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Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРАВЕЦ.

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  

Но вае жыц цё 
ў аб мен на... 
на крыў кі
Даб ра чын ны пра ект 

на бі рае аба ро ты ў на шай кра і не
У ста ліч ным Ба та ніч ным са дзе ў су бо ту, 

25 жніў ня, пад час ак цыі «Пер ша клас нае свя та» 

мож на ўзяць удзел і ў даб ра чын ным пра ек це 

«Но вае жыц цё ў аб мен на на крыў кі». 

Усё вель мі прос та: вы збі ра е це плас ты ка выя 

на крыў кі, пры но сі це іх ва лан цё рам пра ек та 

ў спе цы яль ную зо ну і за кож ныя 10 штук 

атрым лі ва е це шчас лі вы бі лет, 

які да зва ляе вый граць пры зы. 

Чым бо лей на кры вак, тым больш шан цаў 

вый граць.

Пра ект «Но вае жыц цё ў аб мен на на крыў кі» ў на-
шай кра і не з'я віў ся зу сім ня даў на, у кан цы мі ну ла-
га го да. Ча сам баць кі дзя цей з нер во ва-мы шач ны мі 
за хвор ван ня мі збі ра юць гро шы ў сац сет ках. Ім па-
трэб ныя ка ляс кі, рэ абі лі та цыя, апа ра ты для ды хан ня 
і шмат ча го яшчэ. Ра зам з гэ тым на бе ла рус кія смет-
ні кі што год трап ляе 4000 тон плас ты ка вых на кры вак. 
«Ка лі здаць іх на пе ра пра цоў ку, мож на атры маць не 
менш за 800 ты сяч до ла раў», — лі чыць юрыст з Лі-

ды На тал ля КУН ЦЭ ВІЧ. Дзяў чы на за пус ці ла пра ект 
у Бе ла ру сі, каб збі раць плас ты ка выя на крыў кі і да па-
ма гаць хво рым дзе цям па ўсёй кра і не хут чэй «за кры-
ваць» гра шо выя збо ры. Па чы на ла На тал ля з ідэі, у 
якую ма ла хто ве рыў. Маў ляў, ні хто не за хо ча збі раць 
на крыў кі асоб на ад бу тэ лек. Сён ня да пра ек та да лу-
чы ла ся больш за сот ню школ, прад пры ем стваў (у тым 
лі ку Мі ла ві ца, БМЗ, Бе ла русь ка лій, Бе лАЗ), бан каў і 
гі пер мар ке таў у 50 га ра дах і ін шых на се ле ных пунк тах 
па ўсёй кра і не.

— Я шу ка ла ў ін тэр нэ це пра ект, які змог бы да па-
маг чы зна ё ма му хлоп чы ку з ды яг на зам ДЦП, — рас-
каз вае ад на з ка ар ды на та раў пра ек та Юлія МОР-

ХАТ. — У са ка ві ку гэ та га го да я да лу чы ла ся да пра ек та 
«Но вае жыц цё ў аб мен на на крыў кі», рас паў сюдж ва ла 
ін фар ма цыю ў шко лах, ка рэк цый ным цэнт ры, ма га-
зі нах, прад пры ем ствах свай го го ра да — Глы бо ка га. 
Там уста на ві лі спе цы яль ныя кан тэй не ры, і сён ня мы 
са бра лі больш за 150 кі ла гра маў на кры вак. А ле там 
пад час фо ру ма «Та та, твой вы хад» мы за ра бі лі срод-
кі для вы ра бу і ўста ноў кі пер ша га ў кра і не ву ліч на га 
кан тэй не ра.

Лю дзі пры но сяць плас ты ка выя на крыў кі ад звы чай-
ных бу тэ лек з-пад ва ды, ёгур таў, ма ла ка, ка вы, шам пу-
няў, сла неч ні ка ва га алею — тое, што ёсць у ква тэ ры ў 
кож на га. Ка лі су мня ва е це ся, па ды хо дзіць на крыў ка ці 
не, па гля дзі це на яе ўнут ра ны бок. Там па він на быць 
мар кі роў ка 2, 4 ці 5. Ва ўста ноў ле ны дзень на крыў кі 
збі ра юць і вы во зяць на склад. Ад туль яны вя лі кай 
пар ты яй на кі роў ва юц ца на за вод пад Маск вой. Пе ра-
пра цоў чае прад пры ем ства пла ціць гро шы за на крыў кі 
пра ек ту (у Бе ла ру сі ад на то на каш туе 200 до ла раў, 
у Ра сіі мож на пра даць да ра жэй).

А да лей «Но вае жыц цё ў аб мен на на крыў кі» пе ра-
во дзіць увесь пры бы так на ра ху нак па да печ на га дзі-
ця ці з за хвор ван ня мі нер во вай сіс тэ мы і кас цей (у тым 
лі ку з эпі леп сі яй, ДЦП, пух лі на мі і траў ма мі га лаў но га і 
спін но га моз га). Ка лі на ра хун ку збі ра ец ца па трэб ная 
су ма, пра ект з да па мо гай экс перт на га са ве та ме ды каў 
вы бі рае на ступ на га па да печ на га.

За год пра цы пра ект пла нуе са браць 240 ты сяч 
до ла раў, якія на кі руе на да па мо гу цяж ка хво рым дзе-
цям. Да кан ца го да пла ну ец ца ўста на віць 58 вя лі кіх і 
10 ся рэд ніх кан тэй не раў у буй ных ганд лё вых пунк тах 
Мін ска. А з ве рас ня да пра ек та да лу ча ец ца 100 школ 
і дзі ця чых сад коў у Мас коў скім ра ё не ста лі цы.

Ідэя пра ек та «Но вае жыц цё ў аб мен на на крыў кі» 
рас паў сю джа на ў 44 кра і нах све ту. У Гер ма ніі 50 міль-
ё наў на кры вак пе ра тва ры лі ся ў 100 ты сяч вак цын ад 
по лі ямі е лі ту для дзя цей з Ні ге рыі. У Іс па ніі — у міль ён 
еў ра на ме ды цын скае аб ста ля ван не для 139 ма лых. 
Ва Укра і не са бра лі 21 то ну на пра тэ зы для ве тэ ра наў 
вай ны. У Ні дэр лан дах на крыў кі да па ма га юць бу да ваць 
на ву ко вы цэнтр па да сле да ван ні дзі ця чай ан ка ло гіі. 
У Аў стрыі «за на крыў кі» на бы ва юць цац кі для дзя цей 
з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў



Ці трэ ба зда ро ва му ча ла ве ку зда-

ваць ана лі зы? Якую ла ба ра то рыю 

(дзяр жаў най па лі клі ні кі ці плат-

на га ме ды цын ска га цэнт ра) пры 

гэ тым вы браць? Ча му па цы ен ты 

ня рэд ка іг на ру юць па тра ба ван ні 

да зда чы ана лі заў і якія па мыл кі 

мы ро бім, ка лі ідзём іх зда ваць? 

Пра гэ та рас ка за ла за гад чык клі-

ні ка-ды яг нас тыч най ла ба ра то рыі 

11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 

На тал ля МАС КА ЛЁ ВА.

— На тал ля Ва сі леў на, на вош та зда-

ро ва му ча ла ве ку зда ваць ана лі зы?

— Раз на год ні ко му не па шко дзіць 
здаць агуль ны клі ніч ны ана ліз, які ўклю-
чае агуль ны ана ліз кры ві, агуль ны ана-
ліз ма чы і кроў на глю ко зу. Гэ та вар та 
ра біць для кант ро лю свай го зда роўя. 
Ка лі з на зва ны мі ана лі за мі ў вас усё ў 
па рад ку, ней кі час мож на не тур ба вац-
ца, бо лю бое за хвор ван не, у тым лі ку і 
ан ка ла гіч нае, дасць зме ны ў па каз чы-
ках. Пра мно гае мо жа рас ка заць уз ро-
вень ге маг ла бі ну ў агуль ным ана лі зе 
кры ві. Ка лі ён па ні жа ны, гэ та мо жа быць 
ане мія і трэ ба шу каць яе пры чы ны, так 
пра яў ляць ся бе мо жа, на прык лад, і ан-
ка ла гіч нае за хвор ван не. Але ўба чыў шы 
ў ана лі зе па ні жа ны ге маг ла бін, не вар та 
па ні ка ваць. Яго ўзро вень у мно гім за ле-
жыць ад уз рос ту па цы ен та, яго анам не-
зу, та му толь кі ўрач дае ўсе да лей шыя 
тлу ма чэн ні і пры зна чае пры не аб ход нас-
ці да дат ко выя аб сле да ван ні.

Па вы ша ны па каз чык уз роў ню лей ка-
цы таў у агуль ным ана лі зе кры ві мо жа 
свед чыць аб на яў нас ці ў ар га ніз ме за па-
лен чых пра цэ саў. Аца ніў шы яго ў су куп-
нас ці з САЭ (ско расць ася дан ня эрыт ра-
цы таў) і лей ка цы тар най фор му лай, урач 
ро біць вы сно ву, які пра цэс пра хо дзіць у 
на шым ар га ніз ме — ві рус ная ці бак тэ-
ры яль ная ін фек цыя.

Па агуль ным ана лі зе ма чы мяр ку юць 
най перш аб зда роўі мо ча вы во дзя чай 
сіс тэ мы. Каб вы явіць уз ро вень па шко-
джан ня — ныр кі гэ та, ма ча вы пу зыр, 
ма ча точ нік ці ўрэт ра — у па лі клі ні цы 
пры зна ча юц ца роз ныя ме та ды: агуль ны 
ана ліз, ана ліз ма чы па Ні чы па рэн ку ці па 
Зім ніц кім, трох шклян ка вая про ба. Гэ та 
прос тыя і вель мі ін фар ма тыў ныя ме та ды, 
і кі ру ю чы ся іх вы ні ка мі ра зам з клі ніч ны мі 
да ны мі мож на ста віць дак лад ны ды яг наз 
ці пры зна чаць да дат ко вае аб сле да ван не, 
той жа бак тэ ры я ла гіч ны па сеў, які да зва-
ляе вы явіць уз бу джаль ні ка ін фек цыі. Та-
му іг на ра ваць ана ліз ма чы не трэ ба.

Ана ліз кры ві на глю ко зу, або, як ка-
жуць, «на цу кар», у пер шую чар гу да-
зва ляе ды яг нас та ваць цук ро вы дыя-
бет — біч су час на га гра мад ства, які 
сён ня па ра жае не толь кі лю дзей ста лых, 
але і ма ла дых. Так са ма ён да па ма гае 
свое ча со ва вы явіць па ру шэн не глі ке міі 
на шча і дае пад ста вы ўра чу пры зна чыць 
пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы, якія 
да зво ляць пра ду хі ліць пе ра ход яе ў цук-
ро вы дыя бет. У та кім вы пад ку, як пра ві-
ла, рэ ка мен ду юць змя нен ні ла ду жыц ця: 
ра цы я наль нае хар ча ван не, па ве лі чэн не 
фі зіч най ак тыў нас ці для зні жэн ня ва гі і 
ін шае. Та му ўсім нам важ на пе ры я дыч-
на зда ваць ана ліз кры ві на цу кар, і гэ та 
прос та не аб ход на лю дзям, якія ма юць 
спад чын ную схіль насць да цук ро ва га 
дыя бе ту.

— Ці ёсць да дат ко выя фак та ры 

ры зы кі, з які мі мы па він ны час цей 

зда ваць тыя ці ін шыя ана лі зы?

— У рам ках усе агуль най дыс пан се-
ры за цыі ваш участ ко вы ўрач у ад па вед-
нас ці з клі ніч ны мі пра та ко ла мі вы зна-

чае, якія аб сле да ван ні вам не аб ход ныя. 
Ка лі вам больш за 40 га доў, то трэ ба 
раз на два га ды зда ваць кал на сха ва-
ную кроў, агуль ны ана ліз кры ві, агуль ны 
ана ліз ма чы, ана ліз кры ві на глю ко зу, 
бія хі міч ны ана ліз кры ві на шэ раг па каз-
чы каў. Ка лі гэ та ма ла ды ча ла век, то 
ана лі зы пры зна ча юц ца па ме ды цын скіх 
па ка зан нях.

— Якія па мыл кі ро бяць па цы ен ты 

пры зда чы ана лі заў?

— Най перш ма тэ ры ял для ана лі зу 
не аб ход на збі раць у ад на ра зо выя шкля-
ныя ці плас ты ка выя кан тэй не ры, якія 
пра да юц ца ў ап тэ ках. Сён ня не ка то рыя 
па цы ен ты пры но сяць яго ў... по лі эты-
ле на вых па ке тах, сло і ках з-пад ёгур ту 
ці крэ му, на ват не заў сё ды па мы тых, 
за пал ка вых пач ках. Вель мі важ на, каб у 
сло і ку не бы ло па боч ных рэ чы ваў. Пад-
час ана лі зу вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя 
хі міч ныя рэ аген ты, і яны ўсту паюць у рэ-
ак цыю ў тым лі ку і з рэ чы ва мі, што зна-
хо дзяц ца на сцен ках ёміс тас ці, — вы нік 
атрым лі ва ец ца не аб' ек тыў ны. Ка лі ма-
чу збі ра юць у ёміс тасць з-пад крэ му ці 
ёгур ту, там мо гуць пры сут ні ча ць кроп лі 
тлу шчу і бак тэ рыі ў вя лі кай коль кас ці, 
што або ўво гу ле не да зва ляе пра вес ці 
ана ліз, або дае пад ста вы мер ка ваць аб 
ней кай скла да най па та ло гіі, якая па тра-
буе да дат ко ва га аб сле да ван ня і сур' ёз-
най тэ ра піі. Ка неш не, мы та кія ма тэ ры я-
лы не пры ма ем і ро бім пазнаку: дэ фект 
за бо ру ма тэ ры я лу. Па цы ен ты па він ны 
ра зу мець: ка лі ёсць па тра ба ван ні, іх 
трэ ба пры трым лі вац ца. Пры чым яны 
ўні вер саль ныя і іх не так шмат: пры-
хо дзіць на шча, без фі зіч ных на гру зак, 
не ўжы ва ючы на пя рэ дад ні ал ка голь, не 
ку рыць мі ні мум во сем га дзін, ма тэ ры ял 
збі раць у су хі стэ рыль ны по суд.

— На што ўплы вае ку рэн не?

— Яно па вы шае коль касць лей ка цы-
таў і эрыт ра цы таў у кры ві. А са праўд ны 
лей ка цы тоз мо жа свед чыць аб сур' ёз-
ных за хвор ван нях. Рост эрыт ра цы таў 
вя дзе да па ве лі чэн ня вяз кас ці кры ві, 
што мо жа шко дзіць сіл ка ван ню роз ных 
ор га наў.

— Ча му пе рад зда чай ана лі зу кры-

ві на ха лес тэ рын нель га ўжы ваць 

тлус тую ежу?

— Ужы ван не ежы пры во дзіць да 
за вы шэн ня роз ных па каз чы каў, у тым 
лі ку ха лес тэ ры ну. Для вы зна чэн ня яго 
ўзроў ню, а так са ма не ка то рых ін шых 
па каз чы каў бія хі міч на га ана лі зу, вы-
ка рыс тоў ва юц ца ап тыч ныя пры бо ры, 
якія рэ гіст ру юць пэў ную мут насць кры ві. 
Пас ля ўжы ван ня тлус тай ежы ў пер шыя 
не каль кі га дзін на ша кроў за ста ец ца 

мут най — да той па ры, па куль тлу шчы 
не ад пра вяц ца на ме та ба лізм. Та му і па-
тра бу ец ца вы тры маць рэ жым га ла дан-
ня, каб кроў ачыс ці ла ся і да ныя ана лі зу 
бы лі аб' ек тыў ныя.

Па тра ба ван не: пры хо дзіць у ла ба ра-
то рыю не еў шы, час та іг на ру юць, між 
ін шым, ма ла дыя лю дзі, якім ла ба ра тор-
ныя да сле да ван ні пры зна ча ны па агуль-
ным за хвор ван ні ці для пра фаг ля ду, каб 
атры маць до пуск да пра цы. Гэ та мы ба-
чым па вы со кім уз роў ні глю ко зы. Та кія 
па цы ен ты зда юць ана лі зы «для ўра ча», 
а не для ацэн кі ста ну ўлас на га зда роўя. 
Усе па тра ба ван ні для зда чы ана лі заў, 
да рэ чы, мож на знай сці на сай тах па-
лі клі нік. Ха це ла ся б, каб па цы ен ты іх 
чы та лі і вы кон ва лі.

— Ці вар та са ма стой на рас шыф-

роў ваць вы ні кі сва іх ана лі заў? За раз 

у ін тэр нэ це так са ма да стат ко ва ін-

фар ма цыі на гэ тую тэ му...

— Са праў ды, па цы ен ты час та па тра-
бу юць у нас свае вы ні кі, але па вод ле 
за ко на, ін тэр прэ туе і па ве дам ляе вы-
нік толь кі ле ча чы ўрач, які ве дае стан 
зда роўя па цы ен та, яго ўзрост і ін шае. 
Ён мае да стат ко вую кам пе тэн цыю, каб 
су па ста віць да ныя і рас тлу ма чыць той 
ці ін шы вы нік. Та му не вар та са мо му 
імк нуц ца іх рас шыф ра ваць.

— Ча му вы ні кі ана лі заў мо гуць ад-

роз ні вац ца ў дзяр жаў най па лі клі ні цы 

і плат ным цэнт ры?

— Ча сам ме на ві та па на зва най пры-
чы не: пер ша па чат ко ва па цы ент не рых-
ту ец ца да ана лі зу або ня пра віль на збі-
рае ма тэ ры ял і, не за да во ле ны вы ні кам 
у па лі клі ні цы, ідзе ў плат ны цэнтр, дзе 
здае ана ліз паў тор на, больш піль на ста-
вя чы ся да пад рых тоў кі.

— На са мрэч на коль кі важ на, дзе 

зда ваць ана ліз: у па лі клі ні цы ці плат-

най ла ба ра то рыі?

— Лі чу, што вя лі кай роз ні цы ня ма, 
адзі нае — хут касць вы ка нан ня да сле-
да ван ня. Агуль ны ана ліз кры ві і ма чы 
мож на зда ваць у лю бой дзяр жаў най 
па лі клі ні цы. Ва ўсіх ёсць не аб ход ныя 
ма тэ ры я лы і аб ста ля ван не, пра во дзіц ца 
кант роль якас ці кож на га да сле да ван ня. 
Не вар та скеп тыч на ста віц ца і да ва ры-
ян та, ка лі ана ліз вы кон ва ец ца руч ны мі 
ме то ды ка мі. На сён ня аў та ма ты за цыя 
не мо жа цал кам за мя ніць руч ныя ме та-
ды, на прык лад мік ра ска пію



Пад мік ра ско памПад мік ра ско пам  

Ана лі зы 
рас ка жуць усё
Якія тэс ты трэ ба зда ваць, каб пра ве рыць сваё зда роўе


