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• ДАІ за клі кае кі роў цаў 

ва ўмо вах га ла лё дзі цы 

пра яў ляць па вы ша ную 

ўваж лі васць на да ро гах.

• У Бе ла ру сі пра вя лі пер-

шую гіб рыд ную апе ра цыю 

ў га лі не кар дыя хі рур гіі.

• Больш чым на 60 % 

за пяць га доў вы рас аб'-

ём вы твор час ці мэб лі ў 

кра і не.

• У Бе ла ру сі за рэ гіст-

ра ва на пер шае сет ка вае 

вы дан не — пар тал sb.by, 

рэ дак цыя яко га ўва хо дзіць 

у склад Вы да вец ка га до ма 

«Бе ла русь се год ня».

• У Мін ску 24 снеж ня 

ў тэ ат ра лі за ва ным на ва-

год нім шэс ці возь муць 

удзел больш за ты ся чу 

ка зач ных пер са на жаў.

КОРАТКА

Анд рэй ХУ ДЫК, 
мі ністр пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя:

«Бе ла русь раз гля дае зя лё ную 
эка но мі ку, ніз ка вуг ля род нае 
ўстой лі вае раз віц цё як 
стра тэ гіч ны век тар. 
Па коль кі ка ля 61 % вы кі даў 
пры па дае на энер ге тыч ны 
сек тар, асаб лі вая ўва га 
ад да ец ца па вы шэн ню 
энер га эфек тыў нас ці 
эка но мі кі, раз віц цю 
ад наў ляль ных і ін шых 
ніз ка вуг ля род ных кры ніц 
энер гіі. Кож ная кра і на мае 
не рэа лі за ва ны па тэн цы ял, 
які мо жа і па ві нен 
быць за дзей ні ча ны пры 
пра да стаў лен ні да дат ко вай 
пад трым кі. Бе ла русь 
га то вая да «па вы шэн ня 
ам бі цый нас ці», мы га то вы 
зра біць больш у та кіх га лі нах, 
як энер ге ты ка, транс парт, 
пра мыс ло васць, бу даў ніц тва 
і абы хо джан не з ад хо да мі».

ЦЫТАТА ДНЯ

14 СНЕЖНЯ 2018 г.

ПЯТНІЦА
№ 241 (28857)

ВЯСЁЛЫЯ 
ГІСТОРЫІ 
ЧЫТАЧОЎ

ЛЁС 
СТАРЫХ 
ХАТ

5

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

ІТ-кра і наІТ-кра і на

Ме ды цын ская 
да па мо га... 

у элект рон ным 
фар ма це

Ліч ба вая транс фар ма цыя сіс тэ мы ахо вы зда роўя 

ахо піць 9,5 міль ё на ча ла век, у тым лі ку 50 ты сяч 

ура чоў і 120 ты сяч прад стаў ні коў ся рэд ня га ме ды-

цын ска га пер са на лу.

— Та кіх маш таб ных пра ек таў, як ства рэн не элект рон-

най сіс тэ мы ахо вы зда роўя, у гіс то рыі ай чын най ме ды цы-

ны яшчэ не рэа лі зоў ва ла ся, — пад крэс лі вае за гад чык 

сек та ра пра грам на-ін фар ма цый на га за бес пя чэн ня 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Вік тар СІ ДА РЭН КА.

У Кан цэп цыі раз віц ця элект рон най сіс тэ мы ахо вы 

зда роўя на пе ры яд да 2022 го да за кла дзе ны асноў ныя 

прын цы пы яе па бу до вы і маг чы мас ці для ін тэ гра цыі ў 

агуль на дзяр жаў ную аў та ма ты за ва ную ін фар ма цый ную 

сіс тэ му.

— Элект рон ная сіс тэ ма ахо вы зда роўя, на на шу дум ку, 

ад кры вае прын цы по ва но выя маг чы мас ці ў раз віц ці га лі ны. 

Яе пад мур кам ста не элект рон ная ме ды цын ская кар та, якая 

бу дзе ства рац ца пры на ра джэн ні гра ма дзя ні на і па паў няц ца 

ак ту аль най ін фар ма цы яй на пра ця гу ўся го яго 

жыц ця, — тлу ма чыць Вік тар Сі да рэн ка. 

Ак ту аль нае ін тэр в'юАк ту аль нае ін тэр в'ю

СПА ДА РОЖ НІК 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ 
НА АР БІ ТУ

Чым жы ве са мы ма ла ды го рад Бе ла ру сі
Фа ні паль — са мы ма ла ды го рад не толь кі 

ў Мін скай воб лас ці, але і ў кра і не. А ця пер 

стаў і го ра дам — спа да рож ні кам ста лі цы. 

Гэ тыя аб ста ві ны аб умо ві лі яшчэ боль шы 

рост і раз віц цё на се ле на га пунк та. Сён ня 

ў Фа ні па лі за рэ гіст ра ва на 16 318 жы ха роў. 

Гэ та не кан чат ко вая ліч ба. Больш дак-

лад ную па ка жа пе ра піс на сель ніц тва, які 

прой дзе ў на ступ ным го дзе. Коль касць 

жы ха роў па ста ян на па вя ліч ва ец ца за кошт 

на ту раль на га пры рос ту і міг ра цыі. Го рад 

зна хо дзіц ца па блі зу ста лі цы, з якой яго 

злу чае між на род ная аў та тра са М1, чы гун -

ка, кож ныя дзе сяць хвілін хо дзяць марш-

рут кі. Доб рыя транс парт ныя зно сі ны, за-

бяс пе ча насць не аб ход ны мі ка му ні ка цы я мі ства ры лі ўмо вы для раз мя шчэн ня 

су час ных вы твор час цяў. У сва бод най эка на міч най зо не пра цуе больш 

за 45 прад пры ем стваў. Што зроб ле на апош нім ча сам для кам форт на га пра-

жы ван ня га ра джан, што яшчэ трэ ба зра біць, мы спы та лі ў стар шы-

ні Фа ні паль ска га гар вы кан ка ма Ула дзі мі ра КА РА НЕ ВІ ЧА. СТАР. 4 СТАР. 4

У на род ным му зеі 

«Гіс то рыя За ро наў ска га 

краю», што зна хо дзіц ца 

ў аг ра га рад ку За ро на ва 

Ві цеб ска га ра ё на, 

за хоў ва ец ца ба га тая 

ка лек цыя — больш 

за ты ся чу на ва год ніх 

ца цак і паш то вак. Яе 

са бра ла за ха валь ні ца 

му зея Люд мі ла НІ КІТ КІ НА 

з да па мо гай вуч няў, 

зем ля коў і сяб роў. 

Пе рад на ва год ні мі 

свя та мі экс па на ты му зея 

ста но вяц ца вель мі 

па пу ляр ныя, асаб лі ва 

ся род са мых ма лень кіх 

на вед валь ні каў — 

вы ха ван цаў мяс цо ва га 

дзі ця ча га сад ка.

ДЗЕД МА РОЗ 
З МІ НУ ЛА ГА СТА ГОД ДЗЯ


