
— Эза фа гіт, гаст рыт, панк рэ-
а тыт, ге па тыт… Ча ла век ве дае 
шмат спо са баў на шко дзіць зда-
роўю страў ні ка ва-кі шач на га трак-
ту. Мно гія па-ра ней ша му «га сяць» 
пя кот ку со дай. Але та кі сімп том 
мо жа ўказ ваць на сур' ёз нае за-
хвор ван не. Як за па до зрыць яго 
на ды ход?

— Хва ро бы верх ня га ад дзе ла 
страў ні ка ва-кі шач на га трак ту — стра-
ва во да, страў ні ка і два нац ца ці перс-
най кіш кі — шы ро ка рас паў сю джа ны 
ся род на сель ніц тва на шай кра і ны. Ка-
лі праб ле ма ля чэн ня яз вы страў ні ка і 
два нац ца ці перс най кіш кі, мож на ска-
заць, вы ра ша на, коль касць та кіх хво-
рых зні зі ла ся, то коль касць па цы ен таў 
з гаст ра э за фа ге яль най рэ флюкс най 
хва ро бай за хоў ва ец ца на ра ней шым 

вы со кім уз роў ні. Да 20 пра цэн таў 
да рос лых па ку ту юць ад гэ тай па та-
ло гіі. Што ж та кое рэ флюкс? Гэ та 
вяр тан не, або за кід ван не змес ці ва 
страў ні ка ў стра ва вод, ад куль яно 
мо жа тра піць і ў ро та вую по ласць. 
Пры чы на ў тым, што сфінк тар, які 
ад дзя ляе стра ва вод і страў нік, па ві-
нен зна хо дзіц ца ў за мкнё ным ста не 
і ад кры ва цца толь кі та ды, ка лі пас ля 
пры ёму ежы хар чо вая ка шы ца ру ха-
ец ца па стра ва во дзе ў страў нік. Ад нак 
у не ка то рых лю дзей гэ ты сфінк тар не 
за мы ка ец ца як след. А зна чыць, ежа 
мае маг чы масць «вяр тац ца».

На огул пя кот ка бы вае і ў зда ро вых 
лю дзей — пры праз мер ным ужы ван-
ні ежы, пе ра ядан ні. Сімп том пра цяг-
ва ец ца та ды ўся го не каль кі 
хві лін.

Ад ка зы на са мыя ак ту аль ныя пы тан ні, звя за ныя з за ха ван нем зда роўя 
ор га наў ад стра ва во ду да кі шэч ні ка, пра па нуе да цэнт 2-й ка фед ры ўнут-
ра ных за хвор ван няў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер-
сі тэ та, кан ды дат ме ды цын скіх на вук, урач-гаст ра эн тэ ро лаг вы шэй шай 
ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі Мі ка лай КАП РА ЛАЎ.
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Зда роўе на цыі Зда роўе на цыі   ��

Замест 
водпуску —

«на лагерныя 
работы»

Чаму
Віталь Варанко 

не стаў інжынерам?

Лісабон вачыма 
будучага 

архітэктара

Ула дзі мір ЧА РА ВАЧ,
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
па за ка на даў стве:

«Лі чу, што вы не се ны на днях 
на аб мер ка ван не пра ект За ко-
на «Аб ка руп цыі» да стат ко ва 
зба лан са ва ны — па аб ме жа-
ван нях, па ча ка ных на ступ-
ствах для ня чыс тых на ру ку 
дзярж слу жа чых. У цэ лым пы-
тан няў па ім не ўзні кае. Ін шая 
спра ва, што пад час гра мад-
ска га аб мер ка ван ня, раз гля ду 
дэ пу та та мі ў пар ла мен це мо-
гуць уно сіц ца пра па но вы, ка-
рэк ці роў кі па ней кіх ар ты ку-
лах. Гэ та да зво ліць рас пра ца-
ваць яшчэ больш гар ма ніч ны 
да ку мент, які бу дзе пра ца ваць 
на ка рысць».

ШТО ЯДЗІМ?ШТО ЯДЗІМ?
ЯК ВЫ ПІ ВА ЕМ?ЯК ВЫ ПІ ВА ЕМ? З 4 лю та га па 31 мая ство ра-

ная па да ру чэн ні Прэ зі дэн та 
ра бо чая гру па па праб лем ных 
пы тан нях у ЖКГ вы ву чы ла 
ўсе ас пек ты функ цы я на ван ня 
жыл лё ва-ка му наль ных ар га-
ні за цый, ста ноў чы во пыт і ад-
моў ныя тэн дэн цыі, якія пе ра-
шка джа юць раз віц цю га лі ны. 
Бы ло так са ма раз гле джа на 
звыш 400 зва ро таў гра ма дзян па ка му наль на-бы та вых пы тан-
нях, якія па сту пі лі ў пе ры яд дзей нас ці ра бо чай гру пы.
У вы ні ку ўдзель ні ка мі ра бо чай гру пы быў рас пра ца ва ны пра-
ект Ука за «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні ра бо ты жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі Бе ла ру сі». Не ка то рыя пра па но вы, як 
мяр ку ец ца, па він ны прын цы по ва змя ніць функ цы я на ван не 
асоб ных га лін ЖКГ.

Кі ра ўнікоў стане менш 
Сён ня, па сло вах мі ніст ра ЖКГ Анд рэя ШОР ЦА, у кож най воб лас ці 

іс нуе свая струк ту ра кі ра ван ня жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай. Так, 
у Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Гро дзен скай аб лас цях — гэ та дзярж струк-
ту ры і ўпраў лен ні ў скла дзе абл вы кан ка маў, а ў Брэсц кай, Го мель скай 
і Мін скай аб лас цях — ка мер цый ныя прад пры ем ствы.

Та кое ста но ві шча пры во дзіць да не аб грун та ва ных ад роз нен няў у 
зар пла тах ра бот ні каў і кі раў ні коў ар га ні за цый ЖКГ у роз ных 
рэ гі ё нах рэс пуб лі кі.

Ак ту аль на Ак ту аль на   ��

Сёння да ва да ёмаў, кры ніц ру шаць 
хрэс ныя ходы, асвя ча юць ва ду. Ра ней у гэ-
ты дзень асвя ча лі но выя студ ні і пры бі ра лі 
ста рыя, ку па лі жы вё лу, ку па лі ся са мі ў ра-
цэ, каб змыць гра хі і быць зда ро вы мі.

У на род ным ка лен да ры пер шы Спас 
па зна ча ны як Мя до вік і Ма коўе, свя та пча-
ля роў. У пер шай па ло ве жніў ня ў вул лях 
за лом ва лі пер шыя мя до выя со ты. Са лод-
кім аба вяз ко ва час та ва лі дзя цей. Лю дзі 

ве ры лі: ка лі борт нік па шка дуе мёду хоць 
ад на му дзі ця ці, у яго знік нуць пчо лы. У 
даў ней шыя ча сы лі чы ла ся, што менавіта 
з пер ша га Спа са пчо лы пе ра ста юць ра-
біць мёд.

НА ПЕР ШЫ СПАС МЁД СВЯ ЦІ

ЖКГ: пе ра за груз ка 
У СФЕ РЫ ЖЫЛ ЛЁ ВА-КА МУ НАЛЬ НАЙ ГАС ПА ДАР КІ 

ЧА КА ЮЦ ЦА ПРЫН ЦЫ ПО ВЫЯ ЗМЕ НЫ 


