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Ка ле гія МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ве тэ ра ны ор га наў 
унут ра ных спраў і ўнут ра ных вой скаў глы бо ка смут-
ку юць у су вя зі са смер цю кі раў ні ка ве да мас най ве тэ-
ран скай ар га ні за цыі, за слу жа на га юрыс та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ге не рал-лей тэ нан та ўнут ра най служ бы ў ад-
стаў цы ПІС КА РО ВА Вік та ра Аляк се е ві ча, у мі ну лым — 
мі ніст ра ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі, на чаль ні ка Га лоў-
на га ўпраў лен ня ДАІ МУС СССР, дэ пу та та Вяр хоў на-
га Са ве та БССР, і вы каз ва юць шчы рыя спа чу ван ні яго 
род ным і бліз кім.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі са 
смер цю бы ло га мі ніст ра ўнут ра ных спраў БССР, дэ пу-
та та Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь адзі нац-
ца та га і два нац ца та га склі кан няў ПІС КА РО ВА Вік та ра 
Аляк се е ві ча і вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не яго род-
ным і бліз кім.

Доб рая на ві наДоб рая на ві на  

ТЭХ НА ЛО ГІІ 
СУ ПРАЦЬ 
АН КА ЛО ГІІ
Дзве баль ні цы Го ме ля па ча лі ка рыс тац ца 

но вым аб ста ля ван нем, якое да зва ляе 

па спя хо ва зма гац ца з ан ка ла гіч ны мі 

за хвор ван ня мі.

У го мель скім аб лас ным клі ніч ным ан ка ла гіч ным 
дыс пан се ры прэ зен та ва лі но вую тэх на ло гію ла зер на-
га ля чэн ня ра ку. Ана ла гаў гэ та му паў пра вад ні ко ва му 
ла зе ру для фо та ды на міч най тэ ра піі па куль ня ма ў 
ін шых рэ гі я наль ных спе цы я лі за ва ных ме ду ста но вах.
Да ня даў ня га ча су тэх на ло гія прымянялася толь кі ў 
ста ліч ных клі ні ках.

Пра цэ ду ра ла зер на га ля чэн ня зай мае ўся го 10—
20 хві лін. Урач-ан ко лаг-хі рург Іры на КАН ЦА ВЕН КА 
ка жа, што яна да зва ляе за біць ме на ві та зла я кас ныя 
клет кі:

— Фо та ды на міч ная тэ ра пія — перс пек тыў ная ме-
то ды ка. Пе ра ва га ў ла каль ным уз дзе ян ні ла зе ра на 
пух лін ную ткан ку. Па пя рэд не па цы ен ту ўво дзіц ца 
прэ па рат, які на за па шва ец ца ў ра ка вых клет ках. 
Пад час уз дзе ян ня ла зе рам ад бы ва ец ца фо та хі міч-
ная рэ ак цыя. У вы ні ку пух лі на гі не, зда ро выя ткан кі 
за хоў ва юц ца. На мес цы ўмя шан ня за ста нец ца не-
за ўваж ны руб чык. Час цей за ўсё пра цэ ду ра пра во-
дзіц ца ад на крат на. Па цы ен ты за ста юц ца са цы яль на 
ак тыў ны мі, здоль ны мі да пра ця гу пра цы. У 95—98 % 
вы пад каў хва ро ба не вяр та ец ца.

Апа рат УПЛ-ФДТ за куп ле ны за кошт па за бюд-
жэт ных срод каў, за роб ле ных дыс пан се рам пры ака-
зан ні плат ных па слуг на сель ніц тву, га во рыць га лоў-

ны ўрач го мель ска га ан ка дыс пан се ра Дзміт рый 

ЛОСЬ:

— Са мо аб ста ля ван не і ле ка вы прэ па рат «Фа-
та лон» бе ла рус кай вы твор час ці. У апа ра та шы ро кі 
спектр маг чы мас цяў. Аб ста ля ван не за па тра ба ва на 
ў дэр ма та ан ка ло гіі, ота ры на ла рын га ло гіі, гі не ка ло гіі, 
дэр ма та ло гіі, ста ма та ло гіі, аф таль ма ло гіі. Не ма ла-
важ на, што ля чэн не вы кон ва ец ца ў ам бу ла тор ным 
рэ жы ме, пас ля пра цэ ду ры па цы ент ідзе да до му.

Тым ча сам у Го мель скую га рад скую баль ні цу № 4 
ура чыс та пе ра да дзе на эн да ска піч нае аб ста ля ван не 
ў ме жах гран та вай да па мо гі ўра да Япо ніі «Ка ра ні 
тра вы». Вы ка ры стан не аб ста ля ван ня да зва ляе свое-
ча со ва вы явіць за хвор ван ні кі шэч ні ка і вы да ліць не-
бяс печ ныя но ва ўтва рэн ні, якія вы яў ля юц ца пры клад-
на ў 6 % па цы ен таў. Ран няя ды яг нос ты ка пра ду хі ляе 
раз віц цё ан ка ло гіі і лі та раль на ра туе жыц ці лю дзей. 
Як ад зна чыў па сол Япо ніі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Хі ро кі Та ку на га, з 2004 го да ў ме жах пра гра мы «Ка-
ра ні тра вы» бы ло рэа лі за ва на 42 пра ек ты на су му 
амаль $3,5 млн:

— Да па мо га на кі ра ва на на пе ра адо лен не на ступ-
стваў чар но быль скай ка та стро фы. Япон скі на род 
глы бо ка су пер ажы вае па цяр пе лым бе ла ру сам, па-
коль кі жы ха роў на шых кра ін аб' яд ноў вае гор кі до свед 
ядзер ных ка та строф.

Грант-кант ракт па між па соль ствам Япо ніі ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь і гэ тай ля чэб най уста но вай быў 
пад пі са ны ў са ка ві ку 2017-га. І ўжо праз не каль кі 
ме ся цаў ура чы пры сту пі лі да пра цы на но вых гаст-
ра ду а дэ нас ко пе і ві дэа ка ла нас ко пе. За гэ ты пе ры яд 
пра ве дзе на больш за 2500 аб сле да ван няў. Да рэ чы, 
пад трым ку акра мя го мель скай баль ні цы атры ма лі 
яшчэ Ча чэр ская ЦРБ і Мін скі га рад скі клі ніч ны ан-
ка ла гіч ны дыс пан сер. Па соль ства і на да лей пла нуе 
ажыц цяў ляць па доб ныя пра ек ты, каб пад тры маць 
жы ха роў Бе ла ру сі і да па маг чы ім пе ра адоль ваць 
на ступ ствы ава рыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Аб гэ тым за яві ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На-

тал ля КА ЧА НА ВА, прад стаў ля ю чы ка лек ты ву ака дэ міі 

но ва га рэк та ра Ге на дзя Паль чы ка.

«Прэ зі дэнт па ста віў за да чу: гэ та па він на быць най леп шая 
ВНУ, са мая га лоў ная ВНУ, — пад крэс лі ла яна. — Мы ўжо 
ду ма ем пра тое, што ў гэ тай на ву чаль най уста но вы па ві нен
быць асаб лі вы ста тус. Мы дак лад ва лі кі раў ні ку дзяр жа вы, 
і ён па га дзіў ся з на мі».

На тал ля Ка ча на ва так са ма рас ка за ла, што Прэ зі дэнт хо ча 
раз на паў го да бы ваць у Ака дэ міі, каб су стра кац ца з пра фе-
сар ска-вы клад чыц кім скла дам, слу ха ча мі і сту дэн та мі. Кі раў-
нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та да да ла, што гэ та ўсё пла ну ец ца 
і са праў ды па він на быць на па ста ян най асно ве.

Яна ад зна чы ла, што ра бо та ВНУ заў сё ды зна хо дзіц ца пад 
піль ным кант ро лем усіх кі раў ні коў ор га наў ула ды і перш за 
ўсё Аляк санд ра Лу ка шэн кі, па коль кі асноў ная за да ча ака дэ-
міі — рых та ваць вы со ка пра фе сій ныя, ад каз ныя і іні цы я тыў ныя 
кі раў ні чыя кад ры.

На дум ку На тал лі Ка ча на вай, вель мі важ на ўба чыць перс-
пек тыў ных лю дзей, якія мо гуць па сва іх асо бас ных і пра фе-
сій ных якас цях зай маць вы со кія па са ды ў Бе ла ру сі. «Трэ ба 
пе ра гле дзець пра гра мы, па гля дзець, хто пра цуе тут. Па він ны 
быць і ста жы роў кі, і аб мен мер ка ван ня мі, во пы там з ін шы мі 
кра і на мі, каб лю дзі, якія вы кла да юць тут, бы лі най леп шы мі 
пе да го га мі ў кра і не», — да да ла яна.

Па вод ле Бел ТА.

БАЧЫЦЬ ПЕРСПЕКТЫЎНЫХ ЛЮДЗЕЙ
Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це пла ну юць на даць асаб лі вы ста тус

Та кі на мер учо ра вы ка заў на мес-

нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 

Ба ляс лаў ПІРШ ТУК на су стрэ чы з 

дэ ле га цы яй па слоў па асо бых да-

ру чэн нях кра ін Еў ра пей ска га са-

ю за па спра вах «Ус ход ня га парт-

нёр ства».

Ві цэ-спі кер ад зна чыў, што кра і ны Еў-
ра са ю за ма юць доб рыя па зі цыі ў пла не 
ліч ба вай эка но мі кі, дэ крэт аб раз віц ці 
якой быў пры ня ты ў Бе ла ру сі ў кан цы 
2017 го да. «Мы ве да ем во пыт кра ін, якія 
ма юць у гэ тым пла не доб рыя вы ні кі. Та-
му вель мі ха це ла ся б, каб кра і ны з пе-
ра ход най эка но мі кай, та кія як Бе ла русь, 
у са мыя ка рот кія тэр мі ны рэа лі за ва лі ў 
ся бе во пыт, які ма юць еў ра пей цы», — 
ад зна чыў ён.

Ба ляс лаў Пірш тук так са ма рас ка-
заў, што бе ла рус кая дэ ле га цыя ў Пар-
ла менц кай асамб леі АБ СЕ на чар го вым 
па ся джэн ні пла нуе пра па на ваць рэ за лю-

цыю аб пра соў ван ні ліч ба вай эка но мі кі 
на пра сто ры гэ тай ар га ні за цыі, каб уз-
мац ніць эка на міч ны склад нік у ад но сі нах 
кра ін рэ гі ё на АБ СЕ.

Акра мя та го, ён пад крэс ліў, што для 
Бе ла ру сі ад ным з асноў ных кі рун каў 
ганд лё ва-стра тэ гіч на га ха рак та ру з'яў-
ля юц ца ад но сі ны з Еў ра са ю зам. «У мі-
ну лым го дзе та ва ра аба рот з ЕС вы рас 
прак тыч на на 30 %, — звяр нуў ува гу
Ба ляс лаў Пірш тук. — Ён склаў ужо 27 % 
ад агуль на га аб' ёму на ша га знеш ня га
та ва ра аба ро ту. Гэ та доб ры сіг нал, гэ та 
па цвяр джае, што мы зна хо дзім ся на пра-
віль ным шля ху ў су пра цоў ніц тве з на шы-
мі парт нё ра мі па Еў ра пей скім са ю зе».

Акра мя тэх на ла гіч ных рас пра цо вак, 
Бе ла русь за ці каў ле на і ў ін вес ты цый-
ным су пра цоў ніц тве з еў ра парт нё ра мі, 
та му ў тым лі ку на за ка на даў чым уз роў ні 
ў на шай кра і не ства ра юц ца спры яль-
ныя ўмо вы для ін вес та раў. Ві цэ-спі кер 

да даў, што на ця пе раш ні мо мант у нас 
да во лі шмат пра ек таў з Еў ра са ю зам па
роз ных на прам ках — па чы на ю чы ад інф ра-
 струк тур ных ас пек таў і за кан чва ю чы
пад трым кай пра ек таў ма ло га і ся рэд-
ня га біз не су. «Нам ха це ла ся б, каб іх 
бы ло больш і яны пра соў ва лі ся больш 
хут кі мі тэм па мі», — пад крэс ліў Ба ляс-
лаў Пірш тук.

На су стрэ чы на мес нік стар шы ні Па-
ла ты прад стаў ні коў пра па на ваў аб мер-
ка ваць су час ныя вы клі кі і па гро зы, з 
які мі су ты ка юц ца дзяр жа вы, у тым лі ку 
і ўдзель ні кі ЕС. Паз ней па сол па асо бых 
да ру чэн нях МЗС Поль шчы Ян Хаф мокль 
ад зна чыў, што та кія су стрэ чы да па ма га-
юць на ла дзіць кан струк тыў ны дыя лог, 
па га ва рыць аб пы тан нях, важ ных для 
бу ду ча га су пра цоў ніц тва.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ПЕ РА НЯЦЬ І РЭА ЛІ ЗА ВАЦЬ
Бе ла русь раз ліч вае на су пра цоў ніц тва з Еў ра са ю зам для раз віц ця ліч ба вай эка но мі кі

Міжнародны кантэкстМіжнародны кантэкст  

Аб гэ тым за явіў мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 

МА КЕЙ на ад крыц ці ў Мін ску 

між на род на га фо ру му 

«Ус ход няя Еў ро па: у по шу ках 

бяс пе кі для ўсіх».

«Эка на міч нае са пер ніц тва і ганд лё-
выя кан флік ты — кла січ ныя пры чы ны 
аб васт рэн ня між на род ных ад но сін. Гэ та 
мы на гляд на ба чым сён ня, пры кла ды пе-
рад на шы мі ва чы ма», — ска заў кі раў нік 
знеш не па лі тыч на га ве дам ства.

На яго дум ку, з гэ тай пры чы ны Бе ла-
русь з'яў ля ец ца ак тыў ным пры хіль ні кам 
дыя ло гу па між еў ра зій скім і еў ра пей-
скім ін тэ гра цый ны мі пра цэ са мі. Ула дзі-
мір Ма кей да даў, што пра грэс у гэ тым 
кі рун ку спры яў бы раз вян чан ню мі фа 
аб не су мя шчаль нас ці гэ тых ма дэ ляў 
ін тэ гра цыі.

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі кан-
ста та ваў, што на ша кра і на мае кроў ную 
за ці каў ле насць у мір ным вы ра шэн ні кан-
флік таў, па коль кі та кі па ды ход, све та-
ад чу ван не вы па ку та ва ны ўсёй на шай 
гіс то ры яй і не злі чо ны мі стра та мі. Ён 
ад зна чыў, што Дру гая су свет ная вай на 
ста ла ад ным з най больш моц ных фак та-
раў, якія вы зна чы лі ге не тыч ную па мяць 
на ша га на ро да. «Праз 70 га доў пас ля 
за вяр шэн ня Дру гой су свет най вай ны
нам, што на зы ва ец ца, і ў жахлівым сне 
не маг ло пры сніц ца, што дзесь ці зу сім 
по бач, у пра мым су сед стве з на мі, зноў 
бу дуць вес ці ся маш таб ныя ба я выя дзе-
ян ні, зноў бу дуць гі нуць мір ныя лю дзі», —
ска заў Ула дзі мір Ма кей.

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам-
ства пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі не бы ло 
якіх-не будзь ва ган няў, як ся бе па во дзіць 

у гэ тай сі ту а цыі, та му Мінск стаў мес цам 
вя дзен ня пе ра га во раў па ўрэ гу ля ван ні 
кан флік ту ва Укра і не. Ула дзі мір Ма кей 
да пус ціў, што пры ня тыя ў ста лі цы да-
моў ле нас ці не заў сё ды вы кон ва юц ца і не 
ідэа льныя, але яны да зво лі лі спы ніць у 
свой час маш таб нае кро ва пра ліц це.

Акра мя та го, мі ністр за меж ных спраў 
да даў, што ў на шай кра і не кож ным нер-
вам ад чу ва юць на пал сён няш ня га су-
праць ста ян ня па між дзяр жа ва мі. У сваю 
чар гу, ва ўмо вах рэз ка ўзрос лых су пя-
рэч нас цяў на між на род най арэ не ро ля 
і зна чэн не не вя лі кіх і ся рэд ніх кра ін, 
раз ме шча ных на сты ках Еў ра пей ска га 
са ю за і ЕА ЭС, НА ТА і АДКБ, ін шых між-
на род ных і рэ гі я наль ных ар га ні за цый, 
ста но віц ца больш знач най, на бы вае 
да дат ко вую каш тоў насць. Так са ма ён 
звяр нуў ува гу, што сён ня на па лі тыч ным 
уз роў ні ў пер шую чар гу ка жуць пра вы-
клі кі і па гро зы, пра но выя сце ны не ра зу-
мен ня і ўза ем ных па да зрэн няў.

Яшчэ Ула дзі мір Ма кей кры тыч на вы-
ка заў ся з на го ды па ся джэн няў у Са ве це 
Бяс пе кі ААН і Па ста ян ным са ве це АБ СЕ 

і за явіў, што яны пе ра тва ры лі ся ў аб ві-
на ваў чыя тры бу ны, хоць па він ны быць
накіраваны на по шук шля хоў да сяг нен ня 
мі ру, даб ра бы ту і спа кою для ўсіх кра ін 
і на ро даў.

Пад час гу тар кі з жур на ліс та мі мі-
ністр за меж ных спраў на пы тан не аб
перс пек ты вах поў най ад ме ны за ход ніх 
санк цый у да чы нен ні да Бе ла ру сі ад ка-
заў так: «Ру ха ю чы ся па сту по ва, крок за 
кро кам, мы вы ра шым усе пы тан ні, якія 
звя за ны з ад ме най санк цый».

Аб кан крэт ных тэр мі нах Ула дзі мір 
Ма кей не ка заў, ад нак ён да даў, што 
вы ні кі ўза е ма дзе ян ня з еў ра пей скі мі, 
аме ры кан скі мі парт нё ра мі па цвяр-
джа юць, «што сён ня мы зна хо дзім ся 
ў сі ту а цыі, ка лі ўсе ба кі імк нуц ца да 
па сту по ва га па шы рэн ня па зі тыў най 
ат мас фе ры».

Дыя лог з ЕС мі ністр аха рак та ры за ваў 
так: «Ідзе спа кой ны па сту паль ны пра-
цэс. Мы аб мяр коў ва ем усе тэ мы, якія 
звя за ны з на шы мі ўза е ма ад но сі на мі: па-
лі тыч ныя, эка на міч ныя, гу ма ні тар ныя, 
са цы яль ныя і ін шыя».

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам-
ства так са ма ад зна чыў, што Бе ла русь 
за ці каў ле на ў праг ма тыч ным уза е ма дзе-
ян ні кра ін іні цы я ты вы «Ус ход няе парт-
нёр ства» і яна па він на быць на цэ ле на на 
кан крэт ную ад да чу для лю дзей.

Да рэ чы, пла ну ец ца, што сён ня ў фо-
ру ме пры ме ўдзел і Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. 
Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Ма кея, вы ступ-
 лен не Аляк сандра Лу ка шэн кі па слу жыць 
штурш ком для да лей шых за ці каў ле ных 
дыс ку сій, у тым лі ку за рам ка мі ме ра-
пры ем ства.
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Дыя лог па між ЕС і ЕА ЭС ума цуе да вер і вы клю чыць ба раць бу 
за сфе ры ўплы ву ва Ус ход няй Еў ро пе

КРОК ЗА КРО КАМ


