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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Про філь ныя кла сы

Як па вы сіць 
пры ваб насць 
аграр ных 
пра фе сій.

Жыц цё па хві лі нах

Ка рэс пан дэнт «МС» 
пра вя ла адзін дзень 
са стар шы нёй 
сель ска га Са ве та. стар. 15

Праз вы пра ба ван не 
ня мец кім 
па ло нам.

Гэ та трэ ба жы вым

стар. 14

Сі ту а цыя

Ка лі га рыць 
«як у кі но». стар. 16

стар. 2

Да па мо га — по бач

Та ва ры пер шай 
не аб ход нас ці і ле кі 
да ста вяць адзі но кім 
па жы лым. стар. 4

Са цы яль ная служ ба ра зам са сва і мі парт нё ра мі вы ка на ла ўжо больш за 
20,5 ты ся чы за явак па жы лых лю дзей і лю дзей з ін ва лід нас цю па да стаў цы 
на дом пра дук таў хар ча ван ня і срод каў пер шай не аб ход нас ці. У цэ лым жа, 
як за явіў на мес нік мі ніст ра, га вор ка ідзе пра да па мо гу вель мі вя лі кай 
коль кас ці лю дзей: у кра і не на ліч ва ец ца 830 ты сяч па жы лых і ін ва лі даў, 
якія жы вуць ад ны, з іх у 167 ты сяч на огул ня ма бліз кіх сва я коў.

ПАД ТРЫМ КА ПАД ТРЫМ КА 
НА БІ РАЕ АБА РО ТЫНА БІ РАЕ АБА РО ТЫ

Сацс луж бы і гра мад скія ар га ні за цыі аб' яд на лі ся, каб дай сці да кож на га

ТЭ МА ТЫД НЯ

стар. 4

У гэ ты ня прос ты пе ры яд са цы яль ныя служ бы звяр та юць 
асаб лі вую ўва гу на лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту і лю дзей 
з ін ва лід нас цю, каб мі ні мі за ваць для іх ры зы ку за хвор ван ня 
на ка ра на ві рус ную ін фек цыю. Да па мо га ўжо ака за на больш 
чым 20,5 ты ся чы ча ла век. Пра гэ та па ве да міў на мес нік 
мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК.

Змя ніў ся за кон як з тэх ніч на га бо ку (па-
ня цій ны апа рат, гар ма ні за цыя з ін шы мі 
ак та мі), так і з кан цэп ту аль на га. На гэ тай 
част цы на ва цый асаб лі ва спы ніў ся Ула дзі-
мір Ка ра нік.

«У за ко не пра ду гле джа на ства рэн не сіс-
тэ мы кі ра ван ня якас цю ака зан ня ме ды-
цын скай да па мо гі. Ад па вед на з ёй ства-
ра ец ца вер ты каль якас ці, якая на пра мую 
пад па рад коў ва ец ца Мі ніс тэр ству ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, каб за бяс-
пе чыць бес ста рон насць і аб' ек тыў насць 
пры пра вя дзен ні экс пер ты зы якас ці», — 
рас ка заў ён.

Га лоў ныя ўра чы ме ды ка-рэ абі лі та-
цый ных экс перт ных ка мі сій (на іх ад дзе-
лы па кла дзе на за да ча са чыць за якас цю 
да па мо гі) бу дуць на зна чац ца і зды мац ца 
з па сад мі ніст рам ахо вы зда роўя па ўзгад-
нен ні з мяс цо вы мі ўла да мі.

Пры змя шчэн ні ў ад дзя лен нях дзён на га 
зна хо джан ня гра ма дзя не бу дуць за бяс пе-
ча ны ле ка вы мі срод ка мі і ме ды цын скі мі 
вы ра ба мі за кошт срод каў рэс пуб лі кан-
ска га і мяс цо ва га бюд жэ таў. Гэ та ана ла-
гіч на вы пад ку, ка лі б яны зна хо дзі лі ся ў 
ста цы я на ры, але пры гэ тым ап ты мі зу ец ца 
на груз ка на лож ка вы фонд ме ды цын скіх 
уста ноў кра і ны.

Па ка за ла эфек тыў насць і кант ра лю е мае 
ля чэн не хво рых на ВІЧ і ту бер ку лёз. «У су-
вя зі з рэ жы мам пра цы ці зло ўжы ван нем 
ал ка го лем, ці па ін шых пры чы нах не ўсе 
па цы ен ты мо гуць са ма стой на за бяс пе-
чыць пры трым лі ван не прад пі сан няў ура ча 
на пра ця гу ўся го кур са ля чэн ня, а шпі-
та лі за цыя на ўвесь пе ры яд ля чэн ня 
не эфек тыў ная. 

НА ПА РАД КУ ДНЯ

ДА СТУП НАСЦЬ І ЯКАСЦЬ

стар. 2

Ме на ві та ў гэ тых кі рун ках ула ды пра цяг ва юць удас ка наль ваць сіс тэ му ахо вы зда роўя. 
З гэ тай пры чы ны рас пра ца ва ны чар го выя зме ны ў ад па вед ны за кон 
(«Аб ахо ве зда роўя»), якія бы лі пры ня ты ўчо ра на дру гой се сіі Па ла ты прад стаў ні коў. 
Агучваў на ва цыі мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК, 
які пас ля ўзгад нен ня да ку мен та амаль дзве га дзі ны рас ка зваў 
аб ста не з ка ра на ві ру сам у кра і не і ад каз ваў на пы тан ні дэ пу та таў 
(пад ра бяз ней чы тай це ў сён няш нім ну ма ры «Звяз ды»).
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