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• Вы твор часць сель-

гас пра дук цыі ў Бе ла ру сі 

ў сту дзе ні—жніў ні вы рас-

ла на 7,9 %

• МАЗ га то вы па стаў-

ляць тэх ні ку ў Лі вію.

• Пра гра му Ман хэ тэн-

ска га фес ты ва лю ка рот-

ка мет раж на га кі но па ка-

жуць у Брэс це і Ба ра на-

ві чах.

• Італь ян скія ар біт ры 

рас су дзяць матч брэсц ка га 

«Ды на ма» і «Ма ка бі» пад-

час Лі гі чэм пі ё наў.

КОРАТКА
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Іна КА РА БАН, 

на чаль нік ад дзе ла 

гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і пра фі лак ты кі 

Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь:

«Ві рус но вы, і ра біць 
пра гно зы вель мі скла да на. 
Ра зам з тым да дзе ныя, 
якія ёсць ця пер 
у Бе ла ру сі і кра і нах све ту, 
да зва ля юць вы ка заць 
зда гад ку, што ця чэн не 
дру гой хва лі СОVІD-19 
бу дзе менш ін тэн сіў ным. 
Та му што пе ра хва рэ ла 
ўжо до сыць вя лі кая 
коль касць на сель ніц тва. 
Мы раз ліч ва ем на тое, 
што вя лі кі пра цэнт 
пе ра хва рэ лых мае 
ан ты це лы. І за раз ві даць, 
што вы пад кі за хвор ван ня 
ўжо не та кія цяж кія, 
як бы лі ў пер шыя дні. Што 
да ты чыц ца вак цы на цыі 
ад ка ра на ві ру са, 
па куль ра на ка заць 
пра якія-не будзь тэр мі ны. 
За раз пра хо дзяць клі ніч ныя 
вы пра боў ван ні гэ тай 
вак цы ны. Спа дзя ем ся, 
мы атры ма ем яе пас ля 
клі ніч ных вы пра боў ван няў, 
як і да маў ля лі ся кі раў ні кі 
дзвюх кра ін».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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Ці ка вае пы тан неЦі ка вае пы тан не

Ме ды цын скі ту рызм: 
паў за ці но вы ім пульс?
Ча му мно гія за меж ні кі вы бі ра юць для аздараў лен ня 

бе ла рус кія ку рор ты і здраў ні цы
Так зва ны ме ды цын скі ту рызм па чаў раз ві вац ца не так даў-

но. І хо ць жы ха ры мно гіх кра ін на вед ва лі бе ла рус кія са на то-

рыі і ра ней, але са праўд ны бум па чаў ся не каль кі га доў та му.

Ужо тры-ча ты ры га ды коль касць та кіх ту рыс таў толь кі на 

Гро дзен шчы не да ся гае 20—30 ты сяч ча ла век у год. Гэ та му 

па спры яў і без ві за вы ўезд. За меж ныя ту рыс ты пры яз джа-

юць на пры ём да гро дзен скіх дан тыс таў, хі рур гаў, у тым лі ку 

плас тыч ных, а так са ма пра хо дзяць аб сле да ван не і ды яг нос-

ты ку. Боль шасць з іх су мя шчае ме ды цын скія пра цэ ду ры з 

азда раў лен нем у бе ла рус кіх са на то ры ях.

Як па ве да мі лі ў Гро дзен скім аб лас ным упраў лен ні Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні,

ды на мі ка ў ме ды цын скім ту рыз ме ві да воч ная. Рэ корд ным мож на 

лі чыць мі ну лы год, ка лі ў са на то ры ях воб лас ці па бы ва ла 23 ты ся чы 

за меж ні каў. Го дам ра ней бы ло на ты ся чу менш. У не ка то рых здраў-

ні цах коль касць за меж ных ту рыс таў бы ла на ват бо льшай, 

чым бе ла рус кіх. СТАР. 9СТАР. 9

РА ТАЎ НІ КІ 
ШУ КА ЮЦЬ 

«РА БІН ЗО НАЎ»
Як не згу біц ца ў ле се?

Па ход у лес — ра дасць ба дай што для кож на га ча ла ве ка. Для 

жы ха роў го ра да — гэ та як мі ні мум маг чы масць вы рвац ца на 

пры ро ду і за стац ца з ёй сам-на сам, для вяс коў цаў — спо саб 

пра вес ці час з ка рыс цю, збі ра ю чы яга ды і гры бы. І ўсё б ні чо га, 

але і згу біц ца ў ле се пад час ванд ро вак вель мі прос та, 

ка лі збо чыць з вя до мых сце жак. СТАР. 8СТАР. 8
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Ра бот нік Шар каў шчын ска га прад пры ем ства по за бес пя чэн ні 

на сель ніцт ва па лі вам «Ві цеб скабл па лі ва» Аляк сандр БА ЗІЛЬ ЧУК, 

ня гле дзя чы на пра цу ў га рад скім па сёл ку, па-са праўд на му лю біць 

і пад трым лі вае сель скі лад жыц ця. Ён па га джа ец ца, што вёс ка 

не стра ціць свай го ка ла ры ту і са ма быт нас ці, па куль на пад вор' ях 

бу дуць тры маць ка роў і зда ваць ма ла ко. Аляк сандр па цвяр джае 

гэ та сва ім пры кла дам: на яго пад вор ку га ду юц ца дзве ра гу лі, гас-

па дар сам іх да гля дае, вы во дзіць на луг і па тра ды цыі трой чы ў 

дзень до іць.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

На ўсе ру кі гас па дарНа ўсе ру кі гас па дар


