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ЫЯГНАЗ «гепатыт С» не прычына для адчаю.
Спецыялісты запэўніваюць: нават пры наяўнасці пэўнай стадыі хранічнага працэсу чалавек
можа жыць яшчэ вельмі доўга, прычым абсалютна паўнавартасна. Але... неабходна правільнае
лячэнне і выконванне рэкамендацый урача.
Гепатыт С — інфекцыйнае захворванне, якое
характарызуецца пашкоджаннем печані. Вірусны гепатыт С — найбольш частая прычына
развіцця цырозу і раку печані.

крыві на наяўнасць антыцел да віруса і на наяўнасць
фрагментаў самога віруса. У апошнія гады нярэдкім
становіцца «выпадковае» ўстанаўленне дыягназу
гепатыту С пры абследаванні з прычыны іншых захворванняў, перад родамі або перад аперацыяй.
Асабліва важна праводзіць даследаванне на наяўнасць гепатыту С у групах рызыкі: у асоб, якія мелі ў мінулым пераліванні крыві, аперацыі; хварэлі на жаўтуху;
наркаманаў; дзяцей, якія нарадзіліся ад маці, хворых на
гепатыт; асоб, якія вядуць бязладнае палавое жыццё.

Небяспечныя татуіроўкі

Генеральнае адступленне хваробы

Крыніцай заражэння з'яўляецца кроў інфіцыяванага чалавека. Некалькі дзесяцігоддзяў таму асноўнымі шляхамі заражэння былі пераліванні донарскай
крыві і хірургічныя ўмяшанні. З увядзеннем прафілактычных мерапрыемстваў, а менавіта тэсціравання
на вірус «С» донарскай крыві і выкарыстання толькі
аднаразовых шпрыцаў і інструментаў, асноўным шляхам заражэння стала выкарыстанне нестэрыльных
іголак пры ўвядзенні наркотыкаў, нанясенні татуіровак, пірсінгу. Заражэнне магчымае і палавым шляхам, асабліва пры наяўнасці некалькіх палавых партнёраў. Перадача віруса ад інфіцыяванай маці дзіцяці
адбываецца пры родах у 5 працэнтах выпадкаў.
Дарэчы, жанчын маладога ўзросту можна аднесці
да групы рызыкі па гепатыце С. Бо ім можна заразіцца не толькі пры пераліванні крыві і лячэнні зубоў,
але і пры наведванні цырульняў і салонаў прыгажосці,
калі там карыстаюцца нестэрыльнымі інструментамі.
У гэтым плане небяспечныя манікюр, расчэсванне
валасоў вострым грэбнем, вышчыпванне броваў, эпіляцыя, праколванне вушэй, татуіроўка і іголкаўколванне. Таму жанчынам ёсць над чым задумацца.

Асновай сучаснага лячэння гепатыту С з'яўляюцца прэпараты інтэрферону-альфа. Інтэрфероны — гэта бялкі, якія выпрацоўваюцца ў арганізме кожнага
чалавека і валодаюць супрацьвіруснай актыўнасцю.
Аднак часам гэтай актыўнасці бывае недастаткова
для барацьбы з каварным і зменлівым «хамелеонам»
— вірусам гепатыту С. Увядзенне прэпаратаў інтэрферону дапамагае арганізму справіцца з інфекцыяй.
Спалучэнне інтэрферону з іншымі супрацьвіруснымі
прэпаратамі значна павышае эфектыўнасць тэрапіі.
Гарантыяй поспеху з'яўляецца як мага больш раннія
вызначэнне дыягназу і пачатак лячэння.

Нячутны поступ хваробы
Галоўная небяспека гепатыту С у тым, што пасля
заражэння яўных сімптомаў захворвання можа і не
быць. У 80 працэнтах выпадкаў востры перыяд інфіцыявання праходзіць без бачных сімптомаў. Толькі
ў 5 працэнтаў людзей пасля заражэння развіваецца
так званая жаўтушная форма вострага гепатыту —
цямнее мача, жаўцеюць бялкі вачэй і скура. Часцей
характэрныя лёгкія формы жаўтухі, якія часам увогуле праходзяць незаўважанымі. (Колер скуры не змяняецца, жаўцеюць толькі склеры вачэй. На кароткі
час можа пацямнець мача — яна становіцца колеру
піва, а стул, наадварот, абясколерваецца.)
Каварства віруса гепатыту С заключаецца ў тым,
што перыяд скрытага працякання хваробы можа доўжыцца некалькі гадоў. Часта пасля заражэння чалавек
адчувае сябе абсалютна здаровым, а першыя сімптомы
захворвання праяўляюцца толькі на позняй стадыі цырозу печані, калі хвароба цяжэй паддаецца лячэнню.
Асаблівасць гепатыту С — надзвычай высокая
частата хранізацыі інфекцыі. Хранічная пажыццёвая
інфекцыя і прагрэсуючае захворванне печані развіваецца ў 85 працэнтаў інфіцыяваных.

«Непячоначныя» сімптомы
Важна ведаць, што жаўтуха пры хранічным гепатыце С бывае вельмі рэдка, як правіла, ужо на фоне
цырозу. Найбольш частымі сімптомамі хваробы з'яўляецца слабасць, павышаная стамляльнасць. Вірус
пашкоджвае не толькі печань, але і іншыя органы.
Таму часцей, чым жаўтуха, назіраюцца такія «непячоначныя» сімптомы, як болі ў суставах і мышцах,
скурныя высыпкі, павышэнне тэмпературы. Да іх
могуць далучацца ваніты, страта апетыту.
Скрытае бессімптомнае цячэнне хваробы або
наяўнасць «непячоначных» сімптомаў — асноўныя
прычыны позняга ўстанаўлення правільнага дыягназу. Паколькі без лячэння хвароба прагрэсуе, вельмі
важна своечасова выявіць наяўнасць гепатыту С і
пачаць неабходнае лячэнне.

«... І не забудзьце здаць кроў!»
У цяперашні час распрацаваны даступныя метады
дыягностыкі гэтай інфекцыі. Асноўны метад — аналіз

Як пазбегнуць абвастрэння?
Адразу пасля выпіскі са стацыянара хворыя на
гепатыт С пераходзяць у рукі ўрача-інфекцыяніста.
Ён праводзіць дыспансэрныя назіранні кожныя тры
месяцы на працягу першага года. Трэба рэгулярна
здаваць кроў на біяхімічнае даследаванне і на антыцелы да гепатыту С. Калі чалавек выздаравеў і
антыцелы ў крыві больш не выяўляюцца, то ўсё роўна
назіранне працягваецца яшчэ год.
Каб трымаць хваробу ў цуглях, хворым даводзіцца
ісці на пэўныя ахвяры. Для іх пажаданыя ўмераныя
фізічныя нагрузкі. Медыкі і ў далейшым рэкамендуюць ім прытрымлівацца дыеты. Харчаванне павінна
быць дробным — 4—5 разоў у дзень невялікімі порцыямі. Ежу варта гатаваць на пары, адварваць або
запякаць у духоўцы.
Урачы раяць назаўсёды адмовіцца ад наварыстых
мясных і грыбных булёнаў, агароднінных адвараў, тлустага мяса (свініны, бараніны і да т.п.). Неабходна забыць
пра вяндліну і кансервы. Нельга дадаваць у ежу вострыя
прыправы: воцат, перац, гарчыцу, хрэн. Нават маленькая доза алкаголю за святочным сталом можа выклікаць
абвастрэнне захворвання. І гэта яшчэ не ўсё: соль, шакалад, какава і здоба — таксама ворагі хворай печані.
Але, нягледзячы на такую жорсткую дыету, пацыент усё-такі можа адвесці душу і паласавацца
варэннем, мёдам, вінаградам або кавуном. Дазваляюцца тварог, кефір, ёгурт, зяленіва і агародніна.
З напояў: гарбата, нямоцная кава (лепш з малаком),
адвар шыпшыны, салодкія сокі і морсы.
З вялікай асцярогай варта ўжываць лекі — іх прыём абавязкова павінен быць узгоднены з урачом-інфекцыяністам. Гэта звязана з тым, што большасць
прэпаратаў разбураецца ў печані, а лішняя нагрузка
ёй зусім не патрэбна.

Як папярэдзіць хваробу?

 Будзьце пільныя і не рызыкуйце дарэмна. Не
наведвайце сумніўныя салоны прыгажосці і цырульні,
не давярайце сваё здароўе тым, хто не мае ліцэнзіі
на права практыкаваць на доме.
 У любой медустанове пераканайцеся, што стандартныя меры засцярогі строга захоўваюцца.
 Хоць рызыка перадачы віруса пры палавым
кантакце не надта вялікая, яе можна знізіць яшчэ
больш, выкарыстоўваючы прэзерватыў або іншы
бар'ерны супрацьзачаткавы сродак.
 Калі ў доме ёсць хворы на гепатыт, усе члены
сям'і павінны захоўваць правілы асабістай гігіены і
карыстацца толькі індывідуальнымі расчоскамі, манікюрнымі інструментамі, брытвамі, эпілятарамі, шчыпчыкамі для броваў, зубнымі шчоткамі і да т.п.
Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Галавакружэнне, слабасць, мушкі ў вачах. Як часта гэтыя прыкметы лёгкага
недамагання мы прымаем за праявы
стомленасці або авітамінозу. І моцна памыляемся. Нярэдка гэта сімптомы анеміі (у перакладзе з грэчаскай — «бяскроўе»; у народзе — «малакроўе»). Але
не трэба думаць, што гэта азначае, быццам у арганізме зменшылася колькасць
крыві. Праблема ў іншым — у змяншэнні колькасці эрытрацытаў (чырвоных
крывяных клетак) з адначасовым зніжэннем утрымання гемаглабіну.
Гемаглабін складаецца з дзвюх частак:
буйной бялковай малекулы — глабіну і ўбудаванага ў яе гема, у цэнтры якога знаходзіцца іон жалеза. Жалеза лёгка ўступае ў
сувязь з кіслародам паветра і ўдзельнічае ў
яго транспарціроўцы да ўсіх клетак арганізма, падтрымліваючы яго жыццядзейнасць.
Акрамя таго, жалеза ўваходзіць у склад міяглабіну — бялка, які запасае кісларод у мышцах, а таксама змяшчаецца яшчэ больш чым
у 70 розных ферментах. Таму пры дэфіцыце
жалеза парушаюцца ахоўныя і адаптацыйныя сілы арганізма і абмен рэчываў.
Асноўная прыкмета анеміі — бледнасць скурных пакроваў і бачных слізістых (слізіс тай абалонкі поласці рота,
пазногцевага ложа, кан'юнк тывы павек).
Пры працяглым дэфіцыце жалеза з'яўляюцца скажэнне смаку (паяданне вапны, гліны,
сырой бульбы) і нюху (падабаюцца рэзкія
пахі бензіну, фарбаў, лакаў), развіваюцца
запаленне і трэшчыны языка, куточкаў губ,

патанчэнне і ломкасць пазногцяў. Людзі з
жалезадэфіцытам часцей хварэюць на ВРВІ,
што, у сваю чаргу, яшчэ больш узмацняе
наяўны дэфіцыт жалеза.
Вылучаюць некалькі прычын узнікнення недахопу жалеза і развіцця жалезадэфіцытнай анеміі:
 недастатковае паступленне жалеза з
ежай;
 павышаная патрэбнасць арганізма ў
жалезе (назіраецца ў дзяцей і падлеткаў,
у жанчын падчас цяжарнасці і кармлення
грудзямі);
 парушэнне ўсмоктвання жалеза ў стрававальным тракце на фоне хранічных захворванняў органаў стрававальнай сістэмы;
 страта жалеза ў выніку крывацёкаў
(менструацыі ў жанчын, хранічныя крывацёкі
з гемараідальных вузлоў і да т.п.).
Як папярэдзіць развіццё жалезадэфіцытнай анеміі?
КРОК ПЕРШЫ
Перш за ўсё неабходна ўжываць прадукты, што ўтрымліваюць жалеза. Яно павінна
лёгка засвойвацца арганізмам. Насуперак
распаўсюджанай думцы, яблыкі і шакалад
не садзейнічаюць падтрыманню нармальнай колькасці гемаглабіну ў крыві. Справа
ў тым, што завязь яблыка сапраўды ўтрымлівае шмат жалеза. Аднак у спелым плодзе яго менш. Акрамя таго, жалеза ў такіх
прадуктах, як яблыкі, шакалад або грэчка,
чалавечы арганізм чамусьці ігнаруе.
Лепш за ўсё неабходнае чалавеку жалеза засвойваецца ім з «чырвоных» мясных

Язва дванаццаціперснай кішкі
— хвароба распаўсюджаная,
пра яе чуў кожны. Але мала
хто ведае, што ў большасці
выпадкаў лакалізуецца язва
ў верхняй частцы кішкі.
Анатамічныя падрабязнасці,
магчыма, былі б лішнімі,
калі не прымаць да ўвагі,
што папярэднічае язве,
як правіла, бульбіт — немач,
пра якую чалавек часта
даведваецца, калі гэты самы
бульбіт ужо паўнацэнная язва.
Бульбіт — запаленне слізістай
абалонкі цыбуліны дванаццаціперснай кішкі (таго яе ўчастка, які
мяжуе са страўнікам).
Адным з асноўных фактараў узнікнення захворвання з'яўляецца
інфекцыя, выкліканая бактэрыяй
Helіcobacter pylorі (Нр). Пры гэтай
інфекцыі бульбіт узнікае на фоне
хелікабактэрнага гастрыту і скідвання кіслага страўнікавага змесціва ў дванаццаціперсную кішку.
Нярэдка бульбіт праяўляецца
ў раннім дзяцінстве па прычыне
празмернай рухавасці дванаццаціперснай кішкі. Калі ў чалавека
празмерная рухавасць дванаццаціперснай кішкі, то гэта садзейнічае
ўзнікненню непатрэбных дадатковых петляў. У апошніх збіраецца
ежа, якая не можа быць нармальна ператраўлена і з'яўляецца ідэальным асяродкам для размнажэння бактэрый.
Вост ры буль біт можа быць
спра ва ка ва ны зло ўжы ван нем
алкаголю, рознымі атручэннямі,
а таксама прыёмам лекаў, што
ўздзейнічаюць на слізістую абалонку страўнікава-кішачнага тракту.
Прычынай вострай формы захворвання таксама можа стаць траўма страўнікава-кішачнага тракту
ў выніку пападання іншароднага
цела. Хранічны бульбіт узнікае на
фоне лямбліёзу, глісных інвазій і
хваробы Крона.
Найбольш тыповай праявай
бульбіту з'яўляецца ныючы, радзей схваткападобны боль у
падлыжачнай вобласці, звязаны з адчуваннем лёгкага голаду.
Бульбіт нярэдка суправаджаецца
пякоткай, млоснасцю, моцнымі запорамі. Пры абвастрэнні хваробы
назіраецца агульнае недамаганне,
галаўны боль, вегетатыўныя парушэнні. Пры працяглым перапынку
паміж прыёмамі ежы могуць узнікаць мышачная слабасць, дрыжанне ў целе, патлівасць.
У выпадку, калі слізіс тая па-

крываецца паверхневымі ранкамі
— эрозіямі, гавораць пра эразіўны бульбіт. Менавіта гэты варыянт
захворвання пры несвоечасовым
лячэнні даволі часта пераходзіць у
язвавую хваробу дванаццаціперснай кішкі.
Адзіным надзейным метадам
вызначэння стану слізіс тай абалонкі лічыцца гастрадуадэнаскапія — агляд слізістай пры дапамозе
эндаскопа. Пры гэтым можна не
толькі ўбачыць ступень запалення, наяўнасць, памеры і колькасць
эрозій, але і правесці дадатковыя
да сле да ван ні. Для вы значэн ня
пры чы ны буль бі ту пра вод зяць
аналіз на хелікабактэрную інфекцыю і поўнае абследаванне органаў СКТ.
Медыкаментознае лячэнне прызначаецца, зыходзячы з прычын
узнікнення бульбіту. Пры наяўнасці Нр праводзіцца курс антыбіётыкатэрапіі. Калі бульбіт выкліканы
паразітамі, то прызначаецца супрацьпаразітарнае лячэнне. У абавязковым парадку доктар прапіша
сродкі для нармалізацыі сакрэцыі
салянай кіслаты, прэпараты, якія
паскараюць загойванне слізістай
абалонкі і якія рэгулююць маторыку СКТ.
Хвораму на бульбіт у першую
чаргу неабходна скарэктаваць
свой лад жыцця: перагледзець
рацыён і рэжым харчавання,
вы клю чыць шкод ныя звыч кі
(такія, як ужыванне алкаголю і
курэнне), знізіць нервова-эмацыянальную нагрузку. У перыяд
абвастрэння немачы рэкамендуецца механічнае, тэрмічнае і хімічнае
ашчаджэнне слізістай.
Яшчэ адзін фактар, які садзейнічае ўстараненню бульбіту, —
гэта якасць жавання. Чым лепш
перажаваная ежа, тым большая
верагоднасць таго, што ў страўніку ўтвараецца так званы хімус
— паўвадкая маса, якая складаецца з часткова ператраўленай ежы
і страўнікавага соку. А паколькі
апошні, вобразна кажучы, «заняты
сваёй работай», яго агрэсіўнасць
змяншаецца. Таму, калі сядаеце
за абедзенны стол, абстрагуйцеся
ад турбот, тэлевізара, газет і не
пашкадуйце 20—30 хвілін на яду.
Важны і рытм харчавання. Нельга, паснедаўшы ў 8 гадзін раніцы,
абедаць у 8 вечара, а вячэраць бліжэй да апоўначы. Лепш есці часта,
дробнымі порцыямі.
Пры бульбіце давядзецца выключыць вострыя, тлустыя, кіс-
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прадуктаў: ялавічыны, цяляціны, мяса труса,
крывяных каўбас. Дарэчы, распаўсюджанае
апошнім часам вегетарыянства, асабліва
строгае, — прамы шлях да недахопу жалеза
ў арганізме. Мясныя стравы пажадана ўжываць з агароднінай або садавіной. Або запіваць сокамі, якія ўтрымліваюць дастатковую
колькасць вітаміну С. Менавіта ён спрыяе
хуткаму засвойванню жалеза. Апельсінавы,
грэйпфрутавы або ананасавы сокі могуць
стаць добрымі памочнікамі арганізму.
КРОК ДРУГІ
У шэрагу прадуктаў з вялікім утрыманнем
жалеза асобна можна вылучыць чырвонае
вінаграднае віно. Яно здольнае не толькі павысіць узровень гемаглабіну ў крыві,
але і дапамагчы абнаўленню клетак крыві.
Акрамя таго, чырвонае віно — цудоўны антыаксідант. Зразумела, што віно ў вялікіх
колькасцях — гэта ўжо алкаголь. А вось па
паўфужэра ў дзень падчас яды — выдатны
прафілактычны сродак.
КРОК ТРЭЦІ
Нельга забываць пра вітаміны і мінералы. Асабліва пра вітамін Е. Гэта магутны
антыаксідант, які перашкаджае старэнню і
гібелі клетак крыві. Кобальт, нікель, марганец — той склад мінералаў, які неабходны
арганізму. Усё гэта прысутнічае ў комплексах вітамінаў і мінералаў «Алігавіт», «Юнікап». Аднак некаторыя спецыялісты лічаць,
што кожны пэўны кампанент лепш ужываць
асобна. Так ён дзейнічае лепш.
КРОК ЧАЦВЁРТЫ
Асабліва важна сачыць за гемаглабінам

ЦЫБУЛІНА З БУЛЬБІТАМ
лыя стравы, наварыстыя супы,
марынады, шакалад, моцную
гарбату, асабліва каву. Дарэчы,
апошняя — гэта бізун, прычым не
толькі для «ўзбадзёрвання» арганізма, але і для страўніка: кафеін
стымулюе ўтварэнне страўнікавага
соку. Між тым многія п'юць каву
ўвогуле нашча, чым павялічваюць
рызыку захворвання. Калі не можаце адмовіцца ад кавы, моцнай
гарбаты, успомніце добрую англійскую традыцыю і піце іх з вяршкамі, малаком. Што датычыцца мяса
— лепш, каб яно было адвараным.
Садавіну і агародніну пажадана тушыць, запякаць. Альбо жуйце іх у
свежым выглядзе так доўга, каб у
роце атрымаўся сок — маркоўны,
капусны, яблычны. (Дарэчы, маркоўны сок нармалізуе павышаную
кіслотнасць страўнікавага соку:
прымайце 1/4 шклянкі 3 разы на
дзень за 40 хвілін да яды.)
Добра выпіць раніцай нашча
за 30 хвілін да яды шклянку мінеральнай вады ў крыху падагрэтым
выглядзе і абавязкова без газу (не
забудзьцеся з вечара адкаркаваць
бутэльку).
Змагацца з бульбітам
дапамогуць і травы
 Настой рамонку і ісландскага
моху гатуйце з разліку 2 ст. лыжкі
іх сумесі на 2 шклянкі кіпеню, настойвайце 1 гадзіну. Піце па 0,5
шклянкі 3 разы на дзень да яды.
 Прыгатуйце настой кары дуба: вазьміце 1 ст. лыжку без горкі на шклянку кіпеню. Заварваць
лепш у тэрмасе. Вытрымаць 6—8
гадзін. Прымаць па 1/4 шклянкі
2—3 разы на дзень перад ядой.
 Мож на пры га та ваць і такі збор: змяшайце па 2 ст. лыжкі
кветак рамонку, кораня алтэі, лакрычніку і травы святаянніку. Заліце
2 ст. лыжкі збору 2 шклянкамі кіпеню ў тэрмасе на ноч. Выпіце на
працягу дня ў цёплым выглядзе за
30 хвілін да яды і на ноч.
 Збор «духмяны»: вазьміце
па 25 г лісця шалфею, травы маярану, лісця мяты, кветак лаванды.
Прыгатуйце настой і прымайце яго
па 0,5—1 шклянцы пасля абеду і
вячэры.
 Плады фенхелю, корань валяр'яну — па 10 г, лісце мяты — 20
г, кветкі рамонку — 60 г. Прыгатуйце настой. Піце па 1 шклянцы
пры коліках і адчуванні цяжару ў
страўніку.
Падрыхтавала
Вольга КУЛІНКОВІЧ.

жанчынам у крытычныя дні. Нават падчас
не пра цяглых мен струа цый яго ўзро вень
значна падае. А ў перыяд працяглай страты
крыві, звязанай з парушэннем менструальнага цыкла, ён можа дасягнуць крытычнай
адзнакі. Гэта правакуе развіццё анеміі. Таму наведванне гінеколага — неад'емная
пра цэ ду ра пра фі лак ты кі гэ тай не мачы.
Празмерныя фізічныя нагрузкі ў гэты час
непажаданыя, паколькі расход кіслароду,
яко га і так не стае ў ар га ніз ме, па вя лічваецца.
КРОК ПЯТЫ
Пры нізкім гемаглабіне мала ўключаць у
рацыён прадукты, багатыя на жалеза. Важна
ведаць, што прадукты з высокім утрыманнем
кальцыю рэзка зніжаюць засваенне жалеза.
Таму, каб павысіць гемаглабін у арганізме,
хаця б на час варта адмовіцца ад малака і
малочных прадуктаў. Калі гэта немагчыма,
ешце жалеза- і кальцыйзмяшчальныя прадукты ў розны час.
Засваенне жалеза таксама зніжаюць чай,
кава, арэхі, бабовыя.
КРОК ШОСТЫ
Медыцына пакуль не прыдумала іншага
спосабу вызначэння дэфіцыту жалеза ў крыві, акрамя звыклага агульнага аналізу крыві.
Ён якраз і дае магчымасць урачу меркаваць
аб суадносінах крывяных клетак. Але каб
уяўленне было поўным, неабходна праходзіць гэту працэдуру не радзей як два разы
на год. Пры стрэсавым характары нашага
жыцця такая перыядычнасць дазволіць не
прапусціць пачатак хваробы.

Доктар адкажа
ЁСЦЬ ПЫТАННІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ...
Да канца месяца на «гарачай» лініі
Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) дзяжурыць плануюць:
28 сакавіка — галоўны дзяржаўны санітарны ўрач горада Мінска
Фёдар Аляксандравіч ГЕРМАНОВІЧ.
29 сакавіка — галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Савецкага раёна
горада Мінска Уладзіслаў Вячаслававіч ЗУБЕЛЕВІЧ.
30 сакавіка — галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Фрунзенскага
раёна горада Мінска Аляксандр Леанідавіч ВОЙЦІК.
31 сакавіка — галоўны ўрач мінскага абласнога скурна-венералагічнага дыспансэра Людміла Аляксандраўна КАЛАСКОВА.
«Гарачая» лінія ўпраўлення аховы здароўя
Мінаблвыканкама (017) 220 20 25
28 сакавіка — загадчык хірургічнага аддзялення №1 Мінскай абласной клінічнай бальніцы Дзмітрый Аляксандравіч ЧЭПІК.
29 сакавіка — загадчык філіяла № 1 «Атолінская бальніца» Мінскай
цэнтральнай раённай бальніцы Мікалай Рыгоравіч ГРЫШУК.
30 сакавіка — намеснік галоўнага ўрача Мінскага абласнога клінічнага
цэнтра «Псіхіятрыя — наркалогія» Вячаслаў Уладзміравіч САЛАДУХА.
31 сакавіка — намеснік галоўнага ўрача Мінскай абласной клінінчай
бальніцы Яраслаў Леанідавіч ПЕРАЛЫГІН.
1 красавіка — намеснік галоўнага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Аксана Уладзіміраўна ЗАРОДАВА.

Дата ў гісторыі: 98 гадоў таму ў Мінску
адкрыты першы выцвярэзнік
21 сакавіка 1913 года губернскі камітэт папячыцельства аб народнай
цвярозасці адкрыў у Мінску «прытулак для працвярэжвання» асоб, якія
затрымліваліся ў п'яным выглядзе чынамі паліцыі. Як нагадвае карэспандэнт агенцтва «Мінск—Навіны», на абсталяванне і адкрыццё гэтага
прытулку, а таксама на наём фельчара і вартаўніка былі асігнаваны 743
рублі. Зачынілі выцвярэзнік 1 верасня 1914 года, калі ў Расійскай імперыі
ў сувязі з пачаткам Першай сусветнай вайны была ўведзена забарона
на продаж алкаголю.
Дзмітрый ІСАЙЧУК, «Мінск—Навіны».

ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
Адрес: г. Дзержинск, ул. Фоминых, 6, 222720
Ф.И.О. руководителя: Битченко Н.Н.
Ф.И.О. гл. бухгалтера: Воронова Т.Ф.
УНП 600005728
Осн. вид деятельности: ремонт с/х техники
Единица измерения: млн руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2011 года
АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Вложения во внеобор. активы
Итого по разделу 1
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
Налоги по приобретенным товарам,
работам, услугам
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Кредиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Денежные средства
Итого по разделу 2
БАЛАНС (190+290)
ПАССИВ

ЗДАРОВЫЯ ЗУБЫ — СТРАХОЎКА
І АД ДЫЯБЕТУ, І АД АТЭРАСКЛЕРОЗУ

А КОЖНАГА беларуса ў сярэднім
Н
прыпадае 1,5 наведвання дзяржаўных стаматолагаў у год. Усяго
ў дзяржаўным сектары было зарэгістравана летась 14 млн 140 тысяч
зваротаў плюс 784 тысячы — у недзяржаўных арганізацыях, якія аказваюць насельніцтву стаматалагічную
дапамогу. Многа гэта ці мала? Згодна
з рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожны чалавек
павінен сама меней двойчы на год
наведваць стаматолага з прафілактычнымі мэтамі...
— На жаль, але стаматалагічнае здароўе
наша насельніцтва звязвае, у першую чаргу,
з эстэтыкай. У большасці людзей адсутнічае
разуменне, што ад стаматалагічнага здароўя
залежаць стан усіх нашых унутраных органаў,
страўнікава-кішачнага тракту, крыві, скуры і
ўвогуле якасць нашага жыцця, — канстатуе
намеснік начальніка ўпраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства
аховы здароўя Людміла ЖЫЛЕВІЧ. — Даказана, што прафілактыка стаматалагічных
захворванняў замаруджвае прагрэсаванне
атэрасклератычных парушэнняў, цукровага
дыябету, спрыяе змяншэнню частаты абвастрэнняў захворванняў бронха-лёгачнай сістэмы. А мы бяжым да доктара часцей за ўсё,
калі нам ужо штосьці баліць. І гэта абсалютна
няправільна.

— Цяжка ўявіць сабе, каб чалавек спакойна чакаў выдалення і замены якоганебудзь іншага свайго органа, аднак што
тычыцца здароўя зубоў, то з імі многія
расстаюцца з лёгкасцю, маўляў, выдалю
сабе «дрэнныя» зубы, а на іх месца ўстаўлю потым новыя. Гэта, прабачце, нонсенс,
— дзеліцца сваім бачаннем сітуацыі загадчык кафедры агульнай стаматалогіі
БелМАПА Наталля ЮДЗІНА. — Такую
псіхалогію трэба тэрмінова змяняць...
Як сведчыць праведзенае эпідэміялагічнае даследаванне, найбольш высокі
працэнт карыесу выяўляецца ва ўзроставай групе 35—44 гады: у людзей гэтага
ўзросту карыёзнай хваробе падвержаны 13
зубоў з 32. Дарэчы, рэалізацыя 10-гадовай
Нацыянальнай праграмы прафілактыкі захворванняў на карыес зубоў і захворванняў
перыядонту прынесла добрыя вынікі, асабліва ва ўзроставых групах 6-гадовых і 12-гадовых дзяцей. Працэнт здаровых шасцігадовых дзяцей павялічыўся з 17,6 працэнта
ў 1999 годзе да 23,8 працэнта ў 2010 годзе.
Інтэнсіўнасць карыесу пастаянных зубоў у
12-гадовых дзяцей зменшылася з 3,5 у 1999
годзе да 2,27 у 2010 годзе і ацэньваецца
спецыялістамі як нізкая. У 18-гадовых маладых людзей колькасць карыёзных зубоў
зменшылася на адзінку — да 5,7. Зменшылася і колькасць зубоў, выдаленых у 18-гадовым узросце, хоць, безумоўна, выдаленых зубоў у такім узросце ўвогуле быць не
павінна. А ва ўзроставай групе 35-44 гады
сярэдняя колькасць карыёзных зубоў стабілізавалася і склала летась 11,93.
На думку галоўнага пазаштатнага
дзіцячага стаматолага г. Мінска Аляксандра ЖАРДЗЕЦКАГА, толькі ад бацькоў
залежыць, наколькі здаровыя будуць у іх
дзіцяці малочныя, а затым і пастаянныя зубы. Удзел стаматолага нават менш важны,
чым удзел адукаваных бацькоў, якія ведаюць, чым дзіця трэба карміць і як правільна
чысціць зубы. А наведваць дзіцячага стаматолага трэба яшчэ да таго, як у дзіцяці
з'явяцца першыя зубкі, каб той мог выявіць

нейкія анамаліі, якія пазней могуць паўплываць на стаматалагічнае здароўе.
— Майце на ўвазе, што карыес імкліва
маладзее, — папярэджвае спецыяліст. — І
нярэдка бацькі не паспяваюць парадавацца
першаму зубіку, як той праз пару месяцаў
пачынае чарнець. Салодкія кампоты, падсалоджаная вадзічка зусім не спрыяюць
здароўю дзіцячых зубоў.
На працягу двух гадоў у некалькіх мінскіх школах праводзіўся эксперымент. Дзеці
былі «ўзброеныя» дзіцячай зубной пастай
і дзіцячым зубнымі шчоткамі, прадстаўленымі адной з кампаній-спонсараў. Пасля
прыёму ежы малыя пад кантролем сваіх
педагогаў чысцілі зубы. Вынікі пераўзышлі
ўсе чаканні: зубы сталі намнога чысцейшымі (чысціня вызначалася спецыяльнымі індэксамі), адпаведна рэзка знізілася і
захваральнасць дзяснаў, якую выклікае
дрэнная гігіена рота (узровень гінгівітаў
зменшыўся ў дзяцей на 50 працэнтаў).
— Нам удалося даказаць, што не мае
значэння, якая выкарыстоўваецца паста (з фторам, кальцыем, лячэбна-прафілактычная, гігіенічная і г.д.). Галоўнае
ў прафілактыцы захворванняў карыесу
і перыядантыту — гэта чысціня зубоў, —
дадаў Аляксандр Жардзецкі.
Людміла Жылевіч звярнула ўвагу на адну цікавую тэндэнцыю — жыхары сельскай
мясцовасці часцей за гараджан прыбягаюць да прафілактыкі:
— У сельскай мясцовасці стаматолагі
самі ідуць да дзяцей у школу, запрашаюць
выхаванцаў дзіцячых садкоў з выхавацелямі
двойчы на год да сябе на ФАПы, прычым,
што мне асабіста імпануе, пры кантактах з
дзецьмі ўрачы не апранаюць белыя халаты.
Калі ў малодшым узросце ўрачу ўдасца заваяваць у дзіцяці давер, то і пазней маленькі
чалавечак будзе застрахаваны ад псіхалагічнага дыскафморту пры наведванні кабінета зубнога ўрача, вядома, калі бацькі не
падзеляцца з ім сваімі «ўражаннямі».
Між іншым, у старэйшага пакалення беларусаў паказчыкі стаматалагічнага здароўя

не вытрымліваюць ніякай крытыкі: 23 зуба з
32 або пацярпелі ад карыесу, або ўжо выдаленыя. Паводле еўрапейскага прагнозу на
бліжэйшыя 10 гадоў, пацыенты ва ўзроставай групе ад 65 да 74 гадоў павінны мець 20
сваіх зубоў. Для многіх немаладых беларусаў гэта пакуль сапраўдная раскоша.
Не сакрэт, што Закон «Аб дзяржаўных
сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для
асобных катэгорый грамадзян» рэзка абмежаваў кола людзей, за якім захавалася права
на бясплатнае ці льготнае зубапратэзаванне.
Таму адбыўся некаторы адток пацыентаў,
якія маюць патрэбу ў зубапратэзаванні, з
дзяржаўных клінік у прыватны сектар, хоць
прадстаўнікі дзяржаўнай медыцыны і запэўніваюць, што ў дзяржаўных медустановах
цэны на зубапратэзаванне на парадак меншыя, чым у недзяржаўным сектары. Да таго
ж у дзяржаўных установах прапаноўваюцца

аказаннем стаматалагічнай дапамогі — гэта
намнога менш, чым у папярэднія гады. Праўда,
у Міністэрстве аховы здароўя прызнаюць, што
павялічылася колькасць скаргаў, звязаных з
пытаннямі парушэння медыцынскімі работнікамі дэанталогіі. 20 працэнтаў ад агульнай
колькасці скаргаў на няякаснае стаматалагічнае лячэнне тычыліся работы дзяржаўных
медустаноў, а 80 працэнтаў незадаволеных
якасцю лячэння звярталіся да паслуг прыватных медыцынскіх цэнтраў і кабінетаў.
— Любая медыцынская паслуга павінна
быць чымсьці падмацаваная, — кансультуе галоўны стаматолаг Камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама Святлана
ГУНЬКО. — На кожнага пацыента павінна
запаўняцца амбулаторная карта — гэта святое, незалежна ад таго, у якую ўстанову
ён прыйшоў: дзяржаўную ці недзяржаўную.
Паміж адміністрацыяй, урачом і пацыентам
павінен заключацца трохбаковы дагавор,
Цяжка ўявіць сабе, каб чалавек дзе прапісваюцца гарантыйныя абавязаспакойна чакаў выдалення і замены цельствы. У амбулаторнай стаматалагічякога-небудзь іншага свайго органа, най карце распісваецца ўвесь план ляаднак што тычыцца здароўя зубоў, чэння, яго тэрміны, пацыент зацвярджае
то многія расстаюцца з імі з лёгкасцю... артапедычную канструкцыю, паведамляе
ўрачу пра выяўленыя раней супрацьпаказанні да прымянення пэўных лекавых
абсалютна ўсе тыя ж віды паслуг, што аказ- сродкаў, перанесеныя захворванні, змяненваюцца суб'ектамі гаспадарання недзяржаў- ні ў стане здароўя і г.д. Сёння дастаткова
най формы ўласнасці. Праўда, стаматалогія шмат практыкуецца альтэрнатыўных метаразвіваецца настолькі імкліва, што адсачыць даў лячэння, але ўрач павінен абавязкова
усе навінкі — няпростая задача нават для ўзгадніць з пацыентам будучае лячэнне,
прафесіяналаў. Тым не менш плёначныя паведаміць пра «плюсы» і «мінусы» таго ці
рэнтгенапараты актыўна замяняюцца на ра- іншага спосабу лячэння, магчымыя рызыкі,
дыёвізіёграфы, якія дазваляюць дастаўляць ускладненні, пабочныя эфекты. А пацыент
здымак адразу на працоўнае месца ўрача. павінен даць пісьмовую згоду на медыцынШырока прымяняюцца сучасныя фотапалі- скае ўмяшанне. Існуе тыпавы дагавор на
мерныя матэрыялы, безметалавая кераміка, аказанне платных медыцынскіх паслуг, але
а таксама дэнтальная імплантацыя. Маецца кожная ўстанова можа яго пашырыць. Да
ўвесь спектр эстэтычных рэстаўрацыйных таго ж пацыенту на рукі абавязкова павінен
матэрыялаў. Выкарыстанне сучасных матэ- выдавацца фіскальны чэк, які пацвярджае
рыялаў і тэхналогій дасягнула летась 79 пра- факт аплаты стаматалагічнай паслугі. Дагацэнтаў на бюджэтным прыёме і 96 працэнтаў ворныя абавязацельствы не толькі дысцыплінуюць усе бакі, але і дазваляюць пацыенту
— на платным.
Летась у Міністэрства аховы здароўя па- абараніць свае фінансавыя інтарэсы.
Надзея НІКАЛАЕВА.
ступіла 79 зваротаў грамадзян, звязаных з
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3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Добавочный фонд
Нераспр. прибыль (непокр. убыток)
Итого по разделу 3
4. ДОЛГОСР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5. КРАТКОСР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БАЛАНС (490+510+690)

Код
строки

На начало
года

На конец
года

110
120
140
190

2 478

2 964

35
2 513

35
2 899

210

802

1 217

220

36

49

230

4

4

240

23

17

260
290
300
Код
строки

3
868
3 381
На начало
года

11
1 298
4 197
На конец
года

410
430
450
490
510
690
700

920
2 252
-631
2 541
159
681
3 381

920
2 690
-515
3 095
144
958
4 197

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Код
На начало
строки
года
1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации
010
1727
Налоги и сборы
011
1448
Себестоимость реализованной продукции
030
1164
Прибыль (убыток) от реализации
070
284
2. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы
080
14
Налоги и сборы
081
2
Операционные расходы
100
12
Прибыль (убыток)
120
5
3. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы
130
17
Внереализационные расходы
150
78
Прибыль (убыток)
160
-66
Прибыль (убыток) (+/-070+/-120+/-160)
200
223
Налог на прибыль
250
62
Прочие налоги, сборы из прибыли
260
45
Чистая прибыль (убыток)
300
116
Наименование показателей

На конец
года
1905
1618
1456
162
58
28
50
-19
12
59
-42
101
25
45
31

Количество акционеров – всего 286, в том числе: юридических лиц – 1,
физических лиц – 285.
Информация о дивидендах и акциях
Единица
На начало
На конец
Наименование показателя
измерения
года
года
Начислено на выплату дивидендов миллионов
0
0
в данном отчетном периоде
рублей
Дивиденды, приходящиеся
рублей
0
0
на одну акцию (включая налоги)
Обеспеченность акции
тысяч
36,5
44,4
имуществом Общества
рублей
Количество простых акций,
штук
0
0
находящихся на балансе Общества
Информация о задолженности
Единица
На начало
На конец
Наименование показателя
измерения
года
года
Просроченная
миллионов
4
4
дебиторская задолженность
рублей
Просроченная
миллионов
753
943
кредиторская задолженность
рублей
Среднесписочная численность работающих (человек) – 58.

