
Мі ну лы год быў ня прос тым 
для мно гіх бе ла ру саў. На ша 
кра і на су тык ну ла ся з шэ ра гам 
цяж кас цяў у эка но мі цы, а пра цэ сы 
ма дэр ні за цыі і рэ струк ту ры за цыі 
мо гуць па вя ліч ваць ры зы ку 
бес пра цоўя. Што ў гэ тай сі ту а цыі 
больш за ўсё хва люе праф са ю зы, 
якія шля хі вы ра шэн ня праб лем 
яны пра па ну юць і чым мо гуць 
да па маг чы лю дзям? Ра зам 
са стар шы нёй Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Бе ла ру сі, чле нам 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Мі ха і лам ОР ДАМ вы зна ча ем 
бо ле выя кроп кі сён няш ніх рэа лій 
і шу ка ем вый сце.

— Мі ха іл Сяр ге е віч, як праф са юз ны 
лі дар, якія вы мо жа це ад зна чыць га лоў-
ныя па дзеі мі ну ла га го да?

— Га лоў ны вы нік для нас — гэ та ў пер-
шую чар гу тое, як мы змаг лі да па маг чы 
лю дзям, на шым сяб рам праф са ю за. І я 
ха чу ска заць, што зроб ле на ня ма ла. Толь кі 
за 6 ме ся цаў мі ну ла га го да пры не па срэд-
най да па мо зе праф са ю за на пра цы бы лі ад ноў ле ныя ка ля 80 ча ла век, лю дзям вяр ну лі ка ля 
20 млрд не дэ на мі на ва ных руб лёў, якія бы лі не за кон на ўтры ма ныя або не вы пла ча ныя.

Так са ма ха чу ска заць, што ле тась мы ста лі на па ста ян най асно ве пра во дзіць ма ні то рынг 
са цы яль на-эка на міч на га ста но ві шча на прад пры ем ствах і ў ар га ні за цы ях. Гэ та, мож на 
ска заць, сі ту а цый ны ма ні то рынг. Ка лі да нас па сту пае ін фар ма цыя аб тых ці ін шых праб-
ле мах на прад пры ем стве, мы апе ра тыў на вы ву ча ем пры чы ны та ко га ста но ві шча і су мес на 
з на шы мі са цы яль ны мі парт нё ра мі шу ка ем маг чы мыя ва ры ян ты вы ра шэн ня 
пы тан няў. Са мае га лоў нае пры гэ тым, каб бы лі ўлі ча ны пра вы лю дзей.
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Ігар ЖУК, стар шы ня 
Гро дзен ска га аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў:

«У Гро дзен скай воб лас ці за 
пяць га доў пла ну ец ца ства рыць 
больш за 20 ты сяч но вых 
пра цоў ных мес цаў. Боль шую 
част ку пра цоў ных мес цаў — 
ка ля 60% — пла ну ец ца 
ства рыць на прад пры ем ствах 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су. 
Каб вы ка наць гэ тую 
за да чу, у рэ гі ё нах не аб ход на 
скан цэнт ра ваць на ма ган ні 
на раз віц ці інф ра струк ту ры 
прад пры маль ніц тва. Для гэ та га 
не аб ход на пра ца ваць і над 
лік ві да цы яй стрым лі ва ю чых 
фак та раў: ліш кам 
ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, 
жорст кіх ме р ад каз нас ці, 
якія час та не су па стаў ныя 
з на не се най шко дай».
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Акту аль нае ін тэр в'юАкту аль нае ін тэр в'ю  ��

Мі ха іл ОР ДА:

Кож ны ка лек тыў ны да га вор 
па ві нен знач на па ляп шаць 

ста но ві шча ра бот ні каў

Вучоныя БДУ 
вынайшлі 

спосаб лячэння 
ад рака

СТАР. 3

На «Еўрабачанне» 
едзе песня 

на роднай мове

Кнігі, 
якія дапамогуць 

зразумець 
жыхароў ЕАЭС

Пер со наПер со на  ��

НА ЭК СКУР СІЮ Ў... 
ТРАЎ МА ТА ЛО ГІЮ

Ма гі лёў скі ўрач — пра «гры ма сы» жыц ця, 
доў гія но гі і амаль 40-кі ла гра мо ва га со ма

За свае 36 га доў ра бо ты ў траў ма та ло гіі 
Ва сіль Ка лу гін якіх толь кі па цы ен таў не ба чыў. 
Да во дзі ла ся лі та раль на вяр таць лю дзей 
з та го све ту і збі раць па кос тач ках. 
Шмат хто з іх ме на ві та дзя ку ю чы Ка лу гі ну сён ня 
пра цяг вае жыць. Ён жа сціп ла ка жа, што прос та 
лю біць сваю пра фе сію. А лю боў гэ та ў яго 
па том ная. Ба бу ля бы ла фель ча рам, дзядзь ка — 
док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар. 
Та му і ён ме ды цы ну вы браў асэн са ва на, 
яшчэ ў шко ле. А вось на ра шэн не стаць 
траў ма то ла гам паў плы ва ла 6-я клі ніч ная 
баль ні ца Мін ска, дзе бу ду чы ўрач пад пра цоў ваў. 
«У нас там бы лі вель мі ці ка выя на стаў ні кі, 
па зі тыў на ста ві лі ся да сту дэн таў. З май го кур са 
на огул шмат хто стаў траў ма то ла гам. Ме на ві та 
6-я клі ніч ная па спры я ла. І за ўсё жыц цё ні ра зу 
не па шка да ваў аб сва ім вы ба ры», — 
ка жа за гад чык ад дзя лен ня траў ма та ло гіі 
Ма гі лёў скай га рад ской баль ні цы хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі Ва сіль КА ЛУ ГІН. 
Сён ня ён дзе ліц ца з чы та ча мі «Звяз ды» 
не ка то ры мі асаб лі вас ця мі сва ёй пра фе сіі.

Ачуў ся — гіпс
У ад дзя лен ні ка го толь кі не ста вяць на но гі. Яшчэ ня-

даў на чвэрць па цы ен таў скла да лі ме на ві та ах вя ры да рож-
ных зда рэн няў. Ця пер ліч ба зні зі ла ся да 20%. Ад чу ва ец ца, 
што ў кра і не да па ру шаль ні каў іс тот на ўзмац ні лі ся па-
тра ба ван ні. Плюс ра бо та на мес цах. У Ма гі лё ве, на прык-
лад, прак ты ку юц ца эк скур сіі ў га рад скую траў ма та ло гію. 
Не каль кі ра зоў у год су пра цоў ні кі ДАІ пры вод зяць сю ды 
кур сан таў пе рад тым, як уру чыць ім па свед чан ні аў та ма бі-
ліс та. Су стрэ чы ад бы ва юц ца, вя до ма ж, 
са зго ды са міх па цы ен таў. СТАР. 13

ГАРЫНСКІ РЫБАК

Патомны рыбак, 
жыхар Давыд-Гарадка 

Столінскага раёна 
Уладзімір БЕРАЗОЎСКІ, 

які вырас і жыве на беразе 
палескай ракі Гарыні, 

у любое надвор’е спяшаецца да вады 
і бавіць час за любімым заняткам. 
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