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ІT-біз нес і ор га ны мяс цо вай ула-

ды — у ад ной ка ман дзе па ства рэн ні 

но вых фор маў кам форт на га жыцця. 

У Го ме лі ўпер шы ню прай шоў ха ка-

тон са цы яль ных пра ек таў.

ЕРАM Еngіnееrіng Jаm, ці прос та 

«Джэм», — фо рум пра гра міс таў-ва лан-

цё раў. Га лоў ная яго ідэя — ства рэн не 

бяс плат ных ін тэр нэт-пра дук таў, за клі ка-

ных зра біць больш кам форт ным ці пра-

сцей шым жыц цё гра ма дзян. Вя до мая 

кам па нія — вы твор ца пра грам на га за-

бес пя чэн ня, якая мае за пля чы ма во пыт 

ар га ні за цыі па доб ных ме ра пры ем стваў у 

Мін ску, аб ра ла мес цам пра вя дзен ня чар-

го ва га ха ка то на-2020 ме на ві та Го мель.

— Су пра цоў ні кі на шай кам па ніі вый-

шлі з іні цы я ты вай да кі раў ніц тва Го-

мель ска га абл вы кан ка ма і пра па на ва лі 

зра біць што-не будзь ка рыс нае для го-

ра да і воб лас ці, — ад зна чае ды рэк-

тар го мель ска га офі са ЕРАM Сяр гей 

АГЕ ЕН КА.

Іні цы я ты ву па но вым фар ма це ра бо ты 

пад тры маў стар шы ня абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ. Ён пад крэс ліў, што 

іні цы я ты ва кам па ніі — доб ры ўнё сак у 

раз віц цё кан цэп цыі ра зум на га го ра да і 

бяс печ на га пра жы ван ня ў ім:

— Ваш ін тэ лект, ідэі ў вы ра шэн ні тых 

ці ін шых праб лем, вы со кі па тэн цы ял у 

спа лу чэн ні з пра фе сі я на ліз мам да зво-

ляць эфек тыў на вы ра шаць па стаў ле ныя 

за да чы на асно ве су час най дум кі і но вых 

тэх на ло гій. Ка рыс ныя і іна ва цый ныя пра-

па но вы бу дуць пад тры ма ны абл вы кан-

ка мам.

КА МАНД НЫ ПРА ДУКТ
Біз нес і ор га ны ўла ды ра зам вы зна чы-

лі праб лем нае по ле — вуз кія са цы яль ныя 

кі рун кі, у якіх вель мі не аб ход на да па мо га 

пра гра міс таў. Так па ча ла ся ра бо та.

Мес цам пра вя дзен ня ха ка то на аб ра лі 

Го мель скі дзярж уні вер сі тэт імя Ф. Ска-

рыны. І не вы пад ко ва. У ГДУ толь кі ле-

тась амаль па ло ва вы пуск ні коў фа куль-

тэ таў са спе цы яль нас ця мі ІT-кі рун каў 

раз мер ка ва ла ся ў кам па нію-рэ зі дэн та 

Пар ка вы со кіх тэх на ло гій. Ва ўні вер сі-

тэ це дня мі ад кры ла ся і аб ноў ле ная ёю 

ла ба ра то рыя для сту дэн таў.

Удзель ні каў пер ша га ха ка то на шу ка лі 

праз ін тэр нэт-пра сто ру. Ар га ні за та ры за-

пра сі лі як сту дэн таў, так і дзе ю чых пра-

гра міс таў. Уні каль ны во пыт ка манд най 

ра бо ты, маг чы масць за явіць пра ся бе, 

па кі нуць ка рыс ны ўлас на ство ра ны сайт 

ці пра гра му і не за стац ца без каш тоў на га 

пры за — га ран та ва лі ся.

Урэш це пер шы го мель скі ІT-фэст аб'-

яд наў больш за 50 удзель ні каў з Бе ла-

русі і Ра сіі, якія па дзя лі лі ся на 10 ка манд. 

На да па мо гу прый шлі і экс пер ты — прад-

стаў ні кі ва лан цёр скіх аб' яд нан няў, ту рыс-

тыч най су поль нас ці Го ме ля, су пра цоў ні кі 

ДАІ, юрыс ты.

Пра ца ва лі па ча ты рох вы зна ча ных 

пра ек тах: ту рыс тыч ны да вед нік па Го-

мель скай воб лас ці, ба за да ных ба дзяж-

ных жы вёл, на ві га тар для школь ні каў і 

пра гра ма для за яў кі на ад ва кац кую да-

па мо гу. На вы ка нан не пра ек таў бы лі ад-

ве дзе ны два дні з пе ра пын ка мі на сон, 

ад па чы нак і хар ча ван не.

— Не ста ві ла ся за да ча за гэ ты тэр мін 

здаць поў нас цю га то вы пра дукт, — рас-

тлу ма чыў адзін з ар га ні за та раў Сяр гей 

Коб зеў. — Трэ ба бы ло зра біць план-

мі ні мум — асно ву бу ду чых пра грам з 

ары гі наль най кан цэп цы яй і на паў нен-

нем рэ сур су. Ра бо та ў іх па він на быць 

зруч ная для лю дзей роз на га ўзрос ту і 

роз най сту пе ні кам п'ю тар най аду ка ва-

нас ці. Так са ма пра гра мы па він ны пад-

трым лі ваць роз ныя мо вы.

ХТО ПЕ РА МОГ?
У жу ры ўвай шлі экс пер ты ІT-сфе ры 

і ГДУ імя Ф. Ска ры ны. Па вы ні ках прэ-

зен та цыі пра ек таў пе ра мож ца мі на зва-

ныя ад ра зу дзве ка ман ды: ка ман да ГДУ 

імя Ска ры ны з пра та ты пам пра гра мы 

для бяс печ на га пе ра мя шчэн ня дзя цей у 

го ра дзе і ка ман да, якая пра ца ва ла над 

ту рыс тыч ным да вед ні кам па Го мель скай 

воб лас ці.

Пра дукт па бяс пе цы да зва ляе ад на му 

з баць коў ства рыць са свай го тэ ле фо на 

пе шы марш рут, які ад люст роў ва ец ца на 

тэ ле фо не дзі ця ці, і ба чыць яго мес ца зна-

хо джан не. Пры на блі жэн ні да мес цаў па-

вы ша най не бяс пе кі (пе ша ход ныя пе ра хо-

ды, чы гу нач ныя пе ра ез ды) пра гра ма аў-

та ма тыч на вы клю-

чае му зы ку і ча со-

ва аб мя жоў вае до-

ступ да ін шых «ца-

цак» у дзі ця чым тэ-

ле фо не, а на эк ран 

вы во дзіц ца апа вя-

шчэн не з прось-

бай звяр нуць ува гу 

на да ро гу і па гля-

дзець па ба ках.

Ту рыс тыч ны да-

ве д нік — гэ та ма-

біль ная пра грама з 

ад люст ра ван нем ме-

так з ці ка вымі мес-

ца мі на карце. Кож-

ная па зна ка ўтрым-

лі вае па на рам ны фо та зды мак, запла на ва-

на і пад трым ка вір ту аль най рэ аль нас ці.

Прыз гля дац кіх сім па тый атры ма ла 

ка ман да, якая рас пра цоў ва ла вэб-рэ сурс 

для атры ман ня ад ва кац кай да па мо гі. Ён 

да па ма гае зра біць юр пас лу гу больш да-

ступ най і апе ра тыў най за кошт зруч на га 

ін тэр фей су. У пра дук це пра ду гле джа на 

не каль кі ро ляў: аса біс ты ка бі нет як для 

ад ва ка та, так і для клі ен та. Мож на па-

даць за яў ку на атры ман не юры дыч най 

да па мо гі не па срэд на на сай це і ча каць 

зва рот най су вя зі ад спе цы я ліс та. Пла-

ну ец ца ўка ра ніць ство ра ны пра дукт на 

ба зе Го мель скай аб лас ной ка ле гіі ад-

ва ка таў.

Кож ны ўдзель нік ка ман даў-пе ра-

мож цаў атры маў прыз: сер ты фі кат 

на 200 руб лёў у кра му элект ро ні кі. Прыз 

гля дац кіх сім па тый — 100 руб лёў для 

кож на га чле на ка ман ды.

РА БО ТА ПРА ЦЯГ НЕЦ ЦА
Што бу дзе да лей з па куль што «сы-

ры мі» пра дук та мі? На гэ тае пы тан не 

прад стаў ні кі кам па ніі ад ка за лі так: усе 

рас хо ды па да пра цоў цы най леп шых 

пра ек таў яны бя руць на ся бе і пас ля 

бяс плат на пе рад адуць іх для ка ры стан-

ня. У сваю чар гу, абл вы кан кам га то вы 

аказ ваць да па мо гу ў рас пра цоў цы: фі-

нан са ваць і ўся ляк пра соў ваць іна ва цыі. 

У пла нах зра біць са цы яль ны ха ка тон у 

Го ме лі тра ды цый ным і пра во дзіць яго 

два ра зы на год.

Да рэ чы, пра ек ты, ство ра ныя на са-

цы яль ных ха ка то нах у Мін ску, за вяр-

ша юцца. Гэ та пра гра ма па каль ца ван ні 

пту шак для НАН, сіс тэ ма вы вя дзен ня 

з-пад агню па жар ных для МНС, чат-бот 

для трэ кін гу па сы лак для «Бел пош ты», 

рэ сурс па вы клі ку сан тэх ні ка на дом для 

Мін гар вы кан ка ма, рэ сурс па су пра ціў-

лен ні бу лін гу для пад лет каў, кон тур ныя 

кар ты для школ і мно гія ін шыя.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Ідэі і ра шэн ніІдэі і ра шэн ні

«Ліч ба» да па мо жа

Ад куль бя руц ца 
ка ра на ві ру сы?

Ка ра на ві ру сы (іх ка ля 40 

ві даў) цыр ку лю юць ся род 

жы вёл. Ад нак ча сам яны мо-

гуць пе ра да вац ца і ча ла ве ку. 

У пры ват нас ці, пе ра нос чы-

кам 2019-nCoV з'яў ля юц ца 

ка жа ны. Уво гу ле ві ру сы, якія 

цыр ку лю юць ся род жы вёл, 

да во лі не бяс печ ныя для ча ла-

ве ка, ад нак вы пад кі пе ра да чы 

наўпрост вель мі рэд кія. Каб 

тра піць да ча ла ве ка, ві ру су па-

трэб ны так зва ны пра меж ка вы 

«гас па дар», і ця пер вы свят ля-

юць, якая жы вё ла па слу жы ла 

гэ тым пе ра да тач ным звя ном у 

вы пад ку з 2019-nCoV. Праз мя-

са жы вё лы за ра зіў ся ча ла век 

(вя до ма, што гэ та ад бы ло ся на 

рыб ным рын ку кі тай ска га го ра-

да Ухань, дзе акра мя мо рап ра-

дук таў, ганд лю юць і мя сам).

— Ка ра на ві рус ная ін фек цыя 

зна хо дзіц ца ў ча ла ве чай па пу-

ля цыі даў но. Ка лі яна тра пі ла 

да лю дзей, мож на вы свет ліць 

дзя ку ю чы су час ным тэх на ло гі-

ям у ві ру са ло гіі. Сам ві рус быў 

вы яў ле ны ў 60-х га дах мі ну ла га 

ста год дзя, — рас каз вае пра-

фе сар, за гад чык ка фед ры 

ін фек цый ных хва роб БДМУ, 

док тар ме ды цын скіх на вук 

Ігар КАР ПАЎ. — Да па чат ку 

2000-х бы лі апі са ны тры ка ра-

на ві ру сы, якія тра пі лі ад жы вёл 

да ча ла ве ка і маг лі вы клі каць 

за хвор ван ні. У струк ту ры рэ-

спі ра тор ных ві рус ных ін фек-

цый яны зай ма лі 8—10 %.

Да рэ чы, ге ном ві ру са «іс-

пан кі», якая ў 1918—1919 го-

дзе за бра ла жыц ці 50 міль ё наў 

ча ла век, быў рас шыф ра ва ны 

толь кі ў па чат ку гэ та га ста год-

дзя. Лі чыц ца, што яго кры ні цай 

ста лі птуш кі. У но вым ста год дзі 

з'я ві лі ся і но выя ка ра на ві ру сы, 

якія вы клі ка лі маш таб ныя эпі-

дэ міі. Пер шая з іх ад бы ла ся ў 

2003 го дзе і вя до ма як цяж кі 

вост ры рэ спі ра тор ны сін дром 

(Sars). Ён уз нік у Кі таі, яго пе-

ра дат чы кам ста лі яно та па доб-

ныя са ба кі. У 2012-м з'я віў ся 

бліж неў сход ні рэ спі ра тор ны 

сін дром (Mers). Да ча ла ве ка 

ён тра піў ад ад на гор бых вярб-

лю даў.

— Ус пыш ка за хвор ван-

няў, вы клі ка ных ка ра на ві ру-

сам Sars, бы ла лік ві да ва на і 

з 2003 го да но вых вы пад каў 

не фік са ва ла ся. За хвор ван ні 

на рэ спі ра тор ную ін фек цыю, 

вы клі ка ную ві ру сам Mers, фік-

су юц ца і ця пер — пе ра важ на 

на Ара вій скім паў вост ра ве і ў 

Са удаў скай Ара віі, — ад зна-

чае за гад чык ла ба ра то рыі 

гры пу і гры па па доб ных за-

хвор ван няў РНПЦ эпі дэ мі я-

ло гіі і мік ра бія ло гіі, кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук На тал ля 

ШМЯ ЛЁ ВА.

Але дзя ку ю чы на пра ца ва-

най сіс тэ ме эпі дэ мі я ла гіч ных 

ме ра пры ем стваў за сло ну но-

ва му ві ру су ця пер уда ец ца па-

ста віць хут чэй.

— У Кі таі пра ве дзе ны ўсе 

ме ра пры ем ствы, каб за бяс пе-

чыць бяс пе ку. Ры нак у го ра-

дзе Ухань за кры ты. Экс пер ты 

Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя на ве да лі Кі тай і аца-

ні лі тое, што там ад бы ва ец ца. 

Пра ве дзе ныя ме ра пры ем-

ствы атры ма лі вы со кую ацэн-

ку. Бы ло пры ня та ра шэн не 

не аб' яў ляць над звы чай ную 

сі туа цыю, — ка жа На тал ля 

Шмя лё ва.

— Пер шы вы па дак за ра-

жэн ня за фік са ва ны 31 снеж ня 

мі ну ла га го да. А ўжо сё ма га 

сту дзе ня быў рас шыф ра ва ны 

ге ном гэ та га ві ру са, 12 сту-

дзе ня з яго ге на ты пам маг ло 

азна ё міц ца ўсё ме ды цын скае 

ася род дзе ў све це. За раз вя-

дзец ца по шук кры ні цы, бо па-

куль не яс на, мя са якой жы вё-

лы ста ла пры чы най за хвор ван-

ня, — да дае Ігар Кар паў.

Хто ў гру пе ры зы кі 
і як ля чыць 
ін фек цыю?

Бе ла русь так са ма атры ма-

ла рэ ка мен да цыі па вы яў лен ні 

но ва га ві ру са, ёсць і тэст-сіс-

тэ мы для ды яг нос ты кі. А вось 

спе цы фіч ных ле каў ад ка ра на-

ві ру са, на жаль, не іс нуе.

— Эты ят роп на га ля чэн-

ня ня ма. Але хво рыя па він ны 

атрым лі ваць дэз ін так сі цый ную 

тэ ра пію, рэ спі ра тор ную пад-

трым ку, пры маць га рач ка па-

ні жаль ныя і абяз боль валь ныя 

срод кі. Акра мя та го, не аб ход на 

ля чэн не маг чы мых ус клад нен-

няў. Асаб лі вай клі ніч най кар ці-

ны та кая ві рус ная ін фек цыя не 

мае. Гэ та ка та раль ныя сімп то-

мы і пад' ём тэм пе ра ту ры, але 

ін фек цыя мо жа пра ця каць і без 

вы со кай тэм пе ра ту ры. Пры гэ-

тым на зі ра юц ца на смарк, ка-

шаль, маг чы мы кан' юнк ты віт 

(за па лен не слі зіс тай аба лон кі 

во ка), дыя рэй ныя ўсклад нен-

ні. І тут важ на ра зу мець ал га-

рытм дзе ян няў. Ка лі вы пры-

еха лі з-за мя жы, у тым лі ку з 

Кі тая, і ў вас з'я ві лі ся рэ спі ра-

тор ныя сімп то мы, вы па він ны 

звяр нуц ца па ме ды цын скую 

да па мо гу і па ве да міць ура чу, 

з якой кра і ны пры еха лі. Да та-

кіх хво рых па вы ша ная ўва га, 

да атры ман ня вы ні каў ла ба-

ра тор ных ана лі заў яны пад ля-

га юць іза ля цыі, — тлу ма чыць 

Ігар Кар паў.

Але ёсць і доб рыя на ві ны. Ка-

ра на ві рус 2019-nCoV мае ніз кую 

ўстой лі васць у на ва коль ным 

ася род дзі (та му атрым лі ваць 

па сыл кі з Кі тая не за ба ра ня ец-

ца) і пе рад аец ца не так лёг ка, 

як грып, — пе ра важ на толь кі 

пры бліз кім кан так це з хво рым: 

у пры ват нас ці, вя до мыя вы пад кі 

за ра жэн ня ся род мед пер са на лу 

пры до гля дзе хво рых па цы ен-

таў, так са ма мож на за ра зіц ца, 

ка лі до ма хва рэе хтось ці з бліз-

кіх. Ме ры пра фі лак ты кі гэ та га 

за хвор ван ня та кія ж, як і ін шых 

рэ спі ра тор ных ін фек цый: за хоў-

ваць чыс ці ню рук і рэ спі ра тор ны 

эты кет.

— Пер шыя 17 ча ла век, якія 

пай шлі з жыц ця ад ка ра на ві-

рус най ін фек цыі ў Кі таі, бы лі 

ста рэй шыя за 60 га доў і ме-

лі шэ раг цяж кіх спа да рож ных 

хва роб, — пад крэс лі вае Ігар 

Кар паў.

Ка ра на ві рус мо жа вы клі-

каць та кое ўсклад нен не, як 

пнеў ма нія.

— Асноў ную сімп та ма ты ку 

ві рус вы клі кае з бо ку ды халь-

ных шля хоў. У тым лі ку мо жа 

зда рыц ца ві рус ная пнеў ма нія. 

Яна ў боль шай сту пе ні маг чы-

мая ў лю дзей з аслаб ле ным 

іму ні тэ там і ад роз ні ва ец ца 

ад бак тэ ры яль най. Але ві-

рус ная ін фек цыя, вы клі ка ная 

2019-nCoV, ро біць шмат шу му 

не столь кі з-за ўсклад нен няў, 

коль кі ад та го, што ві рус вый-

шаў у ча ла ве чую па пу ля цыю 

ня даў на. Лю бое но вае за хвор-

ван не вы клі кае тры во гу і мае 

па трэ бу ў на зі ран ні, — звяр нуў 

ува гу Ігар Кар паў.

Не та кі за раз ны, 
як грып

Яшчэ ад на доб рая на ві на — 

з ча сам ві рус тра ціць сваю моц. 

І ка лі і за ста ец ца ся род тых, 

што се зон на цыр ку лю юць на 

той ці ін шай тэ ры то рыі, то вы-

клі кае ня шмат за хвор ван няў.

— На ват ка лі ча ла вец тва 

су стра ка ец ца з ві рус най пан-

дэ мі яй, спа чат ку ўзбу джаль нік 

са праў ды да мі нуе над усі мі ас-

тат ні мі. Але з ча сам ён тра ціць 

сваю ві ру лент насць — не бяс-

печ ныя ўлас ці вас ці. І цыр ку люе 

або на асоб най тэ ры то рыі, або 

ў пэў ны се зон, або вы клі кае мі-

ні маль ны пра цэнт за хвор ван-

няў, — за клю чыў экс перт.

У Бе ла ру сі па куль ня ма вя-

лі ка га пад' ёму за хва раль нас ці 

на вост рыя рэ спі ра тор ныя ін-

фек цыі. У кант роль ных га ра дах 

яе уз ро вень на 46 % ні жэй шы, 

чым у гэ ты пе ры яд ле тась.

— У та кі пе ры яд мы звы-

чай на на зі ра ем рост, бо дзе-

ці вяр та юц ца з зі мо вых ка ні-

кул. Сё ле та рост ня знач ны. 

Па каз чы кі за хва раль нас ці 

ні жэй шыя і ў дзя цей, і ў да рос-

лых, — па ве да мі ла на мес нік 

га лоў на га ўра ча па эпі дэ-

мі я ло гіі Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га зда роўя Іры-

на ГЛІН СКАЯ. — За ка на мер-

на, што ін фек цыі вы клі ка юць 

не гры поз ныя ўзбу джаль ні кі. 

На мі ну лым тыд ні вы яў ля лі ся 

асоб ныя вы пад кі гры пу ты паў 

А і В. Пра ве дзе ная вак цы на-

цыя па спры я ла та ко му ніз ка му 

ўзроў ню за хва раль нас ці.

Але на КРА ВЕЦ.

ВІРУС 
З «КАРОНАЙ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


