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ЛЮСТЭРКА

7 красавіка 2012 г.

 7 красавіка — Сусветны дзень здароўя

 Здаровае харчаванне

ЖЫЦЦЁВА НЕАБХОДНЫЯ,

ДАДАЙЦЕ... ЖЫЦЦЯ!
Сёлетні Сусветны дзень здароўя прысвечаны праблемам старэння, і не проста падаўжэння працягласці жыцця, а такога падаўжэння, якое дадасць гадам жыцця, фізічнай
і разумовай актыўнасці. Пажылыя мужчыны
і жанчыны могуць весці паўнацэннае жыццё,
калі будуць клапаціцца пра сваё здароўе пастаянна, штодня.
Паводле слоў кіраўніка краінавага бюро Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў Рэспубліцы Беларусь Ягора ЗАЙЦАВА, у сучаснай Еўропе
многія 65-70-гадовыя людзі не адчуваюць сябе
пажылымі. Аднак для гэтага патрабуецца некалькі
ўмоў. На працягу ўсяго жыцця трымацца здаровага ладу жыцця; пражываць у такім наваколлі, якое
будзе ўладкаваным і прыстасаваным для патрэб
не толькі маладых; адчуваць салідарнасць паміж
пакаленнямі, мець доступ да сучасных метадаў
абследавання і лячэння.
У Беларусі, паводле прагнозаў, доля асоб пен-

павінна спалучацца з пасільнай фізічнай нагрузкай. Людзям ва ўзросце пасля 65 гадоў рэкамендуецца не менш за 150 хвілін на тыдні займацца
аэробікай сярэдняй інтэнсіўнасці (аэробіку можна
замяніць і на іншую нагрузку). Кожны занятак павінен доўжыцца не менш за 10 хвілін. Сілавым
практыкаванням, у якіх задзейнічаны асноўныя
групы мышцаў, варта прысвячаць 2 ці болей дзён
на тыдні. Акрамя таго, 3 і болей разоў на тыдні
неабходна выконваць практыкаванні на раўнавагу — каб папярэдзіць рызыку падзення.
Аднак трэніроўкі неабходны не толькі мышцам,
але і мозгу. І тут не важна, ці спатрэбіцца вам замежная мова — важная сама па сабе разумовая
дзейнасць, якая спрыяе абнаўленню арганізма,
дапамагае пераадольваць фізічную немач і працягнуць жыццё. Для вучоных не сакрэт, што менш
адукаваныя людзі старэюць хутчэй.
Важным для любога чалавека, які жадае не
прос та доўга жыць, а жыць якасна, з'яўляецца

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

сійнага ўзросту ў 2025 годзе складзе амаль 30 працэнтаў, а доля дзяцей — 17. Насельніцтва нашай
краіны старэе хутчэй, чым насельніцтва свету ў
цэлым. Як і для іншых краін Усходняй і Цэнтральнай
Еўропы, для нас характэрна старэнне насельніцтва
без павелічэння працягласці жыцця. Беларусы жывуць даўжэй, чым пяць гадоў таму, але прыкладна
столькі ж, колькі і да перабудовы.
Як вядома, дзесьці да 24 гадоў чалавек актыўна
развіваецца, аднак далей біялагічныя працэсы запавольваюцца, чалавек становіцца ўсё менш і менш
актыўным, а значыць, паступова можа сутыкнуцца
з яшчэ дзвюма магчымымі падставамі для ўзнікнення ляноты. Першай такой падставай становіцца,
як правіла, вылет дзяцей з сямейнага гнязда, другой — уласны выхад на пенсію з далейшым бяздзеяннем. А як толькі чалавек перастае за сабой
сачыць, падтрымліваць актыўны ва ўсіх сэнсах лад
жыцця, пакутуе псіхіка. Аднак акрамя псіхічных расстройстваў, у пажылых распаўсюджаны і хваробы
сардэчна-сасудзістай сістэмы, вострыя і хранічныя
цэрэбраваскулярныя захворванні, да якіх адносіцца,
напрыклад, інфаркт міякарда, новаўтварэнні, уралагічная паталогія і іншыя хваробы мочапалавой сістэмы, пераломы, касцёва-мышачныя хваробы і г.д.
Верагоднасць развіцця захворванняў залежыць
ад многіх фактараў, і на некаторыя з іх чалавек сам
можа ўплываць. Скажам, адмовіцца ад курэння, не
злоўжываць алкаголем, абмежаваць харчаванне
пасля 60 гадоў. Умеранае харчаванне абавязкова

і псіхалагічны камфорт, задаволенасць, спакой,
раз ме ра насць, ад сут насць па ні кі па пры чы не
ўнутраных і знешніх змен, а таксама таго, што
наперадзе чакае смерць, гаворыць намеснік галоўнага ўрача Рэспубліканскага цэнтра гігіены,
эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, галоўны
пазаштатны спецыяліст па прафілак тыцы і
здаровым ладзе жыцця Людміла НАРОЙЧЫК.
Функцыянальны, не каляндарны, узрост вымяраецца не колькасцю пражытых гадоў, а станам
здароўя, узроўнем разумовай актыўнасці, здольнасцю абслугоўваць сябе.
Ніколі не варта забывацца і пра рэгулярныя агляды ва ўчастковага ўрача ці ўрача агульнай практыкі.
Любое хранічнае захворванне паскарае старэнне
хворага органа, а таму трэба своечасова лячыць
любыя захворванні, выконваць усе рэкамендацыі
вузкіх спецыялістаў. «У кожнай вобласці сёння
працуюць герыятрычныя службы, а ў Мінску такая
служба створана на базе 14-й гарадской паліклінікі, — кажа галоўны тэрапеўт Міністэрства аховы здароўя Беларусі Вадзім СУШЫНСКІ. — Для
азнаямлення з асаблівасцямі лячэння найбольш
распаўсюджаных хваробаў, множнай паталогіі працуюць у нас і «школы трэцяга ўзросту». Аднак даступнасць медыцынскай дапамогі не адыграе сваёй
станоўчай ролі, калі кожны з нас сам не перастане
скарачаць адведзеныя яму гады».
Святлана БАРЫСЕНКА

Уважаемые акционеры ОАО «Дрожжевой комбинат»
19 апреля 2012 года в 10.00 проводится внеочередное
Общее собрание акционеров ОАО «Дрожжевой комбинат» по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка распределения чистой при-

были и выплаты дивидендов за 2011 год.
Регистрация участников собрания будет производиться с 09.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а для представителей акционеров
— по доверенности.
Администрация
Наблюдательный совет
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У ВАДЗЕ І ТЛУШЧЫ РАСТВАРАЛЬНЫЯ
К

АЛІ разглядаць наш арганізм як біяхімічную вытворчасць, то вітаміны
выконваюць у гэтым працэсе функцыю «начальнікаў участкаў»: яны
кантралююць і забяспечваюць выкананне канкрэтнай «вытворчай задачы».
Без вітамінаў «біяхімічны завод» спыніцца. Вітаміны не выпрацоўваюцца ў
арганізме, а могуць прыйсці толькі з прадуктамі харчавання. Вітаміны групы
В ды вітамін К у невялікай колькасці сінтэзуюцца кішэчнай мікрафлорай.
Арганізм не здольны таксама і назапашваць вітаміны. А таму апошнія павінны паступаць рэгулярна, у поўным наборы і належнай колькасці. Як гэтага
дабіцца і не нарабіць памылак, расказвае галоўны навуковы супрацоўнік
аддзела харчавання Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па харчаванні, доктар медыцынскіх навук Элеанора КАПІТОНАВА.
Якім чынам вітаміны атрымлівае
плод?
— Калі харчаванне будучай маці паўнацэннае і разнастайнае, то «грандыёзная будова» новага арганізма будзе
адэкватнай. У дадатковым паступленні вітамінаў маюць патрэбу цяжарныя
жанчыны, якія недастаткова або аднастайна харчуюцца, працуюць на «шкодных» работах, не жадаюць развітвацца
са шкоднымі звычкамі, а таксама пры
ўскладненым працяканні цяжарнасці.
Спецыяльныя рэкамендацыі ў такіх выпадках дае ўрач.
Якім чынам вітаміны атрымлівае
немаўля?
— Пасля нараджэння малое атрымлівае вітаміны з харчавання. Грудное малако забяспечвае дзіця вітамінамі ў першыя
5-6 месяцаў, а далей можна пачынаць увядзенне прыкорму. Калі ж дзіця знаходзіцца
на штучным выкормліванні, праблема забеспячэння яго вітамінамі вырашаецца за
кошт узбагачэння адаптаваных сумесяў.
Першы вітамін у лыжцы, з якім сутыкаецца малое, — гэта вітамін Д, неабходны для
росту і развіцця шкілета. Гэты вітамін неабходны з самага нараджэння, паколькі ў
грудным малацэ яго амаль няма. Асабліва
маюць патрэбу ў ім немаўляты, якія нарадзіліся восенню і зімой, калі вітамін Д не
можа ў дастатковай колькасці сінтэзавацца
ў скуры пад уздзеяннем сонечных промняў. У залежнасці ад стану здароўя ўрач
вызначае дозу і працягласць прыёму.
А раптам неабходнасць забеспячэння вітамінамі — фантазіі вучоных
і «страшылкі» ўрачоў?
— Вітаміны патрэбны нам штодня і
ў адпаведнай колькасці. Гэта даказаны

АПАВЯШЧАЛЬНІК
ВЫРАТАВАЎ
ЖЫЦЦЁ
Ве ча рам у вёс цы Стар
Лёз нен ска га ра ё на ў
до ме адзі но ка га 80-гадо ва га пен сі я не ра адбыўся пажар, які б мог
скон чыц ца тра ге ды яй,
калі б не пажарны апавяшчальнік.
Муж чы на вы па ліў печ
і пай шоў у су сед ні па кой.
Праз некаторы час ён пачуў
сіг нал. Вый шаў на кух ню і
ўбачыў, што загарэліся дровы каля печы...
Дзядуля спрабаваў самастойна патушыць пажар, ды
не атрымалася. Цяпер дом
для далейшага пражывання
не прыдатны. Гаспадар будзе
жыць у сына ў суседняй вёсцы... Апавяшчальнік быў устаноўлены ў пазамінулым годзе
за сродкі сельсавета.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

АД КАМІТЭТА ПА ДЗЯРЖАЎНЫХ
ПРЭМІЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях
Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і
тэхнікі паведамляе, што да ўдзелу ў
конкурсе на атрыманне Дзяржаўных
прэмій Рэспублікі Беларусь у галіне
навукі і тэхнікі 2012 года дапушчаны
наступныя работы:
Арцем'еў Міхаіл Валянцінавіч, Лесніковіч Анатоль Іванавіч, Івашкевіч Алег Анатольевіч «Цыкл
навуковых прац «Новыя неарганічныя злучэнні і
матэрыялы на аснове мікра- і нанапамерных часціц:
атрыманне, уласцівасці, прымяненне». Вылучыў
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Прадстаўлены
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Танін Леанід Віктаравіч, Маісеенка Пётр Васільевіч, Макарэвіч Мікалай Яўгенавіч «Распрацоўка
і шырокамаштабнае ўкараненне нацыянальных
сродкаў абароны дакументаў, каштоўных папер і
асабліва каштоўных аб'ектаў на аснове галаграфічных метадаў». Вылучыла закрытае акцыянернае
таварыства «Галаграфічная індустрыя». Прадстаўлена Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.
Соцкі Мікалай Барысавіч «Распрацоўка, асваенне вытворчасці і прасоўванне на замежныя рынкі
фрыкцыйных трэнажораў з многімі ступенямі свабоды». Вылучыла ўстанова адукацыі «Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры». Прадстаўлена Міністэрствам спорту і турызму Рэспублікі
Беларусь.
Вільчук Канстанцін Усцінавіч, Гнядзько Таццяна
Васільеўна, Мастоўнікаў Васіль Андрэевіч «Інавацыйныя медыцынскія тэхналогіі неінвазіўнай дыягностыкі
і лячэння неанатальнай жаўтухі ў дзяцей». Вылучана дзяржаўнай установай «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Маці і дзіця». Прадстаўлена
Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.
Багатыроў Юрый Уладзіміравіч, Турцэвіч Аркадзь
Сцяпанавіч, Шведаў Сяргей Васільевіч «Распрацоўка і арганізацыя прамысловай вытворчасці канкурэнтаздольных высоканадзейных мікраэлектронных
вырабаў двайнога і спецыяльнага прызначэння».
Вылучылі дзяржаўнае аб'яднанне «НПЦ НАН Беларусі па матэрыялазнаўстве» і адкрытае акцыянернае
таварыства «Інтэграл». Прадстаўлена Міністэрствам
прамысловасці Рэспублікі Беларусь.
Глухманчук Уладзімір Уладзіміравіч, Зайцаў Валерый Аляксандравіч, Чыжык Сяргей Антонавіч
«Распрацоўка і асваенне выпуску высокадакладнага зборачнага і зондавага абсталявання, яго інтэграцыя ў вытворчасць вырабаў мікраэлектронікі
спецыяльнага і двайнога прызначэння». Вылучана дзяржаўным навукова-вытворчым аб'яднаннем
дакладнага машынабудавання «Планар». Прад-

стаўлена Міністэрствам прамысловасці Рэспублікі
Беларусь.
Сцяпук Леанід Якаўлевіч, Казачонак Сяргей
Аляксеевіч, Самасюк Уладзімір Георгіевіч «Стварэнне і асваенне імпартазамяшчальных прыярытэтных комплексаў сістэмы машын для механізацыі
тэхналагічных працэсаў у земляробстве Рэспублікі
Беларусь». Вылучана рэспубліканскім унітарным
прадпрыемствам «НПЦ НАН Беларусі па механізацыі сельскай гаспадаркі». Прадстаўлена Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.
Галавач Андрэй Альбертавіч, Нікалаеў Юрый
Іванавіч, Гарко Яўген Аляксеевіч «Распрацоўка і
асваенне вытворчасці спецыяльных колавых шасі
і цягачоў чацвёртага пакалення ваенна-тэхнічнага і двайнога прызначэння». Вылучыла адкрытае
акцыянернае таварыства «Мінскі завод колавых
цягачоў». Прадстаўлена Дзяржаўным ваенна-прамысловым камітэтам Рэспублікі Беларусь.
Піліпенка Уладзімір Мітрафанавіч, Данілеўскі Леанід Мікалаевіч, Пацяршчук Уладзімір Анатольевіч
«Інавацыйныя тэхналогіі, інжынерныя і праектныя
рашэнні энергаэфектыўных жылых дамоў масавага
будаўніцтва». Вылучыла рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства «Інстытут жылля — НДПТІБ імя
Атаева С.С.». Прадстаўлена Міністэрствам архітэктуры і будаўніцтва Рэспублікі Беларусь.
Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі
Беларусь у галіне навукі і тэхнікі звяртаецца да
спецыялістаў, кіраўнікоў арганізацый, вышэйшых
навучальных устаноў, прадпрыемстваў, органаў
дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб'яднанняў з
просьбай прыняць удзел у абмеркаванні ўказаных
работ і аўтарскіх калектываў.
Водгукі спецыялістаў, матэрыялы грамадскага
абмеркавання, прапановы і заўвагі па работах і аўтарскіх калектывах прымаюцца да 15 верасня 2012
года па адрасе: 220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці,
66. Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі
Беларусь у галіне навукі і тэхнікі.
Тэл. (017) 284-11-63; тэл. / факс (017) 284-24-56.
Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі
Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры паведамляе, што да ўдзелу ў конкурсе на
атрыманне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры
2012 года дапушчаны наступныя работы:
Мацкевіч Вольга Васільеўна, Манаеў Віктар
Сяргеевіч, Зубрыч Андрэй Дзмітрыевіч. Спектакль «Пінская шляхта» В.Дуніна-Марцінкевіча.
Вылучаны дзяржаўнай установай «Нацыянальны
акадэмічны драматычны тэатр імя Янкі Купалы».
Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі
Беларусь.

Шабалін Анатоль Андрэевіч, Рымашэўская Раіса Генадзеўна, Іванова Людміла Уладзіміраўна.
Рэканструкцыя і рэстаўрацыя Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Вылучыла рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Інстытут Белдзяржпраект».
Прадстаўлена Міністэрствам культуры Рэспублікі
Беларусь.
Чарняўскі Мікалай Мікалаевіч. Кніга для дзяцей
«Сонечны кошык» (2009). Вылучана: установа «Рэдакцыя часопіса «Вясёлка». Прадстаўлена Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.
Дарафеева Ірына Аркадзеўна. За стварэнне і
выкананне аў тарскіх канцэртных праграм у рамках сацыяльна-гуманітарнага тура «Пад мірным
небам» у 2001-2009 гадах у падтрымку Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вёскі.
Вылучана ўстановай «Беларуская дзяржаўная
ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія». Прадстаўлена Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.
Плігаўка Уладзіслаў Мікалаевіч. За значныя
дасягненні выканальніцкага майстэрства пры
падрыхтоўцы і выкананні канцэртных праграм у
2002-2009 гадах. Вылучана ўстановай «Беларуская
дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга
філармонія». Прадстаўлена Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.
Слабодчыкаў Уладзімір Іванавіч, Марозаў Ігар
Вячаслававіч. Цыкл манументальных работ пад
назвай «І памятае свет уратаваны» (2005-2009).
Вылучаны ўстановай адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.
Бутэвіч Анатоль Іванавіч. За серыю кніг «Сем
цудаў Беларусі». Вылучыла грамадскае аб'яднанне
«Беларускі фонд культуры». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.
Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі
Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры звяртаецца да кіраўнікоў арганізацый, устаноў,
вышэйшых навучальных устаноў, прадпрыемстваў,
органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб'яднанняў з просьбай прыняць удзел у абмеркаванні
пералічаных работ і аўтарскіх калектываў.
Водгукі, матэрыялы грамадскага абмеркавання,
прапановы і заўвагі па работах і аўтарах просьба
накіроўваць у Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях
Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры да 15 верасня 2012 года на адрас: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2,
каб. 412.
Тэл./факс (017) 284-23-81.
УНП 101078490.

факт. Прычым у сучасных умовах жыцця (асабліва жыцця ў горадзе) і пры той
якасці прадуктаў, якія мы можам сабе дазволіць, забяспечыць арганізм і дзіцяці,
і дарослага з дапамогай выключна ежы
немагчыма. Толькі за кошт кулінарных
страт пры захаванні і гатаванні ежы мы
«недабіраем» каля трэці вітамінаў.
Як праяўляецца недахват вітамінаў?
— У дзяцей у першую чаргу зніжаецца
супрацьінфекцыйны імунітэт, яны пачынаюць часцей хварэць, няхутка выздараўліваюць, у іх запавольваюцца тэмпы фізічнага і разумовага развіцця. Бываюць і
спецыфічныя праявы недахвату вітамінаў:
кроватачывасць дзяснаў і частыя насавыя
крывацёкі сведчаць аб дэфіцыце вітаміну
С, сухасць скуры — аб дэфіцыце вітаміну
А, павышаная раздражняльнасць і плаксівасць — вітаміну В1 і г.д.
Вучоныя-педыятры і нутрыцыёлагі сёння
звяртаюць увагу на неабходнасць забеспячэння дзяцей любога ўзросту полівітаміннымі прэпаратамі ў колькасці, якая адпавядае
ўзроставай фізіялагічнай патрэбе.
Рэкамендацыі для адэкватнай вітамінізацыі:
 У харчаванні выкарыстоўвайце ўсе
групы прадуктаў: гародніну, фрукты, злакі,
мясныя і малочныя прадукты, яйкі, птушку, рыбу, алеі і жывёльныя тлушчы.
 Звяртайце ўвагу на спецыяльныя
прадукты з вітаміннымі дабаўкамі.
 Падчас гатавання ежы зніжайце кулінарныя страты вітамінаў і гатуйце на пары, запякайце, тушыце, выкарыстоўвайце
свежыя і свежазамарожаныя прадукты.
 Па рэкамендацыі ўрача праводзьце
дадатковую вітамінізацыю харчавання ў
асенне-зімова-веснавы перыяд, а такса-

ма пасля захворванняў, пры нізкай якасці
харчавання, парушэннях стрававання і
іншых станах, якія ўплываюць на засваенне вітамінаў у арганізме.
Навошта ў «вітаміннай справе» раіцца з урачом?
— Для сапраўды эфектыўнай прафілактыкі вітаміннага дэфіцыту неабходна ведаць стан нашага здароўя, умовы
жыцця. Вітамінныя прэпараты для выкарыстання ў лячэбных мэтах выпускаюць
у выглядзе монапрэпаратаў — кожны вітамін паасобку. Толькі ўрач мае права
прызначыць такі прэпарат з вызначэннем
дозы і працягласці. Вітамінныя прэпараты
для прафілактычных мэт выпускаюць у
выглядзе полівітамінных або вітаміннамінеральных комплексаў. Яны адпускаюцца без рэцэпта ўрача і адрозніваюцца
наборам і дозай інгрэдыентаў. Нельга
вітамінныя прэпараты, прызначаныя для
дарослых, даваць дзецям.

Усе вітаміны дзеляцца
на вода- і тлушчарастваральныя.
Водарастваральныя: С, В1, В2, В3, В5,
В6, В9 , В12, Н.
Тлушчарастваральныя: А, Д, Е, К.
Першых больш у гародніне і фруктах,
другіх — у прадуктах жывёльнага
паходжання і алеях.
Для прадухілення перадазіроўкі полівітамінныя комплексы змяшчаюць не
больш за 30 працэнтаў ад сутачнай патрэбы кожнага вітаміну. Толькі асобныя
віды прэпаратаў змяшчаюць ад 50 працэнтаў некаторых відаў вітамінаў. Такія
прэпараты прызначаны для дарослых пры
асаблівых станах. «Дзіцячых вітамінаў»
з перавышэннем дазіроўкі не бывае.
У якой форме лепш?
— Вітамінныя прэпараты выпускаюць
у розных формах — кроплі, сіропы, растворы, таблеткі, дражэ, капсулы, жуйныя
таблеткі і пасцілкі, пасцілкі на палачцы,
ледзяшы, «шыпучыя» таблеткі і г.д. Прымальна тое, што адпавядае ўзросту, характару, перавагам і стану здароўя дзіцяці. Зусім малым лепш даваць кроплі

і растворы, малым старэйшага ўзросту
можна прапанаваць «сасучкі» і «жуйкі».
Пасля 4-5 гадоў многія з задавальненнем
п'юць на дэсерт шыпучку з вітамінных
таблетак. У сэнсе ўздзеяння на здароўе
важная не форма падачы вітамінных
прэпаратаў, а іх змест.
Як не набыць алергію?
— Усе вітамінныя комплексы змяшчаюць
не толькі ўласна вітаміны, але і дапаможныя
інгрэдыенты — сахарозу, кансерванты, смакавыя дабаўкі, фарбавальнікі і інш. У некаторых дзяцей, асабліва з групы рызыкі па
алергіі, могуць узнікаць алергічныя рэакцыі
на гэтыя дадатковыя інгрэдыенты. На самі
ж вітаміны алергіі не бывае.
Ці ёсць розніца паміж «штучнымі» і
«натуральнымі»?
— Усе вітаміны вырабляюць або сінтэтычным шляхам — сінтэзуюць патрэбныя хімічныя злучэнні, або з расліннай
і жывёльнай сыравіны — «натуральныя
вітаміны». Ва ўздзеянні на арганізм паміж
імі няма ніякай розніцы. А вось у ступені
хімічнай чысціні і якасці — ёсць. Сінтэтычныя вітаміны вылучаюцца высокай ступенню ачысткі і добрай якасцю. Пры гэтым
кошт іх нашмат ніжэй, чым прэпаратаў з
натуральнай сыравіны. Такія прэпараты
ў найбольшай ступені падыходзяць малым, схільным да алергіі. Тым не менш,
неабходна абавязкова звяртаць увагу на
склад дапаможных інгрэдыентаў, ад якіх
і бываюць алергічныя рэакцыі.
Што ўказвае на перадазіроўку вітамінаў?
— Яно выглядае як звычайнае атручэнне. Млосць, ванітаванне, адсутнасць
апетыту, боль рознай лакалізацыі, кволасць, санлівасць. Але бываюць і спецыфічныя прыкметы: пры перадазіроўцы
вітаміну Д рана закрываецца раднічок,
запавольваецца рост, утвараюцца камяні
ў нырках і мачавым пузыры, развіваецца
склероз ныркавай тканкі, які прыводзіць
да ныркавай недастатковасці. Лішак вітаміну А ў цяжарных жанчын выклікае цяжкія прыроджаныя парокі развіцця ў плода,
а ў дзяцей груднога ўзросту — парушэнні
з боку нервовай і эндакрыннай сістэм.
Святлана БАРЫСЕНКА



 Першыя крокі

БАРАЦЬБА ЗА ВЫЖЫВАННЕ
Вайна, гаспадарчая разруха, чэргі па хлеб, «спробы контррэвалюцыйнай буржуазіі вырваць свабоду з рук рабочых, салдат і сялян», уведзена смяротнае
пакаранне, абмяжоўваецца свабода сходаў, адбываюцца арышты, грамяцца
партыйныя арганізацыі, вядзецца цкаванне супраць Саветаў, закрываюцца і
забараняюцца да распаўсюджвання газеты левага кірунку — у такіх умовах нараджалася наша газета. Гэтыя характарыстыкі ўзяты са «Звезды», дакладней
— з трэцяга яе нумара за 1917 год (спачатку газета выходзіла на рускай мове,
праз 10 гадоў у рашэнні Бюро ЦК КП(б)Б ад 15.07.1927 года будзе зазначана
«пры пераводзе газеты «Звезда» на беларускую мову пакінуць гэту назву газеты, ужываючы беларускую транскрыпцыю («Зьвязда»)»).
За «Звездой» улады сачылі з першых дзён
яе выхаду ў свет, у розных данясеннях гаворыцца «аб шкодным кірунку» выдання і «прыняцці захадаў аб недапушчэнні» распаўсюджвання газеты. У 1917 годзе «Звезда» двойчы
закрывалася Часовым урадам, але, як птушка Фенікс, адраджалася, выходзіла пад новымі назвамі («Молот» і «Буревестник») і пры
гэтым нават павялічвала тыражы.
Трэба сказаць, што публікацыі на палітычную тэматыку «Звезды» з першых
дзён яе існавання значна розняцца ад тых,
што «захавалі» падшыўкі з больш познімі
датамі. Пакуль гэта палымяныя заклікі, напісаныя простай мовай, яны нагадваюць
шчыры зварот да чытача. Пазней — гэта
ўжо будуць тэксты заштампаваныя, перапоўненыя спасылкамі і цытатамі з розных
партыйных дакументаў, зваротаў са з'ездаў, абцяжараныя складанымі мудрагелістымі словазлучэннямі, якія, каб дакапацца
да сутнасці, трэба яшчэ расшыфраваць.
Толькі-толькі народжаная «Звезда» ўпэўнена «трымаецца на нагах», і гэта нягледзячы на тое, што ў тыя часы цяжка было
знайсці і грошы на яе выданне, і друкарню.
Мінскія друкары не хацелі брацца за выданне «бальшавіцкага лістка», і пагадзіўся
на такую справу толькі «стары майстар, які
некалі выпускаў вядомы манархічны «Северо-Западный край», дабрадушны яўрэй
Данцыг» (так ахарактарызуе яго ў першую
гадавіну «Звезды» Аляксандр Мяснікоў —
адзін з першых рэдактараў нашай газеты).
Дарэчы, Данцыга як першадрукара газеты
«Звезда» ў 1925 годзе савецкія ўлады аддзячаць — прызначаць персанальную пенсію.
Калі з'явілася ідэя аб стварэнні свайго
літаратурнага органа бальшавікамі, не ўсе
верылі, што такое магчыма, пра гэта ўзгадвае Мяснікоў у 1918 годзе: «Сабралі апошнія капейкі, накіравалі аднаго з таварышаў
у Піцер, у ЦК з чалабітнай: пазычыць нам
некаторую суму грошай для пачатку задуманага літаратурнага прадпрыемства.
Спадзяваліся і разам з тым думалі, што
наўрад ці прыме Цэнтральны камітэт пад
увагу просьбу маладой невядомай арганізацыі. Пасланнік вярнуўся з 2 тысячамі
рублёў. Была ж радасць на нашай вуліцы:
на гэтыя грошы мы маглі мець цэлых шэсць
нумароў сваёй штодзённай газеты, а далей
усё залежыць ад мінскіх пралетарыяў, беларускіх батракоў і заходніх акопнікаў».
Між іншым, каб сабраць хоць якія грошы
на друк Аляксандр Мяснікоў прапанаваў
правесці і арганізаваў сярод працоўных
амерыканскую латарэю, прычым сам прымаў у ёй удзел. Калі яму даставалася рэч,
якая разыгрывалася, выйгрыш вяртаў, каб
гульня працягвалася далей.
Праблемы былі і з паперай для друку. Яе
даставалі з вялікімі цяжкасцямі. Набывалі
невялікімі партыямі, бо рэдакцыя не магла
рабіць вялікія запасы — у любы час газету
маглі прыкрыць, паперу канфіскаваць.

«Жалезны фонд»
Толькі за месяц з пачатку выхаду тыраж
«Звезды» вырас з 3 да 6 тысяч, калі газета

адраджалася пад іншымі назвамі, — стаў
яшчэ болей («Молот» — 8, «Буревестник» —
10 тысяч). У снежні 1917-га, калі газета аднавіла сваю назву, тыраж ужо — 16 тысяч.
Пастаянна на старонках маладой «Звезды» гучаць звароты да чытачоў з просьбай
падтрымаць яе «маральна і матэрыяльна».
У трэцім нумары газета звяртаецца да
чытачоў: «Вярбуйце для вашай «Звезды»
калектыўных падпісчыкаў, падпісвайцеся
самі, распаўсюджвайце яе як мага болей,
ладзьце зборы ахвяраванняў у «жалезны фонд» вашай газеты. Толькі агульнымі намаганнямі, толькі на ўласныя грошы
працоўнай беднаты можа існаваць ваша
«Звезда»». І чытачы адразу адгукнуліся
на гэты заклік: на старонках газеты друкуюцца лісты ад тых, хто ахвяруе ў яе фонд,
прычым гэта робяць нават арыштаваныя
салдаты, якія не атрымліваюць заробку.
У той час не было экспедыцыі. Рассылкай газеты займалася група таварышаў,
якая збіралася вечарамі, пісала адрасы,
заклейвала пачкі і адсылала газеты па
прызначэнні.
Нягледзячы на тое, што ўладамі прымаліся захады, для таго, каб «Звезда» не
трапляла ў акопы, салдаты станавіліся яе
актыўнымі чытачамі. «Звезду» ўкладалі ў
газету франтавога камітэта «Фронт».
Вайсковыя часці дасылалі ў Мінск сваіх людзей з заданнем прывезці «Звезду».
Салдаты дастаўлялі яе ў рэчавых мяшках,
пад шынялямі, у халявах ботаў.
З адной з заметак відаць, што вайскоўцы ўсяляк імкнуцца падтрымаць «Звезду»,
выпісваюць газету не толькі для сябе, але і
для сваіх сем'яў, у выніку чаго газета трапляе ў вёскі самых розных губерняў, у тым
ліку і на поўдні Расіі, на Урал, у Сібір.

Праца пасля працы
Разам з Мясніковым і Фрунзэ ў рэдагаванні дакастрычніцкай «Звезды» ўдзельнічалі Фамін і Ландар. У той час у газеце не
было спецыяльна вызваленага рэдактара,
яго абавязкі выконвалі найбольш вопытныя
бальшавікі, якія працавалі ў розных галінах
палітычнай дзейнасці. Так, Фрунзэ быў начальнікам Мінскай міліцыі, старшынёй выканкама Савета сялянскіх дэпутатаў Мінскай
і Віленскай губерняў, членам Мінскага Савета і франтавога камітэта; Мяснікоў — старшынёй Мінскага камітэта РСДРП(б), членам
франтавога камітэта. Пры гэтым рабіць газету даводзілася нярэдка пасля працоўнага
дня. Адзін з супрацоўнікаў, Л. Рэзаўскі, узгадваў, што прыходзіў пасля працы ў друкарню і працаваў вечарамі да позняй ночы,
засынаючы над гранкамі. Дарэчы, гэты чалавек быў першым выпускаючым «Звезду»,
адначасова карэктарам і загадчыкам аддзела мясцовага жыцця. У 1927 годзе, узгадваючы пра першы год існавання газеты, ён
скажа: «Не магу не хвалявацца пры адным
успаміне, як многа радасці і цяжкасцяў мы
тады перажывалі». У артыкуле нашай газеты «Удзельнікі Кастрычніцкай рэвалюцыі на
Беларусі ў Менску» за 06.11.27 г. змешчаны ўспаміны і Васіля Фаміна: «Я быў адным

з першых рэдактараў
«Звезды» сумесна з т.т.
Мясніковым і Ландарам. Мэтаю арганізацыі
«Звезды» было найбольш шпаркае фармаванне бальшавіцкай арганізацыі і апрацоўка
вялікага Заходняга Фронту».

Праблемы мясцовага друку
У лютым 1918-га нямецкія войскі захапілі большую частку Беларусі, рэдакцыя
«Звезды» эвакуяваная, і газета выходзіла
ў Смаленску.
У гэты час тут мала заметак і карэспандэнцый з мястэчак і павятовых гарадоў.
Прычым і тыя, што выходзілі, цалкам магчыма, супрацоўнікі газеты рабілі, проста перапісваючы звесткі з розных дакументаў.
У гэты час «Звезда» нават выступае з
артыкулам, дзе крытыкуе мясцовы друк,
гаворыць, што амаль усе журналісты імкнуцца пісаць «артыкулы і трак таты» на
агульныя збітыя тэмы (міжнародная і ўнутраная палітыка), мясцовае жыццё не выклікае ў іх цікавасці, «да гэтага часу ніводная
мясцовая газета не мае ніводнага рэпарцёра», «няма карэспандэнтаў». Пры гэтым
газета заклікае: «Пішыце часцей і паболей
аб паўсядзённым жыцці, аб жыцці свайго
класа і ўсіх пластоў насельніцтва».
Журналістам праз «Звезду» Аляксандр
Мяснікоў дае параду «газета павінна ўмець
заўважаць факты і адлюстроўваць жыццё
жыва, ясна і прывабна».

У партыю па квітанцыі
аб падпісцы
У канцы красавіка ў сувязі з фінансавымі цяжкасцямі выхад газеты часова прыпынены, з чэрвеня выданне аднаўляецца.
Рашэнне аб неабходнасці працягу выдання
органа старога абласнога камітэта партыі
— газеты «Звезда» — прымаецца на ІV
Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РКП(б), прычым вызначаюцца і мэты
газеты: «для шырокага асвятлення партыйнага жыцця па вобласці, для кірунку
работы мясцовых партыйных арганізацый,
для інфармавання членаў партыі аб працы
абласнога камітэта, для выхавання мас».
Канферэнцыя абавязвае ўсе мясцовыя
арганізацыі выпісваць «Звезду» ў колькасці не меней колькасці членаў арганізацыі і
ад кожнага чалавека, які запісваецца ў члены партыі (за выключэннем непісьменных
і тых, хто не ведае рускай мовы) патрабаваць квітанцыю аб падпісцы на «Звезду»
ці падпісную плату.

Заробак
25 сакавіка 1919 года праведзена абследаванне рэдакцыі газеты «Звезда»
прадстаўнікамі палітычнай камісіі.
З акта, складзенага ў той час, відаць, як
тады налічаліся заробкі супрацоўнікам газеты. Пасады рэдактара ў той час не існуе, паколькі газеты рэдагуюцца асобай калегіяй,
якую выдзяляе камітэт партыі. «Загадчыкі
аддзелаў за свой аддзел парадковай платы
не атрымліваюць, рэпарцёры і хранікёры
парадковую плату атрымліваюць цалкам,
незалежна ад прызначанага ім акладу».
Парадковая плата ў газеце ў той час
налічалася ў залежнасці ад таго, які быў
тэкст. Так, за артыкулы, фельетоны і карэспандэнцыі з месцаў — 35 кап., за рэпартаж
— 30, за хроніку — 20, за белетрыстыку —
50, за вершы — 75...
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ,
Вячаслаў СЕЛЯМЕНЕЎ,
кандыдат гістарычных навук



