
9 жніўня 2018 г.2 НАДЗЁННАЕ
ДЫЯ ЛОГ З МО ЛАД ДЗЮ 

ПРА МО ЛАДЗЬ
ад быў ся пад час рэс пуб лі кан ска га се мі на ра-прак ты ку ма на Го мель шчы не

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ІВАН ДУ КЕ 
ЎСТУ ПІЎ НА ПА СА ДУ ПРЭ ЗІ ДЭН ТА КА ЛУМ БІІ

Цы ры мо нія інаў гу ра-

цыі ад бы ла ся на пло шчы 

Ба лі ва ра ў Ба га це —

цэнт раль най пло шчы 

кра і ны. Уся го на ёй 

пры сут ні ча лі кі раў ні кі 

10 дзяр жаў і дэ ле га цыі 

яшчэ 17 кра ін. Ду ке ра зам з жон кай і тры ма дзець мі 

пеш шу прый шоў на пло шчу па пры лег лай ву лі цы ў су-

пра ва джэн ні ар кест ра і ахо вы. Пас ля вы ка нан ня дзяр-

жаў на га гім на ён пры нёс пры ся гу прэ зі дэн та Ка лум біі, 

пас ля ча го над зеў прэ зі дэнц кую стуж ку і стаў но вым 

кі раў ні ком дзяр жа вы. Па вы ні ках вы ба раў кан ды дат

ад пра вых сіл 42-га до вы Іван Ду ке на браў амаль 

54 пра цэн ты га ла соў вы бар шчы каў. Ён стаў са мым ма-

 ла дым прэ зі дэн там Ка лум біі за апош нія 70 га доў, пры-

чым толь кі на адзін ча ты рох га до вы тэр мін без пра ва 

пе ра вы бран ня, якое бы ло ад ме не на ў 2015 го дзе пры 

яго па пя рэд ні ку Ху а не Ма ну э лі Сан та се. Ду ке пай шоў 

на вы ба ры ад пар тыі «Дэ ма кра тыч ны цэнтр», лі дар 

якой экс-прэ зі дэнт Аль ва ра Уры бе лі чыц ца заў зя тым 

пра ціў ні кам да сяг ну тых ра ней мір ных па гад нен няў з 

паў станц кай ар га ні за цы яй Рэ ва лю цый ныя ўзбро е ныя 

сі лы Ка лум біі (РУСК). Сам Ду ке ўжо за явіў, што не мае 

на ме ру раз ры ваць мір ныя да га во ры з РУСК.

У ЛІ ВІІ ПА ПРА СІ ЛІ ПУ ЦІ НА АСА БІС ТА ЎМЯ ШАЦ ЦА
ВА ЎРЭ ГУ ЛЯ ВАН НЕ КРЫ ЗІ СУ Ў КРА І НЕ

Вы ра шэн не лі вій-

ска га кры зі су па тра буе 

ўмя шан ня з бо ку Ра сіі і 

аса біс та яе прэ зі дэн та 

Ула дзі мі ра Пу ці на. Пра 

гэ та ў ін тэр в'ю РІА «На-

ві ны» за явіў афі цый ны 

прад стаў нік Лі вій скай на цы я наль най ар міі (ЛНА) бры-

гад ны ге не рал Ахмед аль-Міс ма ры. Ка ман да ван не ЛНА 

мае рэ гу ляр ныя кан так ты з МЗС і Мі на ба ро ны Ра сіі. 

Мар шал Ха лі фа Хаф тар не ад на ра зо ва за апош нія не-

каль кі га доў на вед ваў Маск ву для су стрэч з кі раў ні ка мі 

ра сій ска га МЗС і Мі на ба ро ны, а так са ма з сак ра та ром 

Са ве та бяс пе кі. У Лі віі ця пер па нуе двое ўлад дзе: на 

ўсхо дзе кра і ны ў го ра дзе Таб рук за ся дае абра ны на-

ро дам пар ла мент, а на за ха дзе ў ста лі цы Тры па лі кі-

руе сфар мі ра ва ны пры пад трым цы ААН і Еў ро пы ўрад 

на цы я наль най зго ды на ча ле з Фа е зам ас-Са ра джам. 

Ус ход нія ўла ды кра і ны дзей ні ча юць не за леж на ад Тры-

па лі і су пра цоў ні ча юць з на цы я наль най ар мі яй на ча ле 

з мар ша лам Ха лі фой Хаф та рам, якая вя дзе за цяж ную 

вай ну з іс ла міс та мі. Пад трым ку Хаф та ру за ме жа мі Лі віі 

аказ ва юць Егі пет і Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты. Так са-

ма ён пад трым лі вае цес ныя су вя зі з Маск вой. У па чат ку 

сту дзе ня 2017 го да мар шал Хаф тар пад ня ўся на борт 

авія нос ца «Ад мі рал Куз ня цоў», які ў той час вяр таў ся з 

Сі рыі, дзе вы кон ваў ба я выя за да чы. Там ён узяў удзел 

у ві дэа кан фе рэн цыі з мі ніст рам аба ро ны Ра сіі Сяр ге ем 

Шай гу. Па да ных СМІ, па вы ні ках гэ тых пе ра га во раў 

Ра сія па га дзі ла ся па ста віць мар ша лу зброю на су му 

два міль яр ды до ла раў.

ЭКС-ПРЭМ' Е РУ МА ЛАЙ ЗІІ 
ПА ГРА ЖАЕ 45 ГА ДОЎ ТУР МЫ

Суд Ма лай зіі прад' явіў аб ві-

на ва чан ні экс-прэм' е ру кра і ны 

На джы бу Ра за ку ў па ру шэн ні 

за ко на аб ба раць бе з ад мы ван нем гро шай і фі нан-

са ван ні тэ ра рыз му, а так са ма атры ман ні да хо даў ад 

не за кон най дзей нас ці і рас тра це больш як 10 міль ё наў 

до ла раў з дзяр жаў на га фон ду SRC Іnternatіonal. Гэ тыя 

срод кі бы лі пе ра ве дзе ныя на аса біс тыя ра хун кі Ра за ка. 

Акра мя та го, су до вая ка ле гія за да во лі ла па тра ба ван не 

дзяр жаў на га аб ві на ваў цы пе ра даць спра ву ў Вяр хоў ны 

суд. Бы лы прэм' ер за явіў аб сва ёй не ві на ва тас ці. Як 

па ве дам ля ец ца, Ра за ку па гра жае да 45 га доў па збаў-

лен ня во лі ў вы пад ку вы ня сен ня яму аб ві на ваў ча га 

пры су ду па трох эпі зо дах кры мі наль най спра вы. Гэ та 

ўжо дру гое з'яў лен не бы ло га кі раў ні ка ўра да Ма лай зіі ў 

су дзе за апош ні час. На па чат ку лі пе ня ён быў за тры ма-

ны пра ва ахоў ны мі ор га на мі ў су вя зі з аб ві на ва чан ня мі ў 

зло ўжы ван ні ўла дай. Ад нак суд за да во ліў ха дай ніц тва 

аба ро ны і вы пус ціў экс-прэм' е ра пад за клад.

Вы со кія тэх на ло гііВы со кія тэх на ло гіі  

Дзі ця чыя хі рур гі пла ну юць 
да па ма гаць ма лым 

яшчэ да іх на ра джэн ня
За сем ме ся цаў бя гу ча га го да ў РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі 

па сту пі лі 10 па цы ен таў з апё ка мі стра ва во да і 130 ма лых 

з ін ша род ны мі прад ме та мі ў ар га ніз ме. У 2017 го дзе та-

кіх па цы ен таў бы ло 18 і 326 ад па вед на.

Як рас ка заў ды рэк тар цэнт ра, га лоў ны па за штат ны дзі-

ця чы кар дыя хі рург Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Кан стан-

цін ДРАЗ ДОЎ СКІ, коль касць дзя цей, якія цер пяць ад апё каў 

стра ва во да, ня гле дзя чы на ўсе па пя рэ джан ні і пра фі лак тыч-

ную ра бо ту, не змян ша ец ца апош нія 5—10 га доў. Пры чым 

у 95 пра цэн тах вы пад каў ві на за гэ тыя зда рэн ні кла дзец ца на 

баць коў. Вы па дак у Гор ках, дзе ад на га до вае дзі ця атры ма ла 

хі міч ныя апё кі по лас ці ро та і стра ва во да, аб са лют на ты по вы. 

Ме на ві та да рос лыя пе ра лі лі вад касць для ачы шчэн ня ка на лі-

за цый ных труб з на яў нас цю кіс ла ты ў плас ты ка вую бу тэль ку 

з-пад га зі ра ва на га на піт ку. Ка лі баць кі вы ка рыс тоў ва юць для 

за хоў ван ня агрэ сіў ных вад ка сцяў звы чай ную та ру, пры чым не 

вель мі кла по цяц ца пра тое, каб у дзі ця ці не бы ло да яе до сту пу, 

гэ та, як пра ві ла, за кан чва ец ца тра гіч на.

— Пры бліз на 80 пра цэн таў дзя цей, якія па сту па юць да нас, — 

ма лыя ад го да да 2,5 го да, — рас каз вае за гад чык ад дзя-

 лен ня эк стран най хі рур гіі РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі Ігар СЯЎ-

КОЎ СКІ. — Гэ та ме на ві та той уз рост, ка лі дзі ця спа сці гае свет, 

каш туе рэ чы на смак і цяг не ў рот усё, што яму трап ля ец ца...

А вось коль касць дзя цей, якія пра глы ну лі ін ша род ныя прад-

ме ты, у гэ тым го дзе змен шы ла ся пры клад на на 20—30 пра цэн-

таў. Пас ля з'яў лен ня ў аба ро це ма нет ме на ві та гэ ты прад мет 

час цей за ўсё вы му ша ны бы лі да ста ваць з дзі ця чых ар га ніз маў 

хі рур гі. Вось і сё ле та бы ло 78 та кіх вы пад каў. А ў 18 вы пад ках 

хі рур гам да вя ло ся вы ра тоў ваць дзя цей, якія пра глы ну лі ба та-

рэй кі. На шчас це, абы шло ся без тра гіч ных зы хо даў. Так са ма 

дзе ці глы та лі дроб ныя дэ та лі ца цак, за пін кі, за вуш ні цы... Усе 

ін ша род ныя прад ме ты, якія не маг лі вый сці на ту раль ным шля-

хам, вы да ля лі ся з да па мо гай эн да ска піч най тэх ні кі.

Асоб на Кан стан цін Драз доў скі спы ніў ся на да сяг нен нях дзі-

ця чай хі рур гіі. З кан ца 2017 го да бы ло пра ве дзе на ўжо ка ля 

20 апе ра цый па ля чэн ні па ру шэн няў рыт му сэр ца ў дзя цей 

ва ўзрос це 5—6 га доў. Ра ней па цы ен ты з та кой па та ло гі яй 

апе ры ра ва лі ся толь кі ва ўзрос це 15—17 га доў, а да гэ та га іх 

пад трым лі ва лі ме ды ка мен тоз най тэ ра пі яй.

«У мі ну лым го дзе па сту пі ла спе цы яль нае аб ста ля ван не і 

мы па ча лі ра біць пер шыя апе ра цыі ў дзя цей з пя ці га доў. Гэ та 

зна чыць, што яны не бу дуць 10 га доў ча каць, пры ма ю чы сур'-

ёз ныя прэ па ра ты, а ўжо ў да школь ным уз рос це атры ма юць 

не аб ход ную да па мо гу. Та кія дзе ці змо гуць жыць паў на вар тас-

ным жыц цём, ву чыц ца, зай мац ца спор там, тан ца ваць... У год 

па тра бу ец ца ад 80 да 100 та кіх апе ра цый. Ця пер мы кож ны 

ты дзень вы кон ва ем іх як мі ні мум дзве-тры, а то і ча ты ры. Гэ та 

адзін з сур' ёз ных пра рыў ных мо ман таў у на шай ра бо це!».

Так са ма бе ла рус кія дзі ця чыя хі рур гі пер шы мі на пост са вец-

кай пра сто ры зай ме лі най ноў шы брон хас ка піч ны комп лекс, які 

да зва ляе ра біць брон хас ка пію дзет кам з ва гой це ла ад ад на го 

кі ла гра ма. З імк лі вым раз віц цём рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій у 

кра і не ўсё час цей ста лі на ра джац ца дзе ці з не вя лі кай ма сай це ла і 

праб ле ма мі пры ро джа на га ха рак та ру. Най ноў шы брон хас коп мае 

дыя метр уся го 1,8 мі лі мет ра і да зва ляе ды яг нас та ваць і ля чыць 

па та ло гіі тра хеі і брон хаў у дзя цей, якія ва жаць уся го кі ла грам!

А не каль кі ме ся цаў та му бе ла рус кія дзі ця чыя кар дыя хі рур гі 

ўпер шы ню ў кра і не здзейс ні лі апе ра цыю па за ме не кла па на 

лё гач най ар тэ рыі пра зскур ным до сту пам праз пра свет са су да.

Пер шым па цы ен там, яко му пра вя лі та кое ўмя шан не, стаў 

12-га до вы хлоп чык са скла да ным пры ро джа ным па ро кам сэр ца.

— Дзе ці з та кой па та ло гі яй да 10—12 га доў пе ра но сяць ужо па 

тры-ча ты ры скла да ныя апе ра цыі. Яны су пра ва джа юц ца раз рэ зам 

груд ной клет кі, спы нен нем сэр ца па цы ен та і яго пад клю чэн нем да 

апа ра та штуч на га кро ва зва ро ту. Апе ра цыя скла да ная тэх ніч на, 

да стат ко ва траў ма тыч ная і спа лу ча ная з вы со кай ры зы кай для

па цы ен та. Дзе ці рас туць, і пра тэ зы трэ ба рэ гу ляр на за мя няць. 

А ця пер мы змаг лі да ста віць кла пан у лё гач ную ар тэ рыю эн да вас-

ку ляр ным спо са бам, — рас тлу ма чыў Кан стан цін Драз доў скі.

Яшчэ адзін вель мі перс пек тыў ны на ву ко вы пра ект спе цы я-

ліс ты РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі збі ра юц ца рэа лі зоў ваць ра зам з 

РНПЦ «Ма ці і дзі ця» (за раз ён пра хо дзіць уз гад нен не і экс пер-

ты зу). Яго мэ та — да па маг чы дзе цям з пры ро джа най гры жай 

дыя фраг мы яшчэ да іх на ра джэн ня (у пе ры яд ця жар нас ці ма ці). 

Гэ та вель мі цяж кая па та ло гія, і больш як 50 пра цэн таў та кіх 

дзе так гі нуць пас ля на ра джэн ня.

Уся го ў РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі вы кон ва ец ца за год ка ля пя ці 

ты сяч апе ра цый, з іх 1100—1200 ро бяц ца на сэр цы.

— Аб' ёмы экс пар ту бе ла рус кіх ме ды цын скіх па слуг у дзі ця-

чай хі рур гіі скла да юць 120—140 ты сяч до ла раў у год. Геа гра фія 

экс пар ту — бліж няе за меж жа: Ра сія, Укра і на, ёсць па цы ен ты з 

Мал до вы і Ка зах ста на, — рас ка заў Кан стан цін Драз доў скі. — 

Не каль кі ме ся цаў та му ка ман да з трох ча ла век удзель ні ча ла 

ў вы стаў цы ва Уз бе кі ста не. Бе ла рус кія спе цы я ліс ты ар га ні за-

ва лі ў рам ках фо ру му скры нінг пры ро джа ных па ро каў сэр ца. 

На кан суль та цыю ак тыў на пры хо дзі лі дзе ці з баць ка мі, і, як 

вы нік, — пер шы па цы ент з Уз бе кі ста на ўжо пра апе ры ра ва ны 

ў РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Но выя фор мы ўза е ма дзе ян ня 

ўла ды і мо ла дзі на пра ця гу 

двух дзён аб мяр коў ва лі ка ля 

350 прад стаў ні коў дзяр жаў ных 

ор га наў і ве дам стваў, 

аб лас ной і ра ён най вер ты ка лі, 

гра мад скіх ар га ні за цый, 

дэ пу тац ка га кор пу са з усіх 

аб лас цей кра і ны.

У пер шы дзень удзель ні кі рэс-

пуб лі кан ска га се мі на ра-прак ты ку ма 

«Удас ка на лен не дзей нас ці ў рэа лі-

за цыі дзяр жаў най ма ла дзёж най па-

лі ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь» на ве да лі 

Ло еў і Рэ чыц кі ра ён, у дру гі — плён на 

пра ца ва лі ў Рэ чы цы. Дэ ле га ты азна-

ё мі лі ся з ра бо тай уста ноў аду ка цыі і 

куль ту ры, прад пры ем стваў рэ гі ё на. 

На кож ным з аб' ек таў гас цям імк ну-

лі ся па ка заць не стан дарт ныя фор мы 

ра бо ты з мо лад дзю.

Рэс пуб лі кан ская тэ ма тыч ная вы-

стаў ка, раз ме шча ная ў па ла цы куль-

ту ры «Наф та вік», за да ла тон гу тар цы 

пра са праўд ныя праб ле мы, якія хва лю-

юць тых, хто за раз пра цуе з мо лад дзю. 

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі На тал ля КА ЧА НА ВА пад-

крэс лі ла, што ак ту аль ныя пы тан ні бы лі 

па стаў ле ны кі раў ні ком дзяр жа вы:

— Важ на вы ка наць да ру чэн ні, 

якія бы лі агу ча ны на V Усе бе ла рус кім 

на род ным схо дзе, Рэс пуб лі кан скім 

пе да га гіч ным са ве це, ін шых ме ра-

пры ем ствах і на ра дах, дзе бы лі да-

дзе ны кан крэт ныя да ру чэн ні па ра-

бо це з мо лад дзю. Без су мнен ня, гэ та 

аб мен во пы там. Шмат пы тан няў, якія 

хва лю юць усіх, хто сён ня пра цуе з 

мо лад дзю, у тым лі ку дзяр жаў ныя 

ор га ны кі ра ван ня. Мы са бра лі ся, 

каб у пра цэ се аб ме ну мер ка ван-

ня мі ўдак лад ніць, што яшчэ трэ ба 

зра біць, маг чы ма, на за ка на даў чым 

уз роў ні. На прык лад, зу сім ня даў на 

пад час апош ня га з'ез да БРСМ бы лі 

агу ча ны пра па но вы па па ве лі чэн ні 

ма ла дзёж на га ўзрос ту: не 31 год, а 

кры ху бо лей, бо сён ня зу сім ін шая 

пра цяг ласць жыц ця. На пэў на, ёсць 

і не ка то рыя ін шыя пы тан ні: пра фе-

сій ная ары ен та цыя стар ша клас ні каў, 

атры ман не аду ка цыі і пра ца ўлад ка-

ван не, ра бо та па па тры я тыч ным вы-

ха ван ні мо ла дзі.

Мі ністр аду ка цыі Беларусі Ігар 

КАР ПЕН КА ад зна чыў, што сён ня 

нель га пра ца ваць з мо лад дзю толь кі 

ін ту і тыў на. Па ві нны быць на ву ко вы і 

прак тыч ны па ды ходы. Кі раў нік ве дам-

ства рас ка заў, што ў краіне рас пра цу-

юць стра тэ гію раз віц ця дзяр жаў най 

ма ла дзёж най па лі ты кі да 2030 го да.

Фар мі ра ван не са цы яль на ак тыў-

най асо бы ма ла до га ча ла ве ка — ся -

род стра тэ гіч ных кі рун каў. Да рэ чы, 

у но вым на ву чаль ным го дзе пра па ну -

ец ца рэа лі за ваць пра ект «Шко ла ак-

тыў на га гра ма дзя ні на» ва ўста но вах 

аду ка цыі. Ён да па мо жа сфар мі ра ваць 

са цы яль на ак тыў на га гра ма дзя ні на. 

Дру гі кі ру нак — удас ка на лен не праф-

ары ен та цый най ра бо ты. Для на ву чэн-

 цаў 10 кла саў уво дзіц ца прад мет

«Пра цоў нае на ву чан не». Па сло вах 

мі ніст ра аду ка цыі, не аб ход на ары ен-

та вац ца на пад рых тоў ку кад раў для 

вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор час цяў, 

па вы шэн не прэ сты жу ра бо чых пра-

фе сій. Не менш важ ная пад трым ка 

та ле на ві тай мо ла дзі. Ся род пры яры-

тэ таў — ства рэн не ўмоў для эфек-

тыў на га пра фе сій на га ста наў лен ня 

і раз віц ця мо ла дзі, пад трым ка ма ла-

дых прад пры маль ні каў, ар га ні за цыя 

дру гас най за ня тас ці. Асоб ную ўва гу 

ўдзе ляць дзі ця чым і ма ла дзёж ным 

гра мад скім аб' яд нан ням і пра фі лак-

ты цы зла чын стваў і пра ва па ру шэн-

няў ся род ма ла дых лю дзей, а так са-

ма фіз куль ту ры і азда раў лен ню. Не 

менш важ нае і гра ма дзян ска-па тры-

я тыч нае вы ха ван не мо ла дзі.

Рэ гі я наль ны іна ва цый ны до свед 

па пы тан нях ра бо ты з мо лад дзю ста-

не ма тэ ры я лам для ана лі зу і аб мер-

ка ван ня ў рам ках усёй кра і ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.


