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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Су час ны ме тад ля чэн ня стаў маг чы мы дзя ку ю-

чы з'яў лен ню ўні каль на га аб ста ля ван ня «Сіс тэ ма 
элект ра фі зі я ла гіч ная эн да кар ды яль ная для дзя цей» 
кош там 600 ты сяч руб лёў. Ме ды цын ская тэх ні ка за-
куп ле на і па стаў ле на ў на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр у 
ме жах пра гра мы «Раз віц цё дзі ця чай ін тэр вен цый най 
арыт ма ло гіі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» Між на род на-
га даб ра чын на га фон ду да па мо гі дзе цям «Шанс». 
Фі нан са вую пад трым ку пра гра мы за бяс печ ва юць 
«Газп рам транс газ Бе ла русь» і «Бел газп рам банк».

Па вод ле слоў ды рэк та ра РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі, 
га лоў на га па за штат на га дзі ця ча га кар дыя хі рур га 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Кан стан ці-
на ДРАЗ ДОЎ СКА ГА, ця пер мож на вы кон ваць апе-
ра цыі па цы ен там з арыт мі яй — пры ро джа най або 
на бы тай — знач на ра ней за пад лет ка вы ўзрост, што 
бы ло маг чы ма і да гэ туль, каб пра апе ры ра ва нае дзі ця 
маг ло пай сці ў шко лу ўжо зда ро вым і доб ра ад чу ва ла 
ся бе пры роз ных на груз ках. Па куль жа кар дыя па та-
ло гія па збаў ляе ма лень кіх хво рых шэ ра гу звы чай ных 
ра дас цяў. Спе цы я ліс ты не здар ма на зы ва юць та кіх 
па цы ен таў «дзець мі на ка на пе» — з-за іх пры вя за-
нас ці да до му. Баць кі так хва лю юц ца за стан ма лых, 
што не ад пус ка юць іх ад ся бе ні на крок. Пры гэ тым ад 
на ра джэн ня ма лень кія па цы ен ты вы му ша ны зна хо-
дзіц ца на ме ды ка мен тоз най тэ ра піі, якая пра ду хі ляе 
раз віц цё но вых па ру шэн няў. Уся го ў ліс це ча кан ня 
на сён ня ка ля 400—500 бе ла рус кіх дзя цей (ліч ба па-
ста ян на мя ня ец ца: хтось ці ўжо вый шаў з дзі ця ча га 
ўзрос ту, а нех та тым ча сам на ра дзіў ся). З да па мо гай 
но ва га аб ста ля ван ня пла ну ец ца вы кон ваць па па ка-
зан нях ка ля сот ні апе ра цый у год.

Асноў най пры чы най гі бе лі дзя цей ран ня га ўзрос-
ту за ста юц ца ў пер шую чар гу пры ро джа ныя па ро кі 
раз віц ця. Та му ад крыц цё ў свой час са мо га РНПЦ 
дзі ця чай хі рур гіі сыг ра ла знач ную ро лю ў зні жэн ні 
дзі ця чай смя рот нас ці і ін ва лід нас ці, за ўва жыў мі-
ністр ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ле-
рый МА ЛА ШКА. На яго дум ку, са цы яль на ад каз ны 
біз нес ро біць маг чы мым ака зан не мед да па мо гі па-
вод ле еў ра пей скіх стан дар таў, і, трэ ба спа дзя вац ца, 
бу дуць з'яў ляц ца на ступ ныя су мес ныя пра ек ты.

«Газп рам транс газ Бе ла русь» і «Бел газп рам-
банк» да лу чы лі ся да пра ек таў даб ра чын на га фон ду 
«Шанс» не каль кі га доў та му. Ра зам яны рэа лі зу юць 
пра гра мы «Ран няе вы яў лен не па ру шэн няў слы ху ў 
дзя цей», «Удас ка на лен не ака зан ня да па мо гі дзе цям 
з ан ка ла гіч ны мі за хвор ван ня мі» і «Да па мо га дзе цям 
з юве ніль ным рэў ма то ід ным арт ры там». У на ступ-
ным го дзе пла ну ец ца па поў ніць асноў ны мо дуль 
аб ста ля ван ня ў цэнт ры дзі ця чай хі рур гіі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

На двор'еНа двор'е  

Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых экс пер тыз на ве да ла 

дэ ле га цыя з Кі тая. Яе ўзна ча ліў на мес нік ды рэк-

та ра Ін сты ту та су до вай экс пер ты зы Мі ніс тэр ства 

гра мад скай бяс пе кі кра і ны Ван Гі кі янь. Асаб лі вай 

тэ май су стрэ чы ста ла за куп ка бе ла рус кі мі экс-

пер та мі аб ста ля ван ня з Пад ня бес най. Дзя ку ю чы 

гэ та му ад чу валь на змен шыц ца кошт ге не тыч ных 

да сле да ван няў.

— Но вую тэх ні ку і рэ аген ты мы пла ну ем за ку піць 
на ле та, — рас ка заў на мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та су до вых экс пер тыз, га лоў ны дзяр жаў ны 
су до ва-ме ды цын скі экс перт Юрый АЎ СІ ЮК. — Ле-
тась мы тэс та ва лі адзін з пры бо раў і рэ аген таў. Пас ля 
вы ста вы «Ча ла век і бяс пе ка» кі тай скія ка ле гі па кі ну лі 
ў нас свае рас пра цоў кі на бяз вы плат най асно ве. На-
шы спе цы я ліс ты іх пра тэс та ва лі, і ў Пад ня бес най бы ла 
вы пу шча на но вая лі ней ка пры бо раў з улі кам на ша га 
до све ду. Яны за да валь ня юць усе на шы па тра ба ван ні. 
Па сва іх якас цях не са сту па юць ана ла гам з ЗША, які мі 
ка рыс та ем ся ця пер. Але па кош це ні жэй шыя знач на, 

што ў ця пе раш няй сі ту а цыі нам да зво ліць зэ ка но міць 
і бюд жэт ныя срод кі, і срод кі гра ма дзян.

На прык лад, па кры мі наль ных спра вах ге не тыч ныя да-
сле да ван ні пра вод зяц ца бяс плат на. Але ка лі нех та хо ча 
вы свет ліць баць коў ства, то за гэ та да вя дзец ца да пла ціць. 
Ца на пы тан ня за раз — ка ля 300 руб лёў. Як за зна чыў Юрый 
Аў сі юк, што год у Бе ла ру сі пра во дзіц ца больш за ты ся чу па-
доб ных да сле да ван няў. Па сло вах Ва на Гі кі я ня, кі тай скі бок 
раз гля дае пы тан ні су пра цоў ніц тва па ме та ла- і рэнт ге на гра-
фіч ных да сле да ван нях, а так са ма экс пер тыз да ку мен таў.

Ці ка ва, што ў Бе ла ру сі ка ля 30 пра цэн таў ге не тыч-
ных да сле да ван няў звя за на са спра ва мі аб нар ко ты ках. 
А вось у Кі таі сі ту а цыя ін шая. Ван Гі кі янь ад зна чыў, што 
60% ге не тыч ных экс пер тыз у Пад ня бес най вы яў ля юць 
ві ноў ні каў кра дзя жоў. Ра зам з тым да сле да ван ні, звя-
за ныя з ужы ван нем і рас паў сю джваннем за ба ро не ных 
рэ чы ваў, скла да юць у агуль най коль кас ці ня знач ны пра-
цэнт. Звя за на гэ та з тым, што бія ла гіч ныя да ныя боль-
шас ці па да зра ва ных ужо ма юц ца ў ад мыс ло вай ба зе.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennіk@zvіazda.by



Кошт пы тан няКошт пы тан ня  

Да рэ чы, фар мат су стрэ чы 
за ку бач кам дух мя на га ка ва-
ва га на пою апош нім ча сам стаў 
фір ма вым ноу-хау Цэнт раль на-
га ра ё на ста лі цы. Ме ра пры ем-
ства так са ма атры ма ла ся пры-
мер ка ваць да Дзён італь ян скай 
кух ні, якія пра хо дзяць за раз у 
Мін ску.

Кон курс на зван не леп ша-
га су пра цоў ні ка ра ё на ў сфе-
ры клі нін гу, як мод на ця пер 
ка заць, сім ва ліч на стар та ваў у 
Дзень пра цы. На ўдзел бы ло 
па да дзе на больш за 40 за явак, 
пас ля ча го афі цый ная гру па ра-

ё на ў са цы яль най сет цы «УКан-
так це» рас па ча ла ад кры тае га-
ла са ван не, у якім на пра ця гу 
ме ся ца бра лі ўдзел мяс цо выя 
жы ха ры. У вы ні ку бы ло ада бра-
на 20 удзель ні каў, якія на бра лі 
най боль шую коль касць «лай-
каў». Ад нак у кан ку рэнт най 
ба раць бе ўсіх абы шла да свед-
ча ная Ган на Дзе сю ке віч, якая 
зай ма ец ца аб слу гоў ван нем 
до ма №97 па пра спек це Пе ра-
мож цаў. Там жа на пя рэ дад ні 
950-год дзя Мін ска пад час свя та 
два ра ад бы ло ся яе ўра чыс тае 
ўзна га ро джан не.

Прыз ад мі ніст ра цыя ра ё на 
ра зам з парт нё рам пад рых-
та ва ла не стан дарт ны, але ён 
дак лад на на тхніць на но выя 
пра цоў ныя пос пе хі, — дзевяці-
дзён ную па езд ку ў Іта лію з 
за ез дам у Пра гу. Па пры знан-
ні кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі 
Цэнт раль на га ра ё на Іга ра 
БУ ЗОЎ СКА ГА, мэ та бы ла не 
толь кі ў тым, каб па зна ё міц ца з 
ура жаль най ар хі тэк ту рай Апе-
нін ска га паў вост ра ва, але і ў 
тым, каб по гля дам пра фе сі я на-
ла аца ніць пра цу ка му наль ных 
служ баў.

І Ган на яе са праў ды аца ні-
ла, за ўва жыў шы, што ма лень-
кія га ра ды до сыць аку рат ныя, 
а вось ме га по лі сам да чыс ці ні 
мін скіх ву ліц вель мі да лё ка. Як 
пад час су стрэ чы ў Ры ме рас ка-
за ла ві цэ-кон сул Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь у Іта ліі, аб слу гоў ван нем 
жы ло га фон ду кра і ны зай ма-
юц ца пры ват ні кі. Узяць на ся бе 
гэ ты аба вя зак за пла ту мо жа 
як ча ла век з бо ку, так і адзін з 
жы ха роў до ма. Пры гэ тым зар-
пла та клі не ра мо жа да хо дзіць 
да дзвюх ты сяч еў ра ў ме сяц. 
Смец цеп ра во даў у да мах ня ма, 
за па ру шэн не пра ві лаў сар ці-
роў кі — вя ліз ны штраф, та му 
ўсе іх стро га вы кон ва юць. У нас 
па куль сі ту а цыя з гэ тым пы тан-
нем не на столь кі ап ты міс тыч-
ная, але, па вод ле слоў Ган ны 
Дзе сю ке віч, яна па ляп ша ец ца 
з ме ся ца ў ме сяц.

Што да сак рэ таў па спя хо вай 
пра цы, ра бо чая па комп лекс-
ным пры бі ран ні і ўтры ман ні 
до ма ўла дан няў пры зна ец ца, 
што іх у яе ня ма: трэ ба прос та 
лю біць тое, чым зай ма еш ся, і 
ра біць гэ та з ду шой. Жан чы на 
з ра дас цю га то вая ўзяць удзел 
у кон кур се яшчэ раз. А на пы-
тан не пра тое, ку ды ха це ла бы 
ад пра віц ца ў на ступ нае па да-
рож жа, з усмеш кай ад каз вае: 
вя до ма, у Па рыж!

На су стрэ чы за куб кам ка-
пу чы на пры сут ні чаў прад стаў-
нік італь ян ска га па соль ства ў 
Бе ла ру сі Сіль віа Ар сі ні, які вы-
ка заў шчы рае за хап лен не па-
рад кам у бе ла рус кай ста лі цы. 
Ён ад зна чыў, што, ня гле дзя чы 
на ня прос тую сі ту а цыю ў све-
це, жы ха ры Мін ска ма юць усё 
для та го, каб ад чу ваць ся бе 
да стат ко ва шчас лі вы мі і аба-
ро не ны мі.

Да р'я КАС КО. 
kasko@zvіazda.by



Гра мад стваГра мад ства  

ЧЫС ЦІ НЯ ПА-ІТАЛЬ ЯН СКУ
Леп шы двор нік Цэнт раль на га ра ё на рас ка за ла пра сваё па да рож жа

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Бры та нія вы ле це ла з топ-5 эка но мік све ту

Вя лі ка бры та нія апус ці ла ся на шос тае 
мес ца ў рэй тын гу най буй ней шых эка но-
мік све ту ў 2017 го дзе. Пра гэ та расказаў 
канц лер каз на чэй ства кра і ны Фі ліп Хэ-
монд, па ве дам ляе CNN. У рэй тын гу Бры-
та нію апя рэ дзі ла Фран цыя з аб' ёмам ВУП 
2,575 трыль ё на до ла раў, та ды як у ка ра-
леў ства — 2,565 трыль ё на. У каз на чэй стве 

па каз ва юць, што, хоць па куль ад рыў не вя лі кі, па зі цыя Фран цыі ў бу-
ду чым го дзе ўма цу ец ца. У рэй тын гу МВФ сё ле та на пер шым мес цы 
ЗША (19,4 трыль ё на до ла раў), на дру гім — Кі тай (11,9 трыль ё на), на 
трэ цім — Япо нія (4,9 трыль ё на), на чац вёр тым — Гер ма нія (3,7 трыль-
ё на).

ІД па зба ві ла ся 95% тэ ры то рыі ў Іра ку і Сі рыі
Пра гэ та за явіў спе цы яль ны прад стаў нік ге не раль на га сак ра та ра 

ААН у Іра ку Ян Ку біш на па ся джэн ні Са ве та Бяс пе кі. «З ле та 2014 го-
да ІД стра ці ла 95% тэ ры то рыі, якую яна кант ра ля ва ла ў Іра ку і Сі рыі, 
больш за 7,5 млн ча ла век бы лі вы зва ле ныя з-пад яе пры гнё ту», — ска-
заў ён. Па сло вах эмі са ра, за пе ра мо гу над ІД «да вя ло ся за пла ціць 
вель мі вы со кую ца ну». Спец прад стаў нік ААН за клі каў ка а лі цыю, якую 
ўзна чаль вае ЗША, а так са ма кра і ны рэ гі ё на і між на род ных гуль цоў «ра-
шу ча пра цяг ваць як ва ен ныя, так і не ва ен ныя на ма ган ні, на кі ра ва ныя 
на тое, каб да па маг чы Іра ку атры маць кан чат ко вую пе ра мо гу над ІД і 
ад на віць ста біль насць» у кра і не і ва ўсім рэ гі ё не.

За тры ма ных са удаў скіх прын цаў ка ту юць
За тры ма ныя прад стаў ні кі дзяр жаў най 

элі ты Са удаў скай Ара віі, уклю ча ю чы прын-
цаў, пад вяр га юц ца ка та ван ням на до пы-
тах, пі ша га зе та Daіly Maіl са спа сыл кай на 
кры ні цу. Да ка та ван няў да тыч нае аме ры-
кан скае ахоў нае прад пры ем ства Academі. 
Як сцвяр джае вы дан не, у до пы тах мо жа 
ўдзель ні чаць аса біс та на след ны прынц 
Саудаў скай Ара віі Му ха мед бен Са лман Аль Са уд. Ён спра буе рас-
крыць мер ка ва ную сет ку за меж ных чы ноў ні каў, якія атрым лі ва лі ха бар 
ад прын цаў. Па да дзе ных га зе ты, з бан каў скіх ра хун каў за тры ма ных 
кан фіс ка ва лі ка ля 194 міль яр даў до ла раў.

Школь ні кі ў якуц кім Ой мя ко не пай шлі на за ня ткі 
пры мі нус 50

Дзе ці жы ха роў вёс кі Ой мя кон у Яку ціі ад пра ві лі ся на за ня ткі ў шко лу 
пры тэм пе ра ту ры мі нус 50 гра ду саў па Цэль сіі, па ве дам ляе Ykt.ru. Для 
ад ме ны ўро каў у на се ле ным пунк це, які на зы ва юць зям ным по лю сам 
хо ла ду, не ха пі ла двух гра ду саў. Як ад зна чае вы дан не, у са мым Якуц ку 
пры пя ці дзе ся ці гра дус ным ма ро зе шко лы не пра цу юць зу сім. У снеж-
ні мі ну ла га го да па ве дам ля ла ся пра ад ме ну за ня ткаў і авія рэй саў у 
Хан ты-Ман сій скай аў та ном най акру зе з-за ма ро зу ў мі нус 62 гра ду сы. 
Ад нак гэ тая ліч ба знач на са сту пае рэ кор ду, уста ля ва на му ў Ой мя ко не 
ў 1938 го дзе, ка лі тэм пе ра ту ра тут апус ці ла ся да мі нус 77,8 гра ду са.

Уба чыць бал кон чык Джуль е ты ў Ве ро не, раз гле дзець рос-
піс са бо ра Свя то га Пят ра ў Ва ты ка не, пад тры маць на хі ле-
ную ве жу ў Пі зе — гэ та і мно гае ін шае ста ла част кай пры за 
для пе ра мож цы кон кур су на зван не «Леп шы двор ні к Цэнт-
раль на га ра ё на г. Мін ска» Ган ны ДЗЕ СЮ КЕ ВІЧ. Пра свае 
ўра жан ні ад па езд кі ў Іта лію су пра цоў ні ца ЖЭУ рас па вя ла 
ка ле гам і жур на ліс там за ку бач кам ка пу чы на.

Ка рот ка ча со выя апад кі ча ка-

юц ца ў Бе ла ру сі ў вы хад ныя, 

па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень па паў днё вым за-
ха дзе кра і ны — да 8 цяп ла. У су бо-
ту ў нас па кра і не рас паў сю дзіц ца 
ўме ра на цёп лая па вет ра ная ма са 
з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Ча ка-
ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі на-
двор'е, у асоб ных ра ё нах прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы. Мес ца мі 
ча ка ец ца ту ман, уна чы і ра ні цай 
сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё-
дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ад мі нус 1 да плюс 4 гра-

ду саў, толь кі па паў днё вым ус хо дзе 
кра і ны пры пра яс нен нях па вет ра 
асту дзіц ца да 5 ма ро зу. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўдзень бу дзе ад ну ля да 
6 цяп ла, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах 
па вы сіц ца да плюс 9 гра ду саў.

Так са ма бу дзе цёп ла ў нас і ў ня-
дзе лю, ка лі на двор'е ў кра і не бу дуць 
вы зна чаць фран таль ныя па дзе лы, 
якія пе ра мя шча юц ца з За ход няй Еў-
ро пы. На боль шай част цы тэ ры то рыі 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 
Удзень у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца 
па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 1 да 
плюс 5 гра ду саў, удзень — 2—8 цяп-
ла.

Згод на з доў га тэр мі но вы мі пра-
гно за мі ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
па ня дзе лак тэ ры то рыя кра і ны за-
ста нец ца пад уплы вам фран таль-

ных па дзе лаў, за які мі пач не па сту-
паць больш ха лод нае па вет ра. Уна-
чы на боль шай част цы тэ ры то рыі, а 
ўдзень па ўсхо дзе кра і ны ча ка юц ца 
апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і 
даж джу. Уна чы і ра ні цай на асоб ных 
участ ках да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 
мі нус 2 да плюс 3 гра ду саў, днём ад 
ну ля да 5 цяп ла. У аў то рак па ўсхо-
дзе кра і ны, а днём і ў за ход ніх ра ё-
нах праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя 
апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу. 
Уна чы і ра ні цай на асоб ных участ ках 
да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 да 
плюс 2 гра ду саў, удзень — ад мі нус 
2 да плюс 4 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу



І пай шоў цёп лы дож джык
А ў су бо ту сі ноп ты кі абя ца юць да 9 цяп ла

Ге не тыч ныя экс пер ты зы па тан не юць?


