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У Егіп це па доў жа ны рэ жым 
над звы чай на га ста но ві шча

Прэ зі дэнт Егіп та Аб дэль 

Фа тах ас-Сі сі ўка зам па доў-

жыў дзе ян не над звы чай на га 

ста но ві шча ў кра і не тэр мі нам 

на тры ме ся цы. Ад па вед ны 

да ку мент апуб лі ка ва ны ў 

афі цый най дзяр жаў най га зе це, па ве да мі ла РІА «На ві-

ны». Пад аў жэн не рэ жы му над звы чай на га ста но ві шча 

ўсту пі ла ў сі лу з 25 кра са ві ка. У не каль кіх паў ноч ных 

ра ё нах Сі най ска га паў вост ра ва, якія мя жу юць з Із ра і-

лем і сек та рам Га за, уста на ві лі ка мен данц кую га дзі ну. 

Ра ней егі пец кія ўла ды ўво дзі лі над звы чай нае ста но ві-

шча на поў на чы Сі най ска га паў вост ра ва для ба раць бы 

су праць іс лам скіх эк стрэ міс таў. Упер шы ню та кі рэ жым 

быў уста ноў ле ны пас ля тэ рак таў у Тан та і Алек санд рыі ў 
кра са ві ку 2017 го да. Та ды за гі ну ла больш за 50 ча ла век, 
яшчэ больш за 100 па цяр пе ла.

Ца на наф ты ўзля це ла 
да сё лет ня га мак сі му му

Ца на ф'ю чар са на наф ту мар кі Brent з па стаў кай у 
чэр ве ні пе ра сяг ну ла 75 до ла раў за ба раль, свед чаць 
да ныя бір жы ІCE ў Лон да не. Та кая ца на ўста ля ва ла ся 

ўпер шы ню з 31 каст рыч ні ка мі ну ла га го да. Та кім чы нам, 

кошт наф ты да сяг нуў мак сі мум з па чат ку 2019-га. Ца на 

чэр вень скіх ф'ю чар саў на WTІ вы рас ла да 65,94 до ла ра 

за ба раль. Гэ та ад бы ло ся на фо не геа па лі тыч ных ры зык 

у вы гля дзе санк цый ЗША су праць Іра на і Ве не су э лы, 

свед чаць да ныя тар гоў. 22 кра са ві ка ста ла вя до ма аб 

на ме ры ЗША ад мо віц ца ад вы клю чэн няў у санк цы ях 

на куп лю іран скай наф ты. Як вя до ма, ад па вед ная за-

ба ро на з вы клю чэн нем для вась мі кра ін бы ла ўве дзе на 

ў ліс та па дзе мі ну ла га го да. У сваю чар гу ўла ды Іра на 

пры гра зі лі за крыць Ар муз скі пра ліў, ка лі Тэ ге ран не 

змо жа ім ка рыс тац ца з-за аб ме жа валь ных ме раў ЗША. 

Це раз гэ ты пра ліў пра хо дзіць знач ны аб' ём наф ты, якая 

зда бы ва ец ца ў кра і нах Пер сід ска га за лі ва. Ана лі ты кі 

за яві лі, што ца на ба ра ля пра цяг не рас ці з-за дэ фі цы ту 

на рын ку.

Аме ры ка нец вый граў у ла та рэю 
768 міль ё наў до ла раў

24-га до вы жы хар аме ры-

кан ска га шта та Віс кон сін Ма-

ну эль Фран ка стаў ула даль-

ні кам ад на го з най буй ней-

шых вый гры шаў у гіс то рыі 

кра і ны. Пра гэ та па ве да мі ла 

The Epoch Tіmes. Згод на з 

пра ві ла мі, ма ла ды ча ла век мог атрым лі ваць гро шы на 

пра ця гу 29 га доў, ад нак Фран ка пры няў ра шэн не ах вя ра-

ваць част кай вый гры шу, атры маў шы маг чы масць ад ра зу 

за браць рэш ту. Так, у вы ні ку пе ра мож ца ста не ўла даль-

ні кам 477 міль ё наў до ла раў. Пры гэ тым ён аба вя за ны 

за пла ціць фе дэ раль ны па да так у па ме ры 114,5 міль ё на 

до ла раў. «Мне зда ец ца, што гэ та сон і ў лю бы мо мант я 

ма гу пра чнуц ца. Не ве рыц ца, што та кое маг ло зда рыц-

ца з та кім прос тым хлоп цам, як я. Маё жыц цё са праў ды 

змя ні ла ся, і я з на дзе яй гля джу ў бу ду чы ню», — за ўва-

жыў на вас пе ча ны муль ты міль я нер. Ма ла до му ча ла ве ку 

па ра і лі звяр нуц ца да па слуг юрыс та, каб пра віль на рас-

па ра дзіц ца гра шы ма і не рас тра ціць ка пі тал.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сён ня па коль кас ці ан ка ла гіч ных, 

ге ма та ла гіч ных і сар дэч на-са су-

дзіс тых за хвор ван няў на сель ніц-

тва, што па цяр пе ла ад ка та стро-

фы на ЧА ЭС, не ад роз ні ва ец ца 

ад ас тат ніх бе ла ру саў.

— Што год усе па цяр пе лыя пра хо-

дзяць дыс пан се ры за цыю — 96—97 % 

да рос лых і 100 % дзя цей. Ліч бы за хва-

раль нас ці не ад роз ні ва юц ца ад агуль-

на рэс пуб лі кан скіх. Гэ та свед чыць пра 

тое, што сіс тэ ме ахо вы зда роўя ўда ло-

ся вы ка наць асноў ную за да чу — мі-

ні мі за ваць ме ды цын скія на ступ ствы 

ава рыі, — рас каз вае ды рэк тар РНПЦ 

ра ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі 

ча ла ве ка Аляк сандр РАЖ КО.

Як рас тлу ма чыў экс перт, сіс тэ ма 

дыс пан се ры за цыі скі ра ва на ў тым лі ку 

і на вы яў лен не за хвор ван няў шчы та-

па доб най за ло зы.

— Па вод ле вы ні каў 33 га доў, якія 

прай шлі з мо ман ту ка та стро фы, мы 

ра зу ме ем, што ра дые нук лі ды ёду паў-

плы ва лі на раз віц цё ра ку ад ной ла-

ка лі за цыі — шчы та па доб най за ло зы. 

І тут важ на і атры ма ная до за, і тое, на-

коль кі яна паў плы ва ла на ар га нізм.

Аляк сандр Раж ко па ве да міў, што 

ў Дзяр жаў ны рэ гістр асоб, якія пе ра-

неслі ра ды я цый нае ўздзе ян не з пры-

чы ны ка та стро фы на ЧА ЭС, уне се на 

1,5 міль ё на ча ла век. Яны па дзе ле ны 

на ка тэ го рыі. У пры ват нас ці, у асоб ных 

гру пах ры зы кі зна хо дзяц ца лік ві да та-

ры, на сель ніц тва, якое эва ку і ра ва на з 

30-кі ла мет ро вай зо ны, дзе ці і ін шыя. 

Усе яны пра хо дзяць аб сле да ван ні на 

роз ных уз роў нях: ура чэб ных ам бу ла-

то ры ях, ра ён ных і аб лас ных баль ні цах, 

РНПЦ ра ды я цый най ме ды цы ны і эка-

ло гіі, дзе, да рэ чы, кан цэнт ру юць хво-

рых з най больш цяж кі мі па та ло гі я мі. 

У пры ват нас ці, тут аб сле ду юць і ле чаць 

па цы ен таў па та кіх кі рун ках, як іму на-

ло гія, ге ма та ло гія, эн да кры на ло гія.

Рост коль кас ці ра ку шчы та па доб-

най за ло зы ў дзя цей і пад лет каў па-

чаў ся праз не каль кі га доў пас ля ка-

та стро фы. Ка лі за 15 га доў да ава рыі 

бы ло за фік са ва на ўся го 19 хво рых, то 

пас ля ава рыі на рак за хва рэ ла ка ля 

830 дзя цей.

— Ні вод на га з іх мы не згу бі лі. Сён-

ня гэ та да рос лыя лю дзі, ма юць свае 

сем'і і на ра дзі лі дзя цей, — рас каз вае 

Ула дзі мір КА РА НІК, га лоў ны ўрач 

Мінск ага га рад ско га клі ніч на га ан-

ка ла гіч на га дыс пан се ра, на ба зе 

яко га пра цуе Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

пух лін шчы та па доб най за ло зы.

Ця пер за хва раль насць ся род дзя-

цей і пад лет каў іс тот на змен шы ла ся, 

бо ня ма ўплы ву ра дые нук лі даў. Але 

на да ава рый ны ўзро вень яна не апус-

ці ла ся.

— Гэ та звя за на з тым, што па леп-

шы ла ся ды яг нос ты ка. Сён ня ў дзя цей 

на ран няй ста дыі мы вы яў ля ем тое, 

што ра ней зна хо дзі лі ў да рос ла га ча-

ла ве ка, ка лі пух лі на іс тот на па вя ліч-

ва ла ся. Ка лі па раў ноў ваць ліч бы, а 

што год у Бе ла ру сі вы яў ля ец ца ка ля 

1 100 хво рых на рак шчы та па доб най 

за ло зы, то яны не вы шэй шыя, чым у 

Еў ро пе. У год у дзя цей мы вы яў ля ем 

5-6 вы пад каў ра ку шчы та па доб най за-

ло зы, — ка жа Ула дзі мір Ка ра нік.

Экс перт пад крэс ліў, што ад па пі-

ляр на га ра ку шчы та па доб най за ло зы, 

пры чы най яко га мо жа слу жыць іа ні-

зую чае вы пра мень ван не, па цы ен ты не 

па мі ра юць. А вось ад ге не тыч на га — 

ме ду ляр на га ра ку — вы ра та ваць скла-

да ней. Та му ў цэнт ры рас пра ца ва на 

пра гра ма прэ вен тыў на га вы да лен ня 

шчы та па доб най за ло зы.

— Ка лі ў сям'і з аб ця жа ра ным анам-

не зам мы вы зна ча ем ге не тыч ную па-

лом ку, гэ та пад ста ва аб сле да ваць 

дзі ця , бо яно мае 100-пра цэнт ныя 

шан цы на рак. Ка лі гэ ту ге не тыч ную 

па лом ку вы яў ля ем і ў дзі цяці, то вы-

да ля ем шчы та па доб ную за ло зу. Са-

ма му ма лень ка му па цы ен ту бы ло тры 

га ды, і ка лі ў вы да ле най за ло зе мы 

знай шлі ўчаст кі ра ку, якія фар мі ра-

ва лі ся, мы зра зу ме лі, што дзей ні ча-

ем пра віль на. Па цы ен ты з вы да ле най 

за ло зай атрым лі ва юць гар мо на за мя-

шчаль ную тэ ра пію і мо гуць зай мац ца 

спор там, па да рож ні чаць, на ра джаць 

дзя цей і вес ці паў на цэн нае жыц цё. 

Час, ка лі ра ні цай трэ ба пры няць таб-

лет ку, на ды хо дзіць ва ўсіх: у ка гось ці 

ў 40 га доў, у не ка га ў 60, а ў ін ша га — 

у 5 га доў, але з гэ тым мож на жыць, — 

упэў не ны Ула дзі мір Ка ра нік.

Але на КРА ВЕЦ.

На двор'еНа двор'е

КА РОТ КА ЧА СО ВЫЯ ДАЖ ДЖЫ, 
МЕС ЦА МІ НА ВАЛЬ НІ ЦЫ

А ў па ня дзе лак ча ка ец ца па ха ла дан не — 
да 10—17 цяп ла

На гэ тым тыд ні ўплыў на на двор'е ў кра і не аказ ваў 

ан ты цык лон, цэнтр яко га раз мя шчаў ся над еў ра пей-

скай тэ ры то ры яй Ра сіі. Ста я ла цёп лае і су хое на двор'е. 

У гэ ты час тэм пе ра тур ны фон быў на 3—5 гра ду саў 

вы шэй клі ма тыч най нор мы, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро-

лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды. 

А сён ня ўдзень на двор'е ў кра і не ў асноў ным бу дзе вы зна-

чаць воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, толь кі ў за-

ход ніх ра ё нах ада б'ец ца ўплыў ма ла ак тыў на га фран таль на га 

раз дзе лу. На боль шай част цы тэ ры то рыі іс тот ных апад каў 

не праг на зу ец ца, толь кі мес ца мі па Брэсц кай і Гро дзен скай 

аб лас цях прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе як ле там — ад плюс 21 гра ду са 

да плюс 27 гра ду саў.

На на ступ ны дзень на двор'е пач не мя няц ца. У су бо ту кра і-

на апы нец ца ў по лі па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку, сфар ма-

ва ным у цёп лай ня ўстой лі вай па вет ра най ма се. Уна чы мес ца-

мі, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, у не ка то рых ра ё нах з на валь ні ца мі. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 7 да плюс 14 

гра ду саў, удзень — 19—26 цяп ла. Све жае па вет ра прый дзе 

да нас у ня дзе лю. У гэ ты дзень на двор' ем бу дуць кі ра ваць 

ма ла ру хо мыя фран таль ныя сіс тэ мы. У боль шас ці ра ё наў 

кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах 

мес ца мі маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 8—13 цяп ла, а ўдзень ста не ад плюс 14 да плюс 20 

гра ду саў, толь кі мес ца мі — да 24 гра ду саў вы шэй за нуль.

У па чат ку на ступ на га тыд ня вяс на пра явіць свой змен лі вы 

но раў і іс тот на па ха ла дае. На ша кра і на апы нец ца на пе ры фе рыі 

скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, які быў сфар мі ра ва ны ў ха лад-

на ва тым па вет ры паў ноч ных шы рот, а ў паў днё вых рэ гі ё нах 

Бе ла ру сі яшчэ за ха ва ец ца ўплыў фран таль на га па дзе лу. 

Сяр гей КУР КАЧ.

ЛІЧ БЫ ЗА ХВА РАЛЬ НАС ЦІ — 
ЯК У ЕЎ РО ПЕ

Упер шы ню пад час Між на род най спе цы я лі за ва най 

вы стаў кі «СМІ ў Бе ла ру сі» прой дзе Дзень пі я ру. 

Іні цы я ты ву, якую пра па на ва лі вя ду чыя ка му ні ка-

цый ныя агенц твы кра і ны, пад тры ма ла Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі.

«Нам зда ец ца, зва рот да гэ тай тэ мы вель мі важ ны 

і свое ча со вы, бо ўжо ёсць ня ма лы на за па ша ны во пыт: 

25 га доў споў ні ла ся сё ле та ад на му з пер шых бе ла рус кіх 

ка му ні ка цый ных агенц тваў, 20 га доў іс нуе на жур фа ку 

БДУ ка фед ра тэх на ло гій ка му ні ка цыі, — ад зна чае га-

лоў ны рэ дак тар што тыд нё ві ка «Ар гу мен ты і фак ты» 

ў Бе ла ру сі, стар шы ня Са ве та за сна валь ні каў Ін сты ту-

та РR Ігар СА КА ЛОЎ. — Але да гэ туль мно гія, асаб лі ва 

ўсход нія парт нё ры, ус пры ма юць РR як сха ва ную рэ кла му 

і блы та юць ад но з дру гім». Між тым, га во рыць адзін з 

най ста рэй шых ай чын ных пі яр шчы каў, ак цэн ты ў ра бо це 

прэс-служ баў і РR-агенц тваў зру шы лі ся. Ка лі ра ней га вор-

ка іш ла пра фар мі ра ван не ла яль нас ці да пэў най кам па ніі, 

то ця пер за да ча — да біц ца ў шы ро кай аў ды то рыі па чуц ця 

да тыч нас ці, а зна чыць, да ве ру і ўза е ма ра зу мен ня. Улас на, 

тэ ма вы ка ры стан ня РR-тэх на ло гій як да дат ко ва га ка на ла 

ста сун каў з шы ро кай аў ды то ры яй, у тым лі ку праз СМІ, і 

ста не лейт ма ты вам Дня пі я ру.

Удзель ні каў — а да лу чыц ца да Дня пі я ру ар га ні за та ры 

пра па на ва лі шы ро ка му ко лу за ці каў ле ных, у тым лі ку РR-

спе цы я ліс там, жур на ліс там, прэс-служ бам дзяр жаў ных 

ар га ні за цый і ка мер цый ных прад пры ем стваў з усіх рэ гі ё-

наў — ча кае на сы ча ная пра гра ма кан фе рэн цый, май стар-

кла саў, прэ зен та цый тэ а рэ тыч ных і прак тыч ных на пра цо-

вак, пра фе сій ных дыс ку сій за круг лым ста лом, а так са ма 

крэ а тыў ныя ме ра пры ем ствы ад сту дэн таў і вы клад чы каў 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі Бел дзярж уні вер сі тэ та.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ме ды яс фе раМе ды яс фе ра
МАЙ СТЭР СТВА ВЕС ЦІ ДЫЯ ЛОГ

Ту шэн не па жа ру на Аль ман скіх 
ба ло тах пра цяг ва ец ца

Па жар на Аль ман скіх ба ло тах Сто лін ска га ра ё на і 
ў на ва коль ных ля сах пра цяг ва ец ца больш за двое 
су так.

— Спа чат ку на ба ло ціс тай мяс цо вас ці за га рэ ла ся су хая 

рас лін насць, — рас ка заў ка рэс пан дэн ту га зе ты на мес нік 
стар шы ні Сто лін ска га рай вы кан ка ма Сяр гей СІ ДА РЭ-
ВІЧ. — Агонь з вет рам пе ра кі нуў ся да нас з Укра і ны. Там 

га рыць ужо не каль кі дзён. З ба лот най су хой рас лін нас ці 

по лы мя пе рай шло на лес. Зга рэ ла 50 гек та раў ле су і 150 

гек та раў су хой тра вы.

На па ся джэн ні ра ён най ка мі сіі па над звы чай ных сі ту а-

цы ях усе служ бы зве ры лі па зі цыі, бы ло пры ня та ра шэн не 

аб да дат ко вым пры цяг нен ні лю дзей і тэх ні кі. У Сто лін скі 

ра ён тэр мі но ва пры бы лі ра та валь ні кі і су пра цоў ні кі ляс ной 

ахо вы з Лу ні нец ка га, Ган ца віц ка га, Пін ска га ра ё наў. На 

мес цы пра цу юць два вер та лё ты Мі-8 МНС, за дзей ні ча ны 

больш за сто ча ла век.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

ДЗЕ ВА ЎГОД ДЗІ — НІ НА ГОЙ
У су вя зі з уста наў лен нем чац вёр та га кла са па жар-

най не бяс пе кі ў боль шас ці рэ гі ё наў кра і ны Мі ніс тэр-

ства ляс ной гас па дар кі іні цы юе ўвя дзен не за ба рон 

і аб ме жа ван няў на на вед ван не ля соў. Та кія ра шэн ні 

пры ма юц ца мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды па ха дай ніц-

тве ле са гас па дар чых уста ноў або ра ён ных ад дзе лаў 

па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Па ста не на 25 кра са ві ка, за ба ро ны на на вед ван не ля соў 

ужо ўве дзе ны ў наступных рэ гі ё нах Гро дзен скай воб лас ці 

(Гро дзен скім, Шчу чын скім, Мас тоў скім, Дзят лаў скім, Бе рас-

та віц кім, Ваў ка выс кім, Свіс лац кім, Зэ львен скім, Сло нім скім, 

На ва груд скім), а так са ма ў сямі рэ гі ё нах Мін скай воб лас ці 

(Ва ло жын скім, Мін скім, Уз дзен скім, Ста ра да рож скім, Сма-

ля віц кім, Чэр вень скім, Бя рэ зін скім).

Увя дзен не за ба ро ны мае на ўва зе поў ную ад мо ву ад 

на вед ван ня ля соў гра ма дзя на мі (у тым лі ку для пра гу лак, 

ад па чын ку на пры ро дзе і г. д.), а так са ма ўезд транс пар ту, 

за вы клю чэн нем служ бо ва га.

У Мін ляс га се ад зна чы лі, што ўвя дзен не за ба ро ны на на-

вед ван не ля соў — ча со вая ме ра, скі ра ва ная, перш за ўсё, на 

за бес пя чэн не бяс пе кі гра ма дзян, за ха ва нас ці іх ма ё мас ці, а 

так са ма ляс но га фон ду. У су вя зі з гэ тым Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі про сіць гра ма дзян з ра зу мен нем па ста віц ца да 

сі ту а цыі, якая скла ла ся.

Як пра ві ла, ме ры аб ме жа валь на га ха рак та ру ўвод зяцца 

пры на ступ лен ні чац вёр та га кла са па жар най не бяс пе кі па 

ўмо вах на двор'я — га ра ча га і су хо га, ка лі ад сут ні ча юць апад-

кі, і па жар мо жа па чац ца ад іск ры.

Най больш буй ныя па жа ры за фік са ва ныя ў Па лес кім 

ляс га се, ку ды агонь прый шоў з бо ку Укра і ны. Ра зам з тым 

най больш час тай пры чы най уз нік нен ня ляс но га па жа ру з'яў-

ля ецца ча ла ве чы фак тар: спаль ван не су хой рас лін нас ці і 

смец ця, кі ну тыя не за ту ша ныя не да кур кі і ін шае.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


