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Чым не ўроз ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых за хвор ван няў? 
Тым, што за пус кае яго заў-
сё ды стрэс. Стрэс — гэ та 
не аба вяз ко ва ней кае ве-
лі зар нае го ра, цяж кія пе-
ра жы ван ні і па ку ты. Гэ та 
яшчэ і прос та не пры ем ная 
сі ту а цыя, якая доў гі час не 
мо жа вы ра шыц ца. Ці, ска-
жам, шмат га до вая на пру-
жа ная пра ца.

Ка лі быць уваж лі вым да ся бе, 
то цяж ка не за ўва жыць, што да ця бе 
за ві таў стрэс:

— па чы на еш ад чу ваць па ста ян ную 
сто му;

— праб ле мы са сном (па вяр хоў ны 
сон, яр кія сны, каш ма ры, скла да нас ці 
з за сы нан нем);

— ран няе (на 2-3 га дзі ны ра ней) абу-
джэн не (гэ ты мо мант мо жа свед чыць 
пра дэ прэ сіў ны кам па нент не ўро зу);

— ад чу ван не раз бі тас ці пас ля нач-
но га сну (свед чан не та го, што нер во вая 
сіс тэ ма зня сі ле на і ар га ніз му па тра бу-
ец ца да па мо га);

— раз драж няль насць, зме на эмо-
цый, рэз кія пе ра па ды на строю.

— Па доб ныя ад чу ван ні ў роз ныя 
пе ры я ды ці ў пэў ных сі ту а цы ях пе ра-
жы ва юць усе лю дзі, — ка жа на мес нік 
га лоў на га ўра ча па ар га ні за цый на-
ме та дыч най ра бо це 3-й цэнт раль най 
ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін-
ска Ла ры са ДЗЯ НІ СА ВА. — Ад нак 
чым больш мы са бе гэ тыя ад чу ван ні 
за ба ра ня ем, тым глы бей яны ўка ра-
ня юц ца ў нас. Та му вель мі важ на не 
прос та ва ло даць сва і мі па чуц ця мі, але і 

ўмець да ваць ім вы хад. Па ра ды кштал-
ту «вазь мі ся бе ў ру кі», «ты гэ та мо-
жаш» толь кі раз драж ня юць.

На са мой спра ве стрэ сам кі ра ваць 
мож на. Для гэ та га даў ным-даў но рас-
пра ца ва ны спе цы яль ныя на ву ко ва аб-
грун та ва ныя пра гра мы, якія тлу ма чаць, 
як ства ра ец ца, на за па шва ец ца стрэс, 
што пры гэ тым ад бы ва ец ца ў ар га ніз ме 
і як гэ тыя стрэ сы пе ра ма гаць.

І не трэ ба ста віц ца да гэ та га скеп-
тыч на. Во пыт вы ка ры стан ня па доб ных 
пра грам ты ся чы і ты ся чы ра зоў да каз-
ваў сваю эфек тыў насць. Сло вам, чы-
тай це і паў та рай це:

1. Рэ жым пра цы і ад па чын ку. Пад 
пра цай вар та ра зу мець і ву чо бу, і хат нія 
кло па ты. У ар га ніз ме ге не тыч на за кла-
дзе ны ме ха нізм сну і ня спан ня. Акра мя 
та го, свой улас ны рытм мае кож ны наш 
ор ган. І з гэ тым нель га не лі чыц ца.

2. Ра цы я наль нае хар ча ван не. Яго на-
сы ча насць спа жыў ны мі рэ чы ва мі, жыц-
цё ва важ ны мі ві та мі на мі, мік ра эле мен-
та мі і мі не ра ла мі. Ві та мі ны гру пы В — 
ас но ва нар маль на га функ цы я на ван ня 
цэнт раль най нер во вай сіс тэ мы. Ві та мі-

ны А, С, Е — вы дат ны ан ты стрэ са вы 
комп лекс. Каль цый і маг ній да па ма-
га юць пе ра жы ваць «штор мы» і за-
хоў ваць раў на ва гу. І г.д.

3. Зло ўжы ваць нель га не толь кі 
ал ка го лем ці ні ка ці нам, але і та кі-
мі пра дук та мі, як ша ка лад і ка ва. 
Апош нія, як і ал ка голь, уз руш ва-
юць нер во вую сіс тэ му, шко дзяць 
ёй. Акра мя та го, усё пе ра лі ча нае 
спры яе раз віц цю за леж нас ці. А на-
вош та нам ліш нія за леж нас ці?

4. Па мяр коў ныя, рэ гу ляр ныя фі-
зіч ныя на груз кі. Ары ен та вац ца трэ-

ба на ўнут ра ны кам форт. Не здар ма ад-
ны бе га юць, дру гія пры ся да юць, а трэ-
ція пла ва юць. Мож на ха дзіць у ся рэд нім 
тэм пе 3-4 ра зы на тыд ні 40-60 хві лін. 
Га лоў нае, што лю быя прак ты ка ван ні 
сты му лю юць рас ход ад рэ на лі ну і за пус-
ка юць фі зіч ны, ця лес ны ме ха нізм вы вя-
дзен ня з ар га ніз ма рэшт каў ма лоч най 
кіс ла ты — на ступ стваў стрэ су, што на-
за па шва ец ца ў на шых мыш цах.

5. Рэ лак са цыя. Зноў жа, ад на му да-
па ма гае тут доб рая кні га, дру го му — 
цёп лая ван на. Але мно гім лю дзям гэ-
та га бы вае не да стат ко ва. А та му вар та 
па шу каць ура ча-псі ха тэ ра пеў та. Та кі 
ўрач вы ка рыс тоў вае спе цы яль ныя ме-
то ды кі — аў та ген ную трэ ні роў ку, ней-
ра мы шач ную рэ лак са цыю, асно вы 
ме ды та цыі, са ма гіп ноз, «глы бо кае 
ды хан не». Да па маг чы ча ла ве ку ава-
ло даць гэ ты мі ме то ды ка мі — зна чыць 
на ву чыць яго ро зум і це ла аў та ма тыч на 
скід ваць нер во вае, эма цый нае і фі зіч-
нае на пру жан не. А зна чыць — про ці-
ста яць стрэ сам.

�

Па вод ле слоў ура ча ўльтра гу ка вой 
ды яг нос ты кі 3-й га рад ской дзі ця чай 
клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Ве ра ні кі 
ПРА ЛЕС КІ, баць кі доў гі час лі чаць уме-
ра на ліш нюю ва гу дзі ця ці пры кме тай зда-
роўя. І вя дуць ма лое на пры ём да ўра ча 
са скар га мі на што за ўгод на — сэр ца біц-
цё, га лаў ны боль, па вы ша ную стам ляль-
насць, боль у жы ва це, але толь кі не на 
ліш нюю ва гу!

Сён ня дзі ця чыя эн да кры но ла гі вы дат-
на спраў ля юц ца з праб ле май ліш няй ва гі. 
Але толь кі пры ад ной умо ве — дзі ця са мо 
па він на ха цець раз ві тац ца з не па трэб-
ны мі кі ла гра ма мі. Ад нак і гэ та га бу дзе 
не да стат ко ва, ка лі ін шыя чле ны сям'і не 
па дтры ма юць па доб ны на мер. Ні ў якім 
ра зе нель га па кі даць дзі ця ці маг чы масць 
для ад ступ лен ня.

ШТО ПРЫ ВО ДЗІЦЬ 
ДА АТЛУС ЦЕН НЯ?

1. Праз мер нае, не зба лан са ва нае хар-
ча ван не. Тлус та га, муч но га, са лод ка га — 
шмат, ага род ні ны — мі зер.

2. Ад сут насць рэ жы му хар ча ван ня. 
Хар ча ван не рэд кае, з ак цэн там на вя-
чэр ні час.

3. Ма ла ру хо мы лад жыц ця.
У гру пе ры зы кі — дзе ці з ма сай це ла 

пры на ра джэн ні звыш 4 кг; дзе ці на штуч-
ным карм лен ні (ме на ві та яны ва ўзрос це 
да 1 го да да юць праз мер ную пры баў ку ў 
ва зе); дзе ці, якія ма ла ру ха юц ца або ма-
юць спад чын ную схіль насць, не да стат ко-
вую здоль насць спаль ваць тлу шчы (ка лі 

хоць бы адзін з баць коў мае ліш нюю ва-
гу); дзе ці, схіль ныя «за ядаць» свае пе ра-
жы ван ні, стрэс.

ПРЫЙ ШЛО 
І З СА БОЙ ПРЫВЯ ЛО

Па ру шэн не тлу шча ва га аб ме ну, 
аслаб лен не імун най сіс тэ мы, раз віц цё 
па та ло гіі з бо ку сэр ца і са су даў, па ру-
шэн не ра бо ты пад страў ні ка вай за ло зы 
з ры зы кай раз віц ця цук ро ва га дыя бе ту, 
па ве лі чэн не на груз кі на па зва ноч нік і су-
ста вы, па ру шэн не по ста ці або ска лі ёз, 
раз віц цё плос ка ступ нё вас ці.

Ды яг наз «атлус цен не» дзі ця ці вы-
стаў ляе гру па спе цы я ліс таў — пе ды ятр, 
эн да кры но лаг і не ўро лаг (ча сам і псі ха-
не ўро лаг).

ЯКІМ БУ ДЗЕ ЛЯЧЭННЕ?
� Ля чэб ная фіз куль ту ра.

� Ка рэк цыя хар ча ван ня (з аба вяз ко-
вым пад тры ман нем бял ку, не аб ход на га 
для рос ту і раз віц ця).

� Фі зі я тэ ра пія (вод ныя пра цэ ду ры, 
за гар тоў ван не).

Ля чэб нае га ла дан не, хут кія тэм пы зні-
жэн ня ва гі не пры мя ня юц ца.

Менш за 20 пра цэн таў дзя цей ва 
ўзрос це ад 3 да 7 га доў ма юць да дат-
ко вую фі зіч ную на груз ку ў вы гля дзе за-
ня ткаў у спар тыў ных сек цы ях. Дзе ці з 
ліш няй ва гой не ро бяць ра ніш нюю гім-
нас ты ку (і на ват прос та раз мін ку), яны 
не ве да юць, што та кое за гар тоў ван не, 
а гуль ні і прак ты ка ван ні на ву лі цы зда-

ра юц ца ў іх жыц ці рэд ка. 
Што і ка заць, боль шасць 
на шых сем' яў не прак ты-
куе ся мей ны спорт і азда-
раў лен чую фіз куль ту ру. 
Фі зіч ная па сіў насць толь кі спры яе зні-
жэн ню са ма ацэн кі, за мкнё нас ці. І па ста-
ян на зна хо дзіц ца апраў дан не для сва ёй 
па сіў нас ці. Дзі ця ля жыць на ка на пе з бу-
лач кай, гля дзіць тэ ле ві зар, а ба бу ля яшчэ 
і па ту рае гэ та му: «Ты ўсё роў на ў нас 
са мы пры го жы, са мы ра зум ны».

Ка лі вы з лі ку баць коў, што ду ма юць, 
то як ма га хут чэй спла ну е це ві зіт да эн-
да кры но ла га.

Ад нак і да та го ві зі ту, і апра ча яго не аб-
ход на за бяс пе чыць дзі ця ці зна хо джан не 
на све жым па вет ры. Толь кі пры да стат ко-
вым і рэ гу ляр ным па ступ лен ні кіс ла ро ду 
тлу шчы акіс ля юц ца і ўты лі зу юц ца. Так 
што хоць бы ў са мым звы чай ным тэм пе 
не аб ход на гу ляць 2 га дзі ны што дня!

ФІ ЗІЧ НЫЯ 
ПРАКТЫКАВАННІ 
ДЛЯ РЭГУ ЛЯР НА ГА 
ВЫКАНАН НЯ

Паў та раць 6-8 ра зоў. Асаб лі вая ўва-
га — вы ды ху. Яго трэ ба ра біць у мо мант 
мак сі маль на га на пру жан ня.

1. Сес ці на пад ло гу, но гі вы цяг нуць 
на пе рад, ру кі пе рад са бой у «за мку». 
«Кро чым» у ста но ві шчы се дзя чы на пе-
рад-на зад і ўпра ва-ўле ва.

2. Сес ці на пад ло гу, но гі вы цяг нуць 
на пе рад, ру ка мі аба пер ці ся аб пад ло гу 
за спі най. На вы ды ху вы гнуц ца на верх, 
ада рваць сцёг ны ад пад ло гі. Вяр нуц ца 
на зад і вы дых нуць.

3. Лег чы на спі ну, ру кі ўздоўж ту ла ва. 
Зра біць тра ды цый ны «ве ла сі пед»: кру-
ціць на га мі, ні бы та едзеш на ве ла сі пе дзе. 
Ды хан не воль нае.

4. Сес ці на пад ло гу. Ру ка мі кра нуць 
паль цы ног, за тым лег чы на спі ну з ру-
ка мі за га ла вой. На вы ды ху вяр нуц ца ў 
зы ход нае ста но ві шча.

5. Лег чы на спі ну, ру кі ўздоўж ту ла ва. 
Пад ні маць і апус каць пра мыя но гі. Пас-
ля 3-4 паў то раў апус ціць но гі па воль на. 
Чым блі жэй но гі да пад ло гі, тым даў жэй 
тры маць іх уз ня ты мі.

6. Стаць на ка ле ні, ру ка мі аба пер ці ся 
на пад ло гу. Пе ра нес ці ва гу це ла на ру кі, 
на вы ды ху вы пра стаць но гі, па гля дзець 
на свае ка ле ні.

7. Стаць на ка рач кі жы ва том уго ру. 
Па воль на па ха дзіць у та кім ста но ві шчы 
на пе рад-на зад.

8. Лег чы на жы вот, ру кі вы цяг нуць на-
пе рад. Пад няць пра мыя ру кі і но гі ўго ру 
(на вы ды ху), за тры мац ца. Кры ху па ка-
чац ца на жы ва це на пе рад-на зад.

9. Стаць на ка рач кі жы ва том уніз. Пад-
няць на вы ды ху пра вую на гу і ле вую ру ку 
па ра лель на пад ло зе. Пас ля на ад ва рот. 
Мо жа спат рэ біц ца ней кі час на асва ен не 
гэ та га прак ты ка ван ня.

10. Стаць на ка ле ні, вы пра стаць ру кі 
пе рад са бой у «за мку». Сес ці на пад ло гу па 
чар зе на пра ва-на ле ва, без да па мо гі рук.

11. Лег чы на спі ну, ру кі ўздоўж ту ла-
ва. На вы ды ху ўзняць пра мыя но гі, за-
вес ці за га ла ву, імк ну чы ся да кра нуц ца 
да пад ло гі паль ца мі. Па воль на вяр нуц ца 
ў зы ход нае ста но ві шча.

12. Лег чы на спі ну. Па клас ці на жы-
вот лёг кі прад мет (мож на мяк кую цац ку). 
На вы ды ху — вы пу чыць жы вот, пад няць 
прад мет, на вы ды ху ўцяг нуць жы вот, 
апус ціць прад мет.

Не вар та ба яц ца, што дзі ця пе ра гру-
зіц ца. Гэ та ра зум ныя фі зіч ныя на груз кі, 
з які мі не аб ход на спраў ляц ца. Прос та на-
па чат ку мож на ра біць боль шыя ін тэр ва лы 
па між прак ты ка ван ня мі. Да лей комп лекс 
трэ ба ўсклад няць.

На дзей ны спо саб за ха ваць зда роўе 
дзі ця ці — усім чле нам яго сям'і тры мац ца 
зда ро ва га ла ду. Усё ж та кі дзе ці ка пі ру-
юць да рос лых.

�

ХТО ВЕ РЫЦЬ 
У ПРЫ МХІ, 
ТОЙ НА «КРУЧ КУ»

Пры мхі дзіў ным чы нам ува хо дзяць 
у жыц цё лю дзей і аказ ва юць моц-
нае ўздзе ян не на пры няц це ра шэн-
няў. Як бы смеш на гэ та ні гу ча ла, 
але не ка то рыя лю дзі ве раць у пры-
кме ты — у пус тыя вёд ры, чор ных 
ка тоў, якія пе ра бя га юць да ро гу, і 
імк нуц ца не як зні зіць ве ра год насць 
не пры ем ных на ступ стваў.
Ка лі хоць ад ной чы пры кме та «спра-
ца ва ла», то ўжо не важ на, што ты, 
па вя лі кім ра хун ку, да рос лы ча ла-
век, упэў не ны ў са бе, з пэў ны мі ін-
тэ ле кту аль ны мі здоль нас ця мі. Ты 
чар го вы раз уба чыў чор ную кош ку 
і... плю еш праз ле вае пля чо або ча-
ка еш, па куль нех та ін шы прой дзе 
пе рад та бой і возь ме на ся бе ўдар 
лё су.

— Пры мхі мож на вы явіць на ват у са-
мым су час ным гра мад стве, — ка жа псі-
хо лаг Мінск ага га рад ско га клі ніч на га 
псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Аляк санд-
ра ДУ ДА РА ВА. — Гэ тыя пе ра ка нан ні, 
за сна ва ныя на стра ху пе рад не вя до мым 
і спро бе кант ра ля ваць бу ду чы ню, вы ка-
рыс тоў ва юц ца не за леж на ад са цы яль-
на га і эка на міч на га ста ту су гра мад ства, 
ад по лу і ўзрос ту ча ла ве ка. Рус кае «суе-
верие» азна чае ве ру ў неш та да рэм нае 
(«всуе» — да рэм на, і «верье» — пе ра-
ка нан не, ве ра). Пры мхі — гэ та ўяў лен ні, 
якія пе ра да юц ца з па ка лен ня ў па ка лен-
не, з да па мо гай якіх лю дзі шу ка юць аба-
ро ны, маг чы мас ці кант ра ля ваць па дзеі, 
зна хо дзіць кам пра мі сы.

Пры мхі — гэ та і на ша жа дан не зра-
зу мець не зра зу ме лае, не вя до мае. Та кім 
чы нам лю дзі спра бу юць атры маць ула-
ду над вон ка вым све там, кант ра ля ваць 
тое, што ад бы ва ец ца. Тут жа трэ ба мець 
на ўва зе і на шу аба ро ну пе рад стра хам 
ста рэн ня, смер ці, рэ аль нас ці. Ілю зор ныя 
ве ра ван ні аслаб ля юць ад чу валь насць 
бо лю, звя за на га са стра та мі, адзі но тай, 
не раз дзе ле ным ка хан нем, дэ прэ сі яй, ад-
сут нас цю сэн су жыц ця, не па збеж нас цю 
смер ці. Ве ра ван ні пад ба дзёр ва юць ча ла-
ве ка, не да зва ля юць да ве дац ца пра свае 
па чуц ці, дум кі і жа дан ні.

Спе цы я ліс ты ўказ ва юць і на тое, што 
за ба бо ны з'яў ля юц ца ме ха ніз мам псі-
ха ла гіч най аба ро ны, са ма да па мо гі для 
лю дзей, якія пе ра жы ва юць па ста ян ны 
не спа кой, з цяж кас цю пе ра но сяць стан 
ня пэў нас ці, ма юць па трэ бу ў псі ха ла гіч-
ным кант ро лі.

Пры мхі вы дат на спры я юць ма ні пу-
ля тыў на му ўздзе ян ню. Той, хто ве рыць 
у за ба бо ны, больш ураз лі вы і заў сё ды 
мо жа стаць для не ка га мі шэн ню. Ча ла-
ве ка тры вож на га, па лах лі ва га, які зна-
хо дзіц ца ў ней кай скла да най сі ту а цыі, 
да во лі прос та пры му сіць па ве рыць у 
ней кую звыш сі лу і тое, што яна мо жа 
да па маг чы. Сло вам, гэ та «кру чок», на 
які заў сё ды мож на за ча піць ча ла ве ка. 
Каб не пад да цца псі ха ла гіч на му ўздзе-
ян ню, не аб ход на ад ва жыц ца ўзяць на 
ся бе ад каз насць за сваё жыц цё, са ма-
стой на аб дум ваць і ўзваж ваць ра шэн ні, 
кры тыч на ста віц ца да лю бой сі ту а цыі. 
Сме ласць і ра шу часць да зва ля юць нам 
жыць поў ным, яр кім жыц цём, не ба ю чы ся 
не па збеж ных па дзей і не ма ю чы ча сам 
на гэ та не аб грун та ва ных пры чын.

�

Звыш 50-ці га доў на вар це дзі ця-
ча га зда роўя ста іць ту бер ку лі на-
вая про ба Ман ту. Яна да зва ляе 
вы зна чыць на яў насць ту бер-
ку лёз най ін фек цыі ў ар га ніз ме 
дзі ця ці — стан ін фі цы ра ва нас ці. 
Ад нак вы зна чыць сту пень ры зы-
кі раз віц ця са мо га за хвор ван ня 
не ўяў ля ла ся маг чы мым. Ця пер з 
гэ тай за да чай спраў ля ец ца Дыя-
скін тэст — унут ры ску ра ная про ба 
з вы ка ры стан нем ту бер ку лёз на га 
рэ кам бі нант на га (штуч на ство ра-
на га) алер ге на.

— Дыя скін тэст рас пра ца ва ны ў 
НДІ фтызіяпульманалогіі Мас коў скай 
ме ды цын скай ака дэ міі імя І.М. Се ча-
на ва, — тлу ма чыць за гад чы ца дзі-
ця ча га дыс пан сер на га ад дзя лен ня 
1-га га рад ско га су праць ту бер ку лёз-
на га дыс пан се ра г. Мін ска Ма ры на 
ЛЕЎЧАН КА. — У Ра сіі за час пры мя-
нен ня з 2009 го да ён па ка заў вы со кую 
эфек тыў насць. У асно ве тэс та — вы зна-

чэн не рэ ак цыі ар га ніз ма на спе цы яль-
ныя рэ чы вы, якія су стра ка юц ца толь кі 
ў ак тыў ных мік ро бах уз бу джаль ні каў 
ту бер ку лё зу. Рас твор для па ста ноў кі 
Дыя скін тэс та змя шчае толь кі сін тэ-
тыч ныя бял кі, вы ра шча ныя ў кі шэч най 
па лач цы. Прэ па рат не так січ ны, не вы-
клі кае алер гіч най рэ ак цыі.

У на шай кра і не пра вя дзен не Дыя-
скін тэс та па ча ло ся ў маі.

КА МУ ПРЫ ЗНА ЧА ЮЦЬ?
� тым, хто пра жы вае ў ача гу ту бер-

ку лёз най ін фек цыі;

� для ды яг нос ты кі ту бер ку лё зу (і 
дзе цям, і да рос лым);

� у 15, 16 і 17 га доў што год.
Вы нік проб ацэнь ва ец ца праз 72 га-

дзі ны. Рэ ак цыя мо жа быць ад моў най, 
су мнеў най і ста ноў чай. Дзе ці з су мніў-
ным і ста ноў чым вы ні кам у блі жэй шыя 
два тыд ні па він ны прай сці кан суль та-
цыю ў фты зі ят ра. У та кіх вы пад ках ёсць 

вя лі кая ве ра год насць та го, што дзі ця 
ўжо хва рэе на ту бер ку лёз або мае на 
гэ ты мо мант вя лі кую ры зы ку за хва рэць 
на яго. Фты зі ятр вы зна чае не аб ход ны 
комп лекс ды яг нас тыч ных і пра фі лак-
тыч ных ме ра пры ем стваў у кож ным кан-
крэт ным вы пад ку.

Ту бер ку лі на вая про ба Дыя скін тэст 
пры мя ня ец ца ў спа лу чэн ні з кла січ най 
ту бер ку лі на ды яг нос ты кай (про ба Ман-
ту). Комп лекс ны па ды ход да вы яў лен-
ня ту бер ку лё зу ў дзя цей за бяс печ вае 
свое ча со васць ды яг нос ты кі.

Су раць па ка зан ня мі з'яў ля юц ца вост-
рыя і хра ніч ныя за хвор ван ні пад час аб-
васт рэн ня.

P.S. У Бе ла ру сі за хва раль насць на 
ту бер ку лёз ся род дзі ця ча га на сель ніц-
тва ад на з са мых ніз кіх у Еў ро пе. Ад нак 
па гро за гэ та га не бяс печ на га ін фек цый-
на га за хвор ван ня ў дзя цей уз рас тае — 
ту бер ку лёз стаў больш агрэ сіў ным, бо 
з'я ві лі ся фор мы, устой лі выя да ле каў.

�

«Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра 
вы яў лен не та кой бак тэ рыі, як 
хе лі ка бак тар пі ла ры, па ана лі-
зе кры ві. У якіх вы пад ках мож-
на звяр тац ца да та ко га ме та ду 
аб сле да ван ня?

Вік то рыя Бой ка, г. Мінск».

За гад чы ца 1-га тэ ра пеў-
тыч на га ад дзя лен ня 11-й га-
рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 
Іры на УЛАСІК:

— Пра віль ная ды яг нос ты ка 
Helіcobacter pylorі — не аб ход ная 
ме ра на шля ху да па праў кі. Су-
час ныя ме та ды ды яг нос ты кі да-
зва ля юць вы явіць мік ра ар га нізм 
з да па мо гай двух не ін ва зіў ных 
ме та даў аб сле да ван ня.

Пер шы ме тад — ды халь ны 
ўрэ азны тэст. Да зва ляе вы-
зна чыць за се ле насць слі зіс тай 
аба лон кі страў ні ка гэ ты мі бак-
тэ ры я мі. Ды халь ны ана ліз на 
Helіcobacter pylorі — ап ты маль-

ны для кант ро лю эфек тыў нас ці 
пра ве дзе най тэ ра піі. Пра вод зяць 
да сле да ван не на шча: бя руць 
про бы па вет ра, якое вы ды ха ец-
ца. По тым па цы ент ужы вае лёг кі 
сня да нак (сок, ма ла ко і інш.) і ра-
зам з ім тэс та вы суб страт. Да лей 
на пра ця гу га дзі ны з ін тэр ва лам 
15 хві лін бя руц ца ча ты ры про бы 
па вет ра, якое вы ды хае па цы ент. 
Тэст пра во дзіц ца з да па мо гай 
мас-спект ро мет ра, які вы зна чае 
ў па вет ры ста бі лі за ва ны іза топ.

Пры вы ка ры стан ні ды халь на-
га ўрэ азна га тэс та не праў дзі вы 
вы нік мож на атры маць у 4-10 
пра цэн тах вы пад каў. Па мыл ко-
ва ад моў ныя вы ні кі маг чы мыя ў 
па цы ен таў, якія пры ма лі пе рад 
да сле да ван нем ан ты сак ра тор-
ныя і віс мутз мя шчаль ныя прэ-
па ра ты, з-за ча го рэ ка мен ду ец-
ца звяр тац ца да та ко га ме та ду 
да сле да ван ня не ра ней як праз 

ме сяц пас ля ўжы ван ня гэ тых 
прэ па ра таў.

Дру гі ме тад — іму на ла гіч ны 
(ана ліз вя ноз най кры ві). За сна ва ны 
на вы яў лен ні ў хво рых, ін фі цы ра ва-
ных Helіcobacter pylorі, спе цы фіч ных 
ан ты це лаў, якія мож на вы явіць у сы-
ва рат цы кры ві праз 3-4 тыд ні пас ля 
ін фі цы ра ван ня. Да стат ко ва вы со кі 
тытр ан ты це лаў за хоў ва ец ца на ват 
у пе ры я дзе клі ніч най рэ мі сіі за хвор-
ван ня. Ад моў ным тэст ста но віц ца 
пас ля па спя хо ва га ан ты бак тэ ры-
яль на га ля чэн ня, што да зва ляе вы-
ка рыс тоў ваць ме тад для кант ро лю 
эфек тыў нас ці та кой тэ ра піі. Вар та 
толь кі ўліч ваць, што ан ты це лы да 
роз ных ан ты ге наў бак тэ рыі мо гуць 
пры сут ні чаць у кры ві на пра ця гу 
го да пас ля ан ты хе лі ка бак тар на га 
ля чэн ня, а та му звяр нуц ца да гэ та га 
ме та ду рэ ка мен ду ец ца не ра ней як 
праз год.

�

Ан ты стрэсАн ты стрэс  ��

АД НЕ ЎРО ЗУ — РЭ ЖЫМ ДНЯ

Но вае ў ды яг нос ты цыНо вае ў ды яг нос ты цы  ��

Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

ХЕ ЛІ КА БАК ТАР ВЫ ЗНА ЧА ЕЦ ЦА 
І ПА КРЫ ВІ

Дзе ці з ліш няй ва гой — гэ та праб ле ма не ліш ня га пі раж ка або цу кер кі. Усё 
знач на скла да ней. За дай це са бе пы тан ні кштал ту: «Як я пра вёў мі ну лыя 
вы хад ныя з дзець мі? Як даў но я раз ліч ваў ка ла рый насць страў, якія га ту-
юц ца для сям'і? Ці раз ва жаў я над су мя шчаль нас цю ўжы тых пра дук таў? 
Ці імк ну ся я за ха ваць пад час га та ван ня ві та мі ны? Што я ве даю пра важ ныя 
для раз віц ця і рос ту дзі ця ці мі не ра лы?».
Дзе ці не ў ста не па куль аца ніць уз дзе ян не на нер во вую сіс тэ му шмат га-
дзін на га пра гля ду тэ ле ві за ра, пра ана лі за ваць шко ду для пад страў ні ка вай 
за ло зы ад ужы ван ня «Ко ка-ко лы» ці «Спрай ту», усвя до міць, ча му не ка рыс-
на цэ лы дзень ва ляц ца ў лож ку з на вуш ні ка мі ў ву шах? Так што ад каз ваць 
за ўсё гэ та па він ны да рос лыя.

Ліш няя ва гаЛіш няя ва га  ��

ІДЗІ ПА ГУ ЛЯЙ!

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  ��

Матэрыялы выпуску падрыхтава Святлана БАРЫСЕНКА. 

ЁСЦЬ ПРО БА МАН ТУ, 
А ЁСЦЬ ДЫЯ СКІН ТЭСТ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 867 741 797 431

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 7 254 8 095

4 Средства в Национальном банке 1103 4 460 918 4 212 254

5 Средства в банках 1104  1 687 921 629 280

6 Ценные бумаги 1105  10 218 300 5 963 588

7 Кредиты клиентам 1106 49 915 004 43 741 299

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 788 289 701 816

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 2 364 737 1 774 266

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 247 -

12 Отложенные налоговые активы 1111 - -

13 Прочие активы 1112 541 780 573 893

14 ИТОГО активы 11 70 852 191 58 401 922

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 3 332 505 526 110

17 Средства банков 1202 8 333 128 7 614 172

18 Средства клиентов 1203 41 818 922 32 009 215

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  5 652 292 7 562 132

20 Производные финансовые обязательства 1205 936 -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

22 Прочие обязательства 1207 403 780 722 387

23 ВСЕГО обязательства 120 59 541 563 48 434 016

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 6 803 635 6 603 635

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 934 879 506 659

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 413 121 1 151 839

29 Накопленная прибыль 1215 2 158 993 1 705 773

30 ВСЕГО собственный капитал 121 11 310 628 9 967 906

31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 70 852 191 58 401 922

(в миллионах белорусских рублей)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь – июнь 2014 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Белагропромбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 4 699 920 4 915 191

2 Процентные расходы 2012 3 667 513 3 522 257

3 Чистые процентные доходы 201 1 032 407 1 392 934

4 Комиссионные доходы 2021 517 985 488 843

5 Комиссионные расходы 2022 106 697 112 571

6 Чистые комиссионные доходы 202 411 288 376 272

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 146 478

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (6 095) 8 931

9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 238 278 131 739

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (1 634) (3 254)

11 Чистые отчисления в резервы 207 187 030 426 371

12 Прочие доходы 208 432 990 298 475

13 Операционные расходы 209 985 935 840 183

14 Прочие расходы 210 128 439 127 865

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 805 976 811 156

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 138 918 233 512

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 667 058 577 644

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

И.о. Председателя Правления Н.П.Шевцова

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания «14» июля 2014 г.

http://belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/
quarterly-reporting/date_july/

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

время работы Контакт-Центра Банка 
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни 

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), 
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи. 
Консультации оказываются бесплатно. 


