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«ТРЫЦЦАЦЬ ТРЫ КАРОВЫ I ШКЛЯНКА МАЛАКА!»
Чатырнаццаць даярак Маладзечаншчыны пазмагалiся за званне найлепшага
маладога аператара машыннага даення
— менавiта гэты раённы конкурс прайшоў у вёсцы Гарадок.
На працягу чатырох конкурсаў перад журы стаяў складаны выбар: вiзiтоўка, тэарэтычныя веды, зборка-разборка даiльнага
апарата i дойка на ферме — усе ўдзельнiцы
справiлiся з заданнямi паспяхова. Апошнi
конкурсны этап (дойка), што праходзiў на
ферме «Сасноўка-агра», аказаўся, напэўна,
самым складаным. Як адзначылi ўдзельнiцы,
жывёлы прывыклi да сваiх гаспадынь, ды ў
кожнай кароўкi свой нораў. Таму дзяўчатам
трэба было знайсцi падыход — ласкава паразмаўляць са «сваёй» рагуляй цi нават праспяваць што-небудзь.
Сёлетнi конкурс — сёмы па лiку. Кожны
год ён праходзiць у розных гаспадарках раёна.

— Гэта робiцца для таго, каб нашы населеныя пункты, фермы сталi больш прыгожымi, бо
да свята абавязкова праводзiцца iх добраўпарадкаванне, — распавядае iнiцыятар i арганiзатар
конкурсу Уладзiмiр САЛАНЕНКА, старшыня
раённай арганiзацыi прафсаюзаў работнiкаў
аграпрамысловага комплексу. — А яшчэ мы
iмкнёмся да таго, каб усе гаспадаркi бралi ў спаборнiцтвах актыўны ўдзел. Нават калi не знаходзiцца маладой даяркi (да 31 года), мы запрашаем усiх ахвотных. I калi першыя гады дзяўчаты
саромелiся ўдзельнiчаць, то сёння яны iдуць на
конкурс з задавальненнем. Прыходзяць нават са
сваёй групай падтрымкi! Удзельнiцы змяняюцца на вачах! На сцэне яны спяваюць i танцуюць,
iх падтрымлiваюць сем'i, нават дзеткi дапамагаюць мамам. I гэта вельмi важна!
— Усе нашы даяркi — пераможцы, — дадае
Уладзiмiр Саланенка. — Яны сталi найлепшымi ў сваiх гаспадарках, таму кожная атрымала
напрыканцы конкурсу каштоўны прыз — у

хатняй гаспадарцы заўсёды спатрэбiцца чайны сервiз. А пераможцаў чакалi мульцiваркi i прасы.
Калi ў гэтым годзе будзе праводзiцца абласны конкурс найлепшага маладога аператара машыннага даення, то пераможца з Маладзечна Вера
Бабей пазмагаецца яшчэ i за званне самай лепшай даяркi Мiншчыны.
Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара.
в. Гарадок.
Перад выступленнем усе хвалявалiся.

Самы складаны конкурс — дойка.

Падчас конкурсу па зборцы-разборцы даiльнага апарата.

 Супраць залежнасцяў

БЕЗУМОЎНАЯ
ШКОДА «ГРАДУСАЎ»
Аб'ём ужывання спіртных напояў на душу
насельніцтва з 1995 па 2012 год вырас з
6,7 да 12 літраў абсалютнага алкаголю. На
працягу апошняга дзесяцігоддзя як у нашай
краіне, так і іншых краінах Садружнасці адзначаецца рост звязаных з алкаголем праблем — найперш смяротнасці ад алкагалізму
і алкагольных псіхозаў, вострых алкагольных атручэнняў. Летась, напрыклад, звыш
3 тысяч чалавек памерлі ад выпадковага
атручэння алкаголем і ад прычын, звязаных
з ужываннем алкаголю.
— Алкаголь, або этылавы спірт, — наркатычны яд, які пашкоджвае ўсе ўнутраныя органы,
— тлумачыць загадчык сектара наркалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра
псіхічнага здароўя, кандыдат медыцынскіх
навук Уладзімір МАКСІМЧУК. — Нездарма доза
ў 7-8 г чыстага спірту на 1 кг вагі з'яўляецца смяротнай. Перш за ўсё ўздзеянне аказваецца на галаўны мозг. Алкаголь лёгка ўсмоктваецца ў кроў,
без папярэдняга ператраўлівання. Усмоктванне
пачынаецца ўжо ў слізістай ротавай поласці. Прыкладна 20 працэнтаў усмоктваецца ў страўніку,
астатняе паглынаецца тонкім кішэчнікам.

Вучоныя даказалі, што няма
бяспечных, а тым больш карысных
доз алкаголю. 100 г гарэлкі губіць
7,5 тысячы клетак галаўнога мозга.

ШЫПЯНСКАЯ ЭЛІТА

Сёння ў нас дзе трэба, а дзе
і не вельмі дарэчы, казыраюць модным словам «інавацыя». Нешта трохі падкруцілі-падмазалі — інавацыя, з
другога боку зайшлі — інавацыя. У сапраўднасці ж
атрымліваецца... звычайная
прафанацыя.

Спе цы я ліс ты пад крэс лі ваюць: інавацыя, ці новаўвядзенне, — гэта рэалізаваная навінка, за па тра ба ва ны пра дукт.
А інавацыйная дзейнасць — гэта
праходжанне распрацоўкі ад ідэі
да яе рэалізацыі.

Статус абавязвае
Ды рэк тар РУП «Шы пя ныАСК» Віталь Казлоў, відаць, не
задумваўся, наколькі адпавядае
гэтай формуле работа гаспадаркі, якую ён узначальвае не
вельмі даўно. А ёй наканавана
быць своеасаблівым «правадніком ідэй у масы», г.зн. дамагацца
хутчэйшага ўкаранення, у поўным сэнсе слова, распрацовак
жодзінскіх спецыялістаў на палях
рэспублікі. Усё ж такі даччынае
прадпрыемства Навукова-практычнага цэнтра Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі па земляробстве! Нададзены яму і прэстыжны статус элітгаса. Менавіта тут, у аграгарадку Алесіна,
дзе пабудаваны першы ў краіне,
без перабольшвання, інавацыйны аб'ект — завод па выпуску
самай высокай якасці насення
збожжавых, рапсу, некаторых
іншых культур — вытокі багатых
ураджаяў. Завод у нас асацыюецца з гмахамі цэхаў, высачэзных комінаў і іншых прамысловых атрыбутаў. У нейкім сэнсе
ён такі і ёсць. Яшчэ здалёку прыцягвае ўвагу. Але ёсць у яго свая
непаўторная адметнасць.
Перш чым ён загрукоча-зашуміць, павінна зашапацець буйным коласам ніва. І не якім-не-

будзь невядомага роду-племя, а
самага што ні на ёсць элітнага
паходжання, толькі нядаўна «народжанага» доўгімі выпрабаваннямі селекцыянераў гатунку жыта, пшаніцы ці таго ж рапсу. А каб
«з'явіўся» ён на свет, патрэбна
не менш 8—10 гадоў нястомных
пошукаў вучоных-аграрыяў. Потым з доследных дзялянак ён
паступае сюды, у Шыпяны, для
прамысловага размнажэння.
Тутэйшыя землі тыповыя для
Беларусі, на іх, як той казаў, дужа
не разгонішся. Тым больш важна
даказаць, што і на іх пры ўдалым спалучэнні ўсіх складнікаў
навукова-абгрунтаванага раслінаводства можна мець намалот
не горшы, чым у замежных суседзяў, надзеленых высокапрадукцыйнай глебай.
Летась гэта ўдалося зрабіць.
Ураджайнасць збожжавых была
лепшай у раёне: 60,2 цэнтнера
на круг, а ва ла вы збор склаў
12,7 тысячы тон. Рэкорд за ўсю
гіс то рыю гас па дар кі! Але не
столькі ён важны сам па сабе,
як тое, што большая колькасць
сельгасарганізацый змаглі набыць вы са ка я кас нае на сен не
перспек тыўных гатункаў збожжа вых ай чын най се лек цыі,
здоль ных вы трым лі ваць канкурэнцыю са сваімі замежнымі аналагамі. Адкалібраванае,
зяр нят ка да зяр нят кі, пра труча нае, за та ра нае ў мя хі рознай вагі па жаданні пакупніка,
яно гарантуе дружныя ўсходы.
А там, пры выкананні ўсіх агратэхнічных нормаў і прыёмаў,
не за гарамі і багаты ўраджай.
Па трача ныя гро шы аку пяц ца
добрым прыбыткам.
Вытворца насення таксама
не прайграе. Толькі ў восень яго
рэалізавана 1800 тон — з прыбыткам 8 мільярдаў 801 мільён рублёў. А ўсяго прададзена
збожжа 10855 тон на 20726 мільёнаў рублёў.

Самай грашовай
культурай аказаўся
рапс

Рэнтабельнасць яго склала
59 працэнтаў. Існуе сярод аграрыяў такое няпісанае правіла:
ура джай насць рап су па він на
складаць не менш за палову ад
ураджайнасці збожжавых. Дык у
гаспадарцы яго сабралі па 37,1
цэнтнера з гектара, а вал склаў
1993 тоны. Выручка ад яго продажу павялічылася ў 2,5 раза ў
параўнанні з папярэднім 2011
годам, у касу гаспадаркі паступіла 6 мільярдаў 273 мільёны
рублёў.
Яшчэ раз пад крэс лім: усе
збожжавыя, зернебабовыя, крупяныя культуры, рапс — селекцыі Цэнтра па земляробстве.
Яны найбольш адаптаваныя да
нашых умоў, высокапрадукцыйныя, устойлівыя да хвароб і капрызаў надвор'я. Што і пацвердзіла сёлетняя анамальная ў многіх
адносінах зіма. Рапс у Шыпянах
вытрымаў яе без асаблівых праблем, пшаніцу і трыцікале толькі
дзе-нідзе давялося перасеяць
яравымі. Пасевы выглядаюць
цяпер зусім няблага, бо іх належна даглядалі. Загадваць наперад
— справа няўдзячная, але ўраджай, думаецца, будзе адпавядаць статусу элітгаса. Значыць,
будзе чым сеяць і ў іншых сельгасарганізацыях.
Віталь Казлоў — кіраўнік яшчэ
малады, але ўжо дастаткова вопытны, — настойліва авалодвае
сучаснымі метадамі гаспадарання. І, як бачым, не без поспехаў.
Амаль усе галіны вытворчасці
пры быт ко выя. Што да зва ляе
своечасова набываць мінеральныя тукі, сродкі аховы раслін,
аб наўляць ма шын на-трак тарны парк, буда вац ца, пла ціць
работнікам добрую зарплату.
Ці магла б яна быць большай,

ска жам, за ча ты ры міль ё ны
рублёў? Магла. Шмат яшчэ звёнаў, якія стрымліваюць яе рост.
Напрыклад, бухгалтэрыю можна было б «звузіць», каб не тая
колькасць бясконцых даведак,
невядома каму патрэбных статыстычных звестак...
Побач з раслінаводствам гаспадарка паспяхова развівае жывёлагадоўлю. Калі ў раёне збавілі надоі малака да леташніх, то
ў «Шыпянах-АСК» маюць хоць
невялікі «плюс» — звыш 20 літраў ад каровы за суткі. Гэтаму
спрыяе якасная кармавая база.
Многія захапіліся кукурузай ва
ўрон шматгадовым травам. Тут
жа знайшлі аптымальнае спалучэнне. Сеюць «каралеву палёў»,
якая патрабуе сапраўды каралеўскага догляду, але ў разумных
межах. Сёлета яна заняла 250
гектараў на зерне. Разлічваюць
намалаціць не менш леташніх
2362 тон пры ўраджайнасці 116
цэнтнераў з гектара. Сілас кукурузны таксама зойме належнае
месца ў кармавым рацыёне. Але
ён не павінен быць стратным.
— Калі атрымліваеш зялёнай
масы кукурузы менш як 300 цэнтнераў з гектара, то і сеяць яе не
варта, — упэўнены Віталь Мікалаевіч. — Пацягнецца ланцужок
страт, які зблытае ўсе планы і
намаганні па зніжэнні сабекошту
жывёлагадоўчай прадукцыі. Галоўнае — разумнае спалучэнне.
Сена, сянаж з канюшыны, люцэрны, іншых траў у тры-чатыры
разы таннейшыя за кукурузны
фураж. Збалансаваны па пажыўных рэчывах рацыён гарантуе
высокую аддачу жывёлагадоўлі,
а з ёю і рэнтабельнасць галіны.

Новая
«фабрыка малака»
Малочны статак гаспадаркі
неўзабаве падвоіцца. Ужо «засяляецца» сучасны комплекс на

ЧЫЙ «МЕРСЕДЭС»?

 Кнігарня

... УСВЕДАМЛЕННЕ РОДНАГА І ДАРАГОГА
У Выдавецкім доме «Звязда» —
кніжная навінка: пад адной вокладкай аб'яднаны гутаркі і эсэ Таццяны
Падаляк, прысвечаныя дзеячам беларускай культуры.
На працягу многіх гадоў «Звязда» друкавала інтэрв'ю, дыялогі Таццяны Падаляк з
пісьменнікамі, мастакамі, кампазітарамі, рэжысёрамі альбо з іх блізкімі родзічамі. Такога
характару творчыя партрэты сталі добрай
ілюстрацыяй да падзей айчыннай культуры
самых розных часін. Кузьма Чорны, Максім Танк, Пятрусь Броўка, Ян Скрыган, Янка
Брыль, Іван Шамякін, Андрэй Бембель, Іван
Чыгрынаў, Іосіф Жыновіч... Гэтыя і іншыя
«персанажы» кнігі «Дыялогі на мяжы стагоддзяў. Класікі і сучаснікі ў інтэр'еры часу»
— сапраўды класікі. Не толькі ў выбранай імі
галіне мастацтва ці культуры. Але — і ўвогуле класікі, жыццёвыя арыенціры ў стаўленні
да культуры, да асветніцтва.
Надрукаваныя ў «Звяздзе» ў розныя гады, дыялогі-партрэты і зараз не страцілі сваёй актуальнасці. Як, напрыклад, і гутарка з
народным паэтам Беларусі Піменам Панчанкам — «Праўда веку! Зрабі нас дужымі...»,

тысячу кароў. Даіць у гэтым «палацы» так, як на звычайных фермах — проста сорам. Патрачаныя
на яго ўзвядзенне 100 мільярдаў
рублёў ніколі не акупяцца. Нават
на ўзроўні 6354 кілаграмаў малака ад каровы — гэтулькі атрымалі летась на старых фермах.
А на МТФ «Алесіна» — 7532 кілаграмы. Новая «фабрыка малака» разлічана на «карэкціроўку»
гэтых, увогуле неблагіх лічбаў,
да 10 тысяч кілаграмаў. Прытым
у асноўным гатункам «экстра».
База для гэтага створана.
Цяпер штодзень на рахунак
гас па дар кі па сту пае ка ля 53
мільёнаў рублёў за здадзенае
малако. А калі пастаянна ёсць
«свежая капейка», можна і своечасова зарплату выдаваць, і неадкладныя гаспадарчыя патрэбы
аплачваць. Дарэчы, за мінулы
год выручка ад рэалізацыі прадукцыі склала 50,9 мільярда рублёў, а чысты прыбытак — 6 мільярдаў 822 мільёны рублёў. Ужо
ў бліжэйшы час, паводле слоў
В.М. Казлова, мяркуюць давесці
выпрацоўку на аднаго работніка
за год да 40—50 тысяч долараў
ЗША ў эквіваленце.
Калі мы размаўлялі з Віталем
Мікалаевічам, у яго зазваніў мабільнік. Кіраўнік паставіў яго на
гучную сувязь. Галоўны аграном
адной з гаспадарак Міншчыны загадзя «забіваў» чаргу на пшаніцу
«Ода» і трыцікале «Антось».
— Пераводзьце грошы ў жніўні і
забірайце гатовае насенне, як і заказваеце, па 1,2 тоны куль. Не памыляецеся, гатункі новыя, інтэнсіўнага тыпу. Будзеце ў выйгрышы.
Скончыўшы размову, дырэктар «Шыпяны-АСК» дадаў: «Вясной рэалізавалі звыш тысячы тон
яравых збожжавых. Прыязджалі
з усіх куткоў краіны. Яно і зразумела: элітнага поля без элітнага
насення не бывае».
Мікалай ШЛОМА.
Смалявіцкі раён.

надрукаваная ў газеце ў 1992 годзе. Гэта з
тае публікацыі — наступныя словы Пімена
Емяльянавіча: «Трэба ўсім народам з усёй
адказнасцю берагчы і жывое святло лясоў,
лугоў, азёраў, рэчак і трэба берагчы архітэктурныя помнікі, старажытныя палацы і
замкі, касцёлы і цэрквы, абразы і сялянскае
начынне — усё, што пакінула нам у спадчыну старонка родная, каб стала яна, як пісаў
Янка Купала, «ласкай матчынай»...»
А наступныя словы народнага мастака
СССР Міхаіла Савіцкага — з гутаркі 2002
года: «Ужо ў пачатку стагоддзя «забойствы
праўды» яшчэ больш актывізаваліся. У рэшце
рэшт усё залежыць ад таго, як складуцца суадносіны паміж дабром і злом...» Дзеля таго,
відавочна, каб суадносіны былі на карысць
дабра, і сустракалася са сваімі героямі Таццяна Падаляк, дзеля таго, каб разам са сваімі
суразмоўцамі сцвердзіць духоўна-маральныя
каштоўнасці, зрабіць іх галоўным светачам у
жыцці чалавека, у жыцці грамадства.
Дарэчы, кніга, якая ўжо прыйшла да
чытача, будзе мець і працяг. Рыхтуецца да
выдання і другая частка «Дыялогаў...»
Сяргей ШЫЧКО



Легкавы аўтамабіль «Мерседэс
Бэнц Е230», якім кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі
аператыўна-пошукавага аддзела
Гомельскай мытні спынілі падчас спецыяльнага мерапрыемства ў Добрушы.
Рэ гіст ра цый ныя ну ма ры па казвалі на тое, што ён знаходзіцца на
ўліку ў Расійскай Федэрацыі. Пры
аглядзе было ўстаноўлена, што VІN
нумар на кузаве не адпавядае нумару ў пасведчанні аб рэгістрацыі
транспартнага сродку. У сваім тлумачэнні кіроўца «Мерседэса» заявіў,
што набыў аў то ў расіяніна разам з
рэгістрацыйным нумарам і пасведчаннем аб рэгістрацыі.
Падчас праверкі ўстаноўлена, што
звес так пра здзяйс нен не мыт ных
аперацый на тэрыторыі Беларусі з
гэтым аў тамабілем у базе даных няма. Улічваючы, што неўстаноўленая
асоба не задэкларавала аў тамабіль
пры ўвозе ў Беларусь, а таксама перадала транспартны сродак рэзідэнту нашай краіны ў парушэнне заканадаўства, «Мерседэс Бэнц Е230»
кош там больш за 80 млн руб лёў
канфіскаваны і распачаты адміністрацыйны працэс.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Алкаголь працягла і глыбока аслабляе арганізм. Усяго 80 г алкаголю дзейнічаюць цэлыя суткі. Для нервовай сістэмы гэта прыгнятальны
агент, які запавольвае яе работу і парушае нармальную актыўнасць мозга. Невялікая колькасць
алкаголю прыгнятае тыя ўчасткі мозга, якія кантралююць тармажэнне, з-за чаго чалавек страчвае
кантроль над сваімі ўчынкамі. Пры вельмі высокім
узроўні алкаголю ў крыві парушаецца нармальная работа той часткі мозга, якая адказвае за
кіраванне дыханнем, з-за чаго вядомыя выпадкі
смерці ад спынення дыхання.
У стрававальнай сістэме алкаголь разбурае
слізістую страўніка, што можа прывесці да язвы.
Больш за ўсё пашкоджваецца печань, якая перапрацоўвае каля 95 працэнтаў алкаголю, што
трапіў у кроў. Падчас гэтай перапрацоўкі ў печані
адкладваецца тлушч, развіваецца яе атлусценне, а затым і цыроз — замяшчэнне нармальных
пячоначных клетак нефункцыянуючай рубцовай
тканкай.
Хранічнае ўжыванне алкаголю прыводзіць
да аслаблення і знясільвання мышцаў, абязводжвання і заўчаснага старэння скуры, валасоў
і пазногцяў, стойкага расшырэння сасудаў і пачырванення скуры.

Працягласць жыцця пітушчых
людзей скарачаецца
ў сярэднім на 15 гадоў.
Алкаголь уплывае на крывяносную сістэму,
пашкоджвае сардэчную мышцу. Пакутуе і імунная сістэма.
У дзіцячым і падлеткавым узросце нават пры
рэдкіх выпіўках і ў невялікіх дозах могуць назірацца расстройствы цэнтральнай нервовай сістэмы.
Устаноўлена, што ўжыванне спіртных напояў
ва ўзросце да 20 гадоў прыводзіць да алкагалізму амаль у 80 працэнтах выпадкаў.
Акрамя змянення хімічных працэсаў у мозгу,
адбываецца перабудова яго электрычнай актыўнасці, назіраюцца змены і ў лімбічнай сістэме.
І менавіта сукупнасць хімічных, марфалагічных і
электрафізіялагічных змен прыводзіць да стойкай
алкагольнай залежнасці...

Якая можа быць карысць?
 Фізіёлаг акадэмік Іван Паўлаў казаў: «Якая
карысць можа быць ад яду, які прыводзіць людзей
у стан вар'яцтва, штурхае на злачынствы, робіць
хворымі, атручвае існаванне не толькі саміх пітушчых, але і навакольных. З таго часу, як даказалі
безумоўную шкоду алкаголю з навукова-гігіенічнага пункту гледжання, не можа быць нават раз-

мовы пра навуковае адабрэнне ўжывання малых
ці ўмераных доз алкаголю».
 Усе спіртныя напоі дзеляцца па мацунку
на 3 катэгорыі: слабаалкагольныя (мацункам 4-8
градусаў — піва, бражка, буза, сухое віно), сярэдняга мацунку (9-20 градусаў — вінаграднае і пладова-ягаднае віно, наліўка, шампанскае) і моцныя
спіртныя напоі (40-50 градусаў — гарэлка, каньяк,
ром, джын, віскі, горкія настойкі, самагон).
 Абсалютным супрацьпаказаннем для прыёму спіртных напояў нават у малых дозах з'яўляюцца: нервова-псіхічныя захворванні, траўмы,
кантузіі, удары галаўнога мозга, вострыя захворванні нырак і печані, цукровы дыябет, цяжарнасць.
Узрост да 21 года таксама з'яўляецца супрацьпаказаннем для ўжывання алкагольных напояў з-за
неразвітасці імуннай сістэмы арганізма.

Перараджэнне органаў
і тканак
Хранічны алкагалізм — гэта паталагічная цяга да
алкаголю, павелічэнне дозы і частаты ўжывання.
Індывідуальная рызыка шкоднага ўздзеяння
вызначаецца не толькі інтэнсіўнасцю ўздзеяння,
але і асабістай уразлівасцю, успрымальнасцю, што
цесна звязана з генетыкай, фізіялогіяй і псіхалогіяй канкрэтнага чалавека. Існуюць нават скрынінгавыя тэсты на алкагалізм.
Хворыя на алкагалізм паміраюць, галоўным чынам,
не ад алкагольнай хваробы, а ад іншых захворванняў,
звязаных з пашкоджаннем печані, сэрца, сасудаў.
Хранічнае ўжыванне алкаголю з'яўляецца прычынай кардыяміяпатыі. Часцей яна сустракаецца
ў мужчын. Праяўляецца задышкай, стомленасцю,
болем у грудзях пры фізічным напружанні. Сардэчная недастатковасць прыводзіць да застою
крыві ў лёгкіх, арытміі, ацёку, анарэксіі, пачуцця
дыскамфорту ў жываце.
Ужыванне алкаголю павышае артэрыяльны
ціск незалежна ад узросту, полу, вагі і г.д.

На дыспансерным уліку знаходзяцца
каля 180 тысяч чалавек, з якіх
40 тысяч — жанчыны. Яшчэ 90
тысяч чалавек назіраюцца ў групе
прафілактычнага ўліку — за
ўжыванне алкаголю «са шкоднымі
наступствамі». Сярод апошніх — 16
тысяч няпоўнагадовых.
Для печані гэта можа быць тлушчавае перараджэнне печані — алкагольны гепатыт — алкагольны цыроз. Тлушчавае перараджэнне можа
працякаць і без сімптомаў. А вось ужо алкагольны цыроз з'яўляецца асноўнай прычынай смерці,
звязанай са злоўжываннем алкаголем. Следам
за гепатытам і цырозам развіваюцца асцыт, партальная гіпертэнзія, страваводны крывацёк, бактэрыяльны перытаніт, ныркавая недастатковасць,
пячоначная энцэфалапатыя, анемія і інш.
Класічнай прыкметай алкагольнага панкрэатыту з'яўляецца боль у брушной поласці. Нарастанне болю можа суправаджацца стэатарэяй,
зніжэннем вагі, развіццём цукровага дыябету.
Прыкладна ў кожнага трэцяга алкаголіка ўзнікаюць алкагольныя псіхозы. Яны могуць узнікаць
як у перыяд узмоцненага злоўжывання, так і праз
некалькі дзён пасля таго, як хворы прыпыніў гэты
працэс. Асноўнай прычынай гэтага цяжкага стану
з'яўляецца парушэнне абмену рэчываў і таксічнае
ўздзеянне на яго прадуктаў распаду этанолу. Фарміруецца гіпавітаміноз В, парушаецца вугляводны
абмен і паўнацэннае харчаванне мозга глюкозай.
Алкагольныя галюцынацыі ўзнікаюць, як правіла,
у асоб з арганічным пашкоджаннем мозга або ў
хранічных саматычных хворых.
Сексуальныя парушэнні пры алкагалізме звязаны з тым, што пад уздзеяннем хранічнай інтаксікацыі
алкаголем адбываюцца грубыя парушэнні ў рабоце
гіпофізу, наднырачнікаў і палавых залоз. Рэзка зніжаецца актыўнасць мужчынскіх гармонаў, падае іх
вытворчасць. З другога боку, трэба ўлічваць, што ў
з'яўленні сексуальных расстройстваў вялікае значэнне маюць агульнабіялагічныя і мікрасацыяльныя
ўмовы: парушэнне ўзаемаадносін паміж партнёрамі,
змена сямейнага становішча і інш.
Святлана БАРЫСЕНКА

У «ЗЯЛЁНЫХ ШКОЛ»
ЦЯПЕР СТАТУС ФАКУЛЬТАТЫВУ
Праграма «Зялёныя школы» ў якасці рэспубліканскага экалагічнага адукацыйнага праекта ўхвалена Міністэрствам
адукацыі і Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя. Адным са спосабаў рэалізацыі
праграмы стане факультатыў «Зялёныя школы», ён афіцыйна ўключаны ў спіс факультатываў для ўсіх школьнікаў
Беларусі.
Факультатыў распрацаваны ў рамках праекта ЕС і Праграмы
развіцця ААН «Садзейнічанне развіццю ўсёабдымнай структуры міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне аховы навакольнага асяроддзя
ў Рэспубліцы Беларусь» і спецыялістамі Акадэміі паслядыпломнай
адукацыі ў партнёрстве са школьнымі настаўнікамі. Факультатыў мае
за мэту папоўніць прабелы ў ведах аб роднай прыродзе, знаёміць
школьнікаў з жывёльным і раслінным светам, які сустракаецца ім
кожны дзень. Настаўнікі-энтузіясты ў рамках праекта будуць расказваць і паказваць кожнаму вучню на практыцы, як важна ведаць,
разумець і выконваць сваю ролю ў ахове навакольнага асяроддзя.
Як паведаміла спецыяліст праекта па сувязях з грамадскасцю Алена СЕДАЧ, не менш важнай мэтай факультатыву
таксама з'яўляецца ўкараненне эфектыўнай адукацыйнай мадэлі
экалагічнай накіраванасці, якая дасць магчымасць прыцягнуць
да актыўнага ўдзелу настаўнікаў, навучэнцаў, бацькоў, а таксама органы ўлады. Праграма ўключае ў сябе наступныя напрамкі:
біяразнастайнасць на прылеглай да школы тэрыторыі, устойлівае
энерга- і водаспажыванне, абыходжанне з адходамі і інфармацыйныя акцыі ў мясцовай супольнасці. Школы, якія хочуць атрымаць
статус «зялёных», павінны выканаць комплекс мерапрыемстваў
па зададзеных напрамках. Цяпер у рамках праекта вядзецца актыўная праца па пашырэнні сеткі «Зялёных школ» у Кобрынскім,
Мастоўскім, Мёрскім і Шаркаўшчынскім раёнах.
Нагадаем, праграма «Зялёныя школы» была адаптавана для
Беларусі ў рамках міжнароднага праекта па павышэнні экалагічнай інфармаванасці моладзі. Сёння каля 150 школ удзельнічае
ў рэалізацыі праграмы па ўсёй краіне, закуплена абсталяванне
для заняткаў з дзецьмі, распрацаваны метадычныя матэрыялы,
праведзены навучальныя семінары для настаўнікаў і экалагічныя
акцыі з удзелам школьнікаў.
Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэл.:
+375 17 267-96-23, +375 044 786-55-56, электронная пошта:
alena.sedach@undp.by.
Леанід ТУГАРЫН.



 Крымінал

Легалiзацыя
каштавала дорага
У Магiлёве спынiлi дзейнасць злачыннай групы,
якая спрабавала аказваць
не за кон ныя па слу гi недзяржаўным арганiзацыям
у будаўнiчай галiне. Пра гэта паведамiлi ва ўпраўленнi Дэпартамента фiнансавых расследаванняў КДК
Магiлёўскай вобласцi.
Гэтыя паслугi мелi на мэце
атрыманне наяўных грошай i
легалiзацыю таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў, якiя былi
набыты з парушэннем мытнага i
падатковага заканадаўства. Затрыманы арганiзатар: 34-гадовы жыхар Магiлёва раней працаваў намеснiкам дырэк тара
па камерцыйных пытаннях аднаго з закрытых акцыянерных
таварыстваў абласнога цэнтра.
У працы выкарыстоўвалiся дакументы трох падкантрольных
прыватных прадпрымальнiкаў,
якiя мелi рахункi ў банках Магiлёва i Мiнска.
Група працавала меней за
месяц, але паспела атрымаць
не ма лы да ход ад не за коннай дзей нас цi — па пя рэд не,
больш за 100 мiльёнаў рублёў.
След чы ка мi тэт рас сле дуе
кры мi наль ную спра ву па незаконнай прадпрымальнiцкай
дзейнасцi.
Алена КАЗЛОВА.

