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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».
Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ, тэл. 287 18 27.
У Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-
прак тыч ным цэнт ры дзі ця чай 
ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло гіі 
ад бы ла ся прэ зен та цыя пер ша-
га до ма бу ду ча га пан сі я на та для 
дзя цей, якія пра хо дзяць у гэ тым 
цэнт ры ля чэн не. Дом раз лі ча ны 
на пра жы ван не ад ра зу дзвюх 
сям' яў — дзя цей ра зам з ма ту-
ля мі. Бу дзе ўзве дзе на 20 та кіх 
дам коў, якія на ват у 25-гра дус-
ны ма роз за ста нуц ца цёп лы мі і 
ўтуль ны мі. З на ды хо дам вяс ны 
пач нуц ца ка му ні ка цый ныя ра-
бо ты і за бу до ва цэ лай ву лі цы.

— Уліч ва ю чы, што геа гра фія 
па цы ен таў цэнт ра — гэ та ўся на-
ша кра і на, па шы рэн не спект ра ля-
чэб ных і ды яг нас тыч ных па слуг у 
ад дзя лен ні дзён на га зна хо джан ня 
аб ме жа ва на з-за ад-
сут нас ці маг чы мас ці 
раз мя шчэн ня па цы ен-
таў, — ска за ла ў час 
прэ зен та цыі но ва бу-
доў лі ды рэк тар цэнт ра 
Воль га Алей ні ка ва. — 
Ап ты маль ным ра шэн-
нем гэ тай праб ле мы 
з'яў ля ец ца бу даў ніц тва 
пан сі я на та.

Ад на з уста ноў, якая 
пер шай пад тры ма ла 
ідэю ства рэн ня пан сі я-
на та — Бе ла рус кае рэс-
пуб лі кан скае та ва рыст-
ва «Дзе ці ў бя дзе». З 

яе пад трым кай па ча ла ся 
пра ца па по шу ку ін вес-
та раў і фун да та раў, якія 
да па маг лі рас пра ца ваць 
пра ект за бу до вы, пра фі-
нан са ваць бу даў ні чыя ма-
тэ ры я лы і са му пра цу.

Акра мя пер ша га дам-
ка, ужо ўзве дзе на дзі ця чая 
гуль ня вая пля цоў ка: гэ ты 
пра ект ажыц ця віў ся дзя ку-
ю чы фі нан са вай пад трым-
цы па соль ства Поль шчы ў 
Бе ла ру сі.

— Мы вель мі ўдзяч ныя 
Мі ніс тэр ству ахо вы зда-
роўя, Прі ор бан ку, Поль-
скай ам ба са дзе, бе ла рус-

ка му «Ро та ры-клу бу», ір ланд ска му 
фон ду «Дзе ці Чар но бы ля», бе ла-
рус кім бу даў ні чым прад пры ем ствам, 
якія ад гук ну лі ся на наш зва рот, не 
толь кі пад тры ма лі ідэю, але і зра бі лі 
знач ны фі нан са вы ўнё сак, узя лі на 
ся бе мно гія рас хо ды, — па дзя ліў ся 
ў час прэ зен та цыі кі раў нік даб ра чын-
най ар га ні за цыі «Дзе ці ў бя дзе» Яў-
ген Укра ін цаў. — А кошт кож на га та-
ко га до ма скла дае 35 ты сяч еў ра.

У час прэ зен та цыі гэ тай но ва бу-
доў лі пра гу ча лі сло вы, якія пры му-
сі лі за ду мац ца пра са праўд ны кошт 
гэ та га пра ек та, які не маг чы ма вы-
мя раць ад ны мі гра шы ма — што год 
дзя ку ю чы толь кі ад на му та ко му до-
му бу дуць вы ра та ва ны тры-ча ты ры 
дзі ця чыя жыц ці.
Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

ЗА ХОЎ ВАН НЕ 
АЗI МА ГА ЧАС НА КУ

Азi мы час нок без страт за хоў ва ец ца ня доў га — уся го не каль кi 
ме ся цаў. Вя до ма, руп лi вым гас па да рам, якiя ве да юць шмат хiт-
рас цяў доў га жы хар ства ага род нi ны, уда ец ца пра тры маць яго ў 
за се ках да вяс ны. Але тут зда роўе га ло вак — асноў ная ўмо ва. 
Ад нак хва ро бы час на ку ад ра зу не пры кмет ныя.

Маг чы мыя хва ро бы час на ку пры за хоў ван нi
Шый ка вая гнiль, ма быць, 

са мае рас паў сю джа нае грыб-
ко вае за хвор ван не. Ага род нi-
на раз мяк ча ец ца, ста но вiц ца 
вад кай, жаў тля вай аль бо на-
огул му мi фi ку ец ца.

На па да юць на яго i iн шыя 
iн фек цыi, уз бу джаль нi ка мi якiх 
ста но вяц ца гры бы. На прык-
лад, роз на ка ля ро выя цвi лi — 
зя лё ная, шэ рая, чор ная. Пры 
пер шай (яе яшчэ на зы ва юць 
пе нi цы лёз) не ка то рыя зуб кi ста-
но вяц ца вя лы мi, на са ка вi тай 
ткан цы ўтва ра юц ца ўцiс ну тыя свет ла-жоў тыя пля мы, якiя по тым па кры ва юц ца 
зя лё ным плес не вым на лё там. Вель мi дроб ныя спо ры гры ба па чы на юць рас-
паў сюдж вац ца ўглыб i ўшыр, ка лi лус ка вiн кi пра ры ва юц ца: з ад на го па шко джа-
на га зуб чы ка яны ад ра зу пра нi ка юць ўся рэ дзi ну га лоў кi. Зуб кi зморш чва юц ца, 
цям не юць, кры шац ца. Час нок ста но вiц ца пус тым. Спо ры раз ля та юц ца ва кол, 
i праз 2—3 ме ся цы зя лё ная цвiль ахоп лi вае ўвесь час нок. Шэ рая цвiль лю бiць 
ся лiц ца на ба ках i дон цы зуб коў. Яе знак ад роз нен ня — шэ ры пух на ты на лёт. 
Чор ная цвiль, або ас пер гi лёз, па шкодж вае верх нiя лус ка вiн кi. Па мiж iмi ўтва-
ра ец ца чор ная ма са дроб ных спор, якiя за ра жа юць су се дзяў не толь кi пры 
пра мым кан так це, але i раз ля та ю чы ся па па вет ры.

Бы вае ў час на ку i бе лая гнiль, быц цам свет лае ма ка вае на сен не на 
зуб ках. А скан ча ец ца ўсё ба наль ным гнi ен нем.

Ча сам гнi лi i цвi лi пра ва куе бак тэ ры ёз час на ку, пры чы най яко га ста но-
вяц ца ўжо не гры бы, а бак тэ рыi. На зуб ках пад час за хоў ван ня з'яў ля юц ца 
па глыб ле ныя боль кi i па лос кi, якiя iдуць ад дон ца ўго ру. Ткан кi ро бяц ца пер-
ла мут ра ва-жоў ты мi. Гэ тая хва ро ба вы дат на мас кi ру ец ца. Ка лi вы з ня дбай-
нас цю па ста вi це ся да апi са ных сiмп то маў i па са дзi це не зда ро выя зуб кi на 
град ку, у тэр мiн з'я вяц ца ўсхо ды, якiя на ват бу дуць нар маль на раз вi вац ца. 
Ад нак увесь ура джай або яго львi ная до ля ака жац ца ня якас ным.

На огул усе апi са ныя хва ро бы рэд ка ўзнi ка юць па асоб ку. На ад ной 
га лоў цы бы вае да 3-4 за хвор ван няў. А пра ду хi ля юць усе хва ро бы ад ноль-
ка ва. Па коль кi дач ны ўра джай не та кi вя лi кi, як пра мыс ло вы, пра труч ваць 
за ра жа ны час нок фун гi цы да мi не вар та.

Эка ла гiч насць вы ра шча ных пра дук таў — вы шэй за ўсё! Та му пой дзем 
аб са лют на бяс печ ным для зда роўя шля хам: раз на 10 дзён ста нем агля даць 
час нок, якi за хоў ва ец ца, i вы да ляць па да зро ныя га лоў кi. А каб та кiя як ма га 
даў жэй не з'яў ля лi ся, трэ ба ства рыць ура джаю ап ты маль ныя ўмо вы.

Па-пер шае, па кi нуць на зi му толь кi пра су ша ны, шчыль ны час нок. Зуб кi не 
па вiн ны лёг ка ад дзя ляц ца ад дон ца, iнакш знi жа ец ца ўстой лi васць да хва роб.

Па-дру гое, трэ ба пад трым лi ваць ну ля вую тэм пе ра ту ру за хоў ван ня, а 
лепш на ват мi ну са вую (1-2°С). Пры ёй спы ня ец ца раз вiц цё гры боў, а зна-
чыць, гнi лi i цвi лi. А вось ка лi слу пок тэр мо мет ра па ды ма ец ца вы шэй за 
0°С, га лоў кi хва рэ юць, усы ха юць аль бо па чы на юць пра рас таць.

Па-трэ цяе, не аб ход на са чыць за вiль гот нас цю ў па мяш кан нi, ап ты-
маль ны па каз чык для час на ку — не больш за 70-80%. Та му час нок нель га 
за хоў ваць ра зам з ага род нi най, для якой та кое па вет ра за над та су хое. У 
па мяш кан нi з та кi мi па ра мет ра мi зда ро вы час нок мае сэнс тры маць у па-
лат ня ных мя шэч ках, на якiя на дзя ва юць по лi эты ле на выя па ке ты, па кi да ю чы 
iх ад кры ты мi. Ка лi ўра джай ля жыць у цёп лай кла доў цы, праз ме сяц па кет 
за вяз ва юць, каб час нок не за вяў.

РЭ СТА РАН 
ДЛЯ ПТУ ШАК

Што тут ка заць, птуш кі — вы дат ныя па моч ні кі на да чы. А зна чыць, 
пра іх трэ ба па кла па ціц ца, асаб лі ва ця пер, узім ку. Сня гі, ха ла ды, 
ес ці хо чац ца. А мы тут як тут. Нам жа гэ та ня цяж ка, ці не так? Уся-
го толь кі зра біць не каль кі кар му шак, ды не за бы вац ца да да ваць 
ту ды ежы.

Шы коў ны пту шы ны 
рэ ста ран атры ма ец ца з 
ліс та фа не ры ад воль ных 
па ме раў (ска жам, 25х25 
см ці 20х30 см) і не вя лі-
кіх бру соч каў даў жы нёй 
12—25 см. Спа чат ку 
пад рых ту ем сам сто лік, 
за тым да яго па ку тах 
пры ма цу ем ча ты ры вер-
ты каль ныя стой кі, а да іх 
— дзве (мож на і ча ты ры) 
га ры зан таль ныя пе ра кла-
дзі ны, на якія ля гуць ска-
ты да ху. Для да ху спат рэ-

бяц ца аб рэз кі бля хі, алю мі нію, сай дын гу, тон кай фа не ры..
А ёсць ва ры ян ты пра сцей. Бя ром звы чай ную кар дон ную скрын ку. Ка-

лі бар ты за над та вы со кія, аб ра за ем іх па пе ры мет ры да вы шы ні 2-3 см, 
пры ма цоў ва ем вя ро вач кі — усё, га то ва! Ад ста ро га пласт ма са ва га вяд ра 
спат рэ біц ца ніж няя част ка з дном. Вы шы ня бор ці ка так са ма 2-3 см, ас тат-
нюю част ку вяд ра ад ра за ем.

Пой дзе ў спра ву і не па трэб ная плас ты ка вая ка ніст ра. Кла дзём яе пла зам 
і раз ра за ем па ся рэ дзі не. Ка лі ўда ла раз рэ жам, мо жа атры мац ца ад ра зу 
дзве кар муш кі. 

Мож на зра біць пту шы нае «біст ро» з вя лі ка га па пя ро ва га па ке та ад со ку. 
Ва ўсіх ча ты рох ба ках пра ра за ем вя лі кія пра ёмы, каб птуш кі не ба я лі ся і 
маг лі воль на за ля таць у кар муш ку.

Ну і са мы прос ты ва ры янт пад кар міць пту шак узім ку — гэ та ра ве сіць 
ка ва лач кі хле ба ці ня со ле на га са ла на га лі нах. Так ла са вац ца асаб лі ва 
лю бяць сі ніч кі.

НЕ ГРА ШЫ МА ВЫ МЯ РА ЕЦ ЦА
На мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Дзміт рый Пі не віч і ды рэк тар На мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Дзміт рый Пі не віч і ды рэк тар 
на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра Воль га Алей ні ка ва пад піс ва юць на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра Воль га Алей ні ка ва пад піс ва юць 
да ку мен та цыю пе ра да чы пер ша га до мада ку мен та цыю пе ра да чы пер ша га до ма

ППлан-схе ма за бу до вы бу ду ча га пан сі я на талан-схе ма за бу до вы бу ду ча га пан сі я на та

Дом-пер шы нец но ва га пра ек та.

Ты ту нё вая за леж-
насць су мя шчае ў 
са бе два ві ды за-

леж нас ці — псі ха-
ла гіч ную (стой кі рэ-
флекс з-за шмат ра-

зо ва га паў та рэн ня 
ад ных і тых жа ру-

хаў) і фі зіч ную (раз-
віц цё ста ну ад ме ны 

ў вы пад ку спы нен ня 
па ступ лен ня ні ка ці-

ну ў ар га нізм).

Па вод ле слоў ура-
ча-ва ле о ла га Мінск ага 
га рад ско га псі ха не ўра-
ла гіч на га дыс пан се ра 
Ле а ні да МЯ ЛЕШ КІ, сін-
дром ад ме ны ні ка ці ну 
пра яў ля ец ца праз 3-4 
га дзі ны пас ля спы нен ня 
ку рэн ня. Пік пры па дае 
на 24-28 га дзін. У гэ ты 
час з'яў ля юц ца дрэн нае 
са ма ад чу ван не, сла-
басць, раз драж няль-
насць, не спа кой, па вы-
ша ны апе тыт, ка шаль, 
га лаў ны боль, зні жэн не 
ўва гі, бяс сон ні ца. Гэ тыя 
«не пры ем нас ці» фак-
тыч на зні ка юць праз 2-3 
тыд ні.

Два спо са бы ад мо вы 
ад ку рэн ня:

— ад на мо ман та вы 
(раз і на заўж ды)

— па сту по вы (са зні-
жэн нем коль кас ці цы га-
рэт да поў най ад мо вы).

Да ад мо вы трэ ба рых-
та вац ца. Лепш на ме ціць 
пэў ную да ту, а да та го 
пры трым лі вац ца на ступ-
ных пра ві лаў.

1. Не да кур ваць цы га-
рэ ту да кан ца (па кі даць 
трэ цюю част ку).

2. Не за цяг вац ца.
3. Што дня ку рыць на 

ад ну цы га рэ ту менш.
4. Не ку рыць на пус ты 

страў нік.
5. Ні ко лі не ку рыць «за 

кам па нію».
6. За вес ці но выя «бяз-

дым ныя» звыч кі.
У пер шыя дні ад мо-

вы:
� Піць больш вад ка-

сці (ва ды, со каў, гар ба ты 
з лі мо нам).
� Не піць моц ную гар-

ба ту, ка ву, не ўжы ваць 
вост рыя стра вы.
� Ужы ваць больш кіс-

ла ма лоч ных пра дук таў, 
садавіны і га род ні ны.
�  Што дня пры маць 

душ.
� Пад трым лі ваць вы-

со кі ўзро вень фі зіч най 
ак тыў нас ці.

Мож на звяр нуц ца па 
да па мо гу да спе цы я ліс-
таў — ура чоў-нар ко ла гаў, 
псі хо ла гаў, псі ха тэ ра пеў-
таў.

Пер шае, што трэ ба 
мець на ўва зе, — аў та-
ген ныя трэ ні роў кі. Звы-
чай ныя са ма ўну шэн ні. 
Фор му ла са ма ўну шэн ня 
па він на вы клі каць вель-
мі яр кі воб раз. На прык-
лад, «Ку рэн не мне пра-
ціў нае», «Лёг ка ды хаць, 
ка лі не ку рыш», «Ні хто і 
ні што не пры му сіць мя не 
па мя няць маё ра шэн не», 
«Ка лі я вы ра шыў кі нуць 
ку рыць, зна чыць, кі ну — 
у мя не жа лез ная во ля», 
«Мя не ўжо не цяг не да 
цы га рэ ты». Па доб ныя 
фра зы не аб ход на пра-
маў ляць пе рад сном, пас-
ля пра бу джэн ня, не каль-
кі ра зоў на пра ця гу дня 

і аба вяз ко ва ў сі ту а цыі, 
ка лі хо чац ца ку рыць.

Іс ну юць і фар ма ка ла гіч-
ныя срод кі — за мя шчаль-
ная тэ ра пія. Та кія срод кі 
мож на на быць у ап тэ цы 
без рэ цэп та. Гэ та плас-
тыр, гумкі, рас пы ляль ні кі 
для но са, ін га ля тар, два 
ві ды таб ле так. Вы бар мо-
жа за ле жаць ад улас ных 
пе ра ваг. Са ма па са бе 
ні ка ці на за мя шчаль ная тэ-
ра пія ку рэн не не спы ніць, 
ад нак дыс кам форт змен-
шыць. Не рэ ка мен ду ец ца 
пры мя няць ця жар ным, ма-
ла дым лю дзям і хво рым з 
сар дэч най па та ло гі яй.

Ка ля 70 пра цэн таў 
тых, хто спы няе ку рэн-
не, бя руц ца за ста рое 
на пра ця гу трох ме ся-
цаў. Ка лі вы трой чы ўжо 
спра ба ва лі раз ві тац ца са 
звыч кай, звяр ні це ся па 
псі ха тэ ра пеў тыч нае або 
ле ка вае ля чэн не. Паў та-
рай це свае спро бы. Вель-
мі мно гім уда ец ца кі нуць 
ку рыць. Змо жа це і вы.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Па збаў ля ем ся ад за леж нас ціПа збаў ля ем ся ад за леж нас ці  ��

«МЯ НЕ ЎЖО НЕ ЦЯГ НЕ 
ДА ЦЫ ГА РЭ ТЫ»

Аў та трэ нінг і фар ма цэў ты ка па він ны да па маг чы


