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Бе ла русь рэа лі зуе пра гра му 

ўра да Япо ніі «Ка ра ні тра вы» — 

гран та вая да па мо га для 

пра ек таў па за бес пя чэн ні 

бяс пе кі ча ла ве ка. У яе ме жах 

япон скі бок вы дзя ляе гран ты 

з мэ тай падтрымкі лю дзей, 

якія па цяр пе лі ад ка та стро фы 

на Чар но быль скай АЭС і яе 

на ступ стваў.

Учо ра ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры-

мо нія пад пі сан ня кант рак та на вы дзя-

лен не гран та для 19-й Цэнт раль най 

ра ён най па лі клі ні кі Пер ша май ска га 

ра ё на Мін ска. Уста но ва ахо вы зда-

роўя атры ма ла да па мо гу на су му 

59 330 до ла раў ЗША для за куп кі су-

час на га апа ра та УГД.

У цы ры мо ніі ўзяў удзел Над звы-

чай ны і Паў на моц ны Па сол Япо-

ніі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Хі ро кі 

ТА КУ НА ГА, які і ўру чыў ад па вед ны 

сер ты фі кат га лоў на му ўра чу па лі клі-

ні кі Ве ры Ста се віч.

Гэ ты пра ект стаў 52-м па лі ку, рэа-

лі за ва ным у ме жах пра гра мы «Ка ра ні 

тра вы». Агуль ная су ма гран таў, вы-

дзе ле ных Бе ла ру сі з 2004 па 2020 год, 

скла дае 4 028 505 до ла раў ЗША.

Ня гле дзя чы на тое што боль шасць 

ра ней рэа лі за ва ных пра ек таў да ты-

чы лі ся ўста ноў ахо вы зда роўя, пра-

ек ты ў ін шых га лі нах так са ма мо гуць 

удзель ні чаць у кон кур се. За яў кі на 

ўдзел у пра гра ме па соль ства Япо-

ніі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь пры мае з 

1 сту дзе ня да 31 жніў ня, кан суль та цыі 

па пы тан нях удзе лу ажыц цяў ля юц ца 

па ста ян на.

На са лё нень кае 
па цяг ну ла...

Што дзён ная бяс печ ная нор ма со лі, уста ноў ле ная Су-

свет най ар га ні за цы яй ахо вы зда роўя, — 5 гра маў. Гэ та 

чай ная лыж ка без «го рач кі». Але мно гія не ра зу ме-

юць, што гэ та лыж ка ўжо ўтрым лі ва ец ца, на прык лад, 

у 300 гра мах сы ру ці каў ба сы, у двух ма ры на ва ных агур-

ках ці трох ка вал-

ках се ляд ца. І та му 

кож ны з нас што-

дзень з'я дае 10, а то 

і 15 гра маў со лі. Пры-

чым на ват тыя, хто, 

зда ва ла ся б, ад мо-

віў ся ад ві да воч на 

са лё ных пра дук таў.

Су ха ры кі і чып сы не ўжы ва юць мно гія, але ма ла хто вы-

клю чае з ра цы ё ну та кія асноў ныя нось бі ты ліш няй со лі, як 

каў ба сы, сыр і чор ны хлеб. І гэ та агуль на су свет ная праб ле ма. 

У Вя лі ка бры та ніі і ЗША со лі ўжы ва юць у два ра зы больш за 

нор му. А ў Япо ніі на шу ежу на ват пад соль ва лі б: там до зу пе-

ра вы ша юць у ча ты ры ра зы.

Не трэ ба за бы ваць, што соль ёсць амаль ва ўсіх пра дук-

тах. Гэ та са мы ста ра жыт ны ўзмац няль нік сма ку і... аб' ёмаў 

про да жаў. Тым ча сам соль — гэ та ад на з асноў ных пры чын 

за хвор ван няў сэр ца, ны рак, па вы ша на га ар тэ рыя льна га ціс ку 

і ін шых хва роб. Менш со лі — даў жэй шае жыц цё.

Дык як жа соль з па пу ляр най пры пра вы пе ра тва ра ец ца ў 

за бой цу?У нар маль ным ста не пры ціс ку 120 на 80 і доб рым аб-

ме не рэ чы ваў у кры ві ўтрым лі ва ец ца менш за 1 % со лі (0,9 %). 

Ка лі са лё на га пе ра ес ці, гэ та коль касць па вя лі чыц ца, ска жам, 

яшчэ на 1 %. Ад ра зу ж за хо чац ца ад на віць ба ланс — вы піць 

ва ды і піць яе, па куль ба ланс не прый дзе ў нор му. Коль касць 

кры ві пры гэ тым па вя лі чыц ца, та му што яна раз баў ле на ва-

дой. А на шы са су ды не гу ма выя — ціск ад ра зу «скок не», і гэ та 

пры вя дзе да гі пер та ніі і ін шых хва роб сэр ца.

Ка лі са су ды тра цяць элас тыч насць і ў іх з'яў ля юц ца мік ра-

трэ шчы ны, то ха лес тэ ры на выя бляш кі ўтва ра юц ца на шмат 

хут чэй. Зрэш ты, ка над скія ву чо ныя да ка за лі, што не бяс печ-

ны не толь кі лі шак со лі ў ар га ніз ме, але і яе не да хоп. Соль 

не аб ход ная для вы твор час ці гід ра элект рыч най энер гіі ва ўсіх 

клет ках. Ка лі яе ма ла, энер гіі не ха пае.

На прык лад, усе вы клі кі 

па сту па юць на кам п'ю та ры 

дыс пет ча раў. Бры га да хут-

кай да па мо гі атрым лі вае 

іх у раз дру ка ва ным вы гля-

дзе, так са ма яны дуб лю юц-

ца на план шэ ты ме ды каў. 

Па мяш кан ні пад стан цыі аб-

ста ля ва ныя се лек тар ны мі 

апа вя шчаль ні ка мі, у тым 

лі ку і па коі для ад па чын ку 

(іх тут 13). Так фель ча ры 

мо гуць апе ра тыў на атры-

маць ін фар ма цыю аб тым, 

што ёсць вы клік. Та кая ж 

се лек тар ная су вязь ёсць і 

ў ста лоўцы.

Не толь кі су час ныя тэх-

на ло гіі, але і са мо раз мя-

шчэн не пад стан цыі па він-

на па спры яць та му, што 

«хут кія» бу дуць за больш 

ка рот кі тэр мін пры яз джаць 

на вы клік. Па вод ле нор маў, 

гэ ты час не па ві нен пе ра-

вы шаць 15 хві лін.

На пад стан цыі пра ду-

гле джа ны 12 бры гад: ад на 

пе ды ят рыч ная, тры бры га-

ды ін тэн сіў най тэ ра піі і во-

сем фель чар скіх. Гэ та ка ля 

150 мед ра бот ні каў і ін шых 

спе цы я ліс таў. Па вод ле са-

цы яль на га стан дар ту, на 

12 ты сяч га ра джан па він-

на быць ад на бры га да хут-

кай да па мо гі. Мінск у гэ тыя 

нар ма ты вы ўпіс ва ец ца: для 

аб слу гоў ван ня 2 міль ё наў 

жы ха роў пра цуе 62 ура-

чэб ныя і 105 фель чар скіх 

бры гад.

— Наш пры яры тэт — 

за бяс пе чыць на сель ніц тва 

да ступ най, су час най і якас-

най хут кай ме ды цын скай 

да па мо гай, — ад зна чыў 

пад час ура чыс та га ад крыц-

ця пад стан цыі на мес нік 

стар шы ні Мін гар вы кан ка-

ма Ар цём ЦУ РАН. — Гэ та 

не толь кі аб' ект ахо вы зда-

роўя, які доў га бу дзе слу-

жыць мін ча нам, але і мес ца 

ра бо ты з да стой ны мі ўмо-

ва мі для мед ра бот ні каў.

На ад крыц ці гос ці маг-

лі аца ніць пра стор і зруч-

насць раз мя шчэн ня аб'-

ек таў: дыс пет чар скай, па-

мяш кан ня для па паў нен ня 

ме ды ка мен таў, пра вер кі 

ме ды цын скай апа ра ту ры, 

па ко яў для пры ёму ежы і 

ад па чын ку пер са на лу, ду-

ша вых, кан фе рэнц-за лы. 

Ад мет на, што жы ха ры на-

ва коль ных ра ё наў мо гуць 

круг ла су тач на звяр тац ца 

па эк стран ную і не ад клад-

ную ме ды цын скую да па мо-

гу ў ка бі нет, спе цы яль на 

пры зна ча ны для пры ёму 

ам бу ла тор ных па цы ен таў, 

раз ме шча ны на пер шым 

па вер се.

Аў та ма бі лі хут кай да па-

мо гі ўтрым лі ва юц ца ў су-

час ным га ра жы ў бок сах з 

ацяп лен нем — так яны бу-

дуць па ста ян на га то вы да 

тэр мі но ва га вы ез ду без па-

пя рэд ня га пра грэ ву ру ха ві ка 

на ват у зі мо вы час. Тут жа 

мож на за хоў ваць ме ды цын-

скую тэх ні ку і пад за ра джаць 

яе пе рад вы ез да мі. На пар-

коў цы на ват аб ста ля ва ны 

зліў — зі мой, ка лі на ко лах 

за ста ец ца шмат сне гу, тут 

не бу дзе лу жын.

Да рэ чы, пад стан цыя 

ўкам плек та ва ная аў та ма-

бі ля мі, — іх 12 — пе ра-

ве дзе ны мі са ста ліч ных 

пад стан цый №№ 1, 3 і 5. 

Мін скія «хут кія» за куп ля лі-

ся ў пе ры яд з 2016 да 2019 

го да — па 40 у год. На ступ-

нае аб наў лен не ста ліч на га 

аў та пар ка пла ну ец ца ў на-

ступ ныя пяць га доў.

Пад стан цыю па бу да ваў 

будт рэст № 1. Яна ста ла 

дру гой, уз ве дзе най па та-

кім пра ек це. У 2014 го дзе 

па доб ная бы ла ад кры та ў 

Ка мен най Гор цы. Такі ж 

пра ект ёсць у Брэс це, яшчэ  

адзін ця пер рэа лі зу ец ца ў 

Ба ра на ві чах. Су час ныя 

пад стан цыі да зва ля юць 

па леп шыць умо вы ра бо ты 

мед пер са на лу, ад зна чыў 

на мес нік мі ніст ра ахо вы 

зда роўя Вя ча слаў ШЫ ЛА. 

А за да ча мяс цо вых ор га наў 

ахо вы зда роўя — мак сі-

маль на на блі жаць іх да тых 

ра ё наў го ра да, якія ма юць 

у гэ тым па трэ бу.

— Ад крыц цё пад стан-

цыі звя за на з раз віц цём 

го ра да і яго інф ра струк-

ту ры. Ця пер раз ві ва ец ца 

Ле нін скі ра ён, і та му пры-

ня лі ра шэн не па бу да ваць 

пад стан цыю тут, — рас-

тлу ма чыў стар шы ня ка-

мі тэ та па ахо ве зда роўя 

Мін гар вы кан ка ма Сяр гей 

МА ЛЫШ КА. — У кан цэп-

цыі раз віц ця пер ша снай 

ме ды цын скай да па мо гі 

Мін ска за пла на ва ны яшчэ 

дзве пад стан цыі, якія з'я-

вяц ца ў мік ра ра ё не Уруч ча 

і Мас коў скім ра ё не. Іх па-

бу ду юць у най блі жэй шыя 

пяць га доў.

Раз бу ра ем міфРаз бу ра ем міф

Ці трэ ба ес ці пе рад сном?
Мно гія ўпэў не ны ў тым, што пе ра кус пе рад сном — 

са мая страш ная звыч ка, якая вя дзе да атлус цен ня 

і ад бі вае сон. Яшчэ не каль кі га доў та му ву чо ныя з Сід-

ней ска га ўні вер сі тэ та раз бу ры лі гэ ты міф. Бо ар га нізм 

уна чы хоць і пра цуе ў эка ном рэ жы ме, але яму ўсё ж 

не аб ход ная энер гія.

Яна па тра бу ец ца моз гу, які на ват у сне «спаль вае» з дзя-

ся так ка ло рый у га дзі ну. А ка лі ар га нізм доў гі час энер гію 

не атрым лі вае, то ён вы му ша ны «пад кра даць» яе з за па саў 

мус ку ла ту ры, што мо жа па ру шыць аб мен рэ чы ваў. Та му поз ні 

пе ра кус ура чы ада бра юць. Толь кі не паз ней, чым за га дзі ну да 

сну, і не больш за 250 кі ла ка ло рый. А га лоў нае — ес ці па жа-

да на тыя пра дук ты, якія да па ма га юць вы пра цоў ваць «гар мон 

сну» ме ла та нін.

Пер цы, ві на град, абяс-

тлу шча ны тва рог, яй кі, 

аў сян ка (з вы со кім утры-

ман нем клят чат кі), со е вае 

ма ла ко, аў ся нае пе чы ва ці 

ры ба з па мі до ра мі — усе 

пра дук ты ўтрым лі ва юць 

вя лі кую коль касць трып-

та фа ну. Гэ та не за мен ная 

кіс ла та, з якой ар га нізм 

вы раб ляе се ра та нін, а з 

яго ме ла та нін — гар мон, 

які да па ма гае за снуць.

Сур' ёз ныя праб ле мы са сном на зі ра юц ца ў кож на га трэ ця га 

ча ла ве ка на пла не це. Каб спаць моц на, трэ ба клас ці ся спаць 

ра на. Рэч у тым, што з дзе вя ці ве ча ра да га дзі ны но чы ар га нізм 

вы пра цоў вае мак сі маль ную коль касць ме ла та ні ну. А вы раб ля-

юць яго кі шэч нік, сят чат ка і адзін з ад дзе лаў моз га.

А яшчэ па вет ра ў спаль нях не па він на быць вы шэй за 

20 гра ду саў. Та ды тэр ма рэ гу ля цыя це ла пра цуе пра віль на. 

Та му, каб спаць доб ра, вар та пры няць цёплы душ, пра вет рыць 

спаль ню і клас ці ся на ле вы бок. Аказ ва ец ца, гэ та ад на з са мых 

ка рыс ных поз. А за паў га дзі ны да сну не аб ход на вы клю чыць 

тэ ле ві зар, смарт фон і ноў тбук.

Амаль 60 ты сяч до ла раў
Та кі грант вы дзе ле ны 

19-й Цэнт раль най ра ён най па лі клі ні цы Мін ска ад ура да Япо ніі

НО ВА МУ РА Ё НУ — 
НО ВАЯ ПАД СТАН ЦЫЯ

«Хут кая» ста не 
яшчэ хут чэй шай

Но вая пад стан цыя хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі ад кры ла ся ў Мін ску. 

Яна раз мя шча ец ца на ву лі цы Ула дзі сла ва 

Сы ра ком лі ў мік ра ра ё не Ло шы ца і бу дзе 

аб слу гоў ваць ка ля 150 ты сяч мін чан 

з Ле нін ска га і За вод ска га ра ё наў ста лі цы. 

На бу даў ніц тва па тра ча на 4,5 міль ё на 

руб лёў. І гэ та дру гая пад стан цыя ў ста лі цы, 

па бу да ва ная па та кім ты пе.

Што 
па гра жае 

ама та рам со лі

Здароўе. Практычны падыходЗдароўе. Практычны падыход
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