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За гад чы ца ста ма та ла гіч на га ад-
дзя лен ня 4-й га рад ской клі ніч най 
ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі Мін ска 
Але на ВЯ ЧЭР СКАЯ пад каз вае, як 
вы пра віць са мыя рас паў сю джа-
ныя па мыл кі.

Міф 1. Ка лі час та чыс ціць зу бы, 
мож на па шко дзіць эмаль.

— На са май спра ве зу бы да стат ко-
ва чыс ціць двой чы на дзень — ра ні цай 
пас ля сня дан ку і ве ча рам пас ля вя чэ-
ры. Важ на ра біць ру хі, якія бу дуць «вы-
мя таць» ад дзяс ны на верх. На кож ны 
зуб па він на пры па даць ка ля 10 ру хаў. 
Ня пра віль ная тэх ні ка і шчот ка мо гуць 
спры яць та му, што эмаль бу дзе сці рац-
ца ў пэў ных мес цах.

Міф 2. Зуб ной ніт кай мож на па шко-
дзіць дзяс ну або да стаць плом бу.

— Ка лі плом ба да ста ец ца ніт кай 
(фло сам), зна чыць, яна па тра буе тэр-
мі но вай за ме ны. Пры пра віль ным вы ка-
ры стан ні ніт кі па шко дзіць дзяс ну нель-
га, але мож на па зба віць яе і кан такт ныя 
па верх ні зу боў ад мік роб на га на лё ту, 
па пя рэ дзіць ка ры ес і за па лен не дзяс ны. 
Вы ка рыс тоў вай це зуб ную ніт ку 1—2 ра-
зы ў дзень пас ля чыст кі шчот кай.

Міф 3. Зуб ную па сту трэ ба мя няць, 
каб не бы ло «пры вы кан ня».

— Та кое сцвяр джэн не не мае пад 
са бой на ву ко вых аб грун та ван няў. Да-
рос лым рэ ка мен да ва на па жыц цё вае 
вы ка ры стан не па сты з фто рам у кан-
цэнт ра цыі 1000—1500ppm.

Міф 4. Зда ро вая эмаль — бе лая 
эмаль.

— Бе ла снеж ных зу боў у пры ро дзе 
не бы вае. Зу бы мо гуць быць жоў та га, 
шэ ра га, аран жа ва та га і чыр ва на ва та-
га ад цен няў. Так са ма ад цен ні ха рак-
та ры зу юц ца на сы ча нас цю ко ле ру. Ко-
лер эма лі не звя за ны з устой лі вас цю 
да ка ры е су. У жоў тай эма лі раз бу рэн ні 
та кія ж час тыя, як і ў бе лай. Ко лер зу боў 
пе рад аец ца ў спад чы ну.

Міф 5. Ад бель ван не псуе эмаль
— Іс нуе не каль кі ме та даў ад бель-

ван ня: да маш ні, офіс ны і кам бі на ва ны. 
Усе — з вы ка ры стан нем хі міч ных прэ па-
ра таў. Офіс нае ад бель ван не ад бы ва ец ца 
ў ка бі не це ўра ча, ча сам з вы ка ры стан нем 
спе цы яль ных лям паў, ла зе ра. Да маш нім 
на зы ва ец ца спо саб, ка лі па цы ент ад бель-
вае зу бы до ма з да па мо гай ін ды ві ду аль-
ных ка паў (плас цін на зу бы, ку ды за клад-
ва ец ца рас твор для ад бель ван ня). Ка лі 
ад бель ван не пра во дзіц ца пад кант ро лем 
ура ча, хва ля вац ца не вар та — эмаль не 
па цер піць. Ад бель ван не про ці па ка за на 
ця жар ным, лю дзям са множ ным ка рые-
сам, за хвор ван ня мі дзяс ны, дрэн най гі гі-
е най ро та вай по лас ці.

Міф 6. Чым больш са лод ка га, тым 
больш шан цаў мець ка ры ес.

— Са праў ды, чым больш вуг ля во даў 
у пра дук тах, тым горш гэ та для зу боў. 
Пад час пе ра пра цоў кі та кіх пра дук таў 
мік ра ар га ніз ма мі атрым лі ва ец ца больш 
ка ры е са ген ны на лёт, з боль шай коль-
кас цю кіс лот, якія рас тва ра юць эмаль. 
Та му ка лі вы рап там з'е лі кі ло цу ке рак, 
па чыс ці це зу бы! Ад нак не толь кі якасць 
пра дук ту мае зна чэн не, але і час та та 
пры ёму ежы. Ка лі вы яс це больш за 5—6 
ра зоў у дзень, уклю ча ю чы пе ра ку сы, то 
ма е це боль шую ры зы ку ка ры е су.

Міф 7. Пас ля ежы не аб ход на 
ка рыс тац ца жуй ка мі.

— Ка лі та кое жа дан не ёсць, то мож-
на і па жа ваць, але не бо лей за 10 хві лін. 
Жуй ка па він на быць без цук ру, та ды ад 
гэ та га не бу дзе шко ды для ар га ніз ма, 
але і на вя лі кую ка рысць раз ліч ваць не 
вар та. Жуй ка не абара няе ўсе па верх-
ні зу боў. Яна да па ма гае да стаць не ка-
то рыя час ці цы ежы, дэ за да ры ра ваць 
ро та вую по ласць, уз мац няе слі на ад дзя-
лен не, чым да па ма гае хут чэй нар ма лі-
за ваць pH-ба ланс у ро це. Ста ма то ла гі 
рэ ка мен ду юць за мест жуй кі па жа ваць 
на дэ серт ка ва ла чак цвёр да га сы ру. 
Ён ад наў ляе ба ланс не горш за жуй ку, 
а ка рыс ці бу дзе больш.



За апош нія дзе сяць га-
доў за хва раль насць на 
цук ро вы дыя бет вы рас-
ла ўдвая. Ура чоў-эн-
да кры но ла гаў у кра і не 
ўся го 522, а та му дыс-
пан сер ным на зі ран нем, 
ды яг нос ты кай зай ма-
юц ца ўра чы-тэ ра пеў-
ты, участ ко выя і ўра чы 
агуль най прак ты кі.

У кра і не з цук ро вым дыя-
бе там жы ве 3,6 пра цэн та бе-
ла ру саў. Ад нак, як па ка за ла 
на цы я наль нае STEPS-да сле-
да ван не, яшчэ 7,4 пра цэн та 
на сель ніц тва мае па вы ша ны 
ўзро вень глю ко зы. Гэ та яшчэ 
не са мо за хвор ван не, ад нак 
ве лі зар ная ры зы ка яго раз-
віц ця. Да рэ чы, да сле да ван не 
ўста на ві ла і тое, што 60 пра-
цэн таў на шых лю дзей ма юць 

ліш нюю ва гу (25 пра цэн таў — 
атлус цен не) — асноў ны фак-
тар ры зы кі ўзнік нен ня не толь-
кі цук ро ва га дыя бе ту другога 
ты пу, але і ар тэ рыя льнай гі-
пер тэн зіі, ды ін шых праб лем 
са зда роў ем. 75 пра цэн таў не 
ўжы ва юць што дня пяць пор-
цый га род ні ны і фрук таў, як 
рэ ка мен дуе Су свет ная ар га-
ні за цыя ахо вы зда роўя, так-
са ма для пра фі лак ты кі не ін-
фек цый ных за хвор ван няў. 
У 13 пра цэн таў не да стат ко вая 
фі зіч ная ак тыў насць. Хра ніч на 
ня пра віль ны лад жыц ця і пры-
во дзіць ад ной чы да па та ло гіі, 
ад зна ча юць спе цы я ліс ты.

Да мі ну ла га го да ў кра і не 
пра во дзіў ся скры нінг да рос-
лых на глі ке мію — усе, ка му 
споў ні ла ся 18, аб сле да ва лі ся 
на цу кар, а з гэ та га го да па цы-

ен там пас ля 40 га доў глі ке мія 
вы зна ча ец ца раз у два га ды, 
да 40 — пры на яў нас ці ліш няй 
ва гі і атлус цен ня. Нар маль ны 
ўзро вень глю ко зы ка пі ляр най 
кры ві — 5,5, у вя ноз най плаз-
ме — 6,1. Усе па цы ен ты, у якіх 
вы яў ля ец ца пе ра вы шэн не, 
пад вяр га юц ца да дат ко ва му 
аб сле да ван ню на па ру шэн не 
вуг ля вод на га аб ме ну (пра-
во дзіц ца, на прык лад, ана ліз 
кры ві на глі кі ра ва ны ге маг ла-
бін). У пер шую чар гу на праб-
ле му па він ны звяр нуць ува гу 
жан чы ны, у тым лі ку рэ пра-
дук тыў на га ўзрос ту.

— Ве лі зар ная ра бо та пра-
во дзіц ца сён ня з ты мі, ка му 
вы стаў ле ны ды яг наз. Па цы-
ент не мо жа зна хо дзіц ца пад 
па ста ян ным на гля дам ура ча, 
а та му важ на не толь кі за бяс-

пе чыць яго прэ па ра та мі, але і 
на ву чыць та му, як па збег нуць 
цяж кіх ус клад нен няў, — ад-
зна чае на мес нік га лоў на-
га ўра ча па ме ды цын скай 
час ці Мінск ага га рад ско га 
эн да кры на ла гіч на га дыс-
пан се ра Але на ЮРЭ НЯ. — 
Цук ро вы дыя бет другога ты пу 
на ўпрост звя за ны з па во дзі-
на мі ча ла ве ка — зда ро вым 
хар ча ван нем, фі зіч най ак-
тыў нас цю. Тое ж са мае мае 
на ўва зе і пра фі лак ты ка за-
хвор ван ня. На вя лі кі жаль, 
мы за бы лі ся пра ўлас ную 
ад каз насць за сваё зда роўе. 
Урач і па цы ент вы сту па юць 
у ро лях да рос ла га і дзі ця ці. 
Стро гі ўрач ад каз вае ў вы ні ку 
за ўсклад нен ні, якія раз ві лі ся, 
а па цы ент-«дзі ця» ро біць тое, 
што яму хо чац ца...



Ві зіт да ста ма то ла гаВі зіт да ста ма то ла га  

Сем мі фаў пра зу бы

Улас ная ад каз насцьУлас ная ад каз насць  

ЖЫЦ ЦЁ НЕ ЦУ КАР

Ці іс нуе спе цы яль ная ды е та Ці іс нуе спе цы яль ная ды е та 
для хво рыдля хво рых на цук ро вы дыя бет?х на цук ро вы дыя бет?

Та кой ды е ты ня ма. Па цы ент, як і ўсе мы, па ві нен тры мац-
ца прын цы паў ра цы я наль на га хар ча ван ня. Ка лі мы не пе-
ра яда ем і тра цім атры ма ную з пра дук та мі энер гію, то на ша 
ва га бу дзе ў нор ме, а зна чыць, не бу дзе і цук ро ва га дыя бе ту. 
Больш за тое, сам цук ро вы дыя бет мож на кант ра ля ваць 
з да па мо гай ды е ты і фі зіч най на груз кі без ме ды ка мен тоз на-
га ля чэн ня. Ка ля трох пра цэн таў хво рых, якія пра жы ва юць 
у Мін ску, тры ма юць цу кар у нор ме ме на ві та та кім чы нам.

Ці не шмат прос тых вуг ля во даў Ці не шмат прос тых вуг ля во даў 
мы ўжы ва ем?мы ўжы ва ем?

Скла да ных вуг ля во даў (круп, га род ні ны, фрук таў) мы не 
да бі ра ем, а вось прос тых (пя чэн не, цу кер кі ды ін шыя пры сма кі) 
пе ра бі ра ем. Ка лі мы на бі ра ем ва гу, зна чыць, у пер шую чар гу 
вар та па ду маць аб тым, як за мя ніць ад ны вуг ля во ды на ін шыя. 
Да сле да ван ні па каз ва юць, што са мі мы ду ма ем, быц цам, ядзім 
не шмат, у тым лі ку со лі з цук рам, ад нак ме ды цын скія аб сле да-
ван ні па каз ва юць, што мы зай ма ем ся са ма пад ма нам. Со лі, на-
прык лад, мы спа жы ва ем удвая больш за нор му. А між тым ка лі 
лю дзям зда ро вым мож на той жа со лі ўся го пяць гра маў у су ткі, 
то хво рым на цук ро вы дыя бет або ар тэ рыя льную гі пер тэн зію і 
та го менш — уся го тры гра мы. Зда ро вая рэ ка мен да цыя: ад чу-
вай це на ту раль ны смак пра дук таў. У шэ ра гу га то вых пра дук таў 
(сыр, хлеб і інш.) ужо і без та го да стат ко ва і со лі, і цук ру.

Ці мож на за мя ніць цу кар стэ ві яй?Ці мож на за мя ніць цу кар стэ ві яй?
Са праў ды, гэ ту рас лін ную сы ра ві ну вы ка рыс тоў ва юць 

ужо мно гія вы твор цы, якія вы пус ка юць пра дук ты без цук ру. 

Стэ вія не вы клі кае та ко га па вы шэн ня глю ко зы ў кры ві, як 
цу кар. А вось ін шыя раз на стай ныя пад са лодж валь ні кі ні чо га 
агуль на га са зда ро вым хар ча ван нем не ма юць. Яны толь кі 
ўвод зяць нас у зман, мы губ ля ем кант роль над коль кас цю 
спа жы та га. Што да пра дук таў, на якіх па зна ча на «для дыя-
бе тыч на га хар ча ван ня», то ка ла раж там гэт кі ж са мы, што і ў 
звы чай на га пя чэн ня або ша ка ла ду. Асця рож ней трэ ба быць і 
з фрук та мі. Ад маў ляц ца ад іх ні як нель га, але не ка то рыя лю-
дзі ду ма юць, што ка рыс нае мож на ўжы ваць без ме жы: ка лі 
яга ды — дык вя дзёр ка мі! На са май спра ве ба на ны, ві на град, 
хур ма, ды ня (ад па вед на, і вы раб ле ныя з іх су ха фрук ты) — 
на огул усе са лод кія фрук ты, а так са ма со кі, га зі ра ва ныя 
на поі да во лі моц на па вы ша юць цу кар. Што да буль бы, то 
гэ та пра дукт не для што дзён на га ўжы ван ня. Мож на зрэд ку 
за пе ча ную, а не ў вы гля дзе пю рэ.

Матэрыялы падрыхтавала 
Святлана БАРЫСЕНКА. 

protas@zviazda.by

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»: 

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 1 октября 2017 года
Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ» 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
на 

01.10.2017
на 

01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 62 346 72 406

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 520 550

4 Средства в Национальном банке 1103 329 774 163 995

5 Средства в банках 1104 181 079 230 623

6 Ценные бумаги 1105 575 227 897 594

7 Кредиты клиентам 1106 2 716 045 2 385 463

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9 Инвестиции в зависимые юридиче-
ские лица  – 1 292

10 Инвестиции в совместно контроли-
руемые юридические лица  – –

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 820 267

12 Основные средства и нематериаль-
ные активы 1109 192 163 207 605

13 Имущество, предназначенное 
для продажи 1110 708 708

14 Отложенные налоговые активы 1111 5 5

15 Деловая репутация  – –

16 Прочие активы 1112 27 020 48 695

17 ИТОГО активы 11 4 085 707 4 009 203

18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 Средства Национального банка 1201 8 818 12 739

20 Средства банков 1202 1 389 054 1 579 650

21 Средства клиентов 1203 2 142 384 1 889 479

22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 – 3 352

23 Производные финансовые 
обязательства 1205 – –

24 Отложенные налоговые 
обязательства 1206 68 76

25 Прочие обязательства 1207 44 782 47 072

26 ВСЕГО обязательства 120 3 585 106 3 532 368

27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

28 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

29 Эмиссионный доход 1212 – –

30 Резервный фонд 1213 53 876 53 876

31 Фонд переоценки статей баланса 1214 80 382 81 879

32 Накопленная прибыль 1215 248 935 219 219

33 Всего собственный капитал, принад-
лежащий головной организации  500 601 472 382

34 Доля неконтролирующих акционеров  – 4 453

35 ВСЕГО собственный капитал 121 500 601 476 835

36 ИТОГО обязательства и собственный 
капитал 12 4 085 707 4 009 203

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2017 года

Наименование банка ОАО «Банк БелВЭБ» 

( в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
За 9 месяцев 

2017 года
За 9 месяцев 

2016 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 270 746 311 847

2 Процентные расходы 2012 132 637 157 851

3 Чистые процентные доходы 201 138 109 153 996

4 Комиссионные доходы 2021 66 275 66 120

5 Комиссионные расходы 2022 21 992 20 876

6 Чистые комиссионные доходы 202 44 283 45 244

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 203 112 650

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 938 96

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 12 683 11 867

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовы-
ми инструментами 206 (142) 137

11 Чистые отчисления в резервы 207 43 351 68 948

12 Прочие доходы 208 9 628 11 670

13 Операционные расходы 209 105 082 98 609

14 Прочие расходы 210 7 032 5 701

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 50 146 50 402

16 Расход (доход) по налогу 
на прибыль 212 8 988 3 809

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 41 158 46 593

18 Доля в прибыли (убытке)  
зависимых юридических лиц  – –

19 Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц  – –

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  41 158 46 593

21 Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации  41 158 46 593

22 Доля неконтролирующих ак-
ционеров в прибыли (убытке)  – –

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую 
акцию  22 – –

25 Разводненная прибыль 
на простую акцию  23 – –

Председатель Правления     Н.В. Лузгин

Главный бухгалтер Л.А. Филиппова

Дата подписания: 02 ноября 2017 года
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