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ЛЮСТЭРКА

14 студзеня 2020 г.

ГІБРЫДНАЯ ХІРУРГІЯ,
АБО НЕМАГЧЫМАЕ МАГЧЫМА
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Што такое
гібрыдная аперацыя?
Перспектыўным кірункам у лячэнні
кардыялагічных захворванняў з'яўляюцца гібрыдныя аперацыі, калі сумяшчаюць інтэрвенцыйныя тэхналогіі і
класічны хірургічны падыход. Яны дазваляюць дасягнуць большага выніку
з меншай траўмай для пацыента. Гібрыдныя аперацыі былі нядаўна распрацаваны ў ЗША. Беларускія кардыяхірургі першую гібрыдную аперацыю
правялі ў канцы 2018 года.
— Справа ў тым, што інтэрвенцыйныя тэхналогіі не вырашаюць усе клінічныя задачы, якія стаяць у кардыялогіі. Часта патрабуецца рэнтгенэндаваскулярнае ўмяшанне праз буйныя
сасуды, а таксама класічная хірургічная
аперацыя, — тлумачыць загадчык лабараторыі неадкладнай і інтэрвенцыйнай кардыялогіі РНПЦ «Кардыялогія» Валерый СТЭЛЬМАШОК.

Высокатэхналагічная дапамога
даступная ў рэгіёнах
Як адзначыў Аляксандр Пацееў, меры, якія прымаюцца ў
Беларусі для змяншэння захваральнасці і смяротнасці, даюць
свае вынікі.
Летась колькасць памерлых у працаздольным узросце ад хвароб сістэмы кровазвароту знізілася на 0,8 %, ад
ішэмічнай хваробы сэрца —
на 2,5 %, ад інфаркту міякарда — на 6,5% пры адначасовым росце памерлых ад усіх
прычын на 4,8 %. Колькасць
смерцяў ад інфаркту міякарда сярод усяго насельніцтва
таксама знізілася на 6 %, ад іншых
формаў ішэмічнай хваробы сэрца — на 20,9 %.
minzdrav.gov.by

Станоўчы эфект ад такіх
аперацый (калі дасягаюць органа праз сасуд) у тым, што
яны малатраўматычныя, пацыент хутка аднаўляецца, рызыка
ўзнікнення ўскладненняў мінімізаваная, а перыяд рэабілітацыі праходзіць нашмат лягчэй.
Такія аперацыі дазваляюць дапамагчы пацыентам не толькі з
ішэмічнай хваробай сэрца, але
са збоямі рытму сэрца.
— Калі я вучыўся ў медінстытуце, адзіным спосабам папярэдзіць арытмію была таблетка — такія прэпараты трэба было прымаць пажыццёва. Сёння
развіваюцца інтэрвенцыйныя
тэхналогіі ў галіне арытмалогіі.
У прыватнасці, выкарыстоўваецца радыёчастотная абляцыя
ачагоў арытміі (іх разбураюць
з дапамогай награвання электрычным токам), што дазваляе
пацыенту канчаткова справіцца з гэтай праблемай, — кажа
Аляксандр Мрочак. — З'явіліся
кардыястымулятары, рэсінхранізатары, імплантуемыя дыфібрылятары.
Усё гэта дазваляе знізіць раптоўную
смяротнасць, якая ва ўсім свеце складае 20 % ад усёй кардыялагічнай
лятальнасці.

распачата — з'явіўся катлаван
і пад новы будынак забіваюць
палі. З вылучаных 96 мільёнаў
рублёў на само будаўніцтва
пойдзе каля 28 мільёнаў, астатнія сродкі — на медыцынскае
абсталяванне. Адкрыць новы
цэнтр гібрыднай кардыяхірургіі
плануюць у 2024 годзе.

Праводзіцца гібрыдная аперацыя.

Гібрыдныя аперацыі робяцца пры
аартальных пароках сэрца, анеўрызмах груднога аддзела аорты, фібрыляцыі перадсэрдзяў, для рэваскулярызацыі міякарда.
— Каб выканаць гібрыдную аперацыю, неабходна адпаведнае абсталяванне і тэхналогіі. Сёння ў нас раздзельна існуе інтэрвенцыйная кардыялогія і
класічная кардыяхірургія. У інтэрвенцыйных кабінетах няма магчымасці падключыць штучнае кровазабеспячэнне, а ў
кардыяхірургічных няма ангіяграфічных
установак, якія дазваляюць кантраляваць любую гібрыдную тэхналогію, —
кажа Аляксандр Мрочак.
— Дзеючы аперацыйна-рэанімацыйны блок у РНПЦ «Кардыялогія»
функцыянуе больш за 20 гадоў, ён
маральна і фізічна састарэў. Па сістэме вентыляцыі, ахалоджвання, падачы
медыцынскіх газаў, абсталяванні цеплавузла фактычны тэрмін эксплуатацыі перавышае рэсурсны больш чым
у два разы, — дадае намеснік дырэктара па арганізацыйна-метадычнай
рабоце РНПЦ «Кардыялогія» Аляксандр ПАЦЕЕЎ.
Новы цэнтр з'явіцца на тэрыторыі
РНПЦ «Кардыялогія». Яго будаўніцтва

ФАКТЫ

ПАДЗЕІ

ЦЭЛАЕ КУПЭ НА АДНАГО СА ЗНІЖКАЙ
З 9 студзеня да 31 мая Беларуская чыгунка прапануе
дадатковую зніжку да 25 працэнтаў (у залежнасці ад
адлегласці паездкі) пры афармленні «цэлага купэ» ў
вагоне СВ адным пасажырам, паведамілі ў прэс-цэнтры магістралі.
Кошт сэрвісных паслуг (пасцельная бялізна і набор харчавання) спаганяецца за праезд аднаго пасажыра.
Зніжка будзе дзейнічаць у цягніках, якія курсіруюць у міжнародных маршрутах з Расійскай Федэрацыяй (акрамя цягніка
№ 2/1 Мінск — Масква). Пры яе налічэнні не будуць прымяняцца іншыя зніжкі (глыбіня продажу, пры адначасовым афармленні праязных дакументаў у напрамку «туды і назад»).
Афармленне праязнога дакумента ажыццяўляецца на адным бланку і толькі ў чыгуначных касах.

«БІЗНЕС» НА ДАВЕРЫ
Жачына амаль год атрымлівала тавары, за якія... не плаціла
Ва УУС Гродзенскага аблвыканкама звярнулася ўладальніца інтэрнэт-крамы з Магілёва. Яна расказала,
што адна з кліентак з пачатку года рэгулярна замаўляе
тавары, але не аплачвае іх.
Заказчыцай аказалася 40-гадовая жыхарка Ліды. Як паведамілі ў аддзеле крымінальнага вышуку Лідскага РАУС,
у студзені яна замовіла на сайце інтэрнэт-крамы інструменты
і расходныя матэрыялы для манікюру.
Умовай адпраўкі тавару была перасылка менеджару копіі
чэка. Праз інтэрнэт-банкінг лідчанка правяла аперацыю, не
маючы на карт-рахунку грошай. У атрыманым чэку яна абрэзала словы «аперацыя перарвана» і адправіла прадаўцу.
Менеджар убачыў чэк і даў дабро на адпраўку тавару, не ўнікаючы ў дэталі і не правяраючы паступленне сродкаў.

У 2019 годзе выканана рэкордная
колькасць трансплантацый сэрца —
53 аперацыі (у 2018-м — 42), у тым
ліку адна трансплантацыя комплексу
сэрца-лёгкія. Расце і колькасць трансплантацый, якія выконваюцца замежным грамадзянам. Летась такая дапамога была аказана 16 замежнікам
(у 2018-м — дзесяці). Акрамя таго, штогод выконваецца больш за 25 абыходаў
левага жалудачка і экстракарпаральных
аксігенацый, больш за 30 імплантацый
стэнтграфтаў пры анеўрызмах аорты.
Трэба адзначыць, што высокатэхналагічная кардыяхірургічная дапамога
аказваецца не толькі ў РНПЦ «Кардыялогія», але і ў рэгіянальных цэнтрах.
— Летась 78 % усіх кардыяхірургічных аперацый выконвалася ў рэгіёнах.
Аднак 60 % усіх найбольш складаных
умяшанняў зроблена непасрэдна ў нашым РНПЦ, — адзначае Аляксандр
Пацееў. — Новы цэнтр дапаможа нам
забяспечыць развіццё найноўшых тэхналогій на базе РНПЦ «Кардыялогія».
Алена КРАВЕЦ.

НАВІНЫ

Паколькі інтэрнэт-крама была даволі буйная з мноствам кліентаў, то да канца восені ніхто не заўважаў адсутнасці аплаты
ад кліенткі. Яна ж карысталася гэтым, рэгулярна заказваючы
тавар. У сярэдзіне лістапада жанчына памылілася і адправіла
чэк цалкам, але нават гэты «пракол» застаўся незаўважаны: заказ больш чым на тысячу рублёў ёй адправілі. Так ці інакш, але
нястачу немалой сумы на рахунку заўважыла ўладальніца крамы. Праверыўшы апошні чэк кліенткі і ўбачыўшы інфармацыю
аб адмове ў правядзенні аперацыі, яна вывучыла ўсю гісторыю
«плацяжоў» заказчыцы, пасля чаго звярнулася ў міліцыю.
За ўвесь час тая паспела атрымаць больш за 50 пасылак
агульным коштам звыш 20 тысяч рублёў, паведамляе МУС.
Матэрыялы праверкі перададзеныя следчым для дачы прававой ацэнкі. Заведзена крымінальная справа.

У МІНЛЯСГАСА — МАБІЛЬНАЯ ВЕРСІЯ САЙТА
Як тлумачыць прычыну прэс-служба ведамства, у
апошнія гады ў свеце назіраецца істотны рост мабільнага трафіка. Усё часцей людзі шукаюць інфармацыю
не за камп'ютарамі, а на экранах смартфонаў. Назіраючы за гэтым трэндам, у Міністэрстве лясной гаспадаркі прынялі рашэнне развіваць менавіта мабільную
версію сайта.
У новай мабільнай версіі зроблены акцэнт на задавальненні
найбольш запатрабаваных запытаў грамадзян. Так, адна з
самых наведваемых старонак стацыянарнай версіі — карта
забаронаў і абмежаванняў на наведванне лясоў — вынесена на галоўную старонку мабільнай версіі сайта. Тут жа ў
выглядзе асобнай рубрыкі размешчаны адказы на пытанні,
якія найбольш часта задаюць. Акрамя таго, карыстальнікам
дадзена магчымасць у адзін клік азнаёміцца з прадукцыяй
лесагаспадарчых устаноў, паслугамі па арганізацыі і правядзенні палявання і адпачынку.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА
ООО «МОБИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
Предмет торгов – лот:
1. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-24273 (наименование: здание столярного цеха; назначение: здание специализированное
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая
мебель), площадью 266,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская
обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, 49/3, на земельном участке с кадастровым номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га;
2. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-24274 (наименование: здание магазина; назначение: здание специализированное
розничной торговли), площадью 529,7 кв. м, расположенное по адресу:
Брестская обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, 49, на земельном участке
с кадастровым номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: два навеса;
3. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-24275 (наименование: здание склада; назначение: здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ),
площадью 934,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, 49/1, на земельном участке с кадастровым
номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га;
4. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25082 (наименование: пожарный резервуар; назначение: сооружение специализированное водохозяйственного назначения), расположенное по адресу:
Брестская обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым номером 125683502101000789, площадью
1,0911 га.
Составные части и принадлежности: площадь – 103,2 кв. м, обвалован
землей;
5. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25087 (наименование: забор; назначение: сооружение специализированное коммунального хозяйства), расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский
р-н, Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым
номером 125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: штахетный забор – протяженность
311,1 м, площадь – 493,0 кв. м;
6. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25093 (наименование: линия по изготовлению стеновых блоков; назначение: сооружение
специализированное обрабатывающей промышленности), расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым номером 125683502101000789,
площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: площадь – 35,8 кв. м;
7. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25089 (наименование: асфальтобетонное покрытие; назначение: сооружение
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства), расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н,
Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым номером
125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: площадь – 4074,3 кв. м;
8. Капитальное строение с инвентарным номером 124/С-25085 (наименование: кран-балка; назначение: сооружение специализированное
транспорта), расположенное по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н,
Линовский с/с, аг. Линово, на земельном участке с кадастровым номером
125683502101000789, площадью 1,0911 га.
Составные части и принадлежности: грузоподъемность 3000 кг, площадь – 510,8 кв. м
Начальная цена, руб.
Размер
75 999,00
7 599,90
задатка, руб.
(без учета НДС)
Продавец: ООО «Мобильное строительство» 225149, Брестская обл.
Пружанский р-н, аг. Линово. Организатор торгов: Брестский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПССбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC
Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Условия продажи: без условий.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 20 рабочих
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия
оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи.
Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший
торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аукциона в течение
3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона
Аукцион состоится 24 января 2020 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо представить для
участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать у
организатора аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81,
8 (029) 626-72-52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 23 января 2020 г. до 17.00

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской
центр недвижимости» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении 21 января 2020 года 271-го открытого
аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности
(опубликовано в газете «ЗВЯЗДА» 19.12.2019):
– из текста графы 8 таблицы по предмету аукциона № 61 исключаются
слова «центральное отопление»;
– текст графы 8 таблицы по предмету аукциона № 62 дополняется текстом
следующего содержания: «Необходимые условия: возмещение затрат
арендодателя, связанных с пользованием земельным участком площадью
999,32 кв. м, необходимым для использования здания ангара».
Телефон для справок +375 (17) 327 40 22.
Адрес в сети интернет: www.mgcn.by
УНП 190398583

ЗАО «Белреализация» объявляет
аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017)
298-53-53; (8029) 690 54 09.
Продавец: ООО «Фабрика «КВЕТКА» (УНП 490421907) в лице управляющего по делу о банкротстве. Частное предприятие по «Правовая
компания «БелПрофКонсалт», тел. +375 (17) 241-87-66.
Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 14 февраля 2020 г. 12.00
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.
Предмет торгов – промышленно-производственное здание «Кисловодск» с инв. № 350/С-15331, расположенное по адресу: г. Гомель,
ул. Объездная, 9. Начальная цена предмета торгов – 147 400,00 бел.
руб. без НДС, шаг торгов – 7 370,00 бел. руб., задаток – 14 740,00 бел.
руб. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок по 13.02.2020 г. 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах
на сайте BELTORGI.BY; 2. Перечислить задаток по выбранному лоту на
р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее,
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником,
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять
процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный
сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты – 10 рабочих
дней со дня проведения торгов.

