекі можна пазбегнуць, калі да кожнага прыёму ежы дадаваць па 5-10 г тлушчу (напрыклад, па 2 чайныя лыжкі аліўкавага алею).
Тлушч неабходны для таго, каб стымуляваць жоўцевы пузыр
выпускаць жоўць, якая ў ім назапасілася, хоць бы раз у дзень. Пры
рэзкім скарачэнні ўжывання тлушчу жоўцевы пузыр пачынае радзей скарачацца і выкідаць жоўць у кішэчнік, а застой жоўці вядзе
да ўтварэння камянёў.
Вольга ШАЎКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Орше
№
п/п

Месторасположение
и площадь
земельного участка

Земельный участок
по ул. Парковой
в г. Орше
1.
площадью 0,4098 га.
Кадастровый номер
242400000001011757

Земельный участок
по ул. Владимира
Завадского
в микрорайоне
2.
«Заднепровье-3»
в г. Орше
площадью 0,1264 га.
Кадастровый номер
242400000004002690

3.

4.

Земельный участок
по ул. Мицкевича в
г. Орше площадью
0,7073 га. Кадастровый номер
242400000004002688

Земельный участок
по ул. 60 лет БССР
в г. Орше
площадью 0,0030 га.
Кадастровый номер
242400000004002687

Начальная цена
продажи (руб.)

Условия заключения договора аренды

Инженерное обеспечение участка

Срок договора – 50 лет. Целевое использование – под торговый центр.
Получение разрешения на проведение проектно-изыскательских
работ и разработка архитектурностроительного проекта на строи26 612 151 тельство объекта в срок, не превышающий два года. Начало
строительства объекта в течение
6 месяцев со дня утверждения
архитектурно-строительного проекта и осуществление строительства
в сроки, определенные проектносметной документацией.
Срок договора – 50 лет. Целевое использование – под торговый центр. Получение разрешения на проведение проектноизыскательских работ и разработка архитектурно-строительного
проекта на строительство объ1 135 550
екта в срок, не превышающий
два года. Начало строительства
объекта в течение 6 месяцев со
дня утверждения архитектурностроительного проекта и осуществление строительства в сроки,
определенные проектно-сметной
документацией.
Срок договора – 50 лет. Целевое
использование – под магазин. Получение разрешения на проведение проектно-изыскательских
работ и разработка архитектурностроительного проекта на строи198 100 965 тельство объекта в срок, не превышающий два года. Начало
строительства объекта в течение
6 месяцев со дня утверждения
архитектурно-строительного проекта и осуществление строительства
в сроки, определенные проектносметной документацией.
Срок договора – 5 лет. Целевое
использование – под торговый
павильон. Получение разрешения на проведение проектноизыскательских работ и разработка
архитектурно-строительного проек167 287 та на строительство объекта в срок,
не превышающий два года. Начало
строительства объекта в течение
6 месяцев со дня утверждения
архитектурно-строительного проекта и осуществление строительства
в сроки, определенные проектносметной документацией.

1. Аукцион состоится в 11.00 28 декабря 2010 г. в г. Орше в здании
Оршанского горисполкома по ул. Островского, 2.
2. Для участия в аукционе необходимо подать заявление. К заявлению прилагаются заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка в размере 10 % от начальной цены объекта, а также:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских
реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на
белорусский (русский) язык, легализованные в установленном порядке
доверенность или документ о финансовой состоятельности, выданный
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией,
с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на бело-

Сумма задатка
(руб.)

В квартале застройки по ул. Парковой, где находится
земельный участок, имеются сети водоснабжения, канализации, электрической и телефонной связи с возможностью подключения к ним предполагаемого объекта.
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение – имеется, централизованное теплоснаб2 661 210
жение – отсутствует, электроснабжение – имеется,
наличие асфальтированного подъезда – отсутствует,
централизованное водоснабжение – имеется, наличие
железнодорожного подъезда (для производственной
зоны) – отсутствует, доступность автодорог (менее
500 м по прямой) международного и республиканского
значения – имеется.
В квартале застройки по ул. Владимира Завадского в
микрорайоне «Заднепровье-3», где находится земельный участок, имеются сети водоснабжения, канализации, электрической и телефонной связи с возможностью
подключения к ним предполагаемого объекта.
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение
– имеется, участок находится в санитарно-защитной 113 550
зоне, централизованное теплоснабжение – имеется,
электроснабжение – имеется, наличие асфальтированного подъезда – имеется, централизованное водоснабжение – имеется, наличие железнодорожного подъезда
(для производственной зоны) – отсутствует, доступность
автодорог (менее 500 м по прямой) международного и
республиканского значения – отсутствует.
В квартале застройки по ул. Мицкевича, где находится
земельный участок, имеются сети водоснабжения, канализации, электрической и телефонной связи с возможностью подключения к ним предполагаемого объекта.
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: централизованное газоснабжение – имеется, централизованное теплоснаб19 810 090
жение – отсутствует, электроснабжение – имеется,
наличие асфальтированного подъезда – имеется, централизованное водоснабжение – имеется, наличие
железнодорожного подъезда (для производственной
зоны) – отсутствует, доступность автодорог (менее
500 м по прямой) международного и республиканского
значения – имеется.
В квартале застройки по ул. 60 лет БССР, где находится
земельный участок, имеются сети водоснабжения, канализации, электрической и телефонной связи с возможностью подключения к ним предполагаемого объекта.
Условия инженерного развития инфраструктуры
застраиваемой территории: централизованное газоснабжение – имеется, централизованное тепло16 720
снабжение – имеется, электроснабжение – имеется,
наличие асфальтированного подъезда – имеется, централизованное водоснабжение – имеется, наличие
железнодорожного подъезда (для производственной
зоны) – отсутствует, доступность автодорог (менее
500 м по прямой) международного и республиканского
значения – отсутствует.

русский (русский) язык;
представителем иностранного гражданина – легализованная в
установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитнофинансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном
порядке переводом на белорусский (русский) язык.
3. Победитель аукциона обязан:
- подписать протокол аукциона в день его проведения;
- внести плату за право заключения договора аренды земельного
участка;
- возместить расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка, в течение 10-ти
рабочих дней со дня принятия решения горисполкома о предоставлении
земельного участка победителю аукциона;
- заключить с Оршанским горисполкомом договор аренды земельного
участка;
- в двухмесячный срок со дня заключения договора аренды земельного участка осуществить государственную регистрацию земельного
участка, прав, ограничений (обременений) прав на него.
4. Задаток вносится на расчетный счет Оршанского горисполкома
№ 3642304000494 в ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 150801647, УНП
300053911.
5. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Орша,
ул. Островского, 2, кабинет 18, сектор по управлению госимуществом
и приватизации управления экономики Оршанского горисполкома
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 24 декабря 2010 года включительно.

Контактные телефоны в г. Орше: (8 0216) 21 13 14, 21 12 42.
Предварительное ознакомление с объектами торгов – контактный телефон в г. Орше: 24 40 32.

НОВЫ ВІРУС
ТРАПІЎ
«У ТУПІК»

Новы вірус грыпу H3N2 ,
выяўлены нядаўна ў ЗША,
не ўяўляе сур'ёзнай пагрозы
для чалавека. Вынікі
даследаванняў, праведзеных
амерыканскімі вірусолагамі,
сведчаць аб тым, што ён
не здольны перадавацца
ад чалавека да чалавека.
Інфармацыю пра новы ўзбуджальнік грыпу, які адрозніваецца ад сезоннага штама, Расія
атрымала па каналах Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя. Паведамлялася, што новы вірус
уяўляе сабой камбінацыю генаў
трох штамаў вірусаў грыпу, якія
цыркулявалі раней. А выдзелены ён быў у двух пацыентаў на
тэрыторыі ЗША.
Расійскія спецыялісты звязаліся з Цэнтрам па кантролі за
інфекцыйнымі захворваннямі ў
Атланце, каб атрымаць больш
пад ра бяз ную ін фар ма цыю.
Высветлілася, што на гэты раз
чалавецтву няма чаго баяцца:
новы штам вірусу не можа перадавацца ад чалавека да чалавека. Двое жыхароў ЗША, у
якіх быў знойдзены новы грып,
за разі лі ся ім ад па рсю коў. А
ча ла вечы ар га нізм для гэтага шта ма з'яў ля ец ца ту пі ком.
Значыць, эпідэмічнага распаўсюдж ван ня но вы штам гры пу
не атрымае.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ПОПЫТ
НА БЕЛАКАЧАННУЮ
У жыхара в. Альшаны
(Столінскі раён) невядомыя
скралі з прысядзібнага
ўчастка 2 тоны капусты.
Устаноўлена, што белакачанную прыхапілі аднавяскоўцы —
два трактарысты і муляр. Аднаго
з іх раней судзілі за ўгон, а двух
— за крадзеж.
І ў жыхара в. Відзібор гэтага
ж раёна знікла 900 кг капусты.
Зладзеямі аказаліся двое пенсіянераў-аднавяскоўцаў.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Прэм'ера рубрыкі «Выйсце з бутэлькі»

«Ужыванне цяжкіх наркотыкаў даступна малой колькасці людзей.
Алкагалізм — ён побач з намі... Паспрабуем спыніцца.
Жадаю поспеху на гэтым, безумоўна ж, нялёгкім шляху!»
(Цытата з лекцыі аб шкодзе алкагалізму з фільма «Іголка. Рэмікс»):
З Іванам Аляксандравічам (імя зменена па этычных меркаваннях) пазнаёмілася, як часта гэта
здараецца, выпадкова. Разгаварыліся. Высветлілася, што новы знаёмы, які, да слова, ніяк не
выглядае на свае 60, вось ужо 20 гадоў і кроплі
ў рот не бярэ. Хоць быў час, прызнаўся, калі за
20 кіламетраў пешшу за няпоўнай шклянкай
гарэлкі пайшоў бы не раздумваючы...
— Іван Аляксандравіч, раскажыце, як вы здолелі ўзяць сябе ў рукі і пачаць новае жыццё?
— Піў я, што тут казаць, моцна. Паміж намі, калі
заплюшчу вочы і ўзгадаю, як піў, то і зараз страшна
робіцца. Пяць бутэлек «Маскоўскай» адным заходам — вось і ўвесь сэнс жыцця...У 90-м годзе нарадзіўся мой малодшы
сын. Вось тады я цвёрда вы ра шыў, што са
скуры вылезу, але мой
Ванька будзе жыць у
нармальнай сям'і. Сабраўся і паехаў у Мінск
кадзіравацца. Урач мяне адразу папярэдзіў,
што на ўсё жыццё закадзіраваць немагчыма.
Ён прос та змен шыць
на нейкі час цягу, а ўсё
астатняе ў маіх руках. І
зараз памятаю яго словы: «Чалавечы розум
мацнейшы за гарэлку».
Зараз, праз 20 гадоў, я
разумею, што вярнуўся,
лічы, з таго свету.
— І што, за 20 гадоў
ні разу не сарваліся?
— Не буду хітраваць, было адзін раз. Як зараз
памятаю, калі нарадзіўся ўнук, я на радасцях выпіў
за кампанію паўшклянкі шампанскага. Падумаў: ужо
сем гадоў прайшло, нічога са мной не стане. Ды дзе
там. Пасля шампанскага захацелася гарэлкі.. Два дні
я не прасыхаў. А на трэці досвіткам сеў на першую
электрычку, што ехала ў бок Мінска, і, ледзь не на
каленях, маліў урача, каб ён усыпіў «ільва», які раптоўна прачнуўся і ледзь мяне не загрыз. Пасля таго
выпадку я нават піва ў рот не бяру.
— А як адрэагавалі знаёмыя, суседзі? Не паверу, што не спакушалі.
— Жонка мая на радасцях торцік купіла. Ведаеце, вельмі важна, каб у гэты пераломны момант
побач былі людзі, якія ад душы парадуюцца за цябе.
Мне вельмі запомнілася, як да мяне падышоў мой
сусед Валера і сказаў: «Віншую. Малайчына. Гэта
сапраўдны мужчынскі ўчынак». Згадзіцеся, мала дзе
такое пачуеш. У нас жа як: калі ўсе ў гразі, то ўсё
ў парадку, а не, дык... Памятаю, выйшаў на двор і
чую, як суседка павучае свайго сына Колю: «Паглядзі, Іван закадзіраваўся, жыве як чалавек. А ты чым
горшы?». А ўбачыла мяне і ціхенька, каб жонка не
чула: «Вань, можа, сто грам хочаш, а то ж ёсць...».
Не каб парадавацца, што ў чалавека жыццё наладжваецца, а яна...
— І як атрымалася не паддацца спакусе?
— На першых парах мне час ад часу хацелася плюнуць на ўсё і ўзяцца за старое. Злавіў сябе на думцы,
што такое жаданне прыходзіла выключна ў тыя моманты, калі з'яўляўся вольны час. Вось я і вырашыў
яго запоўніць. Знайшоў сабе занятак па душы: пачаў
рамантаваць гадзіннікі, бытавыя прыборы, карацей, усё,
што траплялася пад рукі. Менавіта тады і зразумеў, што
пасля сарака жыццё толькі пачынаецца (усміхаецца).
Акрамя таго, я вельмі моцна ўдзячны сваім калегам-настаўнікам, якія, замест таго, каб казаць «ну што з п'яніцы
возьмеш», паверылі ў мяне, зрабілі ўсё магчымае, каб
я на працы адчуў сваю неабходнасць. Мой знаёмы, напрыклад, не раз у лячэбна-працоўным прафілакторыі
быў. Ніхто яго сур'ёзна не ўспрымаў, для ўсіх ён быў прапашчым чалавекам, пустым месцам. І вось неяк раз на
сустрэчы ананімных алкаголікаў пазнаёміўся з былым
настаўнікам гісторыі, які пасля таго, як кінуў піць, пачаў
сваю справу. Апошні не пабаяўся і ўзяў «прапашчага»
на працу. Зараз яны не толькі кампаньёны, але і добрыя
сябры. Вось бачыце, давер можа рабіць цуды.
— Іван Аляксандравіч, асабіста для мяне дзіўна

не тое, што вы закадзіраваліся, а тое, што расказваеце гэта мне, зусім незнаёмаму чалавеку...
— Чаму ж, я і знаёмым расказваю. Ведаеце, мне
не сорамна пра гэта казаць, сорамна за той боль,
які, пакуль піў, прычыніў сваім блізкім. Акрамя таго,
толькі дзелячыся сваім досведам, я ўжо выцягнуў з
бутэлькі не аднаго свайго ранейшага сабутэльніка.
— Праўда? І як у вас гэта атрымалася?
— Я цвёрда перакананы, што прымусовая кадзіроўка (начальнік сказаў, што, калі не закадзіруешся,
звольніць з працы, альбо жонка на развод сабралася падаваць) ні да чаго добрага не прывядзе. Трэба,
каб сам чалавек прыйшоў да гэтага рашэння, альбо
да гэтай думкі яго падштурхнуў аўтарытэт. Па сабе
ведаю, што словы нарколага ўспрымаюцца як
павучанне і адлятаюць
бы ад сценкі гарох. Памятаю, аднойчы падчас
на вед ван ня ка бі не та
нарколага, урач мне пачала чытаць 30-хвілінную лекцыю аб шкодзе
алкаголю. А пасля, калі
заўважыла, што я яе не
слухаю, запыталася, пра
што я думаю? І ў адказ на
маё «калі б сказалі, што
за 20 кіламетраў мяне
чакае няпоўная шклянка гарэлкі, то, не раздумваючы, пешшу пайшоў
бы...», толькі і вымавіла
«такі ты страшны чалавек». Іншая справа, калі
прыходзіць да мяне таварыш, з якім мы дагэтуль разам пілі «ўсё, што гарыць». І я наліваю яму гарбаты, расказваю, што, як
перастаў піць, дома стала спакойна,
што сыну камп'ютар у крэдыт узялі. «Эх, карыфан,
і я б так хацеў!.. А то вось хаджу ў нагавіцах, падвязаных вяроўкай», — нечакана вырываецца ў майго
госця. А праз колькі дзён прыходзіць і кажа: «Вань,
ты ведаеш, трэба паспрабаваць. Давай з'ездзім да
твайго доктара». Але ж, зразумела, не ўсе такія. Некаторыя былыя сабутэльнікі і дагэтуль не ходзяць, а
качаюцца. Ці ж гэта жыццё?..
— Неаднаразова чула, што аматары выпіць
вінавацяць ва ўсіх сваіх бедах гены... Што вы можаце сказаць на гэты конт?
— Якія гены? І слухаць не хачу. Вазьміце, напрыклад, маю сям'ю. Я ўпершыню напіўся да бяспамяцтва
ў 4-м класе. Мы тады з таварышамі пілі самагонку,
якую знайшлі дома. Наогул, колькі сябе памятаю, ніколі не адмаўляўся выпіць. Але ж пры ўсім пры гэтым
мой старэйшы сын — яму зараз 35 гадоў — выпівае
толькі па вялікіх святах. Так што, хочаш «завязаць»,
будзь шчырым з самім сабой і прызнайся: я алкаш,
мне піць нельга. А ўсё астатняе — гэта проста адгаворкі.
І, ведаеце, не прывядзі Гасподзь, каб у каго дзеці
былі алкаголікамі. На мой погляд, гэта самы страшны праклён з усіх магчымых. У мяне сэрца крывёй
абліваецца, калі на ўваходзе ў гарадскі парк бачу піўнушку. Гэта самая што ні на ёсць пастка для моладзі.
Лепш бібліятэку ці кавярню зрабілі б, дык не...
Надзея ДРЫЛА.
P.S. Ідэю распачаць новую рубрыку падказаў герой гэтай публікацыі. «Я не сцвярджаю, што ўсе,
пасля таго як прачыталі маю гісторыю, павінны кінуцца кадзіравацца. Чалавек чалавеку не роўны. Для
некага, можа, эфектыўны іншы метад. Напрыклад,
выдатны расійскі акцёр Пётр Мамонаў, наколькі я
ведаю, адмовіўся ад алкаголю і наркотыкаў пасля
звароту ў хрысціянства. Маліцеся Богу, мяняйце месца працы, калі трэба, то і жыхарства. Любым шляхам
уцякайце з гэтай ямы. Будзе нялёгка, але толькі на
першых парах. А пасля, паверце, будзеце дзякаваць
Богу, што вырваліся з бутэлькі, каб нарэшце пачаць
жыць, а не існаваць».
А як вы (ці ваш блізкі чалавек) знайшлі выйсце з
бутэлькі? Падзяліцеся, і хто ведае, магчыма менавіта ваша гісторыя дапаможа вярнуць да жыцця не
аднаго чалавека.

Алкаголь — НЕкарысны Дарэчы
і НЕ прадукт харчавання
Шкода, якую алкаголь наносіць здароўю чалавека, адназначная. Апошнім жа часам надта
распаўсюджанымі сталі разважанні пра так
званую карысць малых дозаў. Просты чалавек
з энтузіязмам на гэта купляецца, а вытворцы
градусных напояў радасна паціраюць рукі.
Сусветная арганізацыя аховы здароўя сапраўды праводзіла спецыяльныя даследаванні адносна
ўздзеяння на арганізм чалавека малых дозаў алкаголю. «Пазітыўнае ўздзеянне 30 г абсалютнага
алкаголю адзначалася толькі ў дачыненні да кардыяпратэктарнага эфекту, інакш кажучы, у сэнсе
зніжэння рызыкі ўзнікнення інфаркту міякарда, —
кажа кіраўнік Цэнтра маніторынгу наркасітуацыі
Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра
псіхічнага здароўя, кандыдат медыцынскіх навук
Сяргей ОСІПЧЫК. — Такім чынам, размова не ідзе ні
пра якую карысць для сасудаў ці іншых органаў і сістэм, — толькі пра сэрца. Па-другое, гэтае пазітыўнае
ўздзеянне мела месца выключна ў мужчын ва ўзросце пасля 50 гадоў і жанчын у час менапаўзы».
Дзесьці з 30-х гадоў мінулага стагоддзя алкаголь пачаў пераходзіць у ранг прадуктаў харчавання. Адбылося гэта не без удзелу вядучых
вытворцаў і пастаўшчыкоў алкаголю, дзякуючы
іх шматбюджэтным маркетынгавым стратэгіям. З
таго моманту насельніцтва пры падтрымцы адпа-

Студэнцкая
ХУТКАСЦЬ

г. Мінск.
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«МНЕ НЕ СОРАМНА КАЗАЦЬ, ШТО Я КАДЗІРАВАНЫ,
СОРАМНА ЗА ТОЙ БОЛЬ, ЯКІ ПРЫЧЫНІЎ ЖОНЦЫ І СЫНУ»

ведных піяр-кампаній страціла арыенцір і залічыла
«цяжкую ваду» ў прадукты харчавання, якія, як
вядома, неабходныя для нармальнага функцыянавання арганізма. Аднак прадукты харчавання
— гэта тавар першай неабходнасці. Пра алкаголь
жа нічога падобнага сказаць немагчыма.
Той, хто ставіць гэты пасыл пад сумненне, дорага плаціць. І няважна, пра які менавіта алкаголь ідзе
размова: віно, гарэлку ці піва. Усё гэта ўтрымлівае
этылавы спірт, а значыць, абавязкова аказвае сваё
шкоднае ўздзеянне. Так, замежныя даследчыкі
ўстанавілі ў жанчын, якія актыўна ўжываюць піва,
зніжэнне фертыльнасці. У піўных жа аматараў сярод моцнай паловы назіраецца праблема іншага
кшталту: зніжэнне лібіда і адкладанне тлушчу па
жаночым тыпе — на жываце і сцёгнах. Піва ўсё ж
такі багатае на раслінныя эстрагены — жаночыя
палавыя гармоны. Эстрагены хоць і раслінныя, але
эфект аказваюць сапраўдны.
Вучоныя таксама ўстанавілі, што ў пакаленнях
сем'яў, дзе злоўжываюць алкаголем, прасочваюцца аднолькавыя змяненні ў біяхімічнай актыўнасці
ферментаў, якія расшчапляюць алкаголь. Гэта дае
падставы для больш хуткага развіцця алкагольнай
залежнасці, што можа назірацца літаральна ў падлеткавым узросце.
Святлана БАРЫСЕНКА.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Жоўцекамянёвая хвароба:
шмат гародніны, меней цукру

Лыжаролерная траса на Кастрычніцкай вуліцы.

Пытальнік
«НЕВЫСАКАРОДНАЯ»
РЭАКЦЫЯ
Ад бранзалетаў з невысакародных
металаў на скуры з'яўляюцца мясцовыя высыпанні, якія праходзяць праз
некалькі дзён. Ці можна пазбавіцца
ад такой рэакцыі на недарагія ўпрыгажэнні?
Святлана, г. Мінск.
Упрыгажэнні, а таксама фурнітура для
адзення (гузікі, кнопкі, спражкі) са сплаваў
невысакародных металаў (нікелю, хрому і
інш.) здольныя выклікаць у некаторых людзей кантактны алергічны дэрматыт. Гэта
адбываецца ў выніку павышанай адчувальнасці да прадуктаў акіслення металаў.
Такая рэакцыя арганізма не паддаецца
карэкцыі, таму адзіны эфектыўны сродак
прафілактыкі высыпак — адмова ад «невысакародных» упрыгажэнняў, а таксама ад
адзення з металічнымі дэталямі, калі апошнія дакранаюцца да скуры. Звычайна пасля
ўстаранення кантакту з алергенам дэрматыт
праходзіць самастойна на працягу некалькіх
дзён. Можна папрымаць антыгістамінныя
прэпараты. У рэдкіх выпадках, калі высыпкі доўга не знікаюць, спецыяліст прызначае
мясцовыя глюкакартыкоідныя мазі.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

