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• Рэ аль ныя гра шо выя 

да хо ды бе ла ру саў у сту-

дзе нi—жнiў нi вы рас лi на 

5,2 %.

• Бе ла русь увай шла 

ў топ-20 кра iн па ўзроў нi 

паш то ва га раз вiц ця.

• Рэ гу ля ван не цэн на 

са цы яль на знач ныя та-

ва ры ў Бе ла ру сi пра цяг-

нец ца да кан ца го да.

• У га рад скiм па сёл ку 

Яна вi чы Вi цеб ска га ра ё на 

ад на вi лi ста ра даў нiя яў-

рэй скiя мо гiл кi. Лi чыц ца, 

што мо гiл кам пры клад на 

350 га доў.

• У на шай кра i не вы зда-

ра ве лi i вы пi са ныя 78 583 

па цы ен ты з COVID-19. За-

рэ гiст ра ва на 85 734 ча ла-

ве кi са ста ноў чым тэс там 

на COVID-19. Уся го пра ве-

дзе на 2 144 544 тэс ты.

• Больш за 400 кры мi-

наль ных спраў за па ру-

шэн не гра мад ска га па рад-

ку рас па ча та ў Бе ла ру сi з 

9 жнiў ня.

• У Брэсц кай воб лас цi 

рас це коль касць кра дзя-

жоў з бан каў скiх кар так. 

Агуль ная су ма на не се най 

тры маль нi кам бан каў скiх 

кар так ма ё мас най шко ды 

за 9 ме ся цаў пе ра вы сi ла 

Br200 ты сяч.
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Дзмiт рый ПI НЕ ВIЧ, 

вы кон ва ю чы аба вяз кi 

мi нiст ра ахо вы зда роўя:

«Уз ро вень за хва раль нас цi 
COVID-19 ця пер 
пры клад на ў два ра зы 
нi жэй шы ў па раў на ннi 
з вяс но вым пе ры я дам. Гэ та 
да ты чыц ца i коль кас цi 
шпi та лi за ва ных. Па ча ла ся 
ра бо та па пе ра пра фi ля ван нi 
лож ка ва га фон ду на пры ём 
«ко вiд ных» па цы ен таў. 
Мы ча ка ем, што 
сi ту а цыя бу дзе скла да ная. 
Але мяр ку ем, што тыя 
стан дар ты ля чэн ня, якiя 
бы лi вы пра ца ва ны яшчэ 
вяс ной, да зво ляць прай сцi 
гэ тую сi ту а цыю».

ЦЫТАТА ДНЯ

На шы лю дзiНа шы лю дзi

«МНЕ ХА ЦЕ ЛА СЯ Б, 
КАБ БЕ ЛА РУС КАЯ ЛАЗ НЯ 

СТА ЛА БРЭН ДАМ»
Па зда роўе да зна ка мi та га ла зен шчы ка 

Ге на дзя Ма ро за пры яз джа юць з мно гiх кра iн све ту
Стаў лен не да лаз нi ў роз ных 

лю дзей бы вае дыя мет раль-

на про цi лег лае. Ёсць ама та ры 

«лёг кай па ры», пе ра ка на ныя, 

што па рыль ня i ве нiк ка рыс ныя 

ў лю бым уз рос це i пры лю бым 

ста не зда роўя. Ня ма ла i тых, 

хто лаз ню не лю бiць i не пры-

мае. Па га во рым пра тое, цi са-

праў ды кла сiч ная па ра вая лаз-

ня ня се зда роўе i даў га лец це? 

А экс пер там вы сту пiць за сна-

валь нiк што га до вых на род ных 

чэм пi я на таў i фес ты ва ляў па 

па ран нi ў на шай кра i не, суд-

дзя мiж на род най ка тэ го рыi 

па спар тыў ным па ран нi, член 

Мiж на род най аса цы я цыi лаз-

не ва га мас тац тва 
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Будзь це зда ро выя!Будзь це зда ро выя!

«На ват са мыя 
за пу шча ныя 

фор мы па спя хо ва 
ле чац ца»

Ан ко ла гi рас ка за лi пра са мы рас паў сю джа ны 
ў жан чын вiд ра ку, ге не тыч ныя па лом кi

i iму на тэ ра пiю
Што год у Бе ла ру сi ка ля пя цi ты сяч жан чын за хвор вае на рак 

гру дзей. Ча му гэ та ад бы ва ец ца, якiя ў ан ка па цы ен так шан цы 

па пра вiц ца i ча му па сту по ва рак са смя рот на га за хвор ван ня 

пе ра ўтва ра ец ца ў хра нiч нае, рас ка за лi жур на лiс там у РНПЦ 

ан ка ло гii i ме ды цын скай ра ды я ло гii iмя М. М. Аляк санд ра ва. Су-

стрэ ча бы ла пры мер ка ва на да Су свет на га ме сяч нi ка ба раць бы 

з ра кам гру дзей, якi з 1993 го да пра хо дзiць у каст рыч нi ку.

Рак гру дзей у жан чын — 
на пер шым мес цы

Па пра гно зах Су свет най ар га нi за цыi ахо вы зда роўя, у 2020 го дзе 

на такі від анкалогіі ў све це за хва рэе ка ля 15 мiль ё наў жан чын, шэсць 

мiль ё наў з якіх за гi не. Рак ме на вi та гэ тай ла ка лi за цыi ў жан чын у мно гiх 

кра i нах све ту зна хо дзiц ца на пер шым мес цы. I Бе ла русь у 

гэ тай тэн дэн цыi — не вы клю чэн не.
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Ай цiш нi ца з Мінска Воль га КЛУС — у Зе ле на бор скiм ле се пад Сма ля вi ча мi.

КАСТ РЫЧ НIЦ КIЯ КВЕТ КI

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


