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У вёс цы Мядз ве дзi чы Ля ха-

вiц ка га ра ё на ця гам дзе ся цi 

ме ся цаў iшоў ра монт ар га-

на з больш чым ста га до вай 

гiс то ры яй. I вось на рэш це ў 

кас цё ле свя тых апост алаў 

Пят ра i Паў ла ад быў ся доў га-

ча ка ны свя точ ны кан цэрт.

Па ра фiя ў Мядз ве дзi чах ад на 

з най ста рэй шых у Бе ла ру сi. Пер-

шы кас цёл тут з'я вiў ся ў да лё кiм 

1483 го дзе, ад нак яго то руй на-

ва лi та та ры, то за чы ня лi цар скiя 

ўла ды, i, да рэ чы, вяс коў цы та ды 

дай шлi да са мо га ца ра...

Ня гле дзя чы на гэ та, вяр нуць 

свой храм iм уда ло ся толь кi праз 

20 га доў — i та ды ж зра зу мець, 

што за мест ста ро га, драў ля на га 

бу дын ка трэ ба ўзво дзiць но вы. 

Для гэ та га пры ха джа не ах вя-

ра ва лi 60 ты сяч руб лёў (на той 

час — прос та ве лi зар ныя гро-

шы!).

Як па шчас цi ла iх са браць? Ды, мож на ска заць, 

прос та, бо гэ та ця пер Мядз ве дзi чы — сцiп лая 

вёс ка на 80 пад вор каў. А на па чат ку мi ну ла га 

ста год дзя, як ка жуць ста ра жы лы, «тут бы ло ўсё 

сваё: па ны, яў рэi, кра мы, пя кар ня, ап тэ ка i на ват 

рэ ста ран».

Ха дзiць да кас цё ла лi чы ла ся за га на ро вае пра вi-

ла, а ка лi ў 1912 го дзе там з'я вiў ся ар ган, то ўжо i за 

свя та, бо па гля дзець i па слу хаць iн стру мент (на двух 

па вер хах 924 тру бы ад не каль кiх сан ты мет раў да пя-

цi мет раў), зроб ле ны ад ным з най леп шых май строў 

Пёт рам Вай ця хо вi чам з Вiль нi, ха це ла ся кож на му.

...«Пры ка му нiс тах» на кас цёл, а дак-

лад ней, на яго па мяш кан не, бы лi iн шыя 

пла ны. Тут збi ра лi ся зра бiць склад аль бо 

клуб, з чым нi як не па га джа лi ся вер нi кi! 

Мяс цо выя жан чы ны цэ лы мi дня мi i на ват 

на ча мi па чар зе ха дзi лi ў храм — вар та-

ва лi сваю свя ты ню. «Я з ба бай Свi рэ пi хай 

час та на ча ва ла, — ус па мi нае Бра нi сла ва 

ЦЯРПIЦКАЯ. — Яна па сце ле ней ка га ка жу-

ха, ся дзе на iм i як быц цам спа кой на ся дзiць, 

а я дык ба ю ся-ба ю ся. Дрэ вы по бач вя лi кiя, 

ве цер у iх шу мiць, а мне зда ец ца, што нех та 

iдзе ўжо, у дзве ры ля пае... Коль кi ра зоў вось 

гэ так дзя жу ры лi».

Пры чым — не толь кi жан чы ны. Муж чы-

ны, бы ва ла, так са ма час та «пры бi ра лi ся» 

ў спад нi цы — ха дзi лi ра зам з жон ка мi. I ме-

лi ра цыю: тая ж Яд вi га СВI РЭ ПА згад вае, 

як ад ной чы пры еха лi ка му нiс ты, каб з кас цё ла 

неш та за браць, дык яе ба бу ля Са ра фi на з iмi так 

ва я ва ла, што на па ру ме ся цаў тра пi ла ў тур му!

...Та кiм чы нам кас цёл пе ра жыў абедз ве су свет-

ныя вай ны, не за крыў ся ў па ру бяз бож нiц тва ды атэ-

iс тыч ных га нен няў. З ча сам хi ба ар ган тут за моўк.

Маг чы масць ад ра ман та ваць яго з'я вi ла ся ле-

тась, i ўжо сё ле та, ка лi б не пан дэ мiя, у Мядз ве-

дзi чах ад быў ся б пер шы Мiж на род ны фес ты валь 

ар ган най му зы кi. Ча ка ла ся, што пры едуць на яго 

най леп шыя ар га нiс ты Ра сii, Поль шчы, Гер ма нii, 

на ват Нi дэр лан даў... «Сыг раць на iн стру мен це 

1912 го да — го нар для лю бо га ар га нiс та. Гэ та як 

да кра нуц ца да бы ло га, як па бы ваць у мi ну лым цi 

на ват у па за мi ну лым ста год дзi, — тлу ма чыць iх 

намеры на мес нiк стар шы нi Ля ха вiц ка га рай вы-

кан ка ма Свят ла на ЮР ЛЕ ВIЧ.

Адзiн з та кiх за про ша ных гас цей, на род ны ар-

тыст Бе ла ру сi Iгар АЛОЎ НI КАЎ ка жа, што ўжо на 

пер шай рэ пе ты цыi зра зу меў, на коль кi не звы чай ны 

гэ ты iн стру мент: «У нас у Бе ла ру сi шмат ар га наў, 

якiя iс ну юць ста год дзя мi, але, на жаль, не пра цу-

юць. Ар ган у Мядз ве дзi чах ад роз нi ва ец ца мяк кiм, 

пя шчот ным гу чан нем, вя лi кiм вы ба рам га ла соў i 

рэ гiст раў на кла вi я ту рах».

...Iн шы мi сло ва мi, кас цёл Пят ра i Паў ла — ра ней 

коль кi ра зоў руй на ва ны — зноў i зноў ад наў ля ец ца, 

аб наў ля ец ца i вяр та ец ца да лю дзей яшчэ пры га-

жэй шы i яшчэ да ра жэй шы... Яму нi бы та сам Бог 

спры яе! У до каз згад ва юц ца сло вы з Еван гел ля: 

«Ты — Пётр (ска ла), i на гэ тай ска ле па бу дуй Кас-

цёл Мой, i бра мы пя кель ныя не пе ра мо гуць яго».

А мяс цо выя жы ха ры ўпэў не ны i яшчэ ў ад ным: 

май стры з Мiн ска ад на вi лi не прос та ар ган — яны 

зра бi лi неш та боль шае: да лi над зею на ад ра джэн-

не вёс кi.

Тац ця на БОЛ ТУЦЬ, фо та аў та ра, 

г. Ля ха вi чы.

Вы дат ны па да ру нак сва iм зем ля кам з на го ды юбi лею зра бiў ура джэ нец 

вёс кi — пiсь мен нiк, кан ды дат фi ла соф скiх на вук Мi хась Кузь мiч. Ён пад рых-

та ваў i вы даў кнi гу «Мой Па гост». У ёй аў тар пра соч вае гiс то рыю па се лi шча з 

ча соў яго «на ра джэн ня», срод ка мi род най мо вы пе рад ае гу чан не i пры га жосць 

мност ва мяс цо вых та по нi маў i рас шыф роў вае iх зна чэн не, дае аб' ек тыў ную 

ха рак та рыс ты ку са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця, праў дзi ва па каз вае жыц цё 

па ле шу коў, ства рае iх яр кiя, за па мi наль ныя воб ра зы.

Не аб мi нае аў тар кнi гi i тра гiч ныя пе ры я ды ў жыц цi Па гос та — яск ра ва ад-

люст роў вае па дзеi, што ад бы ва лi ся ў час Пер шай су свет най i Гра ма дзян скай 

вой наў, у га ды ня мец ка-фа шысц кай аку па цыi.

...За ста ец ца толь кi да даць, што «Мой Па гост» — гэ та ўжо дру гое вы дан не кнi гi, 

твор ча пе ра пра ца ва нае i да поў не нае. Пер шае, рус ка моў нае, вый шла ў 2018 го дзе.

Мi хась СЛI ВА,

г. Ра га чоў.

Свой поглядСвой погляд

«Не спя шац ца б 
нам раз мах ваць 

ся ке рай»
...Дня мi, пе ра гля да ю чы ў ша фе рэ-

чы, уба чыў ільня ны руч нiк. Яго мы 

ку пi лi на ста лiч ным Чэр вень скiм 

рын ку, i яшчэ да вай ны. Пас ля яе 

на гэ тай аб но ве ма ма вы шы ла со-

ней ка i пры го жа га чыр во на га пеў ня, 

а пад iм — сло вы «Доб рай ра нi цы, 

мае дзет кi».

Дзе ся цi год дзi прай шлi, а руч нiк усё слу-

жыць, усё на гад вае мне пра дзi ця чыя га ды, 

пра ма му Ма рыю Яў стаф' еў ну, пра Чэр-

вень скi ры нак, ра ку Свiс лач ды тыя драў-

ля ныя хат кi, што ста я лi на ву лi цы Мая  коў-

ска га, хоць на мно гiх з iх яшчэ за хоў ва лi ся 

шыль ды з над пi сам «Чэр вень скi тракт».

Апош нiм ча сам гэ тыя хат кi знес лi, а ра-

зам з iмi па вы ся ка лi пры го жы бэз, яб лы нi, 

гру шы, вiш нi i слi вы... Усё пай шло пад 

ся ке ру...

Не як Ян Скры ган, яко га я кры ху ве-

даў, ска заў: бу даў нi кi — гэ та раз бу раль нi-

кi люд ско га жыц ця: ста рое, яшчэ доб рае, 

зно сяць у над зеi, што но вае бу дзе леп-

шым, пры га жэй шым за ста рое... Ча сам 

так яно бы вае, але...

Ка жуць, у Сер бii на ву чы лi ся бу да-

ваць, спа лу ча ю чы ста рое i но вае, за-

хоў ва ю чы гар мо нiю. Вось i нам, як зда-

ец ца, мно гае мож на бы ло б за хоў ваць, 

не спя шац ца ма хаць ся ке рай над тым, 

што на гад вае пра на шу гiс то рыю, на шу 

ду хоў насць.

Ула дзi мiр ГО ЛУ БЕЎ,

г. Мiнск.

Доб рыя на вi ныДоб рыя на вi ны Вест кi з мес цаўВест кi з мес цаў

Для та го, 
каб вы ха ваць 
па тры ё таў...

У 2013 го дзе ра шэн нем Мiн гар вы кан ка ма на шай шко ле бы ло на-

да дзе на iмя Ге роя Са вец ка га Са ю за Аляк сея Ся мё на вi ча Бур дзей-

на га, i та ды ж па ча лi ся ра бо ты па ства рэн нi му зей най экс па зi цыi. 

На стаў нi кi ра зам з вуч ня мi ды iх баць ка мi збi ра лi да ку мен ты, фо-

та здым кi, ус па мi ны ве тэ ра наў, рэ чы, якiя ха рак та ры за ва лi жыц цё 

i по быт лю дзей у га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны. Та ды ж шко ла 

на ла дзi ла су вя зi з сы нам ге роя Юры ем Аляк се е вi чам Бур дзей-

ным, са ра таў скiм лi цэ ем № 62, дзе зна хо дзiц ца му зей Та цын скай 

тан ка вай бры га ды, з по шу ка вым ба таль ё нам в/ч 3213...

У вы нi ку ў нас ста лi з'яў ляц ца каш тоў ныя экс па на ты, i праз год ад бы-

ло ся ад крыц цё му зей най экс па зi цыi, скве ра i алеi сла вы, пры све ча ных 

Ге ро ям Са вец ка га Са ю за 2-га гвар дзей ска га Та цын ска га тан ка ва га 

кор пу са. На свя це з гэ тай на го ды бы ло шмат гас цей, у тым лi ку — прад-

стаў нi кi га рад ско га i на ша га Фрун зен ска га ра ён на га вы кан ка маў, дэ пу-

та ты На цы я наль на га схо ду, а так са ма дэ ле га цыя з Маск вы ў скла дзе 

Ю. А. Бур дзей на га, чле на са ве та Рэ гi я наль най гра мад скай ар га нi за цыi 

«На цы я наль на-куль тур ная аў та но мiя «Бе ла ру сы Маск вы» М. I. Чах ло-

ва, стар шы нi Са ве та ве тэ ра наў 2-га гвар дзей ска га Та цын ска га тан ка-

ва га кор пу са М. Д. Чу ба ра ва, унуч кi мар ша ла бра ня тан ка вых вой скаў 

I. А. Ло сiк...

Сён ня ў му зеi больш за 170 экс па на таў у экс па зi цы ях «Па мяць вог нен-

ных га доў», «Баi 2-га гвар дзей ска га Та цын ска га тан ка ва га кор пу са пры 

вы зва лен нi Бе ла ру сi», «Пар ты зан скi быт», «Ва ен ная аму нi цыя» i iн шых, 

з якi мi змаг лi па зна ё мiц ца ка ля пя цi ты сяч на вед валь нi каў — школь нi каў 

Мiн ска, а так са ма за меж ных гас цей з Ра сii, Эс то нii, Фран цыi.

...Вы ха ван не па тры я тыз му, зга дзi це ся, не маг чы мае без вы ха ван ня 

го на ру за сваю ра дзi му, яе мi ну лае i су час нае, без ства рэн ня сiс тэ мы 

па фар мi ра ван нi не толь кi цi ка вас цi да гiс то рыi, але i па зна валь най 

дзей нас цi. 

У гэ тым кi рун ку на ша ўста но ва аду ка цыi знай шла сваю нi шу праз 

уве ка ве чан не па мя цi ге ро яў i пас ля доў на рэа лi зуе яе — у тым лi ку ў 

вiр ту аль ным му зеi (sch157.minsk.edu.by).

Ды рэк тар шко лы С. М. СКРОЦ КАЯ,

г. Мiнск.

На ву ко вы кi раў нiк ра мон ту ар га на Аляк сандр БУР ДЗЯ ЛЁЎ: 
«Iн стру мент па бу да ва ны з не ка то рым за па сам, з боль шы мi здоль нас ця мi, 

чым па трэб на свя той iм шы, што, не су мнен на, дае iн стру мен ту вя лi кi 
кан цэрт ны па тэн цы ял».

Год ма лой ра дзi мыГод ма лой ра дзi мы

Сё ле та па лес кая вёс ка Па гост 

ад зна чыць свае 500! У гэ та га 

па се лi шча — унi каль нае 

мес ца зна хо джан не (ця пер 

яно ў скла дзе На цы я наль на га 

пар ку «Пры пяц кi») i ба га тая 

ду хоў ная спад чы на: тут 

да гэ туль жы вуць са ма быт ныя 

пад ан нi i ле ген ды, тра ды цыi 

i аб ра ды, шмат лi кiя рэ лiк вii 

ды сiм ва лы, пес нi — 

са праўд ныя куль тур ныя 

каш тоў нас цi...

«I БРА МЫ 
ПЯ КЕЛЬ НЫЯ 

НЕ ПЕ РА МО ГУЦЬ 
ЯГО...»

Кас цёл свя тых апост алаў Пят ра i Паў ла.

Так выглядаў касцёл у 1886 годзе.

БЯС ПЕЧ НЫ 
МА НI КЮР

У са ло не цi ў да маш нiх умо вах?
Пры го жыя i да гле джа ныя ру кi — вi зi тоў ка лю бой жан чы ны. 

Аку рат ны ма нi кюр ха рак та ры зуе яго ўла даль нi цу толь кi са 

ста ноў ча га бо ку. Але як зра бiць так, каб гэ тая рэ гу ляр ная 

пра цэ ду ра бы ла бяс печ ная: ад да ваць пе ра ва гу толь кi май-

стру ў са ло не, або мож на ра бiць яго ў да маш нiх умо вах? Як 

не атры маць не бяс печ ныя iн фек цыi, ся род якiх ге па тыт В 

i С, ВIЧ, гры бок i гер пес? Пры гэ та рас ка за ла па моч нiк ура-

ча-гi гi е нiс та Мiнск ага аб лас но га цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii 

i гра мад ска га зда роўя Тац ця на ЛЯШ КЕ ВIЧ.

— Ка лi вам па да ба ец ца ваш май стар, да яко га вы пры хо дзi це 

да до му, мо жа це ка рыс тац ца яго па слу га мi. Але важ на па мя таць, 

што спе цы я лiст па вi нен пры трым лi вац ца ўсiх пра вiл бяс пе кi, — ад-

зна чае ме дык.

Ёсць не каль кi рэ чаў, на якiя вар та звяр нуць ува гу, пе рад тым 

як да ве рыц ца май стру. Спе цы я лiст па ма нi кю ры аба вя за ны мець 

да вед ку аб ста не зда роўя з ад зна кай аб пра хо джан нi гi гi е нiч на га на-

ву чан ня, якую па вi нен прад' явiць па ва шым па тра ба ван нi. Звяр нi це 

ўва гу на тое, што пра ца ваць ён му сiць у ад на ра зо вых паль чат ках 

i мас цы. Пе рад тым як па чаць ра бiць ма нi кюр, май стар па вi нен 

апра ца ваць ва шы ру кi ан ты сеп ты кам. Спе цы я лiсту трэба мець у 

на яў нас цi не каль кi кам плек таў iн стру мен таў, бо апра цоў ка кож на-

га з iх (ка лi яна ад бы ва ец ца па ўсiх пра вi лах) зай мае не менш за 

дзве га дзi ны. Пе рад па чат кам пра цэ ду ры май стар па вi нен у ва шай 

пры сут нас цi ад кры ваць iн стру мент у спе цы яль ных крафт-па ке тах 

са сты ке ра мi, на якiх па зна ча ны час i да та стэ ры лi за цыi.

Важ на па мя таць, што ка лi пад час пра цэ ду ры бы ла па шко джа на 

цэ лас насць скур ных по кры ваў, не аб ход ны дэз ын фек цый ныя i стэ-

ры лi за цый ныя ме ра пры ем ствы. А iн стру мент аба вяз ко ва па вi нен 

прай сцi ўсе эта пы апра цоў кi ў стро гай пас ля доў нас цi. Па-пер шае, 

гэ та дэз ын фек цыя. Яна знi шчае гры бы, бак тэ рыi, вi ру сы i iн шыя 

мiк ра ар га нiз мы. Ка лi яе пра пус цiць, яны мо гуць тра пiць на iн шыя 

прад ме ты з усi мi на ступ ства мi. Па-дру гое, ачыст ка, што да зва ляе 

змыць час цiн кi ску ры, кры вi, рэшт кi кас ме тыч ных срод каў, пыл, якiя 

не ўда ло ся вы да лiць пад час дэз ын фек цыi. Су праць рэшт каў ку цi-

ку лы цi ста ро га ла ку бяс сiль ная на ват стэ ры лi за цый ная апра цоў ка. 

Ачыст ка пра во дзiц ца спе цы яль ны мi рас тво ра мi цi вiб ра цый ны мi 

шчот камі-аб ра зi ва мi. Апош нi этап — стэ ры лi за цыя — тэр мiч нае 

знi шчэн не спор па та ген най мiк ра фло ры. Для гэ тай пра цэ ду ры 

вы ка рыс тоў ва ец ца аб ста ля ван не, якое да па ма гае да сяг нуць звыш-

вы со кiх тэм пе ра тур.

Звяр тай це ўва гу на гэ тыя важ ныя мо ман ты i па мя тай це, што 

ва ша зда роўе за ле жыць у тым лi ку ад бяс печ ных па во дзiн на ва-

коль ных.

«52 % на сель нiц тва 
не кант ра лю е 
свой цiск»

— Хва ро бы сiс тэ мы кро-

ва зва ро ту зай ма юць пер шае 

мес ца ў на шай кра i не ся род 

пры чын смер цi. Больш за 50 % 

на сель нiц тва па мi рае ме на вi та 

ад iх, — рас каз вае за гад чык 

ка фед ры кар дыя ло гii i рэў-

ма та ло гii Бел МА ПА Анд рэй 

ПРЫ СТРОМ. — Пры гэ тым унё-

сак фак та раў ры зы кi ў раз вiц цё 

сар дэч на-са су дзiс тых хва роб 

боль шы за 50 %, а пра вiль на 

па да бра най тэ ра пii — знач-

на мен шы. Та му вель мi важ на 

быць ад каз ным за сваё зда-

роўе i кант ра ля ваць фак та ры 

ры зы кi.

Ар тэ рыя льная гi пер тэн зiя — 

як раз той фак тар, якi мож на 

кант ра ля ваць, пры ма ю чы па-

да бра ныя док та рам прэ па ра ты. 

Праў да, не ўсе гэ та ро бяць пра-

вiль на. А 52 % на сель нiц тва ўво-

гу ле не кант ра люе свой цiск.

— У нас мае мес ца нiз кая 

пры хiль насць да ля чэн ня. Хво-

ры пры мае ле кi тры ме ся цы, 

цiск нар ма лi зу ец ца, бо мы сён-

ня ва ло да ем эфек тыў ны мi гi па-

тэн зiў ны мi прэ па ра та мi. А праз 

тры ме ся цы кi дае iх пры маць, 

бо цiск стаў нi жэй шы. I вяр та ец-

ца да таб ле так ужо пас ля чар-

го ва га гi пер та нiч на га кры зу. 

За ўва жу, што ка лi па цы ент не 

ле чыц ца, ры зы ка ўсклад нен няў 

да ся гае 43 %, ка лi ле чыц ца не-

рэ гу ляр на — 37 %, — ад зна чае 

вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нiк 

ла ба ра то рыi ар тэ рыя льнай 

гiпер та нii РНПЦ «Кар дыя ло-

гiя» Тац ця на НЯ ЧО СА ВА.

Яна пад крэс лi вае, што Сусвет-

ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя 

ста вiць мэ ту да 2025 го да знi зiць 

смя рот насць ад сар дэч на-са су-

дзiс тых хва роб на 25 %. Пры гэ-

тым экс пер ты ар га нi за цыi праг-

на зу юць, што коль касць лю дзей 

з па вы ша ным цiс кам вы рас це на 

пла не це да 1,5 мiль яр да, гэ та 

зна чыць коль касць гi пер то нi каў 

па вы сiц ца на 60 %.

«Каля 60 % бе ла ру саў 
ма е боль шую ва гу, 
чым рэ ка мен да ва на»

Iс тот ны мi фак та ра мi ры зы кi 

ўзнiк нен ня ар тэ рыя льнай гi пер-

тэн зii з'яў ля юц ца ку рэн не, вы-

со кi ха лес тэ рын, лiш няя ва га i 

атлус цен не, цук ро вы дыя бет.

— У Бе ла ру сi ку рыць 27 % 

на сель нiц тва. I гэ ты фак тар 

ры зы кi ўзнiк нен ня iн фарк ту мiя-

кар да пе ра важ вае ўсе ас тат нiя 

ра зам узя тыя, — ар гу мен туе 

Анд рэй Пры стром. — Вя лi кi 

пра цэнт на сель нiц тва мае вы-

со кi ха лес тэ рын, i толь кi 3,1 % 

яго кант ра люе. Ка ля 35 % бе-

ла ру саў мае лiш нюю ва гу, а ў 

25 % уво гу ле атлус цен не. Уя вi-

це, ка ля 60 % на ша га на сель-

нiц тва мае боль шую ва гу, чым 

рэ ка мен да ва на. Ся род вя ду чых 

фак та раў ры зы кi i цук ро вы дыя-

бет, коль касць вы пад каў яко га 

ў све це iмк лi ва рас це.

У Ка на дзе i ЗША пра вя лi да-

сле да ван не, якое кра са моў на 

свед чыць пра знi жэн не смя рот-

нас цi пры ўплы ве на фак та ры 

ры зы кi. З 1994 да 2005 го да там 

уда ло ся ска ра цiць смя рот насць 

ад iшэ мiч най хва ро бы сэр ца на 

30 %.

— Унё сак хi рур гiч на га i тэ-

ра пеў тыч на га ля чэн ня ў гэ тае 

змян шэн не склаў 43 %, уплы ву 

на фак та ры ры зы кi — 48 %, — 

ад зна чае Тац ця на Ня чо са ва. — 

Ля чэн не вост ра га iн фарк ту мi я-

кар да паў плы ва ла, на прык лад, 

на 8 %, а знi жэн не ўзроў ню ха-

лес тэ ры ну — на 23 %. Ля чэн не 

хра нiч най iшэ мiч най хва ро бы 

сэр ца паў плы ва ла на 17 %, 

хра нiч най сар дэч най не да стат-

ко вас цi — на 10 %, а знi жэн не 

сiс та лiч на га цiс ку — на 20 %.

Для кант ро лю свай го ста ну 

зда роўя кож ны да рос лы па вi нен 

ве даць свае бiя мар ке ры.

Ха лес тэ рын — ме ней за 

5 ммоль/л.

Ка э фi цы ент атэ ра ген-

нас цi — ме ней за 4.

Лi пап ра тэ i ны нiз кай 

шчыль нас цi — ме ней за 3.

Трыг лi цэ ры ды — ме ней 

за 2 ммоль/л.

Лi пап ра тэ i ны вы со кай 

шчыль нас цi — больш за 

1,1 ммоль/л у муж чын i 

1,2 ммоль/л у жан чын.

Са мае скла да нае — 
фi зiч ная ак тыў насць

Тац ця на Ня чо са ва ка жа, што 

змя нiць спо саб жыц ця, каб пра-

ду хi лiць ар тэ рыя льную гi пер-

тэн зiю, не так i скла да на.

— У 2010 го дзе ўра чы Вiцеб-

ска, Брэс та i Мiн ска пра вя лi 

да сле да ван не, у якiм удзель-

нi ча ла 1470 па цы ен таў. Iх на-

зi ра лi ця гам го да. Акра мя пад-

бо ру таб ле так, ура чы да ва лi 

па мят кi i рэ ка мен да цыi па хар-

ча ван нi i фi зiч най ак тыў нас-

цi. У вы нi ку 64 % па цы ен таў 

да сяг ну лi кант ро лю ар тэ рыя-

льна га цiс ку. Ка ля 74 % па мя-

ня лi хар ча ван не. Скла да ней за 

ўсё змя нiць свае ад но сi ны да 

фi зiч най ак тыў нас цi, — ад зна-

чае ме дык. — Для гi пер то нi ка 

га лоў нае хадзь ба — неаба-

вяз ко ва бе гаць ма ра фо ны 

цi ў трэ на жор най за ле пад нi-

маць штан гу. Пры чым i ха дзiць 

неаба вяз ко ва 10 ты сяч кро каў 

у дзень. Да стат ко ва зра бiць 

на груз ку па ста ян най i вы пра-

ца ваць у ся бе гэ ту звыч ку.

Спе цы я лiст ад зна чы ла, што 

ўсё час цей ар тэ рыя льная гi-

пер тэн зiя су стра ка ец ца ў пад-

лет каў. Бо яшчэ адзiн фак тар 

ры зы кi — па вы ша ны ўзро вень 

ма ча вой кiс ла ты.

— А гэ та па да гра. Хто меў 

хоць адзiн яе пры ступ, па мя та-

юць яго ўсё жыц цё. Але ёсць 

i бес сiмп том нае ця чэн не, што 

час та су стра ка ец ца ў мо ла дзi. 

Уз ро вень ма ча вой кiс ла ты па-

вы ша юць пi ва, iн шыя ал ка голь-

ныя на поi, а так са ма фрук то за. 

Па пi лi са лод кай га зi роў кi — уз-

ро вень ма ча вой кiс ла ты па вы-

сiў ся. А ён па вi нен быць нi жэй-

шы за 360.

Не ад мя няй це 
прэ па рат, якi пры ма лi 
да эпi дэ мii

Спе цы я лiс ты па куль не 

ро бяць ад на знач ных ацэ нак 

на конт та го, як ка ра на вi рус-

ная iн фек цыя паў плы ва ла на 

ўзро вень сар дэч на-са су дзiс-

тых хва роб. Але ўпэў не ныя, 

што ў хут кiм ча се коль касць 

па цы ен таў па вя лi чыц ца.

— Лю дзi, якiх штось цi не па-

ко i ла, за ста ва лi ся до ма, бо ба-

я лi ся за ра зiц ца. I пад час пi ка 

ка ра на вi рус най iн фек цыi мы 

на зi ра лi змян шэн не коль кас цi 

па цы ен таў, якiя да нас па сту-

па лi, — ка жа на мес нiк ды рэк-

та ра па тэ ра пеў тыч най да-

па мо зе РНПЦ «Кар дыя ло гiя» 

Але на КУР ЛЯН СКАЯ. — Та му 

мы ча ка ем пi ка ў асен нi пе ры-

яд i не вы клю ча ем, што мно гiя 

да цяг нуць да сар дэч на-са су-

дзiс тай ка та стро фы.

— Важ на пры маць прэ па ра ты, 

якiя вы пры ма лi ра ней, — да дае 

Анд рэй Пры стром. — У Еў ро пе, 

на прык лад, пад час пан дэ мii на 

15 % знi зi ла ся пры хiль насць да 

ля чэн ня. Па мя тай це, што ка лi ў 

вас ар тэ рыя льная гi пер тэн зiя цi 

цук ро вы дыя бет, яны па вiн ны 

кант ра ля вац ца. Толь кi ў вы пад-

ку, ка лi вы за ра зi лi ся, урач мо жа 

ад мя нiць не ка то рыя прэ па ра-

ты — тут ёсць ню ан сы.

Тац ця на Ня чо са ва звяр-

тае ўва гу на тое, што пуб лi-

ка цыi, нi бы та iн гi бi та ры АПФ 

(яны пры зна ча юц ца пры сар-

дэч на-са су дзiс тых хва ро бах) 

дрэн на ся бе за рэ ка мен да ва лi 

пры ка ра на вi рус най iн фек цыi, 

не па цвер джа ны маш таб ны мi 

да сле да ван ня мi. Урач за клi-

кае нi ў якiм ра зе са ма стой на 

не ад мя няць той прэ па рат, якi 

вы пры ма лi да эпi дэ мii. Ме на-

вi та та кую вы сно ву зра бi ла 

су свет ная ме ды цын ская су-

поль насць.

Каб жыць доў га 
i шчас лi ва...

Тац ця на Ня чо са ва зга да ла 

да сле да ван не, якое пра во дзi-

лi ў Гар вар дзе ця гам 70 га доў, 

ка лi пяць па ка лен няў ура чоў 

на зi ра лi i пе ра да ва лi ад но ад-

на му сва iх па цы ен таў. У вы нi-

ку вый шла кнi га, дзе сфар му-

ля ва ны асноў ныя па сту ла ты 

шчас лi ва га i зда ро ва га жыц-

ця. Пер шы з iх — хва рэць мож-

на, але нель га ад чу ваць ся бе 

хво рым. Да лю бой хва ро бы 

трэ ба ста вiц ца як да да рож-

на га зда рэн ня, але нель га яго 

ўспры маць як асноў ны сцэ на-

рый жыц ця. Дру гi эле мент — 

ка хан не, а шчас лi вы шлюб — 

на дзей ная пры кме та даў га-

лец ця. Трэ цяя вы сно ва, якую 

зра бi лi ву чо ныя, — доб рыя 

лю дзi жы вуць даў жэй i шчас-

лi вей, чым злыя, бо ва ро жы 

на строй — адзiн з фак та раў 

ры зы кi ка ра нар най не да стат-

ко вас цi. Важ ны м ву чо ныя на-

зва лi i кло пат пра ду шу, ча му 

спры я юць ёга i ме ды та цыя. 

I апош нi эле мент — ву чыц ца 

нi ко лi не поз на. На прык лад, 

лю дзi, якiя лю бяць чы таць 

кнi гi, жы вуць у ся рэд нiм на 

шэсць га доў даў жэй за тых, 

хто не вi тае та кi за ня так. Бо 

ра зу мо вая ак тыў насць ста-

ноў ча ўплы вае на за ха ван не 

цвя ро за га ро зу му да глы бо-

кай ста рас цi.

Пульс жыц цяПульс жыц ця

ЯК ЗА ХА ВАЦЬ СЭР ЦА 
I СА СУ ДЫ ЗДА РО ВЫ МI

А
Д НЫМ з са мых рас паў сю джа ных за хвор ван няў у све-

це з'яў ля ец ца ар тэ рыя льная гi пер тэн зiя. Ад па вы-

ша на га цiс ку па ку туе ка ля 2,2 мiль ё на бе ла ру саў, 

а гэ та кож ны трэ цi да рос лы. I рас паў сю джа насць хва ро бы 

рас це. Пры гэ тым толь кi 9,5 % хво рых па ста ян на пры ма юць 

не аб ход ныя прэ па ра ты, якiя да зва ля юць кант ра ля ваць ар-

тэ рыя льны цiск. А між тым ар тэ рыя льная гi пер тэн зiя вы-

сту пае асноў ным фак та рам ры зы кi ў раз вiц цi ця жэй шых 

сар дэч на-са су дзiс тых хва роб, якiя з'яў ля юц ца пры чы най 

смер цi на сель нiц тва больш чым у па ло ве вы пад каў. Ся род 

най больш рас паў сю джа ных — хра нiч ная iшэ мiч ная хва ро ба 

сэр ца i вост рыя фор мы — iн фаркт мi я кар да, iн сульт i па ру-

шэн нi маз га во га кро ва зва ро ту.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

УСЕ ШЛЯ ХI ПРЫ ВОД ЗЯЦЬ НЕ ДА РЫ МА, 
а да род ных вер баў i бя роз
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