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Карупцыя ў гэтай сферы
закранула амаль усю вертыкаль
Такое меркаванне выказаў кіраўнік дзяржавы на
нарадзе аб праблемных пытаннях у сістэме аховы
здароўя і кадравых назначэннях.
Беларускі лідар адзначыў, што ў медыцынскай сферы назапасіліся праблемы, якія неабходна вырашаць.
Іх маштаб такі, што нельга абмежавацца новымі прызначэннямі. На жаль, пакуль надзеі кіраўніка дзяржавы
на выпраўленне сітуацыі з назначэннем новага міністра
не апраўдаліся.
«Усе, хто знаходзіцца ў гэтай зале, не выпадковыя
ўдзельнікі. Я палічыў неабходным асабіста запрасіць
кіраўнікоў, хто па сваіх функцыянальных і службовых абавязках адказвае за самае дарагое, за багацце нашай краіны — жыццё і здароўе людзей, — падкрэсліў Аляксандр
Лукашэнка. — Акрамя таго, ахова здароўя яшчэ і значная
частка эканомікі. Там працуе больш нашых грамадзян,
чым у сферах транспарту і сувязі разам узятых, — каля
270 тысяч чалавек. А доля аховы здароўя ў валавым унутраным прадукце (3,2 %) не нашмат меншая,
чым у будаўнічай галіны».

Фота БелТА.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў
пры ві тан не ўдзель ні кам і
гасцям ХІІІ Беларускага міжна род на га ме ды я фо ру му
«Партнёрства ў імя будучыні: лічбавы парадак дня для
медыяпрасторы».
«За час свайго існавання
фо рум стаў аў та ры тэт най
пля цоў кай для дзе ла вых
зно сін прад стаў ні коў СМІ
кра ін бліз ка га і да лё ка га
за меж жа. Гэ тае ме ра прыемства дае ўнікальную магчымасць абмяняцца прафесійным вопытам і натхняе на
новыя ідэі», — гаворыцца ў
прывітанні.
«Сучасная медыяпрастора не мае межаў, а лічбавыя
тэхналогіі адкрылі шырокія
маг чы мас ці для твор часці і далі багаты выбар крыніц інфармацыі. Таму сёння
жур на лісц кай су поль нас ці
неабходна засяродзіць увагу
на пытаннях выканання прафесійнай этыкі і нормаў маралі — такіх жа важных, як і
свабоднае выказванне сваіх
перакананняў», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
Кі раў нік дзяр жа вы пажа даў удзель ні кам ме рапрыемства плённай працы і
поспехаў у пошуку цікавых
рашэнняў, здольных зрабіць
ме ды яс фе ру яшчэ больш
прывабнай, бяспечнай і карыснай людзям.
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ГАНЧАРНАЕ
БРАЦТВА

Браты Іван і Сяргей ШЭЛЕСТЫ з
вёскі Гарадная Столінскага раёна
ўсур'ёз узяліся за працяг спрадвечнага вясковага рамяства — ганчарства. Кожны з іх набыў сучасны
ганчарны круг, і на бацькоўскім падворку, калі дазваляе надвор'е, яны
разам робяць і традыцыйны посуд,
і гліняныя сувеніры. Яшчэ школьнікамі Шэлесты навучыліся ў старых
рамеснікаў ганчарнай справе, і цяпер іхнім рукам падуладна ўсё: замешваць гліну, выцягваць з яе розныя формы на крузе, абпальваць
гатовы посуд.
Старэйшы Іван скончыў Пінскі індустрыяльны каледж, папрацаваў у
аб'яднанні «Пінскдрэў», але вярнуўся ў родную вёску, стаў кіраўніком
дзіцячага гуртка Цэнтра ганчарства.
Сяргей працуе выкладчыкам фізкультуры ў каледжы машынабудавання, часта ўдзельнічае ў кірмашах
майстроў і фестывалях, сёлета на
«Славянскім базары» ў Віцебску на
конкурсе ганчароў за свае работы
атрымаў прызавое месца. Ён таксама падумвае заняцца толькі глінай.
А вось самы малодшы з братоў
Максім (на фота ў цэнтры) яшчэ вучыцца ў школе. І ўсё-такі, калі старэйшыя збіраюцца разам, сядаюць
за кругі, працуюць, Максім назірае
за рухамі майстроў, сам спрабуе
нешта рабіць і, вядома, дапамагае.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

КОРАТКА
• Мi нiстр за меж ных
спраў Беларусi Уладзiмiр
Макей абмеркаваў двухбаковыя палiтычныя кантакты
на вышэйшым i высокiм узроўнях з паслом Расii ў Беларусi Мiхаiлам Бабiчам на
сустрэчы з нагоды ўручэння
iм копiй даверчых грамат.
• У Косаўскім палацы
ў студзені — жніўні гэтага года колькасць турыстаў павялічылася амаль
у два разы ў параўнанні
з аналагічным перыядам
2017-га.

 Карысная інфармацыя

• Цэны на кватэры ў Мінску ў жніўні дасягнулі максімуму з пачатку 2018 года.

• Стартавалі продажы
білетных пакетаў на дамашнія матчы БАТЭ ў лізе Еўропы.

Магчыма, вы маеце
права на льготы...

У СЯМ'І СТУДЭНТ?
Пачаўся новы навучальны год, і тысячы маладых
людзей запоўнілі студэнцкія аўдыторыі, рыхтуючыся грызці граніт навукі. Атрыманне вышэйшай
адукацыі — гэта заўсёды немаленькія выдаткі, і
многія сем'і зацягваюць тужэй паясы, каб вывучыць сваіх дзяцей, асабліва калі тыя не прайшлі
«на бюджэт» і вырашылі атрымліваць адукацыю
на платнай аснове. А якіх ільгот можна чакаць ад
дзяржавы, калі ў сям'і ёсць студэнт?

Стыпендыі
Дзяржаўная сістэма стыпендыяльнага
забеспячэння ўключае ў сябе навучальныя,
сацыяльныя і спецыяльныя стыпендыі.
За высокія дасягненні ў вучобе, навуковай і грамадскай рабоце могуць прызначацца персанальныя стыпендыі савета
ВНУ, імянныя, а таксама, пры асаблівых

поспехах, стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь.
Студэн там, ас пі ран там, на ву чэн цам
устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі
могуць устанаўлівацца надбаўкі за асаблівыя поспехі ў вучобе, грамадскай і навуковай рабоце, а таксама аказвацца матэрыяльная дапамога са сродкаў
стыпендыяльнага фонду.
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

