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• Са лі горск ад зна чае

60-год дзе. З юбі ле ем жы-

ха роў і гас цей го ра да па-

він ша ваў Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і па жа даў усім моц на га зда-

роўя, шчас ця і мі ру.

• На «Бе ла русь ка ліі» 

да дзе ны старт бу даў ніц-

тву за во да па вы твор час-

ці ніт ра ту ка лію.

• У РНПЦ «Ма ці і дзі ця» 

па спя хо ва ака за лі мед да-

па мо гу но ва на ро джа на му 

з эк стрэ маль на ніз кай ма-

сай це ла. Ма лы на ра дзіў ся 

на 25-м тыд ні. Ён ва жыў 

пры на ра джэн ні 640 грамаў.

За раз па гро зы для жыц ця 

хлоп чы ка ня ма.

• Жы хар Грод на вы рас ціў 

на пры ся дзіб ным участ ку 

гі ганц кі гар буз. За раз гар буз 

да ся гае 375 сантыметраў у 

акруж нас ці, але яшчэ пра-

цяг вае рас ці.
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Ана толь ІСА ЧАН КА, 

стар шы ня Мінск ага 

абл вы кан ка ма:

«Дзя ку ю чы пры ёмам 
гра ма дзян мы ро бім 
рас клад ку, дзе вы зна ча ем 
ба лю чыя пы тан ні, гля дзім, 
ку ды на кі ра ваць рэ сур сы, 
каб мак сі маль на за да во ліць 
па трэ бы лю дзей. Тэ ма ты ка 
зва ро таў за ста ец ца 
ня змен най: лю дзей хва лю юць 
аса біс тыя праб ле мы, 
гра мад скія — звя за ныя 
з доб ра ўпа рад ка ван-
нем участ ка або па сёл ка. 
Пры чым част ку з іх уда ец ца 
ўрэ гу ля ваць яшчэ да пры ез ду 
гу бер на та ра. Тыя пы тан ні, 
якія мож на зняць на 
мяс цо вым уз роў ні, ра ён ныя 
ўла ды вы ра ша юць. Тыя, 
якія ім зняць не ўда ло ся, 
аб мяр коў ва ем ра зам: 
за пра ша ем спе цы я ліс таў 
або да ём да ру чэн ні, каб 
ра за брац ца і даць ча ла ве ку 
пра віль ны і кам пе тэнт ны 
ад каз».
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Хутка ў школуХутка ў школу  

КАБ НЕ СТА ЯЦЬ У ЧАР ЗЕ 
Ў ПА ЛІ КЛІ НІ ЦЫ...

Пра да вед ку для вучня 
па кла па ці це ся за га дзя

Ка нец ле та — га ра чая па ра не толь кі ў ад дзе лах школь на га 

адзен ня і канц та ва раў. Пас ля лет ня га за ціш ша ажы лі ў гэ тыя 

дні і дзі ця чыя па лі клі ні кі — та кое па няц це, як дыс пан се ры за-

цыя, ак ту аль нае і для школь ні каў. Больш за тое, ка лі не ка то рыя 

да рос лыя мо гуць яго іг на ра ваць, па збя га ю чы ві зі ту да ўра чоў, 

то ў дзя цей зра біць гэ та ні як не атры ма ец ца: і ў дзі ця чых сад-

ках, і ў шко лах па тра бу юць да вед кі аб ста не зда роўя, атры маць 

якія мож на толь кі прай шоў шы піль ны ме даг ляд. Як пра хо дзіць 

дыс пан се ры за цыя ў кан цы жніў ня, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-

на зі ра ла, за ві таў шы з дач кой у 3-ю дзі ця чую клі ніч ную па лі клі-

ні ку Мін ска.

Яшчэ ў па чат ку лі пе ня на хат ні тэ ле фон нам па тэ ле фа на ва ла ўчаст-

ко вая мед сяст ра і на га да ла, што па коль кі дзень на ра джэн ня ў дач кі ў 

жніў ні, то па жа да на на пра ця гу най блі жэй ша га ме ся ца на ве даць ура чоў 

і здаць ана лі зы. І за пра сі ла на пры ём да пе ды ят ра, які і на кі руе да па-

трэб ных спе цы я ліс таў. Кры ху здзі віў шы ся та ко му сэр ві су, да пе ды ят ра 

мы за ві та лі. Урач, уваж лі ва вы ву чыў шы анам нез 13-га до вай дзяў чын кі, 

вы да ла так зва ны ін ды ві ду аль ны план дыс пан се ры за цыі. У ім — звык-

лыя пра цэ ду ры, якія трэ ба пра хо дзіць, каб атры маць да вед ку для шко лы: 

скры нін га вы ка бі нет, ста ма то лаг, элект ра кар дыя гра ма сэр ца, зда ча 

агуль ных ана лі заў кры ві (у тым лі ку на цу кар) і ма чы. Па коль кі аку ліс-

та сё лет няй вяс ной мы ўжо на вед ва лі, ні я кіх да дат ко вых спе цы я ліс таў 

нам пра хо дзіць не трэ ба. Да рэ чы, для тых, хто пра хо дзіць ме даг ляд, 

ура чы спе цы я лі за ва ных служ баў, а ме на ві та: не ўро лаг, аф таль мо лаг, 

хі рург і ота ла рын го лаг (ка лі іх на вед ван не ўрач-пе ды ятр па лі чыць не-

аб ход ным) — пра цу юць у асоб на вы дзе ле ныя га дзі ны, каб 

зда ро выя дзе ці не кан так та ва лі з хво ры мі.

На сель ніц тва брэсц ка га 
рай цэнт ра Іва на ва на 
сён ня скла дае 16 ты сяч 
ча ла век. Але ў пер шыя 
вы хад ныя ве рас ня яно 
дак лад на пры рас це яшчэ 
на не каль кі ты сяч — 
дзя ку ю чы шмат лі кім 
гас цям з Мін ска і 
аб лас цей, а так са ма 
за меж ных дэ ле га цый 

з Ра сіі, Лат віі, Мал до вы, Та джы кі ста на, Венг рыі, 

Па лес ці ны, Япо ніі ды ін шых кра ін све ту, якія пры муць 

удзел у свят ка ван ні юбі лей на га 25-га 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

Як ад зна чае на чаль нік упраў лен ня вы да вец кай і па лі гра фіч най 

дзей нас ці Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі Але на ПАЎ ЛА ВА, 

ай чын ным кні га вы даў цам ёсць што па ка заць на Дні пісь мен ства. 

Толь кі за шэсць ме ся цаў гэтага го да ў на шай кра і не бы ло вы да дзе на 

4679 най мен няў кніг (у тым лі ку 643 най мен ні — на бе ла рус кай мо ве) 

агуль ным ты ра жом звыш 11,7 міль ё на асоб ні каў.

У пра гра ме Фес ты ва лю кні гі і мас тац тва, які па тра ды цыі ла дзіць 

мі ніс тэр ства ў ме жах Дня пісь мен ства, сё ле та ўпер шы ню бу дзе асоб-

на прад стаў ле на пра ва слаў ная кні га, а ў не ка то рых ме ра пры ем ствах, 

як ча ка ец ца, возь ме ўдзел Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па-

тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі.

На між на род ным круг лым ста ле бе ла рус кіх і за меж ных лі та ра-

та раў аб мяр ку юць перс пек ты вы куль тур на га су пра цоў ніц тва праз 

лі та ра ту ру ка ля 40 паэ таў і пісь мен ні каў з не менш як 13 кра ін све ту, 

пры чым Кыр гыз стан і Эк ва дор бу дуць прад стаў ле ныя 

ўпер шы ню. СТАР. 6

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  

У ПРАД ЧУ ВАН НІ 
СВЯ ТА

Гас па ды ня Бац ві наў ска га му зея хле ба, што ў Ча чэр скім ра ё не, Іры на 

НІ КІ ШО ВА спяк ла дух мя ны ка ра вай па ад мыс ло вым рэ цэп це, які да стаў ся 

ад ма ту лі, і аса біс та ўру чы ла яго Фё да ру ХАЛЬ ЦО ВУ — най леп ша му кі роў цу 

гас па дар кі ААТ «Бац ві на ва» на жні ве. Фё дар Вік та ра віч кож ны год дэ ман-

струе вы со кі тэмп і якасць пе ра воз кі хле ба з па лёў. Сё ле та ён зноў стаў 

ад ным з найлеп шых: пе ра вёз на сва ім МА Зе больш за ты ся чу тон збож жа.

КА РА ВАЙ ДЛЯ ХЛЕ БА РО БА


