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Ка лек тыў РВУ «Выдавецкі дом «Звяз да» вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні бы лой су пра цоў ні цы газеты «Звязда» Але не Кра вец 
у су вя зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

ВЫ ВУ ЧЫЦЬ РОД НУЮ МО ВУ 
МОЖ НА І ДЫС ТАН ЦЫЙ НА

З 1 ліс та па да на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це Бел дзярж-
уні вер сі тэ та пач нуць пра ца ваць за воч ныя кур сы па 
пад рых тоў цы да цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. Гэ-
та но вая па слу га, раз лі ча ная на абі ту ры ен таў 2014 
го да...

На ву чан не бу дзе вес ці ся па бе ла рус кай, рус кай, анг-
лій скай, ня мец кай і фран цуз скай мо вах. Акра мя та го, 
абі ту ры ен ты, якім да вя дзец ца зда ваць пры па ступ лен ні 
вус ны эк за мен па бе ла рус кай ці рус кай лі та ра ту ры, змо-
гуць пад рых та вац ца так са ма і па гэ тых эк за ме на цый ных 
дыс цып лі нах.

Для на ву чан ня абі ту ры ен таў за дзей ні ча на ўні вер сі-
тэц кая аду ка цый ная сіс тэ ма e-Unіversіty (еunіversіty bsu.
by). Ву чэб ны ма тэ ры ял быў рас пра ца ва ны пра фе сар ска-
вы клад чыц кім скла дам фі ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ. 
Прад мет ны курс скла да ец ца з 32 тэм, якія абі ту ры ен ты 
«пра шту дзі ру юць» на пра ця гу двух се мест раў: пер шы 
бу дзе доў жыц ца з ліс та па да да лю та га, а дру гі — з са ка-
ві ка да чэр ве ня.

На вы кананне кож на га атры ма на га за дан ня ад во дзіц ца 
ты дзень. А пра віль ныя ад ка зы мож на бу дзе ўба чыць ад ра зу 
ж пас ля ад праў кі вы ка на на га тэс та.

Так са ма «за воч ныя слу ха чы» змо гуць ска рыс тац ца раз-
дзе лам «фо рум» на ста рон цы філ фа ка. Тут мож на бу дзе 
за даць вы клад чы кам пы тан ні, якія ўзні ка юць пад час вы ка-
нан ня ра бо ты, а так са ма «па ра іц ца» з ін шы мі ўдзель ні ка мі 
ін тэр нэт-кур саў. Кошт на ву чан ня па кож ным з прад ме таў 
скла дае 340 ты сяч руб лёў за се местр.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ТА ВАР БЕЗ УЛА ДАЛЬ НІ КА
Мыт ні кі спы ні лі на тра се Мінск — Го мель аў то бус, ба-
гаж ны ад сек яко га змя шчаў та вар на су му Br634 млн.

Адзен не, абу так, сум кі, фі ран кі... Гэ тыя і ін шыя рэ чы, па-
хо джан нем з трэ ціх кра ін, Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, не ме лі ні я кіх су пра ва джаль ных да ку мен таў. У 
прэс-гру пе Го мель скай мыт ні рас ка за лі, што пры апы тан ні 
кі роў ца рас тлу ма чыў: ка лі яны зна хо дзі лі ся ў Грод не, ён не 
ба чыў, хто з па са жы раў за гру зіў вя ліз ныя па кун кі ў гру за-
выя ад се кі і са лон аў то бу са. Апы тан не па са жы раў так са ма 
не ўнес ла яс нас ці пра па хо джан не і пры на леж насць та ва ру. 
Усе, як адзін, рас тлу ма чы лі, што не ма юць да чы нен ня да 
каш тоў на га гру зу. У су вя зі з тым, што ў дзе ян нях пе ра воз-
чы ка ёсць пры кме ты ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня, 
та вар кан фіс ка ва ны для пра вя дзен ня пра ве рач ных ме ра-
пры ем стваў. Го мель скай мыт няй рас па ча ты ад мі ніст ра-
цый ны пра цэс. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У ВО ЗЕ РЫ ЗА ГІ НУ ЛА РЫ БА
Стра та па пя рэд не ацэ не на ў 420 міль ё наў руб лёў.

Па фак це ма са вай гі бе лі ры бы ў во зе ры Глы бо кае ў Та ла-
чын скім ра ё не за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

— Су пра цоў ні ка мі Ар шан скай між ра ён най ін спек цыі Дзяр-
жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту ін-
фар ма цыя аб фак це ма са вай гі бе лі ры бы бы ла пе ра да дзе на 
ў пра ва ахоў ныя ор га ны. След ствам па гэ тым фак це пры зна-
ча на і пра ве дзе на пра вер ка. У рам ках пра вер кі пры ўдзе ле 
су пра цоў ні каў ор га наў унут ра ных спраў, Дзяр жаў на га ка мі-
тэ та су до вых экс пер тыз, пра ку ра ту ры і ін шых за ці каў ле ных 
ве дам стваў след чы мі быў зроб ле ны агляд мес ца зда рэн ня з 
пры цяг нен нем спе цы я ліс таў у га лі не іх ты я ло гіі. Для пра вя-
дзен ня не аб ход ных да сле да ван няў бы лі ўзя ты про бы ва ды 
і ўзо ры за гі ну лай ры бы, — па ве да мі ла Іна Гар ба чо ва, афі-
цый ны прад стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па Ві цеб скай воб лас ці.

Асноў ная вер сія зда рэн ня — трап лян не ў во зе ра не вя до ма-
га за брудж валь на га рэ чы ва. Па па пя рэд ніх звест ках, па мер 
пры чы не най шко ды — больш як 420 міль ё наў руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

КВА ТЭР НЫ АФЕ РЫСТ «ПРА ЦА ВАЎ» 
ПА ЎСЁЙ КРА І НЕ

23-га до вы жы хар Го мель скай воб лас ці пры ехаў у ста-
лі цу з пла нам зда ваць... чу жыя ква тэ ры.

— Ён зняў жыл лё на су ткі па пра спек це Не за леж нас ці. 
І ад ра зу ж раз мяс ціў аб' яву ў ін тэр нэ це, што гэ тая ква тэ ра 
пра па ну ец ца лю бо му ах вот на му па 350 до ла раў за ме сяц. 
Вя до ма, на та кую пра па но ву — прэ стыж ны ра ён, вель мі пры-
ваб ная ца на — ад ра зу ж звяр ну лі ўва гу. Не ўза ба ве на па ро зе 
ўжо ста я ла ма ла дая па ра, якая ўнес ла пе рад апла ту за два 
ме ся цы. «Ула даль нік» жыл ля па абя цаў пе ра даць ім да га вор 
арэн ды і клю чы заўт ра. Але, як толь кі ві зі цё ры пай шлі, тут жа 
пры зна чыў су стрэ чу чар го вым клі ен там. На гэ ты раз мах ляр 
узяў у якас ці пе рад апла ты 200 до ла раў. А ве ча рам хло пец ад-
даў клю чы са праўд на му гас па да ру ква тэ ры і па ехаў зды маць 
чар го вую ква тэ ру. На гэ ты раз — у Ма гі лёў, — па ве да мі ла 
прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Ган на Чыж-Лі таш. 
— Ад нак афе рыс та за тры ма лі су пра цоў ні кі кры мі наль на га 
вы шу ку. Ві ну сваю той пры знаў, але ў здзейс не ным не ка яў-
ся. Як вы свет лі ла ся, сваю схе му зла мыс нік вы ка рыс тоў ваў 
у роз ных га ра дах, на яго «ра хун ку» — дзя сят кі пад ма ну тых 
лю дзей. Да рэ чы, у свае 23 га ды за тры ма ны быў ужо шэсць 
ра зоў су дзі мы.

ГРА НА ТА Ў... ПО ШЦЕ
У паш то вай скры ні шмат ква тэр на га до ма па ста ліч най 
ву лі цы Адзін цо ва ўдзень знай шлі... гра на ту.

На шчас це, пас ля аб сле да ван ня спе цы я ліс та мі в/ч 5448, 
якіх вы клі ка лі на мес ца зда рэн ня, бы ло ўста ноў ле на, што гэ та 
толь кі му ляж руч ной гра на ты. Эва ку а цыя не пра во дзі ла ся. 
Прад мет на кі ра ва ны для пра вя дзен ня след ча-апе ра тыў ных 
ме ра пры ем стваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

02 ноября 2013 г. 
проводится повторная ХІІ-я конференция 

ОО «МЖК г. Минска». 
Начало регистрации участников — 12.00. 

Место проведения конференции: г. Минск, пер. К. Чорного, 5 
(администрация Первомайского района г. Минска).

Бе ла рус кія се на та ры ўхва лі лі ўчо ра 
па праў кі ў не ка то рыя за ко ны па пы-
тан нях дзей нас ці па лі тыч ных пар тый і 
ін шых гра мад скіх аб' яд нан няў. «Прын-
цы по вых, кан цэп ту аль ных змен за ко-
на пра ект не пра ду гледж вае», — па ве-
да міў жур на ліс там на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы-
яль ным раз віц ці Ігар БУ ЗОЎ СКІ.

Па праў кі да зва ля юць сён ня пры вес ці 
ў нор му пэў ныя мо ман ты, якія ўсклад ня лі 
дзей насць па лі тыч ных пар тый і ін шых гра-
мад скіх ар га ні за цый. У пры ват нас ці, га вор ка 
ідзе пра па ра дак іх ства рэн ня і лік ві да цыі, 
па тлу ма чыў се на тар. Ра ней для ства рэн ня 
гра мад скіх ар га ні за цый па тра ба ва ла ся 50 
за сна валь ні каў ад кож най воб лас ці. «Гэ тае 
па тра ба ван не мяк чэе, ця пер трэ ба боль-
шасць прад стаў ні коў ад кож най воб лас ці», 
— ад зна чыў Ігар Бу зоў скі. Ён пад крэс ліў, 
што пры няц це за ко на пра ек та па леп шыць 
умо вы для раз віц ця ў Бе ла ру сі гра ма дзян-
скай су поль нас ці.

Акра мя та го, чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 
ўхва лі лі па праў кі ў За кон «Пра рэс пуб лі кан-
скія і мяс цо выя схо ды». Ад на з асноў ных 
мэт за ко на пра ек та — за ма ца ваць дэ та лё вы 
ме ха нізм іх пад рых тоў кі і пра вя дзен ня. Па 
сло вах мі ніст ра юс ты цыі Але га Слі жэў ска-
га, які прад стаў ляў за ко на пра ект у Са ве-
це Рэс пуб лі кі, да ку мент дэ та лі зуе ме ха нізм 
пад рых тоў кі і пра вя дзен ня мяс цо вых схо-
даў, за ма цоў вае па ра дак іх склі кан ня, удак-
лад няе пра цэ ду ру склі кан ня і пра вя дзен ня 
мяс цо вых схо даў упаў на ва жа ных. Да ку мент 
так са ма змя шчае но вае па ла жэн не, якое за-
ма цоў вае пра ва мяс цо ва га схо ду воб лас ці, 
мяс цо ва га схо ду Мін ска звяр тац ца да Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі з пра па но вай пра склі кан не 
рэс пуб лі кан ска га схо ду.

Аб ста ту се вай скоў цаў за 
мя жой

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ра ты фі ка ва лі 
так са ма да га вор па між Бе ла рус сю і Кі та ем 
пра ста тус вай ско вых фар мі ра ван няў Кі тай-
скай На род най Рэс пуб лі кі, ча со ва раз ме-
шча ных на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, і вай ско вых 
фар мі ра ван няў Бе ла ру сі, ча со ва раз ме шча-
ных на тэ ры то рыі Кі тая, для пра вя дзен ня 
су мес ных ву чэн няў (трэ ні ро вак).

Як па ве да міў мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі 
Юрый ЖА ДО БІН, бе ла рус ка-кі тай скі да га-
вор быў пад пі са ны ў снеж ні 2012 го да ў Пе-
кі не. Ад на з яго мэт — ак ты ві за цыя су пра-
цоў ніц тва КНР і Бе ла ру сі па та кіх кі рун ках, 
як пад тры ман не вы со ка га ўзроў ню ба я вой 
га тоў нас ці ўзбро е ных сіл дзвюх кра ін, пра-
ва вое і са цы яль нае за бес пя чэн не дзей нас ці 
вай ско вых фар мі ра ван няў, якія ча со ва зна-
хо дзяц ца на тэ ры то рыі ад ной з дзвюх дзяр-
жаў для пра вя дзен ня су мес ных ву чэн няў.

За апош нія два га ды ў Бе ла русь з Кі тая 
бы ло бяз вы плат на пе ра да дзе на больш за 20 
лёг ка бра ня вых спец аў та ма бі ляў Dongfeng 
Mengshі для пад раз дзя лен няў сіл спец-
апе ра цый. У сваю чар гу, для ме ды цын скіх 
уста ноў Мі ніс тэр ства аба ро ны КНР бы ло па-
стаў ле на бе ла рус кае аб ста ля ван не на су му 
больш $16,5 млн. За апош нія тры га ды па між 
дзвю ма кра і на мі ад быў ся аб мен дзе сяц цю 
ва ен ны мі дэ ле га цы я мі на вы со кім уз роў ні. 
На пла на вай асно ве пра во дзіц ца на ву чан-
не прад стаў ні коў уз бро е ных сіл у ва ен ных 
на ву чаль ных уста но вах абедз вюх кра ін. 
Акра мя та го, у лі пе ні 2011 го да на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі і ў ліс та па дзе-снеж ні 2012 го да на 
тэ ры то рыі КНР пра во дзі лі ся су мес ныя ан ты-
тэ ра рыс тыч ныя трэ ні роў кі пад раз дзя лен няў 
сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных Сіл 
Бе ла ру сі і пад раз дзя лен няў па вет ра на-дэ-
сант ных вой скаў ВПС Кі тая.

Уся го ўчо ра се на та ры ра ты фі ка ва лі 
5 між на род ных да ку мен таў.

Аб бу даў ніц тве АЭС
Яшчэ пе рад па чат кам па ся джэн ня се на-

та ры вы слу ха лі па ве дам лен не чле на Па ста-
ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па між на-
род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы, 
стар шы ні Аст ра вец ка га рай вы кан ка ма 
Ада ма КА ВАЛЬ КО аб хо дзе бу даў ніц тва 
Аст ра вец кай атам най элект ра стан цыі.

— Сён ня ўвесь комп лекс пад рых тоў чых 
ра бот для бу даў ніц тва атам най элект ра стан-
цыі прак тыч на за кон ча ны, — пра ін фар ма ваў 
ка лег кі раў нік Аст ра вец ка га ра ё на. — Уз-
ве дзе на са мая су час ная бу даў ні чая ба за, 
кошт якой склаў 77 млрд руб лёў. Бу да ва лі 
яе пры клад на 11 ме ся цаў. У су свет най прак-
ты цы ўпер шы ню бы ло аб' яд на на бу даў ніц тва 
го ра да для энер ге ты каў і вы твор чай ба зы 
для ўзвя дзен ня АЭС, што да зво лі ла сэ ка-
но міць сур' ёз ныя гро шы.

Адам Ка валь ко на га даў, што пад рых тоў-
чыя ра бо ты пра вод зяц ца за кошт рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту. На пра ця гу го да так са ма 
па бу да ва ны 33 км чы гун кі і 24 км якас ных 
аў та ма біль ных да рог. Бу даў ніц тва іш ло б 
яшчэ хут чэй, ка лі б мен шы мі ака за лі ся тэр-
мі ны пра ек та ван ня, за ўва жыў стар шы ня 
рай вы кан ка ма.

У Аст раў цы за раз бу ду юц ца два но выя 
мік ра ра ё ны, дзе бу дуць пра жы ваць 3,5 ты-
ся чы ча ла век. 

Коль касць бу даў ні коў на пля цоў цы 
Бе лА ЭС да кан ца го да так са ма бу дзе па вя-
лі ча на да 3 тыс. ча ла век. На гэ ты мо мант 
на пля цоў цы пра цу юць 1,6 тыс. бу даў ні коў. 
«Пад рых тоў чыя ра бо ты на рэ ак та ры ну мар 1 
і ну мар 2 ажыц ця ві лі прак тыч на на 100 пра-
цэн таў. 5 ліс та па да мы афі цый на па чы на ем 
ра бо ты на са мой атам най стан цыі», — ад-
зна чыў се на тар.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мне да вя ло ся звяр тац ца да 
за гад чы цы па лі клі ні кі, да ста-
рэй шай мед сяст ры... Баць кі ста-
рэнь кія, пры хо дзі ла ся пра сіць аб 
спра шчэн ні не ка то рых пра цэ дур. 
Ні чо га дрэн на га ска заць не ма гу, 
мне іш лі на су страч.

Але, зноў жа, у апош ні раз, ка-
лі прый шлі да аку ліс та, прый шло-
ся пра вес ці пе рад яго ка бі не там 
амаль га дзі ну, хоць ча ка лі свой 
час па та ло не. Док та ру тра піў ся 
скла да ны па цы ент, з якім да вя-
ло ся па ва зіц ца. Праў да, я быў да 
гэ та га ма раль на га то вы.

Пра ца ўра ча вель мі ад каз ная. 
І, каб утры маць лю дзей, лі чу, трэ-
ба ім пла ціць. Бо зда роўе ку ец-
ца ме на ві та ў па лі клі ні ках, а не ў 
баль ні цах, дзе аказ ва ец ца эк с-
тран ная да па мо га. Ка лі ў на шых 
па лі клі ні ках бу дуць ся дзець доб-
рыя ўра чы і ка лі іх бу дзе ха паць 
— та ды ўсё ў нас бу дзе доб ра.

На чаль нік ад дзе ла пер ша-
снай ме ды ка-са ні тар най да па-
мо гі ка мі тэ та ахо вы зда роўя 
Мін гар вы кан ка ма Люд мі ла 
ЛУ ГА ВЕЦ:

МЫ МА ЕМ ПА ТРЭ БУ 
Ў МЕ ДЫ ЦЫН СКІХ КАД РАХ 
І НЕ ЎТОЙ ВА ЕМ ГЭ ТА ГА

Мінск ні ко лі не мог па хва ліц-
ца 100%-й укам плек та ва нас цю 
ўчаст ко вы мі ўра ча мі- тэ ра пеў та-
мі або ўра ча мі-спе цы я ліс та мі. І 
хоць у апош нія га ды Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя на кі роў вае да нас 
шмат вы пуск ні коў ме ды цын скіх 
уні вер сі тэ таў, да та го ж па бу-
да ва ны і за се ле ны ін тэр нат для 
мед ра бот ні каў, а на па ды хо дзе 
яшчэ адзін, тым не менш мы ўсё 
яшчэ ма ем па трэ бу ў ме ды цын-
скіх кад рах і не ўтой ва ем гэ та га. 
На сай тах на шых па лі клі нік ёсць 
ін фар ма цыя аб тым, ка го яны за-
пра ша юць на пра цу, пра па ну юць 
мес цы ў ін тэр на тах (у гэ тым ім 
да па ма га юць ра ён ныя ад мі ніст-
ра цыі)...

Але ця пер прый шло шмат ура-
чоў-ін тэр наў, якія ў на ступ ным 
го дзе па поў няць на шы ра ды. 
Ме на ві та на ступ ны год, як мы 
лі чым, да зво ліць нам знач на па-
леп шыць ста но ві шча з укам плек-
та ва нас цю кад ра мі пер ша сна га 
звя на. Яно ўжо па леп шы ла ся ў 
па раў на нні з па пя рэд нім го дам, 
але праб ле мы ў асоб ных па лі-
клі ні ках яшчэ ёсць.

Акра мя та го, у ра ё не но ва-
бу доў ляў на шы па лі клі ні кі су ты-
ка юц ца з пе ра гру жа нас цю. Гэ та 
26-я па лі клі ні ка ў Фрун зен скім 

ра ё не, 10-я — у Су ха-
ра ва, 8-я — у Пер ша-
май скім ра ё не, 25-я — 
у Мас коў скім... Спра ва 
ў тым, што па лі клі ні кі 
бу ду юц ца пас ля та го, 
як за ся ля юц ца жы лыя 
да мы. Гэ та ства рае 
пэў ныя цяж кас ці.

Але ха чу пад крэс-
ліць: асноў ную на шу 
за да чу мы ба чым у 
тым, каб пры няць усіх, 
хто мае па трэ бу ў ме-
ды цын скай да па мо зе, 
і гра мат на па дзя ліць 
па то кі па цы ен таў: у 
пер шую чар гу ака заць 
да па мо гу тым, хто ад-
чу вае ў ёй вост рую 
па трэ бу, а по тым за бяс пе чыць 
да па мо гай усіх ас тат ніх па цы-
ен таў.

ЯК ТРА ПІЦЬ 
НА ПРЫ ЁМ ДА ДОК ТА РА

Ха це ла ся б ад зна чыць, што 
мы, як пра ві ла, пла ну ем свае 
па хо ды да цы руль ні ка, ін шых 
спе цы я ліс таў у сфе ры бы та во-
га аб слу гоў ван ня. Гэ так жа ва 
ўсім све це пла ну ец ца і на вед-
ван не ўра ча. Сён ня мы га во рым 
пра тое, што пер ша сная ме ды-
цын ская да па мо га — гэ та шмат 
у чым пла на вы від да па мо гі, а 
зна чыць, паў та ру ся, на вед ван не 
ўра ча трэ ба пла на ваць.

Для ча го ў нас ёсць роз ныя 
маг чы мас ці.

Ка лі яшчэ 8-10 га доў та му ў 
на шых па лі клі ні ках (пры чым не 
ва ўсіх) бы ла толь кі шмат ка-
наль ная тэ ле фон ная су вязь, то 
сён ня жы ха ры мо гуць за пі сац ца 
на пры ём да ўра ча з да па мо гай 
ін тэр нэ ту. З мі ну ла га тыд ня мы 
па вя лі чы лі кво ту на за піс праз 
ін тэр нэт да 20% (ра ней бы ло 
10%).

За піс мы пра да стаў ля ем без 
аб ме жа ван ня тэр мі ну. Гэ та зна-
чыць, ка лі па цы ент пры хо дзіць 
і ка жа, што пла нуе ві зіт да аф-
таль мо ла га, ён мо жа за пі сац ца 
па пя рэд не на пра ця гу ме ся ца, на 
той дзень, ка лі яму зруч на.

У 19 га рад скіх па лі клі ні ках для 
да рос ла га на сель ніц тва пра цу-
юць ін фа кі ёс кі, якія так са ма 

да па ма га юць па цы ен там узяць 
та лон і тра піць да ўра ча. Ін фа кі-
ёс кі зруч ныя тым, што, ка лі праз 
іх за каз ва ец ца та лон, ча ла век 
ад ра зу ба чыць увесь рас клад 
пра цы док та ра і на які час ёсць 
та ло ны (як і ў ін тэр нэ це).

Ка лі ча ла ве ку трэ ба па тра-
піць да ме ды каў на пра ця гу 
дня, то ў на шым го ра дзе ад-
пра ца ва на сіс тэ ма функ цы я на-
ван ня даў ра чэб ных ка бі не таў. 
На вы па дак вост рых сі ту а цый 
рас пра ца ва ны ал га рыт мы дзе-
ян няў і па цы ен та, і ме ды цын скіх 
рэ гіст ра та раў. З імі мож на азна-
ё міц ца на стэн дах па лі клі ні кі, у 
ста ле да ве дак.

На прык лад, ча ла ве ку трэ ба 
за ка заць аку ля ры. Сён ня ўжо 
не аба вяз ко ва іс ці з гэ тай праб-
ле май да ўра ча-аф таль мо ла га. 
Па Мін ску пра цуе 38 спе цы яль на 
пад рых та ва ных мед сяс цёр, якія 
вя дуць са ма стой ны пры ём па цы-
ен таў. У рэ гіст ра ту ры ў вас па ці-
ка вяц ца, з якой на го ды вы ідзя це 
да аку ліс та, і мо гуць ад пра віць 
да спе цы яль на на ву ча най мед-
сяст ры. Яна пад бя рэ аку ля ры, 
вы пі ша кроп лі для ва чэй, ка лі ў 
гэ тым ёсць не аб ход насць, дасць 
на кі ра ван не на тое ці ін шае да-
дат ко вае да сле да ван не. Ка лі 
па цы ент пры хо дзіць з вост рым 
бо лем у во ку, а на гэ ты мо мант 
аф таль мо ла га ня ма, яго ад пра-
вяць у спе цы я лі за ва ную аф таль-
ма ла гіч ную клі ні ку. Ці, ка лі аф-
таль мо лаг у той мо мант пра цуе, 
ён пры ме та ко га па цы ен та без 
та ло на.
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16 па лі клі ні ка, да рэ чы, доб ра 

ўкам плек та ва на вуз кі мі спе цы-
я ліс та мі, а вось з участ ко вы-
мі тэ ра пеў та мі там за раз ёсць 
праб ле мы. Та му вя дуць пры ём 
так са ма ўсе за гад чы кі тэ ра пеў-
тыч на га ад дзя лен ня, у тым лі ку 
ажыц цяў ля юць ві зі ты на дом.

Але трэ ба ра зу мець 
сі ту а цыю. На кож на га 
да рос ла га жы ха ра Мін-
ска за мі ну лы год да-
во дзі ла ся пры клад на 7 
на вед ван няў па лі клі ні-
кі. Але ж ча ла век мо жа 
прый сці ў па лі клі ні ку і 
20, і 30, і 40 ра зоў. Мы 
ні ко му не ад маў ля-
ем, хоць час та та кія 
зва ро ты — асаб лі ва 
гэ та ты чыц ца па жы-
лых лю дзей — но сяць 
са цы яль ны ха рак тар. 
Па жы ло му ча ла ве-
ку не аб ход на па гу та-
рыць, вы га ва рыц ца, 
а ў яго дзя цей не заў-
сё ды зна хо дзіц ца час. 

Адзі но ка му па жы ло му ча ла ве ку 
яшчэ горш. Та му мы ак тыў на 
ўза е ма дзей ні ча ем з са цы яль ны-
мі служ ба мі. На шы па моч ні кі ўра-
чоў і ўра чы-рэ абі лі то ла гі вя дуць 
пры ёмы па гра фі ку ў тэ ры та ры-
яль ных цэнт рах са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва, што 
ро біць ме ды цын скую да па мо гу 
яшчэ больш да ступ най.
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У апош нія га ды боль шасць 

на шых па лі клі нік прай шла ка пі-
таль ны ра монт, ма дэр ні за цыю, 
ня даў на бы лі ўве дзе ны ў строй 
тры но выя па лі клі ні кі. Усе яны 
вы дат на аб ста ля ва ныя, і сён ня 
ста іць за да ча ра цы я наль на га 
вы ка ры стан ня іс ну ю ча га аб-
ста ля ван ня. З гэ тай мэ тай мы 
ства ра ем цэнт ры ка лек тыў на га 
ка ры стан ня. У нас сён ня ў го ра-
дзе пра цу юць 10 кар дыя ла гіч ных 
цэнт раў, у кож ным ра ё не — ура-
ла гіч ны цэнтр, ёсць шы ро кая 
сет ка эн да ска піч ных цэнт раў. 
Функ цы я ну юць ад дзя лен ні уль-
тра гу ка вой ды яг нос ты кі. Ка лі ра-
ней, яшчэ 5-6 га доў та му, да нас 
па сту па лі зва ро ты, што скла да на 
зра біць УГД або ўзяць та лон да 
та го ці ін ша га спе цы я ліс та, то ця-
пер та кіх скар гаў ста ла на шмат 
менш.

Сфар мі ра ва ны бры га ды вуз-
кіх спе цы я ліс таў. На прык лад, 
пра цуе не ўра ла гіч ная бры га да 
ў Цэнт раль ным ра ё не, эн да кры-
на ла гіч ная бры га да — у Пер ша-
май скім, аф таль ма ла гіч ная — у 
За вод скім ра ё не. Мы пе ра на кі-
роў ва ем да іх па цы ен таў, ка лі 
ня ма маг чы мас ці аб сле да ваць 
іх у па лі клі ні цы па мес цы жы-
хар ства. Гэ та так са ма ро біць 

ме ды цын скую да па мо гу больш 
да ступ най.
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Мы ак тыў на пра цу ем і на 

прад пры ем ствах. За раз мно гія 
з іх, на прык лад, кант ра лю юць 
ля чэн не ар тэ рыя льнай гі пер тэн-
зіі ў сва іх ра бот ні каў. За кошт 
срод каў прад пры ем ства, згод на 
з ка лек тыў ным да га во рам, на-
бы ва юц ца ле кі, рэ ка мен да ва ныя 
ўра ча мі. Сён ня ў го ра дзе та кім 
чы нам ле чац ца ка ля 7 ты сяч ча-
ла век. Вя лі кі дзя куй кі раў ні кам 
та кіх прад пры ем стваў, та му што 
за гэ тым ста яць сот ні вы ра та ва-
ных ча ла ве чых жыц цяў, сот ні лю-
дзей, якія не ста лі ін ва лі да мі.

ХУТ КА Ў СТА ЛІ ЦЫ 
БУ ДУЦЬ УВЕ ДЗЕ НЫ 
ЭЛЕКТ РОН НЫЯ 
МЕД КАР ТЫ

На ша служ ба імк нец ца не ад-
ста ваць ад ча су. Мінск, асаб лі ва 
на ша ам бу ла тор нае звя но, ідзе 
на пе ра дзе ўсёй рэс пуб лі кі па раз-
віц ці ін фар ма цый ных тэх на ло гій. 
Гэ та не толь кі ін фа кі ёс кі. У 15 па-
лі клі ні ках го ра да ўжо ўве дзе на 
вы піс ка элект рон ных рэ цэп таў. 
У не ка то рых па лі клі ні ках пра пра-
цоў ва юц ца пы тан ні, звя за ныя з 
элект рон най кар тай. Пе рад на мі 
па стаў ле на за да ча ўка ра ніць яе 
ў го ра дзе да кан ца на ступ на га 
го да. Але ўжо сён ня 14-я, 19-я, 
29-я, 34-я па лі клі ні кі фар мі ру юць 
элект рон ныя ме ды цын скія кар-
ты ам бу ла тор на га хво ра га. Ка лі 
гэ тая сет ка бу дзе цал кам сфар-
мі ра ва на, то, на прык лад, док тар 
у баль ні цы, атры маў шы ад па-
цы ен та яго пер са наль ны чып, 
змо жа тут жа ўба чыць, на якія 
за хвор ван ні той па ку туе, якое 
ля чэн не атрым лі вае і якія ме ры 
да па мо гі па він ны быць ака за ны 
ў той ці ін шай сі ту а цыі.

У го ра дзе ўжо функ цы я нуе ла-
каль ная кар па ра тыў ная кам п'ю-
тар ная сет ка. Па лі клі ні ка мо жа 
апе ра тыў на атры маць па элект-
рон най по шце эпі крыз са ста цы-
я на ра, вы ні кі ана лі заў па цы ен та, 
раз дру ка ваць іх і тут жа ўкле іць у 
ам бу ла тор ную кар ту. Гэ та вель мі 
аб лег чы ла на шу пра цу.

НА ШЫ ЎРА ЧЫ 
ЎЖО КАН СУЛЬ ТУ ЮЦЬ 
АН ЛАЙН І ПА СКАЙ ПЕ

За раз мы ак тыў на раз ві ва ем 
у па лі клі ні ках кан суль та ван не 
па скай пе. Гэ та вель мі зруч на. 
Участ ко вы ўрач вы лу чае пэў ны 
час для сва іх па цы ен таў, якіх ён 
доб ра ве дае, і мо жа, не вы хо дзя-

чы з ка бі не та, кан суль та ваць іх, 
ка рэк ту ю чы пры зна ча нае ля чэн-
не. А па цы ен там пры гэ тым ня ма 
па трэ бы пры хо дзіць у па лі клі ні ку. 
І ўра чы з за да валь нен нем ідуць 
на та кую фор му пра цы, і для па-
цы ен таў гэ та вель мі зруч на.

Ужо не каль кі га доў шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца кан суль та-
ван не ў рэ жы ме ан лайн. Мож на 
зай сці на сайт лю бой на шай па-
лі клі ні кі, за даць пы тан не док та ру 
і на пра ця гу 1-2 дзён атры маць 
ад каз на яго.

Сён ня зу сім не аба вяз ко ва 
пры хо дзіць у па лі клі ні ку і для та-
го, каб афор міць вы піс ку аб ста-
не зда роўя. На сай тах па лі клі нік 
ёсць спе цы яль ны раз дзел, па цы-
ент мо жа на кі ра ваць ту ды за пыт 
у элект рон ным вы гля дзе, унес ці 
паш парт ныя да ныя і ў пя ці дзён-
ны тэр мін, прад' явіў шы паш парт, 
атры маць у рэ гіст ра ту ры або ста-
ле да ве дак вы піс ку з ме ды цын-
скай да ку мен та цыі.
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Але ха це ла ся б, каб бы ло ра-

зу мен не і ад каз насць за сваё 
зда роўе і з бо ку па цы ен та. Ка лі 
б кож ны па цы ент доб ра сум лен-
на ста віў ся да за ха ван ня свай го 
зда роўя, вы кон ваў усе рэ ка мен-
да цыі ўра чоў, коль касць лю дзей, 
якія звяр та юц ца ў па лі клі ні ку, 
знач на зні зі ла ся б.

Хоць у апош нія га ды нас 
вель мі ра дуе, што па вя ліч ва ец-
ца коль касць зда ро вых лю дзей, 
якія пры хо дзяць у па лі клі ні ку і ці-
ка вяц ца пра фі лак ты кай за хвор-
ван няў, ак тыў на на вед ва юць 
шко лы зда роўя. Сён ня мы збі-
ра ем ба зы да ных та кіх ак тыў ных 
па цы ен таў. Ка лі яны да юць нам 
свой элект рон ны ад рас, на кі роў-
ва ем ма тэ ры я лы па пра фі лак ты-
цы та го ці ін ша га за хвор ван ня 
не па срэд на на яго. Мы бу дзем 
і на да лей пра па ган да ваць і ак-
тыў на раз ві ваць та кую фор му 
пра цы.

Свят ла на БУСЬ КО.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

КАРДЫНАЛЬНЫХ ПЕ РА МЕН 
У ПАР ТЫЙНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ  НЕ ЧА КА ЕЦ ЦА

ЯК ЖЫ ВЕШ, МІН СКАЯ ПА ЛІ КЛІ НІ КА?

ПРОДАЕТСЯ 
производственно-

складской 
комплекс с АБК 

12 676 м2 
г. Витебск, 

пр. Московский, 57А. 
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У Мін ску 38 па лі клі нік 
для да рос лых, якія пра цу юць 
з 7.00 да 21.00.

Ле тась у агуль най коль кас ці 
раз гле джа ных зва ро таў 
скар гі мін чан на ака зан не 
мед да па мо гі скла лі 10,6%, 
а вось па дзя кі — 31,8%. 
Асноў ная коль касць 
зва ро таў, да 40% — но сіць 
ін фар ма цый на-
ана лі тыч ны ха рак тар. Гэ та 
зна чыць, лю дзі звяр та юц ца 
з пра па но ва мі — на прык лад, 
аб транс парт най да ступ нас ці 
па лі клі нік.

«Сён ня вель мі рэд ка 
су стра ка юц ца зва ро ты 
з-за та го, што док тар 
не пры няў па цы ен та. Мы 
ста ра ем ся пры маць усіх 
як па та ло нах, так і без іх».

Та кое мер ка ван не агу чыў пер шы 
на мес нiк кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 
Прэ зi дэн та, стар шы ня рэс пуб лi-
кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе лая Русь» Аляк сандр РАДЗЬ-
КОЎ пад час вы ступ лен ня на се-
мi на ры ў Ба ры са ве. Акра мя та го, 
кіраўнік «Бе лай Ру сi» вы ка заў ся 
ад нос на на цы я наль най iдэi, гра-
мад скiх пры ём ных, праг ма тыч-
най мо ла дзi i... зар пла ты на стаў-
нi каў i бiз нес ме наў.

Уба чыць перс пек ты ву
— На ша ар га нi за цыя «аб ста ля-

ва на» па пар тый ным прын цы пе, але 
для та го, каб здзейс нiць пе ра ход да 
па лi тыч най пар тыi, па трэб на спры яль-
ная сi ту а цыя ў гра мад стве, — лi чыць 
Аляк сандр Радзь коў.

Па яго сло вах, лю дзi па вiн ны ба-
чыць па трэ бу i перс пек ты ву ў гэ тым 
пе ра хо дзе. Да пар тый на га бу даў нiц тва 
на род у нас па куль ста вiц ца не вель мi 
за цi каў ле на. Тут не вар та спя шац ца. 
I ў ця пе раш нiм ста ту се гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе лая Русь» мо жа вы ра-
шаць па лi тыч ныя за да чы: вылучаць 
кан ды да таў у дэ пу та ты, удзель нi чаць 

у вы ба рах у якас цi на зi раль нi каў i чле-
наў вы бар чых ка мi сiй.

Права адчуваць сябе краінай
— Бе ла русь — не за леж ная кра i на, i 

па трэб на вы зна чыц ца, як мы бу дзем зна-
хо дзiць ся бе ў Мыт ным са ю зе, у Адзi най 
эка на мiч най пра сто ры, — мяр куе лi дар 
«Бе лай Ру сi». — Па трэб на сфар му ля-
ваць на цы я наль ную iдэю ў не каль кiх сло-
вах, знай сцi ся бе. Мы, зра зу ме ла, адзi ны 
на род, на шы дзя ды i пра дзе ды ад ва я ва лi 
для нас пра ва ад чу ваць ся бе кра i най, але 
 трэб а шу каць i iдэа ла гiч ныя па ды хо ды да 
пы тан ня на цы я наль най iдэi.

Ад ква тэ ры да... Бал ты кi
У гра мад скiя пры ём ныя лю дзi пры-

хо дзяць з роз ны мi пы тан ня мi — пры чым 
ча сам з аса бiс ты мi (на прык лад, па трэб-
на да па мо га ў па бу до ве ква тэ ры).

— Ха пае i пра па ноў па ўдас ка на-
лен нi сель скай гас па дар кi цi вы бар-
ча га за ка на даў ства. Лю дзi ак тыў ныя, 
яны хо чуць вы ка заць сваё мер ка ван не 
на гэ ты конт, — рас па вёў Аляк сандр 
Радзь коў. — Бы ва юць i «эк за тыч ныя» 
зва ро ты. На прык лад, рас пра цоў ка 
спо са бу, як да стаць бо еп ры па сы з 
дна Бал тый ска га мо ра. Маг чы масць 
прый сцi ў гра мад скую пры ём ную да-
зва ляе спа кой на аб мер ка ваць свае 
пы тан нi з людзь мi, якiя ў гэ тым раз бi-
ра юц ца, на гра мад скiм уз роў нi вы ра-
шыць тую цi iн шую праб ле му.

Чым за цi ка вiць «праг ма ты каў»?
— Ця пе раш нiя хлоп цы i дзяў ча ты на-

кi ра ва ны на за ро бак, яны не iмк нуц ца ў 
апа зi цый ны рух i гра мад скую дзей насць, 
— упэўнены кіраўнік «Бе лай Ру сi».

Прос ты прык лад, якi пры вёў Аляк-
сандр Радзь коў у па цвяр джэн не сва iх 

слоў: сё ле та на фi зi ка-ма тэ ма тыч ныя 
фа куль тэ ты ўнi вер сi тэ таў быў вя лiз ны 
не да бор. Па доб ная сi ту а цыя скла ла ся 
i ў сель ска гас па дар чых ВНУ. I вы пра-
вiць гэ тую сi ту а цыю на ўрад цi змаг ло б 
за бес пя чэн не ўсiх сту дэн таў iн тэр на там 
цi па вы шэн не сты пен дыi. — Сён няш-
няя мо ладзь — праг ма ты кi. Яны лепш 
пой дуць у БДУ IР, i на та кую спе цы яль-
насць, па якой пас ля раз мер ка ван ня 
да вя дзец ца пра ца ваць не на «Iн тэ-
гра ле», а ў Пар ку вы со кiх тэх на ло гiй. 
У мой час шчасцем лi чыў ся ўжо сам 
факт па ступ лен ня, а су час ныя сту дэн-
ты ары ен ту юц ца на той вы нiк, якi дасць 
ву чо ба. Трэб а зра бiць так, каб мо ла-
дзi бы ло цi ка ва пра ца ваць паў сюль: i 
ў IТ-сфе ры, i на кам бай не, i ў ля кар нi, i 
на фер ме, — за ўва жыў Аляк сандр Мi-
хай ла вiч.

Кож на му та лен ту — пра фе сiю
— Трэб а шу каць лю дзей, якiя схiль-

ныя да той цi iн шай пра фе сii, знай сцi спо-
са бы вы яў лен ня та лен таў. Та ды ў нас бу-
дуць вы дат ныя спе цы я лiс ты, — ад зна чыў 
Аляк сандр Радзь коў. — Трэ ба па мя таць, 
што нi ко лi ў на стаў нi ка не бу дзе та кая ж 
зар пла та, як у бiз нес ме на. Апош нi ры зы-
куе, час цей зна хо дзiц ца ў но вай сi ту а цыi. 
У на стаў нi ка ж у гэ тым пла не пра ца больш 
грун тоў ная. Але ж не кож ны бiз нес мен 
мае та лент пра ца ваць з дзець мi.

Ус пом нiў Аляк сандр Радзь коў i пра 
сель скiя на се ле ныя пунк ты, дзе «шмат 
ня прос тай пра цы». Па яго мер ка ван нi, 
«па трэб на, каб лю дзi там жы лi, каб на-
се ле ныя пунк ты бы лi ўкам плек та ва ны 
спе цы я лiс та мi, якiя б спра ву ад чу ва лi i 
лю бi лi i за ма цоў ва лi ся на сва iм мес цы 
пра цы». 

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Мiнск — Ба ры саў — Мiнск 
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У Мін ску прай шло 
ўра чыс тае ад крыц цё 
вы ста вы «Аду ка цыя ў 
Кі таі», дзе бы лі прад-
стаў ле ны 19 кі тай скіх 
вы шэй шых на ву чаль-
ных уста ноў роз ных 
кі рун каў. Га лоў ная 
мэ та ме ра пры ем ства 
— даць маг чы масць 
бе ла рус кім і кі тай скім 
уні вер сі тэ там уста на-
віць тры ва лыя парт-
нёр скія су вя зі.

На мес нік прэм' ер-мі-
ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь Ана толь ТО ЗІК пад-
час ад крыц ця вы ста вы 
пад крэс ліў, што ўма ца ван не 
бе ла рус ка-кі тай скіх ад но сін 
не маг чы ма без за ці каў ле-
ных у гэ тым лю дзей: «Трэ-
ба, каб бе ла рус кія і кі тай скія 
ўні вер сі тэ ты за вя за лі цес-
ныя кан так ты. На вы ста ве 
прад стаў ле ны ўні вер сі тэ ты 
тра ды цый най кі тай скай ме-
ды цы ны, сель ска гас па дар-
чыя ВНУ, і ха це ла ся б, каб 

у іх бы лі су мес ныя пра ек ты 
з бе ла рус кі мі ўні вер сі тэ та мі, 
якія рых ту юць спе цы я ліс таў 
ад па вед ных кі рун каў».

Як вя до ма, Бе ла русь 
вель мі ак тыў на су пра цоў ні-
чае з Кі та ем. За раз на тэ ры-
то рыі на шай кра і ны рэа лі-
зу ец ца больш як 20 буй ных 
ін вес ты цый ных пра ек таў. 
Кі тай скія бан кі вы дзе лі лі 
на рэа лі за цыю су мес ных 
бе ла рус ка-кі тай скіх пра-
грам больш як 5 міль яр даў 
до ла раў.

Над звы чай ны і Паў на-
моц ны Па сол Кі тай скай 
На род най Рэс пуб лі кі ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
Гун ЦЗЯНЬ ВЭЙ ад зна чыў, 
што су пра цоў ніц тва па між 
уні вер сі тэ та мі да па мо жа 
зра біць вя лі кі ўнё сак у ма-
дэр ні за цый ныя пра цэ сы 
абедз вюх кра ін, для якіх 
па трэб на вя лі кая коль касць 
спе цы я ліс таў з вы шэй шай 
аду ка цы яй.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Гра мад ская iнi цы я ты ваГра мад ская iнi цы я ты ва  ��

«БЕ ЛАЯ РУСЬ»: 
ВА ЎСІХ ПРАЯВАХ ЖЫЦЦЯ

Агуль ны ін та рэсАгуль ны ін та рэс  �� МА ДЭР НІ ЗА ЦЫІ 
ДА ПА МО ЖА СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА Ў АДУ КА ЦЫІ

ВІ ЦЕБ СКІ ПОМ НІК АР ХІ ТЭК ТУ РЫ СТА НЕ 
РЫБ НЫМ РЭ СТА РА НАМ

У 2014 го дзе на ві цеб скім «ар ба це» (ву лі ца Су во ра ва, 
якую хо чуць зра біць ганд лё ва-пе ша ход най) з'я віц ца 
пер шы ў аб лас ным цэнт ры рыб ны рэ ста ран ра зам з 
не вя лі кай утуль най гас ці ні цай, аформ ле най у мар ской 

тэ ма ты цы.

За пра ект узя лі ся вя до мая 
ві цеб ская кам па нія «Ві цебс кры-
ба» і яе дач чы нае прад пры ем-
ства «Ві цебск-Экс прэс». Для 
гэ та га бу дзе рэ кан стру я ва ны іх 
офіс ны бу ды нак па ву лі цы Су во-
ра ва, 11, які з'яў ля ец ца пом ні кам 
ар хі тэк ту ры XІX-XX ста год дзяў. 
Рыб ны рэ ста ран раз мес ціц ца на 
пер шым па вер се бу дын ка, ад на-
ча со ва ў ім змо гуць пра вес ці час 
да 30 на вед валь ні каў. Пад гас ці-
ні цу ады дуць дру гі і ман сард ны 
па вер хі.

Ула дзі слаў СОЎ ПЕЛЬ.
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