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На пя рэ дад ні Дня ме ды цын ска га ра бот ні ка вы-

дат ні каў пра фе сіі за пра сі лі на ве даць Па лац 

Не за леж нас ці — мес ца, дзе пра хо дзяць най-

важ ней шыя дзяр жаў ныя ме ра пры ем ствы: ад 

уру чэн ня па сла мі да вер чых гра мат да на рад 

і су стрэч са ма га вы со ка га ўзроў ню. Зна ка мі-

тыя сва і мі па дзея мі за лы, па да рун кі кі раў ні-

ку дзяр жа вы, фа та гра фіі 

зна ка вых су стрэч — усё 

гэ та на свае во чы ўба чы-

лі ра бот ні кі сфе ры ахо вы 

зда роўя.

Па куль гас цям Па ла ца пра-

во дзі лі эк скур сію, з жур на ліс та-

мі па гу та рыў но вы мі ністр ахо-

вы зда роўя Ула дзі мір Ка ра нік. 

Ён рас ка заў, што ў Бе ла ру сі ў 

сіс тэ ме ахо вы зда роўя пра цуе больш за 250 ты сяч 

ра бот ні каў. Трэ ба ра зу мець, што моц ная су час ная 

сіс тэ ма ахо вы зда роўя — фак тыч на адзін з ат ры бу-

таў не за леж нас ці. Та му і ўзнік ла ідэя для тых ура чоў, 

якія з'яў ля юц ца пе ра мож ца мі кон кур су «Урач го да», 

вы дат ні ка мі ахо вы зда роўя, пра вес ці эк скур сію ў 

сім ва ле не за леж нас ці на шай кра і ны — у Па ла цы», — 

ад зна чыў на ва спе ча ны мі ністр, вы ка заў шы над зею,

што на ступ ны раз хто-не будзь з пры сут ных на эк с-

кур сіі апы нец ца ў Па ла цы Не за леж нас ці з ін шай 

на го ды — для ўзна га ро джан ня або пры зна чэн ня на 

но вую па са ду.

...Пра фе са ра ка фед ры аку шэр ства і гі не ка ло гіі 

Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най 

аду ка цыі Воль гу Пе ра са ду жур на ліс ты вы цяг ва юць 

на раз мо ву, ка лі эк скур сія пе ра-

мя шча ец ца на дру гі па верх. Яна 

ад зна чы ла, што даў но ха це ла па-

бы ваць у Па ла цы Не за леж нас ці. 

«На рэш це ма ра спраў дзі ла ся», — 

ска за ла пра фе сар. Па яе сло вах, 

ня гле дзя чы на тое, што Па лац 

быў па бу да ва ны ня даў на, бу ды-

нак ужо ва ло дае вя лі кай гіс то ры-

яй, і, на вед ва ю чы гэ та мес ца, ёй 

уда ло ся ад чуць важ насць і цяж-

касць пра цы кі раў ні ка дзяр жа вы, ура да і чы ноў ні каў.

Па дзя лі ла ся ўра жан ня мі ад на вед ван ня Па ла ца 

Не за леж нас ці і Ма рыя Лап цей кі на — урач-ста ма то лаг 

13-й га рад ской ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі. «На огул 

не ча ка ны і вель мі пры ем ны па да ру нак, які вы клі каў 

шмат эмо цый. Вель мі пры го жа, вы дат на мець та кую 

маг чы масць, за зір нуць у свя тая свя тых», — ска за ла 

яна пра эк скур сію.

Дзяў чы на з'яў ля ец ца ма ла дым спе цы я ліс там, як жа 

яна ацэнь вае ство ра ныя ўмо вы для ўча раш ніх вы-

пуск ні коў? «Вя до ма, трош кі скла да на, па коль кі тое, 

ча му ты ву чыш ся, аказ ва ец ца не зу сім тым, з чым 

су ты ка еш ся ў рэ ча іс нас ці. Ёсць ней кія лі мі ты па ча се, 

па ўмо вах... Ха це ла ся б неш та больш су час нае ча сам 

мець у ра бо це», — да да ла Ма рыя Лап цей кі на.

За гад чык хі рур гіч на га ад дзя лен ня Слуц кай цэнт-

раль най ра ён най баль ні цы Дзміт рый Ца ры каў па ве да-

міў жур на ліс там, што сён ня ў буй ных ра ён ных баль ні-

цах уз ро вень ака зан ня ў тым лі ку і хі рур гіч най да па мо гі 

прак тыч на не ад роз ні ва ец ца ад рэс пуб лі кан скіх, аб лас-

ных уста ноў. Так, у не ка то рых баль ні цах ёсць са мае су-

час нае аб ста ля ван не, з да па мо гай яко га ды яг нос ты ку 

мож на пра вес ці на вель мі вы со кім уз роў ні.

Па раў ноў ва ю чы ця пе раш ні ўзро вень ме ды цы ны ў 

кра і не і ўзро вень ся рэ дзі ны 80-х га доў мі ну ла га ста-

год дзя (ка лі ён прый шоў у пра фе сію), спе цы я ліст ка жа 

ко рат ка — «не ба і зям ля». Што да ты чыц ца ві зі ту ў 

Па лац Не за леж нас ці, як ад зна чыў Дзміт рый Ца ры каў, 

яго вель мі ўра зі ла ве ліч гэ та га бу дын ка. «Вель мі ра-

дас на, што тут прак тыч на ўсё зроб ле на з бе ла рус кіх 

ма тэ ры я лаў і на шы мі спе цы я ліс та мі. Го нар бя рэ за 

кра і ну, што мы мо жам зра біць і гэ та, і тое. Мы мно гае 

мо жам», — рэ зю ма ваў спе цы я ліст.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ІН ТЭР НАТ 
ДЛЯ МЕ ДЫ КАЎ

Ура чыс тае ад крыц цё ін тэр на та для ра-

бот ні каў Мін скай аб лас ной дзі ця чай 

клі ніч най баль ні цы ад бы ло ся 14 чэр-

ве ня ў Ба раў ля нах.

Ін тэр нат раз лі ча ны на 116 мес цаў, тут 

ство ра ны кам форт ныя ўмо вы пра жы ван ня 

як для ся мей ных ме ды каў, так і для іх ка лег, 

якія па куль не па бра лі ся шлю бам. У па ко ях 

блоч на га ты пу пра ду гле джа ны кух ні і са ні-

тар ныя вуз лы. Па коі цал кам аб ста ля ва ныя 

не аб ход най бы та вой тэх ні кай і мэб ляй: ха-

ла дзіль ні ка мі, элект ра плі та мі, печ ка мі-ЗВЧ, 

ку хон ны мі мый ка мі, ша фа мі, лож ка мі, тум-

бач ка мі, ста ла мі. На кож ным па вер се ёсць 

агуль ныя кух ні, па коі для ад па чын ку, дзі ця-

чыя гуль ня выя па коі, па мяш кан не, з праль-

ны мі ма шы на мі, пра са валь ны мі дош ка мі. 

Для лю дзей з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі маг-

чы мас ця мі ство ра на без бар' ер нае ася род-

дзе. Ка ля бу дын ка ін тэр на та аб ста ля ва на 

дзі ця чая пля цоў ка, ста ян ка для аў та ма бі ляў 

і ве ла сі пе даў з дву ма асоб ны мі ўез да мі, ар-

га ні за ва на ві дэа на зі ран не на тэ ры то рыі і ў 

мес цах агуль на га ка ры стан ня.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ля чыць, аб ляг чаць, ра та вацьАБ' ЯД НАЦЬ, 
А НЕ СУ ТЫ КАЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На па лях са мі ту ШАС ад быў ся шэ раг двух ба ко вых 

су стрэч Аляк санд ра Лу ка шэн кі і лі да раў ін шых кра ін.

Да па ся джэн ня Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў у па шы-

ра ным скла дзе бе ла рус кі лі дар па гу та рыў з прэм'-

ер-мі ніст рам Ін дыі На рэнд рай Мо дзі. Аб мер ка ва лі 

рэа лі за цыю 3—4 клю ча вых пра ек таў, бы лі да дзе ны 

ад па вед ныя да ру чэн ні, а яшчэ кі раў нік дзяр жа вы за-

пра сіў прэм' ер-мі ніст ра Ін дыі ў Бе ла русь, за пра шэн не 

бы ло пры ня та.

Ад бы ла ся су стрэ ча з Прэ зі дэн там Аф га ні ста на Ашра-

фам Га ні. Вы ра ша на ад на віць дыя лог у мэ тах рэа лі за цыі 

да сяг ну тых ра ней да моў ле нас цяў.

Яшчэ Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся з Ула дзі мі рам 

Пу ці ным. Апош ні быў за про ша ны на ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні, аб мер ка ва лі ўдзел у спа бор ніц твах ра сій скіх 

спарт сме наў. Па цвер джа ны ра ней да сяг ну тыя да-

моў ле нас ці аб су стрэ чы для аб мер ка ван ня пы тан няў 

да лей шай ін тэ гра цыі.

Са стар шы нёй Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі Сі 

Цзінь пі нам бе ла рус кі лі дар у тым лі ку аб мер ка ваў пра-

вя дзен не ў лі пе ні бя гу ча га го да між на род на га фо ру му 

ў Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі 

ка мень».

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы су стрэў ся з Прэ-

зі дэн там Уз бе кі ста на Шаў ка там Мір зі ё е вым, з Прэ-

зі дэн там Кыр гыз ста на Са аран ба ем Жэ эн бе ка вым і 

Прэ зі дэн там Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мо нам.

Па вод ле Бел ТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Кры ху ні жэй чыр во най фар бай 

на пі са на:

Каб па збег нуць не па жа да на га 

спіс ван ня па ез дак або гра шо вых 

срод каў, не аб ход на пры клад ваць да 

ва лі да та ра толь кі тую карт ку, з да па-

мо гай якой па са жыр жа дае апла ціць 

пра езд.

Вось яно дзе «ака па ла ся»... 

Атрым лі ва ец ца, што мы з ва мі, пра-

хо дзя чы ў мет ро, па га джа ем ся з тым 

па сту ла там, быц цам усе гэ тыя пра-

ві лы ўжо ве да ем. А ка лі я не згод ны, 

хай на ват па ня ве дан ні, пла ціць за 

па езд ку двой чы?

Дзе ля ча го, ска жы це вы, я тут 

хва лю пад няў? Па ду ма еш, адзін ка-

вы вы па дак... А вось і не ад га да лі. 

Апош нім ча сам не ад на ра зо ва ба чыў, 

ка лі да ва лі да та ра (пры чым не толь кі 

к мет ро, апла та бес кан такт най кар-

тай пра ез ду ў ін шых ві дах транс пар ту — 

пы тан не най блі жэй шай бу ду чы-

 ні) пад но сі лі не толь кі карт хол да ры з 

пра яз ным, а парт ма не ты, пух ля выя 

ка шаль кі, кам пакт ныя і не вель мі 

су мач кі, парт фе лі і на ват за плеч ні-

кі. Хто з упэў не нас цю ска жа, што ў 

гэ тых рэ чах не бы ло бес кан так та вай 

бан каў скай карт кі? Пы тан ні, якія без 

ад ка заў.

Але ж... Не ўсе. На прык лад, бы ло 

за да дзе на пы тан не: «Ча му пры апла-

це пра ез ду ў мет ро бес кан так та вым 

спо са бам з бан каў скай кар ты спіс ва-

юц ца срод кі не ад ра зу пас ля кож най 

па езд кі, а праз не ка то ры час за не-

каль кі па ез дак? Вось як ад ка за лі на 

сай це мет ра па лі тэ на:

— У рам ках раз віц ця пра ек та 

парт нё ра мі мет ра па лі тэ на ўка ра нё-

на тэх на ла гіч нае ра шэн не, якое да-

зва ляе ап ты мі за ваць гэ ты пра цэс. 

У най блі жэй шай перс пек ты ве для 

зруч нас ці і кам фор ту па са жы раў 

пла ну ец ца за пус ціць іна ва цый ныя 

ме ха ніз мы апла ты пра ез ду, уклю ча-

ю чы маг чы масць атры ман ня скі дак і 

пра вя дзен ня ак цый. На пер ша па чат-

ко вым эта пе рэа лі за ва ны ме ха нізм 

аб' яд нан ня не каль кіх па спя хо вых 

аплат пра ез ду, учы не ных на пра-

ця гу 48 га дзін, у ад ну тран зак цыю 

з ад на ра зо вым спі сан нем з ра хун ку 

тры маль ні ка карт кі. На ця пе раш нім 

эта пе мак сі маль ную коль касць апе-

ра цый, якія мо гуць агрэ га вац ца ў ад-

ну тран зак цыю, — не больш за тры 

па спя хо выя апла ты пра ез ду. Зы хо-

дзя чы з дзе ю ча га та ры фу за пра езд 

у мет ро 0,65 руб ля, су ма ад ной тран-

зак цыі не пе ра вы шае 1,95 руб ля.

Як аба ра ніць ка ша лёк ад RFІD 
і NFC-ашу кан цаў

Плас ты ка выя карт кі і да ку мен ты з 

мік ра чы па мі на асно ве бліз кай ра дыё-

су вя зі (NFC) або з ра дыё час тот ны мі 

па зна ка мі (RFІD) сён ня ёсць амаль у 

кож на га. Імі аб ста лёў ва юц ца мно гія 

крэ дыт ныя і пла цеж ныя карт кі, па-

свед чан ні кі роў цы, пра яз ныя бі ле ты 

на мет ро і мно гае ін шае. Ня гле дзя чы 

на сваю зруч насць, абедз ве тэх на-

ло гіі ўтрым лі ва юць шмат «дзі рак» у 

пла не бяс пе кі.

Для та го каб цал кам вы клю чыць 

не па жа да ныя кан так ты са счыт валь-

ны мі пры ла да мі, пра грам ных срод каў 

мо жа быць не да стат ко ва. Та му вар-

та звяр нуц ца да дзе даў скіх ме та даў 

і на чыс та ад рэ заць вы пра мень ван ню 

шлях да сва іх кар так. Ідэа льныя для гэ-

та га два ма тэ ры я лы — ва да і ме тал.

Вя до ма, у па ке це з ва дой на сіць 

карт кі цяж ка ва та. А вось ка ва лак звы-

чай най хар чо вай фоль гі з ру ло на (па-

ды дзе і ад ша ка лад кі — але не з пач ка 

ад цы га рэт) цал кам бла кі руе сіг на лы 

RFІD і NFC. Гэ та най больш эфек тыў ны 

і зруч ны спо саб. Да стат ко ва аб гар-

нуць карт ку фоль гай і да ста ваць з 

яе толь кі ў мо мант апла ты. Усё.

Да рэ чы, мно гія за ход нія кам па-

ніі па тра бу юць ад су пра цоў ні каў 

ка рыс тац ца спе цы яль ны мі па пер ні-

ка мі і вок лад ка мі для да ку мен таў з 

ад па вед ным ла га ты пам «Protected 

from RFІD». Най боль шы вы бар ак се-

су а раў, якія бла ку юць RFІD-сіг нал, 

пра па нуе ад на пры ват ная кам па нія. 

Част ка іх асар ты мен ту вы раб ле на па 

за мо ве ўра да ЗША для дзяр жаў ных 

слу жа чых. Мож на знай сці і больш 

тан ны ва ры янт — у ін тэр нэт-ма га зі-

нах ёсць ма са раз на стай ных чах лоў 

для кар так і па пер ні каў з ме та ліч ны мі 

ўстаў ка мі.

На сай тах у ін тэр нэ це мож на на-

быць воп рат ку з аба ро най ад не санк-

цы я на ва на га до сту пу. Ана ла гі ёсць. 

Да та го ж ме та лі за ва ную тка ні ну 

мож на знай сці ў про да жы і ад штаб-

на ваць ёй кі шэ ні адзен ня. Да рэ чы, 

ёсць і аба ро не ныя ад бес пра вад но га 
ўзло му за плеч ні кі. Вы ска жа це, што 
нам да гэ та га яшчэ да лё ка, што гэ та 

бу ду чы ня. Не, яна сту кае ўжо да нас 

у дзве ры. А па куль...

Як на доў га за ха ваць сваю 
плас ты ка вую карт ку?

Бан каў скі «плас тык» скла да ец ца 

з не па срэд на плас ты ка ва га пра ма-

ву голь ні ка і ад на го або не каль кіх 

убу да ва ных нось бі таў ін фар ма цыі 

(маг ніт ная па лос ка, чып, мік ра схе ма). 

Ме ры за сця ро гі для кар так з роз ны мі 

нось бі та мі ін фар ма цыі па доб ныя. Каб 

карт ка пра жы ла доў га, вар та вы кон-

ваць на ступ ныя.

Нель га тры маць карт ку по бач з 

ме та ліч ны мі, вы пра мень ва ю чы мі ра-

дыё хва лі, на маг ні ча ны мі прад ме та мі. 

Да лей ад со та ва га тэ ле фо на, мік ра-

хва лёў кі, клю чоў, раў тэ раў, план шэ та, 

офіс най апа ра ту ры, і вя до ма, маг ні таў. 

Для та го каб карт ка па ча па раз маг ніч-

вац ца, па трэ бен да во лі цес ны і доў гі 

кан такт з гэ ты мі прад ме та мі (акра мя 

маг ні таў). Ні чо га страш на га не ад бу-

дзец ца ад та го, што ваш «плас тык» 

менш за га дзі ну ля жаў у ад ной кі шэ ні 

з тэ ле фо нам. Але ўсё-та кі та ко га су-

сед ства лепш па збя гаць.

Яшчэ ад ным «во ра гам» без на яў-

на га ка шаль ка з'яў ля ец ца ста тыч ная 

элект рыч насць. На ват та кі ма лень кі за-

рад здоль ны па шко дзіць або зні шчыць 

да ныя на плас ты ка вай карт цы. Ста-

тыч ную элект рыч насць лепш за ўсё 

на за па швае звы чай ны бы та вы пыл.

Акра мя гэ та га, мік ра час ці цы пы лу 

дра па юць ма люн кі на кар це, з ча сам 

ро бя чы чып не па зна валь ным. Та му 

карт ку трэ ба па ста ян на тры маць у 

чыс ці ні.

Для кар так з маг ніт най па ла сой 

ёсць ад на асаб лі васць. Тэр мін служ-

бы та кой па лос кі аб ме жа ва ны. Гэ та 

звя за на і з тым, што яна з ча сам сці-

ра ец ца аб счыт валь нік, і з тым, што 

ін фар ма цыя, за пі са ная на па лос ку, 

мае аб ме жа ва ную коль касць цык-

лаў счыт ван ня. Тэр мін служ бы та кой 

карт кі звы чай на ад го да да двух. За-

хоў ваць та кі «плас тык» даў жэй гэ та га 

тэр мі ну не трэ ба.

Што яшчэ вар та ска заць аб ме-

рах за сця ро гі? Тое, што карт ку мож на 

гнуць не больш чым на 30 гра ду саў, 

інакш мож на зла маць унут ра ную мік-

ра схе му ці па шко дзіць па лос ку. Кар-

ту нель га па кі даць на ма ро зе больш 

чым пры мі нус 20 гра ду сах: плас тык 

мо жа па трэс кац ца. Нель га на гра-

ваць больш чым на плюс 50 гра ду саў. 

Нель га кі даць кар тку ў ва ду, у кіс ла-

ту, бен зін, рас тва раль нік, шчо лач.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗВЯР НУЎ СЯ? 
ДА ПА МО ГУЦЬ
На кант ро лі за ста лі ся 102 зва ро ты 

з 2,5 ты ся чы, што па сту пі лі 
да «Вя лі кай раз мо вы з Прэ зі дэн там»
Аб гэ тым па ве да мі ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА.

«Ана ліз, які мы пра вя лі, па ка заў, што ка ля 40 % 

пы тан няў да ты чы лі ся кам пе тэн цыі мяс цо вых ор га наў 

ула ды, а ка ля 40 % пы тан няў ад но сі лі ся да рэс пуб лі-

кан скіх ор га наў ула ды», — рас ка за ла яна.

Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та не прос та на кі роў ва-

ла пы тан ні ў ні жэй ста я чыя струк ту ры, але і кант-

ра ля ва ла іх ра шэн не, ад зна чы ла На тал ля Ка ча на-

ва. «Пас ля та го, як мы атрым лі ва лі ад ка зы, час та

вы яз джа лі, ма ні то ры лі сі ту а цыю і пра вя ра лі. Шмат 

у чым ра шэн ні бы лі пры ня тыя хут ка і апе ра тыў на», — 

да да ла яна.

Без умоў на, для вы ра шэн ня не ка то рых пы тан няў 

спат рэ бі ла ся ня ма ла ча су. Яны да ты чы лі ся за ка на-

даў чых ак таў, удас ка на лен ня той ці ін шай сіс тэ мы — 

та му за стаў ся не вя лі кі пра цэнт зва ро таў. Кі раў нік

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та за пэў ні ла, што яны за ста-

нуц ца на кант ро лі і бу дуць раз гле джа ны ва ўста ноў-

ле ным па рад ку.

Ці ка ва, што лю дзі пі са лі не толь кі пра аса біс тыя 

праб ле мы, але вы каз ва лі ся аб ста но ві шчы спраў у 

тым ці ін шым рэ гі ё не. Ака за ла ся, кож ную воб ласць 

хва лю юць роз ныя сфе ры, на прык лад, Ві цеб скую — 

ра монт да рог і доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рый.

На тал ля Ка ча на ва звяр ну ла ўва гу, што з да па мо-

гай зва ро таў мож на даць ацэн ку ра бо це на мес цах.

«Гэ тая ак цыя па ка за ла, што ў лю дзей ёсць пы-

тан ні, якія яны і за да ва лі кі раў ні ку на шай дзяр жа вы. 

Па цвер дзі ла ся іс ці на, што лю дзі да вя ра юць на ша му 

Прэ зі дэн ту і імк нуц ца вы нес ці та кія пы тан ні ме на ві та 

на яго раз гляд», — ад зна чы ла яна.

Па вод ле Бел ТА.

Учо ра, у Су свет ны дзень до на ра, у 

пад трым ку бяз вы плат на га до нар-

ства зда лі кроў мі ністр ахо вы зда-

роўя Ула дзі мір Ка ра нік, член Са ве та 

Рэс пуб лі кі, кі раў нік Мінск ага на ву-

ко ва-прак тыч на га цэнт ра хі рур гіі, 

транс план та ло гіі і ге ма та ло гіі Алег 

Ру мо, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні-

коў, ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус-

ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа 

Воль га Мыч ко, дэ пу тат Па ла ты 

прад стаў ні коў, стар шы ня Бе ла рус-

кай аса цы я цыі ўра чоў Дзміт рый 

Шаў цоў, прад стаў нік Су свет най ар-

га ні за цыі ахо вы зда роўя ў Бе ла ру сі 

Ба тыр Бер дык лы чаў.

— Я ан ко лаг, Алег Але га віч (Ру мо. — 

Аўт.) — транс план то лаг, і мы ра зу ме ем, 

на коль кі важ нае за бес пя чэн не прэ па ра-

та мі кры ві, — рас тлу ма чыў пад час ак цыі 

Ула дзі мір Ка ра нік. — Гэ та бяс пе ка па-

цы ен таў і маг чы мас ці ўра чоў вы кон ваць 

пэў ныя ўні каль ныя апе ра цыі. За раз у гра-

мад стве ўзнік ла ней кае не па ра зу мен не: 

маў ляў, ка лі мы пра па ган ду ем бяз вы-

плат нае до нар ства, зна чыць гро шай на 

кроў ня ма, а ўра чам не ха пае прэ па ра таў 

кры ві. На са май спра ве гэ та не так. Бяз-

вы плат на не зна чыць бяс плат на. Та кім 

чы нам дзяр жа ва сты му люе са цы яль ную 

ад каз насць гра ма дзян. І ў на шым гра мад-

стве ўжо ня ма ла тых, хто ра зу мее, што 

не ка му па трэб на іх да па мо га, і аказ вае 

яе. Пры гэ тым дзяр жа ва кам пен суе ме-

ра пры ем ствы для за ха ван ня зда роўя до-

на раў. Маг чы масць да па маг чы бліж ня му 

па він на быць асноў ным па бу джаль ным 

фак та рам.

Алег Ру мо рас ка заў, што кроў і яе кам-

па не нты час та па тра бу юц ца пры са мых 

скла да ных апе ра цый ных умя шаль ніц-

твах:

— Зда ра юц ца та кія апе ра цыі, ка лі 

кроў па цы ен ту пры хо дзіц ца мя няць пяць 

ра зоў. Уліч ва ю чы, што ў на шым ар га ніз-

ме ў ся рэд нім пяць літ раў, то на пра ця гу 

не каль кіх га дзін трэ ба пе ра ліць 25 літ раў 

кры ві. Дзяр жа ва ня се ка ла саль ныя рас хо-

ды на вы ка нан не та ко га ро ду ўмя шан няў. 

І сэнс до нар ства — пры чы ніц ца да та го, 

што нех та сён ня па пра віў ся, што цяж кі 

па цы ент не стаў ін ва лі дам, што сіс тэ ма 

без ця бе не мо жа пра ца ваць.

Што год у Бе ла ру сі вы кон ва ец ца больш 

за 400 ты сяч пе ра лі ван няў кры ві і яе кам-

па не нтаў. Ад ад на го до на ра мож на атры-

маць тры кам па не нты кры ві, гэ та зна чыць 

вы ра та ваць тры жыц ці.

У на шай кра і не амаль 85 ты сяч до на-

раў цэль най кры ві і амаль 13 ты сяч до на-

раў яе кам па не нтаў. Па сту по ва коль касць 

плат ных да на цый зні жа ец ца. За апош нія

пяць га доў зда ваць кроў бяс плат на ста лі

ў 16 ра зоў час цей, яе кам па не нты — больш 

чым у 20 ра зоў. Ле тась кож ны чац вёр ты 

до нар за да ваў кроў бяз вы плат на.

— Што год коль касць до на раў пры рас тае 

на 10 %, і ле тась 98 ты сяч на шых гра ма-

дзян ста лі до на ра мі, — рас каз вае ды рэк-

тар РНПЦ транс фу зі я ло гіі і ме ды цын-

скіх бія тэх на ло гій Фё дар КАР ПЕН КА. — 

Па ацэн ках Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя, мы па він ны на рых тоў ваць не 

менш за 20 літ раў до нар скай кры ві на ад ну 

ты ся чу на сель ніц тва. У нас гэ ты па каз чык 

больш за 23 літ ры. Ні ад на апе ра цыя не 

бы ла са рва на, не бы ло ні вод на га вы пад ку 

не ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі з-за ня-

ста чы кры ві і як кам па не нтаў.

У бу ду чым пла ну ец ца зра біць до нар-

ства цал кам бяз вы плат ным. Пе ра ход на 

та кую сіс тэ му пра дык та ва ны ў тым лі ку і

Мель бурн скай дэк ла ра цы яй, пры ня тай 

14 чэр ве ня 2009 го да, якая за клі кае кра і ны 

све ту да сяг нуць 100-пра цэнт на га даб ра-

воль на га бяз вы плат на га до нар ства ўжо 

да 2020 го да. Сён ня больш за сем дзя-

сят каў кра ін за бяс печ ва юць 90 % сва іх 

за па саў кры ві бяз вы плат ны мі да на цы я мі, 

і амаль у столь кі ж кра і нах гэ ты па каз чык 

скла дае 100 %.

— Тут вы ка рыс тоў ва ец ца прын цып фі-

нан са вай нейт раль нас ці — ні дзяр жа ва, 

ні до нар ад да на цыі не па він ны атры маць 

фі нан са вы пры бы так, але і не па він ны 

па нес ці фі нан са вых страт. Пры гэ тым 

до нар вы зва ля ец ца ў дзень да на цыі ад 

пра цы з за ха ван нем ся рэд ня га за роб ку, 

за бяс печ ва ец ца хар ча ван нем, яму кам-

пен су юць рас хо ды на да ро гу. Як па каз-

вае між на род ны во пыт, та кая кроў са мая 

бяс печ ная, бо до нар за ці каў ле ны вес ці 

зда ро вы лад жыц ця, рых та вац ца да да на-

цыі, — тлу ма чыць Фё дар Кар пен ка.

Бяз вы плат нае до нар ства бу дзе за-

ма ца ва на і на за ка на даў чым уз роў ні. Як 

па ве да мі ла Воль га Мыч ко, за ко на пра ект 

«Аб змя нен ні за ко наў па пы тан нях до нар-

ства кры ві і яе кам па не нтаў» прай шоў 

пер шае чы тан не. Но вы нар ма тыў ны да ку-

мент, па вод ле яе слоў, на кі ра ва ны не на 

на паў нен не бюд жэ ту, а на сты му ля ван не 

ад каз нас ці гра мад ства. Са цы яль ны па кет 

для па ста ян ных до на раў, згод на з но вым 

да ку мен там, бу дзе па вя лі ча ны.

— Чыр во ны Крыж цал кам пад трым лі-

вае бяз вы плат нае до нар ства. За апош ні 

ты дзень дзя ку ю чы ме ра пры ем ствам на-

 шай ар га ні за цыі зда дзе на 500 бяз вы-

плат ных да на цый. У Го ме лі, на прык лад, 

усе дэ пу та ты га рад ско га Са ве та бяз вы-

плат на зда лі кроў, — па дзя лі ла ся Воль га 

Мыч ко.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Бяз вы плат на не зна чыць бяс плат на

КАБ НЕ ПЛА ЦІЦЬ ДВОЙ ЧЫКАБ НЕ ПЛА ЦІЦЬ ДВОЙ ЧЫ

Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант-

ро лю Ві цеб скай воб лас ці вы яў-

ле ны хі бы пры рэа лі за цыі пра-

гра мы са дзей ні чан ня за ня тас ці 

на сель ніц тва.

За апош нія пяць га доў уз ро вень 

бес пра цоўя на поў на чы кра і ны па-

ні зіў ся да 0,4 %. На пру жа насць на 

рын ку пра цы ска ра ці ла ся з 6 % да 

0,3 %. Ка лі ў 2016-м бы ло за рэ гіст-

ра ва на ка ля 5,9 ты ся чы бес пра-

цоў ных, у па чат ку бя гу ча га го да —

дзве ты ся чы.

Але не за ня тых у эка но мі цы маг-

ло быць і яшчэ ме ней. У Ка мі тэ це 

кан ста ту юць, што не аб ход ны да дат-

ко выя, больш пра грэ сіў ныя ме ры па 

сты му ля ван ні пра цоў най ак тыў нас ці 

і за бес пя чэн ні за ня тас ці.

На прык лад, пад час ма ні то рын гу 

вы свет лі лі, што ў асоб ных рэ гі ё нах 

ўлад коў ва ец ца на ра бо ту не больш 

за 60 % гра ма дзян, якія атры ма-

лі но вую спе цы яль насць. Ас тат нія 

паў тор на рэ гіст ру юц ца ў якас ці бес-

пра цоў ных. Та му, зра зу ме ла, трэ ба, 

каб бы ло больш лю дзей з за па тра-

ба ва ны мі най маль ні ка мі спе цы яль-

нас ця мі.

На прык лад, на пра ця гу трох 

апош ніх га доў у воб лас ці не да стат-

 ко ва за бяс печ ва ла ся пра фе сій ная

пад рых тоў ка му ля раў — 14 % ад па-

трэ бы, ма шы ніс таў кра наў — 5 %, 

шва чак — 7 %. У дэ фі цы це то ка ры 

і фрэ зе роў шчы кі, але бес пра цоў ныя 

на на ву чан не гэ тай спе цы яль нас ці 

не на кі роў ва лі ся.

Вя до ма, што ах вот ным у лі ку 

ін ша га да па ма га юць рас па чаць 

сваю спра ву. І пры гэ тым аказ ва-

ец ца фі нан са вая пад трым ка. Толь-

кі за апош нія тры га ды бес пра цоў-

ным бы ло вы да дзе на 642 суб сі-

дыі на агуль ную су му 1,4 міль ё на 

руб лёў.

— Ад нак час та суб сі дыя раз гля-

да ец ца гра ма дзя на мі не як сты мул 

для ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай 

дзей нас ці, а ў якас ці ка рот ка тэр мі-

но вай да дат ко вай кры ні цы да хо ду. 

Бес пра цоў ныя, якія атры ма лі бюд-

жэт ныя срод кі, пас ля рэ гіст ра цыі ў 

якас ці прад пры маль ні каў дзей насць 

не ажыц цяў ля юць. Па да ткі ў бюд-

жэт не вы плач ва юць, суб сі дыі рас-

хо ду юць на аса біс тыя па трэ бы, — 

удак лад ніў на чаль нік упраў лен ня 

кант ро лю бюд жэт на-фі нан са вай 

сфе ры КДК Ві цеб скай воб лас ці 

Аляк сандр КА МІН СКІ.

З лі ку тых, хто атры маў суб сі дыі 

ў 2016—2018 га дах, спы ні лі дзей-

насць або не вы ка на лі да га вор ныя 

ўмо вы дзярж пад трым кі 115 ча ла-

век, або 23,4 %.

Дзярж кант ра лё ры вы свет лі лі, 

што ад каз ны мі асо ба мі не заў сё ды 

ад соч ва ец ца мэ та вае вы ка ры стан-

не суб сі дыі і не пры ма юц ца ме ры па 

вяр тан ні ў бюд жэт та кіх срод каў.

На прык лад, у Га ра доц кім ра ё не 

гра ма дзя нін за рэ гіст ра ваў у 2016 

го дзе ся лян ска-фер мер скую гас-

па дар ку. Ён пла на ваў за няц ца вы-

рошч ван нем га род ні ны і за кошт 

суб сі дыі (2,5 ты ся чы руб лёў) на быў 

аб ста ля ван не. Ад нак гас па дар ка да 

ажыц цяў лен ня дзей нас ці не пры сту-

па ла, па да ткі ў бюд жэт не вы плач-

ва ла, а ў траў ні мі ну ла га го да бы ла 

лік ві да ва на.

— Ра зам з тым, ва ўпраў лен не па 

пра цы рай вы кан ка ма гра ма дзя ні-

нам бы лі прад стаў ле ны фо та здым кі 

ўза ра ных зя мель. Плюс — да вед ка 

аб ад сут нас ці даў гоў пе рад бюд жэ-

там з пад атко вай ін спек цыі. Апош-

нія і не маг лі ўтва рыц ца з пры чы ны 

не ажыц цяў лен ня дзей нас ці. Ме ры 

па вяр тан ні суб сі дыі ў бюд жэт упаў-

 на ва жа ным ор га нам не пры ма лі ся, — 

удак лад ні лі ў Ка мі тэ це.

Па доб ным чы нам у Верх ня дзвін-

скім ра ё не ў маі па за мі ну ла га го да 

бес пра цоў на му бы ла да дзе на суб-

сі дыя — 2,7 ты ся чы руб лёў. Гэ тыя 

гро шы муж чы на меў на мер ужыць 

для ар га ні за цыі гру за вых пе ра во-

зак. Ад нак прос та ад ра ман та ваў 

аса біс тае аў то. Жы хар глы бін кі не 

пры сту піў да прад пры маль ніц кай 

дзей нас ці і на пра ця гу на ступ на га 

го да. Але ра ён нае ўпраў лен не па 

пра цы больш чым паў го да не пры-

ма ла мер да вяр тан ня суб сі дыі ў 

бюд жэт. Толь кі па пра па но ве КДК у 

ліс та па дзе мі ну ла га го да суб сі дыя і 

пе ня (3,2 ты ся чы руб лёў) бы лі кам-

пен са ва ныя гра ма дзя ні нам у бюд-

жэт у поў ным аб' ёме.

Фак ты аслаб ле на га кант ро лю 

за вы ка нан нем умоў да га во раў аб 

прад стаў лен ні суб сі дыі і не пры няц-

ця мер па спаг нан ні ўста ноў ле ны 

так са ма ў Ві цеб скім, Сен нен скім і 

Ар шан скім ра ё нах.

Ёсць яшчэ адзін ці ка вы факт.

— Пра цоў ная за ня тасць на ву чэн-

цаў у воль ны ад ву чо бы час, як пра-

ві ла, ар га ні зу ец ца па мес цы іх на ву-

чан ня. Яны зай ма юц ца пад соб ны мі 

ра бо та мі пры пра вя дзен ні ра мон ту 

(па фар боў ка пад лог і сцен, збор-

ка крэс лаў) і доб ра ўпа рад ка ван-

нем (вы сад ка са джан цаў, пра пол ка 

тэ ры то рыі). На кі ра ван не на прад-

пры ем ствы не ажыц цяў ля ец ца, —

кан ста та ва лі ў ве дам стве.

Вы ні кі ма ні то рын гу раз гле джа-

ны на ка ле гіі КДК Ві цеб скай воб-

лас ці. Абл вы кан ка му ўка за лі на 

не аб ход насць не ад клад най лік ві-

да цыі праб лем і не да хо паў. Так-

са ма вы пра ца ва ны пра па но вы па 

да лей шым пра вя дзен ні мэ та на-

кі ра ва най і эфек тыў най ра бо ты ў 

сфе ры са дзей ні чан ня за ня тас ці 

на сель ніц тва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На кант ро ліНа кант ро лі

ФРЭ ЗЕ РОЎ ШЧЫ КІ 
ЎЖО НЕ ПА ТРЭБ НЫЯ?

Кроў здае 
мі ністр ахо вы зда роўя 

Ула дзі мір КА РА НІК.

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка 
накіраваў віншаванне работнікам аховы 
здароўя з прафесійным святам. Кіраўнік 
дзяржавы выказаў упэўненасць, што 
дзякуючы пераемнасці традыцый, 
гуманнасці і міласэрнасці, вернасці 
медыкаў выбранаму шляху і самааддана-
му служэнню людзям айчынная ахова 
здароўя заўсёды застанецца на вышыні, 
а медыцынскія работнікі будуць кары-
стацца заслужанай павагай і даверам.


