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Та кая піль насць невы-

 пад ко вая. Не за бы ты тра-

гіч ны вы па дак у Ба ры са ве, 

дзе ў сту дзе ні мі ну ла га 

го да ад атруч ван ня чад-

ным га зам за гі ну лі шэсць 

ча ла век. Су пра цоў ні кі аб-

лас но га ўпраў лен ня МНС 
ра зам з ка му наль ні ка мі 
пра цяг ва юць ма ні то рынг 
па га тоў нас ці вент ка на лаў 
да ацяп ляль на га се зо на. 

Ужо пры ня тае ра шэн не па 

да дат ко вым фі нан са ван ні, 

што да зво ліць пры вес ці іх у 

бяс печ ны стан ва ўсім жы-

лым фон дзе цэнт раль на га 

рэ гі ё на.

У рай цэнт рах і ў го ра дзе 
Жо дзі не ство ра ны ка мі сіі, 
якія ка ар ды ну юць дзе ян ні 
ад па вед ных служ баў па 
пад рых тоў цы ра бо ты аб'-
ек таў да зі мы. У жы лых 
да мах цал кам вы ка на ны 

пра фі лак тыч ны ра монт 
сіс тэм ацяп лен ня, цеп ла-
вых пунк таў, пе чаў, бой ле-

раў, пра ве ра ны пры бо ры 

ўлі ку ва ды і цяп ла. У мно-

гіх ка цель нях пра ве дзе на 

ма дэр ні за цыя, аб ноў ле на 

аб ста ля ван не. Для лік ві-

да цыі ава рый ство ра ны 

спе цы яль ныя бры га ды, 

пры не аб ход нас ці бу дуць 

за дзей ні ча ны пе ра соў ныя 

мо дуль ныя ка цель ні.

Аб' ек ты Мін шчы ны, а гэ-

та больш як 4,5 тыс. спа-

жыў цоў цяп ла і больш як 

2,4 тыс. цеп ла кры ніц, га-

то вы да ра бо ты пры ніз кіх 

тэм пе ра ту рах, па цвер дзіў 

ды рэк тар фі лі яла «Энер-
га на гляд» РУП «Мінск-

энер га» Сяр гей ВА СІ-
ЛЕЎ СКІ. Прак тыч на ўсе 
яны атры ма лі ад па вед ныя 
паш пар ты.

У воб лас ці да зі мо вых 
ра бот так са ма га то ва ка ля 
95% да рож най тэх ні кі.

Стар шы ня Мі набл вы-
кан ка ма Ана толь ІСА-
ЧАН КА на зваў не ка то рыя 
скла да нас ці ў пра цэ се пад-
рых тоў кі воб лас ці да аба-
 гра валь на га се зо на. Да 
1 жніў ня 2017 го да не па га-
 ша ны пра тэр мі на ва ныя 
за па зы ча нас ці за дро вы, 
тор фа бры кет, цеп ла вую 
энер гію. За дан ні па за ме-
не цеп ла вых се так скла да-
юць 64% ад не аб ход на га, 
не эфек тыў на га ка цель на-
га аб ста ля ван ня — 88%. 
Акра мя та го, рас ход цеп-
ла энер гіі ў асоб ных ра ё нах 
пе ра вы шае да ве дзе ныя 
па каз чы кі. «Не вы кон ва лі ся 
асоб ныя аба вя за цель ствы, 
якія не па тра бу юць знач ных 
за трат. Не ка то рыя суб' ек ты 
гас па да ран ня пры ват най 
фор мы ўлас нас ці на огул гэ-
тую ра бо ту іг на ру юць. Не аб-
ход на пры няць ра шэн не, як 
з імі пра ца ваць. Ёсць па ра-
дак, та му трэ ба вы кон ваць 
усё, што на ле жыць», — 
рэ зю ма ваў гу бер на тар.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пло шча ўста но вы да зва ляе 
зай мац ца так са ма пры га та ван-
нем роз ных ле каў — ма зяў, кроп-
ляў, рас тво раў, сус пен зій, па раш-
коў — не толь кі па рэ цэп тах, але і 
для тэ ры та ры яль на бліз кіх уста ноў 
ахо вы зда роўя. Коль касць ап тэк з 
ана ла гіч ны мі маг чы мас ця мі змен-
шы ла ся за апош нія га ды, а ка мер-
цый ныя ап тэ кі і на огул не ма юць 
умоў для та кой уні каль най прак ты кі 
(па трэб ны спе цы я ліс ты і асоб ныя 
па мяш кан ні, у тым лі ку стэ рыль ныя 
ўмо вы). Тым ча сам вы раб прэ па ра-
таў па вод ле ін ды ві ду аль ных асаб лі-
вас цяў па цы ен та за ста ец ца вель мі 
за па тра ба ва ным.

— Мы рэ гу ляр на пра во дзім тэ-
ма тыч ныя ак цыі па пра фі лак ты цы 
за хвор ван няў — вось сён ня ўра чы 
3-й цэнт раль най ра ён най па лі клі-

ні кі ме ра юць усім ах вот ным ар тэ-

рыя льны ціск, да юць рэ ка мен да-

цыі, — ад зна чае за гад чы ца ап тэ кі 

№97 РУП «Бел фар ма цыя» Але на 

АСТА ПЕН КА. — Се зон на га на плы-

ву па куль ня ма, але за пас ле каў 

для ля чэн ня ін фек цый ных за хвор-

ван няў ёсць. На огул фак тыч на што-

ме сяц з'яў ля юц ца но выя ле ка выя 

срод кі, на зі ра ец ца іх па ста ян нае 

аб наў лен не.

Сё ле та на рэ кан струк цыю, рэ-

ар га ні за цыю, ра мон ты ап тэк «Бел-

 фар ма цыя» пла нуе за тра ціць ка ля 

2 млн руб лёў. Ця гам го да ад кры ва ец-

 ца 15 но вых ап тэк (7 ужо пра цу юць) — 

пе ра важ на ў ра ё нах-но ва бу доў-

 лях, а так са ма на ба зе ар га ні за цый 
ахо вы зда роўя, ля чэб ных уста ноў, 
што, як па каз вае прак ты ка, вель-

мі зруч на для па цы ен таў. Атры маў 

ме ды цын скую па слу гу — і тут жа 

на быў не аб ход ны мед прэ па рат.

На огул са цы яль ны стан дарт па 

коль кас ці ап тэк у ста лі цы даў но 

пе ра вы ка на ны. Пра ду гледж ва ла-

ся ў ся рэд нім 1 ап тэ ка на 11,5 ты-
ся чы на сель ніц тва, а ўжо ў 3,5 ра за 
больш. З 2013 го да элект рон ныя 
чэр гі з'я ві лі ся ў 23 най буй ней шых 
ап тэ ках «Бел фар ма цыі». Уста ноў-
ле на 27 ін фа кі ёс каў. З 2014 го да 

па ча ла ўка ра няц ца сіс тэ ма ін тэр-
нэт-рэ зер ва ван ня ле каў на сай це 
прад пры ем ства. З гэ тай жа мэ тай 
мож на звяр нуц ца ў да ве дач ны 
цэнтр па бяс плат ным ну ма ры 169. 

З 2015 го да рэа лі зу ец ца і тэс та вы 

пра ект элект рон на га рэ цэп та — 

тры маль ні кам элект рон ных кар так 

ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня (вы-

да юц ца ў па лі клі ні цы) пра па ну ец ца 

зніж ка не толь кі на ай чын ныя, але 

і на за меж ныя прэ па ра ты. Праў да, 

па куль пра ві за ру не аб ход на па да-

ваць і па пя ро вы рэ цэпт.

Над сэр ві сам пра цу юць сён ня, 

без умоў на, і ка мер цый ныя ап тэ кі. 

У ап тэ цы ЗАТ «Бе ра лі на», што на 

пра спек це Не за леж нас ці, 143, хут-

касць аб слу гоў ван ня за бяс печ вае 

пер шы і па куль адзі ны ў кра і не... 

ап тэч ны ро бат. Су час ная сіс тэ ма 

за хоў ван ня і да стаў кі ле каў бы ла 

ўста ноў ле на лі та раль на тры га ды 

та му. На пост са вец кай пра сто ры 

та кія ёсць толь кі ў Маск ве і Пе цяр-

бур гу (па два), і ў Са ма ры з Крас-

на яр скам (па ад ным).

— Мы за клад ва ем упа коў кі з 

таб ле та ва ны мі і кап суль ны мі фор-

ма мі ў асоб ныя ячэй кі, пас ля ча го 
вы бі ра ем на кам п'ю та ры тое, што 
нам не аб ход на, указ ва ем коль касць 
упа ко вак. Да лей ро бат зна хо дзіць іх 

і вы кід вае ў кар зі ну — пра ві за ру за-
ста ец ца толь кі пра цяг нуць ру ку, — 
тлу ма чыць ды рэк тар ЗАТ «Бе ра лі-
на» Тац ця на АР ЦЕМ' Е ВА. — Гэ та 

іс тот на ска ра чае час на по шук і вы-

зва ляе для та го, каб даць па ра ду, 

рас тлу ма чэн не. Апош нім ча сам усё 

час цей па куп ні кі ад да юць пе ра ва-

гу якас ным і да ступ ным па кош це 

бе ла рус кім ле кам, та му мы з за да-

валь нен нем су пра цоў ні ча ем з усі мі 

ай чын ны мі фарм за во да мі, ма ем з 

імі пра мыя кант рак ты.

У кош та вым вы ра жэн ні сён ня 
ка ля 55 пра цэн таў ле каў на рын-
ку (у ап тэч най сет цы) — ай чын най 

вы твор час ці. Па лі ты ка Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
скі ра ва ная пры гэ тым на 
стрым лі ван не і зні жэн не 
цэн як на ай чын ныя, так і на за-
меж ныя прэ па ра ты. Пе ра мо вы з 
па стаў шчы ка мі ад бы ва юц ца фак-
тыч на што ты дзень. Ад нак трэ ба 
ра зу мець, што кож ны вы твор ца 
імк нец ца за ра біць, а гэ та не так 
лёг ка на не вя лі кім рын ку з агуль-
ным што га до вым аб' ёмам уся го 
636 млн до ла раў (у той жа Ра сіі 
ры нак фарм прэ па ра таў да ся гае 10 
млрд). Чым боль шы ры нак, тым 
больш ва ры я цый для зні жэн ня 
цэн. Тым не менш у вы ні ку пе ра-
моў не ка то рыя за меж ныя кам па ніі 
пай шлі апош нім ча сам на тое, каб 
пры вес ці цэ ны на сваю пра дук цыю 
на на шым рын ку ў ад па вед насць 
з ра сій скім рын кам. Ад нак ёсць і 
тыя, хто не па га джа ец ца на зні-
жэн не.

Ка лі ўжо га ва рыць пра цэ ны ў 
нас і за мя жой, у той жа Ра сіі, то 
вар та ра зу мець, на коль кі ўсё ж та-
кі наш фарм ры нак аба ро не ны ад 
кант ра факт най пра дук цыі. На бы ва-

ю чы ле кі там — хоць бы і па са май 

ніз кай ца не на све це, — вар та за ду-

мац ца: ці вый гра ём мы? Ці атрым-

лі ва ем не аб ход ныя га ран тыі якас-

 ці і бяс пе кі? А на ай чын ным рын ку — 

атрым лі ва ем! Па-пер шае, та му, 

што ў нас за ба ро не на рэа лі за цыя 

ле каў праз ін тэр нэт, дзе на огул 

ня ма ні я кіх га ран тый. Па-дру гое, 

у лан цу гу «за вод — ап тэ ка» ня ма 

трэ ціх асоб: па стаў кі ад бы ва юц ца 

не па срэд на ад вы твор цаў або іх 

афі цый ных дыс трыб' ю та раў.

— Ме ды цын скія прэ па ра ты, 

рас ход ныя ма тэ ры я лы, дэз ын фі-

ку ю чыя срод кі трап ля юць, вя до ма, 

спа чат ку на склад, — тлу ма чыць 

ге не раль ны ды рэк тар «Бел фар-

ма цыі» Вя ча слаў ГНІ ЦІЙ. — На 

агуль най пло шчы больш за 20 ты-

сяч кв. м раз мя шча ец ца та вар ад 

больш чым 200 рэ зі дэн таў Бе ла ру сі 
і 188 не рэ зі дэн таў. Пра мыя да га во-
ры на па стаў кі за клю ча ны амаль 
з усі мі вя ду чы мі вы твор ца мі све-
ту. За раз на скла дзе за хоў ва ец ца 

ка ля 7,5 ты ся чы най мен няў, з якіх 
ка ля 3,5 ты ся чы — ле ка выя срод-
кі, ас тат няе — вы ра бы мед тэх ні кі, 
са ні та рыі, гі гі е ны. 1,5 ты ся чы най-

мен няў — ай чын най вы твор час ці. 

Склад аб слу гоў вае ў пер шую чар гу 

сваю ап тэч ную сет ку — 195 ста-

ліч ных ап тэк, ад нак мно гія з 470 

ап тэк не дзяр жаў най фор мы ўлас-

нас ці так са ма ад гру жа юць пра дук-

цыю з на ша га скла да. Ін шыя ма юць 

пра мыя кант рак ты з вы твор ца мі. 

Акра мя та го, з на ша га скла да аб-

слу гоў ва юц ца і ўсе ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя.

Са скла да «Бел фар ма цыі» што-

ты дзень па паў ня ец ца, на прык лад, 

ап тэ ка 5-й га рад ской клі ніч най 

баль ні цы. Гэ та ап тэ ка — вы ключ-

на для ўнут ры баль ніч на га вы ка ры-

стан ня, сю ды на огул ні ко га ста рон-

ня га не пус ка юць. Бо тут вы твор-

чыя па мяш кан ні і па мяш кан ні для 

за хоў ван ня ўсіх не аб ход ных клі ні цы 

ле каў і ма тэ ры я лаў. Ка ля 60 пра-

цэн таў га то вых ле каў у ар се на ле 

клі ні кі — ай чын ныя. Част ка экс клю-

зіў ных ле каў га ту ец ца спе цы я ліс-

та мі не па срэд на тут, у стэ рыль ных 

па мяш кан нях. Вы ка рыс тоў ва юц ца 

для гэ та га суб стан цыі за меж най 

вы твор час ці.

— Мы пра цу ем па за яў ках з кож-

на га ад дзя лен ня, — тлу ма чыць за-

гад чы ца ап тэ кі 5-й га рад ской клі-

ніч най баль ні цы Мін ска Яра сла-

ва МАЦ ВЕ ЕН КА. — Клі ні ка на ша

буй ная, раз лі ча ная на 822 лож кі 

плюс 135 не ана таль ных лож каў для 

дзя цей. Пра цуе аж но пяць рэ ані -

ма цый ных ад дзя лен няў. Кож ную 

на шу служ бу — ней ра хі рур гіч ную, 

не ўра ла гіч ную, аку шэр ска-гі не ка-

ла гіч ную — за бяс печ ва ем не аб-

ход ны мі прэ па ра та мі. У нас за хоў-

ва ец ца ме сяч ны за пас ле каў, які 

рэ гу ляр на па паў ня ец ца. Та кая сіс-

тэ ма ар га ні за ва на ва ўсіх баль ні цах 

і не ка то рых дыс пан се рах.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

АП ТЭ КА ЯК ГА РАНТ...

Рых ту ем ся да зі мыРых ту ем ся да зі мы  

АСАБ ЛІ ВАЯ ЎВА ГА — 
ВЕН ТЫ ЛЯ ЦЫІ

Да па ступ лен ня ў рэа лі за цыю 
ўсе ле ка выя прэ па ра ты, 
кож ная се рыя па він ны 
прай сці кант роль якас ці. 
Акра мя та го, пра вер цы 
пад вяр га юц ца і ле кі, якія ўжо 
зна хо дзяц ца ў аба ро це на 
тэ ры то рыі кра і ны, ай чын най 
і за меж най вы твор час ці. 
Зай ма ец ца гэ тым склад ская 
кант роль на-ана лі тыч ная 
ла ба ра то рыя. Ня якас ныя 
ле кі кан фіс ку юц ца і не 
па сту па юць у аба рот. 
Сё ле та ўжо бы ло 22 фак ты 
кан фіс ка цыі.

За ду шу бя рэ
Гю неш ста ла най леп шай ва ка ліст кай на кон кур се ў Ма ке до ніі

На між на род ным твор чым 
кон кур се MakFest, што пра-
во дзіц ца з 1986 го да, сё ле-
та вы сту пі лі 30 вы ка наў цаў 
з Ма ке до ніі, Бал га рыі, Бе-
ла ру сі, Фін лян дыі, Шве цыі, 
Азер бай джа на і ін шых кра-
ін. Для бе ла рус кай ар тыст-
кі Гю неш, якая пас ля на ра-
джэн ня сы на ўзя ла паў зу ў 
кан цэрт най дзей нас ці, гэ-
ты фес ты валь стаў пэў ным 
вяр тан нем на сцэ ну.

Трэ ба ад зна чыць, вяр тан-
не вый шла яр кае і па спя хо вае. 
Па вод ле слоў ар тыст кі, прад-
стаў ле ная ёй бе ла рус ка моў ная 
пес ня «Не ба» кам па зі та ра Фё-
да ра Жы ля ка вы клі ка ла вель мі 
цёп лую рэ ак цыю пуб лі кі і му зыч ных экс пер таў. 
Больш за тое — за яе прад стаў ні цы Бе ла ру сі ад-
на душ ным ра шэн нем ар га ні за та раў і ды рэк цыі 

кон кур су быў пры су джа ны спе-

цы яль ны прыз «Най леп шы ва кал 

MakFest — 2017».

«Да рэ чы, для мя не сё ле та гэ та 

ўжо дру гая пе ра мо га, — да дае 

Гю неш. — Я ўпер шы ню паў дзель-

ні ча ла ў між на род ным ва каль ным 

ан лайн-кон кур се «WAFA onlіne 

World Sіnger & Song Competіtіon», 

за сна ва ным су свет най фе дэ ра-

цы яй фес ты ва ляў і ар тыс таў 

WAFA. Пе ра мож цы ў ім вы зна ча-

лі ся га ла са ван нем між на род на га

жу ры ў трох ка тэ го ры ях — А: вы ка-

наў цы ва ўзрос це да 18 га доў; В: 

ва ка ліс ты ста рэй шыя за 18 га доў; 

С: кам па зі та ры і аў та ры пе сень. 
І мне вель мі пры ем на, што ў ка-
тэ го рыі В Рэс пуб лі ка Бе ла русь 

апы ну ла ся на пер шым рад ку».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. tselyashuk@zviazda.by



У Мін скай воб лас ці пад час ра бот 
па пад рых тоў цы аб' ек таў да ха лод на га 
пе ры я ду го да асаб лі вая ўва га ўдзя ля ла ся ста ну 
вен ты ля цый ных ка на лаў. Пра гэ та па ве да міў 
на чаль нік Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 

Мак сім ШЫШ КА НАЎ пад час па ся джэн ня 

Мі набл вы кан ка ма па пы тан нях га тоў нас ці 

на род на гас па дар ча га комп лек су да асен ня га

і зі мо ва га пе ры я даў.

Па эс кі зах дзі ця чых ма люн каў

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
сёння, 12 каст рыч ні ка, вы пус кае ў аба ра чэн не паш то выя 
мар кі «З На ра джэн нем Хрыс то вым!» і «З Но вым го дам!».

Гэ та, ві даць, са мыя ча ка ныя, 
са мыя лю бі мыя свя ты і для да-
рос лых, і для дзя цей. Та му не 
дзіў на, што мар кі пад рых та ва ны 
па эс кі зах дзі ця чых ма люн каў 
Мак сі ма Ла гу на і На стас сі Шуль жык. Ілюст ра цыя на кан вер це 
«Пер шы дзень» Ні кі Бель скай. У дзень вы пус ку ма рак у ад дзя-
лен ні паш то вай су вя зі №1 г. Мін ска (ма га зін «Фі ла тэ лія», вул. 
Мас коў ская, 16) бу дзе пра во дзіц ца спе цы яль нае га шэн не на кан-
вер це «Пер шы дзень».


