
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1июля 2013 г. 
Наименование банка ОАО «Белинвестбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101  877 706,9  926 785,9 
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102  5 587,5  3 714,8 
4 Средства в Национальном банке 1103  1 840 302,0  1 630 854,5 
5 Средства в банках 1104  1 029 068,5  757 536,4 
6 Ценные бумаги 1105  1 692 814,6  1 045 351,9 
7 Кредиты клиентам 1106  13 392 729,0  10 587 249,7 
8 Производные финансовые активы 1107  699 597,4  651 338,1 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  34 260,6  18 062,5 

10 Основные средства и нематериальные активы 1109  1 252 336,4  924 603,2 
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110  4 601,7  4 423,9 
12 Прочие активы 1111  176 501,8  213 675,6 
13 ИТОГО активы 11  21 005 506,4  16 763 596,5 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201  377 186,7  374 205,3 
16 Средства банков 1202  2 206 153,5  1 974 024,9 
17 Средства клиентов 1203  14 496 370,0  11 037 825,1 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  1 443 290,5  1 459 473,0 
19 Производные финансовые обязательства 1205  -  - 
20 Прочие обязательства 1206  271 067,2  179 557,5 
21 ВСЕГО обязательства 120  18 794 067,9  15 025 085,8 
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211  567 408,4  567 408,4 
24 Эмиссионный доход 1212  0,1  0,1 
25 Резервный фонд 1213  90 277,9  52 588,4 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214  920 909,9  661 813,8 
27 Накопленная прибыль 1215  632 842,2  456 700,0 
28 ВСЕГО капитал 121  2 211 438,5  1 738 510,7 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12  21 005 506,4  16 763 596,5 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 года 
Наименование банка ОАО «Белинвестбанк»

 (в миллионах белорусских рублей)

№
п/п  Наименование статьи Символ

Пункт 
пояснительной 

записки
2013 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011  1 326 146,7  1 357 135,0 
2 Процентные расходы 2012  951 436,9  1 107 823,9 
3 Чистые процентные доходы 201  374 709,8  249 311,1 
4 Комиссионные доходы 2021  291 206,2  212 036,9 
5 Комиссионные расходы 2022  55 161,3  38 523,1 
6 Чистые комиссионные доходы 202  236 044,9  173 513,8 

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 203  514,2  1 415,4 

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204  1 429,8  8,3 
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205  64 072,2  73 443,4 

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами 206 ( 4 485,2)  1 017,0 

11 Чистые отчисления в резервы 207  40 122,4  13 232,4 
12 Прочие доходы 208  53 121,9  55 254,1 
13 Операционные расходы 209  429 327,0  333 932,7 
14 Прочие расходы 210  66 401,2  49 400,6 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211  189 557,0  157 397,4 
16 Налог на прибыль 212  18 384,3  22 841,0 
17 Прибыль (убыток) 2  171 172,7  134 556,4 

Председатель Правления  А.А. Лысюк

Главный бухгалтер  А.Н. Сырокваш

Ссылка на квартал.отчет: 
http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/

nsfo/quarterly_report_belinvestbank/quarterly_balance_belinvestbank.php

www.belinvestbank.by

Открытое акционерное общество 
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29 
УНП 807000028 Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь №3 от 03.06.2013

20 ліпеня 2013 г.КРАІНА ЗДАРОЎЯ4

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ АУКЦИОН 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная 
цена 

(бел. рублей)

Задаток 
(бел. рублей)

Расходы по 
изготовлению 
документации

1
д. Кузевичи, уч. 1, 

кдастровый 
№ 623284502101000054

0,1558 га Подъездные пути 
удовлетворительные 9 569 000 1 913 800 3 012 890

2
д. Селище, уч. № 11, 

кадастровый 
№ 623284505601000057

0,1500 га Подъездные пути 
удовлетворительные 12 154 200 2 430 850 3 800 050

3
д. Селище, уч. № 12, 

кадастровый 
№ 623284505601000056

0,1500 га Подъездные пути 
удовлетворительные 12 154 200 2 430 850 3 800 050

4
д. Медухово, уч. № 20, 

кадастровый 
№ 623284503601000072

0,1500 га Подъездные пути 
удовлетворительные 14 223 000 2 844 600 3 800 050

5
д. Красный Бор, уч. № 5 

кадастровый 
№ 623280805601000037

0,2035 га Подъездные пути 
удовлетворительные 13 929 580 2 785 900 3 800 050

Аукцион провдится 22.08.2013 года в 10.00 по 
адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойско-
го района Минской области, здание Гайненского 
исполнительного комитета. Документы принима-
ются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья, до 17 августа 2013 года по адресу: 
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2 Логойского райо-
на Минской области.

Задаток перечисляется на р/с № 3600619021104 

в ЦБУ 611 филиале 500 Минское  управление  ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Логойск, ОКПО 04431493, УНН 
600181697, Гайненский сельский исполнительный 
комитет, код платежа 04901. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
утверждения протокола о результатах аукциона вне-
сти плату за земельный участок и возместить рас-
ходы, связанные с подготовкой документации.

Контактные телефоны: 801774 56436, 56498.

30 июля 2013 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Лунинецлес».

Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение собрания.
2. О вознаграждении членов совета директоров и ревизионной 

комиссии.
3. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Первомайская, 56.
Место проведения собрания: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Перво-

майская, 56.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, на-

чиная с 23.07.2013 г. (с 10.00 до 13.00) по месту нахождения обще-
ства. 
УНН 200251040  Совет директоров.

Считать 
недействительными 

страховые свидетельства 
ФСООО «Белкоопстрах» по 
обязательному страхованию 

гражданской 
ответственности владельцев 

транспортных средств на 
территории РБ серии ВР 
№ 2807126, № 0630618.   

Считать недействительным 
утерянный студенческий билет 

Кролик Анны Васильевны, 
учащейся Минского торгового 

колледжа «Белкоопсоюз».

здания специализированного для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, наименование – ангар, общей 
площадью 1016,9 кв.м (инв. № 611/С-37698), рас-
положенного на земельном участке, площадью 2,1630 
га (передан в аренду) с кадастровым номером 
620450100001003180, расположенного по адресу: 
Минская область, Березинский район, г. Березино, 
ул. Зеленая, 18.

Начальная цена с НДС – 980 400 000 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (98 040 000 бел. 

руб.), перечисляется: резидентами РБ на р/с 
№ 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 
государственное предприятие «Минский област-
ной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата за объект производится в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Затраты на организацию и проведение аук-
циона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведе-
ния, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Аукцион состоится 22.08.2013 в 14:00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 21.08.2013 до 12:00 по указанному 
адресу. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению Открытого акционерного общества «Березинский райагросервис» (продавец) 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 

«Сё ле та мне па ста вi лi ды яг наз: арыт-
мiя... Ха це ла ся б больш да ве дац ца 
пра гэ та за хвор ван не, як яго трэ ба 
ля чыць...

З па ва гай, 
Фё дар Мац ве е вiч, 

Бя ро заў скi ра ён».
— У зда ро ва га ча ла ве ка пе ра боi ў ра бо-

це сэр ца мо жа спра ва ка ваць фi зiч ная на-
груз ка, эма цы я наль нае ўзру шэн не, праз-
мер ная тра пе за, цес нае адзен не, уку сы 
на ся ко мых, не ка то рыя ле кi i стрэс, — тлу-
ма чыць урач-ге ры ятр 3-й цэнт раль най 
ра ён най клi нiч най па лi клi нi кi г. Мiн ска 
Ула дзi мiр ЛА ПIЦ КI. — Час та та рыт му ў 
боль шас цi зда ро вых да рос лых у спа коi 
скла дае 60-75 уда раў у хвi лi ну, i па ру шэн-
не рыт му ў та ко га ча ла ве ка мае, ка жу чы 
пра фе сiй най мо вай спе цы я лiс таў, даб ра-
якас ны ха рак тар. Пра ва ку ю чым фак та рам 
уз нiк нен ня арыт мiй з'яў ля ец ца ўжы ван не 
ал ка го лю, ку рэн не. Вы со кая ры зы ка арыт-
мiй i ў хво рых на цук ро вы дыя бет, асаб лi ва 
ў спа лу чэн нi з атлус цен нем i па вы ша ным 
ар тэ рыя льным цiс кам. Арыт мii мо гуць уз нi-
каць i з-за пе рад мен стру аль на га сiн дро му 
ў жан чын.

У той жа час па ру шэн не сар дэч на га рыт-
му — ад но з най больш час тых i знач ных 
ус клад нен няў са мых роз ных за хвор ван няў. 
Арыт мii — па ру шэн нi час та ты, рыт мiч нас цi 
i пас ля доў нас цi ска ра чэн няў сэр ца — уз-
нi ка юць як пры за хвор ван нях сэр ца, так i 
пры сар дэч най па та ло гii, ка лi пра вод ная 
сiс тэ ма сэр ца пад вяр га ец ца нер во ва-рэ-
флек тор ным уз дзе ян ням, пры па ру шэн нi 
ў ар га нiз ме вод на-элект ра лiт на га i кiс лот-
на-шчо лач на га ба лан су, пры гар ма наль-
ным дыс ба лан се. Тыя цi iн шыя па ру шэн нi 
сар дэч на га рыт му су стра ка юц ца ў кож на га 
трэ ця га па цы ен та, якi па ку туе на хва ро бы 
сэр ца. Та кiя па цы ен ты па ста ян на ма юць 
па трэ бу ў спе цы я лi за ва най да па мо зе кар-
ды ё ла га. Ста тыс ты ка хва роб па каз вае, што 
на до лю арыт мiй пры па дае да 15 пра цэн таў 
ад усiх хва роб сэр ца.

НАЙ БОЛЬШ ЧАС ТА СУ СТРА КА ЮЦ ЦА 
НА СТУП НЫЯ ВI ДЫ АРЫТ МII:

Сi ну со вая та хi кар дыя — сi ну со вы 
рытм з час та той звыш 70 уда раў за хвi-

лi ну. У зда ро вых лю дзей яна ўзнi кае пры 
фi зiч най на груз цы i эма цый ным уз ру шэн нi. 
Час та бы вае пра явай ве ге та-са су дзiс тай 
дыс та нii, у гэ тым вы пад ку яна за ўваж-
на змян ша ец ца пры за трым цы ды хан ня. 
Больш стой кая сi ну со вая та хi кар дыя зда-
ра ец ца пры па вы шэн нi тэм пе ра ту ры це ла, 
ты рэ а так сi ко зе, мi я кар ды тах, сар дэч най 
не да стат ко вас цi, ане мii. Хво рыя пры гэ тым 
мо гуць ад чу ваць сэр ца бiц цё.

Сi ну со вая бра ды кар дыя — сi ну со вы 
рытм з час та той менш за 55 уда раў у хвi-
лi ну. Ня рэд ка ад зна ча ец ца ў зда ро вых, 
асаб лi ва ў фi зiч на трэ нi ра ва ных асоб (у 
спа коi, сне), мо жа быць пра явай ней ра-
цыр ку ля тор най дыс та нii, а так са ма ўзнi-
каць пры iн фарк це мi я кар да, сiн дро ме 
сла бас цi сi ну со ва га вуз ла, пры па вы шэн нi 
ўнут ры ча рап но га цiс ку, знi жэн нi функ цыi 
шчы та па доб най за ло зы (гi па ты рэ ёз), пры 
не ка то рых вi рус ных за хвор ван нях, пад 
уплы вам шэ ра гу ле каў. Бра ды кар дыя мо-
жа пра яў ляц ца не пры ем ны мi ад чу ван ня мi 
ў сэр цы.

Эк стра сiс та лы — заў час ныя ска ра чэн нi 
сэр ца. Гэ та са мае час тае па ру шэн не рыт му, 
якое на зi ра ец ца больш чым у 60 пра цэн таў 
прак тыч на зда ро вых лю дзей па вод ле зве-
стак су тач най рэ гiст ра цыi да ных элект ра-
кар дыя гра фii. Мо гуць су пра ва джаць лю бое 
за хвор ван не сэр ца, а ў па ло ве вы пад каў не 
звя за ны з гэ тым на огул, ад люст роў ва юць 
уплыў на сэр ца ве ге та тыў ных i псi ха эма цы-
я наль ных па ру шэн няў, а так са ма ба лан су 
элект ра лi таў у ар га нiз ме, ле ка ва га ля чэн ня, 
ал ка го лю, ты ту ню, уз бу джаль ных рэ чы ваў. 
Рэ флек тор на ўзнi ка юць пры лю бой не сар-
дэч най па та ло гii.

Хво рыя мо гуць i не ад чу ваць эк стра сiс-
тал або ад чу ваць уз моц не ны штур шок у 
сэр цы цi яго за мi ра нне. Эк стра сiс та лы, якiя 
рэд ка зда ра юц ца пры зда ро вым сэр цы, не 
iс тот ныя, але iх па ча шчэн не ча сам указ вае 
на аб васт рэн не той жа iшэ мiч най хва ро бы 
сэр ца, мi я кар ды ту, або пе ра да зi роў ку сар-
дэч ных глi ка зi даў. Эк стра сiс та лы мо гуць 
па пя рэд нi чаць больш сур' ёз ным па ру шэн-
ням рыт му, у тым лi ку па рак сiз маль най та-
хi кар дыi i мi галь най арыт мii.

Па рак сiз маль ная та хi кар дыя — пры-
сту пы па ча шча ных сэр ца бiц цяў з рап тоў-
ным па чат кам i рап тоў ным за вяр шэн нем. 
Пры чы ны i ме ха нiз мы раз вiц ця — як пры 
эк стра сiс та лii. Па рак сiзм та хi кар дыi ад чу-
ва ец ца як уз моц не нае сэр ца бiц цё, пра цяг-
ва ец ца ад не каль кiх се кун даў да не каль кiх 
дзён. Пра цяг лыя пры сту пы мо гуць су пра-
ва джац ца сла бас цю, стра тай пры том нас цi, 
не пры ем ны мi ад чу ван ня мi ў сэр цы, стэ-
на кар ды яй, на рас тан нем сар дэч най не да-
стат ко вас цi. Ха рак тэр ны пра вiль ны, але 

час ты сар дэч ны рытм, якi мо жа ва гац ца 
ад 140 да 240 уда раў у хвi лi ну. Та кi стан 
мо жа ўзнi каць рап тоў на, хво ры ад чу вае 
сла басць, па вы ша нае по та ад дзя лен не.

Мi галь ная арыт мiя — ха а тыч нае ска-
ра чэн не мы шач ных ва лок наў, пры якiм не 
ад бы ва ец ца поў на га ска ра чэн ня пе рад-
сэр дзяў. Мо жа ўзнi каць у вы нi ку па ро каў 
сэр ца, па ру шэн ня ра бо ты шчы та па доб най 
за ло зы, пры ал ка га лiз ме. Хво ры скар дзiц-
ца на тра пя тан нi i боль у сэр цы, па ку туе 
ад за дыш кi. Мi ган не пе рад сэрд зяў мо гуць 
спра ва ка ваць цяж кiя сар дэч ныя за хвор-
ван нi, элект рыч ныя траў мы i пе ра да зi-
роў кi ле ка мi. Пры гэ тым мо жа ўзнiк нуць 
i рап тоў нае спы нен не сэр ца, ад сут насць 
пры том нас цi i пуль су, рас шы рэн не зрэ нак, 
хрып лае ды хан не, су тар гi.

Бла ка ды сэр ца — гэ та па ру шэн не пра вя-
дзен ня iм пуль су з-за ана та мiч на га або функ-
цы я наль на га па шко джан ня пра вод ных шля-
хоў сэр ца. Са май час тай пры чы най бла кад 
з'яў ля ец ца iшэ мiч ная хва ро ба сэр ца, а на-
огул бла ка ды мо гуць су пра ва джаць лю быя 
сар дэч ныя за хвор ван нi: ар тэ рыя ль ную гi пер-
та нiю, па ро кi сэр ца, за па лен чыя за хвор ван-
нi сар дэч най мыш цы. Вы лу ча юць так са ма 
па ру шэн нi пра вод на сцi пад уплы вам ле каў. 
Па ру шэн не пра вод на сцi функ цы я наль на га 
па хо джан ня раз вi ва ец ца пры за хвор ван нях 
з па вы шэн нем то ну су блу ка ю ча га нер ва i ў 
спарт сме наў.

Пры III сту пе нi бла ка ды нi вод ны iм пульс 
з ад на го ад дзе ла не пе ра во дзiц ца ў iн шы. 
Гэ та на зы ва ец ца поў най бла ка дай сэр ца. 
Сар дэч ны рытм — менш за 40 уда раў у 
хвi лi ну, маг чы ма га ла ва кру жэн не, па мут-
нен не ў ва чах, ка рот ка ча со вая стра та 
пры том нас цi. Бла ка ды I сту пе нi мо гуць 
су пра ва джац ца ка рот ка ча со вым га ла ва-
кру жэн нем, па ча шчэн нем пуль су, з'яў лен-
нем эк стра сiс та лы. Звы чай на хво рыя нi на 
што не скар дзяц ца.

Пры кме тай за хвор ван ня з'яў ля ец ца 
пе ры я дыч нае за па воль ван не або спы нен-
не пуль су. Пры гэ тым час та на зi ра юц ца 
су тар гi i стра та пры том нас цi. Пры поў най 
бла ка дзе сэр ца мо жа раз вi вац ца сар дэч-
ная не да стат ко васць, якая мо жа скон чыц-
ца рап тоў най смер цю. Пры поў най бла ка-
дзе сэр ца адзi нае вый сце — iм план та цыя 
штуч на га ва дзi це ля рыт му.

Дак лад нае апi сан не сiмп то маў час та 
да па ма гае па ста вiць па пя рэд нi ды яг наз i 
вы зна чыць цяж касць арыт мii. Па цы ен та, 
якi скар дзiц ца на сэр ца бiц цё, урач про сiць 
пад ра бяз на рас ка заць пра сар дэч ныя ска-
ра чэн нi: хут кiя цi па воль ныя, рэ гу ляр ныя 
або ня пра вiль ныя, ка рот кiя цi пра цяг лыя, 
цi ад чу ва ец ца пры гэ тым га ла ва кру жэн не, 
стра та пры том нас цi, цi су пра ва джа ец ца 

сэр ца бiц цё бо лем у гру дзях, за дыш кай. 
Урач па вi нен ве даць, сэр ца бiц цё ўз нi кае 
ў спа коi цi толь кi пад час на пру жа най або 
ня звык лай фi зiч най на груз кi, рап тоў на цi 
па сту по ва па чы на ец ца i за кан чва ец ца та-
кi стан.

ЭЛЕКТ РА КАР ДЫЯ ГРА МЫ 
МО ЖА БЫЦЬ МА ЛА

Каб вы зна чыць дак лад ную пры чы ну 
ста ну, не аб ход на аб сле да вац ца. Асноў-
ны ме тад — элект ра кар дыя гра фiя, якая 
за бяс печ вае гра фiч ны за пiс элект рыч най 
ак тыў нас цi сэр ца пры арыт мii. Ад нак элект-
ра кар дыя гра ма па каз вае сар дэч ны рытм 
толь кi за вель мi ка рот кi пра ме жак ча су, 
а пры сту пы арыт мii час та не пра цяг лыя. 
Больш iн фар ма цыi мо жа за бяс пе чыць пе-
ра нос ны ма нi тор, якi трэ ба на сiць на пра-
ця гу 24 га дзiн. Ён рэ гiст руе арыт мii, якiя 
ўзнi ка юць на пра ця гу звы чай на га дня. Так-
са ма не аб ход на вес цi дзён нiк сiмп то маў 
на пра ця гу 24 га дзiн. Пры па да зрэн нi на 
арыт мiю, якая мо жа па гра жаць жыц цю, для 
аб сле да ван ня шпi та лi зу юць.

СУ ПРАЦЬ А РЫТ МIЧ НЫЯ 
ПРЭ ПА РА ТЫ I НЕ ТОЛЬ КI

У боль шас цi вы пад каў пры зна ча юц-
ца су праць а рыт мiч ныя прэ па ра ты, ад ны 
з якiх па вя лiч ва юць сар дэч ную пра вод-
насць, iн шыя — змян ша юць. Для ля чэн ня 
шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца мi не раль ныя 
i вi та мiн ныя комп лек сы, а так са ма роз ныя 
рэ флек тор ныя ўздзе ян нi, якiя змян ша юць 
узбу джаль ны ўплыў нер во вай сiс тэ мы на 
сэр ца. Акра мя та го, для ля чэн ня арыт мii 
ўста наў лi ва юц ца кар дыя сты му ля та ры, якiя 
да па ма га юць мi я кар ду ад на вiць нар маль-
ны рытм. Ча сам пры зна ча юц ца фi зi я тэ-
ра пеў тыч ныя пра цэ ду ры. Эфек тыў насць 
ля чэн ня арыт мii поў нас цю за ле жыць ад 
пра вiль най па ста ноў кi ды яг на зу i свое ча-
со ва га зва ро ту да ўра ча.

ЭФЕК ТЫЎ НАЯ ПРА ФI ЛАК ТЫ КА САР-
ДЭЧ НА-СА СУ ДЗIС ТЫХ ЗА ХВОР ВАН-
НЯЎ I IХ УС КЛАД НЕН НЯЎ

1. Кант ра люй це ар тэ рыя льны цiск. Нор-
ма — не вы шэй за 140/90 мм рт. сл.

2. Кант ра люй це ўзро вень ха лес тэ ры ну 
i глю ко зы.

3. Хар чуй це ся пра вiль на.
4. Знi жай це лiш нюю ва гу.
5. Спi це не менш за 8 га дзiн.
6. Зай май це ся фiз куль ту рай: на ват кры-

ху — лепш, чым нi чо га.
7. Не ку ры це.
8. Аб мя жоў вай це ал ка голь.
9. За хоў вай це псi ха ла гiч ную раў на ва гу.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

Ран няя ды яг нос ты каРан няя ды яг нос ты ка  ��

КА ЛІ НЫР КІ 
ДА ЮЦЬ ЗБОЙ...

Па вы шэн не ўзроў ню глю ко зы пры во дзіць да мік ра са су дзіс тых 
і са су дзіс тых па ру шэн няў, у вы ні ку ча го ўзні кае сар дэч на-са су-
дзіс тая не да стат ко васць, ін фарк ты і ін суль ты. Пры чы на ўзнік-
нен ня та кіх па ру шэн няў — не толь кі ў спад чын най схіль нас ці, 
але і ў ла дзе жыц ця. Ма ла ру ху, фі зіч най ак тыў нас ці, шкод-
ныя звыч кі, хар ча ван не з вя лі кай коль кас цю лёг ка за сва яль ных 
вуг ля во даў, якія ар га нізм на за па швае ў вы гля дзе тлу шча вых 
ад кла дан няў, зна хо джан не ў па ста ян ным стрэ се — усё гэ та 
па ру шае нар маль ны аб мен рэ чы ваў і спры яе раз віц цю па та ло-
гіі, а ме на ві та ме та ба ліч на му сін дро му, які за кра нае жыц цё ва 
важ ныя ор га ны і сіс тэ мы. Ме та ба ліч ны сін дром — гэ та цэ лы 
комп лекс ме та ба ліч ных, гар ма наль ных і клі ніч ных па ру шэн няў, 
якія з'яў ля юц ца фак та ра мі ры зы кі раз віц ця сар дэч на-са су дзіс-
тай па та ло гіі, у асно ве якой ха ва ец ца ін су лі на рэ зіс тэнт насць і 
кам пен са тор ная гі пер ін су лі не мія.

Пер шым цяж кім вы ні кам ме та ба ліч на га сін дро му з'яў ля ец ца па шко-
джан не ны рак, рас каз вае ўрач клі ні ка-ды яг нас тыч най ла ба ра то рыі 
11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Іры на ЗА ХА РЭ ВІЧ. Ныр кі — гэ та 
на ту раль ныя філь тры на ша га ар га ніз ма, якія вы да ля юць так січ ныя пра-
дук ты жыц ця дзей нас ці і пе ра шка джа юць раз віц цю са ма атру чэн ня. Пры 
нар маль ным іх функ цы я на ван ні праз ныр ка вы бар' ер пра хо дзяць толь кі 
шкод ныя, ад пра ца ва ныя рэ чы вы, а не аб ход ныя — глю ко за і боль шасць 
бял коў — за ста юц ца ў ар га ніз ме. Пры раз віц ці ж ныр ка вай не да стат ко-
вас ці праз ныр ка выя філь тры па чы на юць вы дзя ляц ца і гэ тыя пра дук ты, 
і та ды яны вы яў ля юц ца ў ма чы. Не вя лі кая коль касць бял коў у ма чы мо-
жа вы яў ляц ца і ў нор ме, ад нак та кія цяж кія вы со ка ма ле ку ляр ныя бял кі, 
як аль бу мін, які з'яў ля ец ца асноў ным бял ком на ша га ар га ніз ма, пры 
нар маль най ра бо це ны рак у ма чы не вы зна ча ец ца. Ка лі ж на зі ра ец ца 
пра цэс, які на зы ва ец ца мік ра аль бу мі ну ры яй — ня знач нае вы дзя-
лен не аль бу мі ну з ма чой, то гэ та ўказ вае на па шко джан не ны рак, 
што пры ад сут нас ці ля чэн ня пры во дзіць да раз віц ця ныр ка вай не-
да стат ко вас ці.

Цук ро вы дыя бет і гі пер та ніч ная хва ро ба — най больш час тыя 
пры чы ны раз віц ця ныр ка вай не да стат ко вас ці, і іх зна чэн не толь кі 
ўзрас тае. Та му вель мі важ на вы явіць па ру шэн ні як ма га ра ней. Да-
па маг чы ў гэ тым мо жа прос ты і да ступ ны тэст — ана ліз на на яў насць 
мік ра аль бу мі ну рыі.

Ёсць звест кі, што ўзро вень мік ра аль бу мі ну рыі звя за ны з рос там 
сар дэч на-са су дзіс тай па та ло гіі і смя рот нас ці, пры чым на ват ня знач нае 
па ве лі чэн не вы дзя лен ня аль бу мі ну пра ма пра пар цы я наль нае па ве лі чэн-
ню ры зы кі ўзнік нен ня са су дзіс тых ус клад нен няў. Та му гэ ты па каз чык 
пры зна ны не за леж ным фак та рам ры зы кі раз віц ця сар дэч на-са су дзіс-
тых за хвор ван няў.

Экс пер ты Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя рэ ка мен ду юць што-
год пра вя раць вы дзя лен не аль бу мі ну з ма чой у хво рых на цук ро вы 
дыя бет 1 ты пу, ста рэй шых за 12-15 га доў, праз 5 га доў пас ля па чат ку 
за хвор ван ня і ва ўсіх хво рых на цук ро вы дыя бет 2 ты пу, не ста рэй шых за 
70 га доў. Ця пер вя до ма, што мік ра аль бу мі ну рыя су стра ка ец ца не толь кі 
пры дыя бе тыч ным па шко джан ні ны рак, але з'яў ля ец ца ран нім мар кё рам 
сар дэч на-са су дзіс тай ры зы кі ў па цы ен таў з ар тэ рыя льнай гі пер тэн зі яй, 
не за леж на ад на яў нас ці цук ро ва га дыя бе ту або па та ло гіі ны рак.

Ла ба ра тор ная ба за цэнт раль ных і на ват не ка то рых га рад скіх па-
лі клі нік, а так са ма клі ні ка-ды яг нас тыч ных ла ба ра то рый ста цы я на раў 
ва ло дае маг чы мас цю для пра вя дзен ня прос та га тэс ту, а ме та ды вы-
яў лен ня мік ра аль бу мі ну рыі ад чу валь ныя і на дзей ныя.

Ка лі вы вы ра шы лі пра ве рыц ца на на яў насць мік ра аль бу мі ну рыі, 
вар та па мя таць, што яна ўзрас тае пры ўжы ван ні бял ко вай ежы, пас ля 
цяж кай фі зіч най на груз кі і ў не ка то рых ін шых сі ту а цы ях, за ле жыць ад по лу 
і ра сы, спа да рож ных за хвор ван няў. Акра мя та го, ды яг нас тыч нае зна чэн не 
ма юць не ад на ра зо вае вы яў лен не, а не каль кі ана лі заў, вы ка на ных на пра-
ця гу 3-6 ме ся цаў. Гэ та не аб ход на для ацэн кі сту пе ні ры зы кі.

Ка му трэ ба прай сці тэст на мік ра аль бу мі ну рыю?
�Хво рым на цук ро вы дыя бет 1 ты пу — не ра дзей за 1 раз на год праз 

5 га доў ад па чат ку за хвор ван ня і не ра дзей за 1 раз на год з мо ман ту 
ўста наў лен ня ды яг на зу ва ўзрос це да 12 га доў.
�Хво рым на цук ро вы дыя бет 2 ты пу не ра дзей за 1 раз на год з мо-

ман ту па ста ноў кі ды яг на зу.
�Хво рым са спад чын ны мі фор ма мі дыс лі пі дэ мій, ішэ міч най хва ро бай 

сэр ца, ар тэ рыя льнай гі пер тэн зі яй, па цы ен там з па ру шэн нем ад чу валь-
нас ці да глю ко зы.
�Хво рым з гла ме ру ла неф ры та мі.
Свое ча со ва пры зна ча нае ля чэн не да па ма гае змен шыць ры зы ку 

раз віц ця сар дэч на-са су дзіс тых ус клад нен няў.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Што, ка лі і як га ва рыць дзі ця ці пра «гэ та»? 
Спа чат ку трэ ба ве даць, як не трэ ба рас-
каз ваць дзі ця ці пра секс. Па-пер шае, не 
трэ ба маў чаць, маў ляў, «та бе яшчэ ра на», 
«пад рас цеш — да ве да еш ся», «ад куль ты 
на ха паў ся та кіх пы тан няў?».

Па-дру гое, не трэ ба са ро мец ца і чыр ва нець, 
ні бы та дзі ця за пы та ла пра неш та не пры стой нае. 
Тут не па він на быць ні вя лі кіх ва чэй, ні не да рэ-
чных смяш коў, ні спе цы фіч на га то ну. Па-трэ цяе, 
не трэ ба ра біць з раз мо вы га дзін ную лек цыю, 
да стат ко ва ска заць са мае важ нае на пра ця гу 
3-7 хві лін.

Як жа трэ ба? Ды прос та і сум лен на. Як пра 
бу дзіль нік або элект рыч ны ток, ад зна чае ўрач-
ва ле о лаг ад дзе ла гра мад ска га зда роўя Рэс-
пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 
гра мад ска га зда роўя Ган на РО ДЗІЧ.

Прос та — зна чыць у та кой фор ме і коль кас ці, 
якія здоль на за сво іць дзі ця.

Сум лен на — зна чыць, ні чо га не вы дум ля ю-
чы і не блы та ю чы. Ка лі ёсць не бяс пе ка неш та 
пе ра блы таць, ле пей пра па на ваць па чы таць у 
дак лад най кры ні цы або па чы таць са мо му і рас-
ка заць без не дак лад нас цяў. У та кой раз мо ве 
не па він на быць ліш ня га на пру жан ня. Дру гая 
і на ступ ныя раз мо вы на тэ му сек су бу дуць да-
вац ца пра сцей і на сіць толь кі ўдак лад няль ны 
ха рак тар.

Баць кі па він ны ін фар ма ваць дзі ця — ка рэкт-
на і па маг чы мас ці поў на. З да па мо гай кніг, 
схем, ву чэб ных філь маў. Але нель га «со ваць 
нос» у сек су аль нае жыц цё дзі ця ці. Псі хо ла-
гі лі чаць та кія па во дзі ны шкод ны мі, па коль кі 
па гра жа юць ня доб ры мі на ступ ства мі. Ка лі ў 
дзя цін стве баць кі пра ні ка юць, гру ба ўмеш ва-
юц ца ў сек су аль нае жыц цё дзі ця ці (на прык лад, 
ка ра юць за мас тур ба цыю, кры ты ку юць ці вы-
смей ва юць за ка ха нас ці, не га тыў на вы каз ва юц-
ца пра па ла вое раз віц цё, не ка жу чы пра знеш ні 
вы гляд, і г.д.), та ды ў больш поз нім уз рос це ў 
яго з'я вяц ца сур' ёз ныя псі ха ла гіч ныя праб ле мы 
ў ін тым ным жыц ці.

2-4 га ды. Мож на рас ка заць пра ця жар насць, 
ска заць, што дзі ця атры ма ла ся з ма мі най і та та-
вай кле та чак. Мож на рас ка заць «каз ку на ноч» 
пра тое, як дзі ця рас ло ў ма мы ў жы ва це, па чы-
таць ма ло му эн цык ла пе дыю, па ка заць кар цін кі, 
дзе ві даць, як дзі ця ся дзіць у жы во ці ку, і чым 
ад роз ні ва юц ца дзяў чын ка і хлоп чык. Зра зу ме-
ла, ге ні та ліі дзя цей мы на зы ва ем пя шчот ны мі 
«дзі ця чы мі» ім ёна мі. Ад нак ка лі ў бу ду чы ні мы 
збі ра ем ся рас ка заць пра секс, то ня дрэн на ўдак-
лад ніць, што жа но чыя і муж чын скія ор га ны ма-
юць свае «сур' ёз ныя наз вы». Не трэ ба ка заць, 
што ў па ла вых ор га наў ёсць свая асаб лі вая мі сія 
— трэ ба прос та ўка заць на ад роз нен ні па лоў і 
даць ге ні та лі ям наз вы.

4-6 га доў. Рас каз ва ю чы пра но выя, больш 
скла да ныя рэ чы, ад каз вай це прос та і ко рат ка — 
не трэ ба ўпіх ваць у дзі ця цэ лы комп лекс ін фар-
ма цыі. Псі хо ла гі да вед ва юц ца ад дзя цей, што 
ня рэд ка баць кі рас каз ва юць ім на ват тое, пра 
што тыя і не ду ма лі пы тац ца. Дай це ма лень кую 
пор цыю ка рэкт най ін фар ма цыі і пра са чы це за 
рэ ак цы яй. Ка лі дзі ця пе ра клю чы ла ся на неш та 
ін шае, то па кінь це яго ў спа коі. Ка лі дзі ця за сво-
і ла ра ней ска за нае і за дае но выя пы тан ні, дай це 
на ступ ную пор цыю ін фар ма цыі.

6-9 га доў. Дзі ця звы чай на да вед ва ец ца 
ўлас на пра секс і кант ра цэп цыю. Рас ка зы пра 
спер ма та зо і ды і яй цак лет кі, фа ло пі е вы тру бы і 
за ма ца ван не за род ку на сцен цы мат кі су пра-

ва джай це кар цін ка мі з эн цык ла пе дыі або ма-
люй це са мі на па пе ры. Ска жы це так: «Але не 
заў сё ды секс вя дзе да злу чэн ня па ла вых кле так 
і з'яў лен ня дзі ця ці. Лю дзі на ву чы лі ся ра біць так, 
каб муж чын ская і жа но чая клет кі не злу ча лі ся, 
ка лі муж чы на і жан чы на не хо чуць ця пер дзя-
цей. На прык лад, муж чы на мо жа на дзя ваць на 
пе ніс спе цы яль ны гу ма вы мя шэ чак, прэ зер ва-
тыў, і та ды ўсе яго спер ма та зо і ды за ста нуц ца 
ў гэ тым мя шэч ку і не тра пяць у ма ту лін жы вот. 
Або жан чы на мо жа піць спе цы яль ныя таб лет кі, 
якія не да юць злу чац ца муж чын скім і жа но чым 
клет кам. Гэ та на зы ва ец ца кант ра цэп цыя. Сён ня 
ёсць шмат срод каў і спо са баў кант ра цэп цыі».

Ка лі ра ней дзі ця ве да ла, што не маў ля ты з'яў-
ля юц ца са «спе цы яль най ад ту лі ны» пад жы ва-
том, то ця пер са мы час удак лад ніць, што не маў-
ля ты вы хо дзяць так са ма з пох вы.

Важ на! Па тлу мач це сы ну ці да чцэ, што бы-
ва юць «дрэн ныя» да рос лыя, якія жа да юць не 
прос та сяб ра ваць з дзець мі, а зай мац ца з імі 
сек сам, для свай го за да валь нен ня. Дай це зра-
зу мець, што це ла лю бо га ча ла ве ка — яго ўлас-
насць. «Да вай да мо вім ся: ка лі лю бы да рос лы, 
на ват са мы бліз кі, пра па нуе та бе зра біць штось-
ці ня пра віль нае ці не пры ем нае, не ку ды пай сці, 
рас пра нуц ца, па ка заць ся бе — не ра бі гэ та га. 
Ска жы «не» і па кліч ка го-не будзь на да па мо гу, 
ска жы гуч на: «Гэ ты дзядзь ка да кра на ец ца да 
мя не!». І аба вяз ко ва рас ка жы пра гэ та мне». 
На ву чы це дзі ця не браць у чу жых цу кер кі або 
цац кі і ні ку ды не ха дзіць. «Гэ та мо гуць быць 
дрэн ныя лю дзі, хоць яны заў сё ды пры кід ва юц-
ца доб ры мі».

Пад лет ка вы ўзрост — час пы тан няў ад нос на 
та го, што ад бы ва ец ца з ар га ніз мам. Не аб ход на 
рас ка заць хлоп чы кам пра зме ны го ла су, нач ныя 
па лю цыі і між воль ныя эрэк цыі, дзяў чын кам — 
пра рост ма лоч най за ло зы, зме ны фі гу ры, мен-
стру а цыі. Ад зна чыць пры гэ тым, што псі ха ла гіч-
ны дыс кам форт, звя за ны са зме най ра ней ша га 
скла ду жыц ця, па сту по ва знік не і ўсё ўста лю-
ец ца. Аба вяз ко ва трэ ба па зна ё міць пад лет ка з 
пра ві ла мі гі гі е ны па ла вых ор га наў.

12-14 га доў. Ка лі ўзні ка юць пы тан ні на тэ-
му сек су, трэ ба на іх ад каз ваць. Дзі ця па він-
на ве даць, што мо жа прый сці да вас з лю бой 
праб ле май. Ад каз ваць жа ле пей па-ра ней ша му 
«не вя лі кі мі до за мі», без асаб лі вых дэ та ляў. Не-
аб ход на ад каз на па ды сці да рас крыц ця тэ мы 
кант ра цэп цыі, хоць бы з да па мо гай спе цы яль-
ных бра шур.

14-16 га доў. Псі хо ла гі мяр ку юць, што ні хто, 
акра мя баць коў і ін шых знач ных да рос лых, не 
мо жа пе ра ка наць пад лет ка не па чы наць па ла вое 
жыц цё над та ра на. Сын па ві нен усвя до міць не аб-
ход насць па важ лі ва га стаў лен ня да жа дан няў і 
па чуц цяў ін шых, што нель га пры му шаць да ўступ-
лен ня ў ін тым ныя ад но сі ны. Дач ка па він на ўмець 
ска заць про ці лег ла му по лу: «На ды дзе дзень, ка лі 
і я бу ду га то вая». Пры гэ тым вар та гля дзець на 
жыц цё рэ аль на і на гад ваць пад лет кам аб не аб-
ход нас ці мець пры са бе прэ зер ва тыў.

Пас ля 16 га доў раз мо вы на тэ му сек су па між 
дзець мі і баць ка мі звы чай на ад бы ва юц ца толь кі 
пры ўмо ве вель мі вя лі ка га да ве ру і ад кры тас-
ці. Не аб ход на зра біць так, каб у пад лет ка не 
знік ла жа дан не дзя ліц ца на дзея мі, ча кан ня мі, 
стра ха мі. Будзь це за ці каў ле ны мі і да вай це зра-
зу мець, што га то вы прый сці на да па мо гу, ка лі 
гэ та спат рэ біц ца.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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НА ЗВАЦЬ РЭ ЧЫ 
СВА І МІ ІМ ЁНА МІ

НЕ ТОЙ РЫТМ У СЭР ЦАНЕ ТОЙ РЫТМ У СЭР ЦА


