ПЕНСІЯ
НА ЭКСПАРТ

АПОШНІЯ
МЕСЯЦЫ ЯНКІ
КУПАЛЫ

Уладзімір КАРАНІК,
міністр
аховы здароўя:
«Мы разумеем, што
ўмацаванне здароўя
насельніцтва — гэта
задача не толькі
медыцынскай службы.
Тут павінна быць
скаардынаваная работа
грамадства, бізнесу,
сістэмы аховы здароўя.
Мы павінны наўпрост
атрымліваць інфармацыю
пра тое, што хвалюе
наша насельніцтва
і што ў нашай медыцыне
яшчэ патрабуецца
скарэктаваць, што
сапраўды выклікае
нараканні».
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АЎТОРАК

ТРЫМАЦЦА СВАЙГО КУРСУ
Ў БУРЛІВЫМ АКІЯНЕ
З невялікім, але даволі моцным караблём у
«сусветным» акіяне, які пастаянна штарміць,
параўнаў Беларусь кіраўнік краіны Аляксандр
Лукашэнка на прыёме. Мерапрыемства стала
добрай традыцыяй напярэдадні старога Новага
года. Сёлета яно адбылося ў мінулую суботу.
Першапачаткова гэта была сустрэча з журналістамі.
З цягам часу кола гасцей святочнага вечара
пашырылася. Але па словах гаспадара свята,
Аляксандра Лукашэнкі, нязменным заставалася
адно: запрашэнне на навагодні прыём — гэта
своеасаблівы падарунак для тых, хто летась быў на
вышыні прафесійнага поспеху, хто шчыра адданы
краіне і нашаму народу. У гэтым шэрагу настаўнікі і
вучоныя, дзеячы культуры і дзяржаўныя служачыя,
прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і вайскоўцы,
журналісты, спартсмены.
Звяртаючыся да прысутных на ўрачыстым прыёме ў Нацыянальным выставачным цэнтры «БелЭкспа», кіраўнік
краіны адзначыў, што беларускі народ зможа пераадолець
усе цяжкасці. Галоўнае — не адхіляцца ад абранага
шляху і не збаўляць хуткасці.
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Падзяку Прэзідэнта з рук кіраўніка дзяржавы атрымлівае
рэдактар аддзела палітыкі «Звязды» Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Як беларускія кардыёлагі робяць
унікальныя аперацыі,
і калі ў нас пабудуюць новы цэнтр

Здароўе: практычны падыход
КОРАТКА

ГІБРЫДНАЯ ХІРУРГІЯ,
АБО НЕМАГЧЫМАЕ МАГЧЫМА
У найбліжэйшыя чатыры гады ў Беларусі
будзе пабудаваны цэнтр гібрыднай кардыяхірургіі. Яго стварэнне прадыктавана самім
часам — у кардыяхірургіі імкліва развіваюцца мініінвазіўныя тэхналогіі, з'яўляюцца
новыя штучныя клапаны сэрца. Пры гэтым у
сувязі з ростам працягласці жыцця і старэн-

нем насельніцтва кардыялагічная дапамога
патрабуецца ўсё часцей, бо першае месца ў
структуры смяротнасці (55 %) па-ранейшаму займаюць хваробы сардэчна-сасудзістай
сістэмы. Новы цэнтр з'явіцца на базе РНПЦ
«Кардыялогія», на яго будаўніцтва будзе выдаткавана 96 мільёнаў рублёў.

Малатраўматычныя
ўмяшанні
без рызыкі
ўскладненняў

sb.by

• Інфляцыя ў Беларусі ў
2019 годзе склала 4,7 %.
• ЕБРР устанавіў новы
рэкорд па інвестыцыях у
эканоміку Беларусі. Банк
уклаў больш за 433 млн
долараў (390 млн еўра) у
24 праекты ў прыватным і
дзяржаўным сектарах.
• У «Вялікім камені» будуць распрацоўваць беспілотныя аўтамабілі.
• У Беларусі ўпершыню будзе пратэсціраваны
ўніверсальны робат-журналіст.
• Белпошта прапануе
выбраць найлепшую паштовую марку года.
• Парад-карнавал «Калядны разгуляй» прайшоў у Полацкім раёне.
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• У Белавежскай пушчы
ў сярэдзіне зімы працягваюць расці вешанкі.
• Каранцін з-за шаленства ўведзены ў трох
населеных пунктах Кобрынскага раёна.
• Больш за кілаграм ртуці
знайшлі ў пад'ездзе шматпавярховіка ў Гомелі.

Заслужаная ўзнагарода
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Такую высокую ўзнагароду работнікі раённага цэнтра культуры
атрымалі за захаванне, развіццё і папулярызацыю рэгіянальных
культурных традыцый праз рэалізацыю праекта «Іўеўскі каларыт».
Падзея гэта значная для ўсяго раёна, бо ў кожным аграгарадку ёсць
часцінка «Іўеўскага каларыту» — ці то гурток, ці музычны калектыў, ці майстры. Таксама ў рамках праекта праходзяць брэндавыя
святы, сярод якіх і папулярны «Іўеўскі памідор».

Сёння ў Беларусі ўсё часцей
прыбягаюць да сучасных інтэрвенцыйных тэхналогій (працэдура
выконваецца з дапамогай адпаведнага катэтара без класічнага
хірургічнага падыходу — урач дасягае органа праз артэрыі і буйныя
вены).
— Кардыялогія мяняецца імкліва. Калі дзесяць гадоў таму мы выконвалі дзясятак інтэрвенцыйных

аперацый (на каранарных сасудах з
пастаноўкай стэнта), то сёння іх выконваецца каля 17 тысяч у год. Летась у параўнанні з 2018-м прырост
такіх аперацый склаў 18 %, — кажа галоўны пазаштатны кардыёлаг Міністэрства аховы здароўя,
дырэктар РНПЦ «Кардыялогія»
Аляксандр МРОЧАК.
За пяцігадовы перыяд з 2014
да 2018 года колькасць аперацый на сэрцы і каранарных артэрыях у краіне павялічылася
на 18 % (да 17 962 умяшанняў), аперацый на адкрытым
сэрцы — на 8 %. У 2019 годзе
кар дыя- і рэнт ге нэн да вас куляр ны мі хі рур га мі вы ка на на
19 040 аперацый на сэрцы і
каранарных артэрыях, у тым
лі ку ка ля 3640 апера цый на
адкрытым сэрцы.
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«Для нас гэта такі эмацыянальны імпульс,
быццам скінута дзесяць гадоў
і адкрылася новае дыханне...»
Калектыў Іўеўскага цэнтра культуры і вольнага часу —
адзін з 10 лаўрэатаў спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
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