
Ад па чы ваць на мо ры мы з сяб рам 
ста ра лі ся кож ны год.

Да вя лі кай ва ды звы чай на да бі ра-
лі ся, як і ўсе: куп ля лі пу цёў ку ў тур-
фір ме ці ім ча лі на цяг ні ку ці аў та ма-
бі лі са ма стой на.

А сё ле та ся бар пра па на ваў на 
шля ху ў да лё кія кра і ны абы сці ся без 
тур фір маў і ўсё ар га ні за ваць са мім. 
Шчы ра ка жу чы, мы і ра ней, за вод зя-
чы зна ём ствы з за меж ны мі ту рыс та-
мі, ча сам да вед ва лі ся, што ня мец кім 
ці фран цуз скім па да рож ні кам пу цёў кі 
на іх ра дзі ме каш та ва лі ку ды тан ней, 
чым са дра лі з нас за ана ла гіч ны ку-
рорт ай чын ныя ту ра пе ра та ры.

Сё ле та выра шы лі са ма стой на адо-
лець марш рут у Іс па нію.

Жыл лё на ўзбя рэж жы Між зем на га 
мо ра пад Бар се ло най так са ма шу ка-
лі ня доў га. Вы бар ў ін тэр нэ це вя лі кі. 
Звы чай на пра па ну юц ца ну ма ры ці 
апарт амен ты ад ра зу на цэ лы ме сяц, 
а коль кі ты пас ля там збі ра еш ся пра-
жыць — твая спра ва. У га рад ку, які 
мы аб лю ба ва лі, ца на ва га ла ся ад 230 
еў ра і да бяс кон цас ці. За 500 еў ра — 
зу сім пры стой нае жыл лё ка ля са ма га 
мо ра з кух няй, ха ла дзіль ні кам, по су-
дам, дву ма спаль ны мі па ко я мі. Ка лі 
па дзя ліць гэ тыя гро шы на дзве сям'і з 
ча ты рох ча ла век — вы хо дзі ла 4 еў ра 
на ад на го ў су ткі. З та кі мі та ры фа мі, 
зга дзі це ся, на ват «тан ны» Крым ад-
ра зу страч вае пры ваб насць.

По тым да ве да лі ся, што з па пя рэд-
нім за ка зам і бра ні ра ван нем мож на 
бы ло на огул не спя шац ца і тым са-
мым сэ ка но міць ку ды больш. Па-
тра ба ва ла ся ад но — мець сме ласць 
пры ехаць і шу каць жыл лё на мес цы. 
Ве ра сень не ва біць еў ра пей ска га ту-
рыс та, і цэ ны ў ка зач ным ку рорт ным 
краі імк лі ва ко цяц ца ўніз. Усе атэ лі 
пра па ну юць зніж кі. А які ж тут для 
бе ла ру са ка нец се зо на, ка лі спё ка 
за трыц цаць гра ду саў, а ва да ў мо ры 
амаль як кі пень.

Па ра з Мін ска, з якой там па зна ё-
мі лі ся, амаль ме сяц пра жы ла ў шы-
коў ным атэ лі з цу доў ным ві дам на 
мо ра. А ка лі са бра лі ся ад' яз джаць, 
гас па дар пра па на ваў па жыць яшчэ 
ты дзень, па пра сіў шы ўся го 50 еў ра 
да пла ты. Бо не се зон.

Яшчэ пы тан не — як да брац ца з 
Мін ска да Бар се ло ны. Мы ба чы лі ў 
Іс па ніі коль кі ра зоў аў та ма бі лі з бе ла-
рус кі мі ну ма ра мі — едуць сю ды на шы 
і на ко лах. Але, без умоў на, лепш за 
ўсё — са ма лёт. Зна ка мі ты лаў кост 
з Віль ню са тут са мы раз. Пра ві лы 

прос тыя і пры ваб ныя: чым ра ней за-
ка жаш бі ле ты, тым тан ней яны мо-
гуць абы сці ся. Мы куп ля лі іх за два 
ме ся цы да вы ле ту і за пла ці лі не дзе 
па 240 до ла раў на ча ла ве ка за шлях 
у абод ва кан цы.

На «лаў кос таў скіх» рэй сах бяс-
плат на мож на пе ра во зіць толь кі 
руч ную па кла жу, а за ба гаж пла ціць 
да дат ко ва. Па кла жа не па він на пе-
ра вы шаць 10 кі ла гра маў, быць ад-
па вед най фор мы, пры чым яе ў аэ ра-
пор це мо гуць зме раць спе цы яль най 
пры ла дай. На бор це не кор мяць і на-
ват ва ды не да дуць — хі ба толь кі за 
гро шы.

За тое са ма лёт, які нас вёз, быў 
на вю сень кі «Бо інг», ні бы толь кі што 
сы шоў з кан ве е ра. Іс пан скі экі паж 
вёў яго па-май стэр ску. І так лі ха пры-
зям ляў ся ноч чу, за хо дзя чы з мо ра на 
Бар се ло ну, што па са жы ры за апла дзі-
ра ва лі лёт чы кам, на ват не да ча каў-
шы ся па сад кі.

Пры ля це лі ноч чу. Ня зруч ны час 
пры быц ця — так са ма «спе цы фі ка» 
тан ных пе ра воз чы каў. Мы вы ра шы-
лі не мар на ваць ча су і за ка за лі так сі 
яшчэ на пя рэ дад ні. Абы шло ся яно ў 
105 еў ра на чац вя рых.

Ва дзі це лем ака за ла ся ма ла дая 
жан чы на На тал ля. Ка лісь ці яна з'е-
ха ла з Крас на да ра ў по шу ках леп-
ша га жыц ця ў Ар ген ці ну. Ад туль 
пе ра бра ла ся сю ды, вый шла за муж, 
на ра дзі ла двух дзя цей. Але ня даў на 
муж вяр нуў ся на ра дзі му ў Ін дыю, і 
ёй ця пер трэ ба га да ваць дзя цей са-
мой. Вось і пад раб ляе ноч чу, во зя чы 
па са жы раў.

Па куль ру ха лі ся па нач ной Бар-
се ло не, па спе лі па дзі віц ца не толь кі 
пры га жос ці і ве лі чы нач но га го ра да. 
На на шым шля ху не тра пі ла ся ні вод-
на га скры жа ван ня, ні вод на га свят ла-
фо ра: вя лі кі шум ны го рад, на фо не 
яко га ай чын ныя га ра ды зда юц ца ці-
хі мі па сёл ка мі. Па эс та ка дах і ту нэ лях 
тран зіт на га ка лі до ра мы пра ля це лі 
лі та раль на за дзя ся так хві лін.

Вы са дзіў шы нас у пры зна ча ным 
мес цы, На та ша не з'е ха ла ад ра зу, а 
да ча ка ла ся, па куль прый дуць гас па-
да ры і ўпус цяць нас у ква тэ ру, да ла 
не аб ход ныя бы та выя па ра ды. Гас-
па да рам, каб па ве да міць пра наш 
пры езд, яна так са ма па тэ ле фа на-
ва ла, бо тыя ве да лі толь кі род ную 
мо ву, а мы раз маў ля лі яшчэ па-анг-
лій ску... І пла ту На тал ля ўзя ла па 
та ры фе, рэш ту ад да ла, як ка жуць, 
да ка пей кі.

А ра ні цай мы ўжо зна ё мі лі ся з 
мо рам. Пры бя рэж ная па ла са тут па-
зна ча на бу я мі, за якія не зой дзе ні я кі 
ка ра бель ці вод ны ма та цыкл. Не так, 
як у Кры ме ці ка ля Со чы. Пляж бяс-
плат ны, але ра ні цай доб ра пад мя та-
ец ца і пры го жа ба ра ну ец ца. Тут ёсць 
і бяс плат ны душ, каб пас ля ку пан ня 
па мыц ца, ха ця мо ра — чыс цют кае.

Ежу мы там рых та ва лі са мі, ха ця 
тан ных ка вяр няў і ба раў тут вель мі 
шмат. Да го на ру гас па да роў, яны па-
кі ну лі гас цям па кет ма ла ка і ней кія 
сэнд ві чы — пе ра ку сіць пас ля да ро гі. 
А по тым мы зна ё мі лі ся з мяс цо вы мі 
кра ма мі. Цэ ны на асноў ныя пра дук ты 
там — амаль што бе ла рус кія. А вось 
та ва ры вы гля да юць інакш. І пра да юц-
ца па-ін ша му. Мя са, прынамсі, толь кі 
аха ло джа нае. Куп ля ем мы, на прык-
лад, ку ры цу. «Для ча го вы яе куп ля-
е це?» — вет лі ва пы та ец ца пра да вец. 
«Суп зва рым і яшчэ з ры сам па сма-
жым», — збян тэ жа на тлу ма чым, не 
ра зу ме ю чы та кі ін та рэс. А пра да вец 
бя рэ нож і лі ха раз ра зае туш ку на 
ка ва лач кі, склад вае ўсё ў тры па ке-
ці кі. «Гэ та — на суп, вось гэ та — на 

дру гое, ас тат няе — ка ту ці са ба ку, 
ка лі яны ў вас ёсць».

Так мы і ры бу куп ля лі, ін шыя пра-
дук ты.

Да рэ чы, суп з той іс пан скай кур-
кі атры маў ся па ху чы і на ва рыс ты. 
Та кую стра ву сён ня мож на па каш та-
ваць хі ба толь кі ў да лё кай бе ла рус кай 
вёс цы, дзе да гэ туль не ве да юць, што 
та кое кар міць ку рэй кам бі кор мам.

А на огул у Іс па ніі за раз эка на міч-
ны кры зіс. Ска ра ча юц ца са цы яль ныя 
вы дат кі. Вя лі кі пра цэнт бес пра цоўя, 
асаб лі ва ся род мо ла дзі. Але па лю-
дзях не ска жаш, што яны ў рос па чы. 
На ву лі цах усмі ха юц ца, ве се ла ві та-
юць ад но ад на го. Ба ры ве ча рам — 
паў нют кія. Жы ха ры су сед ніх да моў 
пры хо дзяць сю ды вы піць пі ва ці ка-
вы, ра зам па гля дзець фут бол. Пры-
хо дзяць сем' я мі. Мы жы вём у звы чай-
най ква тэ ры пя ці па вяр хо ва га до ма, 
та му і нас, лі ча чы сва і мі, су се дзі пры 
су стрэ чы так са ма ві та юць лас ка вым 
пра цяж ным «Ола га».

Кож ны дзень у цэнт ры го ра да ла-
дзіц ца пра дук то вы кір маш, та вар на 
які па стаў ля юць фер ме ры. Па куп ні коў 

мно га, асаб лі ва па жы лых. Ня спеш-
на вы бі ра юць фрук ты са скрынь, дзе 
ўсё све жае і тан нае. Пра даў цы цярп-
лі ва тлу ма чаць, што ў іх са мае смач-
нае. Аба вяз ко ва вы б'юць на ка се чэк, 
усміх нуц ца і пад кі нуць у па кет яб лык ці 
грон ку ві на гра ду звыш апла ча на га.

А пас ля дзвюх га дзін дня на гэ-
тым мес цы зноў чыс цют кая ву лі ца, па 
якой ка ля фір мен ных бу ці каў шпа цы-
ру юць га ра джа не і ту рыс ты.

Уда ло ся па на зі раць і за пра цай 
мяс цо вай па лі цыі. Кі шэн ных зла дзе-

яў тут ха пае, і га ва рыць пра гэ та не 
са ро ме юц ца. Ві даць, нех та з ад па чы-
валь ні каў уба чыў зло дзея на пля жы 
за яго за ня ткам і па тэ ле фа на ваў у 
па лі цыю. На рад з'я віў ся лі та раль на 
праз хві лі ну, ка лі хло пец азі яц ка га 
па хо джан ня шы ба ваў па між шэз лон-
гаў на вы хад. Па лі цэй скія вый шлі з 
аў та ма бі ля, але на пляж не пай шлі: 
ві даць, не  ха це лі тур ба ваць ад па чы-
валь ні каў. Зло дзей уба чыў іх, па чаў 
мі ту сіц ца, а прад стаў ні кі за ко ну кро-
чаць па ра лель на яму, усмі ха юц ца і 
клі чуць жэс та мі да ся бе. Хло пец і ў 
мо ра га то вы быў кі нуц ца, а тым ча-
сам яшчэ адзін на рад пад' ехаў, пе-
ра крыў яму шлях і ту ды. Ні я кіх та бе 
па го няў і дра ма тыч ных эфект ных 
ру хаў.

Па мі ту сіў ся ўця кач ды і пай шоў 
у рос па чы да па лі цэй скай ма шы ны 
— зда вац ца.

Ад ной чы мы вы ра шы лі на ве даць 
мяс цо вы аў та кір маш. Па ха дзі лі ка-
ля са міх ма шын, по тым на блі зі лі ся 
да на тоў пу, які са браў ся на ўскрай-
ку пля цоў кі. Лю дзі ста я лі з ней кі мі 
пла ка та мі, транс па ран та мі, кры ча лі 
і неш та па тра ба ва лі. Не як вель мі ве-
се ла ўсё вы гля да ла. Ва кол, праў да, 
бы ло не каль кі па лі цэй скіх на ра даў, 
пры чым не толь кі з му ні цы паль най 

па лі цыі. Мы з імі па ві та лі ся, па лі-
цэй скія нам ад ка за лі, паў смі ха лі ся. 
По тым па лі цыя па еха ла, на тоўп ра-
зы шоў ся.

Толь кі з вя чэр ніх на він да ве да лі-
ся, што там бы ло: аказ ва ец ца, мы 
«паў дзель ні ча лі» ў мі тын гу за не за-
леж насць Ка та ло ніі.

А цэ ны на аў та ма бі лі там, да рэ чы, 
бы лі ці ка выя на ват з улі кам вя лі кіх 
ай чын ных мыт ных пла ця жоў. Толь кі 
вось гнаць да Бе ла ру сі тыя ма шы ны 
вель мі і вель мі да лё ка.

Яшчэ коль кі слоў пра ма га зі ны. 
Во сень там — час зні жак. Ды якіх 
— на па ло ву, а то і ад ра зу пра цэн-
таў на сем дзе сят. На гле дзеў я ў 
ад ным бу ці ку доб рыя джын сы — 
праў да, да во лі да ра гія. За хо джу 
ад ной чы, а на віт ры не ка ля тых 
шта ноў над піс: «зніж ка» (вя до ма, 
па-іс пан ску). Ца на — 30 еў ра. Ка лі 
двое шта ноў ад ра зу бя рэш — па 
25 абы дуц ца.

Клі чу сяб ра: «Да вай возь мем кож-
на му за 25». Ён па ду маў і ка жа: «Ча го 
спя шац ца. Прый дзем праз па ру дзён 
— мо жа, і за 15 еў ра ку пім».

Па слу хаў ся я. Прый шлі мы ў той 
ма га зін праз па ру дзён. А нас ча ка-
ла не спа дзя ван ка: знік лі на шы джын-
сы. На віт ры не ві се лі жа но чыя блуз кі. 
А той, «наш», сто сік з джын са мі знай-
шлі мы на пад ло зе ў за кут ку. Але 
пра да ваць нам ад туль ні чо га не за-
ха це лі. Бо та вар быў пад рых та ва ны 
да ад праў кі на про даж у кра і ны за ме-
жы Еў ра са ю за, ска за лі нам у кра ме. 
Ві даць, хут ка ўба чым мы тыя шта ны 
на на шых Жда но ві чах. Толь кі страш-
на на ват ду маць, па якой ца не.

Паў ме ся ца на мо ры пра ля це лі хут-
ка. Да до му даб ра лі ся без пры год, ка-
лі не лі чыць зноў вель мі жорст ка га 
кант ро лю пад час па сад кі ў са ма лёт 
у Бар се ло не — на конт ва гі і па ме-
ру ба га жу. Ка лі што не так, штра фы 
слу жа чы мі «Ры нэй ра» вы піс ва юц ца 
тут жа. Пра вя ра юць вы ба рач на, але 
хва лю ец ца ўся чар га.

А па да ро зе ў аэ ра порт яшчэ раз 
ура зіў пра езд праз Бар се ло ну. Ця пер 
мы ім ча лі днём, але і ў свет лы час 
пра ля це лі гэ ты вя лі кі го рад, не спы ня-
ю чы ся. Мне ўсё ж зда ец ца, што на шы 
га рад скія ўла ды неш та не тое ро бяць, 
спра бу ю чы ўпа рад ка ваць да рож ны 
рух, толь кі на рошч ва ю чы коль касць 
свят ла фо раў і «ля жа чых па лі цэй скіх» 
ды бяс кон ца ра ман ту ю чы каль ца вую 
ма гіст раль.

Пры ля цеў шы ў Мінск, пад лі чы лі 
свае ту рыс тыч ныя расходы. Ба ла зе, 
бы ло з чым па раў наць. Зна ё мыя ля-
та лі ў той жа край праз тур фір му і за-
пла ці лі за пу цёў кі не дзе па 1100 еў ра 
з ча ла ве ка. Мы па тра ці лі ў два ра зы 
ме ней і ўра жан няў у нас не менш. 
Гэта не ў крыў ду па ва жа ным тур-
фір мам. Гэта — як прапанова больш 
уважліва і гуманна паглядзець на 
кошт сва іх пу цё вак.
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� «Флус топ» (су праць ві рус ны прэ па рат для пра фі лак ты кі і ля чэн ня вост рых рэ спі ра-
тор ных ві рус ных за хвор ван няў).
� «Фар жэкт» і «Д-Фар жэкт» (джэ не рыч ныя ле ка выя срод кі, якія ўжы ва юц ца ў якас ці сла-
бі цель на га срод ку і для ачы шчэн ня кі шэч ні ка пе рад да сле да ван нем або апе ра цы яй).
� «Ла зар тан» (ан ты гі пер тэн зіў ны сро дак).
� «Урсак лін» (ге па тап ра тэк тар, які ўжы ва ец ца для рас тва рэн ня ка мя нёў жоў це ва га пу-
зы ра, ля чэн ня ге па ты ту, пер ша сна га бі лі яр на га цы ро зу і гаст ры ту з рэ флюк сам жоў ці).
� «Іма ты ніб» (су праць пух лін ны сро дак).
� «Цы на ры зін-НАН» (прэ па рат для ля чэн ня па ру шэн няў маз га во га і пе ры фе рыч на га 
кро ва зва ро ту, пра фі лак ты кі міг рэ ні і хва ро баў ру ху).
� «Пен так сі фі лін-НАН» (па ляп шае кро ва зва рот пры са су дзіс тай па та ло гіі ва чэй і ўнут-
ра на га ву ха, па ру шэн нях пе ры фе рыч на га кро ва зва ро ту пры атэ раск ле ро зе і дыя бе це).

Прад пры ем ства рэа лі зуе сваю пра дук цыю 
праз дзяр жаў ную і пры ват ную ап тэч ную сет ку 
(РУП Бел Фар ма цыя», ТАА «Іс ка мед», 
СЗАТ «Мед вакс», ЗАТ «Уні фарм» і інш.).

У па тэн цый на га спа жыў ца ёсць уні каль ная маг чы-
масць вы браць фарм пра дук ты, якія не толь кі рас-

пра ца ва ны на са мым вы со кім на ву ко вым уз роў ні, але 
і вы раб ле ны ва ўмо вах су час най вы твор час ці, якая 
ад па вя дае па тра ба ван ням GMP. Узяць хоць бы по лі-
ві та мін на-мі не раль ныя комп лек сы ганд лё вай мар кі 
«УНІ ВІТ». Са стаў ві та мі наў і мі не ра лаў тут па да бра ны 
та кім чы нам, каб да га дзіць ар га ніз му пэў най гру пы 
ся рэд не ста тыс тыч ных жы ха роў Бе ла ру сі, з улі кам 
не да хопу ў на шай ва дзе і гле бе пэў ных мак ра- і мік-
ра эле мен таў, а ў хар чо вым ра цы ё не — пэў ных ві та-
мі наў. Та кім чы нам, бе ла рус кія ву чо ныя пра па ну юць 
тое, што па трэб на ме на ві та бе ла ру сам.
— За сна валь ні ка мі Рэс пуб лі кан ска га вы твор ча га ўні тар на-

га прад пры ем ства «АКА ДЭМ ФАРМ» з'яў ля юц ца ар га ні за цыі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, і гэ та аб умоў лі вае, 
перш за ўсё, вы со кі на ву ко вы ўзро вень фар ма цэў тыч ных рас-
пра цо вак, — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай 
ра бо це, кан ды дат бія ла гіч ных на вук Воль га КА ЗЮ ЧЫЦ. 
— Ня гле дзя чы на тое, што прад пры ем ству ўся го тры га ды, 
у са ка ві ку гэ та га го да яно акрэ ды та ва на ў якас ці на ву ко вай 
ар га ні за цыі. Як па каз ва юць клі ніч ныя да сле да ван ні бія эк ві-
ва лент нас ці, ай чын ныя джэ не ры кі вы твор час ці «АКА ДЭМ-
ФАРМ» ад па вя да юць па эфек тыў нас ці і бяс пе цы ары гі наль-
ным прэ па ра там. Вар та ад зна чыць, што па кош це джэ не ры кі 
на шай вы твор час ці да ступ ныя бе ла рус ка му спа жыў цу.

Вы со кі ўзро вень на ву ко вых рас пра цо вак «АКА ДЭМ-
ФАРМ» за сна ва ны на тым, што мы пра цу ем, у пер шую чар-
гу, толь кі з вы са ка я кас ны мі суб стан цы я мі вя до мых фір маў 
та го ж Із ра і ля, Да ніі або Ін дыі. Па-дру гое, вы ка рыс тоў ва ем 
вы са ка я кас ныя іна ва цый ныя да па мож ныя рэ чы вы. На рэш це, 
пра па ну ем іна ва цый ныя тэх на ла гіч ныя ра шэн ні.

Мэ та фарм расп ра цоў кі пе ра раль ных ле ка вых фор маў — 
пра па на ваць та кія са стаў і тэх на ло гію вы твор час ці таб ле так 
або кап сул, якія за бяс пе чы лі б бія да ступ насць джэ не ры ка, 
ад па вед ную бія да ступ нас ці ары гі наль на га ле ка ва га срод ку. 
Ін шы мі сло ва мі, у кож ным ад дзе ле страў ні ка ва-кі шач на га 
трак та з таб лет кі/кап су лы джэ не ры ка дзей нае рэ чы ва па-
він на вы зва ляц ца з той жа хут ка сцю, што і з таб лет кі ары-
гі наль на га прэ па ра та.

У прад пры ем ства вы дат ная до след на-тэх на ла гіч ная і ана-
лі тыч ная ба за. Ла ба ра тор нае тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не 
да зва ляе ва ўмо вах ла ба ра то рыі атры маць таб лет кі роз ных 
тэх на ла гіч ных ва ры ян таў, вы явіць усе дэ та лі кож най ста-
дыі тэх на ла гіч на га пра цэ су, што, без умоў на, ска ра чае этап 
пе ра хо ду да маш таб най вы твор час ці прэ па ра таў. Аб ста ля-
ван не, якое да зва ляе ма дэ ля ваць роз ныя ад дзе лы страў ні-

ка ва-кі шач на га трак та і да сле да ваць хут касць тэх на ла гіч-
на га вы зва лен ня ак тыў най суб стан цыі, пры мя ня ец ца для 
вы зна чэн ня іn vіtro тэх на ла гіч на га ва ры ян та, які поў нас цю 
ад па вя дае кі не ты цы рас тва рэн ня ары гі наль на га прэ па ра та. 
Ін шы мі сло ва мі, мы мо жам узяць ары гі наль ны ле ка вы прэ-
па рат і на шу таб лет ку-джэ не рык, за пус ціць іх у спе цы яль на 
ство ра нае штуч нае ася род дзе страў ні ка і кі шэч ні ка і пе ра ка-
нац ца, што дзей нае рэ чы ва абедз вюх таб ле так вы зва ля ец ца 
аб са лют на ад ноль ка ва. Су час нае аб ста ля ван не для ана лі зу 
да зва ляе нам па спя хо ва рас пра цоў ваць ме то ды кі хі міч на га, 
мік ра бія ла гіч на га і фар ма цэў ты ка-тэх на ла гіч на га ана лі зу 
фарм суб стан цый, паў пра дук таў і га то вай пра дук цыі.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, пра лю дзей, якія зай ма юц ца 
рас пра цоў кай но вых прэ па ра таў...

— З 11 на шых да след чы каў 8 — ва ўзрос це да 29 га доў, 
гэ та ма ла дыя лю дзі, ня даў нія вы пуск ні кі ай чын ных ВНУ — 

тэх но ла гі, хі мі кі, бі ё ла гі, якія ва ло да юць су час-
ны мі ве да мі, неабходнымі для да сле да ван няў 
у га лі не фарм расп ра цоў кі. І гэ та вель мі важ-
на, па коль кі фар ма цэў тыч ная пра мыс ло васць 
раз ві ва ец ца над звы чай ак тыў на.

— Рас пра цоў ку якіх прэ па ра таў ажыц-
цяў ляе сён ня на ву ко вы ка лек тыў «АКА-
ДЭМ ФАРМ»?

— Мы вы кон ва ем на ву ко ва-да след чыя і 

до след на-тэх на ла гіч ныя ра бо ты па больш як 20 су час ных 
эфек тыў ных ле ка вых срод ках роз ных фар ма ка тэ ра пеў тыч-
ных груп. На эта пе пад рых тоў кі да пра вя дзен ня бія эк ві ва-
лент ных клі ніч ных да сле да ван няў джэ не ры кі для ля чэн ня 
ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі на асно ве вал сар та ну і кан дэ сар-
та ну, гі па лі пі дэ міч ны ле ка вы сро дак ра зу вас та тын, ле ка вы 
сро дак для ля чэн ня атлус цен ня ар ліс тат і шэ раг ін шых. На 
роз ных ста ды ях фарм расп ра цоў кі прэ па ра ты для ля чэн ня 
за хвор ван няў страў ні ка ва-кі шач на га трак та, сар дэч на-са су-
дзіс тых за хвор ван няў, бяс плод нас ці, ан ка ла гіч ных і ві рус ных 
за хвор ван няў, астэ а па ро зу і ін шыя.

Не ка то рыя рас пра цоў кі фі нан су юц ца ў ме жах за дан няў 
дзяр жаў ных на ву ко вых пра грам за кошт срод каў рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту. Ця пер «АКА ДЭМ ФАРМ» вы кон вае 9 та кіх 
за дан няў. Акра мя гэ та га, мы вя дзём яшчэ 15 іні цы я тыў ных 
рас пра цо вак за кошт улас ных срод каў прад пры ем ства.

Сё ле та ўжо асвое ны ў вы твор час ці кап су лы «Урсак лін» — 
ана лаг ге па тат роп ных прэ па ра таў «Урса фальк» і «Урса сан», 
ан ты гі пер тэн зіў ны сро дак «Ла зар тан» — ана лаг прэ па ра та 
«Ка за ар» і прэ па рат для ла ва жу кі шэч ні ка «Д-Фар жэкт» — 
ана лаг прэ па ра та «Форт ранс».

Вар та ад зна чыць, што ў комп лек се ра бот па ства рэн ні но-
вых ле ка вых срод каў этап маш та ба ван ня тэх на ло гій і асва ен ня 
пра мыс ло вай вы твор час ці — адзін з са мых ад каз ных, па коль кі 
па тра буе зла джа най ра бо ты як на ву ко ва га, так і вы твор ча га 
пер са на лу. На на шым іна ва цый ным прад пры ем стве ство ра на 
сіс тэ ма ўка ра нен ня но вых тэх на ла гіч ных ра шэн няў. Ня гле дзя-
чы на тое, што за вод вы пус ціў пер шую пра дук цыю тры га ды 
та му, ужо дру гі год у нас ідзе рэ кан струк цыя. Фарм тэх на ло гіі 
не ста яць на мес цы, і трэ ба па ста ян на раз ві вац ца.

— З які мі ай чын ны мі і за меж ны мі прад пры ем ства мі, 
ар га ні за цы я мі су пра цоў ні чае «АКА ДЭМ ФАРМ»?

— У пер шую чар гу вар та на зваць ін сты ту ты На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі: Ін сты тут бія ар га ніч най хі міі, Ін сты тут 
мік ра бія ло гіі, Ін сты тут фі зі кі, Ін сты тут фі зі ка-ар га ніч най хі міі, 
Цэнт раль ны ба та ніч ны сад НАН Бе ла ру сі. Вы кон ва юц ца су мес-
ныя пра ек ты з ка зах стан скім Між на род ным на ву ко ва-вы твор-
чым хол дын гам «Фі та хі мія». 
Плён на су пра цоў ні ча ем з ін-
дый скі мі, із ра іль скі мі, фран-
цуз скі мі, поль скі мі, дац кі мі, 
укра ін скі мі, лі тоў скі мі, сла-
вац кі мі, хар вац кі мі фір ма мі. 
І коль касць на шых парт нё-
раў па ста ян на рас це.

«АКА ДЭМ ФАРМ» — 
не вя лі кае па коль кас ці су пра цоў ні каў 
прад пры ем ства. Тут пра цуе ўся го 75 ча ла век. 
Тым не менш, яны за бяс печ ва юць вы пуск 
на бе ла рус кі ры нак знач на га аб' ёму ле ка вых 
прэ па ра таў і бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак.

Дзяр жаў нае прад пры ем ства «АКА ДЭМ ФАРМ» 
ажыц цяў ляе вы пуск на ступ ных бія ла гіч на 
ак тыў ных да ба вак і ле ка вых срод каў:

� По лі ві та мін ны комп лекс «УНІ ВІТ» (змя шчае кам-
бі на цыю не аб ход ных для жыц ця дзей нас ці ар га ніз ма 
ві та мі наў, а так са ма маг ній, жа ле за і ар гі нін. Рэ ка-
мен ду ец ца пры па вы ша най фі зіч най ак тыў нас ці, 
не зба лан са ва ным хар ча ван ні).

� По лі ві та мін на-мі не раль ны комп лекс «УНІ ВІТ мі не-
рал» (змя шчае кам бі на цыю з 13 ві та мі наў і 12 мак ра- і 
мік ра эле мен таў, у тым лі ку ёд, бор, цынк, се лен).

� По лі ві та мі ны і мі не ра лы для жан чын «УНІ ВІТ Ева» 
(поў ны са стаў ві та мі наў і асноў ных мі не ра лаў, не-
аб ход ных для за бес пя чэн ня нар маль на га аб ме ну 
рэ чы ваў у ар га ніз ме жан чы ны лю бо га ўзрос ту).

� По лі ві та мі ны і мі не ра лы «УНІ ВІТ кар дыя» (для 
па ляп шэн ня ра бо ты сэр ца і са су даў).

� По лі ві та мі ны і мі не ра лы для пад лет каў «УНІ ВІТ 
ты ней джар» (зба лан са ва ная кам бі на цыя ві та мі наў, 
мак ра- і мік ра эле мен таў для нар маль на га функ цы-
я на ван ня ар га ніз ма ў пе ры яд ін тэн сіў на га рос ту і 
па ла во га вы спя ван ня).

� По лі ві та мі ны і мі не ра лы «УНІ ВІТ бія энер гія» (комп-
лекс для пра фі лак ты кі дэ фі цы ту ві та мі наў гру пы В, 
пры па вы ша най фі зіч най ак тыў нас ці, за ня тках спор-

там, пры стрэ се, вы со кіх ра зу мо вых на груз ках, для 
пра фі лак ты кі сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў).

� «На атры цын» (з эк страк там гінк га бі ло ба і лі по е-
вай кіс ла той; спры яе нар ма лі за цыі аб ме ну рэ чы ваў, 
за па воль вае ста рэн не кле так га лаў но га моз гу, па-
вы шае кан цэнт ра цыю ўва гі і па мя ці, ва ло дае ан ты-
ак сі дант ным дзе ян нем).

� «Та ма та ге нін» (кры ні ца ма гут на га ан ты ак сі дан-
ту — лі ка пі ну).

� «Кар ды ві тол» (дзя ку ю чы рэ чы ву, якое змя шчае, на-
прык лад, чыр во ны ві на град, нар ма лі зуе аб мен ныя пра-
цэ сы і па пя рэдж вае заў час нае ста рэн не ар га ніз ма).

� «Мен тум» (змя шчае ва ляр' я ну, мя ту, ме лі су і 
свя та ян нік, спры яе нар ма лі за цыі сну, па ляп шае 
здоль насць пе ра но сіць па вы ша ныя ра зу мо выя на-
груз кі і эма цы я наль ны стрэс).

БА Ды і ле кіБА Ды і ле кі

Уся ра бо та фар ма цэў тыч най кам па ніі 
рэ гу лю ец ца ад па вед ны мі між на род ны мі 
па тра ба ван ня мі, па коль кі раз мо ва 
ідзе пра эфек тыў насць і бяс пе ку ле каў. 
У на шай кра і не шмат ро біц ца 
для та го, каб па доб ная пра дук цыя 
ад па вя да ла та кім па тра ба ван ням. 
Да гэ та га імк нец ца і «АКА ДЭМ ФАРМ».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА, Але на ДАЎ ЖА НОК. 
Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ.

Ліцензія № 02040/874, выдана 18.11.2009 г. 
Міністэрствам аховы здароўя РБ. УНП 191209942

Воль га КА ЗЮ ЧЫЦ, на мес нік ды рэк та ра 
па на ву ко вай дзей нас ці, пра па нуе ўжы ваць «Кар ды ві тол», 
здоль ны за па во ліць пра цэс ста рэн ня ар га ніз ма.

АКА ДЭ МІЧ НЫ ЎЗРО ВЕНЬ РАС ПРА ЦОЎ КІ АКА ДЭ МІЧ НЫ ЎЗРО ВЕНЬ РАС ПРА ЦОЎ КІ 
ФАР МА ЦЭЎ ТЫЧ НЫХ ПРА ДУК ТАЎ І СУ ЧАС НАЯ ВЫ ТВОР ЧАСЦЬФАР МА ЦЭЎ ТЫЧ НЫХ ПРА ДУК ТАЎ І СУ ЧАС НАЯ ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ
Дзяр жаў нае прад пры ем ства «АКА ДЭМ ФАРМ»: 

Ле ка выя срод кі 
бе ла рус кай 
вы твор час ці — 
вы дат ная 
аль тэр на ты ва 
да ра гім за меж ным 
прэ па ра там.

ББія ла гіч на ак тыў ныя да баў кі да па мо гуць ія ла гіч на ак тыў ныя да баў кі да па мо гуць 
ад чу ваць ся бе зда ро вым доў гія га ды.ад чу ваць ся бе зда ро вым доў гія га ды.

ССу час ная вы твор часць у час ная вы твор часць 
ад па вя дае па тра ба ван ням GMP.ад па вя дае па тра ба ван ням GMP.

«АКАДЭМФАРМ»
адзіны ў галіне выпускае такі джэнерык, як іматыніб, 
для лячэння анкагематалагічнага захворвання — хранічнага 
міелалейкозу. Сярод вядомых прэпаратаў завода — прэпарат 
з даказаным дзеяннем у дачыненні да вірусаў грыпу і іншых 
рэспіраторных захворванняў «Флустоп» (асельтамівір), 
а таксама такія лекавыя сродкі, як «Фаржэкт» і «Д-Фаржэкт» 
на аснове макраголу для лячэння запораў, лаважу кішэчніка 
перад хірургічнымі і дыягнастычнымі працэдурамі, 
антыгіпертэнзіўны сродак «Лазартан», гепатапратэктар «Урсаклін».


