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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Сё ле та на рэ кан струк цыю 
i ма дэр нi за цыю ўста ноў 
ахо вы зда роўя Вi цеб шчы ны 
вы дат ка ва на 
19,5 мiль ё на руб лёў. стар. 14

Но вая па лi клi нi ка, 
раз лi ча ная 
на аб слу гоў ван не 
40 ты сяч ча ла век, 
у хут кiм ча се 
ад кры ец ца 
ў Го ме лi. стар. 13

Ана лiз у... 
кан тэй не ры

Ве даць праб ле мы

Як жы вец ца вяс коў цам, 
вы свят ля лi ўдзель нi кi 
па ся джэн ня Са ве та 
па ўза е ма дзе ян нi ор га наў 
мяс цо ва га 
са ма кi ра ван ня. стар. 3

Над чым 
пра цу ем?

Якiя за ко ны ў сфе ры ахо вы 
зда роўя атры ма юць 
на ва цыi i ча го яны 
да ты чац ца? стар. 4

Бу дзе кам форт на!

Бес кан так та вая мо дуль ная 
ла ба ра то рыя 
па ча ла дзей нi чаць 
у Грод не.

стар. 16 стар. 14

Iн вес ты цыi 
ў зда роўе

— Та кiя лю дзi, як Воль га Аў чын нi ка ва, — на шы асноў-
ныя па моч нi кi ў гра мад скай ра бо це, — ка жа стар шы ня 
праў лен ня аб лас ной аса цы я цыi мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў, стар шы ня Ча вус ка га рай са ве та Ана толь 
МА ЦЮ ЛIН. — Мы па ста ян на шу ка ем спо са бы, як iх 
за ах во цiць. Ня даў на та кiх маг чы мас цяў ста ла бо лей. 
Аса цы я цыя вы сту пi ла iнi цы я та рам та го, каб па вя лi-
чыць коль касць на мi на цый у што га до вым спа бор нiц тве 
ся род ор га наў мяс цо ва га са ма кi ра ван ня, якое пра во-
дзiц ца па лi нii аб лса ве та i абл вы кан ка ма. I нас пад тры-
ма лi. Бу дуць яшчэ тры на мi на цыi для iн ды вi ду аль ных 
ор га наў са ма кi ра ван ня — ста рас таў, стар шынь па до ме 
i гэ так да лей. Яны змо гуць атры маць за сваю дзей насць 
30, 20 i 15 ба за вых ве лi чынь — у за леж нас цi 
ад мес ца.

СТЫ МУЛ ДЛЯ АК ТЫ ВIС ТА
Ма гi лёў скi аб лса вет вы ра шыў зра бiць пер са наль ную на мi на цыю 

для ста рас таў i ву лiч ко маў

ТЭ МА ТЫД НЯ

Ся род тых, хто стаў сё ле та 
«Ча ла ве кам го да — 2019», — 
i ста рас та вёс кi Пуць кi Ча вус ка га 
ра ё на Воль га АЎ ЧЫН НI КА ВА. 
Та кiм чы нам у ра ё не вы ра шы лi 
пад тры маць ак ты вiст ку за яе 
ад каз ную гра мад скую па зi цыю. 
Яна шмат га доў з'яў ля ец ца 
су вяз ным звя ном па мiж жы ха ра мi 
вёс кi i мяс цо вай ула дай. Дзя ку ю чы 
ёй на сель нiц тва да лу ча ец ца 
да гра мад скай дзей нас цi, ства рае 
пры га жосць у мес цах ад па чын ку, 
удзель нi чае ў доб ра ўпа рад ка ван нi 
свай го на се ле на га пунк та.

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 4-14

Якас насць i да ступ насць —

па сту ла ты су час най 
сiс тэ мы ахо вы зда роўя

ВО ПЫТ


