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ЗДА РОЎЕ Ў КУ БЕ
Гран-пры атры маў пра ект 

VR Health — ён да па ма гае 
ў рэ абі лі та цыі па цы ен таў з 
рас строй ства мі функ цыі раў-
на ва гі. Ву чыц ца на но ва кі ра-
ваць сва ім це лам ча ла век з 
ДЦП ці пас ля ін суль ту бу дзе, 
зна хо дзя чы ся ў вір ту аль най 
рэ аль нас ці.

Та кую рэ абі лі та цыю мож-
на пра хо дзіць як у па лі клі ні-
цы, так і до ма. Усё аб ста ля-
ван не, якое спат рэ біц ца, — 
гэ та кам п'ю тар, аку ля ры 
вір ту аль най рэ аль нас ці і 
спе цы яль ная пра гра ма. Што 
ад мет на, прак ты ка ван ні па 
рэ абі лі та цыі бу дуць вы кон-
вац ца ў вы гля дзе гуль няў: 
па цы ент во дзіць па ві зу аль-
ным эк ра не ней ка га пер са-
на жа і, ка лі спраў ля ец ца з 
пра па на вым за дан нем, пе-
ра хо дзіць на на ступ ны ўзро-
вень. Так ча ла век не бу дзе 
ўспры маць прак ты ка ван ні як 
сур' ёз ную ме ды цын скую пра-
цэ ду ру і змо жа на час за быць 
пра сваю праб ле му.

Бе ла рус кая рас пра цоў-
ка — да ступ ны ва ры янт для 
ўста ноў ахо вы зда роўя. Па 
ацэн ках, яе ца на скла дзе 
пры клад на паў та ры ты ся чы 
до ла раў (а тое за меж нае аб-
ста ля ван не для рэ абі лі та цыі, 
якое ця пер ста іць у на шых 
ста цы я на рах, каш туе ад 15 
да 200 ты сяч еў ра). У рас-

пра цоў цы ўдзель ні ча лі пра-
гра міс ты і ўра чы з РНПЦ 
не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі. 
Ка лі ўстрой ства прой дзе 
вы пра ба ван ні і ін струк цыя 
аб яго вы ка ры стан ні бу дзе 
за цвер джа на ў Мі ніс тэр стве 
ахо вы зда роўя, яго змо гуць 
уста наў лі ваць у мед цэнт рах 
і зда ваць у арэн ду.

Ін шы пра ект пра зда-
роўе — cardіo.today — рас-
каз вае пра ран нюю пра-
фі лак ты ку сар дэч на-са су-
дзіс тых за хвор ван няў. Па 
ста тыс ты цы, 15—16 ты сяч 
бе ла ру саў у год трап ля юць 
у ста цы я нар з ін фарк там 
мі я кар да. Ка ман да пра ек та 
збі ра ец ца за пус ціць се рыю 
бра шур «Біб лі я тэ ка сар дэч ні-
ка», каб рас каз ваць, як вяр-
нуц ца да нар маль на га жыц-
ця лю дзям пас ля ін фарк ту, 
а лепш — па пя рэ дзіць яго. 
І ство рыць ма біль ны пункт 
«Зда роўе ў ку бе», дзе мож на 

бу дзе ўзва жыц ца, па ме раць 
ціск, здаць ана ліз кры ві (спа-
чат ку та кі бокс бу дзе «ка ля-
сіць» па ІТ-кам па ні ях).

«ВЕС ТАЧ КА» 
РОД НЫМ

Ін тэр нэт-сэр віс «Вес тач-
ка», які да па мо жа апе ра-
тыў на да стаў ляць ліс ты і па-
сыл кі ў па праў чыя ўста но вы, 
пры ду ма лі два пра гра міс ты. 
Сва я кі зня во ле ных змо гуць 
ад праў ляць пісь мы ан лайн: 
тэкст бу дзе аў та ма тыч на 
пра хо дзіць па пя рэд нюю цэн-
зу ру на за ба ро не ныя сло вы 
і маў лен чыя зва ро ты, по тым 

раз дру коў вац ца не па срэд-

на ў са мой ка ло ніі ці тур ме 

і пе ра да вац ца ад ра са ту. Так 

ап ты мі зу ец ца пра цэс і ска-

ра ча ец ца ра бо та цэн за ра. 

Сэр віс так са ма дасць маг чы-

масць фар мі ра ваць па сыл-
кі з та го асар ты мен ту, што 
ёсць у кра ме пры па праў чай 
уста но ве. Ад праў нік вы бі рае 
та ва ры, аплач вае іх, і за яў ка 
па сту пае ў ма га зін. Сва я кам 
не прый дзец ца кож ны раз 
ехаць за сот ню кі ла мет раў, 
каб пе ра даць па сыл ку з пра-
дук та мі.

Па сло вах ства раль ні каў 
пра ек та, цэ ны бу дуць па раў-
наль ныя з ты мі, якія ўста ноў-
ле ны на паш то выя па слу гі. 
За да дат ко вую пла ту мож-
на бу дзе пе ра слаць фо та ці 
атры маць пісь мо ў ад каз (у 
гэ тым вы пад ку ліст, са стаў-
ле ны зня во ле ным ад ру кі, ад-
ска ну юць і ад пра вяць вам на 
элект рон ную скры ню).

У Ра сіі і ЗША, да рэ чы, па-
доб ныя пра ек ты ўжо іс ну юць. 
Плюс ан лайн-сэр ві саў у тым, 
што сва я кі і зня во ле ныя мо-

гуць больш кан так та ваць, 
што спры яе са цы я лі за цыі 
апош ніх. Ця пер вя дуц ца пе-
ра мо вы з Дэ парт амен там 
вы ка нан ня па ка ран няў МУС. 
Там ідэю ўспры ня лі па зі тыў-
на і га то вы пра тэс та ваць на 
ад ной з па праў чых уста ноў. 
Ча ка ец ца, што сайт за пус ціц-
ца праз два ме ся цы.

БОЙ ПЛАС ТЫ КУ
Што год у Бе ла ру сі ўтва ра-

ец ца больш за тры міль ё ны 
тон бы та во га смец ця. І, па 
звест ках Мі ніс тэр ства жыл-
лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі, з кож ным го дам гэ ты 
аб' ём уз рас тае на 20 пра цэн-
таў. Смец це пе рап ра цоў чыя 
прад пры ем ствы спраў ля-
юц ца толь кі з 339 ты ся ча мі 
тон ад хо даў у год. Ас тат нія 
2,6 міль ё на тон прос та ха-
ва юць на спе цы яль ных па-
лі го нах. 90 пра цэн таў па ке-
таў і бу тэ лек па-ра ней ша му 
аказ ва юц ца на звал цы і не 
пры мя ня юц ца для паў тор на-
га ка ры стан ня.

Што ра біць? Аў та ры пра-
ек та «Zaduma» хо чуць уста-
на віць ма шы ны, якія бу дуць 
пе ра пра цоў ваць не па трэб ны 
плас тык, са бра ны ў на сель-
ніц тва, у роз ныя вы ра бы. 
Ме ха нізм прос ты. Спа чат ку 
плас тык драб ніц ца ў спе цы-
яль ным апа ра це — шрэ да ры. 
А по тым гэ та ма са з да па мо-
гай, на прык лад, 3D-прын та-
ра пе ра ўтва ра ец ца ў но выя 
аб' ек ты. Мож на вы пус каць 
са мыя роз ныя рэ чы — ад 
мыль ніц да ла ва чак для га-
рад скіх пар каў.

Прос тае і пры гэ тым кар-
ды наль нае ра шэн не праб-
ле мы «за сіл ля» по лі эты ле-
на вых па ке таў пра па ну юць 

ства раль ні цы аду ка цый на-
ру ка дзель на га пра ек та «Тор-
ба Шоу». За мест та го каб 
кож ны раз браць па кет на 
ка се, на сі це з са бой тка нін-
ную эка-сум ку. Па-пер шае, 
гэ та стыль ны ак се су ар, які 
не бу дзе пса ваць ваш воб-
раз. А па-дру гое, ад на тор ба 
пра слу жыць вам мі ні мум два 
га ды і за ме ніць — толь кі ўя-
ві це! — 400 па ке таў.

«Тор ба Шоу» ла дзіць бяс-
плат ныя май стар-кла сы, на 
якіх ву чаць шыць эка-сум кі 
і жыць у эка-сты лі. За мі-
ну лы год дзяў ча ты пра вя лі 
12 су стрэч, на якіх ства ры лі 
ка ля 150 тор баў. Ця пер яны 
збі ра юц ца на ла дзіць іх вы-
твор часць і да лей шы про даж 
у ста ліч ных гі пер мар ке тах. 
У кож най су мцы бу дзе ад-
мыс ло вы ўкла дыш з ін фар-
ма цы яй пра эка ло гію. Каб 
вы свет ліць, коль кі мін ча не 
га то вы за пла ціць за эка-ак-
се су ар, дзяў ча ты пра во дзі лі 
апы тан не. Ца на тор бы не пе-
ра вы сіць 10 руб лёў.

— У 40 кра і нах све ту по-
лі эты ле на выя па ке ты ўжо за-
ба ро не ны. Мы хо чам, каб і ў 
нас гэ та праб ле ма ста ла вар-
тай ува гі, — ка жуць аў та ры 

пра ек та Аляк санд ра Куль біц-
кая і Ка ця ры на Ар ча ко ва.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ 
ПЯ КАР НЯ

Ка рыс ныя дэ сер ты для 
са бак збі ра ец ца вы пус каць 
ка ман да пра ек та з вя сё лай 
наз вай «Мопс-Шмопс». У пе-
чы ве і кек сах для га да ван цаў 
не бу дзе цук ру, со лі і кан сер-
ван таў. За мест пша ніч най 
му кі — грэц кая, жыт няя, ры-
са вая. А са ла дос ці дэ сер там 
да ба вяць морк ва і па ра шок 
раж ко ва га дрэ ва. У асар-
ты мен це бу дзе і пе чы ва з 
мя сам, а паз ней, маг чы ма, 
на ват тар ты.

Але са мае ці ка вае не гэ-
та. Пра ект бу дзе вы ра шаць 
ад ра зу не каль кі са цы яль ных 
за дач. У пя кар ні ство раць 
пра цоў ныя мес цы для лю-
дзей з ін ва лід нас цю і да дуць 
ім маг чы масць за раб ляць на 
жыц цё. А част ка вы руч кі бу-
дзе на кі роў вац ца зо а а ба рон-
чым ар га ні за цы ям, якія ра ту-
юць бяз до мных жы вёл.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by



Ка рыс ныя іні цы я ты выКа рыс ныя іні цы я ты вы  

Кам п'ю тар ная гуль ня да па мо жа ў рэ абі лі та цыі,
а пе чы ва з морк вы вы ра туе бяз до мных жы вёл

Да рэ чы
Ужо па чаў ся пры ём за-

явак на на ступ ны кон курс 
Socіal Weekend. Па даць 
ідэю мож на да кан ца лю-
та га 2018 го да. Ка лі вы ве-
да е це, як змя ніць жыц цё ў 
род най вёс цы, го ра дзе ці 
цэ лай кра і не да леп ша га, 
гэ та вы дат ны шанц па-
спра ба ваць рэа лі за ваць 
сваю за ду му.

Выратаваў з агню трох чалавек

Мы цэ лы год свят ка ва лі 500-год-
дзе бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 
вы дан ня мі, вы стаў ка мі, кан фе-
рэн цы я мі, на ват тэ ат раль ны мі 
па ста ноў ка мі, згад ва лі Фран-
цыс ка Ска ры ну на ўра чыс тас-
цях, прэ зен та цы ях і ва ўлас ных 
да мах, да вед ва лі ся но выя фак ты 
з жыц ця пер ша дру ка ра і ба чы лі 
ў ім на цы я наль ны сім вал. А ўчо-
ра нам па ве да мі лі пра чар го вае 
ў гэ тай тэ ме, але над звы чай нае 
вы дан не — пер са наль ную эн цык-
ла пе дыю «Фран цыск Ска ры на», 
над якой пра ца ва ла ка ля ста пя-
ці дзе ся ці аў та раў і якая ўмяс ці ла 
ў ся бе больш за ты ся чу ар ты ку-
лаў.

Дзяр жаў ныя вы да вец твы за 2016—
2017 га ды пры мер ка ва лі 
да 500-год дзя бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня больш за 
двац цаць кніж ных пра ек таў. 
«За паў та ра го да мы вы пус-
ці лі два нац цаць пры све ча-
ных бе ла рус ка му кні га дру ку 
вы дан няў агуль ным ты ра-
жом ва сям нац цаць ты сяч 
эк зэмп ля раў», — па ве да-
міў ды рэк тар вы да вец тва 
«Бе ла рус кая Эн цык ла пе-
дыя імя Пет ру ся Броў кі» 
Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ.

У гэ тым жа вы да вец-
тве па ба чы ла свет і пер-
са наль ная эн цык ла пе дыя 
«Фран цыск Ска ры на», све-

жыя асоб ні кі якой ужо ўчо ра па ка за лі 
жур на ліс там. Па сло вах на ву ко ва га 
рэ дак та ра эн цык ла пе дыі і на мес-
ні ка ды рэк та ра па на ву ко вай і вы-
да вец кай дзей нас ці На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Але ся СУ ШЫ, пра ца над 
вы дан нем іш ла два га ды, а шлях да 
яго — ка ля вась мі. За гэ ты час трэ ба 
бы ло вы зна чыць, ці да рас ло су час нае 
ска ры наз наў ства да паў на вар тас на-
га збо ру ар ты ку лаў, які б умяс ціў тое, 
ча го да гэ туль у дру ку яшчэ не бы ло. 
Ака за ла ся — да рас ло.

«Адзін з най леп шых да вед ні каў 
пра Ска ры ну вый шаў трыц цаць га доў 
та му. Ка лі ад бы ло ся на ша пер шае 
аб мер ка ван не змес ту бу ду чай эн цык-
ла пе дыі, уз нік лі су мнен ні, ці змо жам 
мы склас ці та кі ка лек тыў, які б асі ліў 
пра цу. У вы ні ку, ка лі пра цэс ужо пай-

шоў, па ча ла ся ледзь не бой ка за пра ва 
быць аў та рам эн цык ла пе дыі, а на мно-
гія тэ мы вы строй ва ла ся чар га з тых, 
хто мог бы вы сту піць у ро лі экс пер та. 
Сам па са бе гэ ты факт ёсць най леп-
шае свед чан не на ву ко вай спе лас ці і 
га тоў нас ці бе ла ру саў да асэн са ван ня 
сва ёй спад чы ны», — рас ка заў Алесь 
Су ша.

Та кім чы нам, у прад стаў ле най кні-
зе са бра ныя на пра цоў кі апош ніх га-
доў дзя сят каў бе ла рус кіх і за меж ных 
аў та раў і аб агуль не ны ў сціс лай, але 
на сы ча най фор ме, а та кі рэд кі для ай-
чын най на ву ко вай і вы да вец кай спра-
вы фар мат, як пер са наль ная эн цык ла-
пе дыя, на рэш це ака заў ся пры све ча ны 
Фран цыс ку Ска ры ну.

Як вя до ма, на пя рэ дад ні 500-год-
дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня па 

іні цыя ты ве Мі ніс тэр ства ін-
фар ма цыі быў ство ра ны арг-
ка мі тэт, які рас пра ца ваў план 
пры мер ка ва ных да свя та па-
дзей. Тэ ма ў вы ні ку знай шла 
ад люст ра ван не на Мін скай 
між на род най кніж най вы стаў-
цы-кір ма шы, у свя це «Алек-
санд рыя збі рае сяб роў», Дні 
бе ла рус ка га пісь мен ства ды 
ін шых. А ўжо заўтра ў На-
цыя наль най біб лі я тэ цы ад бу-
дзец ца фі наль нае ме ра пры-
ем ства пад наз вай «Свят ло 
Ска ры ны», дзе па спра бу юць 
пад вес ці вы нік паў та ра га до-
вай ска ры ні я ны.

Са фія КІ СЯ ЛЁ ВА.

ЭН ЦЫК ЛА ПЕ ДЫЯ 
БЫ ВІ ШАНЬ КА 

НА ТОР ЦЕ

Ча ла век з ін ва лід нас цю змо жа пра хо дзіць рэ абі лі-
та цыю, прос та над зеў шы аку ля ры вір ту аль най рэ-
аль нас ці, з вы кі ну тых плас ты ка вых бу тэ лек бу дуць 
вы раб ляць лаў кі для пар каў, а зня во ле ныя і іх сва я кі 
змо гуць пе ра піс вац ца праз ін тэр нэт. Не, гэ та не на ві-
ны з Аме ры кі — усе гэ тыя ідэі ў хут кім ча се бу дуць 
рэа лі за ва ны ў на шай кра і не. Рас каз ва ем пра са мыя 
ці ка выя са цы яль ныя пра ек ты, якія бы лі прад стаў ле ны 
ў фі на ле кон кур су Socіal Weekend.

Пад час май стар-кла са па па шы ве эка-тор баў.

Поз на ўве ча ры ра та валь ні кам па сту пі ла па ве дам лен не 
аб па жа ры ў до ме ў вёс цы Доў на ры Іў еў ска га ра ё на. Ка лі 
да мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен ні МНС, ён га рэў 
ад кры тым по лы мем, дах част ко ва аб ры нуў ся ўнутр.

Па ін фар ма цыі МНС, гас па дар жыл ля 1988 го да на ра джэн-
ня пра жы ваў су мес на з дзядзь кам 1974 го да на ра джэн ня і 
дзя ду лем 1935 го да на ра джэн ня. Да пры быц ця ра та валь ні каў 
ві да воч цам бы лі вы ра та ва ны тры ча ла ве кі.

Вы свет лі ла ся, што мі ма пра яз джаў муж чы на, уба чыў га рэн не, 
спы ніў ся і на кі ра ваў ся да ха ты. Ка ля ўва ход ных дзвя рэй ён па чуў 
кры кі аб да па мо зе і за бег у па бу до ву. На пад ло зе ў ка лі до ры знай-
шоў ля жа ча га муж чы ну 1978 г. н. (зна хо дзіў ся ў гас цях). Узяў шы ся 
за воп рат ку па цяр пе ла га, вы цяг нуў яго на ву лі цу. За тым за бег у 
дом і знай шоў у ка лі до ры на пад ло зе пен сі я не ра. Так са ма вы-
цяг нуў та го з па бу до вы. Вяр нуў ся ў дом чар го вы раз, знай шоў 
у ка лі до ры дзядзь ку гас па да ра жыл ля, яко га так са ма вы цяг нуў 
на двор. Пас ля муж чы на яшчэ раз па спра ба ваў увай сці ўнутр, 
але з-за вы со кай тэм пе ра ту ры тра піць у па кой, дзе пас ля быў 
зной дзе ны за гі ну лы гас па дар до ма, ён не змог. Як мяр ку ец ца, 
пры чы на па жа ру — не асця рож насць пры ку рэн ні.

«Ба гач Алік» 
вы ма ніў 52 ты ся чы руб лёў

У ста ліч ную мі лі цыю па сту пі ла за ява ад гра ма дзян кі, 
якая па цяр пе ла ад мах ляр скіх дзе ян няў муж чы ны пад 
псеў да ні мам Ба гач Алік. Па ін фар ма цыі Мас коў ска га 
РУ УС г. Мін ска, шля хам пад ма ну і зло ўжы ван ня да ве рам 
ён за ва ло даў гра шы ма ў па ме ры 52 ты ся чы руб лёў, якія 
на ле жа лі па цяр пе лай.

Жан чы на рас ка за ла, што ў чэр ве ні ў ін тэр нэ це яна па зна-
ё мі ла ся з муж чы нам пад ні кам Ба гач Алік. Пад час пе ра піс кі 
той пра па на ваў мін чан цы ін вес та ваць гро шы ў пры быт ко вы 
біз нес. Муж чы на і жан чы на су стрэ лі ся, аб мер ка ва лі ўсе ню ан сы 
бу ду чай здзел кі і ў той жа дзень афор мі лі на імя гра ма дзян кі 
шэсць крэ ды таў у роз ных бан ках на су му 52 ты ся чы руб лёў. 
Усе гро шы жан чы на пе рад ала но ва му зна ё ма му. Па пер шым 
ча се той спраў на пла ціў уз но сы па крэ ды тах, ад нак не ўза ба ве 
за яў ні цы па ча лі па сту паць зван кі з бан каў з прось бай па га сіць 
за па зы ча нас ці. Пас ля гэ та га яна і звяр ну ла ся ў мі лі цыю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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