
2 26 сакавіка 2020 г.НАДЗЁННАЕ

ЗША вы дат ку юць на ад наў лен не эка но мі кі 
два трыль ё ны до ла раў

Ды рэк тар па за ка на даў чых пы тан нях Бе ла га до ма Эры к 

Уэ лан д за явіў, што ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та ЗША До наль да 

Трам па і се на та ры-дэ ма кра ты змаг лі да мо віц ца па за ко-

на пра ек це аб эк стран най да па мо зе аме ры кан скай эка но-

мі цы і гра ма дзя нам. Аб' ём укла дан няў — $2 трлн. Ра ней 

па ве дам ля ла ся, што за ко на пра ект, які аб мяр коў ва лі Бе лы 

дом і Се нат, пра ду гледж вае гра шо выя вы пла ты ў па ме ры 

$1200 мност ву аме ры кан цаў, ства рэн не пра гра мы пад трым кі 

ма ло га біз не су аб' ёмам $367 млрд, а так са ма вы дзя лен не 

$500 млрд для фі нан са ван ня роз ных га лін эка но мі кі, пад-

трым кі га ра доў і шта таў.

Зо ла та па ка за ла мак сі маль ны рост
Зо ла та па да ра жэ ла на 

шэсць пра цэн таў. Гэ та са мы 

знач ны рост ца ны на каш-

тоў ны ме тал за адзін дзень з 

2009 го да. У гра шо вым вы ра-

жэн ні па ве лі чэн не кош ту ака-

за ла ся са мае вя лі кае за ўсю 

гіс то рыю на зі ран няў. Ца на ўзрас ла на $93,2 і да сяг ну ла 

$1660,8 за ун цыю. На рэ корд ны рост паў плы ва лі за крыц цё 

зо ла та зда быў ных за во даў і дзе ян ні Фе дэ раль най рэ зер во-

вай сіс тэ мы ЗША па ба раць бе з на ступ ства мі ка ра на ві ру са, 

ад зна чыў MarketWatch. ФРС аб вяс ці ла аб пра гра ме не аб-

ме жа ва най скуп кі дзярж аб лі га цый і іпа тэч ных па пер агенц-

тваў. «Гэ та азна чае сіс тэ ма тыч нае зні шчэн не до ла ра, што, 

ві да воч на, ідзе на ка рысць па тэн цы я лу зо ла та», — ад зна чыў 

кі раў нік да сле да ван няў бір жа во га ін вес ты цый на га фон ду 

GranіteShares Ра ян Джа но та. Ад на ча со ва тры най буй ней шыя 

зо ла та зда быў ныя за во ды Valcambі, Argor-Heraeus і PAMP 

па ве да мі лі аб пры пы нен ні вы твор час ці ў Швей ца рыі са ма 

ме ней ме ры на ты дзень, па ве да мі ла Reuters.

Поль шча па бу дуе АЭС
Поль шча па-ра ней ша му ад на з ня мно гіх еў ра пей скіх кра ін, 

дзе ня ма ні вод на га ядзер на га рэ ак та ра. Але ця пер усё зме-

ніц ца, пе рад ае Euronews. Кошт бу даў ніц тва но ва га энер га-

аб' ек та цяж ка аца ніць, за ста ец ца яшчэ вель мі шмат пы тан-

няў, але, па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак ура да, на яго мяр ку юць 

вы дат ка ваць ка ля 25—30 міль яр даў еў ра. «Я ду маю, што 

мы мо жам ча каць гэ тых ра шэн няў ужо сё ле та», — за явіў 

прад стаў нік ура да Поль шчы Пётр Мю лер. Ула ды зы хо дзяць з 

та го, што ядзер ная энер ге ты ка бу дзе скла даць 20 пра цэн таў 

поль ска га энер га ба лан су. Га вор ка вя дзец ца пра 6—9 гі га ват 

атам най энер гіі, а гэ та бу дзе азна чаць, што мяр ку ец ца па бу-

да ваць шэсць рэ ак та раў у роз ных част ках Поль шчы.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ЯК ВЕДАЛІ...
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Гэ тая кан фе рэн цыя пра-

во дзi ла ся ў рам ках пра гра мы 

транс гра нiч на га су пра цоў нiц-

тва Поль шча—Бе ла русь—

Укра i на, якое ажыц цяў ля ец ца 

пры пад трым цы Еў ра пей ска-

га са ю за з 2013 го да. Ме на вi-

та сем га доў та му Брэсц кая 

аб лас ная баль нi ца ра зам са 

шпi та лем з Бя ла-Пад ляс кi 

вый гра ла грант на пра гра му 

па ляп шэн ня кар дыя ла гiч най 

да па мо гi на сель нiц тву поль-

ска га i бе ла рус ка га па гра нiч-

ча. Та ды ў на шай аб лбаль-

нi цы пра вя лi рэ кан струк цыю 

ад дзя лен ня эн да вас ку ляр най 

хi рур гii i на бы лi ан гi яг ра фiч-

ны комп лекс. Ура чы асво i-

лi но выя ме то ды кi ля чэн ня 

пе ры фе рыч ных за хвор ван-

няў ар тэ рый, ста лi на но вым 

уз роў нi пра ца ваць з са су да мi 

га лаў но га моз га. Усё гэ та, не-

су мнен на, па спры я ла па ляп-

шэн ню якас цi ме ды цын скiх 

па слуг.

— На ступ ны кi ру нак су пра-

цоў нiц тва, якi мы аб ра лi пас ля 

кан суль та цый з поль скi мi ка ле-

га мi ў 2016 го дзе, да ты чыў ся 

па ляп шэн ня эпi дэ мi я ла гiч най 

бяс пе кi, — рас ка заў га лоў ны 

ўрач Брэсц кай аб лас ной клi-

нiч най баль нi цы Аляк сандр 

КАР ПIЦ КI (на фота). — Пра-

гра ма раз лi ча на на ад рэ зак 

ча су, што ўклю чае 2020 год, 

яна пра ду гледж вае на быц цё 

аб ста ля ван ня для ла ба ра тор-

най ды яг нос ты кi iн фек цый ных 

за хвор ван няў, а так са ма вя лi-

кую ра бо ту па на ву чан нi ме-

ды цын ска га пер са на лу. Ву чо-

ба вя дзец ца асоб на з абод вух 

ба коў гра нi цы з на ступ ны мi су-

мес ны мi ву чэн ня мi ме ды каў. 

Ка лi мы вы бi ра лi тэ му, мы не 

маг лi пра ду гле дзець ця пе раш-

няй пан дэ мii, вы бi ра лi кi ру нак 

па агуль най ак ту аль нас цi. 

А ця пер атрым лi ва ец ца, нi бы 

ў ва ду гля дзе лi, — пра цяг вае 

Аляк сандр Сяр ге е вiч. — Лi-

та раль на на гэ тым тыд нi пра-

цяг ва ем атрым лi ваць за куп-

ле ныя па пра гра ме кас цю мы 

шмат ра зо ва га вы ка ры стан ня 

для ме ды цын ска га пер са на лу 

i бок сы для транс пар цi роў кi iн-

фек цый ных хво рых.

Пра важ насць пра ек та для 

ран ня га вы яў лен ня ге па ты-

ту С ка рэс пан дэн ту га зе ты 

рас ка заў за гад чык 2-га iн фек-

цый на га ад дзя лен ня Брэсц кай 

аб лас ной баль нi цы, га лоў ны 

па за штат ны iн фек цы я нiст 

воб лас цi Мi ка лай СУ ЛЕЎ-

СКI:

— Вi рус ны ге па тыт С па-

ра ней ша му з'яў ля ец ца вя лi-

кай праб ле май. I ка лi ў апош нi 

час коль касць за хвор ван няў у 

вост рай фор ме кры ху па мян-

ша ец ца, то ня змен на рас це 

коль касць хра нiч ных фор маў 

гэ тай па та ло гii. Па пра гра ме 

су пра цоў нiц тва мы ўжо атры-

ма лi тэст-сiс тэ мы для вы яў-

лен ня ге па ты ту С, так са ма 

на бы лi апа рат для вы зна-

чэн ня сту пе нi фiб ро зу пе ча-

нi. Важ на ад ра зу вы явiць, на 

якой ста дыi хва ро ба, каб мы 

не стра цi лi час ад вы яў лен ня 

праб ле мы ў па цы ен та да мо-

ман ту пры зна чэн ня тэ ра пii, бо 

на ша мак сi маль ная за да ча за-

клю ча ец ца ў тым, каб не да-

пус цiць раз вiц ця цы ро зу i яго 

ўсклад нен ня.

Па гэ тай пра гра ме бу-

дзе аб сле да ва на больш за 

3000 гра ма дзян. Ужо прай-

шлi тэс ты 498 ча ла век, у 22 з 

iх ды яг нас та ва ны ге па тыт С. 

Гэ та зна чыць, ча ла век жыў i 

на ват не па да зра ваў, што мае 

ў ар га нiз ме та кую iн фек цыю i 

з'яў ля ец ца яе нось бi там.

Мi ка лай Iва на вiч так са ма 

звяр нуў ува гу на ад каз насць 

кож на га ча ла ве ка за сваё 

зда роўе. У гэ тым кан тэкс це 

ён пры вёў прык лад, ка лi ге-

па тыт вы явi лi ў клi ент кi пры-

ват на га май стра ма нi кю ру. 

Ця пер мно гiя ажыц цяў ля юць 

па слу гi цы руль нi ка, ро бяць 

ма нi кюр, пе ды кюр до ма, без 

рэ гiст ра цыi, без па тэн цый ных 

пра ве рак з бо ку са нi тар ных 

служ баў. Та му кож ны па вi нен 

вы бi раць, дзе аб слу гоў вац ца: 

у афi цый най уста но ве, дзе да-

ра жэй, цi не ле галь на — тан-

ней, але без уся кiх га ран тый 

бяс пе кi.

Не маг ла не ска рыс таць на-

го ду i не спы таць пра ка ра на-

вi рус: у iн фек цый ным ад дзя-

лен нi шпi та лi за ва ныя лю дзi з 

гру пы ры зы кi, якiя пры еха лi 

з-за мя жы аль бо кан так та ва лi 

з хво ры мi.

— На сён няш нi дзень 

(20 са ка вi ка. — Аўт.) фак-

таў ка ра на вi ру са ў Брэсц кай 

воб лас цi за рэ гiст ра ва на не 

бы ло, — па ве да мiў за гад чык 

ад дзя лен ня. — Ха чу па пра-

сiць, каб лю дзi не пад да ва лi-

ся па нi цы, да та го ж вель мi 

ад каз на i асця рож на ста вi лi ся 

да iн фар ма цыi, якую рас паў-

сюдж ва юць: яна мо жа на шко-

дзiць ча сам не менш за ня пра-

вiль нае ля чэн не.

На кан фе рэн цыi раз мо ва 

iш ла пра яшчэ ад ну ка вар ную 

iн фек цыю су час нас цi — ВIЧ-

iн фек цыю. За гад чы ца ка бi-

не та кансультацыі і дыс пан-

се ры за цыi хворых на ВIЧ/

СНIД аб лас ной баль нi цы 

Люд мi ла КАС ЦЮ КЕ ВIЧ ад-

зна чы ла, што ў 25 пра цэн таў 

вы пад каў ВIЧ спа лу ча ец ца з 

ге па ты там С:

— На шы па цы ен ты атрым-

лi ва юць ля чэн не ад ге па ты-

ту ў пры яры тэт ным па рад ку. 

Важ насць пра гра мы, пра 

якую iдзе га вор ка, вя до ма, 

у свое ча со вым вы яў лен нi iн-

фек цыi, не мен шая важ насць 

i ў асвет нiц кай ра бо це. Сён-

ня, на прык лад, я га ва ры ла з 

ка ле га мi пра тое, як агуль-

ны мi на ма ган ня мi да сяг нуць 

па ста ян на га ста ну за кла по-

ча нас цi i на сця ро жа нас цi. 

Вы, ма быць, за ўва жа лi, што, 

тэ ма ты ка ВIЧ у СМI, у гра мад-

стве агуч ва ец ца ў вы гля дзе 

кам па нiй. Ска жам, 1 снеж-

ня, а так са ма ў дзень па мя цi 

ах вяр СНI Ду пра ка вар ную 

хва ро бу га во раць ак тыў на, 

по тым iн фар ма цый ная хва-

ля сцi хае. Страч ва юць на сця-

ро жа насць не толь кi, умоў на 

ка жу чы, абы ва це лi, але на-

ват ме ды кi, якiя, зда ра ец ца, 

свое ча со ва не на кi роў ва юць 

лю дзей з гру пы ры зы кi на аб-

сле да ван не. У вы нi ку да нас 

трап ляе ча ла век на апош нiх 

ста ды ях хва ро бы, яко му ўжо 

не маг чы ма да па маг чы. Ле-

тась та кiх бы ло 18 пра цэн таў 

ад агуль най коль кас цi.

Яшчэ су раз моў нi ца за ся-

ро дзi ла ўва гу на тым, што з 

вы яў ле ных ле тась ВIЧ-ста ноў-

чых па цы ен таў 86 пра цэн таў 

атры ма лi вi рус пры па ла вых 

кан так тах. «Так што ма раль 

па-ра ней ша му мае зна чэн-

не для гра мад ства ў цэ лым i 

кож на га ча ла ве ка ў пры ват-

нас цi. Бо за ра зiц ца пры бес-

па рад ка вых аль бо вы пад ко-

вых су вя зях мож на не толь кi 

ВIЧ, але i фак тыч на лю бой 

iн фек цы яй», — пад су ма ва ла 

Люд мi ла Ба ляс ла ваў на.

Ра бо та па пра гра ме су-

пра цоў нiц тва пра цяг ва ец ца. 

У най блi жэй шы час за пла-

на ва ны се мi нар-ву чо ба для 

мед сяс цёр, за iм дру гiя ме ра-

пры ем ствы.

— Ха чу пад крэс лiць кан-

струк тыў насць на ша га су-

пра цоў нiц тва з поль скi мi ка-

ле га мi, — за ўва жыў га лоў ны 

ўрач Брэсц кай аб лбаль нi-

цы, член Па ста ян най ка мi сii 

па мiж на род ных спра вах i 

на цы я наль най бяс пе цы Са-

ве та Рэс пуб лi кi Аляк сандр 

КАР ПIЦ КI. — На прык лад, 

пры вы зна чэн нi аб' ёмаў фi-

нан са ван ня ме на вi та на шы 

ка ле гi пе ра ка на лi ўлас нае 

ве дам ства ахо вы зда роўя, 

што нам не аб ход ная боль шая 

част ка вы дзе ле ных гро шай. I 

мы яе атры ма лi. Ця пер срод кi 

па спя хо ва асвой ва юц ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Гро шыГро шы

ПРЫ ЦІ ШЫЦЬ 
АПЕ ТЫ ТЫ
Рэ гу ля тар па пра сіў бан кі 
ве даць ме ру пры про да жы на сель ніц тву 
на яў най ва лю ты

Нац банк кра і ны на кі ра ваў на ад рас ка мер цый-

ных бан каў рэ ка мен да цыі па за бес пя чэн ні 

якас на га і бес пе ра бой на га аб слу гоў ван ня фі-

зіч ных асоб у сі ту а цыі па вы ша на га по пы ту на 

асоб ныя бан каў скія апе ра цыі.

У пры ват нас ці, бан кам па ка за на на не да пу шчаль-

насць увя дзен ня не аб грун та ва ных аб ме жа ван няў і 

ўзна га ро джан няў за здзяйс нен не бан каў скіх апе-

ра цый, у тым лі ку звя за ных з атры ман нем на яў ных 

гра шо вых срод каў клі ен та мі са сва іх бя гу чых (раз лі-

ко вых) бан каў скіх ра хун каў (уклю ча ю чы ра хун кі, да 

якіх вы пу шча ны ў аба ра чэн не бан каў скія пла цеж ныя 

карт кі) і пра вя дзен нем без на яў ных раз лі каў.

Так са ма фі нан са вым ін сты ту там рэ ка мен да ва на 

не за вы шаць курс кан вер сіі пры зняц ці на сель ніц-

твам на яў най за меж най ва лю ты, якая ад роз ні ва ец-

ца ад ва лю ты бя гу ча га бан каў ска га ра хун ку, у тым 

лі ку ра хун ку па ўлі ку ўкла ду (дэ па зі ту), а так са ма 

пры пе ра лі чэн ні за меж най ва лю ты па ра хун ках, 

ад кры тых у роз ных за меж ных ва лю тах.

Акра мя та го, у сён няш ніх умо вах, якія ха рак та ры-

зу юц ца ад сут нас цю з аб' ек тыў ных пры чын да стат-

ко ва га аб' ёму на яў ных до ла раў, бан кам не аб ход на 

пад ма цоў ваць аб мен ныя пунк ты (ка сы) ін шай на яў-

най за меж най ва лю тай у аб' ёмах, да стат ко вых для 

поў на га за да валь нен ня по пы ту на сель ніц тва.

І га лоў нае: На цы я наль ны банк так са ма звяр нуў 

ува гу бан каў на не аб ход насць уз ва жа на га па ды хо-

ду да ўста наў лен ня роз ні цы па між кур са мі куп лі і 

про да жу за меж най ва лю ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

Зя лё нае ба гац цеЗя лё нае ба гац це

ВЫ СЯ КА Ю ЧЫ, 
ПРЫ БЫ ВАЦЬ 
ГЕК ТА РА МІ

Сё ле та ў кра і не ме ра пры ем ствы па ле са ад наў-

лен ні і ле са раз вя дзен ні бу дуць пра ве дзе ны на 

пло шчы не менш за 36 ты сяч гек та раў. Пры 

гэ тым пла ну ец ца па вя лі чыць пло шчы па се ву 

і па сад кі ліс тавых па род. Аб гэ тым рас ка заў 

мі ністр ляс ной гас па дар кі Ві таль ДРО ЖЖА.

Ар га ні за цы я мі Мін ляс га са ў мі ну лым го дзе экс-

пар та ва на та ва раў і па слуг на су му 154 міль ё ны до-

ла раў ці 110 пра цэн таў да ўзроў ню 2018 го да. Больш 

за 60 пра цэн таў з якіх — гэ та пі ла ма тэ ры я лы. Яны 

ад праў ля лі ся ў Літ ву, Гер ма нію, Лат вію, Поль шчу, 

Бель гію, Ру мы нію, Кі тай і ін шыя кра і ны.

— Ле тась бы ло за бяс пе ча на вы ка нан не ўсіх клю-

ча вых па каз чы каў па драў ні не. Аб' ём на рых тоў кі 

яе з ад на го гек та ра ляс ных зя мель склаў амаль 

3 ку ба мет ры пры пла не 2,4, — ска заў мі ністр.

У 2021 го дзе пла ну ец ца па этап на ўка ра ніць 

элект рон ную сіс тэ му ўлі ку драў ні ны. Адзі ную дзяр-

жаў ную аў та ма ты за ва ную ін фар ма цый ную сіс тэ му 

па яе ўлі ку і здзел ках з ёй па ча лі рас пра цоў ваць у 

Бе ла ру сі ў 2017 го дзе. Мяр ку ец ца, што ёю бу дуць 

ка рыс тац ца не толь кі ляс га сы, але і пе ра воз чы кі 

драў ня най сы ра ві ны, а так са ма ўсе ар га ні за цыі 

лю бой фор мы ўлас нас ці, якія зай ма юц ца ляс ной 

гас па дар кай.

За бяс печ ва ец ца пе ра вы шэн не пло шчы ства рэн ня 

ля соў над іх вы сеч кай. Пры су цэль ных вы сеч ках 

51 ты ся чы гек та раў но выя ўгод дзі з'я ві лі ся больш 

чым на 70 ты ся чах гек та раў, асноў ная част ка — 

больш за 50 ты сяч — штуч ным спо са бам. Ле тась у 

га да валь ні ках бы ло вы ра шча на больш за 402 міль-

ё ны адзі нак стан дарт на га па са дач на га ма тэ ры я лу, 

з іх з за кры тай ка ра нё вай сіс тэ май — амаль 23 міль-

ё ны. Да та го ж, у мі ну лым го дзе ў два ра зы бы лі 

змен ша ны аб' ёмы хво рых на са джэн няў у ад но сі нах 

да па пя рэд ня га го да. Сё ле та пла ну ец ца зні зіць гэ ты 

па каз чык яшчэ ўдвая.

— У кра і не пра цяг ва ец ца бу даў ніц тва шас ці пе-

лет ных за во даў. Гэ та перс пек тыў ны для нас кі ру нак, 

прад пры ем ствы да зво ляць вы пус каць ка ля 150 ты сяч 

тон пе лет у год. Ка ля 70 пра цэн таў бу даў ні ча-ман-

таж ных ра бот на ча ты рох вы твор час цях ужо вы-

ка на ны. Гэ та за во ды ў Ба ры саў скім, Клі чаў скім, 

Пру жан скім і На ва груд скім ра ё нах, — ад зна чыў 

Ві таль Дро жжа. — Так са ма ле тась быў уве дзе ны 

ў экс плу а та цыю цяп ліч ны ле са на сен ны комп лекс, 

сё ле та пла ну ец ца ад крыць яшчэ адзін у Ма гі лёў-

скай воб лас ці.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.


