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• У Кі таі вы пра ба ва лі 

апа рат для па сад кі на па-

верх ню Мар са.

• Ура чыс тае ад крыц цё 

біз нес-ін ку ба та ра StartUP 

прай шло ўчо ра ў Гор ках.

• У Бе ла ру сі на 1 сту-

дзе ня на дыс пан сер-

ным улі ку зна хо дзі лі ся 

335 898 па цы ен таў з цук-

ро вым дыя бе там.

• 15—17 ліс та па да ў Грод-

не прой дуць чэм пі я нат све ту 

па гі ра вым тры ят ло не і Ку бак 

све ту па гі ра вым спор це.

• Кі бер мах ляр пад ма-

нуў жы хар ку Ма ла дзеч-

на, вы краў шы з яе карт-

ра хун ку 20 ты сяч до ла раў 

і 13,5 ты ся чы еў ра.
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Ула дзі мір КУ ХА РАЎ, 
на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«На ба зе Ма гі лёў скай 
і Гро дзен скай аб лас цей 
бу дзе рэа лі за ва ны пі лот ны 
пра ект па цеп ла вой 
ма дэр ні за цыі жыл ля. Ця пер 
у рэ гі ё нах ідзе ад пра цоў ка 
з жы ха ра мі пе ра лі ку 
жы лых да моў (гэ та 
пры клад на 250 да моў), 
дзе бу дзе цеп ла вая 
рэ абі лі та цыя. Ду маю, што 
ў най блі жэй шы час пас ля 
пад пі сан ня не аб ход ных 
да ку мен таў пач нец ца 
рэа лі за цыя гэ та га пра ек та. 
Акра мя та го, з экс пер та мі 
за раз ад пра цоў ва юц ца 
ме ра пры ем ствы 
па па вы шэн ні 
энер га эфек тыў нас ці 
са цы яль ных аб' ек таў. 
У са мы блі жэй шы час ва 
ўра дзе прой дзе на ра да 
па кан крэ ты за цыі гэ тых 
ме ра пры ем стваў».
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СТАР. 4

Рэ ага ван неРэ ага ван не

«Мы ад чу лі, што нам 
га то вы да па маг чы»

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
ад ка за ла на пуб лі ка цыю «Звяз ды»

Гіс то рыю 18-га до ва га Дзміт рыя Жыз неў ска га, хво ра га на 

фе ніл ке та ну рыю, «Звяз да» рас каз ва ла ме сяц та му ў ар ты ку-

ле «Ды е та на ўсё жыц цё». Мы абя ца лі са чыць за сі ту а цы яй. 

На га да ем, што з-за гэ та га цяж ка га ге не тыч на га за хвор ван ня 

мін ча нін мо жа ўжы ваць толь кі 20 % са звык лых нам пра дук-

таў. «Ва да, цу кар і алей — тры рэ чы, якія яму мож на без аб-

ме жа ван ня», — та кую рэ ка мен да цыю атры ма ла ма ма Дзміт-

рыя яшчэ пры вы піс цы з ра дзіль на га до ма. Боль шая част ка 

ра цы ё ну ма ла до га ча ла ве ка скла да ец ца са спе цы я лі за ва на га 

ля чэб на га хар ча ван ня — амі на кіс лот ных су ме сяў. Смак не ка-

то рых што дзён ных для нас пра дук таў, на прык лад мяс ных, ён 

уво гу ле не ве дае. Бо жорст кая ды е та ў Дзміт рыя з на ра джэн-

ня. Але ін ва лід насць, а ра зам з ёй і маг чы масць бяс плат на 

атрым лі ваць не аб ход нае ля чэб нае хар ча ван не, ма ла ды ча ла-

век меў толь кі да 18 га доў. Пас ля па жыц цё вае за хвор ван не 

за ста ло ся, а ўсё ас тат няе — не.

Ка лі на бы ваць спе цы яль ныя амі на кіс лот ныя су ме сі са ма стой на 

(ад на бля шан ка каш туе 150—160 руб лёў), то у ме сяц гэ та абы дзец ца 

ў 1200 руб лёў. Дзміт рый па куль не пра цуе, ён сту дэнт лінг віс тыч на га 

ка ле джа, і вы дат коў ваць та кія гро шы яго сям'і вель мі ня прос та. У ін шых 

кра і нах, у тым лі ку су сед ніх, сі ту а цыя пра сцей шая: пры па ка зан нях 

хво рыя на фе ніл ке та ну рыю атрым лі ваць бяс плат ныя су ме сі 

не толь кі ў дзя цін стве, а на пра ця гу ўся го жыц ця.

На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак

УСЕ ВЕ ДА ЮЦЬ, 
ЯК «НЕЛЬ ГА». 
А ЯК ТРЭ БА?
У бе ла рус кай ін тэр нэт-пра сто ры 

з'я віў ся сайт аdukаvаnkа.bу
«Аду ка ван ка» — не ка мер цый ная гра ма дзян ская іні цы я ты ва. 

Яе асноў ная мэ та — ства рыць пля цоў ку, дзе бу дуць 

сы хо дзіц ца праб ле мы аду ка цыі, іх ра шэн ні і лю дзі, якія 

га то вы над імі пра ца ваць. Кож ны мо жа да лу чыц ца 

і аб мер ка ваць тое, што ба ліць. СТАР. 3
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Учо ра Парк вы со кіх 

тэх на ло гій ад крыў STEM-цэнтр 

у ся рэд няй шко ле № 1 у Дра гі чы не. 

Дзя ку ю чы су час на му аб ста ля ван ню 

і мо дуль най мэб лі вуч ні атры ма лі маг чы масць 

ін ды ві ду аль на і ў ка ман дзе вы ву чаць ро ба та тэх ні ку, 

пра гра ма ван не, сай та бу да ван не, 3D-ма дэ ля ван не. 

На прык лад, Ар цём РА КО ВІЧ (на фо та) ад ра зу за ха піў ся 

на лад кай ро ба та.

РО БА ТА ТЭХ НІ КІ РО БА ТА ТЭХ НІ КІ 
І САЙ ТАСТ ВА РАЛЬ НІ КІІ САЙ ТАСТ ВА РАЛЬ НІ КІ


