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• Но вай стар шы нёй Бе-

ла рус ка га са ю за жан чын 

вы бра на Але на Бог дан.

• Бе ла рус кія школь ні кі 

за ва я ва лі тры ме да лі на 

між на род най алім пі я дзе па 

ін фар ма ты цы ІOІ-2020.

• ДАІ ўзмоц ніць кант-

роль на аў та да ро гах Мін-

скай воб лас ці 25—27 ве-

рас ня.

• Вы кан ка мы бу дуць са-

ма стой на за пыт ваць да ку-

мен ты для 85 ад мі ніст ра-

цый ных пра цэ дур.

• Ся рэд ні за ро бак 

у Бе ла ру сі ў жніў ні склаў 

Br1276,4.

• Пер шы этап Куб ка све-

ту па лыж ных гон ках прой-

дзе без гле да чоў.

• «Мінск транс» ад наў-

ляе што дзён ныя аў то-

бус ныя рэй сы ў Ры гу з 

1 каст рыч ні ка.
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

ЧАМУ ГАЛОЎКІ 
СЫРУ — ГЭТА 
ЗЛІТКІ ЗОЛАТА?

ВЕРА 
Ў ТВОРЧАСЦЬ

Алег ШВЕЦ, на мес нік 

мі ніст ра ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва:

«Бы ло пры ня та пра віль нае 
ра шэн не ва ўмо вах 
пан дэ міі не спы няць 
ра бо ту бу даў ні ча га 
комп лек су. На шы су се дзі 
за кры ва лі граніцы, спы ня лі 
ра бо ту прад пры ем стваў, 
але Бе ла русь — 
ма лень кая кра і на, 
у нас ня ма, на прык лад, 
энер га рэ сур саў, і ка лі б 
мы спы ні лі ся, то гэ та 
не га тыў на ад бі ла ся б 
на мно гіх га лі нах і кі рун ках 
эка но мі кі. А ва ўмо вах 
жорст кай кан ку рэнт най 
ба раць бы мы б прос та 
стра ці лі рын кі збы ту. 
На ўзроў ні бу дар га ні за цый 
мы пры ня лі ме ры, праз 
якія не рас пус ці лі лю дзей, 
не стра ці лі рын кі. 
Мы здо ле лі гэ та ўсё 
за ха ваць».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Зда роўе: прак тыч ны па ды ходЗда роўе: прак тыч ны па ды ход

«ТЭ РА ПІЯ АД ЧАЮ» 
ЦІ БУ ДУ ЧЫ НЯ 
МЕ ДЫ ЦЫ НЫ?
Для ля чэн ня якіх за хвор ван няў 

вы ка рыс тоў ва юць ства ла выя клет кі 
ў на шай кра і не

Кле тач ныя тэх на ло гіі, або так зва нае ля чэн не ства ла вы мі 

клет ка мі, пры мя ня юц ца ў бе ла рус кай ме ды цы не ад нос на 

ня даў на. Ка ля дзе ся ці год дзя та му па ча ло ся яго вы пра ба-

ван не, і ўся го не каль кі га доў ме то ды ку вы ка рыс тоў ва юць 

для ля чэн ня па цы ен таў. Асноў ныя на прам кі, дзе пры жы ла ся 

кле тач ная тэ ра пія, — не ўра ло гія і траў ма та ло гія, а так са ма 

ан ка ло гія. Уся го ка ля ты ся чы хво рых прай шло кле тач ную 

тэ ра пію ў на шай кра і не. Спе цы я ліс ты рас ка за лі, якіх вы ні каў 

да сяг ну лі, ча му та кое ля чэн не на зы ва юць «тэ ра пі яй ад чаю» 

і па якіх пры чы нах ства ла выя клет кі не па жа да на пры мя няць 

для ама ла джэн ня.

У ан ка ло гіі, іму на ло гіі і ста ма та ло гіі
Кле тач ная тэ ра пія рэ ка мен да ва на для ля чэн ня ка ля 70 за хвор-

ван няў. У Бе ла ру сі яе апра ба ва лі для трох дзя сят каў 

хва роб. СТАР. 5СТАР. 5

ЖЫЦ ЦЁ ВЫ 
СТРЫ ЖАНЬ

У скла да най жыц цё вай сі ту а цыі апы ну ла ся пе да гог з Го ме ля 

Тац ця на БОЙ НІ ЧА ВА. Год та му жан чы на ста ла ах вя рай жу дас-

най ава рыі. Ця пер яна пе ра соў ва ец ца на ін ва лід най ка ляс цы, а 

кож ны вы езд з пад' ез да — цяж кае і не бяс печ нае вы пра ба ван не. 

Пры са дзей ні чан ні дэ пу та таў для з'ез ду з пер ша га па вер ха на 

ву лі цу ў пад' ездзе зроб ле на спе цы яль ная пля цоў ка, на ву лі цы 

ёсць пан дус. Але сі т уа цыю мо жа вы ра та ваць толь кі ме ха ніч-

ны пад' ём нік. Па па пя рэд няй ацэн цы «Го мель ліф та» яго кошт 

ка ля 10 ты сяч руб лёў. Сям'я Тац ця ны Бой ні ча вай спа дзя ец ца 

на да па мо гу ўсіх не абы яка вых лю дзей, а так са ма 

га рад скіх ула д. СТАР. 4СТАР. 4

Пры го жы спорт, пры го жыя спарт сме ныПры го жы спорт, пры го жыя спарт сме ны
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Анас та сія ТРА КІ МАЙ ТЭ 
з Ма гі лё ва і яе 

гра цы ёз ны ся бар — 
удзель ні кі ад кры та га 
чэм пі я на ту па кон ным 
спор це (трох бор'і), які 

пра хо дзіць гэ ты мі дня мі 
ў Го ме лі.


