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Інвестыцыі ў здароўе

 У 2018 годзе ў сталіцы з'явілася на свет 17,6 тысячы дзяцей, у тым ліку 235 двайнят і 5 трайнят. Такія
звесткі прыводзяцца ў аглядзе Галоўнага статыстычнага ўпраўлення горада Мінска, паведамляе БелТА.
На 100 дзяўчынак нарадзілася 105 хлопчыкаў. На долю
першынцаў прыйшлося 44,6 працэнта ўсіх нараджэнняў,
яшчэ 40,1 працэнта сталі другімі дзецьмі ў сям'і, больш за
15 працэнтаў нованароджаных — трэцімі і больш дзецьмі
ў сям'і. На нараджэнне першынца маці цяпер адважваюцца ўсё ў больш познім узросце: гэты паказчык павялічыўся з 26,4 года ў сярэднім у 2010 годзе да 28,5 года
летась. Пры нараджэнні другога і наступных дзяцей сярэдні ўзрост жанчыны склаў 32,5 года.

У Віцебску пачала працаваць гарадская цэнтральная паліклініка.

НЕ ТОЛЬКІ
СПОРТ,
АЛЕ І КУЛЬТУРА

Падчас мультыспартыўнай падзеі
ў Мінску пройдуць
Дні культуры еўрапейскіх краін

Еўрапейскія гульні гэта не толькі захапляльныя спартыўныя моманты, але і ўнікальная магчымасць для
нашай краіны паказаць багацце сваёй культуры, традыцый. Таму Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў сумесна з Міністэрствам культуры і Мінгарвыканкамам
рыхтуе праграму мерапрыемстваў у дні правядзення
гэтага турніру. Як адзначаюць у дырэкцыі, адны з
самых важных культурных падзей — гэта цырымоніі
адкрыцця і закрыцця Еўрапейскіх гульняў. Арганізатары рыхтуюць яркае шоу, такога маштабу ў Беларусі яшчэ не было, гледачы, якія прыйдуць на стадыён,
стануць удзельнікамі інтэрактыўнага складніка, які
не будзе ўваходзіць у тэлевізійную версію.

Надвор'е

3

Адкрыццё паліклінікі ў Віцебску.

Фота Аляксея СПАТКАЯ.

Цікава, што там могуць лячыць як
дарослых, так і дзяцей. У сценах гэтага ж мнагапрофільнага медыцынскага
комплексу таксама знаходзяцца жаночая кансультацыя і стаматалагічнае
аддзяленне.
Як адзначыў старшыня Віцебскага
аблвыканкама Мікалай ШАРСНЁЎ на
ўрачыстай цырымоніі адкрыцця, новая
ўстанова разлічаная на абслугоўванне
55 тысячы жыхароў некалькіх мікрараёнаў («Поўдзень-5, 6, 7, 7а» і «Медцэнтр»). Будаўніцтва паліклінічнага
цэнтра пачалі ў 2009 годзе. Старшыня
аблвыканкама падзякаваў за падтрымку прэм'ер-міністру Сяргею Румасу, які
ў свой час узначальваў Банк развіцця
Рэспублікі Беларусь. З дапамогай фінансавых сродкаў банка паскорыліся
работы, якія завяршыліся за 1,5 года. Агульны аб'ём інвестыцый склаў
30,8 міль ё на руб лёў. У тым лі ку
8,5 мільёна — выдаткі на набыццё медыцынскага абсталявання.
— І цяпер здадзены пад ключ доўгачаканы і шматфункцыянальны аб'ект,
мнагапрофільны медыцынскі цэнтр.
Усяго ў Прыдзвінні толькі летась увялі
ў эксплуатацыю каля дваццаці медыцынскіх аб'ек таў. Нейкія мадэрнізавалі, іншыя адрамантавалі. На слыху
аршанская і мёрская бальніцы, участковыя бальніцы ў Копысі, Балбасаве
Аршанскага раёна, стаматалагічны
цэнтр у Докшыцах, — падкрэсліў Мікалай Шарснёў.

У 2019 годзе ў Верхнім горадзе плануецца правесці 17 свят нацыянальных культур, паведаміла агенцтву
«Мінск-Навіны» начальнік упраўлення культуры Мінгарвыканкама Віталіна Рудзікава. Традыцыйна цыкл мерапрыемстваў адкрые свята беларускай культуры — Рэспубліканскі фестываль-кірмаш «Вясновы букет». Ён адбудзецца 25 мая. Плануецца і правядзенне ўпадабанага
гараджанамі свята «Тбілісоба». Завершацца Дні нацыянальных культур 28 верасня святам кітайскай культуры.
Увогуле ў 2019-м гараджане і госці сталіцы змогуць таксама пазнаёміцца са шведскай, рускай, польскай, брытанскай, літоўскай, італьянскай, эстонскай, карэйскай,
украінскай, армянскай, азербайджанскай, малдаўскай,
грэчаскай і яўрэйскай культурамі.

Прэм'ер-міністр Сяргей РУМАС,
звяртаючыся да прысутных, падкрэсліў, што інвестыцыі ў здароўе — адзін
з найважнейшых прыярытэтаў у нашай
краіне.
— І дзяржава ў любых эканамічных
умовах будзе знаходзіць сродкі, каб
іх укладваць у гэтую сферу, — адзначыў ён.
Ён пажадаў гараджанам не хварэць, а лепш прыходзіць у паліклініку,
каб проста праверыць стан здароўя,
аздаравіцца. Але, калі спатрэбіцца, медыкі змогуць забяспечыць аказанне
сучаснай дапамогі.
Цікава, што ў педыятрычным аддзяленні ёсць гульнявы пакой. Там будуць
праводзіць эргатэрапеўтычныя заняткі
(для аднаўлення страчаных рухальных
навыкаў і г. д.).

У жаночай кансультацыі працуюць
кабінет планавання сям'і, дзённы стацыянар, аперацыйная для правядзення
малых хірургічных умяшанняў і іншае.
У мед комп лексе функ цы я ну юць
два вучэбныя офісы ўрача агульнай
практыкі. Заняткі там арганізуюць у
фармаце «2 на 2». Гэта калі ўрач, які
праходзіць падрыхтоўку або перападрыхтоўку, засвойвае вучэбны матэрыял у тандэме з навучэнцам каледжа
пад кантролем двух профільных выкладчыкаў.
Сярод іншага ў паліклініцы ёсць
басейн, якім змогуць скарыстацца і
людзі з абмежаванымі магчымасцямі.
Пры аказанні некаторых відаў меддапамогі выкарыс тоўваюцца лічбавыя
тэхналогіі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

І ЗНОЎ МОКРЫ СНЕГ
У сераду падмарозіць да мінус 9 градусаў

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Культурная праграма Еўрапейскіх гульняў таксама разгорнецца на фан-зонах. Дарэчы, плануецца, што ў Мінску іх
будзе каля дзесяці штук, яшчэ сем фан-зон размесцяцца ў
абласных цэнтрах і рэгіёнах. На іх будзе праходзіць шырокая культурна-забаўляльная праграма, у тым ліку пройдуць
Дні культуры еўрапейскіх краін, многія пасольствы ўжо
пацвердзілі свой намер удзелу ў культурнай праграме ў
фан-зонах. Акрамя таго, кожная фан-зона будзе мець свой
фармат: нацыянальны, спартыўны, маладзёжны, сямейны.
Плануюцца паказальныя выступленні па відах спорту, якія
не ўваходзяць у асноўную праграму Гульняў.
Установы культуры і адукацыі рыхтуюць спецыяльныя
праекты да ІІ Еўрапейскіх гульняў. Адным з іх стане міжнародны праект «Еўрапейскія гульні — Еўрапейскае мастацтва», які аб'яднае выставачную і адукацыйную праграмы.
«Канцэпцыя сінтэзу спорту і мастацтва стане маштабнай
творчай падзеяй. Мастацтва і спорт гістарычна выступалі як аб'яднаўчая сіла грамадства. Пачынаючы з легендарнага вядомага перамір'я на час правядзення Алімпійскіх гульняў, якое старажытныя грэкі называлі экехерыя,
і заканчваючы шэдэўрамі вялікіх мастакоў. І мастацтва, і
спорт пераўтвараюць грамадства і чалавека», — расказаў
дырэктар Нацыянальнага цэнтра сучаснага мастацтва
Сяргей КРЫШТАПОВІЧ. Прыярытэтныя задачы праекта —
прасоўванне станоўчага іміджу Беларусі на міжнародным
узроўні, прэзентацыя гіпотэзы пра беларускія карані Казіміра Малевіча як міжнароднага брэнда беларускага авангарднага мастацтва, знаёмства ўдзельнікаў Еўрапейскіх
гульняў і гасцей сталіцы з айчынным сучасным мастацтвам,
а таксама з апошнімі тэндэнцыямі еўрапейскага мастацтва
ў галінах фатаграфіі, плаката і выяўленчага мастацтва, відэа-арту, мультымедыйных праектаў.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

СЁННЯ

На гэтым тыдні ў нашай краіне чакаецца няўстойлівае
надвор'е. У першай палове тыдня пад уплывам
паветранай масы скандынаўскага паходжання
ў начныя гадзіны будзе падмарожваць.
А ў другой палове тыдня ўмовы надвор'я будуць
у асноўным вызначаць атмасферныя франты,
якія прынясуць ападкі і больш цёплае паветра
з Заходняй Еўропы. Пад канец тыдня тэмпературны
фон пачне павышацца, паведамілі спецыялісты
Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі,
кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу
навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сён ня ўдзень мес ца- па заходняй частцы краіны, ў выглядзе дажджу і мокмі пройдзе кароткачасовы чакаецца мокры снег, які рага снегу, якія ўдзень па
снег, мокры снег, па поў- будзе пераходзіць у дождж. за ход няй част цы кра і ны
начы краіны — з парывіс- Уначы і раніцай на асобных будуць суправаджацца патым ветрам. Тэмпература участках дарог галалёдзіца. рывіс тым ветрам. Уначы і
паветра будзе ад нуля да Тэмпература паветра ўначы раніцай у асобных раёнах
панізіцца да мінус 2 — мінус
чакаюцца слабыя туман і гаплюс 5 градусаў. І ў сера9 градусаў, удзень будзе ад
ду таксама пройдуць апад- нуля да 7 цяпла.
лалёд, на дарогах галалёкі. Уначы ў асобных раёнах
У чацвер атмасферныя дзіца. Тэмпература паветра
Віцебскай вобласці прой- франты абумовяць на боль- ўначы складзе ад мінус 4 да
дзе кароткачасовы снег, а шай частцы тэрыторыі кра- плюс 2 градусаў. Удзень буднём месцамі, пераважна іны кароткачасовыя ападкі дзе 2—8 цяпла, у паўднё-

Ну і ну!
ДВОЙЧЫ ВЫРАТАВАНЫ
ЗА СУТКІ
Дзіўны выпадак адбыўся ў Пухавіцкім раёне
ў нядзелю, паведаміла афіцыйны прадстаўнік
Мінскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Анастасія ШВАЙБОВІЧ.
— Прыкладна ў 7.40 раніцы ратавальнікам паступіла паведамленне, што на возеры Мацярынскае
каля пасёлка Дружны тоне чалавек. Мужчына знаходзіўся за 200 метраў ад берага. Трапіў ён туды таму,
што хацеў пераехаць возера на веласіпедзе.
Супрацоўнікі МНС пры дапамозе вяроўкі і дошкі
выцягнулі небараку на бераг. Медыцынская дапамога яму не спатрэбілася. І крыху больш чым праз
шэсць гадзін ратавальнікі зноў выехалі па баявым
выкліку на гэтае самае возера. Пікантнасць сітуацыі ў тым, што яны на гэты раз выцягвалі... таго ж
самага мужчыну, што і раніцай. Аказалася, што ён
вырашыў вярнуцца па свой веласіпед і зноў праваліўся пад лёд.
Ратавальнікі нагадваюць, што зараз выходзіць на
вадаёмы крайне небяспечна.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

ва-заходніх раёнах — плюс
9—10 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу ўначы месцамі,
а ўдзень на большай частцы
тэрыторыі краіны пройдзе
кароткачасовы мокры снег
з даж джом. Тэмпература
паветра ўначы складзе ад
мінус 3 да плюс 3 градусаў,
удзень — 3—9 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

Чэкам быць яшчэ паўтара года
Савет Міністраў краіны прадоўжыў тэрмін абарачэння прыватызацыйных чэкаў «Маёмасць» да 31 снежня 2020 года. Такім
чынам, тэрмін абарачэння гэтых чэкаў прадоўжаны на паўтара года. Перанос тэрміну адбываўся ўжо шмат разоў. Апошні
раз ён прадаўжаўся ў лютым 2016-га да 1 ліпеня гэтага года.
Парадак выкарыстання чэкаў і новыя тэрміны іх абарачэння
павінен давесці да ўсеагульнага ведама Дзяржаўны камітэт па
маёмасці.
Сяргей КУРКАЧ.

Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокія спачуванні старшыні Беларускай федэрацыі гандбола, старшыні Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
трэцяга склікання Канаплёву Уладзіміру Мікалаевічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» выказвае
шчырыя спачуванні Канаплёву Уладзіміру Мікалаевічу,
старшыні Беларускай федэрацыі гандбола, старшыні
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь трэцяга склікання, у сувязі з напаткаўшым яго
вялікім горам — смерцю МАЦІ.

