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ПЕНСІЯ 
НА ЭКСПАРТ

АПОШНІЯ 
МЕСЯЦЫ ЯНКІ 
КУПАЛЫ

• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі ў 

2019 го дзе скла ла 4,7 %.

• ЕБРР уста на віў но вы 

рэ корд па ін вес ты цы ях у 

эка но мі ку Бе ла ру сі. Банк 

уклаў больш за 433 млн 

до ла раў (390 млн еў ра) у 

24 пра ек ты ў пры ват ным і 

дзяр жаў ным сек та рах.

• У «Вя лі кім ка ме ні» бу-

дуць рас пра цоў ваць бес пі-

лот ныя аў та ма бі лі.

• У Бе ла ру сі ўпер шы-

ню бу дзе пра тэс ці ра ва ны 

ўні вер саль ны ро бат-жур-

на ліст.

• Бел пош та пра па нуе 

вы браць най леп шую паш-

то вую мар ку го да.

• Па рад-кар на вал «Ка-

ляд ны раз гу ляй» прай-

шоў у По лац кім ра ё не.

• У Бе ла веж скай пу шчы 

ў ся рэ дзі не зі мы пра цяг ва-

юць рас ці ве шан кі.

• Ка ран цін з-за ша-

лен ства ўве дзе ны ў трох 

на се ле ных пунк тах Коб-

рын ска га ра ё на.

• Больш за кілаграм рту ці 

знай шлі ў пад' ез дзе шмат-

па вяр хо ві ка ў Го ме лі.

КОРАТКА

Ула дзі мір КА РА НІК, 
мі ністр 
ахо вы зда роўя:

«Мы ра зу ме ем, што 
ўма ца ван не зда роўя 
на сель ніц тва — гэ та 
за да ча не толь кі 
ме ды цын скай служ бы. 
Тут па він на быць 
ска ар ды на ва ная ра бо та 
гра мад ства, біз не су, 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя. 
Мы па він ны на ўпрост 
атрым лі ваць ін фар ма цыю 
пра тое, што хва люе 
на ша на сель ніц тва 
і што ў на шай ме ды цы не 
яшчэ па тра бу ец ца 
ска рэк та ваць, што 
са праў ды вы клі кае 
на ра кан ні».
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Та кую вы со кую ўзна га ро ду ра бот ні кі ра ён на га цэнт ра куль ту ры 

атры ма лі за за ха ван не, раз віц цё і па пу ля ры за цыю рэ гі я наль ных 

куль тур ных тра ды цый праз рэа лі за цыю пра ек та «Іў еў скі ка ла рыт». 

Па дзея гэ та знач ная для ўся го ра ё на, бо ў кож ным аг ра га рад ку ёсць 

час цін ка «Іў еў ска га ка ла ры ту» — ці то гур ток, ці му зыч ны ка лек-

тыў, ці май стры. Так са ма ў рам ках пра ек та пра хо дзяць брэн да выя 

свя ты, ся род якіх і па пу ляр ны «Іў еў скі па мі дор». СТАР. 13СТАР. 13

З не вя лі кім, але да во лі моц ным ка раб лём у 

«су свет ным» акі я не, які па ста ян на штар міць, 

па раў наў Бе ла русь кі раў нік кра і ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на пры ёме. Ме ра пры ем ства ста ла 

доб рай тра ды цы яй на пя рэ дад ні ста ро га Но ва га 

го да. Сё ле та яно ад бы ло ся ў мі ну лую су бо ту. 

Пер ша па чат ко ва гэ та бы ла су стрэ ча з жур на ліс та мі. 

З ця гам ча су ко ла гас цей свя точ на га ве ча ра 

па шы ры ла ся. Але па сло вах гас па да ра свя та, 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ня змен ным за ста ва ла ся 

ад но: за пра шэн не на на ва год ні пры ём — гэ та 

свое асаб лі вы па да ру нак для тых, хто ле тась быў на 

вы шы ні пра фе сій на га пос пе ху, хто шчы ра ад да ны 

кра і не і на ша му на ро ду. У гэ тым шэ ра гу на стаў ні кі і 

ву чо ныя, дзея чы куль ту ры і дзяр жаў ныя слу жа чыя, 

прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый і вай скоў цы, 

жур на ліс ты, спарт сме ны.

Звяр та ю чы ся да пры сут ных на ўра чыс тым пры ёме ў На-

цы я наль ным вы ста вач ным цэнт ры «Бел Экс па», кі раў нік 

кра і ны ад зна чыў, што бе ла рус кі на род змо жа пе ра адо лець 

усе цяж кас ці. Га лоў нае — не ад хі ляц ца ад абра на га 

шля ху і не збаў ляць хут ка сці.

За слу жа ная ўзна га ро даЗа слу жа ная ўзна га ро да

«Для нас гэ та та кі эма цы я наль ны ім пульс, «Для нас гэ та та кі эма цы я наль ны ім пульс, 
быц цам скі ну та дзе сяць га доў быц цам скі ну та дзе сяць га доў 
і ад кры ла ся но вае ды хан не...»і ад кры ла ся но вае ды хан не...»
Ка лек тыў Іў еў ска га цэнт ра куль ту ры і воль на га ча су — 
адзін з 10 лаўрэатаў спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь

ТРЫ МАЦ ЦА СВАЙ ГО КУР СУ 
Ў БУР ЛІ ВЫМ АКІ Я НЕ

СТАР. 2

Ма ла траў ма тыч ныя 
ўмя ша нні 
без ры зы кі 
ўсклад нен няў

Сён ня ў Бе ла ру сі ўсё час цей 

пры бя га юць да су час ных ін тэр-

вен цый ных тэх на ло гій (пра цэ ду ра 

вы кон ва ец ца з да па мо гай ад па-

вед на га ка тэ та ра без кла січ на га 

хі рур гіч на га па ды хо ду — урач да-

ся гае ор га на праз ар тэ рыі і буй ныя 

ве ны).

— Кар дыя ло гія мя ня ец ца імк лі-

ва. Ка лі дзе сяць га доў та му мы вы-

кон ва лі дзя ся так ін тэр вен цый ных 

апе ра цый (на ка ра нар ных са су дах з 

па ста ноў кай стэн та), то сён ня іх вы-

кон ва ец ца ка ля 17 ты сяч у год. Ле-

тась у па раў на нні з 2018-м пры рост 

та кіх апе ра цый склаў 18 %, — ка-

жа га лоў ны па за штат ны кар ды ё-

лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

ды рэк тар РНПЦ «Кар дыя ло гія» 

Аляк сандр МРО ЧАК.

За пя ці га до вы пе ры яд з 2014 

да 2018 го да коль касць апе ра-

цый на сэр цы і ка ра нар ных ар-

тэ ры ях у кра і не па вя лі чы ла ся 

на 18 % (да 17 962 умя шан-

няў), апе ра цый на ад кры тым 

сэр цы — на 8 %. У 2019 го дзе 

кар дыя- і рэнт ге нэн да вас ку-

ляр ны мі хі рур га мі вы ка на на 

19 040 апе ра цый на сэр цы і 

ка ра нар ных ар тэ ры ях, у тым 

лі ку ка ля 3640 апе ра цый на 

ад кры тым сэр цы.

Зда роўе: прак тыч ны па ды ходЗда роўе: прак тыч ны па ды ход

ГІБ РЫД НАЯ ХІ РУР ГІЯ, 
АБО НЕ МАГ ЧЫ МАЕ МАГ ЧЫ МА

Як бе ла рус кія кар ды ё ла гі ро бяць 
уні каль ныя апе ра цыі, 

і ка лі ў нас па бу ду юць но вы цэнтр

У най блі жэй шыя ча ты ры га ды ў Бе ла ру сі 

бу дзе па бу да ва ны цэнтр гіб рыд най кар дыя-

хі рур гіі. Яго ства рэн не пра дык та ва на са мім 

ча сам — у кар дыя хі рур гіі імк лі ва раз ві ва-

юц ца мі ні ін ва зіў ныя тэх на ло гіі, з'яў ля юц ца 

но выя штуч ныя кла па ны сэр ца. Пры гэ тым у 

су вя зі з рос там пра цяг лас ці жыц ця і ста рэн-

нем на сель ніц тва кар дыя ла гіч ная да па мо га 

па тра бу ец ца ўсё час цей, бо пер шае мес ца ў 

струк ту ры смя рот нас ці (55 %) па-ра ней ша-

му зай ма юць хва ро бы сар дэч на-са су дзіс тай 

сіс тэ мы. Но вы цэнтр з'я віц ца на ба зе РНПЦ 

«Кар дыя ло гія», на яго бу даў ніц тва бу дзе вы-

дат ка ва на 96 міль ё наў руб лёў.
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Па дзя ку Прэ зі дэн та з рук кі раў ні ка дзяр жа вы атрым лі вае 
рэ дак тар ад дзе ла па лі ты кі «Звяз ды» Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


