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Пра гэ та па ве да міў на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра Між-

на род на га агенц тва па атам най 

энер ге ты цы Мі ха іл Чу да коў на 

су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам 

Бе ла ру сі Сяр ге ем Ру ма сам.

У Са ве це Мі ніст раў ад бы ло ся 

аб мер ка ван не па пя рэд ніх вы ні каў 

мі сіі МА ГА ТЭ па ін тэ гра ва най ацэн-

цы на цы я наль най ядзер най энер ге-

тыч най інф ра струк ту ры.

Прэм' ер-мі ністр ад зна чыў вы со-

кі ўзро вень су пра цоў ніц тва па між 

Бе ла рус сю і Між на род ным агенц-

твам. Па вод ле яго слоў, Бе ла русь 

ак тыў на ка рыс та ец ца ўсім спект-

рам ін стру мен таў і па слуг, якія дае 

МА ГА ТЭ, і пла нуе ў да лей шым пра-

цяг ваць гэ тую прак ты ку.

Сяр гей Ру мас за ве рыў кі раў-

ніц тва МА ГА ТЭ, што Бе ла русь мае 

на мер не толь кі ўліч ваць во пыт 

агенц тва, яго кра ін-удзель ніц, але 

і ў поў най ме ры аба пі рац ца на яго 

ў сва ёй дзей нас ці.

«Рэс пуб лі ка Бе ла русь цвёр да 

на ме ра на ства рыць бяс печ ную, на-

дзей ную, эка на міч на эфек тыў ную і 

эка ла гіч ную га лі ну, якая бу дзе слу-

жыць да лей ша му раз віц цю на шай 

кра і ны, — за явіў прэм' ер-мі ністр. — 

Аб са лют ны пры яры тэт у рэа лі за цыі 

пра ек та па бу даў ніц тве Бе ла рус кай 

АЭС ад да ец ца пы тан ням га ран та-

ван ня бяс пе кі бу ду чай стан цыі. Усе

эта пы, звя за ныя з уво дам у экс плу а-

 та цыю атам най стан цыі, дак лад на

і пас ля доў на вы кон ва юц ца».

Пры гэ тым Бе ла русь да дзе ны 

пра ект рэа лі зуе цал кам ад кры та, 

па ўза е ма дзе ян ні не толь кі з Ра-

сій скай Фе дэ ра цы яй, але і з мно гі мі 

між на род ны мі парт нё ра мі, пад крэс-

ліў прэм' ер-мі ністр.

«Прын цы по вым для нас мо ман-

там з'яў ля ец ца ня ўхіль нае за ха ван-

не ўсіх на шых між на род ных аба-

вя за цель стваў у ядзер най сфе ры 

і сле да ван не ўсім стан дар там і рэ-

ка мен да цы ям МА ГА ТЭ, — за пэў ніў 

Сяр гей Ру мас. — Вы ні кі ацэ на чных 

мі сій МА ГА ТЭ з'яў ля юц ца для нас 

важ ным ары ен ці рам у ра бо це».

Мі ха іл Чу да коў, у сваю чар гу, па-

дзя ка ваў за маг чы масць чар го вай 

мі сіі МА ГА ТЭ — трэ цяй фа зы пра-

вер кі га тоў нас ці інф ра струк ту ры да 

пус ку энер га бло ка.

«Дзя куй за ак тыў нае су пра цоў-

ніц тва па ўсіх кі рун ках, — ска заў 

ён. — Мы ста вім у прык лад на ша 

ўза е ма дзе ян не з Бе ла рус сю, якая, 

ня гле дзя чы на тое што пра вер кі 

МА ГА ТЭ доб ра ах вот ныя, за пра шае 

яе прад стаў ні коў на ўсіх ста ды ях бу-

даў ніц тва атам най стан цыі».

На мес нік кі раў ні ка Між на род на га 

агенц тва па атам най энер ге ты цы за ў-

ва жыў, што ад па вед ная інф ра струк-

ту ра ў Бе ла ру сі ўжо бы ла, яна толь кі 

да паў ня ец ца. Бе ла русь не з'яў ля ец-

ца на віч ком у атам най дзей нас ці, з 

1957-га яна — член МА ГА ТЭ.

«Я меў маг чы масць на ве даць 

атам ную элект ра стан цыю па за ўчо-

ра і да гэ та га там быў не каль кі га доў 

та му, вя до ма, уба чыў вя лі кі пра грэс: 

пер шы энер га блок прак тыч на га то-

вы да пус ку, зна хо дзіц ца ў доб рым 

ста не, што і па цвяр джае на ша інф ра-

струк тур ная пра вер ка, якая вы да ла 

сем рэ ка мен да цый агуль на га пла на 

па кра і не і прай шла пяць ста ноў чых 

во пы таў, якія ін шыя кра і ны мо гуць 

вы ка рыс тоў ваць у ся бе», — за свед-

чыў Мі ха іл Чу да коў.

Спе цы я ліс ты між на род на га 

агенц тва пра ца ва лі ў на шай кра і-

не больш за ты дзень.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПРА ЦА ВАЦЬ НЕ МЕНШ 
ЗА 100 ГА ДОЎ

Та кі тэр мін прад каз ва юць бе ла рус кай атам най стан цыі па вы-

ні ках трэ цяй доб ра ах вот най мі сіі ІНІР МА ГА ТЭ, якая апош нія 

два тыд ні (з 24 лю та га да 4 са ка ві ка) пра ца ва ла ў Бе ла ру сі. 

АЭС зна хо дзіц ца на за ключ най ста дыі пе рад пус кам. У са-

ка ві ку за вер шыц ца «га ра чая» аб кат ка пер ша га рэ ак та ра — 

пра цэс, які ма дэ люе ра бо ту энер га бло ка пры за гру жа ных 

імі та та рах цеп ла вы дзя ляль ных збо рак за мест са праўд ных. 

Пас ля ад бу дзец ца тэх на ла гіч ны рэг ла мент па рэ ві зіі ўся го аб-

ста ля ван ня, якое прай шло аб кат ку, і пач нец ца фі зіч ны пуск, 

па ве да міў на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК.

— Су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі з МА ГА ТЭ ў га лі не раз віц ця ядзер на-

энер ге тыч най пра гра мы па ча ло ся з 2007 го да. Та ды ж на ша кра і-

на атры ма ла да ку мент Mіlestones «Ве хі», дзе апі са ны 19 кі рун каў 

па ства рэн ні інф ра струк ту ры для па спя хо ва га раз віц ця ядзер най 

энер ге ты кі, — рас ка заў на мес нік мі ніст ра. — У МА ГА ТЭ са бра ны 

комп лекс су свет ных ве даў у га лі не ядзер най энер ге ты кі, і гэ та для 

нас важ на. Ве ды — тое, ча го ні ко лі шмат не бы вае.

Ра бо та па ства рэн ні інф ра струк ту ры АЭС ацэнь ва ец ца ў цэ лым 

ста ноў ча. Ні я кіх тэх ніч ных прэ тэн зій да стан цыі ў МА ГА ТЭ ня ма.

Ні во дзін па стаў шчык не па бу дуе не бяс печ ную атам ную стан-

цыю, асаб лі ва з улі кам усіх «пост фа ку сім скіх» ме ра пры ем стваў. 

Па ка лен не «тры плюс» бяс печ нае са мо па са бе, ад нак па тра буе 

пэў най пад трым кі інф ра струк ту ры, вы со кай куль ту ры бяс пе кі, і та-

кія ўмо вы ў кра і не ёсць, пад крэс ліў на мес нік кі раў ні ка МА ГА ТЭ 

Мі ха іл ЧУ ДА КОЎ:

— Бе ла русь даў но ва ло дае ад па вед ны мі на ву ко вы мі рэ сур са мі 

і кад ра мі, та му пэў ная інф ра струк ту ра тут іс на ва ла за доў га да па-

чат ку бу даў ніц тва АЭС і ця пер пра цяг вае раз ві вац ца і ўдас ка наль-

вац ца. Пер са нал стан цыі змо жа экс плу а та ваць стан цыю на дзей на 

і бяс печ на ўвесь пра ект ны тэр мін — 60 га доў і звыш та го, цэ лае 

ста год дзе.

Ад ной з асаб лі ва ста ноў чых прак тык экс пер ты мі сій лі чаць ства-

рэн не ў 2016 го дзе ўлас на га ву чэб на-трэ ні ро вач на га цэнт ра, чым 

мо гуць па хва ліц ца да лё ка не ўсе кра і ны з ядзер най энер ге ты кай, а 

так са ма ства рэн не ін сты ту та пад рых тоў кі ма ла дых спе цы я ліс таў.

Да за пус ку рэ ак та ра пра ве рак Між на род на га агенц тва ў кра і не 

больш не бу дзе. Ад нак Бе ла русь ужо па га дзі ла ся на пра вер ку, якая 

да ты чыц ца фі зіч най аба ро не нас ці стан цыі. Гэ тае ме ра пры ем ства 

ўклю чаць у план МА ГА ТЭ на на ступ ны год.

— Пад час да лей шай ра бо ты стан цыі і вы ва ду яе з экс плу а та цыі 

пра вер кі пра цяг нуц ца, бо мы ва ло да ем цэ лым шэ ра гам ме ха ніз маў 

для да па мо гі стан цы ям, якія бу ду юц ца і пра цу юць, — да даў прад-

стаў нік МА ГА ТЭ.

Іры на СІ ДА РОК.

Ак ту аль наАк ту аль на ПЕР ШЫ ЭНЕР ГА БЛОК 
ГА ТО ВЫ ДА ПУС КУ
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Два вы пад кі — у Ві цеб скай воб лас ці, ча-

ты ры — у ста лі цы. Усе хво рыя ад чу ва юць 

ся бе зда валь ня ю ча. Ла ба ра тор на па цвер-

джа ныя вы пад кі ка ра на ві ру са ад но сяц ца 

да кан так таў пер ша га ўзроў ню.

Па сло вах мі ніст ра ахо вы зда роўя Ула дзі-

мі ра КА РА НІ КА, ра дуе, што на мо мант іза ля цыі 

па цы ен таў іх тэс ты бы лі ад моў ныя і ві рус не вы-

дзя ляў ся з ар га ніз ма. «Ёсць час у ін ку ба цый ным 

пе ры я дзе, ка лі па чы на ец ца вы дзя лен не ві ру са 

ў на ва коль нае ася род дзе. Гэ та ад бы ва ец ца не 

ад ра зу і не на чац вёр ты дзень пас ля кан так ту. 

Да гэ та га мо ман ту ўсе тыя лю дзі (за хва рэ лыя. — 

«Зв.») зна хо дзі лі ся пад ме ды цын скім на гля дам 

і ні з кім не кан так та ва лі», — ска заў Ула дзі мір 

Ка ра нік.

У хут кім ча се бу дзе апуб лі ка ва ны клі ніч ны 

пра та кол рэ ка мен да цый па вя дзен ні па цы ен-

таў — нось бі таў ка ра на ві ру са і іх ля чэн ні. На 

пра ця гу мі ну лых дзён бе ла рус кія ме ды кі паў-

дзель ні ча лі ў кан фе рэн цыі з кі раў ніц твам Еў-

ра пей ска га бю ро СА АЗ, пра вя лі кан фе рэнц-су-

вязь з кі тай скі мі ка ле га мі, дзе аб мяр коў ва лі ся 

ап ты маль ныя па ды хо ды да на гля ду за хво ры мі 

і іх ля чэн ня.

«Боль шасць кі тай скіх ка лег лі чыць, што спе-

цы фіч на га ля чэн ня лёг кіх вы пад каў не па тра бу-

ец ца. І боль шасць па цы ен таў ад наў ля ец ца без 

на ступ стваў для ар га ніз ма», — за пэў ніў мі ністр 

і ад зна чыў, што не ра зу мее, ча му на сель ніц тва 

ча кае вак цы ну ад ка ра на ві ру са.

У 2009 го дзе ві рус гры пу H1N1 па ўсім све це 

па па цвер джа ных звест ках за браў 204 ты ся чы 

жыц цяў, а на дум ку экс пер таў, гэ ту ліч бу мож на 

пад во іць. Сён ня вак цы на ад гэ та га гры пу ёсць, і 

ў Бе ла ру сі ўво дзіц ца бяс плат на. «Па сту пе ні па-

гро зы для ча ла вец тва ён (грып Н1N1. — «Зв.») 

быў вы шэй шы. Вак цы на ад яго ёсць, але ўсё 

роў на ні хто не вак цы ну ец ца. Та му я ха чу на шых 

гра ма дзян яшчэ раз за клі каць па кла па ціц ца аб 

сва ім зда роўі. І тыя за хвор ван ні, якія мож на пра-

ду хі ліць, для ча го ство ра ны ўсе ўмо вы, не аб ход-

на пра ду хі ляць», — на га даў Ула дзі мір Ка ра нік.

Мі ністр ахо вы зда роўя пад крэс ліў, што ве-

дам ства дае ін фар ма цыю аб сі ту а цыі з ка ра-

на ві ру сам аб' ек тыў на і ў поў ным вы гля дзе, та-

му спа дзя ец ца: да па ма гаць у гэ тым (ці хоць не 

пе ра шка джаць) бу дуць і жур на ліс ты. Кі раў нік 

ве дам ства па пра сіў усіх за ста вац ца ў пра ва-

вым по лі, бо за рас паў сюдж ван не ме ды цын скай 

тай ны маг чы ма пры цяг нен не да кры мі наль най 

ад каз нас ці.

Най больш ураз лі выя да за хвор ван ня ста лыя 

лю дзі, з ліш няй ма са це ла, з цук ро вым дыя бе-

там. Та му ме ды кі не рэ ка мен ду юць гра ма дзя-

нам з пры кме та мі хва ро бы ез дзіць да па жы лых 

род ных, у цэнт ры пад трым кі ін ва лі даў, да мы 

са ста рэ лых.

Па ве да міў мі ністр і аб тым, што ма тэ ры я лы 

ме ды цын скай пра вер кі аб за ра жэн ні дзі ця ці ВІЧ 

у Пін ску пе ра да дзе ны ў След чы ка мі тэт. (Ра ней 

з за явай у Пін скі між ра ён ны ад дзел След ча га 

ка мі тэ та звяр ну ла ся жан чы на, якая сцвяр джае, 

што яе 11-ме сяч ная дач ка пад час ля чэн ня ў ад-

ной з уста ноў ахо вы зда роўя за ра зі ла ся ві ру сам 

іму на дэ фі цы ту ча ла ве ка.)

«Па коль кі па ра лель на пра цу ем і мы, і След-

чы ка мі тэт, не ўсю ін фар ма цыю мы ма ем пра ва 

рас паў сюдж ваць, — рас ка заў жур на ліс там Ула-

дзі мір Ка ра нік. — У вы зна ча ным па рад ку, ка лі 

ўсё бу дзе ўзгод не на з на шы мі кам пе тэнт ны мі 

ор га на мі, мы па доб рай тра ды цыі пад рых ту ем 

пад ра бяз ны прэс-рэ ліз».

Як па ве да міў кі раў нік ве дам ства, ме ды кі пра-

ве ры лі ўсіх дзя цей, якія ў той час зна хо дзі лі ся ў 

ме ды цын скай уста но ве. Ва ўсіх ін шых ма лень кіх 

па цы ен таў вы ні кі тэс таў на ВІЧ ад моў ныя.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Місія МАГАТЭ падчас наведвання БелАЭС.

СітуацыяСітуацыя

Па кла па ціц ца аб зда роўі — 
сва ім і бліз кіх

У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на шэсць вы пад каў ка ра на ві ру са

У Мі ніс тэр стве за меж ных спраў 

ство ра на ра бо чая гру па па пра-

ду хі лен ні рас паў сюдж ван ня ка-

ра на ві ру са пад стар шын ствам на-

мес ні ка мі ніст ра за меж ных спраў 

Анд рэя ДА ПКЮ НА СА.

Пра гэ та па ве да мі лі пад час чар го-

ва га бры фін гу ў МЗС, які быў пры све-

ча ны тэ ме ка ра на ві ру са. Акра мя СМІ, 

на су стрэ чу за пра сі лі прад стаў ні коў 

дып ла ма тыч ных кар пу соў, акрэ ды та-

ва ных у Бе ла ру сі.

«Па коль кі Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў ад каз вае і кла по ціц ца аб даб ра-

бы це дып ла ма тыч на га кор пу са, акрэ-

ды та ва на га ў кра і не, мы, у тым лі ку па 

прось бе не ка то рых ка лег, якія вы каз-

ва лі за ці каў ле насць у та кой раз мо ве, 

у атры ман ні ін фар ма цыі, вы ра шы лі ар-

га ні за ваць гэ та ме ра пры ем ства», — 

па ве да міў Анд рэй Да пкю нас.

Па сло вах На тал лі ЖУ КА ВАЙ, 

на мес ні ка мі ніст ра ахо вы зда роўя 

Бе ла ру сі, за про ша най у якас ці спі-

ке ра, чац вё ра за хва рэ лых у Мін ску — 

іран скі сту дэнт, у яко га пер ша га за-

рэ гіст ра ва лі ка ра на ві рус, і тыя, хто 

кан так та ваў з ім.

«Усе, хто кан так та ваў з ім, а гэ та ў 

асноў ным сям'я, бы лі шпі та лі за ва ны ад-

ра зу пры атры ман ні ста ноў ча га вы ні ку. 

Та кім чы нам, яшчэ тры ча ла ве кі з сям'і, 

якія бы лі шпі та лі за ва ны і зна хо дзі лі ся 

ўжо не каль кі дзён на ста цы я нар ным 

ля чэн ні, не змаг лі рас паў сюдж ваць ін-

фек цыю, — рас ка за ла прад стаў нік мі-

ніс тэр ства. — У ад на го з бліз кіх, якія 

кан так та ва лі, фак тыч на на на ступ ныя 

су ткі быў уста ноў ле ны ві рус. Яшчэ ў 

два іх — у на ступ ныя дні».

Ін шыя два ча ла ве кі (пе ра нос чык і 

той, хто кан так та ваў з ім) з Ві цеб ска 

шпі та лі за ва ны пас ля вяр тан ня да моў 

за хва рэ ла га з вы стаў кі ў Мі ла не. Усе 

па цы ен ты зна хо дзяц ца ў за да валь ня-

ю чым ста не, не па тра бу юць спе цы-

фіч на га ля чэн ня, хва ро ба пра ця кае 

бес сімп том на.

Уво гу ле, ме ды кі ўзя лі пад на зі ран-

не і ла ба ра тор нае аб сле да ван не ка ля 

14,5 ты ся чы ча ла век, якія бы лі ў не-

бяс печ ных кра і нах ці кан так та ва лі з 

за хва рэ лы мі.

Але ў Бе ла ру сі не бу дзе праз мер-

ных ка ран цін ных ме ра пры ем стваў і 

за крыц ця гра ніц. Адзі нае, што пра па-

ноў ва юць спе цы я ліс ты, — пе ра нес ці 

на ін шы час не ка то рыя буй ныя між на-

род ныя вы стаў кі.

Ба тыр БЕР ДЫК ЛЫ ЧАЎ, прад-

стаў нік Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя ў Бе ла ру сі, ад зна чыў, што 

сён ня ў све це іс ну юць дзве тэн дэн цыі. 

У Кі таі з лю та га коль касць вы пад каў 

за ра жэн ня і смя рот насць зні жа юц ца, 

а ў ін шых кра і нах, на прык лад, Іра не, 

Паў ноч най Ка рэі, Іта ліі, ідзе тэн дэн цыя 

да знач на га рос ту.

«81 пра цэнт усіх вы пад каў ка ра на-

ві рус най ін фек цыі бу дзе пе ра но сіц ца 

людзь мі як лёг кая фор ма — прос та 

рэ спі ра тор ныя пра явы, ча ла век мо жа 

пе ра нес ці іх на на гах. 14 пра цэн таў 

ця жэй шыя, па тра бу юць шпі та лі за цыі, 

мо гуць пры вес ці да пнеў ма ніі, па ру-

шэн ня ды хан ня, — да даў прад стаў нік 

СА АЗ. — Пяць пра цэн таў вы пад каў 

кры тыч ныя, па тра бу юць ін тэн сіў на га 

ля чэн ня. На сён няш ні дзень пра меж-

ка вы ўзро вень ля таль нас ці, смя рот-

нас ці ад гэ та га за хвор ван ня 2-4 пра-

цэн ты».

Спе цы я ліст рас ка заў, як пра во-

д зяц ца ла ба ра тор ныя да сле да ван ні на 

ка ра на ві рус. 16 ла ба ра то рый у све це 

бы лі вы зна ча ны СА АЗам як рэ фе ранс-

ла ба ра то рыі. «У гэ тыя ла ба ра то рыі

кож ная кра і на мо жа ад пра віць дзесяць 

пер шых ад моў ных і пяць пер шых ста-

ноў чых вы пад каў, каб зве рыць, што 

ўсё ідзе згод на з ме то ды кай», — звяр-

нуў ён ува гу.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

І МЕ ДЫ КІ, І ДЫП ЛА МА ТЫ
...зма га юц ца з ка ра на ві ру сам


