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Ле тась у Бе ла ру сі вы яў ле на 

ка ля 52 ты сяч но вых вы пад-

каў ра ку, 17 ты сяч па цы ен таў 

па мер лі. Па вод ле слоў спе цы-

я ліс таў, смя рот насць ад ан ка-

ла гіч ных хва роб бу дзе па вя ліч-

вац ца. Пры гэ тым у Бе ла ру сі 

за цвяр джа юц ца но выя ал га-

рыт мы ля чэн ня і з'яў ля юц ца 

но выя ле ка выя срод кі. Толь кі 

на за куп ку тар гет ных прэ па ра-

таў сё ле та з рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту бу дзе вы дат ка ва на 

50 міль ё наў до ла раў.

За апош нія пяць га доў за хва-

раль насць ан ка ла гіч ны мі хва ро-

ба мі ў Бе ла ру сі вы рас ла на 11 %,

а смя рот насць — на 2 %. Пры гэ-

тым ся род пра ца здоль ных за хва-

раль насць па вя лі чы ла ся на 12 %, 

а смя рот насць зні зі ла ся на 4 %. 

Сён ня ў Бе ла ру сі на дыс пан сер-

ным улі ку з ан ка зах вор ван ня мі 

ста іць больш за 300 ты сяч ча ла-

век. Больш за па ло ву з іх (60 %) 

пе ра адо ле лі так зва ны 5-га до вы 

па рог вы жы ва льна сці.

— Што год коль касць но вых вы-

пад каў ра ку па вя ліч ва ец ца пры-

клад на на ты ся чу: у 2017 го дзе 

вы яў ле на 51 ты ся ча, у 2018-м —

52, у 2019-м бу дзе ка ля 52 ты сяч, — 

рас ка заў на мес нік ды рэк та-

ра па на ву ко вай ра бо це РНПЦ 

ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я -

ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва 

Сяр гей КРАС НЫ. — Але свое ча-

со вая ды яг нос ты ка дае свае вы ні-

кі: у 2018 го дзе на 1—2-й ста ды ях 

хва ро ба вы яў ля ла ся ў 67 % па цы-

ен таў, у 2017-м — у 61 %.

Ан ко лаг на га даў, што для эфек-

тыў на га ля чэн ня край не важ на вы-

явіць хва ро бу на 1—2-й ста ды ях. 

Ка лі ля чэн не па ча та пры пер шай 

ста дыі, пя ці га до вы па рог вы жы-

ва льна сці пе ра адоль ва юць амаль 

усе па цы ен ты, пры 2-й — 70—80 %, 

пры трэ цяй — толь кі па ло ва, пры 

чац вёр тай — уся го 5 %.

Сяр гей Крас ны ад зна чыў, што 

са май рас паў сю джа най ла ка лі-

за цы яй у муж чын з'яў ля ец ца рак 

пра ста ты, у жан чын — рак ма лоч-

най за ло зы. Пры гэ тым за клі каў 

не па ло хац ца, бо гэ тыя ві ды пух-

лін і ле чац ца лепш за ўсё.

— Ка лі мець на ўва зе па цы ен-

таў з ра кам пра ста ты, то там та кое 

па няц це, як 5-га до вы па рог вы жы-

ва льна сці на ват не ўжы ва ец ца, бо 

амаль ўсе па цы ен ты пе ра адоль ва-

юць на ват 10-га до вы ру беж. Тое ж 

да ты чыць і ра ку ма лоч най за ло-

зы, за вы клю чэн нем за пу шча ных 

і вель мі агрэ сіў ных пух лін, якія, на 

шчас це, не так час та су стра ка юц-

ца, — рас тлу ма чыў ан ко лаг.

Сён ня ў Бе ла ру сі паў сюд на 

ўка ра ня юц ца скры нін га выя пра-

гра мы па вы яў лен ні ра ку ча ты-

рох най больш рас паў сю джа ных 

у нас ла ка лі за цый — ра ку пра-

ста ты, ма лоч най за ло зы, шый-

кі мат кі і ко ла рэк таль най зо ны. 

Скрынінг — абследаванне груп 

людзей, якія не маюць сімптомаў, 

для выяўлення хвароб.

— Ёсць яшчэ ра ё ны, дзе муж-

чы ны ва ўзрос це ад 50 да 65 га доў 

не ма юць маг чы мас ці здаць ана-

ліз кры ві на ПСА (пра статс пе цы-

фіч ны ан ты ген). Але ў лю бым рэ гі-

ё не мож на зра біць яго на плат най 

асно ве, ён каш туе ад 2 да 30 руб-

лёў у за леж нас ці ад рэ ак ты ваў, — 

звяр нуў ува гу Сяр гей Крас ны. — 

На рак ма лоч най за ло зы пра вя ра-

юць жан чын ва ўзрос це ад 50 да 

70 га доў, ро біц ца рэ нтген ма маг-

ра фія. У не ка то рых на шых ра ё нах 

ня ма рэ нтген ма мог ра фаў, у та кім 

вы пад ку мож на звяр нуц ца ў ра ён-

ную па лі клі ні ку і вам пад ка жуць, 

дзе мож на прай сці гэ та аб сле да-

ван не. У больш ма ла дым уз рос це 

эфек тыў ная УГД-ды яг нос ты ка.

Ко ла рэк таль ны рак — адзін з 

са мых рас паў сю джа ных у Бе ла-

ру сі. І ў 80 % вы пад каў яго мож на 

па пя рэ дзіць з да па мо гай пра фі-

лак тыч най ка ла нас ка піі. Да сле-

да ван не ро біц ца пад анес тэ зі яй, і 

пры вы яў лен ні па лі паў, якія ў бу-

ду чым мо гуць вес ці да ра ку, яны 

вы да ля юц ца эн да ска піч ны мі ме-

та да мі. Пі лот ны пра ект па гэ тым 

скры нін гу за вер ша ны ня даў на.

— У больш чым па ло вы аб сле-

да ва ных па цы ен таў ва ўзрос це ад 

45 да 70 га доў зной дзе ны і вы да-

ле ны па лі пы. У 9 % вы пад каў праз 

10—15 га доў яны б пе ра ра дзі лі ся ў 

ра ка выя пух лі ны. Усе вы пад кі ра ку 

бы лі вы яў ле ны на 1—2-й ста ды-

ях, па лі пы вы да ле ны эн да ска піч на, 

без хі мі я тэ ра піі і апра мень ван ня, — 

пад крэс ліў Сяр гей Крас ны.

Па куль сі ту а цыя з ко ла рэк таль-

ным ра кам у Бе ла ру сі сум ная —

у 50 % вы пад каў ён вы яў ля ец ца на 

3—4-й ста ды ях. Та му з 50, і на ват 

з 45 га доў па жа да на раз у дзе ся ці-

год дзе пра хо дзіць та таль ную ка ла-

нас ка пію. Ка лі зра біць яе хоць бы 

раз у жыц ці, іма вер насць уз нік нен-

ня ра ку тоў стай кіш кі змян ша ец ца 

на 60 %. Па куль у Бе ла ру сі не ва 

ўсіх рэ гі я наль ных ме ду ста но вах 

ёсць маг чы масць ар га ні за ваць 

спе цы яль ныя ка бі не ты для гэ тай 

пра цэ ду ры. Та кім скры нін гам ахоп-

ле на ўся го 5 % бе ла ру саў, і ра ней, 

чым праз 10 га доў, рас паў сю дзіць 

яго на ўсю мэ та вую гру пу на ўрад 

ці ўдас ца.

НЕ ПРА ПУС ЦІЦЬ 
РАК

КА ЛІ ДЫМ 
НЕ СА ЛОД КІ?

Ан ты ты ту нё вы дэ крэт 
пры раў няе элект рон ныя цы га рэ ты да ты ту нё вых 

вы ра баў і яшчэ больш аб мя жуе ку рэн не
Но вы ан ты ты ту нё вы дэ крэт, 

пад пі са ны Прэ зі дэн там Бе ла-

ру сі 24 сту дзе ня гэ та га го да, 

за ба ро ніць ку рэн не ў мно гіх 

гра мад скіх мес цах. Акра мя 

та го, на элект рон ныя сіс тэ-

мы ку рэн ня і вад ка сці для іх 

пры про да жы і вы ка ры стан ні 

бу дуць рас паў сюдж вац ца тыя ж 

пра ві лы, што і на цы га рэ ты. 

Дэ крэт № 2 ус ту піць у сі лу 

27 лі пе ня 2019 го да.

Мес цы, дзе ку рыць нель га, па-

дзе ле ныя на два ты пы: дзе ку рэн не 

цал кам за ба ро не на і дзе аб ме жа-

ва на. Да пер ша га ад но сяц ца ліф ты 

і да па мож ныя па мяш кан ні да моў, 

дзі ця чыя пля цоў кі, тэ ры то рыі і па-

мяш кан ні спар тыў на-азда раў лен-

чых ла ге раў, уста но вы аду ка цыі, 

ра бо чыя мес цы ў па мяш кан нях, 

пад зем ныя пе ра хо ды і стан цыі 

мет ро, пры пын кі гра мад ска-

га транс пар ту, аў та ма бі лі, у якіх

зна хо дзяц ца дзе ці да 14 га доў. 

У мес цах дру гой ка тэ го рыі — дзе ку-

 рэн не аб ме жа ва на — да мо ман ту 

ўступ лен ня дэ крэ та ў сі лу па він ны 

аб ста ля ваць спе цы яль ныя пля цоў-

кі для ку рэн ня. Да та кіх мес цаў ад-

но сяц ца ганд лё выя цэнт ры і рын кі, 

аб' ек ты гра мад ска га хар ча ван ня, 

уста но вы ахо вы зда роўя, спор ту і 

куль ту ры, вак за лы, вы твор чыя бу-

дын кі і па мяш кан ні, пля жы.

У пры ват нас ці, на аб' ек тах гра-

мад ска га хар ча ван ня, ска жам у 

ка фэ, дзе ёсць за лы для тых, хто 

ку рыць, іх мож на па кі нуць, але та-

кія па мяш кан ні па він ны быць аб-

ста ля ва ны сіс тэ ма мі вы цяж кі.

— Гэ та па трэб на, каб ты ту нё-

вы дым не па сту паў у за лы для 

тых, хто не ку рыць, — рас тлу ма-

чы ла за гад чык ад дзе ла гра мад-

ска га зда роўя Рэс пуб лі кан ска-

га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га зда роўя Воль га

БАРТ МАН.

А вось за ба ра ніць ку рэн не на 

бал ко нах па куль не ўда ло ся. Як 

рас тлу ма чы ла Воль га Барт ман, 

гэ та пы тан не доў гі час аб мяр коў-

ва ла ся з юры дыч най служ бай.

— Па коль кі бал кон з'яў ля ец ца 

част кай ква тэ ры, а гэ та ўлас насць 

жыль ца, то тут скла да на прад' явіць 

па тра ба ван не, што ку рыць за ба-

ро не на.

За па ру шэн не но вых нор маў пра-

ду гле джа ны штра фы. Як па ве да міў 

на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 

пра фі лак ты кі га лоў на га ўпраў-

лен ня ахо вы пра ва па рад ку і пра-

фі лак ты кі МУС Сяр гей КРА СУЦ КІ, 

мак сі маль ны штраф — чатыры ба-

за выя ве лі чы ні, або 102 руб лі.

Да ку мент пра ду гледж вае і ін-

шыя ме ры па аб ме жа ван ні ку-

рэн ня. На чаль нік упраў лен ня 

ар га ні за цыі ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

і ганд лю Ві я ле та БРА ЗОЎ СКАЯ 

рас ка за ла, што з 1 сту дзе ня 

2020 го да да ма га зі наў, ганд лё вая 

пло шча якіх боль шая за 1000 кв. м, 

увод зяц ца па тра ба ван ні пра да ваць 

ты ту нё выя вы ра бы, элект рон ныя 

сіс тэ мы ку рэн ня і вад ка сці для іх 

толь кі праз ад асоб ле ныя та вар ныя 

ад дзе лы.

А з 1 сту дзе ня 2022 го да бу дзе 

ўве дзе на за ба ро на на за хоў ван не і 

про даж ты ту нё вых вы ра баў у ма га-

зі нах і па віль ё нах з аб ста ля ван ня, 

раз ме шча на га над ка са мі.

Але на КРА ВЕЦ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гас па дар сям'і Ула дзі мір Фурс — са праўд ны ап-

ты міст, ён сцвяр джае, што жыць у Ма ра зах — са мае 

тое! Ка рэн ны га ра джа нін, бы лы ін жы нер-бу даў нік 

ка лісь ці па ся ліў ся ў вёс цы і лі чыць Ма ра зы сва ёй 

дру гой ра дзі май. Са спа да рож ні цай па жыц ці — 

жон кай Га лі най — на бы лі драў ля ны дом, рэ кан-

стру я ва лі на су час ны лад і, у ад роз нен не ад сва іх 

ад на вяс коў цаў, ні ко лі ад сюль не з'яз джа лі.

У кан цы сё лет ня га сту дзе ня ў Фур саў бы ла ўра-

чыс тая па дзея, на ват дзве. Па-пер шае, паў ве ка 

яны жы вуць у шлю бе, а па-дру гое — трыц цаць 

га доў, як ста лі вяс коў ца мі. Па пры чы не «за ла то га 

вя сел ля» ў Ма ра зы пры еха лі дзе ці і ўнуч кі Фур саў. 

Ад цёп лай ся мей най су стрэ чы, зда ва ла ся, і ма роз 

за вок на мі (бы ло мі нус пят нац цаць) па сту по ва стаў 

спа даць. І вось та бе — ад лі га!

— На шы дзе ці і ўну кі (а іх у Фур саў аж но пяць. — 

Аўт.) лю бяць пры яз джаць у вёс ку — тут раз до лле: 

лес, гры бы, сад-ага род, лаз ня, лы жы, ве ла сі пе ды, 

на ват ін тэр нэт, — ка жа Ула дзі мір Ле а ні да віч. — 

Ад вяс ны да во се ні сю ды вяр та юц ца ко ліш нія жы-

ха ры — ця пер дач ні кі, і на шы Ма ра зы за бы ва юц ца 

пра сваю зі мо вую адзі но ту.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ві лей скі ра ён.

Важ на!Важ на!

МА РА ЗЫ ЧА КА ЮЦЬ МА РА ЗОЎ...

Таццяна СЁМАЧКІНА 
і яе дачка Вераніка 

вырашылі пакатаць на санках 
свайго бацьку і дзеда.

Залатыя юбіляры: Уладзімір і Галіна ФУРСЫ ідуць разам па жыцці пяцьдзясят гадоў.

Вёска Маразы з вышыні птушынага палёту. 
На першым плане — дом Фурсаў.


