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У апош нім вы пад ку ча ла век мае пра ва 

не ад кры ваць свой нар ка ла гіч ны ста тус, а 

атры маць ме ды цын скую да па мо гу ана нім-

на, і гэ та, як лічыць Жанна Істоміна, вя лі кі 

плюс, асаб лі ва для тых, хто яшчэ са цы я лі за-

ва ны, не стра ціў су вя зі з гра мад ствам і мо-

жа вы кон ваць свае са цы яль ныя функ цыі.

Пер шую да па мо гу нар кас па жыў цы атрым-

ліваюць ам бу ла тор на. Ка бі не ты ў Мін ску раз-

мя шча юц ца па 18 ад ра сах, і ў хут кім ча се 

бу дзе ад кры ты 19-ы. У на яў нас ці шэсць ста-

цы я нар ных ад дзя лен няў, дзе нар ка за леж ныя 

мо гуць прай сці пра гра му дэ ток су (так зва нае 

зняц це лом кі). Пра цу юць і ча ты ры ка бі не ты, 

спе цы яль на вы лу ча ныя для пры ёму нар кас-

па жыў цоў, па ву лі цах Ма я коў ска га і Пе ра да-

вой. Там па цы ен ты атрым лі ва юць да па мо гу 

на ам бу ла тор ным эта пе: пры ём ура ча-нар-

ко ла га, які пры зна чае ля чэн не, а так са ма 

кан суль та цыю псі хо ла га.

Ка лі не да па ма гае ам бу ла тор нае ля чэн не, 

па цы ен ту пра па ну юць ста цы я нар нае. Ка лі 

яно пра хо дзіць па спя хо ва, нар ка за леж на га 

ча кае рэ абі лі та цыя. У ста ліч ным нар ка дыс-

пан се ры пра цу юць дзве ка рот ка тэр мі но выя 

пра гра мы, раз лі ча ныя на 28—30 дзён. Ад на 

з іх ана нім ная плат ная — «Вя сёл ка», якая 

дзей ні чае ўжо больш за дзесяць га доў.

— Гэ та ад на з са мых пер шых пра грам 

рэ абі лі та цыі нар кас па жыў цоў у Бе ла ру сі. 

У нас вя лі кі во пыт, і вы ву чаць на шы рэ абі-

лі та цый ныя пра гра мы пры яз джа юць на ват 

ка ле гі з Ра сіі. На сён няшні дзень па каз чык 

рэ мі сіі (не вяр тан ня да нар кас па жы ван ня на 

пра ця гу трох га доў) у нас боль шы за 40 %. 

Гэ та доб рая ліч ба на ват у су свет ным маш-

та бе, бо па звест ках Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя не вяр та юц ца на пра ця гу 

жыц ця да нар ко ты каў ад трох да дзе ся ці 

пра цэн таў бы лых нар ка за леж ных, — ка жа 

Жан на Іс то мі на. — Та му доб ра, што хоць на 

ней кі тэр мін у нас атрым лі ва ец ца вяр нуць 

нар кас па жыў цоў у гра мад ства.

Дру гая пра гра ма бяс плат ная — для тых, 

хто зна хо дзіц ца на ўлі ку. З па цы ен та мі тут 

так са ма пра цу юць псі хо ла гі, псі ха тэ ра пеў-

ты, якія ву чаць жыць без псі ха ак тыў ных 

рэ чы ваў.

— Для лю дзей, якія па спра ба ва лі ўсе ві-

ды ля чэн ня і ні чо га не да па маг ло, якія не мо-

гуць сыс ці ад ву ліч ных нар ко ты каў (гэ та так 

зва ныя ін ку ра бель ныя па цы ен ты), у нас ужо 

больш за дзесяць га доў пра цуе пра гра ма 

за мя шчаль най ме та до на вай тэ ра піі. Цяпер 

у Мін ску пра цу юць два ка бі не ты: па ву лі цах 

Ма я коў ска га і Пе ра да вой. Мы лі та раль на 

ста ім на па ро зе ад крыц ця трэ ця га ка бі не та 

па пра спек це га зе ты «Праў да».

Сён ня ў пра гра ме за мя шчаль най тэ ра піі 

ў Мін ску за дзей ні ча на ка ля 150 ча ла век. За 

час яе ра бо ты па цы ен ты вы хо дзі лі за муж і 

жа ні лі ся, ад наў ля лі бы лыя сем'і, яны пра-

цу юць, на ра джа юць дзя цей. Ад на з умоў 

уклю чэн ня і зна хо джан ня ў пра гра ме для 

нось бі таў ВІЧ — пры маць ан ты рэ тра ві рус-

ныя (АРВ) прэ па ра ты. Ся род нар кас па жыў-

цоў на зі ра ец ца рост ВІЧ-ін фек цыі. Але ўсе 

па цы ен ты з ВІЧ у ме та до на вай пра гра ме 

зна хо дзяц ца і на АРВ-тэ ра піі.

— У гра мад стве, на жаль, ёсць пэў ная 

стыг ма. У нас праб ле мы з мяс цо вым на-

сель ніц твам (у мес цах, дзе зна хо дзяц ца 

нар ка ла гіч ныя ка бі не ты. — «Зв».). На шы 

па цы ен ты га вар лі выя, шум ныя — у іх та кі 

псі ха тып. І мно гім на ва коль ным зда ец ца, 

што яны зна хо дзяц ца ў ап'я нен ні, што яны 

збі ра юц ца зра біць неш та дрэн нае. Нам пе-

ры я дыч на па сту па юць скар гі. Па ад ным 

з на шых ад ра соў жы ха ры на ват уста на ві лі 

не каль кі ка мер для круг ла су-

тач на га на зі ран ня за на шы мі 

па цы ен та мі. Але па вер це, у 

на шых па цы ен таў зні жа ец ца 

коль касць пра ва па ру шэн няў. Мы ад во дзім 

іх ад ву ліч ных нар ко ты каў, і яны не здзяйс-

ня юць зла чын ствы. Лі чу, што та кая пра гра-

ма па він на пра ца ваць як адзін з ва ры ян таў 

са цы я лі за цыі і рэ са цы я лі за цыі па цы ен таў, 

якія ма юць нар ка тыч ную за леж насць, — 

пад крэс лі ла Жан на Іс то мі на.

Ка рот ка тэр мі но выя рэ абі лі та цый ныя пра-

гра мы іс ну юць і ў рэ гі ё нах — ва ўсіх аб лас-

ных цэнт рах. Больш доў гая пра гра ма маг чы-

мая ў РНПЦ псі хіч на га зда роўя, дзе ня даў на 

ад крыў ся экс пе ры мен таль ны цэнтр пра цяг-

лай рэ абі лі та цыі нар ка за леж ных. Пра цэс 

ад наў лен ня ўклю чае ме ды цын скую част ку 

і са цы яль ную. Пас ля вы піс кі са ста цы я на ра 

з па цы ен там пра цяг ва юць зай ма ц ца спе цыя-

ліс ты са цы яль ных і ін шых служ баў.

Як ад зна чае на чаль нік па лі ты кі за ня тас-

ці Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро-

ны Алег ТА КУН, лю дзям з нар ка за леж нас цю 

аказ ва юць са цы яль ныя па слу гі, а так са ма 

да па ма га юць у пра ца ўлад ка ван ні. У ака зан ні 

са цы яль ных па слуг за дзей ні ча ны тэ ры та ры-

яль ныя цэнт ры, дзе мож на атры маць бяс плат-

ную кан суль та цыю юрыс та і псі хо ла га.

— Пы тан не пра ца ўлад ка ван ня да зва-

ляе аца ніць па спя хо васць рэ са цы я лі за цыі 

лю дзей з нар ка за леж нас цю. На шу ра бо-

ту бу ду ем на доб ра ах вот ным за яў ляль-

ным прын цы пе. Кож ны мо жа звяр нуц ца ў 

служ бу за ня тас ці. Ка лі на вы кі пра фе сіі не 

стра ча ны, мы ака жам да па мо гу ў пра ца-

ўлад ка ван ні, мо жам да па маг чы атры маць 

но вую спе цы яль насць. Усе па слу гі аказ ва-

юц ца бяс плат на. Сё ле та да нас звяр ну ла ся 

дзевяць ча ла век, якія прай шлі ля чэн не ад 

нар ка за леж нас ці, ча ты ры з іх пра ца ўлад-

ка ва ны.

Як да да ла Жан на Іс то мі на, урад пры няў 

ад па вед ную па ста но ву, згод на з якой па-

ды ход да пра ца ўлад ка ван ня бы лых нар ка-

за леж ных стаў больш ла яль ны. Ка лі ра ней 

та кі ча ла век не мог улад ка вац ца на мно гія 

ві ды ра бот, то ця пер сі ту а цыю з кож ным 

раз гля да юць ін ды ві ду аль на.

Кан цэп цыя змяк чэн ня антынаркатычных 

артыкулаў, у пры ват нас ці ў да чы нен ні да 

не паў на лет ніх, па куль аб мяр коў ва ец ца. Тым 

не менш іс ну ю чае за ка на даў ства прад стаў-

ні кі МУС лі чаць эфек тыў ным.

— Тыя ме ры, якія пры ма лі ся па ста бі лі-

за цыі аб ста ноў кі і не да пу шчэн ні рас паў сю-

джан ня нар ко ты каў, ака за лі ся эфек тыў ны-

мі. За ка на даў ства да зва ляе нам уно сіць у 

пе ра лік за ба ро не ных усе но выя нар ко ты кі, 

якія з'яў ля юц ца: 98 % нар ко ты каў, якія ёсць 

у све це, за ба ро не ны ў нас, у Бе ла ру сі. За-

куп ля юц ца су час ныя пры бо ры і прэ па ра ты, 

якія да зва ля юць вы зна чыць за ба ро не ныя 

рэ чы вы ў бія ла гіч ных ася род дзях. Усё гэ та 

да па ма гае ства рыць па рог і не да пус ціць 

за ба ро не ныя рэ чы вы ў Бе ла русь, — лі чыць 

на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні 

ганд лю людзь мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў Анд рэй СА ЛА ДОЎ НІ КАЎ.

За 10 ме ся цаў гэ та га го да ў пад-

раз дзя лен ні След ча га ка мі тэ та па-

сту пі ла 4204 па ве дам лен ні аб зла-

чын ствах, звя за ных з не за кон ным 

аба ро там нар ко ты каў. За ве дзе на 

3946 кры мі наль ных спраў па ар ты-

ку ле 328. У суд за гэ ты пе ры яд на-

кі ра ва на 1423 кры мі наль ныя спра-

вы па гэ тым ар ты ку ле. Сё ле та да 

ад каз нас ці пры цяг ну та 1870 ча ла-

век, 968 утрым лі ва ец ца пад вар тай, 

у тым лі ку 28 не паў на лет ніх.

Але на КРА ВЕЦ.

ОАО «Амкодор-Белвар»

220005, г. Минск, проспект Независимости, 58.

Извещение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров

Собрание состоится 24 декабря 2019 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, проспект 
Независимости, 58, зал заседания Общества (корпус № 30, 3-й этаж).

Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров ОАО 
«Амкодор-Белвар». 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 14.00 до 14.55. 

Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется 
при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полно-
мочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий 
личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом 
оформленной доверенностью (договором) (руководители юридических лиц – 
акционеров – документом, подтверждающим статус руководителя).

Повестка дня

1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Амкодор-Белвар».

2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров 
ОАО «Амкодор-Белвар».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с инфор-
мацией (документами), предоставляемой при подготовке к проведению 
собрания, осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья), 
начиная с 25 ноября 2019 г. в отделе кадров ОАО «Амкодор–Белвар» по 
адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 58, с 9.00 до 16.00, а в день про-
ведения собрания – по месту его проведения. 

Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар».

УНП 100363840

Пра цэс ад наў лен ня ўклю чае 
ме ды цын скую част ку і са цы яль ную. 
Пас ля вы піс кі са ста цы я на ра 
з па цы ен там пра цяг ва юць зай ма ц ца 
спе цы я ліс ты са цы яль ных і ін шых 
служ баў.

Толь кі за апош нія пяць га-

доў су пра цоў ні кі БДПУ аба-

ра ні лі 108 кан ды дац кіх і док-

тар скіх ды сер та цый. Пра гэ та 

на ўра чыс тым па ся джэн ні ўні-

вер сі тэ та па ве да міў яго рэк-

тар, доктар педагагічных 

навук, пра фе сар Аляк сандр 

ЖУК. Сён ня ў БДПУ на ву ча-

ец ца звыш 14 ты сяч ча ла век, 

у тым лі ку 1350 ін ша зем цаў з 

22 кра ін све ту. Пра цу юць 764 

вы клад чы кі.

Ва ўні вер сі тэ це рэа лі зу-

ец ца ка ля 155 аду ка цый ных 

пра грам на роз ных сту пе нях 

аду ка цыі. Па спя хо ва ўка ра-

ня юц ца но выя аду ка цый ныя 

тэх на ло гіі (ін тэр ак тыў ныя, 

гуль ня выя), тэх на ло гіі пра-

ект на га і мо дуль на га на ву-

чан ня.

У 2015 го дзе на ба зе БДПУ 

быў ство ра ны ву чэб на-на ву-

ко ва-іна ва цый ны клас тар 

бес пе ра пын най пе да га гіч най 

аду ка цыі. Сён ня ва ўні вер сі-

тэ це дзей ні ча юць Рэ сурс ны 

цэнтр са цы яль на-пе да га гіч-

ных тэх на ло гій, Рэ сурс ны 

цэнтр ін клю зіў най аду ка цыі, 

Рэс пуб лі кан скі рэ сурс ны 

цэнтр аду ка цый най ро ба та-

тэх ні кі, Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

псі ха ла гіч най да па мо гі.

Сё лет няя пры ём ная кам-

па нія па ка за ла, што ўні вер сі-

тэт вель мі па пу ляр ны ся род 

вы пуск ні коў: ся рэд ні кон курс 

па ВНУ склаў ка ля 2,5 ча ла-

ве ка на мес ца. З го ду ў год 

рас туць пра хад ныя ба лы, па-

вя ліч ва ец ца ся род абі ту ры-

ен таў коль касць ме да ліс таў 

і ўла даль ні каў дып ло маў з 

ад зна кай. Ка лі ў 2013 го дзе 

іх бы ло толь кі 20 ча ла век, то 

ў 2018 го дзе — 185. А сё ле-

та амаль па ло ва пер ша курс-

ні каў у БДПУ — ме да ліс ты і 

ўла даль ні кі дып ло маў ССНУ з 

ад зна кай, вы пуск ні кі пед кла-

саў. Вар та ад зна чыць, што з 

кож ным го дам ва ўні вер сі тэт 

па сту пае ўсё больш юна коў. 

Так, на фа куль тэ тах фі зіч на-

га вы ха ван ня і гіс та рыч ным 

хлоп цы скла да юць 60 % ад 

агуль най коль кас ці пер ша-

курс ні каў. На фі зі ка-ма тэ ма-

тыч ным фа куль тэ це — 40 %.

У БДПУ шы ро ка раз ві ты 

ва лан цёр скі рух. Кож ны год 

1400 сту дэн таў за дзей ні ча-

ны ў ва лан цёр скіх атра дах, 

удзель ні чаюць у пра вя дзен-

ні ме ра пры ем стваў і ак цый 

на рэс пуб лі кан скім ўзроў ні. 

400 ак тыў ных сту дэн таў БДПУ 

ста лі ва лан цё ра мі ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў. У 2017 го дзе 

Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь за знач ны ўнё сак 

у раз віц цё і па пу ля ры за цыю 

ва лан цёр ска га ру ху ся род 

сту дэнц кай мо ла дзі ка лек тыў 

уні вер сі тэ та быў уз на га ро-

джа ны прэ мі яй «За ду хоў нае 

ад ра джэн не».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў 

ка лек тыў БДПУ са 105-год-

дзем з дня за сна ван ня ВНУ.

«Пе ра сяг нуў шы ве ка вую 

мя жу, уні вер сі тэт пра цяг вае 

за ста вац ца спла вам во пы ту і 

ма ла до сці, тра ды цый і іна ва-

цый. Ваш ка лек тыў ак тыў на 

пра цуе на ка рысць ай чын най 

аду ка цыі, ума цоў ва ю чы пад-

му рак устой лі ва га раз віц ця 

гра мад ства і дзяр жа вы», — 

га во рыц ца ў він ша ван ні.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў важ кі ўнё сак ка лек-

ты ву ВНУ ў па пу ля ры за цыю 

і па вы шэн не прэ сты жу пра-

фе сіі пе да го га. «Пе ра ка на-

ны, што га тоў насць ду маць і 

дзей ні чаць у ад па вед нас ці з 

па тра ба ван ня мі ча су да зво-

ліць вам і ў да лей шым па-

спя хо ва вы ра шаць важ ныя 

за да чы па пад рых тоў цы вы-

со ка пра фе сій ных спе цы я-

ліс таў, здоль ных вы хоў ваць 

са праўд ных па тры ё таў сва ёй 

кра і ны», — пад крэс ліў кі раў-

нік дзяр жа вы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА, 

фота аўтара.

ВЫЙ СЦІ 
З «НЕ БЯС ПЕЧ НАЙ ГУЛЬ НІ»

Ну і ну!Ну і ну!

ЦЯ ЛУШ КІ Ў МІК РА АЎ ТО БУ СЕ
У Ра га чоў скім ра ё не за тры ма лі аў та транс парт 

з вы кра дзе ны мі ра гу ля мі. Абедз вюм жы вё лам 

«пры ра бі лі но гі» ноч чу, па ве дам ляе 

УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

Двое жы ха роў Ра га чоў ска га ра ё на 1990 і 1983 га доў на ра-

джэн ня з 46-га до вым жы ха ром Жло бі на вы еха лі на фер му ў 

вёс ку Іс кань Бы хаў ска га ра ё на. Там з ка роў ні ка вы ве лі дзвюх 

ця лу шак агуль най ва гой 900 кі ла гра маў і па гру зі лі іх у спе цы-

яль на аб ста ля ва ны для гэ тых мэт мік ра аў то бус «Фаль ксва-

ген LT». Пас ля ча го ру шы лі ў бок Ра га чо ва. У 2.30 но чы аў-

та ма шы на бы ла спы не ная су пра цоў ні ка мі мі лі цыі ка ля вёс кі 

Зва нец Ра га чоў ска га ра ё на. Рэй да вая гру па пра ва ахоў ні каў 

ад пра цоў ва ла Жу ра віц кі і Зва нец кі сель са ве ты на прад мет 

пра фі лак ты кі кра дзя жоў з сель гас прад пры ем стваў. Вы кра-

дзе ная буй ная ра га тая жы вё ла бы ла вер ну та гас па дар цы. У 

да чы нен ні да па да зра ва ных рас па ча та кры мі наль ная спра ва 

за кра дзеж, учы не ны гру пай асоб. Ім па гра жае па ка ран не ў 

вы гля дзе па збаў лен ня во лі да ча ты рох га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СПЛАЎ 
ТРА ДЫ ЦЫЙ, 
МА ЛА ДО СЦІ 
І ІНА ВА ЦЫЙ

Юбі леіЮбі леі

За 105 га доў іс на ван ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе-

да га гіч на га ўні вер сі тэ та тут бы ло пад рых та ва на ка ля 

180 ты сяч пе да го гаў, з іх больш за 500 за слу жа ных 

на стаў ні каў і дзея чаў на ву кі, больш за 100 дак та роў 

і 1500 кан ды да таў на вук, больш за 100 чле наў Са ю за 

пісь мен ні каў.


