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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.28 19.11 11.43
Вi цебск — 7.19 19.00 11.41
Ма гi лёў — 7.18 19.01 11.43
Го мель — 7.14 18.58 11.44
Гродна — 7.43 19.27 11.44
Брэст    — 7.43 19.28 11.45

Iмянiны
Пр. Антаніны, Ганны, Еўдакіі, Надзеі, 
Аляксандра, Антона, Васіля, Івана, 
Пятра. 
К. Евы, Мацільды, Лазара, Лявона, 
Міхала. 

Месяц
Поўня 16 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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НА РО ДЖА НЫЯ

Ка ця ры не Якаў леў не Ку ру са вай, 
жы хар цы Га ра доц ка га ра ё на, на 
днях споў ні ла ся 100 га доў! Ці ка ва, 
што да Вя лі кай Ай чын най вай ны 
яна пра ца ва ла паш таль ё нам. Зна-
чыць, раз но сі ла ра зам з ін шы мі 
га зе та мі і «Звяз ду». Што дзіў на, у 
сва ім вель мі па ва жа ным уз рос це 
ба бу ля пра цуе на ага ро дзе, хо-
дзіць у лаз ню і мо жа, як ка жуць, 
пад тры маць кам па нію пад час ся-
мей ных за стол ляў.

Але, на жаль, яна вель мі дрэн на чуе. 
Та му мне пра яе рас ка заў 58-га до вы 
сын Ула дзі мір Дзміт ры е віч Ку ру саў. 
Муж чы на, які пра цуе ме ха ні кам у гас-
па дар цы, апош нія не каль кі га доў жы ве з 
ма май. Вя до ма, да гля дае і на ват уко лы 
ёй ро біць.

— Мы жы вём у вёс цы, за 20 кі ла мет раў ад рай-
цэнт ра. Ма ме ма ёй 5 са ка ві ка споў ні ла ся 100 га-
доў. Так, яна на ра дзі ла ся ў Га ра доц кім ра ё не. Але 
той вёс кі ўжо, на жаль, даў но ня ма. Я ка ля 5 га доў 
жы ву ра зам з ёю. Не ха це ла ма ма, каб да ся бе ў 
дом «за браў», та му сам пе ра ехаў да яе. Акра мя 
мя не, у ма мы бы ло яшчэ двое дзя цей. Ста рэй шы 
брат па мёр, а ся рэд ні жы ве ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Дзміт ры е ві ча, Ка ця-
ры на Якаў леў на скон чы ла толь кі ча ты ры кла сы, 
пра ца ва ла да вай ны паш таль ё нам. Пас ля Вя лі кай 
Ай чын най вай ны дэ ма бі лі за ва лі яе ў Гер ма нію, 
каб жы вё лу, кан фіс ка ва ную ў нем цаў, гна ла праз 
Гер ма нію і Поль шчу ў Бе ла русь...

Доб ра па мя тае Ка ця ры на Якаў леў на і як па чы-
на ла ся ка лек ты ві за цыя, і го лад 1930-х га доў. У 
1933 го дзе хле ба на ста ле вяс коў цаў не бы ло.

Вя до ма ж, аў тар гэ тых рад коў па спра ба ваў 
больш дэ та лё ва за пы таць аб зда роўі, сак рэ це 
даў га лец ця ба бу лі.

Вы свет лі ла ся, што ба чыць яна і ця пер доб ра. 
Яшчэ мі ну лым ле там у ага ро дзе лёг кую пра цу 
вы кон ва ла: град кі ка па ла, пра по лва ла, па лі ва ла. 

Пра ца ваць на зям лі для яе — за да валь нен не. 
Ра ней ба бу ля тры ма ла ка роў, сві ней. А ця пер у 
хат няй гас па дар цы толь кі ку ры.

— Сак рэт даў га лец ця ў чым? Прос ты ён: ап-
ты мізм і ўме ра насць у хар ча ван ні! Ні ко лі шмат не 
ела, пе ра бор лі вая ў ежы... Шкод ных звы чак не 
бы ло ні ко лі. Ка лі ча рач ку га рэл кі вы п'ем ра зам — і 
ўсё... Не ку ры ла, му жу вер ная бы ла. А вось асноў-
ны «сак рэт», — ап ты міст яна! Хоць на гля дзе ла ся 
ў вай ну мно га га... Зда роўе ў яе моц нае. Толь кі ад 
ціс ку ле кі пры мае. Бы вае, су ста вы за ба ляць, дык 
укол зраб лю, і ляг чэй ёй ста но віц ца. І ўрач, вя до-
ма ж, да нас на вед ва ец ца. Ма ма вель мі дрэн на 
хо дзіць — мет раў 100, не больш. Сэр ца пры гэ тым 
зда ро вае, апе ра цый ні ко лі ёй не ра бі лі. Хо дзіць у 
лаз ню. У нас жа свой дом, дык як без лаз ні? Ды 
ма му хоць у са ма лёт па са дзі, вы тры мае, — смя-
ец ца сын юбі ляр кі.

Хо чац ца шчы ра па жа даць Кацярыне Якаўлеўне 
яшчэ шмат га доў. Упэў не ны, што так яно і бу дзе!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та Ган ны НА ВУ МА ВАЙ. 

Га ра доц кі ра ён.

Яны 
здоль ныя 
зра зу мець 
ся бе толь-
кі праз 
ад но сі ны 
да ін шых. 
Яны га то-
выя з лёг-

кас цю па вяр нуц ца на 180°, 
ка лі іх пункт гле джан ня 
хоць у чым-не будзь не за-
да валь няе на ва коль ных. 
Пры гэ тым яны не лю бяць 
за ста вац ца не за леж ны-
мі, не кі да юц ца бяз дум на 
ў які-не будзь ка лек тыў, 
ма юць па чуц цё гу ма ру, 
не ба яц ца вы каз ваць свае 
дум кі. У аса біс тым жыц ці 
імк нуц ца быць ад кры ты мі 
і цярп лі вы мі, з лю бі ма га 
ча ла ве ка ро бяць ку мі ра, 
лі чаць яго ўні каль най асо-
бай, са сва і мі дум ка мі і па-
чуц ця мі. Іх сім вал — упэў-
не насць, якая за сце ра гае 
ад эга із му, стрым лі вае за-
пал і да па ма гае вы зна чыць 
прын цы пы, ад якіх не след 
ад маў ляц ца ці ад сту паць.

АЎ ТАР СКІ-19

Чэм пі ён кра і ны, на-
цы я наль ны май стар 
спор ту Дзміт рый Кам-
чыц кі (Ма гі лёў) пра-
цяг вае свой кон курс 
чар го вы мі за дан ня мі. 
У іх бе лыя па чы на юць і 
вый гра юць:

№ 19/19. Бе лыя: a7, 
d6, e7, f4, f6, g3, h4 (7). 
Чор ныя: b2, b4, b6, c5, 
d2, f8, h6 (7).

№ 19/20. Бе лыя: b6, 
c5, d4, d6, e5, f2, f4, h4 
(8). Чор ныя: a7, b2, b8, 
d2, e7, f6, f8, g7 (8).

№ 19/21 (двай ная 
праб ле ма). Бе лыя: a5, c1, 
c3, c5, d2, d4, h2, h6 (8). 
Чор ныя: a3, b4, c7, d6, e7, 
f4, f8, g3, g5, h8 (10).

Ад ка зы цягам двух 
тыд няў на кі роў вай це на 
ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10-а, га зе та «Звяз да», 
руб ры ка «Шаш кі».

НЕ ПО ЛЕ ПЕ РАЙ СЦІ

ХХV рэс пуб лі кан скі кон курс на ву-
ко вых бі ё ла га-эка ла гіч ных ра бот 
ся род вуч нёў скай мо ла дзі да ка заў 
іс на ван не ў на шай кра і не са праўд-
най шко лы пад рых тоў кі бу ду чых 
на ву коў цаў. Да та го ж бі ё ла га-эка-
ла гіч ныя ве ды ста но вяц ца пэў най 
част кай куль ту ры гра мад ства

ВЕ ДЫ СУ ПРАЦЬ ЭКА ЛА ГІЧ НЫХ 
ВЫ КЛІ КАЎ

...Дзіў ны свет пры ро ды пры ваб лі вае 
ча ла ве ка з ма лен ства. Кож на му хо чац ца 
па спра ба ваць ся бе ў ро лі экс пе ры мен та-
та ра — та кі спа кус лі вы гэ ты смак па знан-
ня на ва коль на га све ту. Ка лі атры ма ныя 
ве ды ўзба га ча юць ад на го ча ла ве ка, то 
на ву ко выя ад крыц ці мо гуць пе рай на чыць 
жыц цё ўся го ча ла вец тва. Ча му і бе ла ру-
сам не быць ся род пра слаў ле ных на ву-
коў цаў све ту, да сяг нуў шых за кошт сва іх 
ад крыц цяў па ляп шэн ня якас ці жыц ця на 
пла не це?

Ак ту аль насць пы тан ня мае і дру гі бок. 
Усе агуль ная бія ла гіч ная не гра мат насць 
знач най коль кас ці на сель ніц тва пла не ты, 
а так са ма спе цы я ліс таў, ад якіх за ле жыць 
пры няц це ра шэн няў у роз ных га лі нах, вя-
дзе да па гро зы гла баль на га ант ра па ген-
на га кры зі су.

Плён ад на ма ган няў, пры кла дзе ных 
на рас паў сюдж ван не іна ва цый най аду-
ка цый най тэх на ло гіі ў пад трым ку юных 
ама та раў пры ро ды ў Бе ла ру сі, ака заў ся 
роз на ба ко вым, і цяж ка вы зна чыць, што 
з ажыц цёў ле на га мае най больш каш тоў-
ныя вы ні кі. За апош нія га ды вуч ня мі пад-
рых та ва на і за слу ха на на вы со кім уз роў ні 
ву чо ных-пра фе сі я на лаў больш за 1000 
дак ла даў і на ву ко ва-да след чых пра ек таў. 
12 пе да го гаў і 506 вуч няў уз на га ро джа ны 
прэ мі яй Фон ду Прэ зі дэн та па са цы яль-
най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і 
сту дэн таў.

У скар бон цы леп шых юных бі ё ла гаў-
эко ла гаў кра і ны — 45 ме да лёў, пры ве-
зе ных з між на род ных кон кур саў. Сва ім 
пос пе хам на ву коў цы-па чат коў цы за яві лі 
ў роз ных кра і нах све ту аб ба га тым ін тэ-
ле кту аль ным па тэн цы я ле Бе ла ру сі. Мно-
гія з удзель ні каў кон кур су звя за лі свой 

да лей шы лёс з на ву ко вай, гра мад скай 
эка ла гіч най дзей нас цю. На прык лад, Алег 
Да вы дзен ка стаў ад ным з вя ду чых ву чо-
ных на шай кра і ны ў га лі не ге не ты кі рас лін 
і ча ла ве ка. Пад яго кі раў ніц твам пра цуе 
вя лі кі ка лек тыў ла ба ра то рыі хра ма сом-
най спад чын нас ці Ін сты ту та ге не ты кі 
і цы та ло гіі НАН Бе ла ру сі. Мно гія з яго 
вы ха ван цаў атры ма лі на ву ко выя сту пе-
ні, ста лі пры зна ны мі ву чо ны мі, пра цу юць 
по бач з на стаў ні кам у ство ра най ім ла-
ба ра то рыі.

Рэс пуб лі кан скі, а тым больш між на-
род ны кон курс, — гэ та вяр шы ня, на якую 
трап ля юць най больш дас ціп ныя і мэ та-
на кі ра ва ныя ў сва ім по шу ку вы на ход ні кі. 
Для та го, каб узы сці на яе, трэ ба прай сці 
ра ён ны, аб лас ны эта пы кон кур су. А пер-
шая і, на пэў на, най больш важ ная пры-
ступ ка да пры знан ня бу ду чых за слуг — 
гэ та схіль насць на ўро ку да бія ла гіч ных 
ве даў, жа дан не спаз наць іс насць за ко наў 
на ва коль на га све ту, быць пе ра ка на ным 
у тым, што ча ла век пры род ныя ба гац ці 
мо жа спа жы ваць са бе на ка рысць, ад-
нак ні ў якім ра зе не мае пра ва на но сіць 
пры ро дзе шко ду.

Мож на з поў най упэў не нас цю га ва-
рыць, што кон курс мае над звы чай шы ро-
кае ко ла ўдзель ні каў, кож ны з якіх атрым-
лі вае бяс спрэч ную пе ра мо гу — па паў няе 
ра ды аду ка ва ных лю дзей.

ПЕ РА КОН ВАЦЬ У ПЕ РА МО ЗЕ — 
ПА-АНГ ЛІЙ СКУ

Да ўдзе лу ў сё лет нім рэс пуб лі кан скім 
кон кур се на ву ко вых бі ё ла га-эка ла гіч ных 
ра бот школь ні каў бы ло пры ня та 97 пра ек-
таў. Як абе ра гаць пры ро ду і за хоў ваць усё 
жы вое на зям лі, кан кур сан ты ад люст роў-
ва лі ў сва іх дак ла дах і да каз ва лі ў шас ці 
на ву ко ва-да след чых сек цы ях.

«Па сут нас ці, кож ная з ра бот з'яў ля ец-
ца грун тоў ным на ву ко вым да сле да ван-
нем. Асоб ныя ра бо ты но сяць пры клад ны 
ха рак тар, і ўжо сён ня іх мож на вы ка рыс-
тоў ваць на прак ты цы», — та кую ацэн ку 
па вы ні ках кон кур су даў стар шы ня жу ры 
кан ды дат бія ла гіч ных на вук, да цэнт Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні-
вер сі тэ та імя М. Тан ка Аляк сандр Хан до-
гій. Ся род най больш ці ка вых ён вы зна чыў 

дак ла ды, якія да ты чы лі ся да сле да ван няў 
пту шак, смаў жа ві на град на га, вы вя дзен-
ня чыс та па род ных ся рэд не еў ра пей скіх 
пчол, вы ка ры стан ня ае ру ба лот на га ў ля-
чэб ных мэ тах.

Пе ра мож ца мі сё лет ня га юбі лей на га 
кон кур су ста лі Да р'я Па шке віч (Эка ла гіч-
ны цэнтр г. Бе ла азёр ска, ву ча ні ца гім на зіі 
г. Бе ла азёр ска), Ілья Са ўчан ка (Ві цеб скі 
аб лас ны па лац дзя цей і мо ла дзі, ву чань 
гім на зіі № 1 г. Ві цеб ска), Аляк сей Рад чан-
ка (ву чань 10 кла са СШ № 1 г. Кры ча ва), 
Ксе нія Мас лак, (Рэс пуб лі кан скі цэнтр эка-
ло гіі і края знаў ства, ву ча ні ца 11 кла са 
гім на зіі № 56 г. Мін ска), Ілья На ва сель-
скі, (Рэс пуб лі кан скі цэнтр эка ло гіі і края-
знаў ства, ву чань 10 кла са гім на зіі № 6 
г. Мін ска), Па вел Та тур (ву чань 10 кла са 
СШ № 3 г. Асі по ві чы).

На дру гі дзень кон кур су аба ро на пра-
ек таў вя ла ся на анг лій скай мо ве — мо ве 
су свет най на ву кі. Пе ра мож цы кон кур су 
ўвой дуць у склад ка ман ды, якая ў блі жэй-
шы час бу дзе прад стаў ляць Бе ла русь на 
між на род ным уз роў ні.

���
І ўсё ж та кі, якія пе ра ва гі мо жа атры-

маць ча ла вец тва ў не да лё кай перс пек-
ты ве ад бія ла гіч най на ву кі?

Член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док-
тар бія ла гіч ных на вук Алег Да вы дзен ка 
вы зна чае тры кі рун кі, якія зро бяць іс тот-
ную рэ ва лю цыю ў раз віц ці ча ла вец тва:

— Гэ та ста не маг чы мым дзя ку ю чы 
бур на му раз віц цю ма ле ку ляр най ге не-
ты кі, ма ле ку ляр най бія ло гіі, бія хі міі.

Ёсць маг чы масць вы ву чаць аса біс ты 
ге ном кож на га ча ла ве ка, што прын цы по-
ва важ на для ме ды цы ны, якая ста не ля-
чыць хво рых не агуль на, а кож на га асоб-
на. Да гэ та га мы ўжо на блі зі лі ся. На ша 

ла ба ра то рыя здоль ная ра біць ды яг нос ты-
ку, ча му ля кар ствы ад ным па ды хо дзяць, 
а ін шым — не. Гэ та вель мі важ на для 
раз віц ця ін ды ві ду аль най ме ды цы ны.

Па куль што не вя до ма, як ча ла век ду-
мае, за па мі нае, за хоў вае ін фар ма цыю, як 
яна пе рад аец ца ад ней ро на да ней ро на. 
У цэнт ры вы ву чэн ня — мозг ча ла ве ка. 
Мая ла ба ра то рыя гэ тым не зай ма ец ца, а 
ў су свет най бія ло гіі вя дуц ца ак тыў ныя да-
сле да ван ні. Для гэ тых мэт асаб лі ва мно-
га вы дзя ля ец ца срод каў у ЗША, ін шых 
кра і нах За ха ду. Ка лі ўдас ца да сле да ваць 
мозг глы бей, ад кры юц ца но выя перс пек-
ты вы ў ля чэн ні лю дзей, да па мо зе ім у 
ін шых кі рун ках. Пе ра но ся чы ўсё са мае 
леп шае з бія ло гіі ў свет тэх ні кі, мож на 
бу дзе ства раць ра зум ныя ма шы ны. Для 
ча ла вец тва гэ та ста не ка ла саль ным пра-
ры вам на пе рад.

Да сяг нен ні ге не ты кі здоль ныя па ско-
рыць і се лек цый ны пра цэс. Дзе даў скія 
ме та ды ад бо ру, ацэн кі і г.д. (ха ця пэў ным 
чы нам не абы сці ся і без іх) за мя ня юць 
но выя ін стру мен ты, якія да зва ля юць хут-
чэй удас ка наль ваць па ро ды жы вё лы. Ген-
ная ін жы не рыя, ма ле ку ляр ныя мар ке ры 
на блі жа юць да та го, што мы ба чыць не 
мо жам. Рас лі на ві да воч ная знеш не: яна 
вы со кая або ніз кая, але не маг чы ма ўба-
чыць, ці ёсць там ге ны фо та пе ры я дыз му, 
вы со ка га бял ка. З да па мо гай ге не тыч ных 
ін стру мен таў па чы на ем гэ та ба чыць, з ты-
ся чы фор маў вы зна чаць тое, што важ на 
для гіб ры да. А з гіб ры даў ад ра зу вы бі раць 
го ма зі го ды, якія ма юць па трэб ны на бор 
па трэб ных ге наў. Гэ та не толь кі іс тот на 
па ска рае се лек цый ны пра цэс, але і ро біць 
яго больш эфек тыў ным.

Але на СТЭЛЬ МАХ

�

Школьнікі са Светлагорска 
Арцём ТАКАЧОЎ і 
Аляксандр ЯРОШЧАНКА 
абараняюць свой 
экалагічны праект.

Ра зам з пры ро дайРа зам з пры ро дай  ��
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Пра вак цы ну
— Ап ты маль ны эфект ад вы-

ка ры стан ня вак цы ны су праць 
ві ру са па пі ло мы ча ла ве ка да ся-
га ец ца, ка лі пра вес ці вак цы на-
цыю за паў та ра го да да пер ша га 
сек су аль на га кан так ту, — ка жа 
га лоў ны па за штат ны дзі ця чы 
гі не ко лаг Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ак са на КУ ДЗІ НА. — Ад нак 
пад лет кі не мо гуць та кім чы нам 
спла на ваць сваё жыц цё. Та-
му ап ты маль ным уз рос там для 
па доб най вак цы на цыі лі чыц ца 
10-12-га до вы ўзрост. Пры шчэп-
ка ро біц ца трой чы. Баць кі, якія 
жа да юць аба ра ніць сва іх да чок, 
мо гуць звяр тац ца па кан суль та-
цыю да ўра чоў-гі не ко ла гаў. Сён-
ня ўсе гэ тыя спе цы я ліс ты доб ра 
ін фар ма ва ны ад нос на та кой вак-
цы на цыі. На мой по гляд, гэ та той 
«га джэт» у ме ды цы не, ад яко га 
не трэ ба ад маў ляц ца...

Вак цы ны (у на шай кра і не вы-
ка рыс тоў ва ец ца два ві ды пры-
шчэ пак) лі чац ца эфек тыў ны мі 
ў сэн се пра фі лак ты кі і для ўжо 
ін фі цы ра ва ных, па коль кі да па-
ма га юць ві ру су хут чэй па кі нуць 
ар га нізм, а пры паў тор най «су-
стрэ чы» пе ра шка джа юць яму 
пры жыц ца.

Па коль кі бы ло ўста ноў ле на, 
што ві рус па пі ло мы ча ла ве ка вы-
клі кае не толь кі рак шый кі мат кі, 
але і рак кі шэч ні ка, ор га наў га ла-

вы і шыі, то ў шэ ра гу кра ін рэ ка-
мен ду юць вак цы на ваць і хлоп чы-
каў. У цэ лым жа мяр ку ец ца, што 
дзя ку ю чы та таль най вак цы на цыі 
дзяў чы нак удас ца спы ніць цыр-
ку ля цыю ві ру са па пі ло мы ча ла-
ве ка ў па пу ля цыі.

Аб' ек тыў ная сі ту а цыя
У шэ ра гу кра ін, у тым лі ку і ў 

на шай, на зі ра ец ца рост гі не ка ла-
гіч най ан ка ла гіч най за хва раль-
нас ці. Больш фік су ец ца вы пад-
каў ра ку це ла мат кі, шый кі мат-
кі, яеч ні каў, пох вы. У апош ні час 
ад зна ча ец ца най больш знач ны 
рост ра ку яеч ні каў і шый кі мат кі. 
Пры чым у шэ ра гу еў ра пей скіх 
кра ін коль касць вы пад каў ра ку 
шый кі мат кі зні жа ец ца, а ў не да-
лё кай бу ду чы ні гэ тыя кра і ны на-
ме ра ны на огул за быц ца на та кі 
від ра ку. Кож ныя два дні ў Бе ла-
ру сі пя ці но вым жан чы нам вы-
стаў ля ец ца ды яг наз ра ку шый кі 
мат кі. Ад яго ж у ся рэд нім ад на 
жан чы на ў дзень гі не.

Ка лі рак шый кі мат кі вы яў ля-
ец ца на пер шай ста дыі, то вы-
кон ва юц ца ор га на за ха валь ныя 
апе ра цыі — вы да ля ец ца толь кі 
шый ка з лім фа тыч ны мі вуз ла мі. 
Шан цы, што жан чы на бу дзе зда-
ро вай пас ля гэ та га ля чэн ня, до-
сыць вы со кія. На 2-й ста дыі гэ ты 
від ра ку мо жа рас паў сюдж вац ца 
на на ва коль ныя ткан кі, што па-
тра буе пра мя нё ва га ля чэн ня або 
хі мі я тэ ра піі.

У Бе ла ру сі сён ня на 1-2-й ста-
ды ях вы яў ля ец ца ка ля 60 пра-
цэн таў вы пад каў гі не ка ла гіч на-
га ра ку. Вы яў лен не та го ж ра ку 
шый кі мат кі на 3-4-й ста ды ях — у 
прын цы пе, нон сэнс. У жан чы ны 
з та кой поз няй ста ды яй за хвор-
ван ня маз кі, ка лі ра за брац ца, 
на пра ця гу дзе ся ці га доў па він-
ны бы лі ўказ ваць на за хвор ван-
не. Уз ні ка юць пы тан ні: ці ха дзі ла 
па цы ент ка да ўра ча? Ці якас на 
быў узя ты ма тэ ры ял для да сле-
да ван ня? Ці якас на апра ца ва ны 
і да сле да ва ны? Ці не пра пус ціў 
зме ны цы то лаг? На жаль, дак-
лад ных ад ка заў на гэ тыя пы тан-
ні сён ня ня ма. Іх здоль ны даць 
толь кі скры нінг — аб сле да ван не 
па тэн цый на зда ро вых жан чын, 
якія бу дуць на ват без на яў нас ці 
скар гаў рэ гу ляр на (раз ці два на 
год) аб сле да вац ца ў гі не ко ла га.

Не спры яль ныя ўмо вы
— Ві рус па пі ло мы ча ла ве ка вя-

до мы вель мі даў но, ад нак не так 
даў но ста ла вя до ма, што не ка то-
рыя ты пы гэ та га ві ру са вы клі ка-
юць рак шый кі мат кі, — тлу ма чыць 
да цэнт ка фед ры аку шэр ства, 
гі не ка ло гіі і рэ пра дук тыў на га 
зда роўя Бел МА ПА, кан ды дат 
ме ды цын скіх на вук Дзміт рый 
БУР' ЯК. — Рас паў сю джа насць 
гэ та га ві рус на га за хвор ван ня 
знач на вы шэй, чым рас паў сю-
джа насць ра ку. 25-30 пра цэн таў 
жан чын ма ла до га рэ пра дук тыў-
на га ўзрос ту ін фі цы ра ва ны, па-
коль кі ві рус да во лі лёг ка пе ра-
д аец ца па ла вым або кан такт ным 
шля хам. Ві рус па пі ло мы ча ла ве ка 
вы лу ча ец ца на ват у дзяў чы нак, 
якія не жы лі па ла вым жыц цём: 
яны атры ма лі яго ад ма ці (пры ро-
дах, пад час груд но га карм лен ня і 

інш.). Ан ка ген ныя ты пы пе ра да-
юц ца, га лоў ным чы нам, па ла вым 
шля хам. Трэ ба ра зу мець, што без 
ві ру са ня ма ра ку, ад нак не ва ўсіх 
ін фі цы ра ва ных раз ві ва ец ца рак. 
Свой ад моў ны ўплыў аказ ва юць 
і ін шыя фак та ры: ран ні па ча так 
па ла во га жыц ця, вя лі кая коль-
касць па ла вых парт нё раў, спад-
чын насць, на яў насць ві рус най 
гер пес най або мік роб най гі не-
ка ла гіч най ін фек цыі. За пус ціць 
пра цэс раз віц ця пе ра дра ку мо-
жа ця жар насць, гар ма наль ная пе-
ра бу до ва, аслаб лен не іму ні тэ ту, 
а та му ў гру пе ры зы кі жан чы ны 
пас ля 40-45 га доў.

Да гі не ко ла га — 
рэ гу ляр на

У ся рэд нім на раз віц цё ра ку з 
мо ман ту ін фі цы ра ван ня па тра-
бу ец ца 10-20 га доў, хоць у на-
шай кра і не за фік са ва ны вы па-
дак смер ці ад ра ку шый кі мат кі 
ў 15-га до вай дзяў чы ны. На яў-
насць ві ру са ў ар га ніз ме мож на 
ні як не ад чу ваць. Да та го ж у 80 
пра цэн тах вы пад каў спра цоў вае 
іму ні тэт і ві рус вы да ля ец ца з ар-
га ніз ма. Праў да, ня ма га ран тый, 
што праз ней кі час жан чы на не 
бу дзе ін фі цы ра ва на зноў. Са мае 
важ нае, што кож ная жан чы на па-
він на ра біць для ся бе, — раз на 
год на вед ваць гі не ко ла га.

— Сам факт на яў нас ці ві ру-
са па пі ло мы ча ла ве ка ў шый цы 
мат кі ад но сіць жан чы ну да гру пы 
ры зы кі, — ка жа кі раў нік он ка гі-
не ка ла гіч най гру пы РНПЦ ан-
ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды-
я ло гіі імя М.М. Аляк санд ра ва, 
кан ды дат ме ды цын скіх на вук 
Сяр гей МАЎ РЫ ЧАЎ. — Для аб-
сле да ван ня на шых жан чын пры-
мя ня ец ца ПАП-тэст (спе цы яль-

нае цы та ла гіч нае да сле да ван не 
для вы яў лен ня ра ку шый кі мат-
кі). Гэ тае да сле да ван не да зва ляе 
вы явіць зме ны, якія па кі дае ві рус 
па пі ло мы ча ла ве ка. Яго пра цяг-
лае зна хо джан не ў клет ках па-
сту по ва пры во дзіць да дыс пла зіі, 
якая, у сваю чар гу, пры во дзіць 
да ра ку іn sіty (пер ша снае пра яў-
лен не). Та му важ на вы явіць зме-
ны ў шый цы, пра ля чыць іх і тым 
са мым пра фі лак та ваць рак.

Як ажыц цяў ля ец ца 
скры нінг?

Ка лі вак цы на цыя — пяр віч ная 
пра фі лак ты ка, то дру гас ная — 
ме на ві та скры нінг. Лі чыц ца, 
што ў 4 з 5 жан чын з да па мо гай 
скры нін га вых тэх на ло гій мож на 
па пя рэ дзіць рак шый кі мат кі. 
Яны грун ту юц ца на пры мя нен-
ні ВПЧ-ды яг нос ты кі, ка лі ма зок 
да сле ду ец ца ме та дам па лі ме-
раз на-лан цу го вай рэ ак цыі. Гэ та 
да зва ляе вы явіць і сам ві рус, і 
яго коль касць. Сён ня та кая ды-
яг нос ты ка вы кон ва ец ца на бяс-
плат най асно ве толь кі ця жар ным 
жан чы нам.

Кла січ ны ва ры янт ай чын на-
га скры нін гу, які ажыц цяў ля ец ца 
ся род не вя лі кіх груп жа но ча га 
на сель ніц тва, вы гля дае на-
ступ ным чы нам. Гру па жан чын 
ва ўзрос це 25-30 га доў пра хо-
дзіць ПАП-тэст. Пры ад сут нас ці 
змен жан чы нам рэ ка мен ду ец ца 
прай сці тэст праз 3 або 5 га доў. 
Пры нар маль най цы та ло гіі ве-
ра год насць раз віц ця ра ку ў та кі 
пра ме жак ча су мі ні маль ная. Ка-
лі ж вы яў ля юц ца ней кія зме ны, 
пры зна ча ец ца да аб сле да ван не 
(каль пас ка пія, бія псія) і да лей-
шае ля чэн не.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Жа но чае зда роўеЖа но чае зда роўе  �� НЯ МА ВІ РУ СА — НЯ МА РА КУ
Рак шый кі мат кі — адзі ны від ра ку, які мож на дзейс на пра фі-
лак та ваць. (Ас тат нія ві ды, як вя до ма, — толь кі кант ра ля ваць, 
або ад соў ваць час іх на ды хо ду.) Ад нос на ра ку шый кі мат кі 
вя до ма, што яго вы клі кае ві рус па пі ло мы ча ла ве ка. Вак цы на, 
якая аба ра няе ад ін фі цы ра ван ня гэ тым ві ру сам, сён ня ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва ец ца ўсё боль шай коль кас цю кра ін. Пры шчэп кі 
ад ві ру са па пі ло мы ча ла ве ка мож на зра біць на плат най асно ве 
ў дзяр жаў ных і ка мер цый ных ме ду ста но вах Бе ла ру сі.

САК РЭ Т ДАЎ ГА ЛЕЦ ЦЯ БА БУ ЛІ КА ЦІ

1499 год — 515 га доў та му Мін ску пра да стаў ле на са ма кі ра-
ван не па вод ле маг дэ бург ска га пра ва. Быў ство ра ны 

ма гіст рат з 12 ча ла век (у тым лі ку двух бур міст раў), які ажыц цяў ляў 
су до выя і па лі цэй скія функ цыі, кант ра ля ваў ган даль, збор па дат каў, 
са слоў ныя пра вы га ра джан і г.д.

1953 год — Мі кі та Хру шчоў да мог ся 
па дзе лу пар тый най і дзяр жаў най 

ула ды: Ге ор гій Ма лян коў з лёг кас цю па кі нуў 
па са ду сак ра та ра ЦК, за ха ваў шы за са бой 
па са ду кі раў ні ка ўра да. Кі раваць Сак ра та-
ры я там ЦК КПСС стаў Хру шчо ў. Тое, што 
ад бы ло ся, мож на лі чыць па мыл кай Ма лян ко ва і Бе рыі, якія па лі чы лі 
больш важ ным за ха ван не кант ро лю над дзяр жаў най ула дай. Вя до-
ма, Cталін на па са дзе стар шы ні Са ве та Мі ніст раў быў усе ўлад ным 
гас па да ром, але та кім ён быў бы і без гэ тай па са ды, з'яў ля ю чы ся 
пас ля ХІХ з'ез да «звы чай ным» сак ра та ром ЦК пар тыі.

1939 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся Вік тар Кан стан ці на віч 
Ган ча роў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ла зер най фі зі кі, док-

тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1994), пра фе сар (2006). З 1965 го да 
пра цуе ў Ін сты ту це фі зі кі АН Бе ла ру сі, з 1979-га — за гад чык ла ба ра-
то рыі НДІ пры клад ных фі зіч ных праб лем БДУ. Аў тар на ву ко вых прац 
па фі зі цы плаз ма ды на міч ных пра цэ саў пры ла зер на-плаз мен ным 
уз дзе ян ні на ме та лы і кам па зі цый ныя ма тэ ры я лы. Лаў рэ ат Дзяр жаў-
най прэ міі Бе ла ру сі (1992).

Ры гор БА РА ДУ ЛІН, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Да ро га рас це ўсё жыц цё».

Ш А Ш К І Пад рэ дак цы яй 
між на род на га ар біт ра Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

ЗАЎ ЗЯ ТЫ АМА ТАР

У шаш ках ім з'яў ля ец ца Ана толь 
Ан то на віч Пяр халь скі (на фо та) — 
стар шы ня ве тэ ран скай ар га ні за цыі 
глы боц ка га ААТ «АТП-16». Ка лі 
прай шоў тур нір, «Вес нік Глы боч чы-
ны» пі саў: «У ім пры ма лі заў зя тыя 
ама та ры ва ўзрос це 60+. Асаб лі ва 
ра дас на за пе ра мож цу: Ана толь 

Ан то на віч мно га зра біў і ро біць у на шым ра ё не 
для па пу ля ры за цыі ста ра даў няй гуль ні. Без ува гі 
мяс цо вай га зе ты не за стаў ся і факт вы пус ку ім 
збор ні ка «Ша шач ныя пар тыі»: «Гуль цы і трэ не ры-
вы клад чы кі зной дуць у зга да най кні жач цы па ву-
чаль ны ма тэ ры ял, які ста не яшчэ ад ной пры ступ-
кай па вы шэн ня за ці каў ле нас ці дзя цей і да рос лых 
ша шач ным мас тац твам».

А.А. Пяр халь скі ўдзель ні чаў у за воч ных спа бор-
ніц твах і вы ка наў нор му кан ды да та ў май стры спор-
ту. Па зна ём це ся з фраг мен там яго пар тыі:

Бе лыя (А. Пяр халь скі): a3, c1, c3, c5, d2, d4, f2, g1 
(8). Чор ныя (В. Ка ва шэ віч): a5, a7, b6, b8, d8, f8, h6, 
h8 (8). Вы шэй шая лі га чэм пі я на ту Бе ла ру сі па пе ра-
піс цы (БВЛ-47): 1. fg3 hg7 2. gf4 gf6 3. de3 fe7 4. gf2. 
Тут Ва сіль Ка ва шэ віч (Брэст), які стаў чэм пі ё нам па 
кла січ най вер сіі гуль ні, вы ра шыў пра вес ці кам бі на-
цый ны ўдар 4... hg5 5. f:h6 fe5 6. d:f6 e:g5 7. h:f4 b:b2, 
але 8. ab4 9. c:a3 ab6. Па га дзі лі ся на ні чыю.

РА ШЭН НІ
«Аў тар скі-17» (П. Шклу даў): № 17/21 — g7, fe3, 

d4, g1!, f2, f2+ і № 17/22 — f8, h6, b4, g7 (e1) h8 (g3) 
f2, c3, c3+.

— Фі ма, а коль кі вам га доў?
— Трыц цаць тры!
— Але ж тры га ды та му вы ка за лі тое 

ж са мае!
— Я не з тых, хто сён ня ка жа ад но, а 

заўт ра — ін шае!..

Звы чай на жан чы на пе ра стае ра біць 
па куп кі тады, калі:

1. Скон чы лі ся гро шы.
2. Скон чы лі ся ру кі.

Су стрэ лі ся два дзя ды:
— Ну што, Мі ха лыч, ус пом нім ма ла-

досць? Пой дзем па дзеў ках?!
— Пай шлі, Пят ро віч. А ка лі ад мо-

вяць?
— Ну, гэ та не бя да! Бя да бу дзе, ка лі 

па го дзяц ца.


