
На 82 %
вы ка на ны план па ста вак 
збож жа ў лік дзярж за ка зу, 
ужо па стаў ле на 668 
ты сяч тон, па ве дам ляе 
Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня. 
Па ста не на 15 жніў ня 
збож жа выя і зер не ба бо выя 
куль ту ры (без ку ку ру зы, 
грэч кі і про са) са бра ны 
з 1,79 міль ё на гек та раў, 
што скла дае 83,7 % ад 
за пла на ва на га. Бе ла рус кія 
аг ра рыі на ма ла ці лі амаль 
5,7 міль ё на тон збож жа 
пры ся рэд няй ура джай нас ці 
31,8 цэнт не ра з гек та ра 
(ле тась на гэ тую да ту — 
26,7 цэнт не ра з гек та ра). 
У лі да рах Брэсц кая воб ласць: 
тут убра на 98,7 % пло шчаў, 
на ма ло ча на звыш 1189 ты сяч 
тон збож жа. Аг ра рыі 
Гро дзен скай воб лас ці 
са бра лі 94 % пло шчаў, 
на ма ла ціў шы больш 
за 1147 ты сяч тон 
збож жа. У трой цы лі да раў 
убо рач най кам па ніі і 
Мін ская воб ласць. Тут план 
па ўбор цы збож жа вых і 
зер не ба бо вых вы ка на ны на 
84,7 %, на ма лот скла дае 
1466,9 ты сяч тон.
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• На 7 % вы рас лі рэ аль -

ныя гра шо выя да хо ды 

бе ла ру саў у І паў год дзі 

2019 го да.

• У Бе ла ру сі па шы ра ны 

спіс са цы яль на знач ных та-

ва раў з ча со ва рэ гу ля ва ны-

мі цэ на мі.

• У Бе ла ру сі асво і лі 

вы твор часць комп лек саў 

бе ра га вой ахо вы з са ма-

лё та мі-ам фі бі я мі.

• У Дра гі чы не (Брэсц кая 

воб ласць) за су ткі вы па ла 

ка ля 70 % ме сяч най нор мы 

апад каў.

• Рэ гі я наль ны фес ты-

валь «Дры бін скія тарж кі» 

прой дзе 15—17 жніў ня ў 

Дры бі не.

КОРАТКА

ШТО НАЙМАЛЬНІКІ 
ПРАПАНУЮЦЬ 
МАЛАДЫМ 
СПЕЦЫЯЛІСТАМ

ЯК ПАБУДАВАЦЬ 
ДЗІЦЯЧУЮ 
ПЛЯЦОЎКУ

СТАР. 2

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

Бяс печ ныя, хут кія 
і эфек тыў ныя

Якія апе ра цыі бе ла рус кія аф таль мо ла гі ро бяць 
пры ка та рак це, глаў ко ме і ін шых хва ро бах ва чэй

СТАР. 4

«У нас на пры ёме ня прос ты 

па цы ент — у 2014 го дзе ў яго бы ло 

на вы лёт нае ра нен не, якое за ча пі ла 

во ка. Траў ма зда ры ла ся 

на вы твор час ці. Та ды зрок ма ла до му 

ча ла ве ку ўда ло ся за ха ваць. 

І вось праз пяць га доў раз ві ла ся 

сур' ёз нае ўсклад нен не — ад сла ен не 

сят чат кі», — ка мен туе, пра вод зя чы 

нас па ды яг нас тыч ным ка бі не це, 
га лоў ны па за штат ны аф таль мо лаг 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 
за гад чык ка фед ры аф таль ма ло гіі 
Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка цыі, док тар 
ме ды цын скіх на вук, пра фе сар 
Тац ця на ІМ ША НЕЦ КАЯ. Як 
спраў ляц ца з са мы мі скла да ны мі 
за хвор ван ня мі ва чэй най ноў шы мі 
ме та да мі, што ад па вя да юць 
су свет ным тэн дэн цы ям, доб ра 
ве да юць у Рэс пуб лі кан скім 
аф таль ма ла гіч ным цэнт ры, які пра цуе 

пры 10-й га рад ской клі ніч най баль ні цы 

г. Мін ска. Тут ро бяць усе ві ды вы-

со ка тэх на ла гіч ных апе ра цый пры 

за хвор ван нях ва чэй, траў мах і іх 

на ступ ствах, у тым лі ку пры мя ня юць 

са мыя су час ныя ме та ды ля чэн ня 

глаў ко мы і ка та рак ты, вы кон ва юць 

транс план та цыі ра га ві цы, 
а эк зап ра тэ за ван не ар бі ты 

(яе ад наў лен не пас ля траў маў 

і ан ка зах вор ван няў) не ро біц ца 

больш ні ў ад ной з кра ін 
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Урач пер шай ка тэ го рыі Рэс пуб лі кан ска га аф таль ма ла гіч на га цэнт ра, асіс тэнт ка фед ры аф таль ма ло гіі 
Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі Свят ла на КА РА СЁ ВА пад бі рае па цы ен ту аку ля ры, 

вы зна ча ю чы васт ры ню зро ку.

Ця пе раш няя пры зыў ная 

кам па нія пра хо дзіць як 

ні ко лі ажыў ле на. Звя за-

на гэ та з тым, што ў па-

чат ку жніў ня ўсту піў у 

дзе ян не за кон «Аб змя-

нен ні за ко наў па пы тан-

нях эфек тыў на га функ-

цы я на ван ня ва ен най 

ар га ні за цыі дзяр жа вы». 

Ка жу чы інакш, ця пер 

за ма ца ва на пра ві ла ад ной ад тэр мі ноў-

кі для пра ця гу на ву чан ня. На мі ну лым 

тыд ні гра дус на па лу быў кры ху змен-

ша ны — Мі ніс тэр ства аба ро ны па ве да-

мі ла, што для ма гіст ран таў і сту дэн таў 

вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, якія 

па сту па лі сё ле та, пра ві лы гуль ні за ста-

юц ца ра ней шыя. Але толь кі на гэ ты год. 

Ра зам з тым кан чат ко вую 
кроп ку ста віць тут яшчэ ра-
на. За ве су та ям ні цы кры ху 
пры ад крыў член Па ста ян-
най ка мі сіі па на цы я наль-
най бяс пе цы Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Ігар МАР ТЫ НАЎ.

— Як доў га ся род пар ла-
мен та ры яў іш ла ра бо та да-
тыч на змя нен ня коль кас ці 

ад тэр мі но вак ад вой ска?

— Ра шэн не бы ло не спан тан нае. Дзесь ці з 

кан ца мі ну ла га го да гэ та пы тан не ўжо сур' ёз на 

ўзды ма ла ся. Быў пра ве дзе ны ана ліз, коль кі 

ча ла век пры зы ва ец ца, а коль кі атрым лі вае 

ад тэр мі ноў ку і з якіх пры чын. І ста ла зра зу-

ме ла, што пы тан не трэ ба не як вы-

ра шаць.

На слы хуНа слы ху

Ігар МАР ТЫ НАЎ:

«Бу дзем да бі вац ца, 
каб сал да там на ліч ваў ся 

стра ха вы стаж»
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