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А НЕ «ДЗЁННІК» УРАЧА

М. Палховіч,
Гродзенская вобласць.
Грыжа міжпазваночнага дыска — адно з самых складаных
захворванняў апорна-рухальнага
апарату, акрамя таго, яно з'яўляецца найбольш распаўсюджанай і
самай небяспечнай праявай астэахандрозу пазваночніка.
Ін шыя пры чы ны ўзнік нен ня
міжпазваночнай грыжы: скаліёз у
дзяцей, розныя траўмы, празмерныя нагрузкі на пазваночны слуп,
узроставыя змяненні, захворванні ўнутраных органаў, якія вядуць
да парушэння абмену рэчываў у
міжпазваночным дыску, вірусныя і
рэўматоідныя захворванні, няправільнае харчаванне, экалогія.
Такім чынам, міжпазваночная
грыжа дыска (м.п. грыжа) — вынік складанага паэтапнага працэсу. Утвараецца грыжа паступова:
спачат ку між па зва ноч ны дыск
страчвае ваду, ссыхаецца, страчвае сваю амартызуючую функцыю
і становіцца больш адчувальным
да механічнай нагрузкі. У выніку гэтага фібрознае (храстковае)
кольца, размешчанае па перыферыі дыска, патанчаецца, у ім
з'яўля юц ца трэ шчы ны, па якіх
цэнтральная мяккая (студзяніста-

падобная) частка дыска — пульпознае ядро — ссоўваецца да перыферыі, фарміруючы выпінанне
(пратрузію). У выніку траўмы або
інтэнсіўнай нагрузкі пратрузія можа скачкападобна павялічвацца,
што прыводзіць да разрыву фібрознага кольца і выпінання студзяністага ядра ў спіннамазгавы
канал. Гэта выпінанне і называюць
грыжай дыска.
Найбольш часта сустракаюцца
грыжы міжпазваночных дыскаў паяснічнага аддзела пазваночніка,
значна радзей назіраюцца грыжы
ў шыйным аддзеле, самыя рэдкія
— у грудным аддзеле.
Фарміраванне грыжы і першае абвастрэнне можа справакаваць празмерная інтэнсіўная
фі зіч ная на грузка, рыў ко выя
рухі, а таксама траўмы, атрыманыя, напрыклад, падчас падзення. Акрамя таго, выклікаць
грыжу дыска можа спалучэнне
некалькіх фактараў, якія ўздзейнічаюць на пазваночнік: напрыклад, нахіл тулава з адначасовым
паваротам убок і пад'ёмам цяжару.
У далейшым абвастрэнне праяў
хваробы можа выклікаць ужо менш
інтэнсіўная нагрузка (статычная і
дынамічная): доўгае вымушанае
становішча (сядзенне за пісьмовым сталом, праца за камп'ютарам, знаходжанне працяглы час
за рулём аў тамабіля), а таксама
пераахаладжэнне.
Асноўным сімптомам грыжы
міжпазваночнага дыска з'яўляецца боль. Часцей за ўсё ён узнікае на фоне інтэнсіўнай фізічнай
нагрузкі, нязграбнага ру ху або
невялікай траўмы. Боль носіць
страляючы, востры характар, час-

та распаўсюджваецца з паяснічнай вобласці ў адну або абедзве
ніжнія канечнасці. Ён абмяжоўвае
рухі ў пазваночніку, ускладняе перамяшчэнне, павароты ў пасцелі.
Узмацняецца боль пры згінанні і
сядзенні, натужванні, кашлі, чханні. У спакоі боль звычайна слабее,
асабліва калі хворы ляжыць на
здаровым баку, сагнуўшы хворую
нагу ў каленным і тазасцегнавым
суставах.
У некаторых выпадках боль
можа суправаджацца развіццём
слабасці ў адной або абедзвюх
нагах, адчуваннем здранцвення
ў іх. Чаму яно з'яўляецца? Грыжа,
якая ўтварылася, сціскае карэньчык нерва ў месцы яго выхаду са
спіннамазгавога канала і выклікае
запаленне, якое суправаджаецца
ацёкам. Ушчэмлены нервовы карэньчык пасылае ў галаўны мозг
болевыя імпульсы, якія ўспрымаюцца хворым так, нібыта яны ідуць
з нагі. Частка нерва, змешчаная
па-за месцам ціску грыжы, амаль
пе ра стае функ цы я на ваць, што
прыводзіць да рэзкага зніжэння
адчувальнасці і з'яўлення слабасці ў назе.
У залежнасці ад выражанасці
і ўстойлівасці болевага сіндрому
м.п. грыжа лечыцца ва ўмовах стацыянара ці амбулаторна. Часцей
за ўсё лячэнне пачынаецца амбулаторна, з прызначэння абязбольвальных, супрацьзапаленчых, сасудзістых і супрацьацёчных сродкаў.
Калі тэрапія пачата своечасова, то
ў часткі хворых гэта прыводзіць да
значнага змяншэння болю.
Шпіталізацыя бывае неабходная пры вострым развіцці карэньчыкавага сіндрому — гэта значыць,
пры здранцвенні і слабасці ў назе;

аб васт рэн ні, якое за цяг нула ся;
неэфек тыўнасці амбулаторнага
лячэння.
Да аператыўнага лячэння звяртаюцца ў тых выпадках, калі, нягледзячы на лекавую тэрапію, не
ўдаецца купіраваць болі; калі не
змяншаецца, а нарастае слабасць
у ніжніх канечнасцях; а таксама пры
парушэнні функцыі тазавых органаў
(нетрыманне калу, мачы; зніжэнне
патэнцыі ў мужчын; змяненне менструальнага цыкла ў жанчын).
Лячэнне абвастрэння можа працягвацца некалькі тыдняў і нават
месяцаў, працягласць яго залежыць ад выражанасці сімптомаў
захворвання. Мэтай любой тэрапіі
з'яўляецца змяншэнне праяў хваробы: спыненне боляў, узнаўленне паўнавартаснай магчымасці
руху і вяртанне чалавека да працы і ак тыўнага жыцця. Для гэта
прызначаюцца медыкаментозныя
прэпараты, фізіятэрапія, масаж, у
некаторых выпадках — мануальная тэрапія, падводнае выцяжэнне,
аператыўнае ўмяшанне.
Вельмі часта хворым з дыягназам м.п. грыжа доктар прызначае
нашэнне гарсэта. Апошняе паказана ў перыяд абвастрэння захворвання пры выражаным болевым
сіндроме. У перыяд рэмісіі надзяваць яго неабходна, калі мае быць
фізічная нагрузка. Але не варта
насіць гарсэт пастаянна — час
нашэння гарсэта не павінен перавышаць 4—5 гадзін у суткі, у супрацьлеглым выпадку натуральны,
мышачны, гарсэт страчвае тонус,
перастае выконваць свае функцыі.
Надзяваць і здымаць гарсэт трэба
ў становішчы лежачы.
Хворым з м.п. грыжай некаторую палёгку можа прынесці пра-
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Наименование статьи
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АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

Символ
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01.07.2011
4

01.07.2010
5

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11

574,0
21 690,7
56 400,0
7 335,1
7 901,0
5 693,8
1 052,0
100 646,6

457,8
33,9
23 116,9
24 445,9
926,5
3 948,8
52 929,8

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

12 879,5
39 662,8
36,7
586,3
53 165,3

7 921,3
278,1
2 500,6
226,8
10 926,8

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

46 710,0
50,0
721,3
47 481,3
100 646,6

46 710,0
(4 707,0)
42 003,0
52 929,8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 г.
(в миллионах белорусских рублей)
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование статьи
2
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям с производными финансовыми
инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Символ
3
2011
2012
201
2021
2022
202

вільна праведзеная мануальная тэрапія. Але ў гэтага метада лячэння
ёсць супрацьпаказанні: напрыклад,
да яго нельга звяртацца ў выпадку
кампрэсіі (сціскання) грыжай дыска
нервовых карэньчыкаў. Выявіць гэтыя супрацьпаказанні можна толькі пасля правядзення магнітна-рэзананснай тамаграфіі. Таму яшчэ
раз звяртаем увагу — мануальная тэрапія павінна прызначацца
вашым лечачым урачом!
Пас ля сці хан ня боляў не абходна як мага раней вяртацца да
штодзённай рухальнай актыўнасці, займацца лячэбнай фізкультурай (штодня выконваць фізічныя
прак ты ка ван ні, якія ства ра юць
мышачны гарсэт і забяспечваюць

Гатовы
размаўляць
па-беларуску?
У мінулым нумары «Звязда» паведаміла аб тым, што
абедзве палаты парламента прынялі закон аб зваротах грамадзян і юрыдычных
асоб. Гэты закон абавязвае
чы ноў ні каў ад каз ваць на
пісь мо выя бе ла рус ка моўныя звароты па-беларуску.
Хоць і невялікая, але ж гэта
перамога беларускай мовы.
Цікава: ці гатовы беларусы
перайсці цалкам да роднай
мовы?
Уявіце: прынялі закон, па
якім заўтра вы павінны пачаць размаўляць толькі пабеларуску. Як вы на гэта адрэагуеце? Ці гатовы вы?

НА ЎПАКОЎКАХ
ЯКІХ ТАВАРАЎ ПРАПІСАЛАСЯ
БЕЛАРУСКАЯ МОВА?
Г

ЭТА ўкраінскія і расійскія сокі, беларуская туалетная
папера, пакеты для смецця, квас, алкагольныя напоі,
будаўнічыя сумесі, кітайскія зарадныя прылады...
Але доля «беларускамоўных» упаковак на нашым спажывецкім рынку, на жаль, зусім нязначная. Адзінкавыя
выпадкі з соцень ці нават тысяч. Тавары, на якіх прысутнічае родная мова, можна ўносіць у своеасаблівую
«Чырвоную кнігу».
У гэтым матэрыяле апавядаецца пра беларускамоўныя
этыкеткі на нашым рынку і пра тое, ці збіраюцца нашы
заканадаўчыя органы выпраўляць сітуацыю.
З выхаду журналісцкага расследавання «Звязды» пра стан беларускай мовы ў спажывецкай сферы
(«Бітва за роднае слова», нумары
за 28, 29 і 30 снежня 2010 года)
мінула амаль сем месяцаў. Каб

для выроўнавання паверхні падлогі
пад укладанне пакрыццяў».
Дадамо да гэтага беларускамоўныя ўпакоўкі з-пад расійскіх цыгарэт
і кітайскіх зарадных прылад, бразільскія цукеркі-смактулькі і кансер-

праверыць, ці змянілася сітуацыя
да лепшага, я ўзброіўся фотаапаратам і выправіўся на маніторынг
сталічных гіпермаркетаў, супермаркетаў, крам.
Але каб знайсці ўпакоўкі з беларускамоўнай інструкцыяй ці складам, напісаным на роднай мове,
трэба правесці сапраўднае аператыўна-вышуковае мерапрыемства.
Бо добра, калі набярэцца дзясятак
тавараў, аформленых у адпаведнасці з Канстытуцыяй.
Аднак распавядзём пра тое, што
ўсё ж такі было знойдзена. Напрыклад, гэта этыкеткі на бутэльках з
квасам, марак «Хатні» і «Старажытны». Тавары аформлены адроджанай беларускай мовай. «Як
і сотні год таму, квас гатуецца па
метадзе браджэння. Таму няма ў
ім ані старонніх пахаў, ані прымешак», — пазначана на этыкетцы
аднаго з напояў.
Як ні дзіўна, беларусізацыя адлюстравана і на бутэльках з некаторымі моцнаалкагольнымі напоямі. На этыкетцы той жа «Крамбамбулі» ўся інфармацыя складзена
па-беларуску.
Ці чулі вы калі-небудзь пра туалетную паперу, аформленую нацыянальнай мовай? Такая ёсць. Рулоны
ад беларускай фірмы Sіpto запакаваны ў цэлафан, на якім напісана
па-беларуску: «Папера туалетная,
двухслойная, араматызаваная».
І па-руску, і па-беларуску пазначылі інфармацыю на «Пакетах для
смецця», вытворчасць якіх наладзілі ў Мастах Гродзенскай вобласці.
«Пакеты з палімерных матэрыялаў. Памер 450х500 мм, таўшчыня
0,015 мм», — напісана на чорнажоўтай этыкетцы.
Інфармацыя на роднай мове
прысутнічае на будаўнічых сумесях маркі Ceresіt, што вырабляюцца
ў Заслаўі: «Саманівялёўная сумесь

ваваныя памідоры з Украіны. Вось
на якіх упакоўках нам удалося адшукаць сляды роднай мовы. І шчыра
прызнаёмся, што гэта драбнюткая
кропля ў моры іншых тавараў на нашым рынку. І з іх можна складаць
своеасаблівую «Чырвоную кнігу
спажывецкіх тавараў».

203

01.07.2011
4
2 706,8
410,5
2 296,3
58,8
19,5
39,3
-

01.07.2010
5
1 644,9
24,5
1 620,4
0,5
83,4
(82,9)
-

204
205

22 360,3

(1 690,0)

206

744,0

(2 500,6)

207
208
209
210
211
212
2

19 008,8
81,3
1 889,6
157,1
4 465,7
467,4
3 998,3

412,7
1 566,2
75,0
(4 707,0)
(4 707,0)
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— Я буду не вельмі задаволена. Я паважаю беларускую,
але ж яе амаль зусім не ведаю.
Практыкі няма. Мае бацькі таксама беларускай не ведаюць, таму і ў сям'і прынята размаўляць
па-руску. Па-руску я размаўляю
лепш, чым па-беларуску. Да таго ж, мне здаецца, беларуская
мала прыстасавана да дзелавога ўжытку.

Уладзімір Здановіч,
старшыня камісіі
па адукацыі, культуры,
навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты
прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу:
— Я да гэтага гатовы. А вось
большасць людзей — не. Вы ж
ведаеце, што такія спробы гвалтоўнага пераходу да беларускай
былі ў 90-я, але з гэтага нічога
не атрымалася. Нельга прымаць
такі закон. Трэба працаваць паступова. А калі насельніцтва будзе падрыхтавана, то і дэпутаты
будуць гатовы.

Вячаслаў Каптур,
студэнт гістфака БДУ:
— Я пад тры маў бы та кую
спра ву. Хоць і раз маўляю не
вель мі доб ра. Але ж гэ та ад
недахопу прак тыкі. А што тычыц ца чы ноў ні каў, то я лі чу
так: ка лі бе ла рус кі чы ноў нік
не можа нар маль на раз маўляць па-беларуску, то ён ужо
і не беларускі атрымліваецца.
Я ўвогуле за тое, каб пакінулі
дзяржаўнай толькі адну, беларускую, мову.

Георгій Калдун,
тэлевядучы:
— Я да гэтага зусім не быў
бы гатовы. Гэта, ведаеце, быў
бы такі невялікі форс-мажор.
Не катастрофа, зразумела, але
ж лішні кавалак працы з'явіўся
б. Тут яшчэ пытанне ў тым, што
сама мова не прапрацавана так,
каб забяспечыць усе патрэбы
людзей. Ды я зусім не бачу неабходнасці ў пераходзе да беларускай.

Ганна Уцякалка,
настаўніца
беларускай мовы
і літаратуры:
— Я га то ва заўсё ды. Гэ та
бы ло б доб ра. А вось на шы
чыноўнікі, напэўна, не ўзрадаваліся б. Ведаеце, як трэба? Як
было ў Латвіі. Жыла там, калі
маладая была. Там такая сістэма была: калі ты хочаш займаць нейкую больш-менш адказную пасаду, здай, калі ласка, экзамен па нацыянальнай
мове. Таму там і сталі вучыць:
пасад жа хацелася. А ў нас усё
неабавязкова, таму і не хоча ніхто напружвацца, вучыць яшчэ
адну мову.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

правільнае размеркаванне нагрузкі на пазваночнік).
У той жа час хворым з грыжай
між па зва ноч на га дыс ка трэ ба
старацца пазбягаць доўгай або
празмернай фізічнай нагрузкі, а
таксама скразнякоў і пераахаладжэння. Акрамя таго, варта абмежаваць рыўковыя рухі, пазбягаць
скачкоў, рэзкіх штуршкоў і ўдараў у
вобласць спіны, не пераносіць цяжкія прадметы (вагой больш як 5 кг),
нахіляцца наперад варта толькі адначасова згінаючы ногі ў каленных
суставах, паднімаць прадметы з
падлогі толькі са становішча прысеўшы на кукішкі.
Падрыхтавала
Вольга КУЛІНКОВІЧ.

Працяг тэмы

Марына Палешка,
абітурыентка БДЭУ:

№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 У прафілактыцы боляў у спіне і пазваночніку важнае месца
займае «вітамінізацыя» рацыёну. Ужывайце прадукты з поўным
наборам вітамінаў і дастатковай колькасцю кальцыю і магнію: рыба
і іншыя морапрадукты, капуста, шпінат, бабы, арэхі, семечкі, гарох,
хлеб з мукі грубага памолу, малако.
 Любімымі «ласункамі» міжпазваночнага дыска з'яўляюцца
яблыкі і грушы, маліна і клубніцы, вінаград і тапінамбур (земляная
груша), фундук і сачавіца, гарбуз, салата і соевы ёгурт.
 Не пераядайце! Старайцеся харчавацца проста. У рацыёне
людзей, якія маюць праблемы са спіной і пазваночнікам, абавязкова
павінны прысутнічаць курага, урук, чарнасліў, мёд, разынкі. Карысныя шчаўе, пятрушка і плады шыпшыны. Што ж да іншых прадуктаў,
парада адна — умеранасць.
 Памятайце! Няма дыеты ад астэахандрозу (або іншых захворванняў пазваночніка), але ёсць дыеты ад лішняй вагі. Абавязкова
разумна худзейце, таму што ваша лішняя вага цісне ўсёй сваёй
масай на ваш родны пазваночнік, прымушаючы яго штохвіліны адчуваць празмерныя і непажаданыя нагрузкі.
 Устрымлівайцеся ад курэння, ужывання вострых страў, алкаголю.
 Скарыстайцеся праверанымі народнымі рэцэптамі:
1. Прыгатуйце настой звычайнага крываўніку з разліку: 1 ст. лыжка
травы на шклянку кіпеню (настойваць, ухутаўшы, 1 гадзіну, працадзіць). Прымаць па 1 ст. лыжцы перад ядой.
2. Змяшайце 1,5 шклянкі соку рэдзькі з 1 шклянкай чыстага мёду
і з 0,5 шклянкі гарэлкі, дадайце 1 ст. лыжку солі і старанна перамяшайце. Гэтую сумесь прымаць унутр па 1 чарцы перад сном, а
таксама расціраць ёю месцы болю на спіне.

ЗНІШЧАНА БОЛЬШ ЗА 6 ТОН НАРКАЗЕЛЛЯ

У ходзе спецыяльных комплексных мерапрыемстваў «Мак» у Гродзенскай
вобласці за чэрвень выявілі 93 факты незаконных пасеваў маку і канопляў.
Найбольш буйныя пасевы наркатыччых раслін знаходзіліся ў Навагрудскім і
Гродзенскім раёнах, а ўвогуле выяўленыя плошчы па вобласці склалі больш
за 14 гектараў. Знішчана больш за 6 тон нарказелля, паведамляе аддзяленне
інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

«У маі запісаўся на прыём да кардыёлага Рэспубліканскага
медыцынскага цэнтра рэабілітацыі і бальнеалячэння на платнай
аснове. Перад ад'ездам зайшоў у Івянецкую паліклініку, каб узяць
з сабой картку, — можа, спатрэбіцца?.. Аднак у паліклініцы мне
сказалі, што картку даць на рукі не могуць, ім гэта забаронена.
Картка вельмі б спатрэбілася ўрачу, ён мог бы параўнаць вынікі
электракардыяграмы... Грошы заплачаны, а належнага задавальнення я не атрымаў... Няўжо картка з'яўляецца такім сакрэтным
дакументам, што яе нельга даваць на рукі?
З павагай, Рычард Макрыцкі, г/п Івянец Валожынскага раёна».
Начальнік упраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Беларусі Іван РЫЖКО:
— Амбулаторныя карткі, як і карткі стацыянарнага хворага, з'яўляюцца ўласнасцю арганізацыі аховы здароўя, формай статыстычнай
справаздачы, якая запаўняецца ўрачамі, медыцынскімі работнікамі з
прымяненнем медыцынскіх тэрмінаў, абазначэнняў, скарачэнняў і г.д.
Згодна з законам, прадпрыемствы, установы і арганізацыі, незалежна
ад формаў уласнасці, абавязаны вытрымліваць нормы і патрабаванні,
якія прад'яўляюцца да парадку работы з дакументамі, па іх апрацоўцы,
руху і захаванні. Амбулаторныя карткі, як і карткі стацыянарнага хворага, захоўваюцца ў арганізацыі аховы здароўя, маюць пэўныя тэрміны
захоўвання і выдачы на рукі пацыентам не падлягаюць.
Паводле Закона «Аб ахове здароўя», для інфармавання пацыентаў
аб стане іх здароўя ўрач даступнай мовай дае неабходную інфармацыю
пацыенту аб стане яго здароўя, выніках лабараторных і іншых даследаванняў у форме, адпаведнай медыцынскай этыцы і даступнай для разумення
асобы, якая не валодае спецыяльнымі ведамі ў галіне аховы здароўя. Пры
неабходнасці пацыенту выдаецца выпіска з яго амбулаторнай карткі, завераная пячаткай і подпісам кіраўніка арганізацыі аховы здароўя.
Згодна з пастановай Міністэрства аховы здароўя Беларусі аб арганізацыі аказання медыцынскай дапамогі пацыентам па-за месцам
іх жыхарства (месца знаходжання), пацыент можа звярнуцца ў дзяржаўную амбулаторна-поліклінічную арганізацыю аховы здароўя для
атрымання меддапамогі і напісаць на імя галоўнага ўрача дзяржаўнай
амбулаторна-поліклінічнай арганізацыі аховы здароўя заяву аб часовым
замацаванні да гэтай арганізацыі. Ва ўстаноўленым парадку па запыце
арганізацыі аховы здароўя, дзе пацыенту па-за месцам жыхарства будзе аказвацца меддапамога, амбулаторная карта пацыента перадаецца
ў гэтую арганізацыю аховы здароўя.
Кажучы простай мовай, медыцынская картка — не сакрэтны дакумент, а дзённік урача. І пішацца гэты дзённік не для пацыента. Пацыенту
ж дастаткова ведаць толькі тую інфармацыю, якую ўрач паведамляе
на словах, у вуснай форме. Пры гэтым ніхто не забараняе пацыенту
задаваць урачу пытанні, калі нешта засталося незразумелым. Што да
вашага канкрэтнага пытання, то на самай справе трэба было прасіць не
картку, а выпіску адтуль, завераную кіраўніком паліклінікі. Інфармацыі,
якую будзе змяшчаць выпіска, цалкам дастаткова для спецыяліста, да
якога вы патрапіце на прыём упершыню.
Святлана БАРЫСЕНКА.

«Маёй дачцэ 25 гадоў. Не
так даўно яна пачала скардзіцца на болі ў спіне. Прайшла абследаванне. Медыкі
паставілі дыягназ — «грыжа міжпазваночнага дыска». Вельмі трывожуся за
дачку: у такім узросце — і
ўжо такі сур'ёзны дыягназ.
Хацелася б даведацца пра
гэ та за хвор ван не больш
падрабязна».

Правільнае харчаванне і пазваночнік

ПРАВІНЦЫЙНЫ
СІНДРОМ

польскую мовы, але, каб пабачыць
родную?..
Гэта ж тычыцца і бытавой тэхнікі. Абышоўшы шэраг крам і салонаў, я ўпэўніўся, што родная мова
не прысутнічае ў інструкцыях. Гэта тычыцца як айчынных бытавых
прылад, так і імпартных.
Толькі ў адным з салонаў сотавай
сувязі карэспандэнту «Звязды» прапанавалі адну з недарагіх базавых
мадэляў тэлефона, дзе магчыма выбраць беларускамоўнае меню.
У той жа час некаторыя крамы
імкнуцца пазначаць сваю назву ў
беларускамоўным варыянце.
Да прыкладу, у адным з салонаў бытавой тэхнікі, што на Плошчы Якуба Коласа ў сталіцы, назва
ўстановы аформлена на дзвюх аднолькавых шыльдах
— беларускамоўнай
і рускамоўнай. Але
па доб ныя вы пад кі
можна пералічыць па
пальцах. Збольшага
шматлікія беларускія
крамы, супермаркеты, салоны і гіпермаркеты аформлены
як установы такога
ж тыпу ў Смаленску,
Бранску, Маскве ці
Урупінску.
Чаму я пра гэта
пішу ў чарговы раз?
У многім сёння вырашаецца, ці будзе
наша краіна суверэннай, ці захавае яна
самабытнасць.
А для гэтага беларус павінен разумець, што ён беларус, а не рускі, не
азер бай джа нец, не
казах. Ідэнтычнасць
і менталітэт народа
перш-наперш выяўляюцца ў яго мове. І
калі роднае слова не
прысутнічае ў той жа
спажывецкай сферы,
з якой су тыкаешся
штодня, то што можна сказаць пра народ?
Беларускую мову, якую навукоўцы лічаць адной з самых меладычных, уключылі ў так званы
«Атлас знікнення моў» ЮНЕСКА.
А многія асобы, якія адказваюць
за стан мовы, не праяўляюць ініцыятывы, каб выйсці з крытычнай
сітуацыі. Пагаджаюцца, што праблема ёсць, а належных захадаў не
робяць.
Не раз заяўлялася пра тое, што
«Закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» будзе дапрацаваны». Але
калі гэта здарыцца?
Як па ве да мі ла жур на ліс ту
«Звязды» кіраўнік прэс-службы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Беларусі Ірына Саветкіна,
праблема дапрацоўкі «Закона аб
мовах у Рэспублі цы Бе ла русь»
не ўне се на ў
план заканадаўчай дзейнасці на
2011 год.

Адзначым яшчэ адну паказальную тэндэнцыю. Часам, у адрозненне ад беларусаў, нашу мову
актыўна выкарыстоўваюць замежнікі. Напрыклад, украінскія і расійскія сокі («Добрый», Фрук товый
сад, «Садочок» і інш.) маюць на
ўпакоўках беларускамоўны склад.
У той жа час на беларускіх соках
— усё па-руску. Што
гэта — абыякавасць
ці правінцыйны сіндром?
Па-ранейшаму вы
не пабачыце беларускамоўнага складу
на ўпакоўках з-пад
малака, смятаны, сыроў, марозіва, сасісак, каўбас, чыпсаў,
кавы, гарбаты, круп,
мукі, цукру, солі. Даходзіць да таго, што
на той жа солі вялізнымі літарамі напісана па-ўкраінску —
«Сіль», па беларуску
ж — ні слова.
Чытаючы склад на
малацэ, смятане, шакаладзе, праглядаюУ беларускай краме вы лёгчы інструкцыі на дзі- ка зной
дзеце вось такія ўкраіцячых забаўках, вы намоўныя ўпакоўкі, а таксама
зной дзе це рус кую, інструкцыі па-азербайджанску,
азер бай джан скую, па-казахску і г.д. Роднай белака зах скую, ні дэр- рускай мове месца найчасцей не
ландскую, чэшскую, знаходзіцца.

Беларуская мова прак тычна выціснута са спажывецкай
сферы. Такую выснову я зрабіў
у журналісцкім расследаванні
«Бітва за роднае слова». Матэрыял быў падрыхтаваны пасля
таго, як стала вядома: беларускую мову ўключылі ў «Атлас моў
свету, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення», складзены
ЮНЕСКА.
Нагадаем, што цягам падрыхтоўкі расследавання мы ў
тым ліку выправіліся па сталічных гіпермаркетах і спажывецкіх
крамах у пошуках тавараў, на
ўпакоўках якіх прысутнічае нацыянальная мова. Аказалася,
што зрабіць гэта так жа няпроста, як знайсці папараць-кветку ў
купальскую ноч.
Малочныя і мясныя прадукты, касметыка, дзіцячыя забаўкі,
аўтамабільныя тавары, вопратка беларускай і замежнай вытворчасці, галантарэя, латарэі і
многае іншае. Гэта групы тавараў, на якіх вы не знойдзеце беларускамоўных інструкцый і не
прачытаеце іх склад на роднай
мове. Такой тэндэнцыі, лічу, не
было нават у савецкую эпоху.
З соцень, а можа, і тысяч таварных пазіцый беларускія словы мы знайшлі толькі на адзінках.
Тады, адышоўшы ад абурэння, мы звярнуліся ў Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі
з пытаннем; чаму на ўпакоўках
і этыкетках тавараў амаль не
прысутнічае беларуская мова?
На што быў атрыманы адказ
за подпісам старшыні Камітэта
Валерыя Карашкова: «Інфармаванне спажыўцоў аб айчынных
або імпартных таварах (у тым
ліку ў выглядзе маркіроўкі), на
рускай мове, не з'яўляецца парушэннем заканадаўства рэспублікі».
Аўтарытэтныя эксперты (дырэктар Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі Аляксандр ЛУКАШАНЕЦ і старшыня Таварыства
беларускай мовы Алег ТРУСАЎ)
у інтэрв'ю «Звяздзе» сышліся ў
думцы, што наш «Закон аб мовах» выкладзены пакуль выкладзены пакуль не ў строгай адпаведнасці з Канстытуцыяй. Закон
дазваляе чыноўніку (вытворцу
тавараў, службовай асобе) выбіраць або рускую, або беларускую мову. Натуральна, што людзі
выбіраюць для сябе прасцейшы
варыянт і ўвогуле адмаўляюцца
ад беларускага слова.
Да рэ чы, пас ля публі ка цыі
расследавання «Бітва за роднае слова» ніякіх грунтоўных
абвяржэнняў у рэдакцыю не
прыходзіла.
Яўген ВАЛОШЫН.

Урывак беларускамоўнага тэксту
на ўпакоўцы расійскага соку.

