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Прэ мія «Ат ле ты ка» ста ла 

тра ды цый най, вось ужо 

пяць га доў за пар у па чат-

ку го да Бе ла рус кая фе дэ-

ра цыя лёг кай ат ле ты кі вы-

зна чае най леп шых спарт-

сме наў і трэ не раў мі ну ла га 

го да, уз на га родж ва ю чы іх 

вы тан ча ны мі брон за вы мі 

ста ту эт ка мі.

З го ду ў год цы ры мо нія ўру-

чэн ня прэ міі ста но віц ца ўсё 

больш маш таб най, а ўзяць за-

па вет ную ста ту эт ку для спарт-

сме наў ста но віц ца ўсё больш 

прэ стыж на. «Ка лі мы па чы на-

лі, бы ло вель мі шмат скеп тыч-

ных ка мен та ры яў: «На вош та? 

Мож на бы ло б на кі ра ваць сі лы 

і срод кі на ней кія ін шыя па чы-

нан ні!» Але сён ня ві да воч на: 

«Ат ле ты ка» апраў да ла ся бе на 

ўсе 100 пра цэн таў, — за ўва жае 

кі раў нік Бе ла рус кай фе дэ ра-

цыі лёг кай ат ле ты кі Ва дзім 

ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ. — Да стат ко ва 

па слу хаць ка мен та рыі спарт-

сме наў, якія ад зна ча юць: за-

ва я ван не гэ тай ста ту эт кі ста-

ла для іх важ ным сты му лам. 

Унут ра ную кан ку рэн цыю ні хто 

не ад мя няў. Асаб лі ва, ка лі га-

вор ка не пра ней кія ўнут ра ныя 

раз бор кі ў сек та ры або на да-

рож ках, а пра пуб ліч нае пры-

знан не».

Сё ле та ме ра пры ем ства пе-

ра тва ры ла ся ў са праўд ны баль. 

Ат ле ты, якіх мы звы чай на пры-

вык лі ба чыць у спар тыў ным 

адзен ні на бе га вых да рож ках 

і ў лёг ка ат ле тыч ных сек та рах, 

пе ра апра ну лі ся ў баль ныя су-

кен кі і смо кін гі. Тут са бра лі ся 

не толь кі са мі спарт сме ны, але і 

ўся лёг ка ат ле тыч ная сям'я — 

трэ не ры, суд дзі, лю дзі, якія ўжо 

за вяр шы лі сваю спа бор ніц кую 

кар' е ру, але ўнес лі вя лі кі ўклад 

у раз віц цё гэ та га ві ду спор ту. 

Пры сут ныя яшчэ раз пад вя-

лі вы ні кі 2018 го да і ўспом ні лі 

яго са мыя яр кія мо ман ты. Да-

рэ чы, ле тась на шыя лёг ка ат ле-

ты ўста на ві лі 27 на цы я наль ных 

рэ кор даў і за ва я ва лі на між на-

род ных спа бор ніц твах ме да лі 

ўсіх якас цяў, так што ўспом ніць 

са праў ды бы ло што.

Тра ды цый на спе цы яль ная 

ўзна га ро да ўру ча ец ца ў ча ты-

рох уз рос та вых ка тэ го ры ях: 

«Юна кі», «Юні ё ры», «Мо ладзь» 

і «Да рос лыя». Най леп шай 

спарт смен кай кра і ны па вы ні-

ках 2018 го да пры зна на Воль га 

Ма зу ро нак. На га да ем, бе ла рус-

ка вый гра ла чэм пі я нат Еў ро пы 

на ма ра фон скай дыс тан цыі. 

Увесь свет аб ля це лі здым кі, як 

у Бер лі не Воль га зма га ла ся не 

толь кі з пя ку чым сон цам, але і 

з на са вым кры ва цё кам. Ад зна-

чым, што Ма зу ро нак з'яў ля ец ца 

рэ кард смен кай кра і ны ў ма ра-

фо не і паў ма ра фо не.

Ся род муж чын най леп шым 

лёг ка ат ле там быў на зва ны ска-

кун у вы шы ню Мак сім Не да-

се каў, які за ва я ваў ся рэб ра ны 

ме даль на чэм пі я на це Еў ро пы. 

Да рэ чы, Мак сім адзі ны спарт-

смен за пяць га доў, яко му на 

ад ной цы ры мо ніі ўда ло ся ўзяць 

ад ра зу дзве ўзна га ро ды. Ён жа 

стаў най леп шым ся род хлоп-

цаў у ка тэ го рыі «Мо ладзь».

У гэ тай жа ка тэ го рыі ся род 

дзяў чат ста ту эт ку атры ма ла 

Эль ві ра Гер ман, ма ла дая бя-

гун ня вый гра ла за ла ты ме даль 

да рос ла га чэм пі я на ту Еў ро пы ў 

бе гу на 100 метраў з бар' е ра мі.

У ка тэ го рыі «Юні ё ры» ся род 

дзяў чат пе ра мо гу свят ка ва ла 

Ка ры на Та ран да — чэм пі ён ка 

све ту (U-20) па скач ках у вы-

шы ню, фі на ліст ка чэм пі я на ту 

Еў ро пы, пе ра мож ца чэм пі я на-

таў і куб каў Бе ла ру сі, рэ кард-

смен ка кра і ны ся род юні ё раў.

Най леп шым спарт сме нам 

у гэ тай уз рос та вай ка тэ го рыі 

пры зна ны ся рэб ра ны пры зёр 

юні ёр ска га чэм пі я на ту све ту, 

рэ кард смен Бе ла ру сі (U-20) — 

Яў ген Ба гуц кі (кі дан не дыс ка).

У ка тэ го рыі «Юна кі» пе ра-

мож ца мі ста лі Лі за ве та Дорц 

(штур хан не яд ра) і Аляк сей Алек-

санд ро віч (штур хан не яд ра).

Най леп шай ка ман дай го да 

пры зна на жа но чая ка ман да 

ў ма ра фо не ў скла дзе Воль гі 

Ма зу ро нак, Ма ры ны Да ман-

цэ віч, На стас сі Іва но вай і Ні ны 

Са ві най.

Пе ра мож цы ў ін шых на мі-

на цы ях:

«Пра рыў го да» — Дзміт рый 

На бо каў (скач кі ў вы шы ню);

«Ад крыц цё го да» — Ві таль 

Жук (мна га бор'е);

«Учы нак го да» — Алі на Та-

лай (бег з бар' е ра мі);

«Ха рак тар го да» — Воль га 

Ма зу ро нак (ма ра фон).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

СПАР ТЫЎ НЫ «ОС КАР»
На зва ны най леп шыя лёг ка ат ле ты кра і ны

ЯКІЯ ХВА РО БЫ 
НЕ ДА ЗВО ЛЯЦЬ 
СЕС ЦІ ЗА РУЛЬ?

Ме сяц та му Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

пры ня ло па ста но ву № 88. Яна рэг ла мен-

туе пе ра лік хва роб, якія пе ра шка джа юць 

кі ра ван ню транс парт ны мі срод ка мі. Аб 

тым, што ж змя ні ла ся ў гэ тай сфе ры, 

рас каз вае кан суль тант упраў лен ня ме ды-

цын скай экс пер ты зы га лоў на га ўпраў лен-

ня ар га ні за цыі ме ды цын скай да па мо гі, 

зва ро таў гра ма дзян і юры дыч ных асоб 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Іры на БОЛ-

ДЫ РА ВА.

— Усе на ва цыі да ты чац ца толь кі ка тэ го рыі B. 

Га лоў ная з іх — адзі ны па ды ход у до пус ку да 

кі ра ван ня. Знік па дзел на ка тэ го рыі з пра вам 

най му на ра бо ту і без яго.

Змя ні лі ся і тэр мі ны аба вяз ко ва га пе раа гля ду 

кі роў цаў. На прык лад, у ча ла ве ка зда рыў ся ін-

фаркт мі я кар да. Ра ней ён му сіў з'яў ляц ца пас ля 

гэ та га на паў тор ную мед ка мі сію са ма ме ней 

праз год з паў тор ным агля дам праз два нац цаць 

ме ся цаў. За раз ча са вы цэнз змен шыў ся да 

шас ці «стар та вых ме ся цаў». Акра мя та го, што-

га до вы пе ра агляд рас паў сюдж ва ец ца толь кі на 

пер шыя два га ды пас ля ды яг нос ты кі гэ тай хва-

ро бы. Да лей тэр мін па вя лі ча ны да двух га доў.

Змен шыў ся і пе ра лік ме ды цын скіх су праць-

па ка зан няў да кі ра ван ня. На прык лад, жан чы ны 

з тэр мі нам ця жар нас ці больш за трыц цаць тыд-

няў за руль са дзіц ца пра ва на ме лі. Ця пер жа 

гэ тае аб ме жа ван не зня тае.

Ста не пра сцей і ін ва лі дам з па ру шэн ня мі 

функ цый апор на-ру халь на га апа ра ту. Яны здо-

ле юць улад коў вац ца кі роў ца мі, на прык лад, у 

так сі. Гэ та да ты чыц ца і тых, хто мае гру пу па 

слы ху. І гэ та яшчэ не ўсё. На прык лад, кі роў ца 

з двух ба ко вай глу ха той пра хо дзіў пераагляд

раз на два га ды. Ця пер жа — кож ныя пяць.

А вось па ра дак агля ду кі роў цаў за стаў ся 

ра ней шым. Як і па ды ход да ін шых ка тэ го рый, 

акра мя В.

Пра ект па ста но вы рас пра цоў ваў ся пры ўдзе-

ле га лоў ных штат ных і па за штат ных спе цы я ліс-

таў Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. На ўзбра ен не 

бра лі ся нар ма тыў на-пра ва выя ак ты ў га лі не 

ахо вы зда роўя, ар га ні за цыі да рож на га ру ху. 

Улі чы лі і прак тыч ны до свед ра ней шых па ста ноў, 

клі ніч ныя пра та ко лы аб сле да ван няў і но выя ме-

та ды ля чэн ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Уз ро вень за хва раль нас ці 

вост ры мі рэ спі ра тор ны мі за-

хвор ван ня мі і ві ру сам гры пу 

ў кра і не за ста ец ца на ніз кім 

уз роў ні. Рэ гіст ру юц ца адзін-

ка выя спа ра дыч ныя вы пад кі 

гры пу.

— Апош нім ча сам у жы ха роў 

Бе ла ру сі што год рэ гіст ру ец ца ка-

ля 2 міль ё наў эпі зо даў вост рых 

рэ спі ра тор ных ін фек цый. З іх тры 

чвэр ці вы пад каў — звы чай ныя пра-

сту ды ці вост рыя рэ спі ра тор ныя 

ін фек цыі, — рас ка за ла за гад чык 

ад дзе ла пуль ма на ло гіі і хі рур-

гіч ных ме та даў ля чэн ня хва роб

ор га наў ды хан ня РНПЦ пуль-

ма на ло гіі і фты зі ят рыі Але на 

ДА ВІ ДОЎ СКАЯ. — Пры чым, трэць 

усіх вы пад каў зда ра ец ца ме на ві та 

ў зі мо вы пе ры яд.

Яна ад зна чы ла, што ў бе ла ру-

саў што год рэ гіст ру ец ца да 50 ты-

сяч вы пад каў пнеў ма ній, і трэць з 

іх — так са ма ў зі мо ва-вес на вы пе-

ры яд. Пры чы на ўзнік нен ня гэ та га 

бак тэ ры яль на га ўсклад нен ня — як 

пра ві ла, вост рая рэ спі ра тор ная ін-

фек цыя.

— Пе ры яд з па чат ку сту дзе ня 

і да са ка ві ка, на ват да кра са ві ка 

тра ды цый на лі чыц ца ча сам пад'-

ёму за хва раль нас ці на вост рыя 

рэ спі ра тор ныя за хвор ван ні і грып.

Сё ле та па куль іх уз ро вень ніз кі. 

У апош ні ка лян дар ны ты дзень уво-

гу ле коль касць за хва рэ лых кры ху 

зні зі ла ся, — да да ла на мес нік на-

чаль ні ка ад дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі-

я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Іна КА РА БАН. — 

Вы пад каў гры пу па куль ня шмат, 

гэ та пе ра важ на шта мы A(H1N1) і 

A(H3N2). І вы яў ля юц ца яны ў тых, 

хто не зра біў пры шчэп ку.

Тым ча сам у Гру зіі, а так са ма ва 

Укра і не ўжо за рэ гіст ра ва ны смя-

рот ныя вы пад кі ў вы ні ку ўсклад-

нен няў гры пу A(H1N1), які яшчэ 

на зы ва юць сві ным.

— Най перш ня пра віль на лі чыць 

гэ ты грып сві ным. З 2009 го да, ка лі 

ад бы ла ся маш таб ная пан дэ мія, ён 

стаў ча ла ве чым, — пад крэс лі ла Іна 

Ка ра бан. — У Гру зіі і Укра і не ніз кі 

ахоп пры шчэп ка мі, з чым і звя за на 

шы ро кае рас паў сю джан не гры пу і 

ўсклад нен няў. Як па каз ва юць ліч-

бы, цяж кія фор мы вост рых рэ спі-

ра тор ных ін фек цый раз ві ва юц ца 

ме на ві та ў не вак цы я на ва ных па-

цы ен таў — у 98 % вы пад каў.

Та му адзі ны эфек тыў ны спо саб 

спе цы фіч най пра фі лак ты кі — вак-

цы на цыя. Ле тась, на прык лад, не 

бы ло ні вод на га вы пад ку пнеў ма ніі 

ў па цы ен таў, якія атры ма лі пры-

шчэп кі су праць гры пу.

Іна Ка ра бан ад зна чы ла, што 

вак цы я на ва ны ча ла век ка лі і за-

хва рэе гры пам, то ў вель мі лёг кай 

фор ме. Да рэ чы, пры шчэп кі ад гры-

пу сё ле та атры ма ла 40,6 % бе ла-

ру саў. 

Каб не за хва рэць гры пам, ка лі вы 

не ма е це пры шчэп кі, спе цы я ліс ты 

ра яць аб мя жоў ваць свае кан так ты, 

больш ча су пра во дзіць на све жым 

па вет ры, час цей пра вет ры ваць па-

мяш кан не і ра біць яго віль гот ную 

ўбор ку. Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра 

ў па коі — не больш за 20 гра ду саў, 

пры ёй ві рус не мае шан цаў рас паў-

сюдж вац ца. Слі зіс тая но са па він-

на ўвесь час быць віль гот най. Ка лі 

вы за хва рэ лі, важ на зна хо дзіц ца ў 

цяп ле, больш піць і па мя таць, што 

па вы шэн не тэм пе ра туры це ла — 

ахоў ная рэ ак цыя ар га ніз ма. Пры ма-

ю чы па ра цэ та мол пры тэм пе ра ту ры 

37,5 гра ду са, вы ча со ва аб ляг ча е це 

свой стан, але са дзей ні ча е це больш 

пра цяг ла му пе ры я ду хва ро бы, на-

гад ва юць ме ды кі.

Але на КРА ВЕЦ.

Ак ту аль на

ГРЫП ПА КУЛЬ ДА ЛЁ КА?
У Бе ла ру сі вы яў ля юц ца адзін ка выя яго вы пад кі, 

а ў Гру зіі і Укра і не тым ча сам ёсць па мер лыя ад ус клад нен няў

Пры ма ю чы па ра цэ та мол 
пры тэм пе ра ту ры 
37,5 гра ду са, вы ча со ва 
аб ляг ча е це свой стан, 
але са дзей ні ча е це больш 
пра цяг ла му пе ры я ду 
хва ро бы.

Найлепшая лёгкаатлетка  краіны Вольга МАЗУРОНАК.

Найлепшы лёгкаатлет краіны  Максім НЕДАСЕКАЎ.

Гуч ная спра ва

Баб руй ча ні ну вы нес лі 
смя рот ны пры суд

Ах вя ра мі 36-га до ва га баб руй-

ча ні на ста лі дзве мяс цо выя 

жы хар кі — 26 і 27 га доў. З ім 

яны па зна ё мі лі ся ў лі пе ні мі-

ну ла га го да ў ка вяр ні, по тым 

на так сі ад пра ві лі ся да яго 

на ква тэ ру. У 7 га дзін ра ні цы 

на ка рот кі ну мар 102 ад ад-

ной з жан чын па сту піў сіг нал 

з прось бай аб да па мо зе. На 

жаль, яна не змаг ла дак лад на 

па ве да міць, па якім ад ра се іх 

шу каць. Тыя ка ар ды на ты, якія 

на зы ва ла ня шчас ная, ака за лі-

ся не зу сім дак лад ны мі. Ка лі 

апе ра тыў ні кі, на рэш це, вый-

шлі на за бой цу, жан чы нам 

ужо немагчыма бы ло да па маг-

чы. Ад ной са сва іх ах вяр за-

бой ца на нёс больш за 70 уда-

раў ма ла тком і цві ка дзё рам...

На га да ем, што яшчэ на па пя-

рэд нім па ся джэн ні, якое ад бы ло-

ся 8 сту дзе ня, дзярж аб ві на ваў ца 

Воль га Іва но ва за па тра ба ва ла для 

пад суд на га най вы шэй шую ме ру 

па ка ран ня.

— За бой ства бы ло здзейс не на 

на ўмыс на і з асаб лі вай жорст кас-

цю, — ар гу мен та ва ла яна. — Муж-

чы на так і не на зваў пры чы ну, з 

якой яно ад бы ло ся. Больш за тое, 

на яго ра хун ку гэ та не ад но цяж кае 

зла чын ства, у тым лі ку за бой ства. 

Ад нак на шлях вы праў лен ня ён так 

і не стаў.

Пры суд па куль не ўс ту піў у сі лу, 

на пра ця гу 10 дзён аб ві на ва ча ны 

мо жа аб скар дзіць ра шэн не су да.

Да рэ чы, пад час след ства пра-

ку ра ту ра ўказ ва ла так са ма на тое, 

што баб руй ская мі лі цыя не на леж-

ным чы нам вы кон ва ла свае аба-

вяз кі па кант ро лі за пад суд ным.

— З 16 ве рас ня 2017 го да аб ві-

на ва ча ны ста яў на пра фі лак тыч-

ным улі ку ў кры мі наль на-вы ка наў-

чай ін спек цыі УУС Баб руй ска га 

гар вы кан ка ма, як не ад на ра зо ва 

здзяйс ня ючы на ўмыс ныя зла чын-

ствы. Але пад час пра вер кі та го, як 

бы ла ар га ні за ва на ра бо та, вы свет-

лі ла ся, што вы кон ва ла ся яна фар-

маль на, — рас тлу ма чы ла стар шы 

па моч нік пра ку ро ра Ма гі лёў скай 

воб лас ці па пра ва вым за бес пя-

чэн ні, ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зях Але на ШУ МЕЙ КА. — Як 

след ства, аб ві на ва ча ны з 28 лю та-

га да 20 лі пе ня 2018 го да — дзень 

здзяйс нен ня зла чын ства — знік 

з по ля зро ку су пра цоў ні каў мі лі-

цыі. Ад сут насць на леж на га пра-

фі лак тыч на га кант ро лю спры я ла 

здзяйс нен ню ім пра ва па ру шэн няў і 

асаб лі ва цяж ка га зла чын ства.

За не на леж нае стаў лен не да 

сва іх аба вяз каў шэ раг служ бо-

вых асоб УУС Баб руй ска га гар-

вы кан ка ма былі пры цяг ну ты да 

дыс цып лі нар най і ма тэ ры яль най 

ад каз нас ці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


