
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Не так даў но рак лёг ка-

га быў лі да рам у спі се ін-
шых ві даў ан ка ла гіч ных за-
хвор ван няў у муж чын, але 
ця пер апус ціў ся на дру гое 
мес ца (на пер шае вый шаў 
рак пра ста ты). Зда ец ца, 
рак лёг ка га ад сту пае? Дзе 
там! Што год за хва раль-
насць пры рас тае на тры 
пра цэн ты. Ле тась за хва-
рэ ла ка ля 4800 ча ла век. 
Ня ма ла для на шай кра і ны, 
асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што 
па ло ва гэ тых лю дзей гі не 
пас ля па ста ноў кі ды яг на зу 
на пра ця гу го да. Рак лёг ка-
га дрэн на ды яг нас ту ец ца і 
дрэн на пад да ец ца ля чэн ню. 
(Пос пех мае толь кі ля чэн не 
на пер шай ста дыі.)

Сён ня шмат ама та раў па-
га ва рыць пра тое, што рак 
лёг ка га зу сім не аба вяз ко ва 
вы клі ка ец ца ты ту нем: маў-
ляў, ёсць жа яшчэ і шкод-
нае на ва коль нае ася род дзе. 
Ёсць. Але і рак лёг ка га не 
адзі ная ў гэ тым сэн се праб-
ле ма: ёсць яшчэ рак ро та вай 
по лас ці і глот кі, ма ча во га пу-
зы ра, шый кі мат кі... Да рэ чы, 
у Еў ро пе сён ня за хва раль-

насць на рак лёг ка га хут чэй 
рас це ме на ві та ся род жан-
чын.

Не зва рот ныя змя нен ні 
бу дуць у лю бо га, хто ку рыць 
пра цяг ла. І ўсё ж та кі кі даць 
трэ ба. Гэ та хоць бы зні зіць 
ры зы ку раз віц ця не толь кі 
ан ка ло гіі, але і сар дэч на-са-
су дзіс тай па та ло гіі, цук ро-
ва га дыя бе ту, аб струк тыў-
най хва ро бы лёг кіх. У гру пу 
ры зы кі раз віц ця ўсёй гэ тай 
па та ло гіі трап ля юць і тыя, 
хто вы му ша ны жыць, пра ца-
ваць, ад па чы ваць або прос та 
ста яць на пры пын ку по бач з 
за леж ным ад ад ной з са мых 
шкод ных звы чак.

У све це на ліч ва ец ца звыш 
1 млрд кур цоў. Што год ка ля 
6 млн гі нуць ад ты ту ню і па-
сіў на га ку рэн ня. Гэ та 12 пра-
цэн таў усёй муж чын скай і 
6 пра цэн таў усёй жа но чай 
смя рот нас ці. Кож ны дру гі 
ку рэц па мі рае ад за хвор-
ван няў, звя за ных ме на ві та 
з ку рэн нем. Яно ска ра чае 
жыц цё на 10 га доў. Ты тунь 
уно сіць асноў ны ўклад у раз-
віц цё ін фарк ту мі я кар да, ін-
суль ту, сар дэч най не да стат-
ко вас ці, заў час нае ста рэн не 
са су даў.

Па вод ле ай чын ных да-
сле да ван няў, у нас ку раць 
29,6 пра цэн та на сель ніц тва, 
ся род муж чын — 48 пра цэн-
таў, ся род жан чын — 12,6. 
У га рад ской мяс цо вас ці ку-
раць 43 пра цэн ты лю дзей, у 
сель скай — 54.

«Праз 5 га доў пас ля раз-
ві тан ня з ку рэн нем ры зы ка 
раз віц ця ішэ міч най хва ро-
бы сэр ца па чы нае зні жац-
ца дзесь ці ў два ра зы. Чым 
ра ней кі нуць ку рыць, тым, 
вя до ма, лепш для на шай 
пра цяг лас ці жыц ця. Ка лі вы 
кі ну лі ў 30, то па вя ліч ва е це 
пра цяг ласць жыц ця на 10 га-
доў, а ка лі ў 50, то ўжо толь-
кі на 6», — ка жа за гад чы ца 
ла ба ра то рыі ар тэ рыя льнай 
гі пер та ніі РНПЦ «Кар дыя-
ло гія» Воль га ПАЎ ЛА ВА.

Ка ля 70 пра цэн таў ся род 
тых, хто спы ніў ся, па чы на-
юць ку рыць зноў на пра ця-
гу пер шых трох ме ся цаў. 
Ад нак з кож най на ступ най 
спро бай «за вя заць» іма вер-
насць кан чат ко ва га спы нен-
ня ўзрас тае. Не ка то рым, 
праў да, па тра бу ец ца да па-
мо га ўра чоў-спе цы я ліс таў, 
якія пра цу юць у нар ка дыс-
пан се рах.

— У нас функ цы я нуе ка-
бі нет па ля чэн ні ні ка ці на вай 
за леж нас ці ў ам бу ла тор ных 
умо вах, — па ве дам ляе за-
гад чы ца сек та ра Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра нар ка ла-
гіч на га ма ні то рын гу і прэ-
вен та ло гіі РНПЦ псі хіч на га 
зда роўя Іна БЯ ЛА ЕЦ. — 
У адзін се анс кош там 41 ру-
бель ува хо дзіць кан суль та-
цыя ўра чоў псі хі ят ра-нар ко-
ла га і псі ха тэ ра пеў та, псі хо-
ла га. Мо жа быць пры зна ча на 
ме ды ка мен тоз нае ля чэн не. 
Мно гія па цы ен ты ма юць у 
пер шую чар гу моц ную псі-
ха ла гіч ную за леж насць, яны 
ка жуць, што ім трэ ба не чым 
за няць ру кі, што гэ та штось ці 
на кшталт «эфек ту сос кі».

Па вод ле апош ніх да сле-
да ван няў, част ка лю дзей, 
дзесь ці ка ля 10 пра цэн таў, 
мае ге ны, якія пе ра шка-
джа юць лёг ка раз ві тац ца з 
«сос кай». Та му ан ко ла гі ка-
жуць, што са мы эфек тыў ны 
спо саб кі нуць ку рыць — вы-
да ліць лёг кае. Да па ма гае 
70 пра цэн там он ка па цы ен-
таў. Ад нак ас тат нія 30 ро-
бяць за цяж ку ад ра зу пас ля 
апе ра цыі. І тут мож на за па-
до зрыць ге не тыч ную за леж-

насць. Не за га ра мі той час, 
ка лі мож на бу дзе рас шыф ра-
ваць сваю ге не тыч ную кар ту 
і вы явіць ге ны, ад каз ныя за 
за леж насць ад ты ту ню.

За мя жой у роз ных ар га-
ні за цы ях ёсць во пыт за ах-
воч ван ня ра бот ні каў, якія не 
ку раць. Праў да, пра ве рыць/
па ве рыць, што ча ла век са-
праў ды не ку рыць, ня прос та. 
У на шай кра і не больш ары-
ен ту юц ца на сты му ля ван-
не зда ро ва га ла ду жыц ця ў 
прын цы пе — ка жуць, сям-
там на бы ва юць аба не мен ты 
ў ба сейн, прэ мі ру юць са мых 
зда ро вых. Шка да толь кі, што 
прак ты ка не атрым лі вае шы-
ро ка га рас паў сюдж ван ня.

Тэ ры то рый, цал кам сва-
бод ных ад ку рэн ня, у нас 
па куль ма ла ва та. Хоць яны 
ёсць, і гэ та доб ра. Дзей ні ча-
юць і ін шыя доб рыя ме ры, за-

клі ка ныя ўсклад ніць жыц цё 
кур цу і вы твор цу ты ту нё вай 
атру ты. На па ро зе і поў ны пе-
ра ход на но вую ўпа коў ку — з 
кар цін ка мі і над пі сам аб шко-
дзе ку рэн ня па ме рам на па-
ло ву пач кі, з абод вух ба коў. 
З 15 ліс та па да гэ та га го да 
вы твор цы па він ны ажыц цяў-
ляць вы раб цы га рэт па вод ле 
но вых па тра ба ван няў. Праў-
да, па куль яшчэ да поў най 
рэа лі за цыі ў аба ро це бу дзе 
зна хо дзіц ца пра дук цыя ста-
ро га ўзо ру, вы пу шча ная да 
ўста ноў ле най да ты. Па вод ле 
за меж ных да ных, страш ныя 
кар цін кі пра ім па тэн цыю і 
мно гія ін шыя не га тыў ныя 
на ступ ствы, звя за ныя з ку-
рэн нем, да па ма га юць не ка-
то рым урэш це за вя заць з 
гэ тым.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. 
protas@zviazda.by

«ЗВЕР ХУ» ДА ПА МАГ ЛІ
Коль касць ту рыс таў з кож ным го-

дам па вя ліч ва ец ца. Сё ле та ка нал 
на ве да ла ка ля 85 тыс. ча ла век, з іх 
17 ты сяч — бяз ві за вых, па ве да мі лі ў 
аб лас ным упраў лен ні спор ту і ту рыз му. 
Праз пункт про пус ку на ка на ле пры-
бы ло ў дзесяць ра зоў больш гас цей, 
чым ле тась. Бы ва лі дні, ка лі тут на зі-
раў ся са праўд ны анш лаг. Пад час свя-
таў, ве ла- і вод ных ма ра фо наў, аў та-
фес ты ва ляў і спар тыў на-ту рыс тыч ных 
спа бор ніц тваў. Але амаль усе гэ тыя 
ме ра пры ем ствы пра вод зяц ца ў цёп лы 
се зон. А з во се ні на сту пае за ціш ша.

Між тым брэн да вы для Гро дзен шчы-
ны аб' ект мо жа вы клі каць ці ка васць у 
лю бое на двор'е. Гэ та га да бі лі ся на шы 
су се дзі — па ля кі, якія ў ме жах ка на ла 
раз мяс ці лі без ліч кем пін гаў, баз, гас ці-
ніц на лю бы густ. Вя до ма, трэ ба пры няць пад 
ува гу, што на поль скім ба ку ка нал увесь час 
быў суд на ход ны, з доб рай інф ра струк ту рай. 
А вось 21 км вод най ар тэ рыі з бе ла рус ка га 
бо ку пры ве дзе ны ў на леж ны стан толь кі га-
доў адзінаццаць та му.

Тэр мін не вя лі кі, і пер шыя кро кі ў асва ен ні 
ту рыс тыч на га па тэн цы я лу ка на ла зроб ле ны. 
Гэ та му спры яе і дзяр жаў ная пад трым ка, ад-
зна чыў стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан-
ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, пад вод зя чы вы-
ні кі ра бо ты бяз ві за ва га рэ жы му на па ся джэн-
ні аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та. Кі раў нік 
рэ гі ё на пад крэс ліў, што ство ра на ня ма ла 
пе рад умоў, каб раз ві ваць гэ ты  кі ру нак. Да-
рэ чы, пер шы ўказ быў на кі ра ва ны на рэ кан-
струк цыю ка на ла, на ступ ны — да ваў да звол 
на ства рэн не сва бод най ту рыс тыч най зо ны ў 
ме жах пар ку «Аў гус тоў скі ка нал», і, на рэш це, 
сё ле та быў вы да дзе ны рэ ва лю цый ны да ку-
мент па бяз ві за вым на вед ван ні тэ ры то рыі 
пар ку. За раз гэ та зо на па він на за бяс печ ваць 
экс парт па слуг, ства раць пра цоў ныя мес цы, 
пры но сіць прыбытак у бюд жэт, пад крэс ліў 
Ула дзі мір Краў цоў. За ста ец ца ства рыць умо-
вы, каб ту рыст мог пры ехаць сю ды не толь кі 
ле там.

ШУ МІЦЬ КАМ ЫШ...
Аг ра ся дзі бу Ге на дзя САД КОЎ СКА ГА 

мож на ўба чыць з тра сы, якая вя дзе на ка нал. 
Мес ца зруч нае. До мі кі зда лёк вы гля да юць 
ка зач ны мі — драў ля ныя, аку рат ныя, тры ў 
ра док. Ка лі трап ля еш на тэ ры то рыю ся дзі-
бы, пры ем нае ўра жан не толь кі ўзмац ня ец ца. 
Вя дзе гас ця вы біз нес жон ка, а ў да лей шым, 

спа дзя ец ца Сад коў скі, ся мей ную спра ву пра-
цяг не дач ка. А да гэ та га ча су гас па дар пла-
нуе па шы рыць і доб ра ўпа рад ка ваць тэ ры то-
рыю, дзе за раз рас це кам ыш і ка выль.

— Толь кі мы ста лі пры во дзіць у па ра дак 
зем лі, нас аб ві на ва ці лі, што гэ та за хоп, — 
дзе ліц ца Сад коў скі. — Ба ло та на ле жыць 
сель ска гас па дар ча му прад пры ем ству, 
але ж толь кі на мі наль на, бо якія тут ра бо ты 
мож на вес ці? Гэ та ж пры ро да ахоў ная зо на. 
Ка жу — вы дзе лі це мне ўчас так. У рай вы-
кан ка ме ад ка за лі, што трэ ба мя няць пры-
зна чэн не зем ляў. Гэ та мо жа за цяг нуц ца 
на доў га.

Тэ ры то рыю, якая за раз на гад вае звы-
чай нае ба ло та, прад пры маль нік раз ліч вае 
рас чыс ціць, ха цеў бы пра клас ці тут сцеж кі, 
па ста віць аль тан кі, ман га лы, зра біць пля цоў-
кі для дзя цей, ло дач ны пры чал. Яго су сед 
пра па нуе аб ста ля ваць по ле для голь фа. Ка лі 
здзейс няц ца гэ тыя пла ны, Сад коў скі не бя-
рэц ца за гад ваць, бо ба чыць, як ма руд на ідзе 
асва ен не тэ ры то рыі.

У ад мі ніст ра цыі СЭЗ «Грод на ін вест» па-
цвер дзі лі, што гэ та тэ ры то рыя асаб лі ва га 
дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня, пры ро да ахоў ная 
зо на і кож ны крок трэ ба ўзгад няць з мі ніс тэр-
ства мі. Для за сва ен ня тут ёсць 11 ін вест пля-
цо вак па 25 га ў ме жах вё сак, але ах вот ных 
за няц ца бу даў ніц твам вя лі кіх комп лек саў не 
зна хо дзіц ца.

ДА НО ВА ГА СЕ ЗО НА
Аг ра ся дзі бы га то выя пры маць ту рыс таў 

круг лы год. Уся го іх у зо не ка на ла 11. Але 
сё ле та яны су тык ну лі ся з праб ле май раз мя-
шчэн ня вя лі кіх груп — па 50—60 ча ла век. 
Ужо не каль кі га доў ідзе га вор ка аб бу даў-

ніц тве хос тэ ла — не да ра го га нач ле-
гу па блі зу ка на ла. І та кая бу доў ля 
вя дзец ца, праў да, так са ма ма руд на. 
Гро дзен ская га рад ская ар га ні за цыя 
ра ман туе пад хос тэл бы лы ін тэр нат, 
але яго зда ча пе ра но сіц ца з го ду ў год. 
Чар го вы раз тэр мін яго зда чы пе ра не-
се ны на на ступ ны се зон.

На той жа час ча ка ец ца за вяр шэн-
не рэ кан струк цыі па ла ца ва-пар ка ва га 
комп лек су «Свяцк» і бы лой ся дзі бы 
Гур скіх, дзе так са ма вя дуц ца ра бо ты 
не пер шы год. Гэ та бу дуць са мыя знач-
ныя ту рыс тыч ныя комп лек сы ў зо не 
ка на ла.

Як па ве да міў пад час на ра ды стар-
шы ня Гро дзен ска га рай вы кан ка ма 
Ян ВАСІЛЕЎСКІ, ажыў лен не ў зо не ка на ла 
пры кмет нае. Праў да, па куль з бо ку на сель-
ніц тва, а не прад пры маль ні каў — мно гія куп-
ля юць ху та ры, раз вод зяць ко ней. Мяс цо выя 
ўла ды так са ма не ста яць уба ку. У рам ках 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва вя дзец ца ра-
монт да рог, чар го выя пра ек ты за яў ле ны і на 
на ступ ны год. Лі та раль на ня даў на ад кры та 
не каль кі му зе яў, у тым лі ку на ад ным са шлю-
заў. Ра ён ны бюд жэт вы дзе ліў на гэ та 54 тыс. 
руб лёў. Праў да, аку пля юц ца яны па воль на. 
На дум ку Яна Ва сі леў ска га, ту рыс тыч ным 
фір мам вар та звяр нуць ува гу на гэ тыя аб'ек-
ты і на тыя ме ра пры ем ствы, якія ла дзяц ца 

ў бяз ві за вай зо не пар ку «Аў гус тоў скі ка нал». 
Да рэ чы, коль касць тур фір маў, якія спры я юць 
на вед ван ню пар ку, па вя лі чы ла ся ў ча ты ры 
ра зы.

ПА ЛЯ ЦЕЦЬ НА ША РЫ
Каб за дзей ні чаць ка нал круг лы год, перш-

на перш трэ ба вы зна чыц ца з кан цэп цы яй яго 
раз віц ця. Спе цы я ліс ты СЭЗ пра па ну юць раз-
ві ваць парк «Аў гус тоў скі ка нал» як ці хую зо ну 
ад па чын ку з пе ра ва гай гас ці ніч на га сэр ві су. 
Ад нак гас ці ні цы не бу дуць за па тра ба ва ны 
ў між се зон не. Больш пры ваб най па да ец ца 
пра па но ва аб ак тыў ным ад па чын ку, на які 

ары ен та ва ны, на прык лад, су се дзі-па ля кі. Гэта 
па цвяр джае прык лад Аў гус то ва. Але для гэ та-
га, зноў жа, па трэб на інф ра струк ту ра, за ўва-
жыў пад час на ра ды ў абл вы кан ка ме па моч-
нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Гро дзен скай 
воб лас ці Сяр гей РАЎ НЕЙ КА. На яго дум ку, 
трэ ба за ся ро дзіць ува гу на раз віц ці асоб ных 
зон. На прык лад, ства рыць эт на гра фіч ную вёс-
ку. Пра па на ваць па слу гі па ка тан ні на ко нях, 
а мо жа, на ват і на па вет ра ным ша ры. Ра бо та 
пар ку ва ўмо вах бяз ві за вай зо ны па ка за ла, 
што за меж ным ту рыс там гэ та мес ца па да-
ба ец ца. Іх толь кі трэ ба не чым за ці ка віць, і не 
толь кі на пра ця гу трох лет ніх ме ся цаў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by
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Коль кі пра цяг нец ца «мёрт вы» се зон?

НЕ ПА ЧЫ НАЙ ЦЕ! 
А ПА ЧА ЛІ — КІ ДАЙ ЦЕ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гас па дар аг ра ся дзі бы Ге надзь САД КОЎ СКІ.

Аг ра ся дзі ба «У Іва ны ча».


