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Па дзеяПа дзея

Лей тэ нан таў ста ла бо лей
Ака дэ мія МУС пра во дзі ла сва іх вы пуск ні коў

За сце ны аль ма-ма тар вый шаў 371 ма ла ды лей тэ-

нант. 11 атры ма лі за ла тыя ме да лі, яшчэ 44 — чыр во-

ныя дып ло мы. Ура чыс тая цы ры мо нія вы пус ку прай-

шла на пло шчы Дзяр жаў на га сця га. Па він ша ваць 

вы пуск ні коў пры бы лі мі ністр унут ра ных спраў Юрый 

КА РА ЕЎ і на чаль нік Ака дэ міі МУС Сяр гей ДА РОШ КА, 

кі раў ні кі След ча га ка мі тэ та і КДК, прад стаў ні кі Дзярж-

па гран ка мі тэ та і Мі ніс тэр ства аба ро ны. У пад раз дзя-

лен нях гэ тых сі ла вых ве дам стваў і бу дуць пра хо дзіць 

служ бу вы пуск ні кі.

— Пер шае афі цэр скае зван не і дып лом аб вы шэй шай 
аду ка цыі — вы нік доб ра сум лен най пра цы на пра ця гу ўся го 
пе ры я ду на ву чан ня, — за зна чыў Юрый Ка ра еў. — На пе ра-
дзе вя лі кае жыц цё, поў нае но вых пла наў і здзяйс нен няў, 
цяж кас цяў і пе ра мог. Доўг, го нар, ад ва га і муж насць — гэ-
та кры тэ рыі ва шай ра бо ты, але яны па він ны спа лу чац ца з 
вы со кай куль ту рай, вет лі вым і ўваж лі вым стаў лен нем да 
лю дзей.

Адзін з тых, хто атры маў чыр во ны дып лом, — Ула дзі слаў 
Кра вец, ён ад пра віц ца слу жыць у Го мель:

— Ака дэ мія ва ло дае вель мі доб рай ба зай. Так са ма ёсць 
маг чы мас ці па спра ба ваць свае сі лы аб са лют на ў лю бой 
сфе ры. Ка лек тыў у нас вель мі друж ны. Ці мож на бы ло б 
уя віць, што хлоп цы, з які мі я ву чу ся, ста нуць як са праўд ная 
сям'я? Шка да толь кі ад но — збі рац ца здо ле ем не так час та, 
як та го ха це ла ся б.

На чаль нік Ака дэ міі МУС Сяр гей Да рош ка рас ка заў пра 
перс пек ты вы ўдас ка на лен ня на ву чаль на га пра цэ су. Мяр-
ку ец ца, што ва ўста но ве з'я віц ца больш прад ме таў, якія 
скі ра ва ны на рас сле да ван не зла чын стваў у сфе ры вы со кіх 
тэх на ло гій. Зла чын насць па кры се пе ра ця кае ў ліч ба вую 
пра сто ру, і МУС му сіць рэ ага ваць на вы клі кі ча су.

На за кан чэн не ўра чыс тай цы ры мо ніі вы пуск ні кі раз ві та лі-
ся са сця гам Ака дэ міі МУС і прай шлі ўра чыс тым мар шам.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь смут куе ў су вя зі са смер цю бы ло га на-
мес ні ка Стар шы ні Са ве та Мі ніст раў БССР Ні ны 
Мі ка ла еў ны МА ЗАЙ. Пай шла з жыц ця ве тэ ран 
дып ла ма тыч най служ бы, Над звы чай ны і Паў-
на моц ны Па сол Бе ла ру сі.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь вы каз вае шчы рае спа чу ван не род ным і 
бліз кім вя до ма га дзяр жаў на га дзея ча.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут ку юць у 
су вя зі са смер цю вя до ма га бе ла рус ка га па лі-
ты ка і дып ла ма та, дэ пу та та Вяр хоў на га Са ве та 
БССР 11-га склі кан ня Ні ны Мі ка ла еў ны МА ЗАЙ 
і вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні яе род ным 
і бліз кім.

Тра ды цый ныя зван кі па су бо тах
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

29 чэр ве ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме.

З 9.00 да 12.00 іх пра вя дуць:

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ана толь 
Ва сіл е віч ЛІС. Тэл. 8 016 221 31 21; кі раў нік спраў 
ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр Ула дзі мі-
ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы-
кан ка ма Ула дзі мір Аляк санд ра віч ПРЫ ВА ЛАЎ. 
Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл-
вы кан ка ма Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. 
Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры-
гор Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар-
вы кан ка ма Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. 
Тэл. 8 017 222 44 44.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, ім пра ві за ва ны ме ды цын-
скі га ра док не пус та ваў ні хві лі ны. 
Най боль шым по пы там ка рыс та ла-
ся ла ба ра то рыя. Як ад зна чы ла яе 
за гад чы ца Сня жа на Юр ке віч, за га-
дзі ну «пра хо дзі ла» ка ля 60 ча ла век. 
Па яе сло вах, служ ба ла ба ра тор най 
ды яг нос ты кі баль ні цы пра цуе круг-
лыя су ткі і кан ку ры руе па цэ нах і 
аў та ма ты за цыі з ка мер цый ны мі ла-
ба ра то ры я мі.

Мно гія на вед валь ні кі ці ка ві лі ся 
ака зан нем пер шай да па мо гі пры со-
неч ным уда ры. Урач-рэ ані ма то лаг 

Сяр гей ВІ НА ГРА ДАЎ па ве да міў, 
што тут ня ма ні чо га скла да на га, але 
ёсць важ ныя ню ан сы. На прык лад, 
ні ў якім ра зе нель га аб лі ваць ча ла-
ве ка ха лод най ва дой ці клас ці ў ха-
лод ную ван ну. У та кім вы пад ку мо жа 
зда рыц ца рэ флек тор нае па ру шэн не
рыт му сэр ца і на ват яго спы нен не.
Аха лодж ваць трэ ба па сту по ва — ха-
лад на ва тае піц цё, мок рае аб горт-
ван не. Ка лі гэ та ад бы ло ся на ву лі цы — 
спа чат ку ад цяг нуць ча ла ве ка ў 
цень, по тым пра вес ці пра цэ ду ру аха-
лодж ван ня, каб ад на віць тэр ма рэ гу-
ля цыю ар га ніз ма. Пры не аб ход нас ці 
звяр нуц ца да док та ра. Пры гэ тым 
трэ ба па мя таць, што цеп ла вы ўдар 
мо жа зноў паў та рыц ца, і ўжо з гор-
шы мі на ступ ства мі. Та му не вар та 
ры зы ка ваць.

І хоць ды яг на зы на вы яз ным пры ё-
ме не ста ві лі, усе па цы ен ты маг лі 
атры маць кам пе тэнт ныя рэ ка мен да-
цыі, у тым лі ку і ней ра хі рур га. Гэ та 
ад дзя лен не — адзі нае ў воб лас ці, 
зна хо дзіц ца толь кі ў баль ні цы хут-
кай да па мо гі. Во пыт ны ўрач Анд рэй 

ШВЕД рас ка заў, што ў год тут пра-
вод зяць больш за ты ся чу апе ра цый, 
усе яны бяс плат ныя, у тым лі ку з вы-
ка ры стан нем ім план таў бе ла рус кай 
вы твор час ці, якія, па сло вах ней ра-

хі рур га, не гор шыя за за меж ныя. Па 
ўзроў ні апе ра цый, іх скла да нас ці і 
коль кас ці гро дзен ская ней ра хі рур гія 
зна хо дзіц ца на дру гім мес цы пас ля 
ста ліч най. Апош нім ча сам вель-
 мі шмат апе ра цый пра во дзіц ца па 
між па зва ноч ных гры жах, ка жа су-
раз моў нік. А ўсё ад та го, што вя дзём 
па сіў ны лад жыц ця — ма ла ру ха-
ем ся, ня пра віль на на хі ля ем ся, шмат 
ся дзім, а ха ду за мя ня ем яз дой.

Гро дзен ка Та ма ра прый шла на 
вы яз ны пры ём з праб ле май та за бед-
ра на га су ста ва, ёсць бо ле выя сімп-
то мы ў воб лас ці па яс ні цы. Асаб лі ва 
гэ та ад чу валь на пры на груз ках. Траў-
ма то лаг Вік тар Ано саў па рэ ка мен да-
ваў ёй прай сці ана ліз на шчыль насць 
кас цей. А для пра фі лак ты кі зай мац ца 
фіз куль ту рай, каб скі нуць ва гу і не 
да вес ці ар га нізм да та кой хва ро бы, 
як астэ а па роз, пры якім зні жа ец ца 
шчыль насць кас цей, яны ро бяц ца 
крох кія і ла ма юц ца ад ня знач най на-
груз кі. Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца тых, 
хто, як і Та ма ра, зна хо дзіц ца ў гру пе 
ры зы кі па ўзрос це.

— Гэ ты ас пект ста тыс тыч на най-
больш ак ту аль ны для жан чын ва 
ўзрос це 55—60 га доў, — пад крэс ліў 
Вік тар Ано саў. — Та му важ на да-
нес ці, у тым лі ку праз та кія вы яз ныя 
пры ёмы, важ насць аб сле да ван ня 
кас цей, зда ро ва га ла ду жыц ця.

Да рэ чы, шчыль насць кас ця вой 
ткан кі вы зна ча ец ца па спе цы яль-
ным ана лі зе кры ві. Але не толь кі. 
Ёсць ме то ды кі ўльтра гу ка вой ды яг-
нос ты кі, МРТ, рэнт ген. У хут кім ча се 
баль ні ца на бу дзе най ноў шую апа-
ра ту ру — дэ нсі то мет ры, якія ёсць 
толь кі ў ста лі цы.

— Та кую маг чы масць мы атры ма-
лі дзя ку ю чы транс гра ніч на му пра ек-
ту, які вый гра лі су мес на з поль скі мі 
парт нё ра мі, — ад зна чы ла на мес нік 

га лоў на га ўра ча баль ні цы хут кай 

да па мо гі Люд мі ла БУТ-ГУ СА ІМ. — 

Пра ект на кі ра ва ны на ран нюю 
ды яг нос ты ку астэ а па ро зу, які рэ гіст-
 ру ец ца пас ля пе ра ло му труб час тых 
кас цей, што ў ста лым уз рос це мо-
жа ад быц ца на ват ад улас най ва гі. 
З да па мо гай най ноў шай апа ра ту ры 
з'явіцца магчымасць ды яг нас та ваць 
хва ро бу, якой яшчэ не бач на. Та ды 
мож на неш та ка рэк та ваць.

У да лей шым на ба зе баль ні цы, 
дзе зна хо дзіц ца аб лас ны траў ма-
та ла гіч ны цэнтр, бу дзе ство ра ны і 
цэнтр ды яг нос ты кі астэ а па ро зу з 
ін ды ві ду аль ны мі схе ма мі ля чэн ня. 
Уся го на гэ тую мэ ту на кі ра ва на ка ля 
700 ты сяч еў ра. Згод на з пра ек там, 
на па ста ян ным кант ро лі бу дзе ка ля 
дзвюх ты сяч ча ла век.

Праб ле ма астэ а па ро зу ак ту аль-
ная і для бу ду чых па ка лен няў, упэў-
не ны спе цы я ліс ты.

— Мы жы вём у све це кно пак, дзе 
це ла амаль не па трэб на, і гэ та вя лі-
кая праб ле ма, — лі чыць траў ма то лаг 
Анд рэй Швед. — Пры та кіх ад но сі нах 
бу ду чыя па ка лен ні ста нуць ах вя ра мі 
пра грэ су і тэх на ло гій, бу дзе па ку та-
ваць апор на-ру халь ны апа рат. Тыя 
траў мы, якія дзе ці ра ней лёг ка пе-
ра жы ва лі, бу дуць пе ра но сіц ца ўсё 
ця жэй. Та му трэ ба са мім па кла па-
ціц ца пра элас тыч насць кас ця вых 
тка нак.

Спе цы я ліст пры во дзіць прык лад 
кі тай цаў, якія зай ма юц ца гім нас ты-
кай прос та на ву лі цах, не звяр та ю чы 
ні на ко га ўва гі. І ў гэ тым ёсць сэнс, 
лі чыць траў ма то лаг. Да сле да ван-
ні па ка за лі, што ка лі ча ла век пры 
фі зіч ных прак ты ка ван нях ад чу вае 
ся бе ў пра сто ры, гэ та не толь кі спры-
яе элас тыч нас ці кас цей, але і зні-
жае ры зы ку ін суль таў і ін фарк таў. 
Уво гу ле рух па ві нен стаць та кім жа 
не аб ход ным, як і ін шыя гі гі е ніч ныя 
пра цэ ду ры, на прык лад чыст ка зу-
боў ці душ.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«Мы жы вём у све це кно пак, 
дзе рух мі ні маль ны. 

І гэ та вя лі кая праб ле ма»

АД ДА НЫМ 
СПРА ВЕ

Учо ра Прэ зі дэнт уру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро ды. Ура-

чыс тая цы ры мо нія прай шла ў Па ла цы Не за леж нас ці.

«Сён ня мы з ва мі су стра ка ем ся на пя рэ дад ні на ша га га лоў на га 
дзяр жаў на га свя та — Дня Не за леж нас ці. Я з за да валь нен нем ві таю 
вас — та ле на ві тых, пра ца ві тых, ад да ных сва ёй спра ве пра фе сі я-
на лаў, — звяр нуў ся да пры сут ных бе ла рус кі лі дар. — Лю дзей, чые 
пос пе хі і да сяг нен ні ства ра юць на шу гіс то рыю, аб' яд ноў ва юць на род 
у па чуц ці го на ру за сва іх су ай чын ні каў, фар мі ру юць імідж кра і ны — 
моц най, па спя хо вай, ства раль най і аба вяз ко ва пры го жай».

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ў гэ тыя дні мы ад зна ча ем 
зна ка вую па дзею — 75-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, 
ус па мі на ю чы вя лі кі подз віг на ро да-пе ра мож ца, які па да рыў нам 
бу ду чы ню, мы асаб лі ва ўсве дам ля ем ад каз насць за тое, якой яна 
бу дзе ў на шых дзя цей і ўну каў. «Кож ны наш дзень па ві нен быць 
пра жы ты дзе ля важ най мэ ты — аба ра ніць свет, за які ад да ва лі 
жыц ці ў га ды Вя лі кай Ай чын най, і за ха ваць пра цоў ныя тра ды цыі 
пас ля ва ен на га па ка лен ня, — ска заў Прэ зі дэнт. — Гэ тыя тра ды-
цыі пра цяг ва юц ца ў на шых пос пе хах і да сяг нен нях».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што на ўра чыс тай 
цы ры мо ніі пры сут ні ча юць прад стаў ні кі са мых роз ных пра фе сій, 
але ўсіх аб' яд ноў вае шчы рае імк нен не пра ца ваць у імя род най 
Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў су пра цоў ні кам пра ва ахоў ных 
ор га наў, сі ла вых ве дам стваў, во і нам-ін тэр на цы я на ліс там за вер-
насць аба вяз ку і ад да насць Ай чы не, за пра яў ле ныя ў служ бе 
сме ласць і муж насць. Ён пад крэс ліў: іх па тры я тызм — най леп шы 
прык лад для пад рас та ю ча га па ка лен ня. «Мы так са ма ўша ноў ва ем 
ра бот ні каў аграр най га лі ны за да сяг нен ні ў мі ну лым го дзе. Ня хай і 
ця пе раш ні, ня прос ты з пунк ту гле джан ня ўмоў на двор'я год бу дзе 
вы ні ко вы і ўма цуе на шу хар чо вую бяс пе ку. Дзя куй за ва шу на пру-
жа ную і важ ную для кра і ны пра цу», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Ся род уз на га ро джа ных — су пра цоў ні кі кам па ній «Бел авія», 
«Бе ла русь ка лій», «Ма під», «Мар ка» — прад пры ем стваў, якія 
з'яў ля юц ца са праўд ны мі брэн да мі Бе ла ру сі, вя до мы мі да лё ка 
за яе ме жа мі. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што яму пры ем на ба чыць у 
за ле ра бот ні каў ахо вы зда роўя, на ву кі і аду ка цыі — най леп шых 
спе цы я ліс таў у сва ёй га лі не.

Вы со кіх уз на га род уда сто е ны дзея чы куль ту ры і мас тац тва. 
Звяр та ю чы ся да іх, Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што 
сва ёй твор час цю яны ро бяць на ша жыц цё больш яр кім і ду хоў-
на ба га тым, што яны ня даў на пра дэ ман стра ва лі пры ад крыц ці 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

У за ле пры сут ні ча лі спарт сме ны і трэ не ры — на дум ку кі раў-
ні ка дзяр жа вы, са мыя па пу ляр ныя сён ня ў кра і не лю дзі. Па вод-
ле яго слоў, ІІ Еў ра пей скія гуль ні до раць нам ня ма ла яск ра вых 
пе ра мог, і ў кра і не га на рац ца пос пе ха мі на шых су ай чын ні каў і 
ча ка юць но вых ме да лёў кож ны дзень.

«Да сяг нен ні кож на га з вас, пра ца ві тасць і дыс цып лі на — га-
лоў ныя ўмо вы эка на міч на га даб ра бы ту кра і ны, яе не за леж нас ці. 
Дзя куй вам за ад да насць спра ве, ад каз насць і вы со кія вы ні кі ў 
пра фе сій най дзей нас ці», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Умо вы ёсць — трэ ба пра ца ваць
Раз маў ля ю чы з жур на ліс та мі, уз на га ро джа ны ор дэ нам Па-

ша ны ге не раль ны ды рэк тар хол дын га «Бе ла рус кая гар бар на-
абут ко вая кам па нія «Мар ка» Мі ка лай Мар ты наў ад зна чыў, што 
сён ня яго кам па нія — гэ та вя лі кі хол дынг, і не толь кі па бе ла рус кіх 
мер ках. Ця пер тут пра цуе амаль пяць ты сяч ча ла век. Гэ ты год 
для «Мар ка» ён на зваў цяж кім і ці ка вым, та му што за пла на ва ны 
вы хад на ўсе вы твор чыя ма гут нас ці.

«Вель мі пры ем на, што да Дня Не за леж нас ці ёсць усве дам лен-
не — мы да тыч ныя да ства рэн ня на шай кра і ны, ме на ві та не за-
леж най, са ма стой най. На пэў на, гэ та сім ва ліч на, бо Бе ла русь не 
ба га тая на пры род ныя рэ сур сы, а ба га тая людзь мі, якія мо гуць 
ра біць спра ву», — ад зна чыў Мі ка лай Мар ты наў.

На коль кі цяж ка пра ры вац ца «Мар ка» на за меж ныя рын кі? Ге-
не раль ны ды рэк тар хол дын га ад зна чыў, што ры нак мя ня ец ца, яго 
трэ ба ста ран на ад соч ваць, бо тэн дэн цыі ў мо дзе вель мі ру хо мыя. 
На шчас це, сён ня гэ та ра біць знач на пра сцей, бо ёсць ін тэр нэт.

У чым сак рэт пос пе ху прад пры ем ства? Мі ка лай Мар ты наў 
звяр нуў ува гу, што ў на шай кра і не на за ка на даў чым уз роў ні 
ство ра ны ўсе ўмо вы для вя дзен ня і раз віц ця біз не су. Акра мя 
та го, ён ад зна чыў, што вя лі кае зна чэн не ма юць ква лі фі ка ва ныя 
ра бо чыя кад ры, якія ўме юць ву чыц ца і мо гуць хут ка пе ра бу доў-
вац ца пад но выя трэн ды. «А да лей — пра ца ваць трэ ба, ду маць 
трэ ба», — з усмеш кай да даў ён.

Уз на га ро джа ная га на ро вым зван нем «На род ны ар тыст Бе ла-
ру сі» Іры на Яром кі на — ар тыст ка ба ле та (са ліст ка) На цы я наль-
на га ака дэ міч на га Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та — рас ка за ла 
жур на ліс там, што атры ма нае зван не — гэ та вель мі вы со кая 
ўзна га ро да. «Ка лісь ці, ка лі я толь кі па чы на ла тан ца ваць, я пра 
гэ та на ват не ма ры ла», — ска за ла яна.

Пра атры ман не вы со кай уз на га ро ды Іры на Яром кі на да ве да-
ла ся на гаст ро лях у Мек сі цы: ёй па тэ ле фа на ваў ды рэк тар тэ ат ра і 
па ве да міў, што ўказ пад пі са ны. Праз роз ні цу ў ча се — у Бе ла ру сі 
быў дзень, там бы ла ноч — ба ле ры на спра сон ку не па ве ры ла ў 
гэ та, а по тым і зу сім за сну ла.

«А ра ні цай, ка лі я рас плю шчы ла во чы, мне зда ло ся, што гэ та 
пры сні ла ся», — ска за ла ба ле ры на.

Яна ад зна чы ла, што сён ня бе ла рус кі ба лет гаст ра люе па све це — 
у тым лі ку па кра і нах, дзе та кое мас тац тва не вель мі вя до ма. 
«Мы ста ра ем ся па зна ё міць гэ тых гле да чоў ме на ві та з ба ле там, і 
ў нас з'я ві лі ся гэ тыя маг чы мас ці. Рас кры ва юц ца ме жы — больш 
шы ро кія тэ ры то рыі мы ця пер зай ма ем», — ска за ла Іры на Яром-
кі на і пры вя ла ў прык лад тую ж Мек сі ку, Кі тай, Ка рэю.

Яна звяр ну ла ўва гу, што ба лет па ста ян на раз ві ва ец ца — гэ-
та да ты чыц ца і на шай кра і ны. «Наш бе ла рус кі ба лет ні ў чым не 
са сту пае», — сказала ба ле ры на.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.


