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Раіць спецыяліст

НЕ «НАЗБІРАЦЬ БЫ»
ГРЫБКОЎ НА ПЛЯЖЫ
Адпачынак на моры-возеры, на пляжы — рэч заўсёды прыемная. І неяк
не хочацца думаць аб нейкіх хваробах. Але не заўсёды можна страчваць
пільнасць. Вось, напрыклад, такая
дакука, як грыбок, можа прычапіцца
да вас на пляжы. А пазбавіцца ад яе
вельмі няпроста. Аб грыбковых інфекцыях скуры ступняў (мікозы ступняў)
нам расказаў загадчык амбулаторнага
дэрматавенералагічнага аддзялення
Мінскага скурвендыспансэра Уладзімір ЯРОМІЧ.
Самі па сабе мікозы ступняў быццам бы
і не з’яўляюцца сур'ёзнай праблемай — ад
гэтага не паміраюць Але, з іншага боку, такая паталогія далёка не бяскрыўдная. Своечасова не распазнаная і не лечаная, мікатычная інфекцыя скуры можа садзейнічаць
распаўсюджванню хваробы на іншыя ўчасткі цела. Пацыенты з грыбковымі інфекцыямі
скуры паку туюць ад розных псіхалагічных
станаў з-за касметычных і фізічных праяў
інфекцыі. Як правіла, найбольшай рызыцы заражэння спрыяюць цяпло і вільгаць.
Таму часта людзі атрымліваюць інфекцыю
ў месцах агульнага карыстання: лазнях,
душавых, басейнах, на пляжах, у спартыўных залах.
Захворванне пачынаецца часам спакваля, непрыкметна і доў жыцца дзесяцігоддзямі. Але без лячэння амаль ніколі не
праходзіць, а часам, бывае, прыводзіць да
такіх ускладненняў, як экзэма, алергізацыя
арганізма, далучэнне другаснай гнойнай інфекцыі, рожыстае запаленне.
Аб грыбковым паражэнні пазногцевых
пласцінак можна меркаваць аб змяненні іх
знешняга выгляду — колеры, празрыстасці,
таўшчыні. Памутненне пазногцяў, з’яўленне
белаватых, жаўтаватых, шэрых ці цёмных
участкаў пазногцевай пласцінкі ў выглядзе
палос ці плям, іх падоўжаная ці папярэчная счэрчанасць, «з'едзенасць» свабоднага
краю, станчэнне аж да адарвання (ці, наадварот, патаўшчэнне да ступені падабенства
з кіпцюрамі драпежных птушак) — усе гэтыя
сімптомы сведчаць аб верагодным пашко-

Месяц

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сонца

Усход

Захад Даўжыня
дня

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.45
4.26
4.35
4.41
4.56
5.12

21.43
21.40
21.33
21.20
21.56
21.48

16.58
17.14
16.58
16.39
16.00
16.36

Iмянiны
Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсея.
К. Зоі, Караліны, Марыі, Антона,
Апанаса, Міхала, Якуба.

джанні пазногцевай пласцінкі грыбковай
інфекцыяй.
Калі вы заўважылі ў сябе падобныя сімптомы, — папярэджвае У. Яроміч, — не адкладвайце візіт да дэрматолага, які перад
прызначэннем лячэння паставіць дыягназ з
дапамогай лабараторнага даследавання.
Я ха цеў бы за сце рагчы лю дзей ад сама лячэн ня. Нягле дзячы на тое, што ў аптэ ках ёсць мноства проці грыбко вых прэпа ра таў, толь кі дэр ма толаг можа комплексна ацаніць стан пацы ен та з грыбковай інфекцыяй. І толькі спецыяліст зможа
па дабраць інды ві дуаль ны метад лячэн ня
для кож на га. Усё за ле жыць ад та го, які
гры бок вы клі каў па та ло гію і якія част кі
це ла ён пашкодзіў.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Прафілактыка мікозаў ступняў

 Штодзённа мыйце ногі цёплай вадой з
мылам ці пеністым антысептычным сродкам
у выглядзе воднага мыла «Цітэал».
 Сачыце за тым, каб вашы ступні былі
сухія, старанна выцірайце ногі пасля душа,
асабліва паміж пальцамі, выкарыстоўваючы
асобны індывідуальны ручнік для ног. Калі вы
ўжо заразіліся грыбком, выкарыстоўвайце
кожны ручнік толькі адзін раз пасля мыцця.
 Сачыце за чысцінёй дывановых пакрыццяў, падлогі, ваннай, прадметаў індывідуальнага выкарыстання (манікюрных і педыкюрных інструментаў, губак, мачалак), рэгулярна апрацоўвайце іх мыйнымі сродкамі
(«Гігіена», «Пемалюкс», «Белізна» і інш.)
 Пацыентам, якія перахварэлі на мікоз
ступняў, у гарачы час года паказана вонкавае супрацьрэцыдыўнае лячэнне процігрыбковымі крэмамі, мазямі. Звычайна 2-3
курсы па два тыдні з перапынкам паміж імі
на 7 дзён.
 Калі ў сям'і ёсць людзі хворыя на мікоз, то лячыцца лепш адначасова, каб не
заражаць адно аднаго паўторна.
 У лазнях, басейнах і спартыўных залах
нідзе не павінна ступаць ваша неабутая нага.
 Пасля пляжа трэба прыняць душ з мачалкай і мылам.
Вольга ШАЎКО.

НА ЧУЖЫМ АЎТО Ў ІНШЫ ГОРАД

5 ліпеня

АДКАЗЫ НА СКАНВОРД

за. Бадан. Ком. Марш. Гітара. Ара. Акын.
Вус. Шлаг. Афіша. Акно. Лот. Арала. Статак. Казахстан. Па вертыкалі: Кіргізія. Беларусь. Мінск. Амаці. Лідар. Расія. Арава.

Пюрэ. Пунш. Пта. Салат. Іпатэка. Корак.
Ларга. Кантата. Ева. Лаз. Арк. Данец. Гну.
Чака. Скат. «Арлі». Арап. Туш. Маслёнка.
Лье. Зорка. Ява. Драма. Гарпун.

аператыўна ўвяла ў дзеянне спецыяльны
план «Перахват». У выніку каля трынаццаці гадзін у Оршы на вуліцы Молакава
супрацоўнікамі патрульна-паставой службы міліцыі і ДАІ была затрымана скрадзеная машына, за рулём якой знаходзіўся
31-гадовы работнік прыватнай фірмы, раней судзімы за крадзеж. Заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Па гарызанталі: Таджыкістан. Апекс.
Элада. Гам. «Рэпка». Атам. Таран. Рала.
Наска. Ерась. Ікс. Шанц. Плед. Кляп. Брон-

У Віцебску ўладальнік аўто а восьмай
гадзіне раніцы паведаміў у міліцыю пра
тое, што літаральна некалькі хвілін таму
знікла яго «Аўдзі», якая стаяла ля дома
па вуліцы Смаленская. Дарэчы, дзверы
свайго любага аўтамабіля гаспадар зачыніць забыў. Кошт скрадзенага аўто
ацаніў у 39 мільёнаў рублёў. І хто сказаў,
што грошы на дарозе не валяюцца?
У Віцебску і яшчэ ў сямі раёнах міліцыя

Першая квадра 8 ліпеня.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Фрэнсiс Бэкан (1561—1626),
англiйскi фiлосаф.

СТРЫЖЫСЯ
НА МАЛАДЗІКУ

Каля 2,5 тысячы пешых пілігрымаў сабраў у Будславе
Нацыянальны санктуарый Маці Божай
ЫПРАЎЛЯЮЧЫСЯ ў пілігрымку, гэтыя людзі пакінулі працу, дом і тое
размеранае жыццё, якім жылі ўвесь
год. Хто на тры дні, хто на пяць, а хто і
зусім на ўсе дзесяць, як польскія веласіпедысты з Варшавы.
Ранкам 1 ліпеня, калі кожная з пілігрымак
даходзіла і даязджала апошнія кіламетры, у
самім Будславе ішлі апошнія прыгатаванні
да ўрачыстасці. Бы мурашы, шчыравалі над
афармленнем галоўнага алтара сёстры, у
карычневых хабітах дапамагалі насіць лесвіцы законныя браты, правяралі тэхніку супрацоўнікі відэастудыі Гродзенскай епархіі:
упершыню чакалася онлайн трансляцыя з
каментарыем...
Будслаў жыў чаканнем. Такі яшчэ нешматлюдны пляц перад касцёлам зранку — і ўжо
тысячная працэсія пілігрымаў апоўначы...

да санктуарыя — заўсёды цудоўныя сцежкі.
Трэці раз хаджу, вельмі падабаецца...
Адметнасцю ў сёлетняй арганізацыі фэста
стала прамая відэатрансляцыя, якая ўпершыню суправаджалася каментарыямі. Такім
чынам усе ахвотныя, у каго не атрымалася
быць у Будславе, маглі далучыцца да падзей
праз відэатрансляцыю. Трансляцыю наладзілі
дзякуючы падтрымцы партала TUT.BY і РУП
«Белтэлекам».
— У Польшчы я была толькі ў аднадзённых
пілігрымках, — распавядае пілігрымка з Ольшчыну Барбара Стаек. — А тут ішла цэлых
пяць дзён. Вельмі цудоўная атмасфера. А якія
чулыя людзі, якія прымалі нас на ноч! Яны аддавалі нам усё: свае ложкі, сваю вячэру. Я засталася пад вялікім уражаннем! Асабліва запаў у душу
момант, калі разам з намі побач з вазком, у якім
спала немаўлятка, ішла 76-гадовая жанчына...

«КАСЦЁЛ У БУДСЛАВЕ
ЗА САВЕЦКІМ ЧАСАМ НІКОЛІ
НЕ ЗАКРЫВАЎСЯ»

БУДСЛАЎ — РАДАСЦЬ

Мясцовая жыхарка Ніна Лубнеўская, вокны якой выходзяць акурат на касцёл, у Будславе пражыла трыццаць сем гадоў. Апошнія
дваццаць — штогод на 2 ліпеня — перад сваім домам жанчына назірае за ўрачыстасцямі
ў Будславе.
— Касцёл у Будславе за савецкім часам
ніколі не закрываўся, — сведчыць жанчына.
— І калі нават не маліліся, людзі ўсё роўна
сюды ішлі пакланіцца Маці Божай — мясцовы абраз лічыцца цудадзейным. Памаліцца
перад ім — для людзей фізічнае і духоўнае
аблягчэнне. І я, хоць і праваслаўная, а ў касцёл таксама хаджу — Бог адзін.
Да пілігрымаў, якія прыязджаюць сюды
круглы год, кабета ўжо прывыкла:
— Мы прымаем гэта так, як павінна быць.
Калі камусьці гарбаты трэба раніцай папіць,
ці памыцца — мы даём магчымасць гэта зрабіць. Гэта нармальная патрэбнасць.
Назіраючы за фэстам і набажэнствамі,
за начной працэсіяй са свечкамі, жанчына
шчыра прызнаецца:
— Гляджу і думаю пра вечнае. Гэта вялікі
сакрамэнт. А калі працэсія ўначы, кажуць
яшчэ, маўляў, калі свечка не згасла, то ўсё
тваё задуманае здзейсніцца...

— Вырашаючы складаныя сацыяльнапалітычныя праблемы нашага грамадства,
неабходна памятаць аб тым, што пачаткам
пачаткаў з'яўляецца стан духоўнага жыцця
чалавека, — падкрэсліў у сваім звароце да
вернікаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. — Прыкладам жа людзей,
поўных Божага Духа, якія здольныя аднавіць
грамадства, з'яўляецца Марыя...
— Марыя — тая, хто аб'ядноўвае людзей,
— гаворыць Марына Захарэвіч, якая спецыяльна прыехала ў Будслаў на свята. — Гэта
нават цяжка зразумець, гэта трэба адчуць. Мая

дарога ў пілігрымку — гэта мінімальная ахвяра,
якую я змагла прынесці Богу разам са сваёй
інтэнцыяй аб здароўі для сваёй мамы. Прашу ў
Бога дапамогі, прашу заступніцтва Марыі, дапамогі пазбавіцца маёй маці ўсяго лішняга ў яе
жыцці. Я ніколі не хадзіла ў пешую пілігрымку,
але магу ўявіць, як гэта ўнутры. Кожны год бачу гэтыя шчаслівыя твары пілігрымаў, якія ішлі
да Маці Божай пехатой. Пілігрымка — ахвяра
Богу, якая аб'ядноўвае людзей.
Сям'я Усніч прыехала ў Будслаў з маленькім
сынам Даменікам. Маладыя муж і жонка прызналіся, што раней прыходзілі ў Будслаў пешшу,
але сёлета яны — маладая сям'я — прыехалі
асобна, каб падзякаваць Марыі за сына.
— Прыехалі паказаць наша дзіця Маці Божай, падзякаваць за яго, бо менавіта ў гэтым
годзе яно ў нас нарадзілася. Будслаў — радасць. Нават цяпер бачу, як радуюцца людзі,
якія ідуць сюды кожны са сваёй патрэбай. Мы
прыйшлі падзякаваць за свайго сына. Шмат
чаго мы за гэты год атрымалі ад Маці Божай
і вельмі ёй удзячныя.
Пакуль мы размаўлялі, немаўлятка Даменік ляжаў на пялюшцы, час ад часу агугукаючы і цягнучыся ручкамі да ножак. Адзін
момант — і ён ужо пераварочваецца на жывот і з годнасцю трымае галаву, радасна ўсміхаючыся шчаслівым бацькам.
У Будславе Бог дае сілы. Жыць.
Ілья ЛАПАТО.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
Будслаў—Мінск.

«ПІЛІГРЫМКА — НЕ ПАХОД»
— Некаторыя мяркуюць, што пілігрымка —
гэта паход, дзе толькі адны забавы, весялосць
і дзе можна ў палатках жыць, — дзеліцца юнак
Вадзім (пілігрымка «Ракаў-Мінск»). — Насамрэч, галоўнае ў пілігрымцы — гэта малітва, духоўнае жыццё. А гэта духоўныя практыкаванні, канферэнцыі, споведзь, камунія.
Гэта ёсць для нас паглыбленне веры. Шлях

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

«Ёсць кнiгi, якiя варта толькi прачытаць, ёсць такiя, якiя лепш за ўсё
праглынуць, i толькi нямногiя з iх варта
разжаваць i пераварыць».

Запавет

ПЕШШУ.
Пад дажджом.
ДА МАЦІ БОЖАЙ
В

1825 год — беларускi вынаходнiк Казiмiр
Чарноўскi першым
у свеце пачаў распра цоў ку пра ек та
падводнага карабля. Яго iдэю на практыцы ажыццявiў генерал
К.К. Шыльдэр, якi пабудаваў у 1834 годзе
першую металiчную падводную лодку.
1841 год — англiчанiн Томас Кук арганiзаваў на камерцыйнай аснове першую турыстычную паездку памiж двума брытанскiмi гарадамi,
стаўшы па-сутнасцi заснавальнiкам турызму ў сучасным выглядзе.

Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара),
Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА,
Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, В. ПАЗНЯКОЎ.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

У славянскіх народаў у адносінах да валасоў сфармаваўся шэраг рэгламентацый:
 Каб валасы хутка адрасталі, нашы прадзеды раілі стрыгчы валасы
на маладзік: месяц расце, прыбывае — так і валасы будуць «расці-прыбываць». Калі ж валасы стрыгчы «на збыта» (калі месяц знікае), яны
перастануць расці зусім.
 Забаранялася стрыгчы валасы дзіцяці да першага года яго жыцця,
каб не «адразаць мову», г.зн. не спыніць яго разумовае развіццё.
 Першы рытуальны пострыг — «застрыжэнне», або «застрыжкі»,
— здзяйснялі роўна ў год. Гэтым абрадавым дзеяннем імкнуліся падкрэсліць завяршэнне першага пераходнага перыяду ў жыцці чалавека. Дзіця
ўжо станавілася на свае ногі, рабіла першыя крокі, паступова пачынала
прамаўляць асобныя склады ці нават словы. З гэтага моманту дзіцячыя
рэчы дазвалялася перадаваць іншаму нованароджанаму дзіцяці.
 Другі пераходны этап адбудзецца пазней, у пяць, а часам і ў сем
гадоў, калі дзіцяці давалі развязаць сваю пупавіну, каб «адкрыць» яго
таленты, і пачыналі апранаць у адпаведнасці з полам: у штаны або
спадніцу.
 Забаранялася стрыгчы валасы пастухам з Юр'ева дня і да Кузьмы
і Дзям'яна, каб не ўскладняць ацёл скаціны і захаваць жывёлу ад нападу
ваўкоў. Асабліва строгай была гэта забарона ў тым выпадку, калі першы
выган скаціны на Юр'я супадаў са збытам Месяца.
 Добраахвотнае ахвярапрынашэнне валасоў пры пострыгу манахаў
сімвалізавала адмову ад мірскога жыцця. Фактычна гэты рытуал прыраўноўваўся да сімвалічнай смерці: чалавек пакідаў штодзённы свет і
пераносіўся ў свет духоўнага служэння Богу.
 Сярод славян паўсюдна існавала забарона расчэсваць валасы па
вялікіх царкоўных і народных святах, а таксама па пятніцах.
 У той жа час на Віцебшчыне на Вялікдзень старыя людзі спецыяльна расчэсвалі валасы, «каб было гэтулькі ўнукаў, колькі валасоў на
галаве». Калі ўзгадаць, што свята Вялікадня нагадвае пачатак Новага
года, то расчэсванне валасоў насіла сімвалічны характар.
 Па структуры валасоў меркавалі пра характар чалавека. Лічылася,
што той, у каго «цвёрдыя» валасы, валодае злосным норавам і ніколі
не пойдзе на кампраміс, а той, у каго валасы мяккія, валодае «мяккім»
характарам, падатлівы і ўраўнаважаны.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.
Сар дэчна він шую з 70-годдзем Са фію Міхайлаў ну
ВАШКЕВІЧ з в. Галынь! Жадаю шчасця, здароўя без лекаў,
даб ра і спакою, доў гага ве ку.
Вера.

Усміхнемся
Каб аддаць дзіця ў
садок, трэба даць хабар. Ваенкамат працуе
па адваротным прынцыпе.
☺
Настаўніца на бацькоўскім сходзе:
— На ўроку хіміі з-за
эксперыментаў Вовачкі
пацярпеў увесь клас!
— Я вас зразумеў!
— Прабачце, вы — тата Вовачкі?
— Не, бацькі Вовачкі
эвакуяваныя з горада, я
— іх сямейны сапёр...

Так, сынок,
у нашых
продкаў былі
хвасты.

Считать недействительными страховые полисы СООО «Белкоопстрах»: по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих
за пределы Республики Беларусь «Зеленая карта» серии BY/12/ №№ 4709171—4709180; по
добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН,
2РП серии БМ № 0284101, № 200669; по добровольному страхованию транспортных средств
формы 2РН, 2РП серии БТ № 002752; по добровольному страхованию юридических лиц формы 2РП серии БК №№ 0002968—0002971; квитанции 1-СУ серии ГС №№ 9323651,9323645,
9323678, 9323680; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств серии АЖ №№ 2536838, 3037502, 6653101, 6653102.
УНП 102332274

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ
тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: rek@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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