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Воль га МАР ШАЛ КА, 
на чаль нік упраў лен ня 
кад ра вай па лі ты кі, уста ноў 
аду ка цыі Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя:

«Ахо ва зда роўя, ме ды цын скія 
тэх на ло гіі раз ві ва юц ца так 
імк лі ва, што дзе ю чы за кон, 
які аб наў ляў ся ўся го ча ты ры 
га ды та му, ужо па тра буе 
ка рэк ці роў кі. У 2019 го дзе 
пла ну ец ца рас пра ца ваць но вую 
рэ дак цыю за ко на аб ахо ве 
зда роўя. Пры рас пра цоў цы 
бу дуць раз гля дац ца ў тым лі ку 
пы тан ні бія эты кі, да тыч ныя 
рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій, 
транс план та ло гіі, кла на ван ня 
і ін шыя. За ка на даў ча за ма цу юць 
і нор мы ме ды цын скай эты кі і 
дэ ан та ло гіі. Пра ект ад па вед най 
па ста но вы Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя пад рых та ва ны. 
Па ста но ва да зво ліць унес ці ў 
служ бо выя аба вяз кі ме ды цын скіх 
ра бот ні каў увесь пе ра лік па 
этыч ных мо ман тах, ча го ра ней 
мы не маг лі зра біць. Гэ та бу дзе 
пра ва вы да ку мент».
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Тэр мі но ва ў ну марТэр мі но ва ў ну мар  

ЗАР ПЛА ТЫ МЕ ДЫ КАЎ 
І ПЕ ДА ГО ГАЎ ПАД ВЫ СЯЦЬ 

З 1 ВЕ РАС НЯ
У Бе ла ру сі па вы ша юц ца 

та рыф ныя стаў кі пе да го гам 
і ра бот ні кам сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя, а так са ма та рыф-
ная стаў ка пер ша га раз ра ду 
ўсім бюд жэт ні кам. Ад па вед-
ны пра ект па ста но вы Са ве та 
Мі ніст раў пад рых та ва ны па 
да ру чэн ні кі раў ні ка дзяр жа-
вы і адоб ра ны ім, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў Мі ніс тэр стве пра цы 
і са цы яль най аба ро ны.

Пра ду гле джа на па вы шэн-
не з 1 ве рас ня за ра бот най 
пла ты асоб ным ка тэ го ры ям 
ра бот ні каў ахо вы зда роўя і 
аду ка цыі за кошт уста наў-
лен ня па вы шэн ня та рыф ных 
ста вак, акла даў і да плат. 
Так, пе да га гіч ным ра бот ні-
кам (уклю ча ю чы асоб з лі ку 
пра фе сар ска-вы клад чыц ка-
га скла ду) і па моч ні кам вы ха-
валь ні каў дзі ця чых да школь-
ных уста ноў пра ду гле джа на 
па вы шэн не та рыф ных ста вак 
на 20 %. Да пла ты ўра чоў і ме-
ды цын скіх сяс цёр па вы сяць у 
па ме ры 20 % і 13 % ад па вед-
на. Па вы шэн не акла даў пра ві-
за раў, фар ма цэў таў, фі зі каў, 
хі мі каў, бі ё ла гаў скла дзе ад 
40 да 100 ц%. Пра ду гледж-
ва ец ца па вы шэн не з 1 каст-
рыч нi ка 2018 го да та рыф най 
стаў кi пер ша га раз ра ду з 34 
да 35,5 руб лёў ра бот нi кам 
бюд жэт най сфе ры ў цэ лым.
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РЭ ЛЬЕФ 
ПЕ РА МОЖ ЦАЎ

Як пад На ва груд кам 
рых ту юць перс пек тыў ных бія тла ніс таў

Ад ным з са мых па пу ляр ных ві даў спор ту ў На ва груд скім ра ё не 
з'яў ля ец ца бія тлон, ім зай ма ец ца ка ля 300 дзя цей у рэ гі ё не. Тлу-
ма чэн не прос тае — у ра ё не ёсць уні каль ная спар тыў ная шко ла, 
якая ўжо доў гія га ды рых туе вы са как лас ных спарт сме наў у 
гэ тым ві дзе спор ту. Яна раз мяс ці ла ся ў вёс цы Ся лец.

Спар тыў на-бія тлон ны комп лекс зна хо дзіц ца за адзін кі ла метр ад 
са ма га «вы со ка га» го ра да ў Бе ла ру сі. Тут вы рас лі та кія вя до мыя спарт-
сме ны, як удзель ні ца алім пій скіх гуль няў Люд мі ла Анань ка, чэм пі ён кі 
све ту па лет нім бія тло не Тац ця на Шын тар, Алі на Са вос цік, Вік то рыя 
Шым ко. Уся го вы ха ван ца мі ДЮСШ № 1, якая мес ціц ца ў Сяль цы, на 
між на род ных спа бор ніц твах, у тым лі ку чэм пі я на тах све ту, Еў ро пы, 
Куб ках све ту, за ва я ва на 54 ме да лі.

Сё ле та бія тлон ная ба за са ста жам аб на ві ла ся і на бы ла но вы вы гляд. 
Фе дэ ра цы яй бія тло на бы ло вы ра ша на пра вес ці ў Сяль цы І этап Куб ка Бе-
ла рус кай фе дэ ра цыі бія тло на па лет нім бія тло не. Каб пры няць гэ ты тур нір 
на леж ным чы нам, не аб ход на бы ло па леп шыць не ка то рыя 
склад ні кі аб' ек та. 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ:

«Свет бе ла рус кай лі та ра ту ры 
сён ня прос та бяз меж ны»

Мі ністр ін фар ма цыі — пра ты ра жы і асоб ні кі, 
кла сі каў і су час ні каў і пра тое, 

якой бы кні гай па хва ліў ся Ска ры ну
Ужо заўт ра ў Іва на ве рас пач нуц ца пер-

шыя ме ра пры ем ствы юбі лей на га, 25-га 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. Як заў-

сё ды, свя та для тых, хто пі ша, і для 

тых, хто лю біць чы таць, збя рэ гас цей 

з усёй кра і ны і з-за ме жаў Бе ла ру сі. 

Асноў ным яго ар га ні за та рам па тра-

ды цыі вы сту пае Мі ніс тэр ства ін фар ма-

цыі. Та му цал кам ла гіч на пе рад Днём 

бе ла рус ка га пісь мен ства пра ўлас на 

пісь мен ства «і ва кол яго» па гу та рыць 

з мі ніст рам ін фар ма цыі Аляк санд рам 

КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧАМ.

— Аляк сандр Мі ка ла е віч, ле тась Дзень бе ла рус ка га пісь мен-

ства пра хо дзіў пад эгі дай 500-год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка-

ван ня — тэ ма, якая да на ша га пісь мен ства мае са мае не па срэд-

нае да чы нен не, і прай шло свя та з вя лі кім раз ма хам, са праў ды 

маш таб на. Сё ле та тэ ма — ма лая ра дзі ма — так са ма маш таб ная, 

вы ма гае дэ та лё вай пад рых тоў кі, да та го ж сам Дзень пісь мен-

ства юбі лей ны, 25-ы. Як вы лі чы це, сё ле та ўдас ца ўтры маць тую 

план ку, той уз ро вень, уз ня ты год на зад?

— Ча му б і не? Лю дзі, якія пра цу юць над ар га ні за цы яй свят ка ван ня, 
ад каз ныя. У Іва наў скім ра ё не кі раў ні ком на пра ця гу бо лей як дзе ся ці 
га доў Юрый Бі сун. Ча ла век да свед ча ны, гра мат ны, ці-
каў ны і да асвет ніц тва, куль ту ры. 
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ПАД ПУНСОВЫМІ ВЕТРАЗЯМІПАД ПУНСОВЫМІ ВЕТРАЗЯМІ

Квет ка во ды ЖКГ Ча чэр ска Жан на БОРТ-

НІ КА ВА і Лі дзія ГА ТОЎ ЧЫ КА ВА з вяс ны да 
во се ні кла по цяц ца аб пры га жос ці свай го род на га 
го ра да, з лю боўю і на стро ем на вод зяць па ра дак 
на ву лі цах, азе ля ня юць іх, пад стры га юць рас лі-
ны. У не вя лі кім го ра дзе пят нац цаць клум баў, 
пом ні каў і кам па зі цый з квет ка мі, і да кож най з 

іх пры кла лі свае ру кі гэ тыя пра ца ві тыя жан чы ны. 
І га ра джа не, і гос ці го ра да лю бу юц ца на гэтыя 
«зя лё ныя тво ры», ро бяць сэл фі на іх фо не.

— Нам хо чац ца, каб Ча чэрск быў не толь кі 
чыс ты, пры го жы, але і ад мет ны, на быў свой 
не паў тор ны твар, — ка жа Жан на Борт ні ка ва, 
і ка ле га з ёй цал кам згод ная.

Ча чэр скую «бры ган ці ну» пад пун со вы мі вет-
ра зя мі Жан на і Лі дзія лю бяць асаб лі ва, бо не-
звы чай ная клум ба зна хо дзіц ца ка ля аў та стан-
цыі — яна як та ліс ман, як абя рэг, «су стра кае і 
пра во дзіць» па да рож ні каў...

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.


