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Проект Чёваш Республикин Цифра 
аталанёв.пе информаци политикин 
тата массёллё коммуникацисен мини-
стерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Табака хирĕç кĕрешмелли пĕтĕм тĕнчери кунра 
пирус туртма пăрахма никам та кая юлман. Шăпах 
майăн 31-мĕшне ĕнтĕ тĕнчипех юлашки сагарет 
кунĕ тесе те калаççĕ. 

Пирус туртма пăрахма йывăр. Çапах та специалист-
сем çак сиенлĕ йăларан хăвăрт та татăклăн уйрăлнине 
чи витĕмлĕ меслет тесе палăртаççĕ.

«Здоровая Россия» порталта çырнă тăрăх, тĕнчери 
кашни вуннăмĕш çын табак туртнине пула пуçланнă 
тата çивĕчленнĕ чирсенчен вилет. Вĕсенчен 10 про-
ценчĕ – хăйсем туртнăран мар, юнашар табак тăтă-
шах туртакансем пулнăран. Ăсчахсемпе медицина 
ĕçченĕсем табак туртни çыннăнне вăтамран 10 çул 
«вăрлать» теççĕ. Апла пулсан çак наркăмăша туянса 
çулталăкра миçе тенкĕ çилпе вĕçтерсе янине тата çав 
вăхăтрах организм мĕн тери хавшаса пынине шутла-
са пăхмалла. Специалистсем сигаретра çыннăн сы-
влăхĕшĕн хăрушă 70 тĕслĕ наркăмăшпа канцероген 
(усал шыçă пуçараканнисем) пулнине калаççĕ. Çакă 
табак туртакана самаях ĕнсе хыçтармалла пек. 

Сăмах май, статистика тата тĕрлĕ ыйтăмăн пĕтĕм-
летĕвĕ туртакан çын хăйĕн тупăшĕнчен сигарет туян-
ма çăкăр туяннинчен виçĕ хут нумайрах укçа тăкакла-
нине калаççĕ. 

Кун пек танлаштару хыççăн В. Давыдов-Анатрин 
сăвă йĕркисем аса килчĕç. Поэт хăйĕн сăввинче çын-
нăн хаклăхĕсем пирки çапла çырнăччĕ: «Вăл (çăкăр) 
пулсан эпир вăйлă, пуян... Унăн ячĕ ялан чи малта»... 

Ырри те çук мар: маларах асăннă порталта пĕлтернĕ 
тăрăх, Раççейре те сигарет туртакансен йышĕ çулсе-
ренех пĕчĕкленсе пырать. Хальхи вăхăтра çĕршывра 
пурăнакансен 65 проценчĕ ытла табак туртманнине 
палăртнă.

Чăваш Енре те, ытти регионти пекех, обществăлла 
вырăнсемпе пÿлĕмсенче табак туртассине чикĕлесе 

пыраççĕ. Çакă, паллах, сывă пурнăç йĕркине сарасси-
пе, çынсене табак тĕтĕмĕнчен хÿтĕлессипе тата табак 
туртнин сиенĕнчен хăтарассипе çыхăннă. 

2016 çулта  Чăваш Республикин Министрсен Каби-
нечĕн 108 номерлĕ «Об установлении дополнительных 
ограничений курения табака в отдельных обществен-
ных местах и в помещениях» йышăнăвĕ кун çути кур-
нăччĕ. Нумаях пулмасть, кăçалхи апрелĕн 8-мĕшĕнче, 
Чăваш Республикин Министрсен  Кабинечĕн 153 но-
мерлĕ йышăнăвĕпе унта улшăнусем кĕртнĕ. 

Çавна май çĕнĕ чикĕлевсем пур. Патшалăх влаç ор-
ганĕсем, вырăнти хăй тытăмлăх органĕсем вырнаçнă 
çуртсене кĕмелли вырăнтан 15 метртан çывăхра та-
бак туртма юрамасть. Çакăн пек йĕрке йăлари услу-
гăсемпе, суту-илÿ услугипе тивĕçтерекен объектсен, 
обществăлла апатлану объекчĕсен, пасар çурчĕсен, 
стационар мар суту-илÿ объекчĕсен таврашне те пыр-
са тивет. Пурте усă курмалли парковкăсенче те табак 
туртма юрамасть.

2016 çулти йышăнура конкретлă хăш-пĕр обществăл-
ла вырăнта табак туртма чарнине çирĕплетнĕччĕ: хула 
тата хулаçум транспорчĕн чарăнăвĕсенче тата вĕсен-
чен 15 метртан çывăхра; нумай хваттерлĕ çуртсен 
подъезчĕсенчен 15 метртан çывăхра; массăллă меро-
приятисем иртекен вырăнсенче; çул урлă çĕр айĕпе 
тата çÿлтен туса лартнă каçмалли вырăнсенче; сквер-
семпе парксен территорийĕсенче.

Республикăри медицина профилактика центрĕн 
специалисчĕсем табак туртнине пула чĕрепе юн ты-
марĕсен, сывлав органĕсен, эндокрин тытăмĕн, усал 
шыçă чирĕсем тата ытти чир-чĕр пуçланма тата 
çивĕчленме пултарнине асăрхаттараççĕ. Апла çак си-
енлĕ йăласăр пурăнма, пурнăç çулне май пур таран 
вăрăмлатса пыма тăрăшмалла.

Н. НИКОЛАЕВА хатĕрленĕ. 

Ыран – Табак туртмасёр ирттермелли п.т.м т.нчери кун

Табак туртни 
пурёнас =улсене «вёрлать»

Чăваш Республикинче «Культура» наци 
проекчĕн регион шайĕнчи «Творческие 
люди» проект пурнăçланать.

 Вăл чи малтанах пултаруллă ачасем-
пе çамрăксене аталанма пулăшакан, ытти 
ÿсĕмри çынсене те хăйсен пултарулăхне 
уçса пама май паракан пуçарусене вăя кĕр-
тессипе çыхăннă. Çавăнпа та Чăваш Енре 
пурăнакансене профессиллĕ искусствăри 
(музыка, театр, хореографи, халăх пулта-
рулăхĕ) çитĕнÿсене курса тăма условисем 
йĕркелесси тĕп задача пулса тăрать. 

Проекта пурнăçа кĕртсе çитернĕ вăхăта 
культурăна явăçтарнă çынсен шучĕ те палăр-
маллах ÿсмелле, культура сферинче ĕçле-

кенсен ăсталăхĕ те ÿссе пымалла. Ăсталăха 
ÿстермелли ятарлă вĕренÿ центрĕсем йĕрке-
лени, «Культура волонтерĕсен» программи 
вăя кĕни, грантсене тивĕçнĕ пултарулăх кол-
лективĕсен шучĕ çулсеренех ÿссе пыни тата 
ытти те регион проекчĕ ăнăçлă пурнăçланни-
не кăтартса парĕ.

Наци проекчĕсен республика порталĕнче 
палăртнă тăрăх, «Творческие люди» регион 
проектне пурнăçлама республика бюджетĕн-
чен 8,3 миллион тенкĕ уйăрма палăртнă. 
2024 çул тĕлне 1598 специалист ăсталăхне 
ÿстерессине, профессиллĕ мар 18 пулта-
рулăх коллективне грант парса пулăшма, 
837 волонтера «Культура волонтерĕсем» 

программăна явăçтарма планланă.
2019 çулта профессиллĕ союзсен, пулта-

рулăх пĕрлешĕвĕсен тата ытти обществăл-
ла пĕрлешÿн проекчĕсене конкурс мелĕпе 
суйласа илсе иккĕшне грант парса пулăшнă: 
«2019 год – Год театра в Российской Феде-
рации» тата «Культура Чувашии в лицах и 
событиях».

Пĕлтĕр Чăваш Енри культура сферинчи 
112 специалист ăсталăха ÿстернĕ. Вĕсем 
федераци шайĕнчи аслă пĕлÿ паракан шкул-
сенчи ятарлă курссенче вĕреннĕ. Пысăк 
мероприятисен шутĕнче – ача-пăча пулта-
рулăхĕн тĕрлĕ жанрлă икĕ фестивальне ирт-
терни: «Черчен чечексем» тата «Хрусталь-
ная веточка» (инвалид ачасем валли). Куль-
тура волонтерĕнче тăрăшма хатĕр çынсем 
те ятарлă сайтра  регистрациленме тытăннă. 

Асăннă проект Муркаш районне те çи-
трĕ. Кун пирки тĕплĕнрех район админи-
страцийĕн культура пайĕн пуçлăхĕ Лю-
бовь Рыжкова пĕлтерчĕ:

 – Чи малтанах палăртса хăвармалла, 
«Культура» наци проекчĕ шайĕнче Муркаш 
район администрацийĕпе Чăваш Ен Культу-
ра министерстви хушшинче регион проектне 
пирĕн район территорийĕнче пурнăçламал-
ли çинчен килĕшÿ тунă. 

Çавна май «Творческие люди» регион про-
екчĕ шайĕнче культура ĕçченĕсен ăсталăхне 
ÿстермелли программăпа Мăн Сĕнтĕр би-
блиотекин икĕ ĕçченĕ тата районти культура 
сферинче тăрăшакан тепĕр 3 специалист 
хăйсен ăсталăхне ятарлă вĕренÿ курсĕсенче 
ÿстерчĕç.  

Мăн Сĕнтĕрти библиотека кĕçех çĕнелсе 
илемленĕ, çынсен кăмăлне ытларах тивĕç-
терме тытăнĕ. Куçа курăнакан улшăнусем-
сĕр пуçне кунта ĕç тытăмĕ улшăнасси те 
куçкĕрет: çынсен информаци тĕлĕшĕнчи 

ыйтăвĕ хальхи вăхăтра питĕ анлă та тĕрлĕ 
енлĕ. Çĕнĕлле ĕçлекен тата çынсен халь-
хи вăхăтри ыйтăвĕсене туллин тивĕçтерме 
пултаракан культура учрежденийĕсенче 
вара ăста специалистсем ĕçлени те пысăк 
пĕлтерĕшлĕ. Санкт-Петербургри, Мускаври 
тата Кемерово хулинчи патшалăх культура 
институчĕсем «Общедоступные библиотеки 
нового поколения: услуги, пространство, пер-
сонал», «Менеджмент и маркетинг в сфере 
культуры», «Формирование фондов муници-
пальных музеев: учет и хранение» темăсем-
пе йĕркеленĕ вĕренÿ курсĕсенче ăсталăха 
ÿстерни пирĕн специалистсене малашнехи 
ĕçе тухăçлă та тĕрлĕ енлĕ пурнăçласа пыма 
пулăшатех тесе шутлатăп.

«Творческие люди» проект шайĕнче 
кăçал республикăра профессиллĕ мар 
пултарулăх  коллективĕсен фестиваль 
конкурсĕ пулса иртрĕ. Кăçалхи конкурса 
театр коллективĕсем, хореографи кол-
лективĕсем, академи хорĕсемпе вокалпа 
хор ансамблĕсем тата вĕрсе каламалли 
инструментсен оркестрĕсем хутшăнма 
пултарчĕç.  Çавна май пирĕн районти 
Оринин халăх театрĕ фестиваль конкур-
са «Борис Годунов» спектакль сыпăкĕпе 
хутшăнчĕ (сăн ÿкерчĕкре). «Театр кол-
лективĕсем» номинацире 1 степень ди-
плома тивĕçрĕ.

Регион проекчĕ шайĕнче палăртса хунă 
ытти фестивальпе конкурса та, вăл шутра 
онлайн мелпе иртекеннисене те, муркашсем 
активлă хутшăнаççĕ.

Пултаруллисене =ул у=са пама

Елена Солома-
тина диетолог 
врач  «Вечерняя 
Москва» издание 
черетлĕ сĕнÿсем 
панă, микрохумлă 
кăмакара ăшăтма 
юраман çимĕçсем 
пирки каласа 
кăтартнă.

Микрохумлă кăма-
кара шыв ăшăтма тăрăшмалла мар, унти условире вăл пĕр тан 
ăшăнать те пĕр харăс вĕреме пуçлать. Çапла майпа çын пиçсе 
каяс хăрушлăх та пур. Хупăлчапа çирĕп хупнă кирек епле савăт 
та кăмакара бомба евĕр пулса ларать, çавăнпа та хупăлчана 
уçма манмалла мар. 

Диетолог улма-çырлана унта ăшăтма сĕнмест, çапла тусан 
çимĕçри С витамин шайĕ чакать. Пан улмие вара унта мар, ду-
ховкăра пĕçерсен лайăх. Специалист палăртнă тăрăх, çимĕçе 
микрохумлă кăмакара ăшăтни унри усăлăха чакарать, хăш-пĕр 
çимĕç вара сиенлĕ те пулса тăрать. Хĕвелçаврăнăш ăшалани 
çимĕç пахалăхне пĕтерет кăна. Шпината, петрушкăна, сельде-
рее, редиса, кишĕре ăшăтнипе  вĕсенчи нитрат наркăмăшлă 
хутăш – нитрозамин пулса тăрать. 

Диета напитокĕсене те ăшăтма  тăрăшмалла мар. Сахăр вы-
рăнне усă курнă япаларан  организмшăн сиенлĕ хутăш – фор-
мальдегид  пулать.  Эксперт палăртнă тăрăх, ку хутăш сиен-
не мышьякпа танлаштарма май пур, вăл уйрăмах ачасемшĕн 
сиенлĕ. Çавăн пекех эксперт кăкăр сĕтне те ăшăтма сĕнмест, 
йÿçĕтнĕ сĕт продукчĕсенчи усăллă бактерисем те пĕтеççĕ. Ми-
крохумлă кăмакара ирĕлтернĕ ашпа пулла тепĕр хут шăнтма 
тата сивĕтме кирлĕ мар. 

Микрохумлё 
кёмака мелл.: 
=ав хушёрах ???

П.лни пёсмасть


