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НЯДЗЕЛЯ, 13 САКАВІКА
17.40 «Неверагодныя гісторыі
кахання».
18.40 Смешная часінка.
8.05 М/ф.
19.15 Конкурс-віктарына «Дзе8.45 «Зброя».
ці новага пакалення». Сёмыя
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 На- класы. Першы паўфінал.
віны.
20.15 «Навіны надвор'я».
9.10 «Арсенал».
20.40 Меладрама «Вялікія
9.40 У свеце матораў.
надзеі».
10.15 «Культурныя людзі».
22.40 Культасвета.
10.50 Серыял «Сваты-3».
23.10 Драма «Дзяўчына па
12.15 Трагікамедыя «Саба- выкліку».
чае сэрца». 2-я серыя.
13.45 «Сінематэка».
СТБ
14.35 Зямельнае пытанне.
15.15 Навіны рэгіёна.
5.30 Анімацыйны фільм «Эль15.35 «Справа густу».
ка».
16.00 Меладрама «Рыта».
6.55 Драма «Яе звалі Нікіта».
17.45 «OFF STAGE LІFE».
9.00 «Гаворыць і паказвае
18.05 Суперлато.
Мінск». Радыё Оnlіnе.
19.15 «Мая праўда». «На- 9.30 «Аўтапанарама».
дзея Румянцава. Падарыць 10.00 «Відавочца прадстаўляе: самае смешнае».
надзею».
10.50 «Вялікае снеданне».
20.30 «Спортлато 5 з 36».
11.30 «Салдаты. Залатыя
20.50 «КЕНО».
серыі».
21.00 У цэнтры ўвагі.
21.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў 13.20 «Добры дзень, доктар!».
13.55 Маст. фільм «КамеУЕФА. Відэачасопіс.
22.30 «Сусветныя легенды. дыя даўно мінулых дзён».
15.35 Ток-шоу «Лёс».
Эл Джэра ў Мінску».
0.10 Драма «Адгалоскі мі- 16.30 «24 гадзіны».
16.50 «Праўда».
нулага».
17.30 Канцэрт Міхаіла Задорнава.
АНТ
19.00 «Аўтапанарама».
19.30 «Тыдзень».
7.00 «Нядзельная раніца».
8.00, 9.00, 16.00 Нашы навіны. 20.40 Маст. фільм «Двойчы
9.05 Нядзельная пропаведзь. ўчора».
9.20 Серыял «Мая цудоўная 22.40 Драма «Амерыка супраць Джона Ленана».
нянька».
9.55 «Бесталковыя нататкі». 0.20 «Сакрэтныя матэрыялы». Серыял.
10.15 Пакуль усе дома.
11.15 Фазэнда.
МIР
11.50 «Ранішняя пошта».
12.25 Камедыя «Сем нянек».
14.00 «Ян Арлазораў. Народ- 5.00, 12.50 Серыял «Камісар
Мегрэ».
ны мужык Расіі».
5.50 «Простыя лічбы».
15.00 «Брэйн рынг».
6.20, 2.20 Дак. фільм «Луўр.
16.15 Навіны спорту.
Самы вялікі музей свету».
16.20 «Давай пажэнімся!».
7.30 М/с «Брыдкае качаня».
17.25 «Эстрадны кактэйль». 7.55 «Берыляка вучыцца чы18.45 «Зачыстка».
таць».
20.00 Контуры.
8.20 «Давайце маляваць!».
21.05 Маст. фільм «Жадан- 8.40 «Спытай ва Усёведа».
не».
9.00, 15.00 Навіны Садруж23.10 «Кухня».
насці.
23.45 «Дэтэктар хлусні».
9.10 «Ведаем рускую».
0.45 «Yesterday lіve».
10.10 «Ахвота да змены месцаў».
ЛАД
10.40 Маст. фільм «Сельскі
ўрач».
7.20 Звон.
13.50, 0.00 «Доказы віны».
7.45 Мір вашаму дому.
14.30, 0.40 «Дыяспары».
8.00 Камедыя «Рэальнае ка- 15.10 Серыял «Ландыш сеханне-2».
рабрысты».
9.45 Урачэбныя тайны.
18.10, 3.20 Маст. фільм «Ка10.25 Урачэбныя тайны+.
ралева».
10.45 Тэлебарометр.
20.00 «Разам».
10.50 Школа рамонту.
21.00 «Паўночнікі».
11.55 Біятлон. Чэмпіянат свету- 21.30 Маст. фільм «Тайны
2011. Эстафета. Жанчыны.
агент кахання».
13.25 М/ф.
23.15 Дак. фільм «Жывая гіс13.35 Бухта капітанаў.
торыя».
14.15 Гаспадар.
1.10 «Навіны Садружнасці.
14.55 Гандбол. Адборачны матч Культура».
чэмпіянату Еўропы. Мужчыны.
Беларусь — Швейцарыя.
8 КАНАЛ
16.30 Нашы тэсты.
9.00, 13.10, 19.00, 21.05, 23.35
17.05 «Правы чалавека».
«Надвор'е».
17.20 Кінапробы.

ПЕРШЫ

9.05 «Мультпарад».
9.30 «Мой любімы гадаванец».
10.00, 23.15 «Кінаблакнот».
10.20 «Адшукваецца адпачынак».
10.55 Маст. фільм «Землятрус».
13.15 Серыял «Яна напісала
забойства».
15.00 «К-відэа» для дзяцей.
15.20 Фільм для дзяцей.
16.40 «Бульбокс».
17.10 Дак. серыял «Сакрэтны
палігон».
18.05 Серыял «Думаць як
злачынец».
19.05 Драма «У небе начныя
ведзьмы».
20.50 «Вечарніца».
21.00 «К-відэа» для ўсёй сям'і.
21.10 Меладрама «Блакітная хваля».
23.10 «Інэт».

ВТБ
6.00, 23.00 «РLАY».
9.30 Се ры ял «Як ска заў
Джым».
10.30, 17.00, 22.00 «6 кадраў».
12.00 Серыял «Гром у раі».
13.00 Серыял «Адчайныя
хатнія гаспадыні».
15.00 Камедыя «Плюшавы
сіндром».
17.30 «George Mіchael — лепшае музычнае відэа».
18.00 Серыял «Татавы дочкі».
20.00 Камедыя «Бязглуздая
абарона».

РТР—
БЕЛАРУСЬ

ТНТ
5.00 М/с «Жыццё і прыгоды
робата-падлетка».
6.00 М/с «Як кажа Джынджэр».
6.55 М/с «Бейблэйд: Гарачы
метал».
7.20, 8.00 «Сябры». Серыял.
7.55 «Лато Спорт Супер».
8.50 Латарэі: «Першая Нацыянальная» і «Фабрыка ўдачы».
9.00, 2.55 «Школа рамонту».
10.00 «Экстрасэнсы вядуць
расследаванне».
11.00 «Вылічыць вампіра. І
абясшкодзіць». Дак. фільм.
12.00 «Хор». Серыял.
13.55 «Інтэрны». Сітком.
16.00 «Забіць Біла». Баявік.
18.00, 19.00 «Наша Russіa».
18.30 Серыял «Шчаслівыя
разам».
19.30 «Крок наперад-2: вуліцы». Мюзікл.
21.15 «Камедзі Клаб».
22.00, 1.55 «Дом-2.»
23.30 «Зак і Міры здымаюць
порна». Камедыя.
1.25 «Сэкс» з Анфісай Чэхавай.
3.55 «Сosmopolіtan». Відэаверсія».

IНТЭР+

7.00 «Песні кіно». Творчы вечар Аляксандра Зацэпіна.
9.15 Маст. фільм «Калі б я
цябе кахаў...».
11.00, 14.00 Весткі.
11.15 «Сам сабе рэжысёр».
12.05 «Уся Расія».
12.20 Маст. фільм «Узнагародзіць (пасмяротна)».
14.15 «Смехапанарама Яўгена Петрасяна».
14.45 «Рамантыка раманса».
Гала-канцэрт.
15.55 «Угадаць лёс. Яўген
Петрасян». Дак. фільм.
16.55 Маст. фільм «Круг».
18.45 «Смяяцца дазваляецца».
20.00 Весткі тыдня.
21.05 «Танцы з Зоркамі».
23.55 «Спецыяльны карэспандэнт».
0.55 Маст. фільм «Маналог».

6.55, 17.55 Утоеная рэальнасць «Помста космасу».
7.45 Самы разумны.
9.15, 9.55, 10.30, 11.50 Нядзеля з «Кварталам».
9.30 Школа док тара Камароўскага.
10.00 Ранішняя пошта.
10.35 Смачная ліга.
11.20, 1.40 Папялушка для
Баскава.
11.55, 2.15 Арол і Рэшка.
12.45, 1.15 Тыдзень моды.
13.15 Феерыя падарожжаў.
13.40 Разбор палётаў.
14.25 Вячэрні квартал.
16.00, 3.45 Футбол. Прэм'ерліга Украіны. «Карпаты» —
«Шахцёр».
18.40 Маст. фільм «Гоншчыкі».
20.00, 3.00 Пад ра бяз нас ці
НТБ—БЕЛАРУСЬ тыдня.
20.45 Маст. фільм «Жывая
7.40 М/ф «Чароўны пярсцё- мішэнь».
22.10, 5.35 Д/п «Брама часу.
нак».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння. НЛА — цана прагрэсу».
8.20 «У зоне асаблівай ры- 22.55 Дзве конскія сілы.
23.25 Гульні патрыётаў.
зыкі».
0.45 Скептык.
8.45 «Іх норавы».
6.20 Серыял «Юрыкі».
9.25 «Ядзім дома!».
10.20 «Першая перадача».
10.55 «Банкет на ўвесь свет».
КУЛЬТУРА
11.55 «Дачны адказ».
13.20 «Та ям ні чая Ра сія»: 5.30 «Еўраньюс».
Рэспубліка Татарстан. Дзеці 9.00, 0.50, 1.50 Праграма пезмея-аракула сярод нас?».
радач.

9.10 «Звычайны канцэрт».
9.40 «Жорсткасць». Маст.
фільм.
11.05 «Легенды сусветнага
кіно». Георгій Юматаў.
11.35 «Коткін дом». «Храбры
кравец». М/ф.
12.35, 0.55 «У свеце дзікай
прыроды. Насельнікі пустыні:
мёдаед і пустынны хамелеон». Дак. фільм.
13.30 «Што рабіць?».
14.15 Генералы ў цывільным.
Аляксандр Шокін.
14.45 «Аповесць пра чалавечае сэрца». Маст. фільм.
16.55 «Пражыць годна. Кірыл
Лаўроў».
17.35 Л. Дэліб. Балет «Сільвія».
19.20 «У агні броду няма».
Маст. фільм.
21.00 «Кантэкст».
21.40 «Мюрыэль, або Час
вяртання». Маст. фільм.
23.45 «Джэм-5». Эл Дзі Меола.

НАСТАЛЬГIЯ
5.00 «Тэатр + ТV». 1994 год.
5.55 «Нью-Ёрк, Нью-Ёрк».
6.25 «Следства вядуць знатакі». Тэлефільм. 1979 год.
8.00, 14.00, 2.00 «Мінулы час».
9.00 «Колба часу».
10.05 «Кінапанарама». 1982
год.
11.00 «Да і пасля...». Год 1961.
12.10 «Спявае Людміла Зыкіна». Фільм-канцэрт. 1961 год.
12.45 «Ле та піс паўста годдзя». Дак. фільм. 1961 год.
13.35 «КВЗ-62».
15.00 «Доў гае шчас лі вае
жыццё». Маст. фільм.
16.15 «Вячэрнія мелодыі».
Фільм-канцэрт. 1985 год.
17.05 «Акулы пяра».
18.00, 3.00 «Народжаныя ў
СССР».
19.00 «Брэйн-рынг». 1990 год.
20.00 «Быў час».
21.00 «Тэатральныя сустрэчы». 8 сакавіка 1978 года.
22.30 «Пакуль усе дома».
1993 год.
23.10 «50х50». 1993 год.
23.50 «І так — усё жыццё».
Дак. фільм. 1975 год.
0.40 «Бедная Маша». Маст.
фільм.
4.00 «Женщина всегда права». Канцэрт. 1989 год.

MTV
5.00 Мама, хачу стаць зоркай.
6.00 Каханне з першага погляду.
7.00, 16.00 Алена з поліпрапілену.
8.00 Пакаленне MTV.
8.45 «Губка Боб».
10.00 Nеws блок Wееklу.
10.30 Ікона відэагульняў.
11.00 Зоркі на далоні.
11.30 Трэндзі.
12.00 «13 кіналаж».
12.30 Праверка чутак.
13.00 «Ранеткі». Серыял.
15.00, 19.00 Шопаголікі.
17.00 «Lоvе машына».
18.00 «Буду нараджаць».
20.00 Папялушка 2.0.
21.00 Ужо можна.
21.50 Наступны.
22.40 Тачка на пракачку.
23.35 Руская дзясятка.
0.35 World Stage.
1.35 Musіс.

ХТО
ЯНА
ТА
КАЯ
—
ПАНК
РЭ
АС?
Пра яе ведалі яшчэ старажытныя лекары і назвалі яе панкрэас
(лац. «pancreas» — «уся з мяса»)
П

АДСТРАЎНІКАВАЯ залоза выпрацоўвае панкрэатычны сок
— у ім усе неабходныя ферменты, якія дапамагаюць ператраўліванню бялкоў, тлушчаў і вугляводаў. А другі яе абавязак
— сінтэзаваць гармоны, напрыклад, добра знаёмы ўсім інсулін:
ён рэгулюе ўзровень глюкозы ў крыві. Калі праток залозы па
нейкіх прычынах закупорваецца, скажам, жоўцевым каменем,
ферменты не могуць выйсці «вонкі», застаюцца ў падстраўнікавай залозе і пачынаюць разбураць яе тканкавыя структуры
(працэс самаператраўлівання). Развіваецца запаленне — панкрэатыт. Хвароба можа працякаць у вострай (хутка і бурна) або
хранічнай (доўга і вяла) форме.

Перш за ўсё падстраўнікавая
залоза помсціць нам за нашы ж
памылкі. Першае месца ў рэйтынгу «правакатараў» падзяляюць алкаголь і жоўцекамянёвая хвароба
(больш як 70% выпадкаў). Дарэчы,
востры панкрэатыт можа раптам пачацца ў непітушчага чалавека, калі
ён «перабраў». А наогул, адзначаюць спецыялісты, прычын развіцця
хваробы мноства. Самыя распаўсюджаныя: захворванні страўніка
і дванаццаціперснай кішкі; прыём
некаторых лекаў; інфекцыі (вірусныя гепатыты); парушэнне абмену
рэчываў; траўмы жывата. Магчымае развіццё хранічнага панкрэатыту пры генетычных дэфектах, парушэннях імуннай сістэмы і да т.п.
Таксама правакуюць узнікненне
хваробы такія прафесійныя шкоднасці, як магутнае электрамагнітнае выпраменьванне, некаторыя
арганічныя яды (лакафарбавая і
хімічная прамысловасць).

Чаму гэта небяспечна?
Пры вострым панкрэатыце назіраюцца ўскладненні як з боку
органаў брушной поласці, так і органаў, размешчаных за яе межамі.
У першую групу ўваходзяць абсцэсы ўнутрыбрушныя, вострыя эрозіі і
язвы страўнікава-кішачнага тракту,
у другую — вострая сардэчна-сасудзістая, дыхальная, нырачная недастатковасць. Часта захворванню
спадарожнічае гепатыт, парушэнне
вугляводнага абмену — павышэнне ўзроўню цукру ў крыві і яго з'яўленне ў мачы.
Хранічны панкрэатыт не такі
агрэсіўны, але, у адрозненне ад
вострага, ён вядзе да незваротных
змяненняў падстраўнікавай залозы.
Загінулыя «рабочыя» клеткі замяняюцца клеткамі злучальнай тканкі,
якія не могуць выпрацоўваць стрававальныя ферменты і гармоны.
Наступства — хваробы кішэчніка,
развіццё цукровага дыябету. Часам
хранічны панкрэатыт прыводзіць і
да раку падстраўнікавай залозы.

Алё, «хуткая»?
Нясцерпны боль у жываце (лакалізуецца высока пад лыжачкай, у правым ці левым падрабрынні, пры пашкоджанні ўсёй залозы носіць апаясвальны характар), млоснасць, ваніты,
якія не прыносяць палёгкі, тахікардыя

15.00 Фільм-казка «Раз, два
— гора не бяда!».
16.25 М/с «Ба ба-Яга супраць!» № 3. М/ф: «Страказа і мурашка», «Сумленнае
кракадзілава».
17.00 Казкі Пушкіна. «Казка
пра цара Салтана».
17.55 Рускія народныя казкі. «Лятучы карабель», М/ф:
«Мой сябар Мартын», «Міця
і мікробус», «Люс тэрка часу».

6.30, 12.30 Маст. фільм «Парожні рэйс».
8.30, 14.30 Меладрама «З
той пары, як мы разам».
10.30, 16.30 Драма «Данская
аповесць».
18.30, 0.30 Маст. фільм «Дон
Кіхот».
20.30, 2.30 Меладрама «З
каханымі не расставайцеся».
22.30, 4.30 Маст. фільм
ТЭЛЕКЛУБ
«Асабіс тай бяспекі не гарантую...».
19.00, 1.00 Серыял «Аэрапорт».
ДОМ КIНО
20.00, 2.00 Серыял «Шахматыст».
3.00, 11.00, 19.00 Се ры- 21.00, 3.00 Серыял «Агент
ял «Жан чы на жа дае ве- нацыянальнай бяспекі-4».
даць».
22.00, 23.30 Серыял «Стро3.45 Маст. фільм «Геній пус- гавы».
тога месца».
5.20 Маст. фільм «ПампушТБ3
ка».
6.30 Маст. фільм «Золата». 5.00 М/ф.
8.05 Драма «Паварот».
6.30 М/ф «Пінкі і Брэйн».
9.40 Камедыя «Беражыце 7.00 М/ф «Бакуган».
мужчын!».
7.30 М/ф «Фос тэр: дом
11.45 Маст. фільм «Дарогі для сяб роў са све ту фанГанны Фірлінг».
тазій».
14.25 Камедыя «Эксперы- 8.00 Серыял «Зорныя войны:
мент».
войны клонаў».
15.50 Меладрама «Ліпеньскі 9.00 Серыял «Дзіўныя пададождж».
рожжы Геракла».
17.35 Баявік «Дзень Д».
10.00 Маст. фільм «Чорная
19.40 Дра ма «Гуль ні ма- маска-2: горад масак».
тылькоў».
12.00 Дак. фільм «Згубленыя
21.25 Камедыя «Запасны гарады старажытных».
гулец».
13.00 Серыял «Мёртвыя, як
22.45 Баявік «Муж сабакі я».
Баскервіляў».
15.00 Маст. фільм «Міс тэр
23.55 Драма «Нядзельная Бонс».
ноч».
17.00 Пара нармальных на1.30 Тры лер «Ча ро та вы він.
рай».
18.00 Маст. фільм «Вялікі пярэпалах у маленькім Кітаі».
ДЗIЦЯЧЫ СВЕТ 20.00 Сямейны прыгавор.
21.00 Маст. фільм «Уцёкі не5.00, 9.00, 13.00 Фільм-каз- магчымыя».
ка «Во сень скі па да ру нак 23.15 Маст. фільм «Піла-5».
фей».
1.15 Маст. фільм «Стварэнні
6.15, 10.15, 14.15 М/с «Ба- з бездані».
ба-Яга супраць!» № 2. М/ф: 3.15 Маст. фільм «Агонь з
«Каміно», «Ваня і крака- апраметнай».
дзіл», «Юля-капрызуля».
7.00, 11.00 М/ф «Свята наТБ-21
вагодняй ёлкі».
9.00,
17.00,
1.00
Дэтэк тыў
8.10, 12.00 Рускія народныя
казкі. «Хлопчык з пальчык». «За бой ства ў вы шэй шым
М/ф «Шэры воўк энд Чыр- грамадстве».
воная Шапачка», «Агурочны 10.40, 18.40, 2.40 Камедыя
«Сірата Казанская».
конік».

0.10

12.05, 20.05, 4.05 Камедыя
«Матадор».
13.45, 21.45, 5.45 Трылер
«Братэрства каменя».
15.30, 23.30, 7.30 Дра ма
«Калі нас не стане».

TБ1000
3.30, 21.00 Камедыя «Гульня
па-буйному».
5.20 Дра ма «Пле зантвіль».
7.20 Драма «Закахацца ў нявесту брата».
9.00 Драма «Удалечыні ад
яе».
11.00 Ме лад ра ма «Гі ганцік».
13.00 Фантастыка «Адысей
і востраў туманаў».
15.00 Драма «Каханне здараецца».
17.00 Драма «Прыватнае
жыццё Піпы Лі».
19.00 Трылер «Выкуп».
23.00 Камедыя «Сады ўвосень».
1.00 Ме лад ра ма «Пры гажунчык».

DIVA UNIVERSAL
5.00 Джордан расследуе.
7.30 Дамы сям'і Гілмор.
8.20 Пляткарка.
10.50, 3.20 Камедыя «Раман
па перапісцы».
12.30 Дра ма «Ад кры ты
дом».
14.10 Драма «Прага поспеху».
15.40 Драма «Ева».
17.30 Міласэрнасць.
18.20 Тры ракі.
19.10 Добрая жонка.
20.00 Быць Эрыкай.
21.40 Шпік.
23.20 Галівудскія жонкі.
0.50 Адрыў.

РАМАНТЫКА
7.00, 18.40 «Кругасветнае
падарожжа».
7.55 «Тайна Лауры».
12.20, 17.50 «Смачнае захапленне».
13.20 «Стол на траіх».
19.35, 0.55 «Амазонія».
21.30 «Усё, годзе!».
22.25 «Каханне пад наглядам».
0.00 «Жанчыны».
2.40 «Сальвадор — выратавальнік жанчын».

ФIЛЬМ ДНЯ

«АДГАЛОСКІ МІНУЛАГА»
(ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ, ІСПАНІЯ, 2008 г.)

У 1920-х гадах 18-гадо вы Сальвадор Далі прыязджае ў Мадрыд, дзе знаёміц ца з драма тур гам Фе дэры ка Гар сія Лор кай. Іх ад но сіны хут ка пе рарас таюць
у сяб роўства, а
за тым і ў платаніч нае ка ханне...
Рэ жы сёр —
Пол Мо ры сан.
У ролях: Хаўер
Бел тран, Роберт Па цін сан,
Мэцью МакНалці.

AXN-SciFi
0.10, 5.00 Зорны шлях.
2.30, 16.55, 22.45 Фак тар
страху.
3.20 Каралеўскі шпіталь.
7.15 Жнец.
7.55, 17.45, 19.15 Чорная
лагуна.
9.05, 13.55 Чалавек-невідзімка.
9.50 Дзённікі вампіра.
11.20 Зорны крэйсер Галактыка
14.45, 20.30, 23.30 Звышнатуральнае.
15.25 Дзённікі вампіра.
21.10 Мерлін.

У праграме магчымыя змяненнi. Перадрукоўка праграмы забаронена!

2.00 «Рай, які абярнуўся пеклам».
5.10 «У мяне атрымалася!».
9.30, 16.00, 22.30 Скачкі з 6.05 Дзёрзкія праекты.
трампліна. Кубак свету.
10.30 Аўтаспорт. Суперкубак
TRАVЕL
Поршэ.
11.45, 21.45, 1.15 Бія тлон. 5.00, 10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
Чэмпіянат свету.
21.00, 0.00, 2.00 Сусветны па13.30 Лыжныя гонкі. Кубак дарожнік.
свету.
6.00, 12.00 Лепшыя ў свеце па15.00, 19.00 Веласпорт. Вела- дарожжы на матацыкле.
гонка Парыж — Ніца.
7.00 Даведнік для шукальнікаў
17.45 Кань ка беж ны спорт. прыгод.
Чэмпіянат свету.
7.30 Аўстралійскія падарожжы.
20.00, 23.30 Тэніс. Турнір WTA. 8.00, 22.00, 3.00 Мараплаўцы.
9.00 Круіз у пошуках прыгод.
NАTIОNАL
15.00 Падарожжы ваGЕОGRАРHIС 13.00,
кол свету.
5.00 Біблія Д'ябла.
13.30 Дзікія сэрцам.
6.00 Супердрапежнікі.
16.00 Цудоўныя падарожжы
7.00 Якія змяняюць аблічча.
вачыма відавочцы з Варунам
8.00 Шымпанзэ.
Шармай.
9.00 Павіяны Акаванга.
18.00, 23.00 Чацвёра мужчын
10.00 Напады акул.
і дама.
11.00 Дэтэктывы-дайверы.
18.30, 23.30 Сафі Грыгсан у
12.00 У пошуках акул.
графствах Радзімы.
13.00 Дзікая прырода Расіі.
20.00, 1.00 Індыйскі час.
14.00 Вялікія міграцыі.
4.00 Ежа планеты.
15.00, 22.00, 1.00 З пункту гледжання навукі.
АNIMАL РLАNЕT
16.00 Падарожжа па планетах.
17.00 Наступствы.
7.00 Маёнтак сурыкатаў.
18.00 «Дзіўны свет з «Nat Geo». 7.25 Як стаць...
19.00 Самыя дзіўныя фатагра- 8.15 «Заатур Мікаэлы».
фіі «Natіonal Geographіс».
9.10 Прыгоды Корвіна.
20.00, 23.00, 2.00 Погляд знутры. 10.05, 6.10 «Праект «Шчаню4.00 Расследаванні авіяката- кі».
строф.
11.00 «Тэрыторыя жывёл».
11.55 «SОS дзікай прыроды».
DISСОVЕRУ 12.20 Ветэрынары-стажоры.
12.50 Жыццё млекакормячых.
7.00, 4.45 «Як працуюць ма- 13.45, 20.10 Перакладчык з
шыны».
сабачай.
7.25 Як гэта працуе.
14.40 «Разбуральнікі стэрэа7.55, 14.20, 3.50 Лабараторыя тыпаў».
выбуховых ідэй.
15.35 Котак не любіць нельга.
8.50, 13.25, 21.00, 2.55 Разбу- 16.30 Сабакі, коткі і іншыя
ральнікі легендаў.
ўлюбёнцы.
9.45 «Маланкавыя катастро- 17.25, 22.00, 3.30 Апошні шафы».
ну.
10.40 «Экстрэмальная рыбал- 18.20 Ветэрынар у дзікай прыка».
родзе.
11.35 На кручку.
19.15 «У нетрах Афрыкі».
12.30 Муж чы на, жан чы на, 21.05, 2.35 Незвычайныя жыпрырода.
вёлы Ніка Бэйкера.
15.15 «Круцей не прыдумаеш». 22.55, 4.25 «Перад тварам не16.10 Вялікія і хуткія.
бяспекі».
22.00 «Рос Кемп. Вяртанне ў 23.50, 5.20 Дзікія і небяспечныя.
Афганістан».
0.45 Экстрэмалы.
23.00 «Спецназ Маямі».
1.40 Уводзіны ў сабаказнаў0.00 На мяжы.
ства.
1.00 Выжыць у катастрофе.

ЕURОSРОRT

15.50 Выдаткі вытворчасці.
16.30 Панацэя.
5.00, 20.00 Пра дыеты і не 17.00 Пазнай сябе.
17.40 Будзем здаровыя.
толькі.
5.40, 20.40 Выкрыццё прадук- 19.25 Не выходзячы з дому.
таў.
ТДК
6.20, 19.20, 21.20 Азбука здароўя.
6.25, 21.25 Правілы здароўя. 6.00, 7.50, 16.55, 17.50, 18.50
Парады ТДК.
6.50, 21.50 Школа розуму.
6.25, 9.00, 14.30, 22.20 Усё
7.30, 22.30 Курс лячэння.
8.00, 23.00 Як не страціць зда- лепшае для вас.
7.25, 12.00, 18.00, 22.00, 23.30,
роўе.
5.00 Ваш доктар.
8.40, 23.40 Жаночы часопіс.
9.20, 0.20 Колькі вам гадоў? 8.00 Добрай раніцы, каханая!
9.50, 0.50 Я перамог гэты боль. 10.00, 17.00 Красуня.
10.30, 1.30 Дзіця нарадзілася. 11.00, 16.00, 20.00 Ваш асабіс11.00, 2.00 Набалелае пытан- ты псіхолаг.
13.00 Нашы дзеці.
не.
13.30 Маю права.
11.50, 2.50 Я расту.
15.30 Латарэя «Бінга».
12.30, 3.30 Сакрэты здароўя.
12.55, 3.55 Кабінет прыгажосці. 19.00, 22.30, 4.00 Люс тэрка
13.35, 18.20, 4.35 Ты тое, што жыцця.
21.00, 0.00 Сэксуальная рэваты ясі.
14.00 Энцыклапедыя памылак. люцыя.
1.00 Астра ТБ «Клубнічка».
14.30 Цяга да жыцця.
3.00 Гісторыя поспеху.
15.20 Цела чалавека.

ЗДАРОЎЕ

Прамая лінія

36,6°

Правакатарам — не!

НАША КIНО

(пачашчаны пульс), ліхаманка — вось
галоўныя прыкметы вострага панкрэатыту. У такой сітуацыі
ТРЭБА:
 неадкладна выклікаць «хуткую»!
 адмовіцца ад ежы і пітва: гэта
раздражняе падстраўнікавую залозу і
стымулюе выпрацоўку ферментаў.
НЕЛЬГА:
 прымаць болесуцішальныя і
іншыя лекі да прыезду доктара;
 класці грэлку на жывот.
МОЖНА:
Каб палегчыць боль, лепш за
ўсё сесці, злёгку сагнуўшыся, і
прыкласці да левага боку жывата,
крыху ніжэй рэбраў, грэлку-пузыр
з лёдам. Дома такой няма? Выкарыс тайце пакет з замарожанымі
прадуктамі.

Бедны «хронік»
У хранічнага панкрэатыту —
твары розныя. Існуе так званая
болевая форма, яе асноўны сімптом — болі ў правым або левым
падрабрынні, у вобласці спіны. Яны
рэзка ўзмацняюцца пасля ўжывання алкаголю, тлустай або вострай
ежы. Дыспепсічная форма хваробы
— гэта частыя паносы, неператраўленыя рэшткі ежы ў кале, уздуцце
жывата, метэарызм.
Аднак існуе і бессімптомная
форма хранічнага панкрэатыту,
калі працяглы час чалавек не адчувае якіх-небудзь змяненняў у
арганізме.
Пры хранічным панкрэатыце
апетыт звычайна захоўваецца або
зніжаны нязначна, але хворыя баяцца есці, паколькі пасля прыёму
ежы болі ўзмацняюцца. Таму, як
правіла, хранічны панкрэатыт суправаджаецца зніжэннем масы цела, пахудзеннем.

У бальніцы і дома
Як лечаць запаленне падстраўнікавай залозы? Востры панкрэатыт
— толькі ў стацыянары, пры «гарачым» прыступе хранічнага шпіталізацыя таксама неабходная.
Каб эфек тыўна лячыць панкрэатыт, трэба дакладна разумець,
што адбываецца. Таму ў бальніцы
адразу ж праводзяць экстраннае
абследаванне (рэнтген, УГД і інш.)
і робяць неабходныя аналізы. Пры
лёгкай і сярэдняй ступені цяжкасці вострага панкрэатыту першым

чынам здымаюць спазмы і болі і
прыгнятаюць выпрацоўку ферментаў падстраўнікавай залозай, плюс
зніжаюць інтаксікацыю і папярэджваюць абязводжванне — хвораму
ставяць кропельніцы з фізіялагічным растворам, глюкозай. Два-тры
дні — абсалютна ніякай ежы, прычым з другіх сутак — частае пітво
шчолачнай мінеральнай вады без
газу, з 3—5-га дня дазваляецца
ўжыванне вадкіх каш.
Але сітуацыі бываюць розныя:
на прык лад, вост ры панк рэ а тыт
можа выклікаць праблемы з дыханнем, гіпаксію. Значыць, патрэбна падача кіслароду праз маску,
а часам і рэанімацыйнае лячэнне,
а гэта магчыма толькі ў бальніцы.
Сур'ёзнае ўскладненне — адмова
нырак, і тады хвораму неабходны
дыяліз. Некаторыя формы вострага
панкрэатыту патрабуюць экстраннага хірургічнага ўмяшання.
Лячэнне хранічнага панкрэатыту,
як правіла, кансерватыўнае: доктар
прызначае прэпараты для аблягчэння боляў, ферменты, калі падстраўнікавая залоза выпрацоўвае
іх мала. Часам патрэбен і інсулін,
каб рэгуляваць узровень глюкозы
ў крыві. І самае галоўнае — дыета,
менавіта яна ратуе ад рэцыдываў.

Як правільна
харчавацца
пры панкрэатыце?
МОЖНА:
Бялковыя амлеты, нятлус тае
мяса, птушка, рыба, крупы — аўсяныя, грэцкія, гародніна, адварная
і запечаная ў працёртым выглядзе
(бульба, квяцістая капуста, морква,
кабачкі, гарбуз, буракі), садавіна і
ягады — працёртыя свежыя або запечаныя, нятлустыя кісламалочныя
прадукты (пры добрай пераноснасці), слабы чай з малаком, адвар
шыпшыны, сокі — абмежавана.
НЕЛЬГА:
Арэхі, грыбы, бабовыя, наварыстыя булёны, тлустыя, вострыя
і кіслыя стравы, каўбаса, сасіскі,
сардэлькі, субпрадукты, вяндліна і
саленні, ікра, тлустыя гатункі рыбы,
цытрусавыя, кіслыя ягады і садавіна,

чорны хлеб, проса, кукурузныя крупы, свежую выпечку, тарты, пірожныя, шакалад, марожанае, алкаголь,
квас, каву, газаваныя напоі, мёд,
агародніну з грубай клятчаткай (белакачанную капусту, перац салодкі,
радыску, цыбулю, часнок і інш.).
Дарэчы, хворым пажадана абмежаваць ужыванне кухоннай солі. Самае лепшае — гатаваць ежу
на пары. Сметанковае масла або
алей можна дадаваць толькі ў гатовую страву: тлушчы, якія прайшлі
тэрмічную апрацоўку, шкодныя для
падстраўнікавай залозы.
Пасля вострага панкрэатыту чалавека звычайна «трымаюць» на дыеце. А вось «хронікам», адзначаюць
медыкі, куды больш складана: тыя
ці іншыя абмежаванні ў ежы застаюцца ў іх практычна на ўсё жыццё.
Што можна зрабіць для аблягчэння
долі хворага члена сям'і? Навучыцца смачна гатаваць. Дарэчы, многія дыетычныя стравы могуць стаць
залатым стандартам для ўсёй сям'і
— гэта правільнае і рацыянальнае
харчаванне, якое засцеражэ ад хвароб страўнікава-кішачнага тракту і
многіх іншых, захавае стройнасць.
Вельмі важна, каб хворы не зацыкліваўся на сваёй немачы. Вядома, месяц пасля абвастрэння дыеты
трэба трымацца жорстка. Затым на
працягу паўгода паступова яе пашыраць. Усё ў парадку? Выдатна.
Павольна можна вяртацца і да звыклага харчавання (зразумела, без
празмернасцяў), сачыць за сабой і
не злоўжываць небяспечнымі прадуктамі. Калі рэмісія ўстойлівая, за
святочным сталом можна дазволіць
сабе невялікі куфель лёгкага віна.
Толькі не закусвайце салатай аліўе.
«Хронікам» нельга пераядаць:
залоза павінна працаваць без напружання. Не застацца галодным,
з'еўшы меншую порцыю, дапаможа
шклянка вады, калі яе выпіць за
паўгадзіны да яды. І не забывайце
яшчэ адно правіла: старайцеся есці
прыкладна ў адзін і той жа час, каб
падстраўнікавая залоза не працавала ўпустую.
Падрыхтавала
Вольга КУЛІНКОВІЧ.

ПА ЎЗГАДНЕННІ З УРАЧОМ ПРЫ ХРАНІЧНЫМ
ПАНКРЭАТЫЦЕ МАГЧЫМАЕ ПРАВЯДЗЕННЕ
ФІТАТЭРАПІІ

 Трава святаянніку (1 частка), лісце мяты (1 частка), кветкі рамонку
(1 частка), кветкі ліпы (1 частка). 1 ст. лыжку збору заліць шклянкай
кіпеню, настойваць на вадзяной лазні 30 хвілін, астудзіць, працадзіць.
Піць па 1/2 шклянкі 3 разы на дзень праз 1 гадзіну пасля яды.
 Узяць па 10 г кветак календулы лекавай, рамонку аптэчнага, травы святаянніку, ваўчкоў, кораню дзівасілу. Заліць 1 ст. лыжку сумесі
шклянкай кіпеню, настойваць паўгадзіны, працадзіць. Прымаць па 1/3
шклянкі 3 разы на дзень за 20 хвілін да яды курсамі па 2—3 тыдні.
 Узяць роўнымі часткамі: падбел, трыпутнік, крываўнік, лакрычнік, сушаніцу, насенне каляндры, корань валяр'яну, мяту, кукурузныя рыльцы, святаяннік, календулу. 2 ст. лыжкі з верхам сумесі заліць у тэрмасе 0,5—0,7 л
кіпеню, пакінуць на 1,5—2 гадзіны. Затым працадзіць, выпіць на працягу дня
ў 5—6 прыёмаў. Курс — 5 дзён у тыдзень, затым 2 дні перапынак.

І ГАЛАВА КРУЖЫЦЦА,
І Ў СПІНЕ «СТРАЛЯЕ»
На пытанні чытачоў адказаў загадчык неўралагічнага аддзялення 10-й гарадской клінічнай бальніцы г. Мінска, кандыдат медыцынскіх навук Аляксандр ІВАНОЎ.
(Працяг. Пачатак у нумарах
за 1—3 сакавіка.)
— Маладзечна, Ірына Анатольеўна. 60 гадоў. Непакоіць
боль у левым тазасцегнавым
суставе. Удзень яго амаль не адчуваю, у асноўным ноччу. Камп'ютарная тамаграфія пазваночніка паказала, што ў сегменце
L4-L5 — парамедыянная грыжа
дыска да 8 мм на шырокай аснове і са звужэннем ПК да 10 мм.
Ці можа грыжа даваць боль у
суставе? Якое лячэнне мне паказана, якія фізічныя нагрузкі
дапускаюцца?
— Мяркую, трэба зрабіць рэнтгенаграму тазасцегнавога сустава.
Наяўнасць такой грыжы пазваночніка са звужэннем не толькі пазваночнага канала, але і артыкулярных
каналаў можа даваць боль, які будзе аддаваць у тазасцегнавыя суставы. Боль у такім выпадку можа
праходзіць па задняй паверхні нагі. Сапраўды, пры добрай фізічнай
нагрузцы боль да канца дня можа
нарастаць, але і пры пашкоджанні
тазасцегнавога сустава боль таксама бліжэй да канца дня будзе
ўзмацняцца. Прайдзіце дадатковае
абследаванне і затым — амбулаторнае ці стацыянарнае лячэнне.
— Смаргонь, Алена Мікалаеўна. 60 гадоў. Ніколі не балела галава, і вось ужо з паўгода
скроні і лоб моцна сціскае, ды
яшчэ з'явілася павышаная патлівасць. Што гэта можа быць?
Куды трэба звяртацца для абследавання?
— Вегетатыўныя змяненні ў
выглядзе патлівасці, гіперэміі, тахікардыі маюць месца пры болевых адчуваннях, звязаных у тым
ліку з галаўным болем. Вам трэба абследавацца ў неўролага па
месцы жыхарства, зрабіць магнітна-рэзанансную тамаграфію, камп'ютарную тамаграфію, доплераграфічнае даследаванне сасудаў
галаўнога мозгу, эхаэнцэфалаграфію, абследаваць вочнае дно і
пры адсутнасці пабочных пашкоджанняў галаўнога мозгу правесці
курс лячэння сасударэгулюючымі,
наатропнымі прэпаратамі, антыаксідантамі і антыгіпаксантамі.
— Івацэвічы, Людміла Мікалаеўна. 40 гадоў. Каля васьмі гадоў — шыйны астэахандроз, моцныя галаўныя болі па
некалькі дзён. Ёсць і змены на
вочным дне. Адчуваю пастаяннае сэрцабіццё. Прымала фезам,
метапралол, карбамазепін. Што
вы параіце? Ці варта рабіць магнітна-рэзанансную тамаграфію
шыйнага аддзела пазваночніка,
галаўнога мозга? Можа, параіце
што-небудзь і для вачэй?

— Шыйны астэахандроз
можа сустракацца і ў такім
маладым узросце. Калі ў вас
не было ніякіх траўмаў, пераахалоджвання, запаленчых
хваробаў, неабходна прайсці
маг ніт на-рэ за нанс ную тамаграфію і галаўнога мозгу,
і шыйнага аддзела пазваночніка, доплераграфію сасудаў галаўнога мозгу, эхаэнцэфалаграфію. Пры наяўнасці
міжпазваночнай грыжы трэба пракансультавацца ў неўролага або
нейрахірурга. Гэта ў тым выпадку, калі галаўны боль звязаны з
пашкоджаннем шыйнага аддзела
пазваночніка. Калі ж галаўны боль
мае самастойны характар, лячэнне
будзе залежаць ад вашага абследавання. Што да вачэй, то тут усё
ж такі сваё слова павінен сказаць
урач-афтальмолаг.
— Лепель, Любоў Іванаўна.
Сыну 22 гады. Дэміялінізуючае
захворванне цэнтральнай нервовай сістэмы. Працуе зараз у
Мінску. Куды можна звяртацца
да ўрача? У Лепелі ў тэрапеўтычным аддзяленні няма асаблівага лячэння.
— Рассеяны склероз — не такое
ўжо рэдкае захворванне. Досыць
нераўнамерна распаўсюджана на
зямным шары. Часцей сустракаецца на паўднёвым захадзе Расіі, у Беларусі, Вялікабрытаніі, на
поўдні Канады, поўначы ЗША, у
скандынаўскіх краінах. Захворванне вельмі цяжкае, лічыцца шматфактарным, дакладныя прычыны
ўзнікнення невядомыя. Часцей за
ўсё сустракаецца пры неспрыяльнай экалагічнай сітуацыі, у асобаў,
якія працуюць з растваральнікамі,
цяжкімі металамі... Хвароба працякае ў некалькі этапаў: на першым
мае месца імунная рэакцыя, затым
дэміялінізацыя, і нарэшце, незваротныя дэгенератыўныя працэсы
ў нервовай сістэме.
Для лячэння прымяняюцца глюкакартыкоіды — метылпрэднізалон
у вялікіх дозах па пэўнай схеме і
працяглы час, да 6 месяцаў. Прымяняюць таксама плазмафарэз і
імунаглабуліны. Далей далучаюць
інтэрфероны. Шырока абмяркоўваецца і трансплантацыя ствалавых
клетак, але, наколькі я ведаю, у нашай краіне гэты метад не прымяняецца. Прэпарат капаксон колюць у
пэўнай дазіроўцы на працягу двух
гадоў, што, як і іншыя метады лячэння, дае сваю станоўчую дынаміку. У вобласці вы можаце ўзяць
накіраванне ў Мінск, у Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Неўралогія і нейрахірургія».
— Мінск, Ірына Генадзеўна. У 14-гадовага сына — шый-

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

6

14.15 Камедыя «Удалы абмен».
16.20 «Развод па-руску».
17.20 «І зноў прывітанне!».
18.25 «Надзвычайнае здарэнне». Агляд за тыдзень.
19.00 «Сёння. Падагульняючая праграма».
20.00 «Чыстасардэчнае прызнанне».
20.50 «Цэнтральнае тэлебачанне».
22.05 Серыял «Глухар».
0.55 «Увага: вышук!».
1.25 «Футбольная ноч».

ны астэ а ханд роз са з'я ва мі
цэрвікалгіі і краніялгіі на фоне
прыроджаных асаблівасцяў будовы. Дыягназ пастаўлены ў
9 гадоў. Было ўжо дзве рэанімацыі. Пакутуе ад галавакружэння,
дрэннага самаадчування. Ці паддаецца такі дыягназ лячэнню?
Дзе можна атрымаць найлепшае
лячэнне?
— Мяркуючы па ўсім, у вашага
сына прыроджаная паталогія шыйнага аддзела пазваночніка. Магчымая анамалія развіцця. Неабходна
назірацца ў дзіцячага неўролага
па месцы жыхарства. Пры немагчы мас ці атры ман ня на леж на га
лячэння па месцы жыхарства вас
павінны накіраваць ва ўстанову
рэспубліканскага ўзроўню.
— Капыльскі раён, Марыя
Афанасьеўна. 73 гады. Больш за
30 гадоў пакутую ад гіпертаніі.
П'ю клафелін, каптапрыл, анапрылін, феназепам. 15 гадоў назад пальцы на левай назе сталі
халоднымі. Хірург паставіў дыягназ — неўралгія, сказаў, што дапамагчы можа толькі масаж. Летась халоднай стала ўся ніжняя
палова тулава. Урач сказаў, што
гэта неўралгія сядалішчнага нерва. А ў гэтую зіму і вока, і вуха
баліць, здаецца, уся ўжо ледзяная. Кажуць, пры такім дыягназе
можа дапамагчы іголкатэрапія.
Як вы ставіцеся да гэтага?
— Прэпараты, якія вы прымаеце, павінны былі прызначацца
тэрапеўтам і зніжаць ціск да прымальных лічбаў, паколькі гіпертанія
з неадрэгуляваным ціскам можа
выклікаць сур'ёзныя ўскладненні. Дыягназ «неўралгія» павінен
выставіць неўролаг, а не хірург.
Змяненне, пахаладанне нагі не
з'яўляецца характэрным для дыягназу, які вы называеце. Іголкатэрапія не можа быць панацэяй у
гэтым выпадку, яна не зменіць ваш
артэрыяльны ціск, адчувальнасць
тулава і нагі. Лепш за ўсё падысці
ў паліклініку да неўролага і кардыёлага, якія вызначацца з лячэннем
па двух профілях.
— Валожынскі раён, Соф'я
Іванаўна. 65 гадоў. Год назад перажыла моцны стрэс, пасля чаго
пачалі мярцвець губы і язык з
левага боку. Змярцвенне папаўзло ўгару, пачало нямоцна ба-

лець левае вока. Афтальмолаг
сказаў, што паталогіі няма. Боль
засяродзіўся ў адным месцы —
баліць галава над левым брывом, часта коле ў левую скроню.
Левая частка галавы нібыта не
свая, неяк нават не адчуваю яе.
Боль узмацняецца ноччу. Неўролаг у Валожыне прызначыў
кавінтон 3 разы ў дзень, прапісаў сродкі для абязбольвання.
У Маладзечне зрабіла тамаграфію мозгу: прыкметы энцэфалапатыі, пухлін няма. Неўролаг
сказаў піць курсамі серміён,
прыняць 5 уколаў эмаксіпіну і
актавегіну. Лепш мне не стала.
— Сімптаматыка, якую вы апісваеце, характэрная для неўралгіі
трайчастага нерва. Аднак, каб выставіць дакладны дыягназ, трэба
вас абследаваць. Пры неўралгіі
трайчастага нерва камп'ютарная
тамаграфія можа мець нармальныя параметры. Неабходна падабраць лячэнне, адэкватнае вашаму захворванню. Звярніцеся, калі
ласка, на гэты раз да неўролага ў
абласной бальніцы.
— Дзятлаўскі раён, Сяргей. Пасля моцнага стрэсу жонка страціла сон. Не спіць вось
ужо гадоў шэсць... Звычайныя
заспакаяльныя сродкі не дапамагаюць. Можа, трэба абследавацца? Што вы параіце рабіць?
— Трэба звярнуцца да псіхатэ ра пеў та і прай сці на леж нае
лячэнне ў аддзяленні памежных
станаў.
— Слуцк, Міхаіл Мікалаевіч.
Дыягназ — сіндром пазваночнай
артэрыі з параксізмамі... Галава
кружыцца. Ці ёсць якое-небудзь
кардынальнае лячэнне?
— Сіндром пазваночнай артэрыі
абумоўлены пашкоджаннем шыйнага аддзела пазваночніка, часцей
за ўсё, міжпазваночнай грыжай або
з'явай астэахандрозу ці спандылёзу. З пазваночнай артэрыі адыходзяць артэрыі, якія забяспечваюць
кроўю вестыбулярны апарат. Шыйны астэахандроз можа выклікаць
пашкоджанне пазваночнай артэрыі, парушаць вестыбулярны кровазварот, што будзе правакаваць
прыступы галавакружэння, млосць.
Такі стан звычайна бывае вострым.
Каб пазбавіцца гэтых сімптомаў,
трэба прымаць вестыба — 16 мг
3 разы ў дзень, бетасерк — 48 мг
у суткі. Доктар павінен рэкамендаваць вам і мачагонны прэпарат, каб
зняць ацёк вестыбулярнага апарату, а таксама сасудзістыя прэпараты — серміён, вінпацэцін.
— А як трапіць на прыём у вашу клініку?
— У нас ёсць аддзяленне платных паслуг. Пазваніце ці падыдзіце
і запішыцеся на прыём.
Святлана БАРЫСЕНКА,
Вольга ШАЎКО.
(Працяг будзе.)

