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«ЗВЯЗ ДЗЕ» МОЖ НА 
I НА ВАТ ПА ТРЭБ НА 
ДА ВЯ РАЦЬ
Дзя нiс МУЖ ЖУ ХIН, 

ды рэк тар 

На цы я наль на га 

ан ты до пiн га ва га 

агенц тва:

— Га зе та, якая 

вы хо дзiць больш за 

сто га доў, ад на знач-

на, дак лад на ве дае, 

што хва люе бе ла ру саў. Та му ма тэ ры я лам «Звяз ды» 

мож на i на ват па трэб на да вя раць. Жур на лiс ты гэ та га 

вы дан ня не раз па цвяр джа лi свой пра фе сi я на лiзм. 

Аса бiс та мне iм па нуе, што ма тэ ры я лы га зе ты заў-

сё ды да ты чац ца iн та рэ саў роз ных лю дзей: спорт, 

куль ту ра, са цы яль ныя праб ле мы, мiж на род ныя на вi-

ны. Вель мi важ на, што га зе та не за ся родж ва ец ца на 

чымсь цi ад ным, а дае сва iм чы та чам раз на пла на вую 

кар цi ну. Гэ та да зва ляе з кож ным ну ма рам да вед-

вац ца пра неш та но вае i цi ка вае. Так не на зой лi ва, 

але па спя хо ва «Звяз да» да па ма гае раз вi вац ца сва iм 

чы та чам.

У на шай кра i не шмат ува гi ад да ец ца спор ту i яго 

праб ле мам. Iн фар ма цый ная пад трым ка мае вя лi кае 

зна чэн не ў па шы рэн нi спар тыў най дзей нас цi. Дзя куй 

«Звяз дзе» за тое, што яна пра фе сiй на i цi ка ва асвят-

ляе ўсё, што звя за на са спор там. Лю дзi па чы на юць 

больш цi ка вiц ца спор там, зда ро вым ла дам жыц ця, 

што iдзе на ка рысць гра мад ству.

Я жа даю «Звяз дзе» жур на лiсц кiх пос пе хаў, плён-

най пра цы i чы та чоў, якiя заў сё ды бу дуць пад пiс вац ца 

на га зе ту. Як ка жуць у спор це, — хут чэй, вы шэй, 

мац ней!

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Клi нiч ныя да сле да ван нi прой дуць у 

вась мi ме ды цын скiх уста но вах кра i ны. 

Ся род iх шэсць па лi клi нiк Мiн ска — 1-я, 

4-я, 5-я, 14-я, 19-я i 28-я, а так са ма Мiн-

ская i Вi цеб ская аб лас ныя клi нiч ныя 

баль нi цы. У iх возь муць удзел 100 доб-

ра ах вот нi каў, якiя не хва рэ лi ра ней на 

ка ра на вi рус.

Клi нiч ныя вы пра ба ван нi бу дуць уяў-

ляць з ся бе двай ное сля пое ран да мi за-

ва нае пла цэ ба-кант ра ля ва нае да сле да-

ван не вак цы ны «Спа да рож нiк V». Яна 

рас пра ца ва на ў На цы я наль ным да след-

чым цэнт ры эпi дэ мi я ло гii i мiк ра бiя ло гii 

iмя М. Ф. Га ма леi Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя Ра сii. Фi нан са ван не гэ та га пра-

ек та ў Бе ла ру сi ажыц цяў ляе Ра сiй скi 

фонд пра мых iн вес ты цый.

— Клi нiч нае вы пра ба ван не пра хо-

дзiць у рам ках аса бiс тых да моў ле нас-

цяў кi раў нi коў дзвюх кра iн, Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi i Ула дзi мi ра Пу цi на, якiя да лi 

ад па вед ныя рас па ра джэн нi, — на га-

даў вы кон ва ю чы аба вяз кi мi нiст ра 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сi Дзмiт рый 

ПI НЕ ВIЧ. — Ура ды на шых кра iн, мi-

нiс тэр ствы ахо вы зда роўя пе рай шлi 

да iх прак тыч най рэа лi за цыi. Лю быя 

клi нiч ныя вы пра ба ван нi бiя ла гiч ных 

прэ па ра таў стро га рэг ла мен та ва ныя. 

Ня гле дзя чы на тое што на ша да рож ная 

кар та бы ла ска ро ча ная па ча се, яна бы-

ла цал кам на сы ча на ме ра пры ем ства мi 

па бяс пе цы i вы ка на на. I ця пер бу дуць 

зроб ле ны пер шыя iн' ек цыi на шым пад-

до след ным.

Спе цы я лiст па клi нiч ных да сле да-

ван нях ра сiй скай кам па нii «IФАР МА», 

якая кант ра люе ход вы пра ба ван няў, 

Сяр гей ЧАР НЯК да даў, што доб ра ах-

вот нi ка мi ста лi ад нос на зда ро выя лю дзi. 

Яны мо гуць мець не ка то рыя хра нiч ныя 

за хвор ван нi, але не ў фа зе аб васт рэн-

ня. Гэ та муж чы ны i жан чы ны ва ўзрос це 

ад 18 да 60 га доў.

Ад ным з та кiх доб ра ах вот нi каў, якi 

атры маў пры шчэп ку, стаў мiн ча нiн 

Анд рэй Мят лiц кi. Пра вы пра ба ван нi ён 

да ве даў ся са СМI, за тым знай шоў не-

аб ход ную iн фар ма цыю на сай це Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя.

— Па тэ ле фа на ваў у па лi клi нi ку, па-

цi ка вiў ся, цi мож на стаць ва лан цё рам. 

За пi саў ся, i мя не ада бра лi ў лiк пад до-

след ных. Я заў сё ды раб лю пры шчэп кi 

i асаб лi ва не хва рэю. Мяр кую, гэ та вак-

цы на аба ро нiць мя не i ма iх блiз кiх ад 

ка ра на вi ру са, — па дзя лiў ся мiн ча нiн.

Праз га дзi ну пас ля пры шчэп кi па цы-

ент мо жа па кi нуць па лi клi нi ку.

— Як i пры вак цы на цыi ад гры пу, у 

ча ла ве ка могуць на зi рац ца ня знач нае 

па вы шэн не тэм пе ра ту ры, ла каль ныя 

гi пер тэр мiч ныя рэ ак цыi, — удак лад нiў 

Сяр гей Чар няк.

За доб ра ах вот нi ка мi, якiя атры ма лi 

пры шчэп ку, ура чы-да след чы кi бу дуць 

на зi раць у пер шыя, сё мыя i чатырнац-

цатыя су ткi. Гэ та бу дуць як вi зi ты да-

до му, так i тэ ле фон ны кант роль. Праз 

120-180 дзён ста не зра зу ме ла, атры маў 

ча ла век вак цы ну або пла цэ ба. I толь кi 

праз 180 дзён мож на бу дзе кан чат ко ва 

па цвер дзiць бяс пе ку вак цы ны.

Ар га нi за тар да сле да ван ня пра вёў 

ма нi то рынг ва ўсiх ме ду ста но вах, у якiх 

прой дуць вы пра ба ван нi, i яны атры ма лi 

ста тус да след чых цэнт раў. Усю ды пра-

ве дзе на на ву чан не спе цы я лiс таў.

— На ша па лi клi нi ка ад па вя дае кры-

тэ ры ям для пра вя дзен ня клi нiч ных вы-

пра ба ван няў, i мы ма ем сер ты фi кат. 

Спа дзя ю ся, што па спя хо ва пра вя дзём 

гэ та да сле да ван не i кра i ны атры ма юць 

эфек тыў ны прэ па рат для ба раць бы з 

гэ тай не бяс печ най iн фек цы яй, — ад-

зна чы ла га лоў ны ўрач 28-й па лi клi нi кi 

Ла ры са КА ЗАК.

Як удак лад нiў Дзмiт рый Пi не вiч, ужо 

больш як 4 ты ся чы бе ла ру саў вы ка за ла 

жадан не пры няць удзел у вак цы на цыi.

Але на КРА ВЕЦ.

У РАМ КАХ 
КЛI НIЧ НЫХ ВЫ ПРА БА ВАН НЯЎ

Ка лек тыў Вы да вец ка га до ма «Звяз да» вы каз вае 
шчы рыя спа чу ван нi пер ша му на мес нi ку рэ дак та ра 
га зе ты «Звяз да» На тал лi Ула дзi мi ра ўне Кар пен цы з 
пры чы ны на пат каў ша га яе вя лi ка га го ра — смер цi 
БАЦЬ КI.

Ра дзi маз наў стваРа дзi маз наў ства

ЕС па дае ў суд на Вя лi ка бры та нiю
Еў ра пей скi са юз за пус-

цiў пра цэс су до ва га раз бо-

ру су праць Вя лi ка бры та нii, 

па ве да мiў Euronews. ЕС 

ад пра вiў ула дам Злу ча на-

га Ка ра леў ства афi цый нае 

па ве дам лен не аб па ру-

шэн нi кра i най па гад нен ня аб вы ха дзе са скла ду су поль-

нас цi. Як за явi ла на прэс-кан фе рэн цыi ў Бру се лi кi раў нiк 

Еў ра ка мi сii Урсу ла фон дэр Ля ен, та кiя дзе ян нi звя за ны з 

бры тан скiм за ко на пра ек там аб унут ра ным рын ку, якi су-

пя рэ чыць умо вам здзел кi. «Як вы ве да е це, мы за клi ка лi 

Вя лi ка бры та нiю да кан ца ве рас ня лiк вi да ваць па ру шэн нi ў 

за ко на пра ек це. Бiль прай шоў у тым жа вы гля дзе, па ру шэн-

нi не бы лi лiк вi да ва ныя. Та му Еў ра ка мi сiя вы ра шы ла да-

слаць афi цый нае па ве дам лен не, якое з'яў ля ец ца пер шым 

кро кам пра цэ ду ры лiк вi да цыi па ру шэн няў», — ад зна чы ла 

Урсу ла фон дэр Ля ен i пад крэс лi ла, што ў Лон да на ёсць 

адзiн ме сяц на ад каз.

Но вы ўрад Бель гii пры ве дзе ны да пры ся гi
Но вы фе дэ раль ны ўрад 

Бель гii на ча ле з прэм' ер-

мi нiст рам Аляк сан дэ рам дэ 

Краа пры ве дзе ны да пры-

ся гi. Пра гэ та па ве да мi ла 

на цы я наль нае агенц тва 

Belga. Но вая кi ру ю чая ка-

а лi цыя ўклю чае сем пар тый усiх па лi тыч ных кi рун каў — 

ад са цы я лiс таў да лi бе ра лаў, ва ўрад увай шлi 15 мi нiст-

раў i пяць дзярж сак ра та роў, кi раў нi ком МЗС пры зна ча на 

экс-прэм' ер ко лiш ня га тэх нiч на га ка бi не та Са фi Вiль мес. 

Но вы склад но вай ка а лi цыi ўжо атры маў мя нуш ку «Вi-

валь дзi» — па зна ка мi тым струн ным кан цэр це «По ры 

го да». Гэ та тлу ма чыц ца тым, што ў ка а лi цыю ўвай шлi 

пар тыi з абод вух рэ гi ё наў Бель гii i ўсiх ча ты рох сег мен таў 

па лi тыч на га спект ра, з якi мi ў мяс цо вай па лi тыч най прак-

ты цы аса цы я ва ныя кан крэт ныя ко ле ры. Бель гiй скi кры зiс 

мог бы пра цяг нуц ца i даў жэй, ад нак, па вод ле iн фар ма цыi 

кры нiц ТАСС у Бру се лi i Ант вер пе не, не фар маль ны цiск 

на па лi тыч ныя ко лы кра i ны па чаў аказ ваць бы лы прэм' ер, 

а ця пер кi раў нiк Еў ра пей ска га са ве та Шарль Мi шэль. Ён 

па тра ба ваў, каб Бель гiя атры ма ла паў на вар тас ны ўрад да 

са мi ту кi раў нi коў i ўра даў ЕС 1—2 каст рыч нi ка, на якiм, у 

пры ват нас цi, бу дуць аб мяр коў вац ца фi нан са выя пра гра мы 

ад наў лен ня эка но мi кi ЕС пас ля пан дэ мii, для за цвяр джэн ня 

якiх паў на моц тваў тэх нiч на га ўра да не да стат ко ва.

Пад парт рэ там Мо ны Лi зы 
зной дзе ны сха ва ны ма лю нак

Фран цуз скi ву чо ны Па скаль Кот па ве да мiў, што вы явiў пад 

парт рэ там Мо ны Лi зы ра бо ты Ле а нар да да Вiн чы (так са ма 

вя до мым як «Джа кон да») сха ва ны ма лю нак, пра якi ра ней не 

бы ло вя до ма. Вы ка рыс тоў ва ю чы апа ра ту ру ўлас най вы твор-

час цi, Кот, як сцвяр джа ец ца ў да сле да ван нi, апуб лi ка ва ным 

у ча со пi се Journal of Cultural Heritage, знай шоў сля ды эс кi за, 

якi быў зроб ле ны ў тэх нi цы спаль ве ра. Гэ та зна чыць, што 

Ле а нар да да Вiн чы пе ра нёс ма лю нак на драў ля ную па нэль 

ву га лем праз ад ту лi ны, пра ве дзе ныя ў лi нi ях эс кi за — як па 

тра фа рэ це. Сля ды ву га лю Кот вы явiў ка ля ру кi i лi нii ва ла соў 

на га ла ве Мо ны Лi зы. Ён так са ма лi чыць, што мас так у пра цэ-

се ства рэн ня кар цi ны змя нiў по зу сва ёй ге ра i нi, па вяр нуў шы 

яе га ла ву не па срэд на ў бок гле да ча.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ — 
ВАС ПА ЧУ ЮЦЬ

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лi нii з мэ тай 

па вы шэн ня эфек тыў нас цi ра бо ты са зва ро та мi гра-

ма дзян i юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю-

ра кра тыз му i ця га нi ны, па пе ра твор час цi, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 

якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 3 каст рыч нi ка, з 9.00 да 

12.00 пра вя дуць:

 на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл вы кан ка ма Дзмiт-

рый Мi ка ла е вiч ГА РА ДЗЕЦ КI. Тэл. 8 016 221 31 21;

 на мес нiк стар шы нi Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзi мiр Пят ро вiч ПЕ НIН. Тэл. 8 021 222 22 22;

 на мес нiк стар шы нi Го мель ска га абл вы кан ка ма Анд рэй 

Ва сi ле вiч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Вiк тар 

Фран ца вiч ПРА НЮК. Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Рус лан 

Ба ры са вiч СТРА ХАР. Тэл. 8 022 250 18 69;

 пер шы на мес нiк стар шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма 

Сяр гей Вiк та ра вiч ЛЯЎ КО ВIЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 стар шы ня Мiнск ага гар вы кан ка ма Ула дзi мiр Яў ге-

на вiч КУ ХА РАЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

— Мы i аль ма нах свой пры пад трым цы мяс цо вых улад з 

гэ тай мэ тай за ду ма лi, каб сапраўднае жыц цё праз края знаў-

ства, гiс та рыч ныя, фальк лор ныя, эт на гра фiч ныя вы шу кi 

раз гле дзець, — дзе лiц ца раз ва га мi рэ дак тар i ўкла даль нiк 

«Аст ра ме чаў ска га ру ка пi су» член Са ю за пiсь мен нi каў 

Бе ла ру сi Аляк сандр ВАЛ КО ВIЧ.

На га да ем, што ў рэ дак цый ную ка ле гiю вы дан ня ўва-

хо дзяць ву чо ныя, лi та ра та ры не толь кi з Брэс та, але i з 

Мiн ска так са ма. А на ву ко вы мi кан суль тан та мi аль ма на ха 

з'яў ля юц ца ад ра зу два дак та ры фi ла ла гiч ных на вук — Адам 

Маль дзiс i Iна Швед.

У све жым вы пус ку «Аст ра ме чаў ска га ру ка пi су» ар-

ты ку лы, на ры сы, ка рэс пан дэн цыi края знаў ча га, гiс та-

рыч на га, лi та ра тур на-мас тац ка га ха рак та ру зме шча ны ў 

тра ды цый ных руб ры ках: «Аст ра ме ча ва i аст ра ме чаў цы», 

«На род ныя свя ты i звы чаi Бе рас цей шчы ны», «Скарб нi ца 

на род ных та лен таў», «Лi та ра тур ная ся дзi ба», «Кнiж ная 

за ла», «Ка лаў рот куль тур на га жыц ця», «Ста рон кi гiс то-

рыi», «Бе ла русь па мя тае». Па тра ды цыi вы дан не ба га та 

iлюст ра ва нае. У тым лi ку — i ар хiў ны мi, ста ры мi фо та-

здым ка мi.

Мi ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКI.

АСТ РА МЕ ЧА ВА 
МАЕ СВОЙ ЛЕ ТА ПIС

У чар го вым ну ма ры — 

трэ цiм за 2020 год — 

брэсц ка га края знаў ча га 

аль ма на ха док тар фi ла-

ла гiч ных на вук, кi раў нiк 

ла ба ра то рыi «Фальк-

ла рыс ты ка i края знаў-

ства» Брэсц ка га дзяр-

жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя 

А. С. Пуш кi на Iна ШВЕД 

на гад вае пра тое, што 

ка ляд ныя i ва ла чоб ныя 

пес нi з'яў ля юц ца iдэа-

льнай ма дэл лю ба га-

тай гас па дар кi (ар ты-

кул «Та ка бi ла вэ лы ка 

свын ка iдэ за мною...»: 

воб раз свiн нi ў фальк-

ло ры Бе рас цей шчы ны»). Ча сам i смеш на чы та юц ца 

мно гiя цы та ты, а ча сам за iмi i жыц цё ад ра зу вi даць 

у са мых роз ных пра явах. Прос тае, ся лян скае жыц цё, 

якое i сён ня па тра буе пра ца вi тас цi, руп лi вас цi, дбан ня 

ў гас па дар чых спра вах.


