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Пра до пінг 
і зда роўе
У Мін ску прай шоў рэс пуб лі кан скі на ву чаль ны се мі нар 

«Пы тан ні ме ды цын ска га і ан ты до пін га ва га за бес пя чэн ня 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го да»

У яго рам ках спе цы я ліс ты раз гле дзе лі шы ро кі спектр пы-

тан няў ме ды цын ска га за бес пя чэн ня, у тым лі ку клю ча выя 

па тра ба ван ні да ме ды цын ска га за бес пя чэн ня тур ні ру, ан-

ты до пін га вую пра гра му Гуль няў, пад рых тоў ку ар га ні за цый 

ахо вы зда роўя і служ бы хут кай ме ды цын скай да па мо гі, 

за куп ку ме ды цын ска га аб ста ля ван ня, вы лу чэн не ме ды-

цын ска га пер са на лу.

Пер шы на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Дзміт рый ПІ НЕ ВІЧ 
ад зна чыў, што ўжо пра ве дзе на вя лі кая ра бо та па ар га ні за цыі 
ме ды цын ска га і ан ты до пін га ва га за бес пя чэн ня ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў. «Пра пра ца ва на кан цэп цыя рас ста ноў кі сіл і срод каў, 

за дзей ні чан ня спе цы я ліс таў спар тыў най ме ды цы ны і ў цэ лым 

спар тыў най га лі ны, — рас ка заў ён. — Ёсць но выя па ды хо ды, якія 

за клю ча юц ца ў тым, што бу дуць пра ца ваць комп лекс ныя бры га ды 

па ака зан ні ме ды цын скай да па мо гі спарт сме нам, а так са ма гле да-

чам на не спар тыў ных аб' ек тах, у мес цах пра жы ван ня. Ча ка ец ца 

знач ны пры ток за меж ных гас цей, ама та раў спор ту, та му пла ны 

ме ра пры ем стваў па ме ды цын скім за бес пя чэн ні ўжо пра хо дзяць 

дэ та лі за цыю. За раз мы пе ра хо дзім да трэ нін гаў».

Дзміт рый Пі не віч так са ма кан крэ ты за ваў пла ны па фар мі ра-
ван ні 50 зме ша ных ме ды цын скіх бры гад, якія бу дуць пра ца ваць 
не па срэд на на спар тыў ных арэ нах (у тым лі ку і з гле да ча мі) і 50 
бры гад хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Іх дзе ян ні бу дуць ка ар ды-
на вац ца. Акра мя та го, па сло вах прад стаў ні ка Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, за пла на ва на па вя лі чыць коль касць бры гад хут кай ме ды-
цын скай да па мо гі, якія бу дуць пра ца ваць у Мін ску пад час Гуль-
няў. Ад нак ён ад зна чыў, што іх боль шая коль касць на фо ру ме не 
ада б'ец ца на якас ці ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
Акра мя та го, ства ра юц ца мед пунк ты ў мес цах пра вя дзен ня спар-
тыў ных ме ра пры ем стваў, на трэ ні ро вач ных аб' ек тах, у між на род-
ным экі пі ро вач ным і акрэ ды та цый ным цэнт рах, у мес цах ра бо ты 
прад стаў ні коў СМІ і ў ін шых аб' ек тах. Пла ну ец ца, што не ка то рыя 
ста ліч ныя ўста но вы ахо вы зда роўя бу дуць больш цес на ін тэ гра ва-
ныя з Еў ра пей скі мі гуль ня мі, у пры ват нас ці РНПЦ траў ма та ло гіі і 
ар та пе дыі, РНПЦ «Кар дыя ло гія», РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі, 
РНПЦ спор ту, га рад ская клі ніч ная баль ні ца хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі, 2-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца.

Пер шы на мес нік мі ніст ра на га даў пра за пла на ва ны ўвод у 
строй у І квар та ле бя гу ча га го да па лі клі ні кі ў Вёс цы спарт сме наў, 
якая ста не шмат про філь ным ме ды цын скім цэнт рам на час Гуль-
няў. «Цэнтр ства ра ец ца ў ад па вед нас ці з між на род ны мі па тра-

ба ван ня мі па ака зан ні ме ды цын скай да па мо гі ат ле там у мес цах 

пра жы ван ня спарт сме наў. За раз пра цяг ваем на бы ваць аб ста ля-

 ван не. Асноў ную ро лю ў яго ра бо це бу дуць ады гра ваць спе цы я ліс-

ты спар тыў най ме ды цы ны. Уся інф ра струк ту ра, якая ства ра ец ца 

для Гуль няў, у да лей шым бу дзе вы ка рыс тоў вац ца», — за пэў ніў 
Дзміт рый Пі не віч.

Га во ра чы аб ан ты до пін га вым за бес пя чэн ні спа бор ніц тваў, ён 
ад зна чыў, што, асноў ная ма са до пінг-афі цэ раў бу дзе пра ца ваць 
не па срэд на ў Вёс цы спарт сме наў. Пры гэ тым на кож ным спар-
тыў ным аб' ек це ёсць мес цы для за бо ру до пінг-про баў, якія ад па-
вя да юць між на род ным па тра ба ван ням.

Ды рэк тар фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 го-

да» Ге ор гій КА ТУ ЛІН ад зна чыў, што ме ды цын скае і ан ты до пін га-
вае за бес пя чэн не з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных функ цы я наль ных 
на прам каў у пад рых тоў цы да та ко га буй но га ме ра пры ем ства.

— Трэ ба ра зу мець, што з пунк ту гле джан ня ме ды цын ска га і 

ан ты до пін га ва га за бес пя чэн ня мы бу дзем зна хо дзіц ца пад піль най 

ува гай шэ ра гу струк тур, уклю ча ю чы зноў ство ра ныя. На прык лад, 

у га лі не ан ты до пін гу — гэ та між на род ная не за леж ная тэс ці ру ю-

чая ар га ні за цыя, прад стаў ні кі якой бу дуць пра ца ваць на Гуль нях. 

Акра мя та го, у нас бу дуць пра ца ваць не за леж ныя агля даль ні кі 

Су свет на га ан ты до пін га ва га агенц тва, якія па да лі за пыт на маг чы-

масць раз мя шчэн ня ў Вёс цы спарт сме наў. Гэ та ро біц ца для та го, 

каб быць у гу шчы па дзей і ажыц цяў ляць кант роль за пра цэ са мі, 

якія іх ці ка вяць, — рас ка заў кі раў нік ды рэк цыі.
Мяр ку ец ца, што на муль ты спар тыў ным фо ру ме ў Мін ску лік 

до пінг-про баў пе ра вы сіць адну тысячу. У не ка то рых ві дах спор ту 
ат ле ты прой дуць гэ тую пра цэ ду ру не каль кі ра зоў.

Ге ор гій Ка ту лін так са ма ак цэн та ваў ува гу, што спа бор ніц твы 
бу дуць ар га ні за ва ны ў 23 дыс цып лі нах, пры чым шэ раг з іх — кан-
такт ныя і, та кім чы нам, траў ма не бяс печ ныя. Ме на ві та та му пы-
тан не ака зан ня да па мо гі і больш хут кае ад наў лен не з'яў ля ец ца 
вы зна чаль ным і на ўпрост уплы вае на вы ні кі спарт сме наў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ула ды Па ры жа ў дзень ак цыі
«жоў тых ка мі зэ лек» вы ве дуць на ву лі цы 
бро не транс пар цё ры

Па лі цыя Па ры жа ча кае 
пра вя дзен ня шмат лі кіх 
ак цый пра тэс ту «жоў тых 
ка мі зэ лек» сён ня, 12 сту-
дзе ня, у су вя зі з чым на 
ву лі цы фран цуз скай ста лі-
цы бу дуць вы ве дзе ны бро-
не транс пар цё ры. Пра гэ та 
ў эфі ры тэ ле ка на ла CNews за явіў на чаль нік па лі цыі 
Па ры жа Мі шэль Дзель пеш.

«Мы ча ка ем больш сур' ёз ных ак цый пра тэс ту ў 
Па ры жы 12 сту дзе ня, чым у мі ну лую су бо ту, — ад-
зна чыў ён. — На ву лі цах [для ахо вы па рад ку] бу дуць 
раз гор ну тыя 14 бро не транс пар цё раў». Дзель пеш так-
са ма па ве да міў, што кант роль бу дзе ар га ні за ва ны 
на чы гу нач ных вак за лах і да ро гах го ра да. Па вод ле 
яго слоў, рух з кож ным ра зам ста но віц ца ўсё больш 
ра ды каль ным.

Ра ней тэ ле ка нал BFM са спа сыл кай на прэм' ер-
мі ніст ра кра і ны Эду а ра Фі лі па па ве да міў, што ў кра і не 
бу дзе ма бі лі за ва на 80 ты сяч су пра цоў ні каў пра ва-
ахоў ных ор га наў, пяць ты сяч з іх — у Па ры жы.

Па да ных тэ ле ка на ла, най больш буй ныя ак цыі пра-
тэс ту мо гуць ад быц ца ў су бо ту ў Па ры жы, Бар до, 
Мар сэ лі, Ту лу зе, Лі ё не, Страс бур гу.

Ка а лі цыя на ча ле з ЗША
аб вяс ці ла аб па чат ку вы ва ду 
аме ры кан скіх вой скаў з Сі рыі

Пра гэ та ў пят ні цу па ве да мі ла Agence France-
Presse са спа сыл кай на афі цый на га прад стаў ні ка 
шта ба апе ра цыі «Не па хіс ная ра шу часць», якую пра-
во дзіць у Іра ку і Сі рыі гру па кра ін на ча ле з ЗША, пал-

коў ні ка аме ры кан скіх 
су ха пут ных вой скаў 
Шо на Ра я на.

Ра ян па цвер дзіў 
агенц тву, што ка а лі-
цыя «пры сту пі ла да 
пра цэ ду ры вы ха ду з 
Сі рыі». «З мер ка ван-
няў бяс пе кі мы не бу дзем га ва рыць пра тэр мі ны, мес-
ца зна хо джан не і марш ру ты вой скаў», — ска заў ён.

Нем цы рас ка за лі, ту рыс ты з якіх кра ін 
больш за ўсё раз драж ня юць іх 
на ад па чын ку

Гра ма дзя не Гер ма ніі пры зна лі ся, што пад час ад-
па чын ку іх больш за ўсё раз драж ня юць ту рыс ты з 
Ра сіі і Вя лі ка бры та ніі.

Ра сі я не атры ма лі ся род гра ма дзян 12 кра ін най-
гор шыя ацэн кі. 60 % рэ спан дэн таў за яві лі, што ту-
рыс ты з РФ па вод зяць ся бе вель мі шум на, 56 % 
гра ма дзян ФРГ не па да ба ец ца ця га ра сій скіх гра-
ма дзян да ал ка го лю пад час ад па чын ку. Яшчэ 38 % 
удзель ні каў да сле да ван ня лі чаць, што рус кія гру ба 
ся бе вя дуць, а 24 % не па да ба ец ца звыч ка ту рыс таў 
з РФ ра біць сэл фі.

У бры тан цах ад па чы валь ні каў-нем цаў раз драж-
няе, перш за ўсё, пры хіль насць да ал ка го лю (58 %). 
У пры ват нас ці, са ма лё ты час та вы му ша ны здзяйс-
няць не за пла на ва ныя па сад кі з-за п'я ных на сель-
ні каў Злу ча на га Ка ра леў ства, пі ша Welt. Пры чым, 
ад зна чае вы дан не, нем цаў ча мусь ці так не раз драж-
ня юць на тоў пы п'я ных су ай чын ні каў, на прык лад, на 
Маль ёр цы.

Гра ма дзя нам ФРГ не па да ба ец ца так са ма звыч ка 
бры тан цаў за га дзя зай маць тап ча ны на пля жах і ка ля 
ба сей наў (37 %). Але 69 % рэ спан дэн таў ад зна чы лі, 
што су ай чын ні кі іх раз драж ня юць з-за гэ тай звыч кі 
яшчэ больш.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Як па ве да міў аме ры кан скі ча со піс Foreіgn Polіcy, 

мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма-

кей у тэ ле фон най раз мо ве з па моч ні кам дзяр жаў-

на га сак ра та ра ЗША па еў ра пей скіх і еў ра зій скіх 

спра вах Аа ра нам Уэ сам Міт чэ лам 10 сту дзе ня 

рас ка заў, што Бе ла русь зня ла аб ме жа ван ні на 

коль касць дып ла ма таў ЗША ў Мін ску. Звест кі 

да лі дзве кры ні цы ча со пі са.

На га да ем, з 2008 го да аме ры кан скае па соль ства ў Бе-
ла ру сі функ цы я нуе без па сла. Больш за тое, коль касць 
су пра цоў ні каў пер ша па чат ко ва бы ла змен ша на да пя ці, 
ад нак паз ней лі міт па вя лі чы лі да дзе ся ці ча ла век.

Да рэ чы, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
су стра каў ся з па моч ні кам Аа ра нам Уэ сам Міт чэ лам у 
кан цы каст рыч ні ка мі ну ла га го да.

«Ка лі мы з ва мі пра су не мся ў на шых ад но сі нах, я вам 
абя цаю, што бе ла ру сы ў вас бу дуць са мы мі на дзей ны-
мі, сум лен ны мі і шчы ры мі парт нё ра мі. Пры нам сі, ка лі 

мы да мо вім ся, ка лі бе ла ру сы неш та вам па абя ца юць, 
на ват у шко ду са бе, мы гэ та вы ка на ем», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка на той су стрэ чы.

Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі пра ка мен-
та ва ла БЕЛ ТА ін фар ма цыю аб тэ ле фон ных раз мо вах 
па між кі раў ніц твам ве дам ства і Дзяр жаў на га дэ парт-
амен та ЗША. На чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі і ліч-
ба вай дып ла ма тыі — прэс-сак ра тар МЗС Бе ла ру сі 

Ана толь ГЛАЗ рас ка заў на ступ нае:
«Мы мо жам па цвер дзіць факт не каль кіх тэ ле фон ных 

раз моў, якія ад бы лі ся апош нім ча сам па між кі раў ніц-
твам Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі і Дзяр жаў-
на га дэ парт амэн та ЗША».

Па вод ле яго слоў, пад час гэ тых гу та рак ба кі аб мяр-
коў ва лі роз ныя ас пек ты бе ла рус ка-аме ры кан скіх ад но-
сін, у тым лі ку маг чы масць іх па ляп шэн ня. Ад нак згод на 
з пра ві ла мі дып ла ма тыч най эты кі дэ та лё вы змест гэ тых 
раз моў не вы да ец ца.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

МАГ ЧЫ МАСЦЬ ПА ЛЯП ШЭН НЯ

Спа чат ку Прэ зі дэнт на га даў 

пры сут ным пра гіс то рыю ме ра-

пры ем ства. Яно па ча ло ся шмат 

га доў та му ў су вя зі «з па тра ба-

ван нем на шых жур на ліс таў». 

Та ды ўра чыс тасць ад бы ла ся за 

ме жа мі Мін ска, на пры ро дзе. 

Паз ней пад клю чы лі ся ар тыс-

ты, за явіў шы, што «без іх ні я-

ка га свя та не бы вае».

«За тым дзяр жаў ныя слу жа чыя, 
на шы чы ноў ні кі ка жуць — ну што ж, 
мы ар га ні зоў ва ем гэ тае ме ра пры ем-
ства, а яно не на ша? Та кім чы нам, 
да лу чы лі ся дзяр жаў ныя слу жа чыя, а 
за тым спарт сме ны і ін шыя за слу жа-
ныя лю дзі Бе ла ру сі, якія пры но сяць 
па ша ну і сла ву на шай дзяр жа ве», — 
рас па вёў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, што 
гэ та ме ра пры ем ства пра во дзіц ца на-
пя рэ дад ні ста ро га Но ва га го да. Ён да-
даў, што ў гэ ты дзень мы не толь кі вы-
праў ля ем мі ну лы год, але і спра бу ем 
скрозь за сло ну жыц цё вых кло па таў і 
бяз ла дзі цы раз гле дзець 2019-ы.

Прэ зі дэнт за клі каў пры сут ных гля-
дзець на пе рад і ду маць пра жыц цё — 

та ды яно ста не леп шым. Не су мнен на, 
вар та ана лі за ваць па мыл кі мі ну ла га, 
каб не ра біць іх на но вым эта пе.

«Смею дак лад на ска заць, што 
для на шай кра і ны, для на ша га на-
ро да не толь кі 2019-ы, але і 2020 год 
бу дзе ня прос тым, — за явіў бе ла рус кі 
лі дар. — Гэ та ня прос тыя га ды, та му 
што, ска жу зноў жа ад кры та, у гэ тыя 
два га ды нас бу дуць вель мі моц на 
спра ба ваць «на зуб», на прад мет, ці 
вар тыя мы, ка лі кан крэ ты за ваць, той 
не за леж нас ці, пра якую мы заў сё ды 
і ўсю ды га во рым. І нам трэ ба быць 
га то вы мі ад ка заць на гэ тае пы тан не, 
і я аб са лют на пе ра ка на ны, што мы 
зной дзем год ны ад каз».

Пры гэ тым ён пад крэс ліў: ра-
шэн не праб лем за ле жыць ад пры-
сут ных на пры ёме, у лі ку якіх і ўсё 
кі раў ніц тва кра і ны. Да рэ чы, асоб на 
Аляк сандр Лу ка шэн ка спы ніў ся на 
спарт сме нах і на зваў 2019-ы асаб-
лі вым для іх.

Акра мя та го, ад мет най асаб лі вас-
цю ўсіх пры сут ных на ме ра пры ем стве 
Прэ зі дэнт на зваў не абы яка васць. «Вы 
шчы ра хва рэ е це за сваю спра ву, вы 

ўклад ва е це ў яе ду шу, шчод ра дзе-
лі це ся на за па ша ным во пы там, сва ім 
та лен там. Удвая пры ем на, што ся род 
нас тут шмат ма ла дых. Тых, ка му бу-
да ваць, бе раг чы, прад стаў ляць на між-
на род най арэ не на шу Ра дзі му заўт-
ра», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён па жа даў пры сут ным, каб у іх 
заў сё ды бы ла на дзей ная апо ра — 
род ныя і бліз кія, якія з ра зу мен нем 
ста вяц ца да іх ня лёг кай, але га на-
ро вай пра цы. Так са ма бе ла рус кі лі-
дар па жа даў усім на тхнен ня, а яшчэ 
зда роўя, даб ра і мі ру.

На прыёме Прэ зі дэнт уз на га ро дзіў 
мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі
Ула дзі мі ра Ма кея ор дэ нам Ай чы ны 
ІІІ сту пе ні. Ар тыст Рус лан Алях но з рук 
бе ла рус ка га лі да ра атры маў ме даль 
Фран цыс ка Ска ры ны.

Па дзя ка Прэ зі дэн та аб' яў ле на 
шэрагу супрацоўнікаў СМІ. Такса-
ма ганаровыя званні «За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь» і «За-
слу жа ны май стар спор ту Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» атрымалі дзеячы культу-
ры і спорту.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПРА ЦА ВІ ТЫМ І ТА ЛЕ НА ВІ ТЫМ
Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро ды на ўра чыс тым пры ёме
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