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Ты тунь — са мы рас паў сю-
джа ны i да ка за ны кан цэ ра-
ген для ча ла ве ка. Ты ту нё вы 
дым — гэ та звыш 4 ты сяч хi-
мiч ных злу чэн няў:
кан цэ ра ге наў i злу чэн няў, 
якiя спры я юць фар мi ра ван-
ню кан цэ ра ге наў у ар га нiз ме; 
ядаў (нi ка цiн, мыш' як, сi нiль-
ная кiс ла та i iнш.); ра дые ак-
тыў ных рэ чы ваў (па ло нiй, 
свi нец, вiс мут).

— Мо ладзь, якая за хап ля ец ца 
жуй ным i ню халь ным ты ту нём, на-
ват не зда гад ва ец ца, што пры вы-
кан не ў та кiх вы пад ках раз вi ва ец ца 
хут чэй, чым пад час звы чай на га ку-
рэн ня, — рас каз вае га лоў ны нар-
ко лаг Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя 
Iван КА НА РА ЗАЎ. — Пры ку рэн нi 
цы га рэт за леж насць раз вi ва ец ца 
на пра ця гу ад на го-двух га доў, пры 
ўжы ван нi жуй ных су ме сяў — лi та-
раль на за 2-3 ме ся цы. Па-дру гое, 
ку рыль ныя су ме сi, апра ца ва ныя 
нар ка тыч ны мi рэ чы ва мi (кштал ту 
спай су), змя шча юць у сва iм скла-
дзе хi мiч ныя рэ чы вы, якiя спры я юць 
боль ша му за сва ен ню шкод ных рэ-
чы ваў. На рэш це, ня рэд ка мо ладзь 
спра буе пе ра маг чы ад ну за леж-
насць з да па мо гай ужы ван ня iн шых 

нар ка тыч ных рэ чы ваў. Гэ та толь кi 
ўсклад няе сi ту а цыю.

Ку рэн не дак лад на звя за на з 
раз вiц цём роз ных за хвор ван няў — 
хра нiч ных аб струк тыў ных за хвор-
ван няў лёг кiх, сар дэч на-са су дзiс тых 
за хвор ван няў (iшэ мiч ная хва ро ба 
сэр ца i ар тэ рыя скле роз пе ры фе-
рыч ных са су даў), па ру шэн няў маз-
га во га кро ва зва ро ту (iн суль ты), 
зла я кас ных но ва ўтва рэн ня ў. Ку рэн-
не з'яў ля ец ца асноў ным фак та рам 
ры зы кi для та кiх вi даў ра ку, як рак 
лёг ка га, гар та нi i ро та вай по лас цi, 
да па мож ным фак та рам — для ра ку 
на са вой по лас цi, стра ва во ду, страў-
нi ка, пад страў нi ка вай i ма лоч най 

за ло зы, ныр кi, ма ча во га пу зы ра, 
шый кi мат кi, кi шэч нi ка.

Па вод ле да ных Су свет най ар-
га нi за цыi ахо вы зда роўя, 30 пра-
цэн таў усiх пух лiн i гi бе лi ад ра ку 
звя за ны з ку рэн нем.

Кан цэ ра ген ныя фак та ры най-
больш iн тэн сiў на дзей нi ча юць на 
лёг кiя кур ца, ад нак з мак ро тай i 
слi най трап ля юць у страў нi ка ва-
кi шач ны тракт i ўздзей нi ча юць на 
ўвесь ар га нiзм. Не ка то рыя кры нi-
цы пры вод зяць на ват та кое па раў-
на нне: вы кур ван не пач ка цы га рэт 
у дзень ад па вя дае вы ка нан ню 365 
рэнт ге наў скiх здым каў у год!

— Ад ра ку лёг ка га ў све це па мi-
рае больш лю дзей, чым ад iн ша га 
вi ду ра ку, — ка жа на мес нiк ды-
рэк та ра Рэс пуб лi кан ска га на ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра ан ка-
ло гii i ме ды цын скай ра ды я ло гii 
iмя М.М. Аляк санд ра ва па хi рур гii 
Вiк тар КАХ НЮК. — У Бе ла ру сi рак 
лёг ка га ў муж чын зна хо дзiц ца на 
пер шым мес цы ў струк ту ры ан ка-
ла гiч най за хва раль нас цi. За апош-
нiя 10 га доў на рак лёг ка га за хва-
рэ лi ка ля 40 ты сяч муж чын. У 35 
ты сяч з iх пры чы най хва ро бы стаў 
ты тунь. Па сту по ва ў кра i не рас це i 
коль касць жан чын, у якiх ды яг наз 
ра ку аб умоў ле ны ку рэн нем.

На ран нiх ста ды ях рак лёг ка га 
мо жа нi як не пра яў ляц ца. Звы чай на 
па цы ент звяр та ец ца са скар га мi да 
ўра ча на тым эта пе, ка лi хва ро ба 
ўжо моц на за пу шча на. Та му, у ад-
роз нен не ад не ка то рых iн шых вi даў 
ра ку, рак лёг ка га най час цей пры во-
дзiць да ле таль на га зы хо ду.

Сён ня па ра ку лёг кiх нi дзе ў све-
це не пры ма юц ца нi я кiя спе цы яль-
ныя ме ры, скi ра ва ныя на яго ран няе 
вы яў лен не. Прос та па куль дак лад на 
не вя до ма, што ме на вi та трэ ба для 
гэ та га ра бiць. Пры гэ тым вя до ма, 
што эфек тыў насць вы яў лен ня ра ку 
лёг ка га пад час пра вя дзен ня рэнт-
ге на гра фii да во лi нiз кая. Са мым iн-
фар ма тыў ным з'яў ля ец ца та кi ме тад 
аб сле да ван ня, як кам п'ю тар ная та-
маг ра фiя. Ад нак гэ та не той ме тад 
аб сле да ван ня, якi мож на рэ ка мен да-
ваць вы кон ваць з той цi iн шай час та-
той з мэ тай пра фi лак ты кi. Звы чай на 
па мiж пяр вiч ным зва ро там хво ра га 
са скар га мi i мо ман там пра вя дзен ня 
вы шэй на зва на га да сле да ван ня пра-
хо дзiць пэў ны час, што так са ма не 
на ка рысць ран ня му вы яў лен ню.

— Ка лi вы не бу дзе це ку рыць, ва-
ша жыц цё бу дзе даў жэй шым на 10-
20 га доў, у вас змен шыц ца ры зы ка 
раз вiц ця шэ ра гу за хвор ван няў, ва шы 
блiз кiя бу дуць ды хаць чыс тым па вет-
рам i ў вас бу дуць зда ро выя дзе цi, 
— ад зна чае ўчаст ко вы тэ ра пеўт 
11-й га рад ской па лi клi нi кi г. Мiн ска 
Тац ця на СКА РА ХОД. — Кан суль та-
цыю i спе цы я лi за ва ную да па мо гу па 
па збаў лен нi нi ка цi на вай за леж нас цi 
мож на атры маць у нар ка ла гiч ных 
дыс пан се рах, па тэ ле фо не да ве ру 
261 02 19. Не аб ход на ўсве дам ляць, 
што нi ка цiн — нар ка тыч нае рэ чы ва. 
А зна чыць, не ка то рыя кур цы пад час 
спро бы ад мо вiц ца ад дрэн най звыч кi 
ма юць па трэ бу ў спе цы яль най да па-
мо зе — псi ха тэ ра пеў тыч ных, ме ды-
ка мен тоз ных срод ках.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Яго гiс то рыя аху та на та ям нi ца мi 
i ле ген да мi. Вя до ма, што на асно-
ве лiс ця, кве так i пла доў рас лi ны 
жра цы ра бi лi «элiк сiр жыц ця» для 
егi пец кiх фа ра о наў. Япон ска му iм-
пе ра та ру да стат ко ва бы ло кож ны 
дзень уды хаць во дар кве так му раi, 
каб быць зда ро вым, пры го жым, ра-
зум ным.

Му рая ад но сiц ца да не шмат лi-
кiх рас лiн, якiя круг лы год па кры ты 
дух мя ны мi квет ка мi i яр кi мi пла да-
мi, што доў га не апа да юць. Дрэў ца 
са мо фар мi руе пры го жую кро ну i не 
мае па трэ бы ў асаб лi вым до гля дзе. 
Усе част кi рас лi ны ва ло да юць га ю-
чы мi ўлас цi вас ця мi, якiя вы ка рыс-
тоў вае не толь кi ты бец кая ме ды цы-
на, але i су час ная фар ма цэў ты ка.

Му рая — з ся мей ства ру та вых 
(Rutaceae). Да гэ та га ж ся мей ства 
ад но сяц ца ўсе вя до мыя нам цыт-
ру са выя.

Гэ та, ма быць, ад на з са мых не-
па тра ба валь ных рас лiн, здоль ных 
цярп лi ва пе ра но сiць су хое па вет ра 
га рад скiх ква тэр.

Дух мя ныя бе лыя квет кi i дроб-
ныя круг лыя пла ды на гад ва юць 
пра сва яц тва з цыт ру са вы мi, але 
эфект нае глян ца вае цём на-зя лё-
нае пе рыс тае лiс це ро біць аб лiч ча 
рас лi ны iн ды вi ду аль ным, за па мi-
наль ным. А яшчэ ў яго вель мi пры-
го жая бе лая ка ра. У пры ро дзе або 
ў зi мо вым са дзе пры спры яль ных 
умо вах рас лi на мо жа да ся гаць 3 м у 
вы шы ню. У па ко ях гэ та, як пра вi ла, 
дрэў ца вы шы нёй 1-1,4 м. Ха рак тэр-
ная асаб лi васць му раi: усе па раст кi 
з бу то на мi спы ня юць рост да та го 
ча су, па куль не ад рас туць но выя 

га лiн кi, якiя да дуць но выя квет кi. 
Ме на вi та та му цвi цен не рас лi ны 
бес пе ра пын нае, а яе кро на не мае 
па трэ бы ў аб рэ зцы i ка рэк цi роў цы. 
Са до выя на жнi цы па трэб ны толь кi 
для вы да лен ня вы пад ко ва зла ма-
ных га лi нак. На ват па раст кi, з якiх 
апа лi пла ды, не трэ ба ад ра заць: 
праз не каль кi дзён на iх з'я вяц ца 
но выя бу то ны. Увесь до гляд рас лi-
ны за клю ча ец ца ў тым, каб улi чыць 
яе гор нае па хо джан не.

Му рая не лю бiць лiш няй вiль га цi 
ў гле бе, спё кi i пра сто ру для ка ра-
нёў. Узiм ку яна вы дат на рас це на 
пра ха лод ным пад акон нi ку пры тэм-
пе ра ту ры 17—19°C. Улет ку доб ра 
ад чу вае ся бе на све жым па вет ры, 
ка лi, вя до ма, яе злёг ку пры ця няць 
ад пра мых со неч ных пра мя нёў, 
якiя мо гуць вы клi каць апё кi на лiс-
цi. Гар шчок для му раi па вi нен быць 
да во лi цес ны, гле ба доб ра дрэ на ва-
ная i не вель мi ўрад лi вая, а вiль га цi 
— роў на столь кi, каб зем ля ны ком 
не вы сах цал кам. Адзi нае, што му-
рая са праў ды лю бiць, — гэ та яр кае 

свят ло. Але пад свет ка ёй па трэб на 
толь кi ў пра цяг лы цём ны пе ры яд, 
на прык лад, у па хмур ным лiс та па-
дзе.

У еў ра пей скiх ба та нiч ных са дах 
i ў ка лек цы ях ама та раў звы чай на 
вы рошч ва юц ца два вi ды му раi, 
хоць у пры ро дзе вя до ма ка ля 20 
прад стаў нi коў гэ та га ро ду.

Му рая мя цёл ча тая (або чу жа-
зем ная) — най ста рэй шы вiд, уве-
дзе ны ў па ка ё вую (аран жа рэй ную) 
куль ту ру. Ме на вi та яе i на зы ва юць 
у лi та ра ту ры кi тай скiм мiр там, або 
дух мя най му рая. Цвi цен не пра цяг-
лае. На ад ной рас лi не ад на ча со ва 
мож на ба чыць бу то ны, квет кi i ма-
ла дую за вязь. Аран жа ва-чыр во-
ныя яга ды, якiя спе юць праз 1,5-2 
ме ся цы, ядо мыя. На ра дзi ме з iх 
га ту юць жэ ле i мар ме лад. Акра мя 
ягад, вы ка рыс тоў ва юць ка ру: сцёр-
тая ў па ра шок, яна слу жыць пуд рай 
мяс цо вым мод нi цам, а з лiс ця i кве-
так атрым лi ва юць дух мя ны эфiр ны 
алей.

Дру гi па пу ляр ны вiд му раi — му-
рая Ке нiг (Murraya koenigii) — рэд ка 
су стра ка ец ца ў ка лек цы ях ама та-
раў па ка ё вых рас лiн, але вя до мы 
знач на шы рэй, чым па пя рэд нi. Да-

стат ко ва вы ма вiць яго мяс цо вую 
наз ву, каб зра зу мець пры чы ну 
па пу ляр нас цi. На ра дзi ме гэ тую 
рас лi ну на зы ва юць «дрэ вам Ка-
ры». Ме на вi та яе дух мя нае лiс це 
скла дае асно ву зна ка мi тых рэз кiх 
су ме сяў ка ры, без якiх у Паўд нё-
ва-Ус ход няй Азii не абы хо дзiц ца нi 
адзiн абед. Знеш не два вi ды лёг-
ка ад роз нiць: лiс точ кi му раi ке нiг 
больш па доў жа ныя, пла ды цём на-
сi нiя або чор ныя.

Раз мно жыць му раю пра сцей за 
ўсё на сен нем, зай меў шы хоць бы 
па ру пло дзi каў, якiя змя шча юць па 
дзве се мач кi. Ус хо джасць у iх доб-
рая — пры ўме ра ным па лi ве праз 
25-30 дзён аба вяз ко ва з'я вяц ца 
па раст кi. Мож на раз множ ваць ча-
ран ка мi, якiя рэ жуць з пад га да ва-
ных га лi нах. Ча ра нок бя руць з 3-4 
пу пыш ка мi ран няй вяс ной (ка лi рас-
лi на зна хо дзiц ца ў ста не спа кою). 
Зрэ заць трэ ба на ўска сяк пад пу-
пыш кай. Зрэз па вi нен быць глад кiм, 
без ня роў на сцяў. Лiс це не вы да ля-
юць, толь кi на па ло ву па мян ша юць 
кож ны лiс то чак. Ча ран кi ад ра зу, не 
пад суш ва ю чы, змя шча юць у пар-

нi кi з нiж нiм па да грэ вам у вель мi 
дроб ны пя сок, дзе i тры ма юць да 
з'яў лен ня па раст каў. Ука ра нё ныя 
ча ран кi вы са джва юць у грунт, якi 
скла да ец ца з 1 част кi пяс ку, 2 час-
так лiс та вой, 6 час так лёг ка дзяр но-
вай зям лi, i вы рошч ва юць з доб рым 
дрэ на жом(!), пры доб рым па лi ве i 
ўме ра най тэм пе ра ту ры.

Па коль кi ў пры ро дзе му рая су-
стра ка ец ца ў вiль гот ных суб тра пiч-
ных ля сах Паўд нё ва-Ус ход няй Азii, 
то ўзiм ку лепш тры маць яе пры 
тэм пе ра ту ры +16 +18 °C i час цей 
агля даць лiс це, па коль кi ў па мяш-
кан нi на iм час та за во дзiц ца шчы-
тоў ка. Па лiў як ле там, так i зi мой 
доб ры, але толь кi пас ля пад сы хан-
ня зем ля но га ка мя ка пры клад на на 
тра цi ну. Ва ду з пад до на злi ва юць 
ад ра зу ж. На огул, з-за асаб лi вас-
цяў цвi цен ня му рая не мае па трэ бы 
ў ста не спа кою.

За цвi та юць ма ла дыя рас лi ны 
ўжо праз год-паў та ра, але рас туць 
па воль на, ва ўзрос це дзе ся цi га доў 
ледзь да ся га ю чы паў мет ра.

З па мы лак, якiя най больш час-
та су стра ка юц ца пры вы рошч ван нi 
дрэў ца япон скiх iм пе ра та раў, мож-
на на зваць за глыб лен не ка ра нё вай 
шый кi пры пе ра са дцы i за над та час-
ты па лiў. Па ме ры рос ту ка ра нё вай 
сiс тэ мы рас лi ны пе ра са джва юць у 
кры ху боль шы по суд. Да рэ чы, му-
рая ў Кра i не ўзы хо дзя ча га сон ца 
лi чыц ца ад ной з леп шых рас лiн для 
ства рэн ня бан сая. I са праў ды, дрэў-
ца, якое па ста ян на цвi це i пла да но-
сiць, да та го ж здоль на на поў нiць 
не паў тор ным во да рам на ват вя лi кi 
па кой, вы гля дае вель мi эфект на.

Фут болФут бол  ��

ФРАН ЦУ ЗЫ 
КА ЖУЦЬ УКРА I НЕ 

«АРЭ ВУ АР»
Вы зна чы ла ся апош няя чац вёр ка еў-
ра пей скiх збор ных, якая прэ зен туе 
Ста ры Свет на чэм пi я на це све ту па 
фут бо ле-2014.

Яшчэ на пя рэ дад нi плэй-оф вы нi кi лё-
са ван ня вы зна чы лi збор най Укра i ны, на-
пэў на, са ма га не бяс печ на га апа не нта — 
ка ман ду Фран цыi. Зда ва ла ся, шан цаў на 
ўдзел у бра зiль скiм пер шын стве све ту ў 
«жоў та-бла кiт ных» ня шмат. Ад нак муж ныя 
хлоп цы Мi ха i ла Фа мен кі па да ры лi ўся му 
фут бо лу сен са цыю i ўпэў не на пе рай гра лi 
Фран цыю до ма (2:0). Каб уба чыць со неч-
ную Бра зi лiю, на шым паў днё вым су се-
дзям за ста ва ла ся згу ляць па спя хо ва ў 

паў тор ным па ядын ку, ча го ўкра iн цы не 
зра бi лi i са сту пi лi з раз гром ным лi кам 0:3. 
«Па доб ныя пе ра мо гi i на зы ва юць ма гi-
яй фут бо ла, — за зна чыў пас ля су стрэ чы 
Дзiдзье Дзе шам, га лоў ны трэ нер збор най 
Фран цыi. — Мы са сту пi лi пер шы матч, але 
здо ле лi ўсё па пра вiць. Фут ба лiс ты зра бi лi 
ўсё пра вiль на». Ас тат нiя гуль нi пры нес лi 
на ступ ныя вы нi кi: Хар ва тыя — Iс лан дыя 
— 2:0 (пер шы матч — 0:0), Шве цыя — 
Пар ту га лiя — 2:3 (0:1), Ру мы нiя — Грэ-
цыя — 1:1 (1:3). Лё са ван не фi наль на га 
раў нда пер шын ства све ту ад бу дзец ца 6 
снеж ня ў бра зiль скiм га рад ку Ма та-ды-
Сан-Жу ан. Адзi ным прад стаў нi ком СНД 
на тур нi ры бу дзе збор ная Ра сii.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».
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МУ РАЯ — 
ДРЭ ВА ЯПОН СКIХ IМ ПЕ РА ТА РАЎ

Збор ная Укра i ны так i не здо ле ла Збор ная Укра i ны так i не здо ле ла 
стры маць фран цуз скi на пор.стры маць фран цуз скi на пор.

Сён ня — Су свет ны дзень не ку рэн няСён ня — Су свет ны дзень не ку рэн ня  ��

РАК ЛЁГ КА ГА НА РАН НЯЙ СТА ДЫI 
АМАЛЬ НЕ ВЫ ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА

ПРА АН КА МАР КЁ РЫ
Што год коль касць ан ка ла гiч ных хво рых у Бе ла ру сi пры рас тае пры клад на 

на ты ся чу. Спе цы яль ных ан ка мар кё раў для вы зна чэн ня та го ж ра ку лёг кiх 
сён ня не iс нуе. На огул зда ча ана лi зу кры вi на ан ка мар кё ры ра ку не ка то-
рых вi даў ла ка лi за цыi вы яў ляе ў пер шую чар гу за па лен чы пра цэс, а не дае 
кан крэт ны ад каз на пы тан не, цi ёсць у ча ла ве ка рак. Вы со кiя зна чэн нi пры 
та кiм аб сле да ван нi ўказ ва юць на не аб ход насць да аб сле да ван ня.

ПРА СКРЫ НIНГ
У на шай кра i не не пра во дзiц ца скры нiнг (вы яў лен не сiмп то маў у лю дзей, 

якiя не ма юць нi я кiх клi нiч ных пра яў) нi па ад ной ла ка лi за цыi ра ку. Рас хо ды 
на та кiя па трэ бы, як пра вi ла, пе ра вы ша юць рас хо ды на ля чэн не. Су час ныя 
ме то ды кi пры мя ня юц ца ў рэс пуб лi цы для пра вя дзен ня толь кi пi лот ных скры-
нiн га вых пра ек таў (у пэў ных рэ гi ё нах ся род пэў ных груп на сель нiц тва) па вы-
яў лен нi ра ку шый кi мат кi, ма лоч най за ло зы, пра ста ты, тоў ста га кi шэч нi ка.

Му рая мя цёл ча таяМу рая мя цёл ча тая

ММу рая Ке нiгу рая Ке нiг


