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Дзе-ні дзе ён на рас таў на ват да вась мі сан ты мет-

раў, але тут жа да нас пры хо дзі лі моц ныя даж-

джы, тэм пе ра ту ра па вет ра ўпар та кро чы ла праз 

нуль у бок па вы шэн ня, а пас ля апад каў па вет ра 

мес ца мі са гра ва ла не па-зі мо ва му цёп лае сон ца. 

Вось так ад лё ду і за ста ва ла ся ад на наз ва.

Па ста не на 24 лю та га ў кра і не па та ну лі 

29 ча ла век, усе яны да рос лыя. Ад мет на, што 

за паў та ра ме ся ц а  шэсць ін цы дэн таў звя за на з 

ля до вай аб ста ноў кай. Пяць з іх пры хо дзіц ца на 

до лю ры ба коў. Што ад бы ло ся 8 лю та га на во зе ры 

Езя ры шча на край нім паў ноч ным ус хо дзе Бе ла-

ру сі — так і не зра зу ме ла. Па куль што вя до ма, 

што 59-га до вы муж чы на ні бы та вый шаў на лёд, 

каб пра ве рыць яго тры ва ласць. У вы ні ку пра ва-

ліў ся і па та нуў.

Два тра гіч ныя вы пад кі ад бы лі ся ў адзін дзень, 

16 лю та га, у Го мель скай воб лас ці. На во зе ры ў 

аг ра га рад ку Вя сёл ка Вет каў ска га ра ё на па та нуў 

50-га до вы муж чы на. На яшчэ ад ным во зе ры, але 

на гэ ты раз у вёс цы Ста рая Лу та ва Ло еў ска га 

ра ё на, так са ма пад час пад лёд най ры бал кі за гі-

нуў яго ра вес нік.

Уво гу ле, Го мель шчы на сё ле та з вя лі кім ад-

ры вам вя дзе ў гэ тым сум ным спі се. У Го мель-

скім ра ё не ка ля вёс кі Аса ўцы ёсць за тон Со жа. 

19 сту дзе ня там ры ба ліў 51-га до вы муж чы на... 

У тым жа Го мель скім ра ё не 7 лю та га ры бал ка 

скон чы ла ся тра гіч на для 68-га до ва га пен сі я не ра 

на во зе ры Га дзі ча ва.

— Ад нак да са праўд най вяс ны яшчэ да ле ка ва-

та, і яшчэ не вы клю ча на, што тэм пе ра ту ра бу дзе 

«ска каць» праз ну ля вую ад зна ку ў абод ва ба кі. 

Але та кія ўмо вы на двор'я вель мі не спрыяль ныя 

для та го, каб сфар ма ва ла ся тры ва лае ля до вае 

па крыц цё. Каб яно маг ло тры маць ва гу ча ла-

ве ка, па трэб на ста біль на ад моў ная тэм пе ра ту-

ра як удзень, так і ўна чы. І больш за тое, та кія 

ўмо вы па він ны быць на пра ця гу тыд ня. Інакш 

ка лі ля до вае па крыц це і пач не фар ма вац ца, то 

яно бу дзе чыс та сім ва ліч ным, ма ю чы пры гэ тым 

по рыс тую струк ту ру, по лас ці ў якой бу дуць за-

поў не ны ва дой.

Тэм пе ра ту ра ва ды ця пер у ва да ёмах — ад 3 

да 4 гра ду саў цяп ла. Ча ла век у та кіх умо вах мо-

жа зна хо дзіц ца не больш за 5 хві лін. Да лей ён 

за мяр зае і не мо жа больш ру хац ца.

Па ка заль ны вы па дак ад быў ся 15 лю та га ў Сен-

нен скім ра ё не. На лёд ад пра ві лі ся два ры ба кі. Адзін 

з іх пра ва ліў ся і па чаў та нуць. Яго на пар нік уба чыў 

гэ та, тут жа па тэ ле фа на ваў па ну ма ры 102. Мі лі-

цы я не ры пе рад алі ін фар ма цыю ра таў ні кам. Рыбак, 

па куль тыя еха лі, тры маў свай го та ва ры ша за ру кі 

не каль кі хві лін, каб ён не сы шоў пад ва ду.

— Пры гэ тым ка лі вы ба чы це, што ча ла век 

цер піць бед ства, то лепш не ўва хо дзіць з ім у 

пра мы кан такт, ка лі ў вас ня ма ад па вед ных на вы-

каў, — ра іць Алег Ба раз на. — Трэ ба пра цяг нуць 

яму кій, вя роў ку, курт ку ці ней кі ін шы тры ва лы 

прад мет. Спра ва вось у чым. Ча ла век, які то не, 

як вя до ма з пры маў кі, ха па ец ца за са ло мін ку. 

І мо жа за цяг нуць за са бой і свай го па моч ні ка.

З 1 сту дзе ня ў Бе ла ру сі на ва дзе вы ра та ва на 

больш за 10 ча ла век, з іх трое не паў на лет ніх. 

А вось ле тась за гэ ты час бы ло ўся го толь кі 

пяць за гі ну лых. Ча му ж ад быў ся та кі імк лі вы 

рост — з 5 да 22? Спра ва ў тым, што ў нас вель-

мі шмат вы пад каў звя за ны з не спа дзя ва ны мі 

па дзен ня мі ў ва ду. Ле тась лёд быў больш-менш 

тры ва лы. Ка лі ча ла век гу ляе ўздоўж ва да ёма, 

маг чы ма, і не зу сім цвя ро зы, і па дае ўніз, асту-

піў шы ся, то ру кі-но гі ён, мо жа, і па ла мае, але 

за ста нец ца жы вы. Пры па дзен ні ў глу хім мес цы 

і асаб лі ва ад на му ва ры ян таў амаль не за ста-

ец ца.

Тут трэ ба зга даць не да рэ чны ін цы дэнт у Ак-

цябр скім ра ё не. 63-га до вы муж чы на са сва ім 

са ба кам гу ляў па бе ра зе ра кі Не ра тоў ка. Глы бі ня 

ра кі ў тым мес цы зу сім не вя лі кая — 60 сан ты-

мет раў. Ды і шы ры ня не ска заць каб вя лі кая — 

шэсць мет раў. Але гэ та га ха пі ла, каб пен сі я нер 

не змог вы брац ца з ле дзя ной ва ды і па та нуў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СМЯ РОТ НАЯ ЮШ КА

Па цяр пе лая ад ава рыі на 

Чар но быль скай АЭС Го мель-

ская воб ласць тра ды цый на лі-

дзі руе ў сум ным рэй тын гу рос-

ту ан ка ла гіч ных за хвор ван няў. 

Пры чы ны роз ныя, ад зна ча юць 

го мель скія ме ды кі. Рост па та-

ло гіі ў ней кай сту пе ні звя за ны 

і з па ве лі чэн нем пра цяг лас ці 

жыц ця, праб ле ма мі з ды яг нос-

ты кай і дрэн най пра фі лак ты-

кай за хвор ван няў. Ад нак фак-

там застаецца тое, што ле тась 

у воб лас ці вы яві лі ка ля 8000 

но вых вы пад каў. Кож ны 28-ы 

жы хар пра хо дзіў ля чэн не або 

пра цяг вае ля чыц ца ад ра ку.

Кам п'ю тар ная та маг ра фія 

да зва ляе ме ды кам па ста віць 

дак лад ны ды яг наз без якіх-не-

будзь умя шан няў у ар га нізм. 

Ды яг нос ты ка дае маг чы масць 

ура чу-рэнт ге но ла гу вы зна-

чыць, дзе зна хо дзіц ца пух лі на, 

якіх яна па ме раў, што ад бы ва-

ец ца з су меж ны мі ор га на мі і 

ўво гу ле на коль кі рас паў сю дзі-

лі ся ра ка выя клет кі ў ар га ніз-

ме ча ла ве ка. Усе гэ тыя да ныя 

не аб ход ны, каб у да лей шым 

мак сі маль на дак лад на па ста-

віць ды яг наз, знач на ска ра ціць 

тэр мін аб сле да ван ня і вы пра-

ца ваць эфек тыў ную так ты ку 

ля чэн ня па цы ен та. Акра мя 

та го, дэ та лё вая ві зу а лі за цыя 

да па ма гае хі рур гам-ан ко ла-

гам лепш пла на ваць бу ду чыя 

апе ра цыі.

Па сло вах за гад чы ка 

рэнт ге наў ска га ад дзя лен-

ня ан ка дыс пан се ра Мі ха і ла 

ГА ПЕ ЕН КІ, за апош нія сем га-

доў коль касць да сле да ван няў, 

якія пра вод зяц ца ва ўста но ве, 

вы рас ла ўдвая.

— Гэ та кам п'ю тар ны та мо-

г раф апош ня га па ка лен ня, які 

ім гнен на ро біць 80 зрэ заў, што 

да зва ляе цал кам аб сле да ваць 

ча ла ве ка за 20 се кундаў, — ад-

зна чае су раз моў нік. — Прын-

цып дзе ян ня гэ та га апа ра та не 

ад роз ні ва ец ца ад па пя рэд ня га. 

Ад нак у пла не ра ды я цый най 

бяс пе кі но вае аб ста ля ван не 

больш ашчад нае: та мог раф 

пра цуе ў ча ты ры ра зы хут чэй. 

На да сле да ван не груд ной клет-

кі, на прык лад, хо піць трох се-

кундаў.

Ро біц ца се рыя рэнт ге наў-

скіх здым каў пад роз ны мі вуг-

ла мі, пас ля ча го ма дэ лю ец ца 

трох мер ны ма лю нак ор га на з 

маг чы мас цю раз гле дзець яго 

струк ту ру на «зрэ зе». Но вы 

та мог раф да зва ляе ўба чыць 

тка ні ны ор га на ў вель мі тон-

кім зрэ зе — 0,5 мм. А зна чыць, 

тлу ма чаць спе цы я ліс ты, па та-

ла гіч ныя зме ны ў ар га ніз ме 

мож на вы явіць на больш ран-

нім эта пе і па збег нуць згуб ных 

на ступ стваў.

Кошт но ва га та мог ра фа — 

856 ты сяч руб лёў. Ён на бы ты 

на срод кі рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту. Пра ект на-ман таж-

ныя ра бо ты па бу даў ніц тве 

но ва га ка бі не та кам п'ю тар-

най та маг ра фіі абы шлі ся ў 

больш чым 524 ты ся чы руб-

лёў. Срод кі вы дат ка ваў аб-

лас ны бюд жэт.

Да рэ чы, ста ры кам п'ю тар-

ны та мог раф пла ну юць ад ра-

ман та ваць і так са ма да лу чыць 

да аб слу гоў ван ня па цы ен таў. 

Так, на прык лад, апа рат да зва-

ляе з кам фор там аб сле да ваць 

па цы ен таў вя лі кай кам плек цыі 

(да 210 кг) або тых, хто ба іц-

ца за мкнё най пра сто ры. Вы-

ка ры стан не двух та мог ра фаў 

да зво ліць у ра зы па вя лі чыць 

коль касць да сле да ван няў.

Сён ня Го мель скі аб лас ны 

ан ка дыс пан сер — ад на з вя ду-

чых клі ніч ных уста ноў Г

о мель скай воб лас ці. Ле тась 

мяс цо выя ан ко ла гі пра вя лі аб-

след аван не 11 700 ча ла век. З 

но вым кам п'ю тар ным та мог-

ра фам што год тут змо гуць 

пра во дзіць да 30 ты сяч ды яг-

нос тык.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

Тэх на ло гія ў да па мо гуТэх на ло гія ў да па мо гу

НО ВЫ ПА МОЧ НІК АН КО ЛА ГАЎ

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 26.03.2020 
открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 323582003601000001 
площадью 0,1000 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Мо-
зырский р-н, Махновичский с/с, д. Зеленый Мох, ул. Луговая, 8, с ра-
положенными на нем строительными материалами, вложенными
в строительство деревянного дома. Целевое назначение: земельный участок для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена 
продажи – 999,20 бел. руб., задаток – 99,92 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-79467, общей 
площадью 8,9 кв. м, год постройки – 1985, расположенное по адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Тамары Дутко, 2/5. Назначение: сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наи-
менование: автозаправочный пункт. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 642000000003000030 площадью 4,4298 га. Начальная цена про-
дажи – 315 684,00 бел. руб., задаток – 31 568,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 220/С-26688, общей 

площадью 597,0 кв. м, год постройки – 2015, расположенное по адресу: Витеб-
ская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, 142/3. Назначение: здание 
административно-хозяйственное, наименование: административно-бытовой корпус. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 221550100001003890 
площадью 0,0484 га. Начальная цена продажи – 113 310,00 бел. руб., задаток – 

11 331,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5%.

Лот № 4. Объект недвижимости в составе незавершенного незаконсервиро-
ванного капитального строения и земельного участка с кадастровым номером 
625883504101000443 общей площадью 0,1450 га, расположенный по адресу: Мин-
ская обл., Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Корзуны, 141. Начальная цена про-
дажи – 19 764,00 бел. руб., задаток – 1976,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 311/С-50774, общей 
площадью 100,1 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Добрушский 
р-н, г. Добруш, пр-т Луначарского, 11А. Назначение: здание специализированное 
розничной торговли, наименование: магазин «Запчастей». Расположено на земель-
ном участке с кадастровым номером 321250100002000030 площадью 0,0312 га. 

Начальная цена продажи – 38 250,00 бел. руб., задаток – 3825,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-149603, общей 
площадью 185,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Луговослободской с/с, д. Обчак, ул. Мирная, 4. Назначение: здание одноквар-
тирного жилого дома, наименование: жилой дом. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623684109101000514 площадью 0,1473 га. На-
чальная цена продажи – 140 400,00 бел. руб., задаток – 14 040,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Объект недвижимости в составе капитального строения с инвентарным 
номером 615/С-10433, общей площадью 67,8 кв. м и земельного участка с кадастро-
вым номером 625883504101000096 общей площадью 0,2500 га, расположенного по 
адресу: Минская обл. Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Корзуны, ул. Минская, 
д. 21. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой 
дом. Начальная цена продажи – 50 940,00 бел. руб., задаток – 5 094,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Объект недвижимости в составе незавершенного незаконсерви-
рованного капитального строения, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 624883000601000106, общей площадью 0,2499 га по 
адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-Слободской с/с, д. Багута. 
Начальная цена продажи – 141 480,00 бел. руб., задаток – 14 148,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 123/С-891, общей площа-
дью 944,5 кв. м, год постройки – 1989, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Кобринский р-н, г. Кобрин, ул. Первомайская, 149. Назначение: здание специали-
зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая 
мебель, наименование: здание цеха лесопиления. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 124350100001000593 площадью 1,1577 га. На-
чальная цена продажи – 125 028,90 бел. руб., задаток — 12 502,89 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе по-

дано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной 

цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее 

3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры 

возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость 

приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные за-

конодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукцио-

на осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукцио-

не, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 26.03.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением  необходимых документов, в том числе до-

кумента, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, 

принимаются  по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, либо г. Минск, ул. Жи-

луновича, 15 (просьба уточнять адрес приема заявлений по указанным кон-

тактным телефонам), управление  реализации недвижимости и арендных 

отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 

до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 23.03.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001,  БИК POISBY2X,  

ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 

37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального 

строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 26 марта 

2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Депар-

тамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: 

+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ВНИМАНИЕ!

В извещении о проведении 12.03.2020 открытого аукциона по продаже недвижимого 

имущества, опубликованном в газете «Звязда» № 36 (29150) от 22.02.2020, началь-

ную цену продажи лота № 15 читать 1667,52 бел. руб., задаток – 166,75 бел. руб. 

Цэнтр еў ра пей ска га 
бія тло на 

ў Раў бі чах
Сён ня там стар туе чэм пі я нат Еў ро пы

У пер шы дзень спа бор ніц тваў прой дуць су пер спрын ты. Гэ-

тыя гон кі скла да юц ца з двух эта паў: ква лі фі ка цыя і фі нал, 

якія прой дуць у адзін дзень.

Усе спарт сме ны ўжо пры бы лі на мес ца спа бор ніц тваў у па чат ку 

тыд ня, бія тла ніс ты пра вя лі свае кант роль ныя трэ ні роў кі. На двор'е 

не пе ра шко да спа бор ніц твам, ар га ні за та ры і з плю са вай тэм пе-

ра ту рай у дзён ны час здо ле лі пад рых та ваць тра су. Да рэ чы, на 

адзін спрын тар скі круг вы хо дзіць ка ля 3000 ку ба мет раў сне гу пры 

шы ры ні шасці мет раў і таў шчы ні по кры ва 50 сан ты мет раў. На да-

па мо гу ар га ні за та рам прый шлі бе ла рус кія гар на лыж ныя цэнт ры, 

да та го ж пас ля за вяр шэн ня Куб ка све ту па фрыс тай ле снег зня лі 

і з гэ та га схі лу.

«Ця пер но чы ста лі да во лі ха лод ныя, тра су скоў вае, а ад пус кае 

толь кі да га дзі ны дня. Кры тыч ны пра ме жак на ды хо дзіць з 13.00 да 

16.00. За тым тэм пе ра ту ра зноў па дае, і снег тры ма ец ца, — рас-

ка заў жур на ліс там на мес нік ды рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра алім пій скай пад рых тоў кі па зі мо вых ві дах спор ту Ле а нід 

КА РАСЬ. — Ста ды ён — вель мі праб лем нае мес ца. Сон ца ўжо 

зу сім не сту дзень скае, яно ста ла вель мі ак тыў нае, і стан бе ла га 

по кры ва на гэ тым участ ку па ста ян на па тра буе на шай ува гі. Шчы ра 

ка жу чы, па пя рэд ні пра гноз на двор'я на ты дзень не ра дуе. Тым не 

менш я ўпэў не ны, што ні я кіх пе ра но саў не бу дзе. За па саў сне гу 

для пра вя дзен ня чэм пі я на ту Еў ро пы па бія тло не ў нас хо піць. Так 

што, ду маю, з па стаў ле най за да чай спра вім ся і пра вя дзём гэ тыя 

спа бор ніц твы на звык ла вы со кім уз роў ні».

Ар га ні за та ры па кла па ці лі ся аб кам форт ных умо вах не толь кі для 

спарт сме наў, але і для гле да чоў. На ста ды ё не ўста ля ва лі ад мыс ло-

вы эк ран, каб бы ло зруч на са чыць за страль бой бія тла ніс таў. Да-

рэ чы, да па чат ку тыд ня бы ло пра да дзе на ка ля двух ты сяч бі ле таў, 

і ча ка ец ца, што ў апош нія дні ама та ры спор ту бу дуць куп ляць іх 

яшчэ больш ак тыў на. Як заў сё ды, ка ля ста ды ё на бу дуць ад чы не-

ныя пунк ты хар ча ван ня.

Хто не змо жа да брац ца да ста ды ё на, змо жа па гля дзець чэм-

пі я нат Еў ро пы ў пра мой транс ля цыі па те ле ка на ле «Бе ла русь 5». 

Бел тэ ле ра дыё кам па нія бу дзе вы ка рыс тоў ваць 31 ка ме ру і 2 ПТС, 

два кра ны з ка ме ра мі ўста ноў ле ны на тра се і яшчэ адзін на стрэль-

бі шчы. Так са ма што дня ў Раў бі чах бу дзе пра ца ваць сту дыя, ку ды 

рэ гу ляр на стануць за зі раць спарт сме ны і трэ не ры.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

АД РЭА ЛІЙ 
І НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ге не рал-ма ёр да даў, што но вая па са да пра ду гледж вае вы ра-

шэн не за дач вы ключ най кам пе тэн цыі КДБ (ар га ні за цыя контр раз-

вед валь най дзей нас ці, ба раць ба з тэ ра рыз мам і ін шае). Гэ тыя кі рун-

кі бы лі кан крэ ты за ва ныя, асоб на Прэ зі дэнт спы ніў ся на пы тан нях 

су праць дзе ян ня ка руп цыі — аба зна чыў не аб ход насць зда бы ван ня 

вы чар паль ных до ка заў, не да пу шчаль насць фар ма ліз му, шаб лон-

нас ці ў ра бо це, дуб ля ван ня за дач па між пра ва ахоў ны мі ор га на мі.

Аб ста ноў ка ця пер у Бе ла ру сі ста біль ная, кант ра ля ва ная, ска-

заў жур на ліс там толь кі што пры зна ча ны пер шы на мес нік стар-

шы ні КДБ. «Не аб ход на мець на ўва зе тран зіт ны ха рак тар на шай 

краі ны, — ад зна чыў ён. — І тут асноў ная за да ча — не да пу шчэн не 

дэ струк тыў на га ўплы ву звон ку, на гэ тым бу дуць скан цэнт ра ва ны 

асноў ныя на ма ган ні ў на шай ра бо це».

Пер шы на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў Ге надзь Ка за ке віч 

на га даў жур на ліс там, што га лоў ная за да ча мі лі цыі — за ха ван не 

жыц ця, зда роўя і ўлас нас ці гра ма дзян.

«За апош нія га ды дзя ку ю чы на ма ган ням не толь кі МУС, але 

і ўсіх за ці каў ле ных на ме ціў ся ста ноў чы трэнд на зні жэн не коль-

кас ці агуль на кры мі наль ных зла чын стваў (кра дзя жы, ра ба ван ні, 

раз боі, за ма хі на жыц цё і зда роўе гра ма дзян). Мы па він ны ўся ляк 

яго ўма цоў ваць, — ска заў ён. — Яшчэ ад на за да ча, якую па ста віў 

кі раў нік дзяр жа вы, — су праць дзе ян не ка руп цыі, якое па він на на-

сіць сіс тэм ны ха рак тар. Гэ та зна чыць, мы па він ны зай мац ца ты мі 

зла чын ства мі, якія на но сяць най боль шую шко ду ін та рэ сам дзяр-

жа вы і гра мад ства, а не за ся родж вац ца на дроб най, так зва най 

бы та вой ка руп цыі».

Што да ты чыц ца зма ган ня з кі берз ла чын нас цю, МУС ужо не каль-

кі га доў рых туе кад ры ў гэ тай сфе ры. «Мы ства ры лі пад раз дзя-

лен не ін тэр нэт-раз вед кі, якое па спя хо ва су праць дзей ні чае гэ та му 

злу па ўсіх кі рун ках, ці тое ган даль нар ко ты ка мі, ці тое сек су аль ны 

гвалт у ад но сі нах да дзя цей у сет цы Ін тэр нэт, — да даў пры зна ча-

ны пер шы на мес нік мі ніст ра. — Бе ла рус кі во пыт за па тра ба ва ны і 

пры зна ны ў све це».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У Го мель скім аб лас ным клі ніч ным ан ка ла гіч ным 

дыс пан се ры з'я віў ся но вы кам п'ю тар ны та мог раф 

для мак сі маль на дак лад най ды яг нос ты кі ра ка вых 

пух лін. Аб ста ля ван не, якое бы ло за куп ле на яшчэ 

ў 2009 го дзе, ад пра ца ва ла свой рэ сурс: ста ры 

та мог раф час та ла маў ся. Ра ман та ва лі, па цы ен таў 

пе ра на кі роў ва лі ў ін шыя ме ду ста но вы. З 2018-га — тут 

КТ уво гу ле не ра бі лі. Ле тась пад час «Вя лі кай раз мо вы» 

з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі аб ра шэн ні ба лю ча га пы тан ня 

па пра сі лі жы ха ры рэ гі ё на — сва я кі па цы ен таў 

ан ка дыс пан се ра. Ста ноў чы вы нік не за ста віў ся бе 

ча каць. Гэ та агуль ная пе ра мо га ме ды каў і па цы ен таў.

Па вы сіць вы яў ляль насць хва роб, 
пра цяг ласць жыц ця і зар пла ты мед ра бот ні каў

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У та кіх умо вах уз рас тае ро ля ме-

ды цы ны ў за ха ван ні рэ пра дук тыў-

на га зда роўя на сель ніц тва. Важ на 

зра біць усё маг чы мае, каб па ры, 

якія жа да юць мець дзя цей, маг лі гэ-

та ажыц ця віць, пад крэс ліў мі ністр. 

Да рэ чы, уз ро вень бяс плод нас ці ў 

Бе ла ру сі скла дае 14 %.

— На ша за да ча — не толь кі 

зні жэн не смя рот нас ці, але і па вы-

шэн не на ра джаль нас ці за кошт 

пра фі лак ты кі абор таў, да ступ нас-

ці і эфек тыў нас ці да па мож ных рэ-

пра дук тыў ных тэх на ло гій. Сё ле та 

дзя ку ю чы псі ха ла гіч най да па мо зе 

і пе рад аборт на му кан суль та ван ню 

ўда ло ся за ха ваць да 19 % ця жар-

нас цяў. І гэ та ня ма ла для на шай 

кра і ны. У 2019-м коль касць абор таў 

зні зі ла ся з 9,0 да 8,2 на ты ся чу жан-

чын фер тыль на га ўзрос ту, — рас-

ка заў Ула дзі мір Ка ра нік.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што ніз-

кія ліч бы на ра джаль нас ці бу дуць 

за хоў вац ца і ў най блі жэй шыя га ды. 

Та му важ най за да чай з'яў ля ец ца 

зні жэн не за хва раль нас ці, ін ва лід-

нас ці і смя рот нас ці.

За да ча пяр віч на га звя на — па-

вы сіць вы яў ляль насць сар дэч на-са-

су дзіс тых хва роб, за хвор ван няў па-

ру шэн няў аб ме ну рэ чы ваў і ін шых 

цяж кіх па та ло гій. Што да ты чыц ца 

вы яў лен ня ан ка ла гіч ных хва роб, то 

ў 2019-м да сяг ну ты ня дрэн ныя вы-

ні кі: 67,4 % з іх вы яў ля ла ся на ран-

ніх, 1-2-й ста ды ях. Усё гэ та па він на 

пры вес ці да зні жэн ня смя рот нас ці, 

пад крэс ліў мі ністр.

Па-ра ней ша му вы со кі мі тэм па-

мі раз ві ва ец ца бе ла рус кая транс-

план та ло гія. Ле тась вы ка на на 374 

транс план та цыі ныр кі, у тым лі ку 

11 дзе цям, 52 пе ра сад кі сэр ца. А 

так са ма 93 апе ра цыі па транс план-

та цыі пе ча ні, з іх 12 дзе цям. Пры-

чым у ма лень кіх па цы ен таў гэ та, 

як пра ві ла, эк стран ныя апе ра цыі, 

якія да зво лі лі за ха ваць ім жыц цё. 

Пра ве дзе на 9 пе ра са дак лёг кіх, 

148 — ге ма па э тыч ных ства ла вых 

кле так. Бу даў ніц тва но ва га мо ду ля 

і хі рур гіч на га комп лек су на тэ ры-

то рыі Мінск ага НПЦ хі рур гіі, транс-

план та ло гіі і ге ма та ло гіі да зво ліць 

і да лей раз ві ваць гэ ты кі ру нак, ад-

зна чыў мі ністр.

У кра і не пра ве дзе на амаль 

20 ты сяч кар ды ё хі рур гіч ных умя-

шан няў. А РНПЦ «Кар дыя ло гія» 

з'яў ля ец ца ад ным з са мых за па-

тра ба ва ных не толь кі ў бе ла ру саў, 

але і ў за меж ных гра ма дзян. Экс-

парт па слуг за сту дзень—ліс та пад 

мі ну ла га го да склаў 44,6 міль ё на 

до ла раў (а гэта102 % да ўзроў ню 

2018-га). Най боль шы ўнё сак зра-

бі лі РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай 

ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва, 

РНПЦ дзі ця чай ан ка ло гіі і ге ма та ло-

гіі і РНПЦ «Кар дыя ло гія».

Роз ні ца ў пра цяг лас ці жыц ця па-

між га рад скім і сель скім на сель ніц-

твам хоць і ска ра ча ец ца, але па-ра-

ней ша му ёсць.

— Што да ты чыц ца Мін ска, то, 

з ад на го бо ку, тут са мыя ніз кія ў 

кра і не па каз чы кі смя рот нас ці. А з 

ін ша га, на зі ра ец ца не вы ка нан не 

ця гам шэ ра гу га доў нар ма ты ву 

за бяс пе ча нас ці ўра ча мі агуль най 

прак ты кі, — звяр нуў ува гу мі ністр. 

Ён за клі каў вы ра шаць кад ра выя 

праб ле мы, у пры ват нас ці ўдас ка-

на ліць сіс тэ му пас ля дып лом най 

аду ка цыі.

На вош та акрэ ды та цыя 
ме ды цын скіх 
уста ноў?

— З гэ та га го да ўсе дзяр жаў ныя 

ме ды цын скія ўста но вы прой дуць 

пра цэ ду ру акрэ ды та цыі на ад па вед-

насць ба за вым стан дар там. Гэ та 

па тра ба ван ні, якія бу дуць ха рак та-

ры за ваць бяс пе ку і ўзро вень ака-

зан ня ме ды цын скай да па мо гі. Ка лі 

ў ней кай уста но ве на гэ тым уз роў ні 

бяс печ на аказ ваць ме ды цын скую 

да па мо гу не маг чы ма, уста но ва не 

бу дзе акрэ ды та ва на для та кіх ві даў 

да па мо гі. Та кім чы нам, спе цы я лі за-

ва ная да па мо га бу дзе скан цэнт ра-

ва на ў тых цэнт рах, дзе сён ня ёсць 

усё не аб ход нае аб ста ля ван не і кад-

ры, якія да зва ля юць усё вы ка наць 

на су час ным бяс печ ным уз роў ні, — 

за явіў Ула дзі мір Ка ра нік.

На прык лад, ака зан не не ўра ла-

гіч най да па мо гі ў ста цы я на ры, дзе 

ня ма кам п'ю тар на га і маг ніт на-рэ за-

нанс на га та мог ра фаў, нель га пры-

мя ніць су час ныя ме то ды кі ля чэн ня, 

якія зні жа юць ры зы ку ін ва лід нас ці 

і да зва ляць па цы ен ту больш поў на 

ад на віц ца, не мэ та згод на. Та му гэ-

та да па мо га бу дзе скан цэнт ра ва на 

ў тых ме ду ста но вах, якія па асна-

шчэн ні ад па вя да юць су час на му 

ўзроў ню. Яны бу дуць зна хо дзіц ца 

ў га дзін най да ступ нас ці для лю бо га 

па цы ен та кра і ны.

Пла ну ец ца, што бу дуць два ві-

ды акрэ ды та цыі: ба за вая — аба-

вяз ко вая для дзяр жаў ных ме ды-

цын скіх уста ноў, і доб ра ах вот ная, 

якую змо гуць пра хо дзіць у тым лі ку 

і не дзяр жаў ныя ме ды цын скія ўста-

но вы — гэ та дасць маг чы масць 

пра дэ ман стра ваць, што іх да па мо-

га ад па вя дае су час ным ме ды цын-

скім стан дар там. Фі нан са ван не ўсіх 

тых ві даў да па мо гі, якія не прай шлі 

акрэ ды та цыю, з рэс пуб лі кан скіх і 

мяс цо вых бюд жэ таў не да пус ка-

ец ца.

Акрэ ды та цыю ме ду ста но вы пач-

нуць пра хо дзіць з гэ та га го да, а ў 

поў ным аб' ёме сіс тэ ма бу дзе функ-

цы я на ваць з 1 сту дзе ня 2023 го да.

Ад куль у нас тэс ты 
на ка ра на ві рус?

У Бе ла ру сі па-ра ней ша му ні вод-

на га вы пад ку за во зу ка ра на ві рус-

най ін фек цыі не за фік са ва на. Ак-

тыў на пра вод зяц ца са ні тар на-эпі-

дэ міч ныя ме ра пры ем ствы.

На сён ня не каль кі ра зоў у дзень 

ана лі зу ец ца эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту-

а цыя. У пры ват нас ці, уз моц не ны 

кант роль на рэй сах, што пры бы ва-

юць з Іта ліі. Так са ма пра во дзіц ца 

ме ды цын скае на зі ран не за гра ма-

дзя на мі, якія вяр ну лі ся з КНР, уз-

мац ня ец ца на зі ран не за ты мі, хто 

вяр та ец ца з паў ноч най Іта ліі, рас-

ка заў мі ністр.

— Ад куль у нас узо ры, ка лі за-

во зу ві ру са не бы ло? ДНК ві ру са 

бы ла пе ра да дзе на Су свет най ар-

га ні за цы яй усім за ці каў ле ным, гэ-

та да зво лі ла склас ці тэст-сіс тэ мы, 

каб пра во дзіць ПЦР-ды яг нос ты ку 

ў рэ жы ме рэ аль на га ча су. За раз 

у нас два ві ды тэс таў: вы раб ле ныя 

ай чын най вы твор час цю і пе ра да-

дзе ныя ра сій скім бо кам. На сён ня ў 

асоб ных вы пад ках мы ро бім двай ны 

кант роль. Ла ба ра тор ныя тэс ты ёсць 

у да стат ко вай коль кас ці, іх якасць 

пра ве ра на не за леж ны мі экс пер та мі, 

і мы не су мня ва ем ся ў ёй, — пад-

крэс ліў Ула дзі мір Ка ра нік.

Зар пла ты ме ды каў 
пра цяг нуць рас ці

Мі ністр па ве да міў, што па звест-

ках на 2019 год ся рэд няя зар пла-

та ра бот ні каў ахо вы зда роўя скла-

ла 776 руб лёў. Пры гэтым ура чы 

атрым лі ва лі ў ся рэд нім 1422 руб лі 

(з ся рэд нім ка э фі цы ен там су мя-

шчаль ніц тва 1,36), ся рэд ні ме ды цын-

скі пер са нал — 876 руб лёў (пры ка э-

фі цы ен це су мя шчаль ніц тва 1,26).

— Сту дзень прай шоў спа кой на, 

мы фік са ва лі адзін ка выя вы пад-

кі зні жэн ня на мес цах за ра бот най 

пла ты, і пы тан ні апе ра тыў на вы-

ра ша лі ся, — за ўва жыў Ула дзі мір 

Ка ра нік.

Па яго сло вах, у 2020 го дзе ра-

бо та па па вы шэн ні зар пла ты ме-

ды каў пра цяг нец ца. У тым лі ку за 

кошт па за бюд жэт най дзей нас ці. 

І, як і пла на ва ла ся, да 2025 го да 

ў па раў на нні з 2019-м яна па він на 

вы рас ці ў два ра зы.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар 

ПЕТ РЫ ШЭН КА звяр нуў ува гу на 

не да пу шчаль насць ураў ні лаў кі ў 

зар пла тах.

— Уз ро вень за роб ку па ві нен 

быць су па стаў ны з кан крэт ным 

унёс кам кож на га ра бот ні ка, на груз-

кай і вы ка на ным аб' ёмам ра бот. 

У гэ тым пы тан ні ўсё па він на быць 

праз рыс та і зра зу ме ла для лю-

дзей, — пад крэс ліў ві цэ-прэм' ер.

Але на КРА ВЕЦ.

Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

БЕ ЛА РУС КА-
АМЕ РЫ КАН СКІ 

ЗА СЛОН 
ДЛЯ НАР КО ТЫ КАЎ
Цэнт раль ны апа рат Дзяр жаў на га ка мі тэ-

та су до вых экс пер тыз на ве да ла дэ ле га-

цыя з Агенц тва па ба раць бе з нар ко ты ка мі 

ЗША. Вы ка наў ца аба вяз каў Рэ гі я наль на га 

ды рэк та ра па рэ гі ё не Ся рэд ня га Ус хо ду 

Майкл П. На ва кос кі і стар шы ня ДКСЭ Анд-

рэй Швед пад пі са лі ад мыс ло вы ме ма ран-

дум аб су пра цоў ніц тве.

Ця пер дзве кра і ны бу дуць вель мі шчыль на 

су пра цоў ні чаць на ні ве ба раць бы з нар кат ра-

фі кам. Ся род пры яры тэт ных кі рун каў — аб мен 

ін фар ма цы яй пра кры ні цы па хо джан ня нар ко ты-

каў, іх ана ла гаў, прэ кур со раў і ме та ды іх уста-

наў лен ня; но выя ві ды нар ко ты каў, іх спо са бы і 

ме та ды да сле да ван ня, у тым лі ку па раў наль ныя 

ме та ды. А так са ма — вы ка ры стан не най ноў ша га 

ана лі тыч на га аб ста ля ван ня, якое пры мя ня ец ца 

пад час экс пер ты зы но вых псі ха тро паў.

— У Злу ча ных Шта тах асаб лі вую не бяс пе-

ку ўяў ля юць ге ра ін, фен та ніл і раз на стай ныя 

апі ё і ды, — за зна чыў Майкл П. На ва кос кі. — Але 

гэ та ўлас ці ва не толь кі для на шай кра і ны, а для 

ўся го све ту. Ка лі я толь кі за сту піў на ця пе раш-

нюю па са ду, мя не пра ін фар ма ва лі, што нар ка-

ганд ля ры вы ка рыс тоў ва юць тэ ры то рыю Бе ла-

ру сі ў якас ці тран зіт най. Пры чым як з ус хо ду 

на за хад, так і ў ад ва рот ным на прам ку. Ця пер 

жа мы аб' яд ноў ва ем на шы вы сіл кі, каб ра зам 

су праць ста яць па гро зе.

Зда ва ла ся б, маг чы мас ці ЗША і Бе ла ру сі 

прос та не па раў наль ныя па мно гіх кі рун ках. Але 

ў на шай кра і не ство ра на ці ка вая сіс тэ ма, скі ра-

ва ная на пра фі лак ты ку з'яў лен ня но вых, па куль 

яшчэ не пад кант роль ных рэ чы ваў.

— Аме ры кан скія ка ле гі ад зна ча юць, што ана-

ла гаў та кой ме то ды кі ў све це не іс нуе, — ад зна-

чыў стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 

экс пер тыз Анд рэй Швед. — Ка лі ў мно гіх кра і нах 

ад з'яў лен ня но ва га нар ка тыч на га рэ чы ва да 

ўня сен ня яго ў спіс за ба ро не ных пра хо дзіць ад 

шас ці да ва сям нац ца ці ме ся цаў, то ў Бе ла ру сі 

гэ ты час змян ша ец ца да двух су так. Дзей ні чае 

та кая сіс тэ ма з кра са ві ка 2014 го да, і за гэ ты час 

«нар кас пі сы» па поў ні лі 250 но вых рэ чы ваў. Мы, 

у сваю чар гу, за ці каў ле ны, каб ка ле гі з ЗША так-

са ма пе ра да ва лі нам ана ла гіч ную ін фар ма цыю, 

і бу дзем дзя ліц ца сва і мі на пра цоў ка мі з імі.

Ме ма ран дум раз лі ча ны не толь кі на ўза ем ны 

аб мен ін фар ма цы яй, але і на двух ба ко вае на ву-

чан не і ста жы роў ку аме ры кан скіх і бе ла рус кіх 

спе цы я ліс таў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


