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— Ула дзі мір Ула дзі мі-

ра віч, на коль кі ра зу мею, 

у Фа ні па лі ня ма праб ле-

мы з ра бо тай. Па шы ра юц-

ца дзе ю чыя вы твор час-

ці, ад кры ва юц ца но выя. 

А зна чыць, ства ра юц ца ра-

бо чыя мес цы. Ці не так?

— Як і ўсю ды, хтось-

ці едзе на ра бо ту ў Мінск, 

нех та, на ад ва рот, вы бі рае 

Фа ні паль. У нас пра цу юць 

лю дзі з ін шых ра ё наў, асаб-

лі ва з бліз кіх — Уз дзен ска-

га, Стаўб цоў ска га. Усё за-

ле жыць ад та го, на коль кі 

ча ла ве ка за да валь няе за-

ра бот ная пла та. А ра бо чых 

мес цаў у го ра дзе са праў ды 

ха пае: з'яў ля юц ца но выя 

прад пры ем ствы. Так што 

кад ры заў сё ды па трэб ныя. 

Ад нак у кож на га ёсць пра ва 

вы ба ру.

— Па коль кі ў вас шмат 

пра мыс ло вых прад пры-

ем стваў, то і ін вес ты цыі 

ўклад ва юц ца ў раз віц цё 

га рад ской інф ра струк -

ту ры?

— Ін вес ты цыі, вя до ма, 

пры цяг ва юц ца, ін вес та ры 

па чы на юць пра яў ляць ці-

ка васць да пра ек таў. Але 

хо чац ца боль шай ад да чы, і 

на гэ та ёсць пры чы ны. Гас-

па дар, як ка жуць, лі чыць 

кож ны ру бель, які ўклад вае 

ў спра ву, і ча кае, каб ён 

пры нёс пры бы так. У нас, на-

прык лад, на ву лі цы Брэсц-

кай па бу да ва ны жы лы дом. 

Але там пла на ва ла ся цэ лая 

шмат па вяр хо вая за бу до ва. 

Кошт ін вес ты цый на га пра-

ек та — 16,5 міль ё на до ла-

раў. Ад нак акра мя жыл ля 

ін вес тар па ві нен па бу да-

ваць ба сейн. Па куль ні хто 

не ад гук нуў ся. Ка лі б не трэ-

ба бы ло пла ціць за зям лю, а 

за гэ тыя срод кі ўлад ка ваць 

ба сейн і дзі ця чую па лі клі ні-

ку, маг чы ма, ін вес тар знай-

шоў ся б хут чэй.

Сё ле та бу да ваць шмат па-

вяр хо выя да мы па чы на юць 

так са ма ЗАТ «ДГ-Цэнтр», 

та ва рыст вы з аб ме жа ва най 

ад каз нас цю «Квад рат Груп» 

і «Эле дзі Ком па ні». Апош няя 

кам па нія ўзво дзіць да мы, 

дзе пер шыя па вер хі ад во-

дзіць пад са цы яль ныя, бы-

та выя, ганд лё выя аб' ек ты, 

офі сы. Та кі па ды ход спра-

шчае праб ле му раз віц ця 

інф ра струк ту ры: ня ма не аб-

ход нас ці бу да ваць асоб ныя 

бу дын кі, ска жам пад ап тэ кі, 

ма га зі ны, цы руль ні, кра мы. 

Гэ та на сён няш ні дзень зруч-

на для лю дзей — на пер шы 

час по бач ёсць усё не аб ход-

нае.

— Го рад ак тыў на бу ду-

ец ца за кошт ушчыль нен-

ня або пры цяг нен ня но вых 

тэ ры то рый?

— Сва бод ных участ каў у 

го ра дзе ня ма. Та му вы му-

ша ны вы хо дзіць за яго ме-

жы. Два зя мель ныя ўчаст кі 

аг ра кам бі на та «Дзяр жын-

скі» бу дуць вы ве дзе ны з 

сель гас аба ро ту для бу даў-

ніц тва жыл ля, са цы яль ных 

аб' ек таў і інф ра струк ту ры.

На сён няш ні дзень у Фа-

ні па лі ў чар зе для па ляп шэн-

ня жыл лё вых умоў ста іць

1380 ча ла век, у тым лі ку 

96 шмат дзет ных сем' яў. Вя лі кі 

по пыт на ўчаст кі пад ін ды-

ві ду аль нае бу даў ніц тва. На 

ўлі ку — 528 ча ла век, ся род 

іх 17 шмат дзет ныя. Сё ле та 

рас па ча лі бу даў ніц тва до ма 

на 60 ква тэр для тых, хто 

мае па трэ бу ў па ляп шэн ні 

жыл лё вых умоў. На гэ тай 

пля цоў цы ўжо пра клад ва-

 юц ца ін жы нер ныя сет кі, 

уз ве дзе ны фун да мент. Што 

да ты чыц ца ін ды ві ду аль-

ных участ каў, то тут спра ва 

скла да ней шая. Апош ні раз 

іх пад бу даў ніц тва вы дзя-

ля лі ў 2010 го дзе. Мы вы-

ка рыс тоў ва ем участ кі тых 

лю дзей, якія свое ча со ва на 

пра ця гу трох га доў не ўзвя-

лі ка роб ку і, аца ніў шы свае 

фі нан са выя маг чы мас ці, 

доб ра ах вот на ад мо вілі ся ад 

зям лі. Ужо аформ ле ны тры 

ўчаст кі, якія бу дуць вы стаў-

ле ны на аў кцы ён.

— Што аса біс та вас, як 

мэ ра, не за да валь няе ў 

раз віц ці го ра да?

— На жаль, не так, як ха-

це ла ся б, раз ві ва ец ца інф-

ра струк ту ра. У нас не ха пае 

ўста ноў аду ка цыі. Дзі ця чы 

сад і шко ла за пра ек та ва ны 

на ву лі цы Зя лё най. Но вы 

су час ны са док зда лі сё ле-

та да пер ша га ве рас ня, але 

на ват з улі кам яго, дзі ця чыя 

да школь ныя ўста но вы пе ра-

поў не ны. Ся рэд няя шко ла 

і гім на зія пра цу юць у дзве 

зме ны. На ста дыі пра ек та-

ван ня жы лой за бу до вы не 

пра ду гледж ва ец ца інф ра-

струк ту ра. Спа чат ку — дом, 

за тым са ды, шко лы, кра мы. 

Та кі па ды ход трэ ба змя няць. 

На прык лад, ка лі сён ня бу ду-

ем шэсць жы лых да моў, дзе 

бу дзе жыць шмат ма ла дых 

сем' яў, то ўжо ця пер зра зу-

 ме ла, што праз два га ды па ў-

ста не пы тан не з дзі ця чым 

са дам.

Го рад мае па трэ бу ў гра-

мад скім транс пар це. Дзя-

цей, што жы вуць у мік ра ра ё -

нах Паў днё вы-1 і Паў днё-

вы-2, пад во зяць да мес ца 

ву чо бы школь ны мі аў то бу-

са мі, якія хо дзяць уся го не-

каль кі ра зоў на дзень. Але ж, 

акра мя та го, і жы ха ры 

па сёл ка па він ны мець маг-

чы масць вы ехаць у го рад. 

Ду маю, у най блі жэй шай 

перс пек ты ве гэ тае пы тан-

не вы ра шым.

Ра зам з тым ёсць больш 

знач ныя праб ле мы. На 

стан цыі Фа ні паль за кры ты 

пе ша ход ны мост це раз чы-

гу нач ныя пу ці. Аб' ект зна хо-

дзіў ся ў ава рый ным ста не, 

што па гра жа ла бяс пе цы 

лю дзей. Ця пер ар га ні за цыі 

і прад пры ем ствы да стаў-

ля юць сва іх ра бот ні каў да 

мес ца пра цы сва ім аў та-

транс пар там, што па тра буе 

да дат ко вых рас хо даў. А па-

са жы ры і жы ха ры пе ра хо-

дзяць пу ці це раз чы гу нач ны 

пе ра езд, што, зрэш ты, так-

са ма не бяс печ на. Бе ла рус-

кая чы гун ка пла нуе бу даў-

ніц тва но вай стан цыі, а так-

са ма пад зем на га пе ра хо да 

ў 2019—2020 га дах.

— Ча го яшчэ не ха пае 

го ра ду?

— Пар ку для пра вя-

дзен ня роз ных ма са вых 

ме ра пры ем стваў. Для яго 

ўлад ка ван ня ёсць цу доў-

нае мес ца — яб лы не вы 

сад ка ля хра ма Уз ня сен ня 

Гас под ня га. Тут не аб ход на 

па са дзіць ма ла дыя дрэў цы, 

зра біць да рож кі, уста на віць 

лаў кі. У Фа ні па лі жы ве шмат 

ма ла дых сем' яў з дзець мі. 

І баць кі скар дзяц ца, што тут

не ха пае зон для ад па чын ку, 

ня ма ста ды ё на, ба сей на.

Мы імк нём ся да та го, каб 

на шым лю дзям жы ло ся кам-

форт на. Але на тыя гро шы, 

што атрым лі ва ем ад про-

да жу зя мель ных участ каў, 

шмат не зро біш. У асноў-

ным гэ тыя срод кі ідуць на 

доб ра ўпа рад ка ван не. Хут-

ка ўезд у го рад упры го жаць 

дзве ка ва ныя стэ лы-па ка-

заль ні кі. Гэ тыя арт-аб' ек ты 

зро біць мяс цо вы ўме лец. 

На іх бу дзе зна чыц ца год 

за сна ван ня го ра да, герб. 

Да рэ чы, герб Фа ні па ля ўяў-

ляе са бой шчыт, у ся рэб ра-

ным по лі яко га раз ме шча-

на пе ра вер ну тае зя лё нае 

васт рыё з вы явай за ла то га 

яб лы ка. Упэў не ны, што гэ-

ты твор ста не сім ва лам го-

 ра да. За ка за лі так са ма 

49 па ка заль ні каў, якія змес цім 

з двух ба коў ву ліц, каб пры-

го жа гля дзе ла ся ды і лю дзі 

змаг лі без праб лем знай сці 

не аб ход ны ад рас.

Вель мі ак ту аль ная тэ-

ма — доб ра ўпа рад ка ван не 

два ро вых тэ ры то рый, ра-

монт пад' ез даў, ка пі таль ны 

ра монт і ўцяп лен не жы лых 

да моў. Зра зу ме ла, у но вых 

да мах пра ду гле джа на ўсё не-

аб ход нае: дзі ця чая гуль ня вая 

пля цоў ка, пар коў ка. Два ры 

ста рых да моў не раз лі ча ны 

на вя лі кую коль касць аў та-

транс пар ту. У на ступ ным 

го дзе за пла на ва лі зра біць 

аў та ста ян ку на ву лі цы Яку-

ба Ко ла са, 11. Гэ та да па мо-

жа раз гру зіць го рад. Яшчэ 

ад но пы тан не, якое хва люе 

жы ха роў не каль кіх ву ліц, — 

ад сут насць збу да ван няў па 

ад вод зе ліў не вых вод. Ужо 

пад рых та ва ны пра ект, які 

пра ду гледж вае ўлад ка ван не 

скры жа ван ня з двух ба ко вым 

ру хам, сіс тэ май ві дэа на зі ран-

ня і ліў нёў кай. Яшчэ адзін 

пра ект каль ца вой раз вяз кі 

бу дзе рэа лі за ва ны на ву лі-

цы За вод скай.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ука ра нен не ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій у ме ды цы ну — сур' ёз-

нае якас нае пе ра ўтва рэн не, да 

яко га трэ ба рых та вац ца не толь-

кі тэх ніч на. Да вя дзец ца змя ніць 

све та по гляд па цы ен та, на ву чыць 

яго пра ца ваць у аса біс тым ка бі-

не це. До свед Эс то ніі па ка заў, што

для та го каб гра ма дзя не ста лі

ак тыў ны мі ка рыс таль ні ка мі ка бі-

не та па цы ен та, ім спат рэ бі ла ся 

дзе сяць га доў.

Між ін шым, элект рон ны ка бі-

нет да зво ліць кож на му ча ла ве ку 

атрым лі ваць до ступ да сва ёй аса-

біс тай ме ды цын скай ін фар ма цыі, 

вы клю чыць ліш нія па хо ды ў па лі-

клі ні ку для пад аў жэн ня дзе ян ня 

рэ цэп та, афарм лен ня да ве дак 

і г. д. А ўра чы змо гуць атрым лі ваць 

поў ную і дак лад ную ін фар ма цыю 

пра па цы ен та, што да зво ліць 

змен шыць ры зы ку ўра чэб ных па-

мы лак і аказ ваць комп лекс ную 

пер са ні фі ка ва ную ме ды цын скую 

да па мо гу. Ство ра ная сіс тэ ма да-

зво ліць за бяс пе чыць до ступ да 

важ най ін фар ма цыі на лю бым уз-

роў ні ака зан ня да па мо гі (у па лі клі-

 ні цы, баль ні цы, у эк стран ных сі ту а-

 цы ях, ка лі ад хут ка сці пры няц ця

ра шэн ня час та за ле жыць жыц цё 

па цы ен та) і ў рэ жы ме рэ аль на га 

ча су. У якас ці пунк та ўва хо ду ў 

аса біс ты ка бі нет па цы ен та бу дзе 

вы ка рыс тоў вац ца пля цоў ка Адзі-

на га дзяр жаў на га пар та ла элект-

рон ных па слуг, а для ідэн ты фі ка-

цыі па цы ен таў па лі клі ні кі бу дзе 

пры мя няц ца ІD-паш парт.

За раз вя дзец ца ра бо та над 

пра ек там но ва га за ко на «Аб 

ахо ве зда роўя», дзе пла ну ец ца 

пра пі саць усе ню ан сы, што да ты-

чац ца ўка ра нен ня элект рон най 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя, пра вы і 

аба вяз кі па цы ен таў і ме ды цын скіх 

ра бот ні каў.

— Мы пра ду гледж ва ем, што 

апра цоў ка ўсіх пер са наль ных да-

ных па цы ен та ў ін фар ма цый ных 

сіс тэ мах бу дзе ад бы вац ца толь кі 

з яго пісь мо вай зго ды, — за пэў-

ніў Вік тар Сі да рэн ка. — І ка лі ён 

па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях ці па 

ней кіх ін шых пры чы нах ад мо віц-

ца ад апра цоў кі ўлас ных да ных, 

то для яго ні чо га не зме ніц ца, — 

ме ды цын ская ін фар ма цыя па-ра-

ней ша му бу дзе за на тоў вац ца на 

па пя ро вым нось бі це.

Мінск, Мін ская і Гро дзен ская 

воб лас ці абра ныя пі лот ны мі рэ гі ё -

на мі, у якіх у 2019 го дзе пач нец ца 

рэа лі за цыя пра ек та па ўка ра нен ні 

элект рон най сіс тэ мы ахо вы зда-

роўя.

Пі лот ны пра ект мае на ўва зе, 

што шэ раг уста ноў ахо вы зда роўя 

воб лас ці бу дуць ін фар ма ты за ва-

ныя, па чы на ю чы з пра клад кі но-

вых ін жы нер ных се так, пад клю-

чэн ня да шы ро ка па лос на га до сту-

пу ў ін тэр нэт, ства рэн ня аба ро не-

ных ка на лаў су вя зі, за кан чва ю чы 

на быц цём кам п'ю тар най тэх ні кі і 

пад рых тоў кай пер са на лу да пра-

цы з та кі мі сіс тэ ма мі.

Асоб ныя эле мен ты аса біс та га 

ка бі не та па цы ен та ўжо тэс ці ру юц-

ца ў 39-й ста ліч най па лі клі ні цы.

— У най блі жэй шы час мы спа-

дзя ём ся прэ зен та ваць яго маг чы-

мас ці, — па ве да мі ла яе га лоў ны 

ўрач Воль га ЕС МАН ЧЫК. — 

У пры ват нас ці, у рэ жы ме рэ аль-

на га ча су ча ла век мо жа ін тэ гра-

вац ца з ба зай па лі клі ні кі і атры-

маць ін фар ма цыю з элект рон най 

ам бу ла тор най кар ты. Ён змо жа 

сфар мі ра ваць вы піс ку з яе, уба-

чыць вы ні кі ана лі заў, якія ёсць 

у ба зе, а так са ма рэ цэп ты, якія 

яму вы піс ваў урач. Мінск пер шы 

ў кра і не ўсту піў у ак тыў ную фа зу 

ін фар ма ты за цыі ахо вы зда роўя. 

Ужо ўсе ўста но вы ў го ра дзе ма-

юць элект рон ныя ам бу ла тор ныя 

кар ты. Мы, на прык лад, больш як 

дзе сяць га доў вя дзём ам бу ла тор-

ныя кар ты ў элект рон ным фар ма-

це, але пры гэ тым за хоў ва ец ца і 

па пя ро вы нось біт, ку ды за но сяц ца 

звест кі пра агля ды ўра чоў, вы ні кі 

аб сле да ван няў і г. д.

Па сту по вы пе ра вод пер са наль-

ных да ных па цы ен таў у элект рон-

ны фар мат рас па чаў ся не толь кі 

ў ста лі цы. Але па коль кі раз мо ва 

ідзе пра вя лі кі ма сіў да ных, асаб лі-

ва ка лі гэ та да ты чыц ца па цы ен таў 

ва ўзрос це, то та кі пе ра ход за па-

тра буе шмат ча су. Та му пер шы мі 

паў на вар тас ны мі ўла даль ні ка мі 

элект рон ных ме ды цын скіх карт 

ста нуць но ва на ро джа ныя.

Пла ну ец ца, што асноў ная част-

ка ра бот па пра ек це за вер шыц ца 

да 2022 го да. Бу дуць ар га ні за ва-

ныя аба ро не ныя ка на лы су вя зі і 

пе ра да чы да ных і дыс тан цый ныя 

цэнт ры іх апра цоў кі.

— Але гэ та не зна чыць, што за-

тым пра цэс спы ніц ца. ІT-тэх на ло гіі 

ўвесь час раз ві ва юц ца, — ад зна-

чыў Вік тар Сі да рэн ка. — Для нас 

за раз вель мі важ на пра тэс ці ра ваць 

маг чы мас ці элект рон най сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя: ад на спра ва, ка лі 

раз мо ва ідзе пра 10 ты сяч элект-

рон ных кар так, і зу сім ін шая — 

ка лі ў элект рон ны фар мат бу дуць 

пе ра ве дзе ны 9,5 міль ё на ме ды-

цын скіх да ку мен таў. І што дня ў 

сіс тэ му бу дуць ува хо дзіць па ўсёй 

кра і не 50 ты сяч ура чоў.

Элект рон ная сіс тэ ма ахо вы 

зда роўя так са ма пра ду гледж вае 

да лей шае раз віц цё тэ ле ме ды цы-

ны, што асаб лі ва важ на для ака-

зан ня да па мо гі пры ды яг нос ты цы 

скла да ных вы пад каў. Як вы нік, 

на вы ха дзе мы атры ма ем ап ты-

мі за цыю фі нан са вых срод каў за 

кошт ска ра чэн ня за ліш ніх ды яг-

нас тыч ных да сле да ван няў, больш 

ра цы я наль нае вы ка ры стан не ле-

ка вых срод каў, па ве лі чэн не ча су 

на пры ём па цы ен та... Важ ным так-

са ма ста не ўка ра нен не элект рон-

най сіс тэ мы пад трым кі пры няц ця 

клі ніч ных ра шэн няў, на кі ра ва ная 

на да па мо гу ўра чу пры вы ба ры 

пра віль най так ты кі ды яг нос ты кі і 

ля чэн ня. На прык лад, нель га бу-

дзе пры зна чыць ча ла ве ку ле кі, 

да якіх у яго ёсць су праць па ка-

зан ні, ці ўза е ма вы клю чаль ныя 

ле ка выя срод кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ме ды цын ская да па мо га... у элект рон ным фар ма це

«Да вя дзец ца змя ніць 
све та по гляд па цы ен та, 
на ву чыць яго пра ца ваць 
у аса біс тым ка бі не це».

«Пер шы мі паў на вар тас ны мі 
ўла даль ні ка мі элект рон ных 
ме ды цын скіх карт ста нуць 
но ва на ро джа ныя».

СПА ДА РОЖ НІК СПА ДА РОЖ НІК 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ НА АР БІ ТУВЫ ХО ДЗІЦЬ НА АР БІ ТУ


