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• БКК упер шы ню па ста-
вi ла ка лiй у Кi тай па Паў-
ноч ным мар скiм шля ху.

• Ма бiль ная пра гра ма 
для лю дзей з бяс сон нi цай 
ста ла най леп шым стар т-
а пам на «Днi iн вес та ра — 
2020».

• Доб ра ах вот нi кi, якiя 
атры ма лi вак цы ну ад 
COVID-19, ад чу ва юць ся-
бе доб ра.

• Ар хеа ла гiч ную ка лек-
цыю Язэ па Драз до вi ча 
ўпер шы ню прад ста вяць у 
На цы я наль ным гiс та рыч-
ным му зеi.

• Коль касць iн фi цы ра-
ва ных ка ра на вi ру сам жы-
ха роў Зям лi мо жа скла-

даць ка ля 10 %.

КОРАТКА

СТАР.13СТАР.13

Аляк сандр ПА ЦЭ ЕЎ, 
на чаль нiк га лоў на га 
ўпраў лен ня ар га нi за цыi 
ме ды цын скай да па мо гi 
Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя:

«Апош нiм ча сам мы ба чым, 
што рост за хва раль нас цi на 
COVID-19 пра цяг ва ец ца. I ўжо 
за раз мож на ка заць, што гэ та 
дру гая хва ля. Мы на зi ра ем 
ана ла гiч ную кар цi ну ў iн шых 
кра i нах Еў ро пы i све ту. Гэ та 
звя за на з нар маль ным ця чэн нем 
за хва раль нас цi, 
з ха рак та рыс ты ка мi вi ру са. 
У нас ад пра ца ва на ўся сiс тэ ма, 
усе ал га рыт мы ака зан ня 
мед да па мо гi, усе клi нiч ныя 
пра та ко лы. Мы ства ры лi 
сiс тэ му, якая па ка за ла сваю 
эфек тыў насць. У нас ёсць 
вы раз ныя па дзе лы па то каў 
па цы ен таў па цяж кас цi 
за хвор ван ня. Лож ка ва га фон ду 
да стат ко ва. Да стат ко выя 
ма гут нас цi анес тэ зi ё ла га-рэ-
анi ма цый най служ бы, ШВЛ. 
За апош нiя не каль кi ме ся цаў 
знач на па леп шы ла ся сi ту а цыя 
па за бес пя чэн нi кiс ла род ны мi 
пунк та мi. Сiс тэ ма ахо вы 
зда роўя ў цэ лым га то ва 
да пра цы. Пра фе сi я на лы 
ве да юць пра та ко лы, у iх 
ёсць во пыт ра бо ты. Акра мя 
та го, сiс тэ ма ахо вы зда роўя 
за бяс пе ча на ле ка мi для 
ака зан ня мед да па мо гi. Для 
су пра цоў нi каў да стат ко ва 
срод каў iн ды вi ду аль най 
ахо вы».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4СТАР. 4

САРТАВАЦЬ 
СМЕЦЦЕ МОЖНА 
ТВОРЧА

ЦІ 
ЗАПАТРАБАВАНАЯ 
«ЮВЕЛІРКА» 
Ў НАШЫ ДНІ?
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Толь кi ў «Звяз дзе»Толь кi ў «Звяз дзе»

«УСМI ХА ЮЦ ЦА 
КВЕТ КI ЛА БЕ ЛII...»

НЕ ВЯ ДО МЫЯ РУ КА ПI СЫ ЧА ТЫ РОХ ВЕР ШАЎ КА РАТ КЕ ВI ЧА
Ужо хут ка мы ад зна чым 90-год дзе кла сi ка бе ла рус кай лi та ра ту ры Ула дзi-

мi ра Ка рат ке вi ча, якi вель мi не лю бiў, ка лi яго на зы ва лi ра ман ты кам. Але 

ство ра ны iм са праў ды ра ман тыч ны воб раз Бе ла ру сi — ге ра iч най, шля хец-

кай, ста ра свец кай, iн сур генц кай — пры цяг нуў да бе ла ру шчы ны не ад но 

па ка лен не лi та ра та раў. I пры цяг вае да гэ туль — ле тась са май пра да ва най 

кнi гай Бе ла ру сi ста лi «Ка ла сы пад сяр пом тва iм». Спад чы на Ула дзi мi ра 

Ка рат ке вi ча, як спад чы на кож на га ге нi яль на га твор цы, — не вы чэрп ная 

кры нi ца для вы ву чэн ня. Бо ўвесь час ад кры ва юц ца но выя фак ты, зна-

хо дзяц ца но выя ма тэ ры я лы. Тут ма юць каш тоў насць лю быя ар тэ фак ты: 

скрэм за ная па пер ка цi да роў ны над пiс на кнi зе, служ бо вая за ява цi хай 

са бе ра ху нак з кра мы, якi ча мусь цi за хоў ваў кла сiк. Ну а са мае жа да нае 

для на ву коў цаў — вя до ма, знай сцi ру ка пi сы. На ват ка лi гэ та вя до мыя тво-

ры — ары гi на лы, на пi са ныя ру кой аў та ра, мо гуць рас ка заць вель мi шмат 

i пры нес цi са праўд ныя ад крыц цi.

Ад ной чы не вя до мыя ра ней ру ка пi сы ча ты рох вер шаў Ула дзi мi ра Ка рат-

ке вi ча тра пi лi да га лоў на га рэ дак та ра вы да вец тва «Мас тац кая лi та ра ту ра» 

паэ та Вiк та ра Шнi па. Вось што рас па вя дае пра гэ та Вiк тар Ана то ле вiч:

— Вяс ной 2010 го да, ка лi ў «Мас тац кай лi та ра ту ры» рых та ва ла ся да 

дру ку кнiж ка пра кам па зi та ра Яў ге на Гле ба ва, яго  жон ка Ла ры са Ва сi леў на, 

се дзя чы ў мя не ў ка бi не це, рап там ска за ла: «Я ха чу зра бiць вам не вя лi кi па-

да ру нак. У мя не ёсць ча ты ры вер шы Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, якiя ён па да рыў 

мне ў 1964 го дзе. Я ра ней ду ма ла iх ад даць ад на му паэ ту, але пе ра ду ма ла. 

Ад даю вам». Чым каш тоў ныя гэ тыя ру ка пi сы? У пер шую чар гу — гэ та ары-

гi на лы. I яшчэ тым, што ў «Ра ман се Ма ры лi», ка лi па раў ноў ваць ру ка пiс i 

пуб лi ка цыю вер ша ў збо ры тво раў, што вы хо дзiць у 25 та мах, ёсць ча ты ры 

рад кi, якiя зу сiм не вя до мыя чы та чам i, маг чы ма, да след чы кам твор час цi 

Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча. Ды i ў ас тат нiх ру ка пiс ных тво рах 

ёсць не вя лi кiя ад роз нен нi ад кнiж ных.

Без бю ра кра тыiБез бю ра кра тыi

Што вi даць 
праз «ад но акно»?

Атры ман не да вед кi не па вiн на быць свя там, 
якое пас ля ты дзень ад зна ча юць усёй сям' ёй

Па вя лi чыць коль-

касць пра цэ дур, 

якiя мо гуць аказ-

вац ца па прын цы-

пе «ад но акно», 

каб лю дзi не ха-

дзi лi па мност-

ву ка бi не таў, па 

мi нi му ме тра цi лi 

свой час i срод-

кi i атрым лi ва лi 

комп лекс па слуг 

ад на мо мант на. 

За ха ваць мi нi-

маль ную коль касць да ку мен таў, якiя не аб ход на прад стаў-

ляць для кож най пра цэ ду ры, вы клю чыў шы з пе ра лi ку 

па пе ры, без якiх мож на абы сцi ся, звяр та ю чы ся ў служ бу 

«ад но акно». Ар га нi за ваць па кет ны прын цып ака зан ня 

па слуг, каб лю дзi маг лi па ад ной за яве атры маць цэ лы 

комп лекс да ку мен таў. Зра бiць як ма га больш пра цэ дур 

элект рон ны мi, каб па слу гу мож на бы ло за ка заць праз 

iн тэр нэт. Та кiя пла ны ста яць пе рад служ бай «ад но акно» 

кра i ны. Рэа лi за ва ныя i за ду ма ныя но ва ўвя дзен нi, а так-

са ма спе цы фi ку ра бо ты спе цы я лiс таў служ бы аб мер ка-

ва лi на рэс пуб лi кан скiм се мi на ры «Най леп шыя прак ты кi 

ажыц цяў лен ня ад мi нiст ра цый ных пра цэ дур 

i перс пек ты вы да лей ша га раз вiц ця» ў Лi дзе.

39-га до вы жы хар вёс кi Кар дон Шу мi лiн ска га ра ё на Аляк сандр 

ЛI ТОЎ КА ў воль ны час зай ма ец ца ўпа рад ка ван нем свай го пад вор ка. Ён 

пра цуе ка ча га рам у Мi ка ла еў скай баль нi цы са цы яль на га до гля ду, але 

до ма вяс ко вец шчы руе з дрэ вам — цяс ля рыць i ста ляр нi чае. Пе ра вёз з 

су сед няй вёс кi дзе даў дом, аб ша ля ваў, зра бiў пры бу до ву. На даў гас па-

дар чым бу дын кам су час ны вы гляд, А вось гэ тае дрэ ва ён пры ста са ваў 

пад «клум бу» — на iм бу дуць ста яць гарш кi i ва зо ны з квет ка мi — так 

за мо вi ла яму жон ка. По бач на iн шым дрэ ве мес цiц ца до мiк — па да ру нак, 

якi не каль кi га доў та му Аляк сандр зра бiў свай му сы ну Дзя нi су.

— Мне па да ба ец ца жыць у вёс цы, бу да ваць, май стра ваць, зай мац ца 

ды зай нам пры ся дзiб на га ўчаст ка, — га во рыць дбай ны гас па дар.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

На сва iм кар до неНа сва iм кар до не


