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• Аран жа вы ўзро вень 

не бяс пе кі аб' яў ле ны сён ня 

ў Бе ла ру сі з-за на валь ніц 

і гра ду.

• Пай шла з жыц ця вя-

до мы дзяр жаў ны дзе яч 

Бе ла ру сі Ні на Ма зай.

• Бе ла рус кую мя жу пе-

ра сек лі 230 ты сяч ін ша зем-

цаў за 15 дзён бяз ві зу для 

ба лель шчы каў ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў.

• Сто ба лаў на ЦТ па 

гра ма да знаў стве атры-

ма лі 15 ча ла век.

• Ра сій скі ўрад па доў жыў 

дзе ян не пра дук то ва га эм-

бар га да кан ца 2020 го да.

• Ды рэк цыя «Сла вян-

ска га ба за ру» пра вя дзе 

су пе ра кцыю «1 + 1 + 1 = 4» 

па про да жы бі ле таў на 

ўсе пра ек ты ме ра пры ем -

ства.

КОРАТКА

Br380 млн 
(70 % у агуль ным аб' ёме 
фі нан са ван ня) скла лі 
на сён няш ні дзень 
да дат ко выя ін вес ты цыі 
ў раз віц цё інф ра струк ту ры 
Бе ла ру сі пад эгі дай 
ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў, па ве да мі лі 
ў Мін фі не. За кошт 
бюд жэт ных срод каў 
пра вя лі ма дэр ні за цыю, 
ра монт і аб ста ля ван не 
12 най буй ней шых 
спар тыў ных аб' ек таў, 
а так са ма спар тыў ных 
збу да ван няў і ін тэр на таў 
Сту дэнц кай вёс кі. 
На бы та су час нае 
спар тыў нае, 
ме ды цын скае 
і тэ ле ві зій нае 
аб ста ля ван не для ін шых 
аб' ек таў бюд жэт най 
сфе ры, а так са ма 
транс парт ныя срод кі, 
якія па за кан чэн ні 
ме ра пры ем ства 
бу дуць пе ра да дзе ныя 
ў рас па ра джэн не 
ар га ні за цый бюд жэт на га 
сек та ра, знач на 
ўма ца ваў шы іх ма тэ ры-
яль на-тэх ніч ную ба зу.

ЛІЧБА ДНЯ

«ДЗЕЦІ НЁМАНА» – 
НАЙЛЕПШЫЯ 
НА ВЫЕЗДЗЕ

КНІГА 
СУПРАЦЬ ГАДЖЭТА: 
ХТО КАГО?
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СТАР. 3

«ЗА ЛА ТЫ» СТАРТ НА ВА ДЗЕ
Ма ры на ЛІТ ВІН ЧУК і Воль га ХУ ДЗЕН КА 
ста лі чэм пі ён ка мі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

Учо ра на вяс ляр ным ка на ле ў За слаўі пра цяг ну лі ся спа бор ніц твы 
па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ. Там прай шлі фі наль ныя 
і паў фі наль ныя за ез ды, на шы спарт сме ны бы лі за яў ле ны 
ў пя ці вы ра шаль ных стар тах.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

АР МІЯ ЗА МЕСТ «АД ПРА ЦОЎ КІ»
Атры маць тры вы шэй шыя аду ка цыі, 

каб толь кі «ад ка сіць», больш не атры ма ец ца
Уз бро е ныя Сі лы — ужо не «ру ха вік аду ка цыі»: у Па ла це 

прад стаў ні коў у пер шым чы тан ні раз гле дзе лі 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. За ко на пра ект прад ста віў мі ністр 

аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй РАЎ КОЎ. Ён па ве да міў, што ў 

Бе ла ру сі не пры зы ва ец ца больш ка тэ го рый гра ма дзян, 

чым у ін шых дзяр жа вах з аба вяз ко вым пры зы вам.

«На ды шоў час, ка лі трэ ба пад тры маць пра па но вы сі ла вых 

струк тур, бо яны на ўпрост звя за ныя з бяс пе кай кра і ны», — упэў-

не ны Анд рэй Раў коў.

На дум ку чле на Па ста ян най ка мі сіі на на цы я наль най бяс пе-

цы Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Іга ра МАР ТЫ-

НА ВА, за ко на пра ект не ўно сіць сур' ёз ных змен ва ўжо іс ну ю чы 

па ра дак пры зы ву.

«Усе, хто сё ле та за кан чвае шко лы, атры ма юць ад тэр мі ноў ку 

для па ступ лен ня ў ся рэд нія спе цы яль ныя і вы шэй шыя на ву чаль-

ныя ўста но вы. Для атры ман ня да лей шай аду ка цыі не аб ход на ад-

слу жыць ва Уз бро е ных Сі лах. Гра ма дзя нін мо жа па сту піць, узяць 

ака дэ міч ны вод пуск, по тым пра цяг нуць ву чо бу», — рас тлу ма чыў 

дэ пу тат. Ён ад зна чыў, што гра ма дзя нін, які не слу жыў на за кон ных 

пад ста вах, цал кам мае пра ва пра ца ваць на дзярж-

служ бе ці слу жыць у ін шых сі ла вых струк ту рах. СТАР. 2

Больш за 500 па цы ен таў прай шлі кле тач ную тэ ра пію ў на шай кра і не 

за апош нія га ды. Кле тач ныя тэх на ло гіі вы ка рыс тоў ва юц ца бе ла рус-

кі мі ме ды ка мі ў траў ма та ло гіі і ар та пе дыі, транс план та ло гіі, ста ма та-

ло гіі, не ана та ло гіі, не ўра ло гіі, ан ка ло гіі: для ля чэн ня дэ ге не ра тыў ных 

за хвор ван няў кас цё ва-мы шач най сіс тэ мы, ба ка во га амі ят ра фіч на га 

скле ро зу, рас се я на га скле ро зу, сімп та ма тыч най эпі леп сіі, для іму на-

тэ ра піі ан ка ла гіч ных за хвор ван няў. У па ло вы з пра ле ча ных па цы ен-

таў на зі ра ец ца вы ра жа ны клі ніч ны эфект, гэ та тыя лю дзі, якім ін шыя 

ме та ды ля чэн ня не да па маг лі. Уся го Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 

на шай кра і ны да зво ле ны да пры мя нен ня больш як 40 ме та даў ля-

чэн ня з да па мо гай кле тач най тэ ра піі.

Бяс цэн ныя за па сныя част кі
— Ме ды цы на ХХ і ХХІ ста год дзяў іс тот на ад роз ні ва ец ца: ка лі ра ней на па-

рад ку дня бы лі ін фек цый ныя за хвор ван ні, то сён ня га лоў най мі шэн ню ста лі 

не ін фек цый ныя па та ло гіі, — пад крэс лі вае га лоў ны па за штат ны спе цы я ліст 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па кле тач ных бія тэх на ло гі ях, за гад чык ад-

дзе ла кле тач ных бія тэх на ло гій РНПЦ транс фу зі я ло гіі і ме ды цын скіх бія-

тэх на ло гій, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар Мі ха іл ПА ТАП НЁЎ. — 

Мяр ку ец ца, што да 2030 го да да 70 % па цы ен таў, што звяр та юц ца да ўра ча, 

бу дуць мець не ін фек цый ныя за хвор ван ні. Гэ та звя за на з агуль-

ным ста рэн нем на сель ніц тва.

Іна ва цыіІна ва цыі

МЕ ДЫ ЦЫ НА
БУ ДУ ЧЫ НІ

Як кле тач ныя 
тэх на ло гіі 

бу дуць зма гац ца 
з не ін фек цый ны мі 
за хвор ван ня мі?
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