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Маг ніт на-рэ за нанс ная та маг ра фія (МРТ) і кам п'ю тар-

ная та маг ра фія (КТ) — су час ныя апа рат ныя ме та ды 

ды яг нос ты кі. І той, і дру гі спосаб вы ву чае струк ту ру 

тка нак па слой на, а вы нік да сле да ван ня пе ра ўтва рае 

ў се рыю здым каў, што да па ма гае ўра чу дак лад ней 

па ста віць дыяг наз. Якія іс ну юць су праць па ка зан ні для 

МРТ і КТ? Ці вар та на стой ваць на пра вя дзен ні гэ тых аб-

сле да ван няў і як час та іх мож на пра хо дзіць? Ці мож на 

ра біць МРТ, ка лі на це ле ма юц ца та ту і роў кі? З гэ ты мі 

і ін шы мі пы тан ня мі да па маг ла ра за брац ца кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук, да цэнт, за гад чык рэнт ге на ла гіч на-

га ад дзя лен ня ме ды цын ска га цэнт ра «ЛА ДЭ» Тац ця на 

ЛУК' Я НЕН КА.

— Тац ця на Мі ка ла еў на, у якіх вы пад ках вы кон ва ец ца МРТ 

і КТ? У чым іх пе ра ва га над звык лы мі рэнт ге нам і УГД?

— Пра мя нё вая ды яг нос ты ка сён ня мае вя лі кую раз на стай-

насць ме та даў. Гэ та і ўльтра гу ка вая ды яг нос ты ка, і рэнт ге на-

ла гіч ныя ме та ды, і кам п'ю тар ная та маг ра фія, і маг ніт на-рэ за-

нанс ная та маг ра фія, і ра дые нук лід ныя да сле да ван ні. У тым 

лі ку ў на шай кра і не да ступ ная гіб рыд ная ві зу а лі за цыя. Гэ та 

па зіт рон на-эмі сій ная та маг ра фія, су ме шча ная з КТ (ПЭТ/КТ). 

Да кож на га з гэ тых ме та даў ёсць па ка зан ні і су праць па ка зан-

ні, гэ так жа як іс ну юць маг чы мас ці і ме жы та го ці ін ша га аб-

сле да ван ня.

МРТ і КТ — вы со ка ін фар ма тыў ныя ме та ды, на кі ра ва ныя 

на ды фе рэн цы яль ную ды яг нос ты ку, і вы ка рыс тоў ва юц ца час-

та для ўдак лад нен ня ды яг на зу. На пер шым уз роў ні ві зу а лі за-

цыі па цы ент пра хо дзіць УГД ці рэнт ге на ла гіч нае да сле да ван-

не. Ча сам гэ та га да стат ко ва, каб рас тлу ма чыць тую ці ін шую 

сімп та ма ты ку. Пры не аб ход нас ці пры зна ча юц ца КТ ці МРТ. 

Ёсць пе ра лік клі ніч ных, ін стру мен таль ных, ла ба ра тор ных да-

сле да ван няў, якія па він ны быць вы ка на ны, перш чым па цы ент 

звер нец ца да вы со ка тэх на ла гіч ных ме та даў. І ўра чы пра мя-

нё вай ды яг нос ты кі, і ўра чы клі ніч ных спе цы яль нас цяў пра цу-

юць стро га па ал га рыт ме — ад прос та га да скла да на га. Толь-

кі ў рэд кіх вы пад ках аб мі на ец ца пер шы этап і па чы на юць 

ад ра зу з больш скла да ных ме та даў. Та кая прак ты ка рас паў-

сю джа на і ў све це.

— Ці трэ ба са мо му на стой ваць на пра вя дзен ні КТ ці 

МРТ?

— Усе ві ды рэнт ге на гра фій, да якіх ад но сіц ца КТ, у тым 

лі ку КТ у ста ма та ло гіі, су пра ва джа юц ца пра мя нё вай на груз-

кай, бо ў асно ве ме та ду — кры ні ца іа ні за валь на га вы пра мя-

нен ня. Спе цы я ліс ты пра мя нё вай ды яг нос ты кі за га дзя ін фар-

му юць па цы ен та і атрым лі ва юць яго зго ду на аб сле да ван не. 

Па мер пра мя нё вай на груз кі за ле жыць і ад аб ста ля ван ня. Ця-

пер вы ка рыс тоў ва юць пе ра важ на шмат зрэ за выя кам п'ю тар-

ныя та мог ра фы.

Што да ты чыц ца МРТ, то на да дзе ны мо мант ня ма на ву ко ва 

да ка за ных фак таў яе шкод на га ўплы ву на ар га нізм. Гэ тае да-

сле да ван не не су пра ва джа ец ца пра мя нё вай на груз кай, і ў пэў-

ных вы пад ках МРТ ро біц ца на ват дзе цям.

— Коль кі ра зоў на год мож на ра біць МРТ?

— Не аб ме жа ва на.

— Каб аб сле да вац ца на на яў насць, на прык лад, зла якас-

ных пух лін, мож на зра біць КТ уся го ар га ніз ма?

— Та кая пра цэ ду ра не га ран туе бяс пе кі. У пра фі лак тыч ных 

мэ тах КТ не вы кон ва юць, бо бу дуць пе ра вы ша ны до за выя 

пра мя нё выя на груз кі.

— З гэ тых пры чын мно гія не жа да юць ра біць і флю а-

раг ра фію...

— Ад на знач на мож на ска заць, што пад час пла на ва га пра-

фі лак тыч на га аб сле да ван ня лёг кіх, што да па ма гае свое ча со-

ва вы явіць па та ло гію з бо ку ор га наў ды хан ня (ту бер ку лёз, рак 

лёг кіх і інш.), па цы ент атрым лі вае мі ні маль ную на груз ку пры 

мак сі маль най ды яг нас тыч най ін фар ма цыі. Сён ня ўста но вы 

ахо вы зда роўя на бы ва юць су час нае рэнт ге наў скае аб ста ля-

ван не, ліч ба выя апа ра ты, якія ад па вя да юць па тра ба ван ням 

якас ці Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя. Ад на флю а-

рагра фія на год не пе ра вы сіць га да вую до зу пра мя нё вай 

на груз кі. Ад нак нель га за бы ваць і аб маг чы мас цях КТ, якая 

з'яў ля ец ца «за ла тым стан дар там» для ды яг нос ты кі па та ло гіі 

ор га наў ды хан ня, асаб лі ва ка лі ма ец ца не ад па вед насць клі-

ніч ных і ла ба ра тор на-ін стру мен таль ных да дзе ных.

Маг чы мас ці су час ных маг ніт на-рэ за нанс ных та мог ра фаў 

да зва ля юць вы ка наць МРТ уся го це ла. Наш цэнтр, на прык лад, 

у хут кім ча се збі ра ец ца ўста на віць но вы апа рат МРТ, пры 

да па мо зе яко га мож на вы ка наць гэ ту пра цэ ду ру. Акра мя та го, 

ён лік ві дуе фі зі я ла гіч ныя ар тэ фак ты, аб умоў ле ныя ру ха мі 

па цы ен та (ды хан ня, глы тан ня і інш.), што вель мі важ на для 

ды яг нос ты кі. Ка лі па раў ноў ваць з КТ ці рэнт ге на гра фі яй, то 

МРТ усё ж да стат ко ва доў гая пра цэ ду ра — 20—25 хві лін. 

Рэнт ге на гра фія і КТ зай ма юць ад не каль кіх се кун даў да не-

каль кіх хві лін.

— У якіх вы пад ках ро біц ца МРТ, а ў якіх КТ?

— Гэ та вы зна чае спе цы я ліст згод на з дак лад ным ал га рыт-

мам. У якас ці пры кла ду пры вя ду вы бар ме та даў пры аб сле-

да ван ні га ла вы і шыі. Пры па да зрэн ні на на яў насць аб' ём на га 

па та ла гіч на га ўтва рэн ня, пе ра ло мах асно вы і зво ду чэ ра па, 

ін шых траў мах, па ру шэн нях унут ры маз га во га кро ва за бес пя-

чэн ня вы кон ва ец ца КТ. У та кіх вы пад ках, уліч ва ю чы эк стран-

насць, гэ та дае маг чы масць хут ка вы зна чыц ца з ды яг на зам. 

Ад нак са мыя ран нія змя нен ні пры па ру шэн нях унут ры маз га-

во га кро ва за бес пя чэн ня маг чы ма вы явіць пры вы ка нан ні спе-

цы яль ных МР-ды фу зій ных пра грам (ран няй ды яг нос ты кі ін-

суль таў).

МРТ ро біц ца пры ана ма лі ях раз віц ця га лаў но га моз га, па-

да зрэн нях на на яў насць па та ла гіч ных утва рэн няў у по лас ці 

чэ ра па, рэ цы ды вах пас ля хі рур гіч на га і кам бі на ва на га ля чэн-

ня. Пры дэ мі е лі ні зу ю чых за хвор ван нях (цэнт раль най і пе ры-

фе рыч най нер во вай сіс тэ мы. — «Зв.»), а гэ та вя лі кая гру па, 

пры тым жа рас се ян ным скле ро зе так са ма ка рыс та юц ца МРТ, 

бо КТ мае ніз кую ад чу валь насць. Пры са су дзіс тых маль фар-

ма цы ях, па да зрэн нях на анеў рыз му, стэ но зах так са ма ро біц-

ца МРТ з вы ка нан нем спе цы яль ных са су дзіс тых пра грам — 

МР-ан гі яг ра фіі і МР-ве наг ра фіі.

— Ці ёсць аб ме жа ван ні і су праць па ка зан ні для гэ тых 

аб сле да ван няў?

— Што да ты чыц ца МРТ, то ёсць пе ра лік аб са лют ных і 

ад нос ных су праць па ка зан няў. Ся род аб са лют ных — на яў-

насць кар ды ёс ты му ля та ра, фе ра маг ніт ных элект рон ных 

імплан таў ся рэд ня га ву ха, ін шых вя лі кіх ім план таў, фе ра маг-

ніт ных скол каў, фе ра маг ніт ных ін ша род ных цел, кро ва спы-

няль ных кліп саў са су даў га лаў но га моз га, маг чы мых ме та-

ліч ных кан струк цый. Праў да, ця пер вы ка рыс тоў ва юц ца пе-

ра важ на ты та на выя кан струк цыі, яны не з'яў ля юц ца фе ра-

маг ні та мі. У та кіх вы пад ках мае сэнс вы ка наць КТ. Ад нос ныя 

су праць па ка зан ні — ін су лі на выя пом пы, нер во выя сты му ля-

та ры, не фе ра маг ніт ныя ім план ты ся рэд ня га ву ха, пра тэ зы 

кла па наў сэр ца, клаў стра фо бія, асаб лі вы стан па цы ен та, 

у пры ват нас ці псі ха ма тор нае ўзбу джэн не. Пер ма нент ны ма-

кі яж, та ту і роў кі не з'яў ля юц ца ад на знач ным су праць па ка зан-

нем, але ў кож ным вы пад ку ін ды ві ду аль на мы вы ра ша ем, ці 

паў плы ва юць яны на вы нік, бо та кі ма лю нак часам змя шчае 

да дат ко выя мі гат лі выя кам па не нты, якія мо гуць ака зац ца 

фе ра маг ні та мі. Коль цы для пір сін гу і ін шыя ме та ліч ныя ўпры-

га жэн ні, то кап ра во дзя чае адзен не, га дзін ні кі, аку ля ры за га-

дзя пра па ну ем зняць, да стаць з кі шэ няў карт кі і тэ ле фо ны. 

Пры ця жар нас ці ад МРТ лепш ус тры мац ца ў пер шым і апош-

нім тры мест рах, ад КТ — тым больш. Пры вы ка нан ні КТ тыя ж 

аб ме жа ван ні, што і пры рэнт ге наў скіх ме та дах, што звя за на 

з до за вы мі ме жа мі.

— Ці час та да во дзіц ца вы яў ляць за пу шча ныя вы пад кі 

ра ку? Як пра ан ка ла гіч нае за хвор ван не па ве да міць бліз кім 

і са мо му хво ра му?

— Ка заць пра гэ та заў сё ды скла да на. Але па цы ент мае 

пра ва ве даць, у тым лі ку каб свое ча со ва бы ло пры зна ча на 

ля чэн не, каб быў пра віль ны ал га рытм яго марш ру ты за цыі да 

спе цы я ліс таў. Ка лі ёсць праб ле ма, мы ка жам па цы ен ту, што 

па тра бу ец ца кан суль та цыя ўра ча-ан ко ла га, заў сё ды ад люст-

роў ва ем гэ та ў пра та ко лах, каб хворы ішоў па пра віль ным 

шля ху.

Са праў ды бы ва юць поз нія зва ро ты і да ўра ча-клі ні цыс та, і 

да ўра ча пра мя нё вай ды яг нос ты кі. Тут вель мі важ на, каб пра-

віль на бы лі пры зна ча ны ме та ды аб сле да ван ня і вы кон ваў ся 

ал га рытм для ды яг нас тыч на га по шу ку. Гэ та ўжо за да ча спе-

цы я ліс та — пра віль на на кі ра ваць па цы ен та на вы со ка ін фар-

ма тыў ныя ме та ды: МРТ ці КТ або ан гі яг ра фіч ныя да сле да ван-

ні, у тым лі ку і ПЭТ/КТ, каб хут ка па ста віць ды яг наз і свое ча-

со ва па чаць ля чэн не.

Ча сам, асаб лі ва ў лет нюю спё-

ку, мож на за ўва жыць, што но гі 

знач на па вя лі чы лі ся ў па ме ры і 

ба са нож кі сталі цесныя. Ацё кі, 

як пра ві ла, не су пра ва джа юц-

ца моц ным бо лем, да стаў ля юць 

толь кі ві зу аль ны дыс кам форт. 

Ня рэд ка гэ тыя сімп то мы іг на ру-

юць, не спя ша юц ца па ка зац ца 

ўра чу. І да рэм на!

— Ацёч насць мо жа свед чыць пра 

за пу шча ную хва ро бу. І, свое ча со ва 

звяр нуў шы ся да док та ра, вы мо жа це 

пра ду хі ліць раз віц цё сур' ёз на га за-

хвор ван ня, — па пя рэдж вае ўрач 

агуль най прак ты кі 11-й га рад ской 

па лі клі ні кі г. Мін ска Ма рыя ШЛЫК. — 

Вель мі важ на вы зна чыць, чым вы клі-

ка ны ацёкі, каб лік ві да ваць пер ша пры-

чы ну. Най час цей яны звя за ны з ва ры-

коз ным па шы рэн нем вен, але мо гуць 

сіг на лі за ваць і пра ін шыя не па лад кі ў 

ар га ніз ме.

Пры чы на № 1 — 
за хвор ван не вен

Гэ та са мая рас паў сю джа ная пры-

чы на, у пры ват нас ці ва ры коз, стан 

пас ля пе ра не се на га трам бо зу вен, а 

так са ма хва ро бы лім фа тыч най сіс тэ-

мы.

Ха рак тэр най пры кме тай «вя ноз-

ных» ацё каў з'яў ля ец ца ад на ба ко-

васць: аця каць мо жа ад на ка неч насць. 

Акра мя та го, яны час та су пра ва джа-

юц ца па шы рэн нем вен. Яшчэ ад ной 

пры кме тай не ма чы ад хва ро бы вен 

з'яў ля ец ца ча со васць: ацёч насць звы-

чай на з'яў ля ец ца ў дру гой па ло ве дня 

і за ноч пра хо дзіць. Ка лі ж ацё кі ног 

за хоў ва юц ца да ра ні цы, пры чы ну вар-

та шу каць у ін шым.

Пры па да зрэн ні, што но гі аця ка юць 

ад за хвор ван ня вен, не за цяг вай це, 

за пі шы це ся на пры ём да фле бо ла га, 

каб прай сці УГД вен. Для пра фі лак ты-

кі «вя ноз ных» ацё каў вар та пры трым-

лі вац ца бяс со ле вай ды е ты і ап ты маль-

на га рэ жы му піц ця. Па ста рай це ся па-

збя гаць доў гіх не ру хо мых поз і больш 

гу ляй це пеш шу. Так са ма ка рыс ны бу-

дзе кам прэ сій ны тры ка таж.

Пры чы на № 2 — 
па та ло гія сэр ца

Так зва ныя сар дэч ныя ацё кі ўзні-

ка юць най час цей у па жы лых лю дзей 

з за пу шча ны мі хва ро ба мі сэр ца і гі-

пер та ні яй. Ха рак тэр ным мар ке рам 

ацёч нас ці ад сар дэч най не да стат ко-

вас ці з'яў ля юц ца ста лы ўзрост і на яў-

насць сар дэч най па та ло гіі. Па цвер-

дзіць ці аб верг нуць гэ тую пры чы ну 

да па мо жа пра хо джан не кар дыя гра мы 

і УГД сэрца.

Пры чы на № 3 — 
хва ро бы ны рак

Ад мет ная асаб лі васць «ныр ка вых» 

ацё каў — на яў насць іх ра ні цай і ацёч-

насць на тва ры. Да та го ж гэ та заў сё-

ды двух ба ко вы ацёк. Ка лі ў вас зда ра-

ла ся пе ра аха ло джан не ці па ру ша на 

функ цыя мо час пус кан ня, хут чэй за ўсё 

ацёч насць вы клі ка на хва ро бай ны рак. 

Пры та кіх па да зрэн нях рэ ка мен ду ец ца 

зра біць УГД ны рак і здаць ана ліз ма-

чы, а так са ма пра кан суль та вац ца з 

неф ро ла гам ці ўро ла гам.

Акра мя пе ра лі ча ных трох асноў ных 

пры чын, іс ну юць і ін шыя, больш рэд кія. 

На прык лад, за хвор ван ні па ла вой сіс-

тэ мы і па ру шэн ні ра бо ты над ны рач ні-

каў.

Пры чы на № 4 — за хвор ван ні 
шчы та па доб най за ло зы

Яна рэ гу люе ра бо ту ўсіх за лоз у ар-

га ніз ме. Ка лі шчы та па доб ная за ло за 

не ў па рад ку, маг чы мыя праб ле мы ў 

сіс тэ ме жа но чых па ла вых ор га наў ці 

ра бо це над ны рач ні каў, што ў сваю 

чар гу мо жа быць пры чы най ацёч нас ці 

ног. Да ацё каў мо гуць пры во дзіць зме-

ны гар ма наль на га фо ну ў жан чын, 

а так са ма ан ка па та ло гія пра ста ты ў 

муж чын.

Пры чы на № 5 — 
па та ло гія над ны рач ні каў

Адут ла ва тасць тва ру мо жа свед-

чыць пра тое, што пры чы на ацёч нас ці 

за клю ча ец ца ў па ру шэн ні ра бо ты над-

ны рач ні каў ці ны рак.

У не ка то рых вы пад ках но гі мо гуць 

аця каць ад па та ло гій ра бо ты ад ра зу 

не каль кіх ор га наў, на прык лад сэр ца і 

ны рак ад на ча со ва. Гэ та ўсклад няе по-

шук пер ша пры чы ны. Та му не вар та 

зай мац ца са ма ля чэн нем, пры з'яў лен-

ні ацё каў звяр ні це ся да док та ра — 

про філь на га, ка лі за ўва жы лі яў ныя 

сімп то мы з пе ра лі ча ных, ці да тэ ра пеў-

та, ка лі пры чы на па куль не яў ная.

ПАЎ ДНЁ ВЫ КРЫЖ
Мер ка сур (Mercado Comu'n 

del Cono Sur — Mercosur) — суб-

рэ гі я наль ны ганд лё ва-эка на міч-

ны са юз, у які ця пер ува хо дзяць 

Ар ген ці на, Бра зі лія, Па ра гвай і 

Уруг вай. З іс пан скай наз ва пе ра-

кла да ец ца як «Ры нак Паўд нё ва-

г а ко ну са» — па наз ве част кі 

тэ ры то рыі Паўд нё вай Аме ры кі, 

раз ме шча най на поў дзень ад 

18 гра ду саў паўд нё вай шы ра ты. 

На эмб ле ме ар га ні за цыі на ма ля-

ва на су зор'е Паўд нё ва г а кры жа. 

На гэ тай тэ ры то рыі жы ве больш 

за па ло ву на сель ніц тва кра ін Ла-

цін скай Аме ры кі і Ка рыб ска га 

ба сей на. Мер ка сур фар мі руе ка-

ля 75 пра цэн таў су куп на га ВУП 

Паўд нё вай Аме ры кі. Аб' яд нан не 

ўяў ляе са бой па па ме рах і эка на-

міч ным па тэн цы я ле дру гі ў све це 

(пас ля ЕС) мыт ны са юз.

Спро бы раз ві ваць тут рэ гі я-

наль ную эка на міч ную ін тэ гра-

цыю на ўзор Еў ра са ю за ма юць 

доў гую, але не вель мі ўда лую 

гіс то рыю. Яшчэ ў 1960-х у Паўд-

нё вай Аме ры цы ўпер шы ню за-

га ва ры лі пра ства рэн не зо ны 

сва бод на га ганд лю, а за тым і 

цэнт раль на а ме ры кан ска га 

агуль на га рын ку. У 1960-м бы ла 

ство ра на Ла ці на а ме ры кан ская 

аса цы я цыя сва бод на га ганд лю 

(LAFTA), у якую ўвай шлі 10 кра-

ін (Ар ген ці на, Бра зі лія, Мек сі ка, 

Уруг вай, Па ра гвай, Пе ру, Чы лі, 

Ка лум бія, Эк ва дор, Ве не су э ла і 

Ба лі вія). Ад нак па лі тыч ныя і эка-

на міч ныя кры зі сы кан ца 1960-х 

не да зво лі лі ажыц ця віць гэ ты 

гран ды ёз ны пра ект. З пры чы ны 

моц ных ад роз нен няў па між 

дзяр жа ва мі да лей шыя спро бы 

раз віц ця рэ гі я наль най эка на міч-

най ін тэ гра цыі бы лі на кі ра ва ны 

на аб' яд нан не толь кі не ка то рых 

кра ін, эка на міч на най больш 

бліз кіх ад на да ад ной. Так, у 

1969 го дзе ўнут ры LAFTA ўтва-

ры ла ся анд ская гру па (Ба лі вія, 

Ка лум бія, Эк ва дор і Чы лі). Але 

гэ тыя аль ян сы не здо ле лі да маг-

чы ся асаб лі вых пос пе хаў у раз-

віц ці ўза ем на га ганд лю.

Но вая хва ля ўва гі да ін тэ гра-

цый ных па гад нен няў пад ня ла ся 

ў 1980-я, ка лі рас ча ра ван не ла-

ці на а ме ры кан скіх кра ін у да па-

мо зе ЗША пас ля Фалк ленд скай 

вай ны Ар ген ці ны з Вя лі ка бры-

та ні яй сты му ля ва ла іх ці ка васць 

да зблі жэн ня на рэ гі я наль най 

асно ве. У 1985 го дзе прэ зі дэн ты 

Ар ген ці ны і Бра зі ліі — Ра уль 

Аль фан сін і Жа зэ Са рней — 

пад пі са лі Пра гра му эка на міч най 

ін тэ гра цыі і су пра цоў ніц тва. Ад-

ной з шэ ра гу мер пра па на ва ла-

ся ўвес ці вы ка ры стан не гаў ча ў 

якас ці ва лю ты для рэ гі я наль на-

га ганд лю. Дзве най буй ней шыя 

эка но мі кі Ла цін скай Аме ры кі вы-

лу чы лі су мес ны пра ект раз віц ця 

су пра цоў ніц тва і на ступ най ін тэ-

гра цыі, аб вяс ціў шы яго ад кры-

тым для да лу чэн ня ін шых кра ін. 

Уруг вай і Па ра гвай не ўза ба ве 

ад гук ну лі ся на гэ тую іні цы я ты ву. 

У са ка ві ку 1991 го да ў па ра гвай-

скай ста лі цы Асу нсьён быў пад-

пі са ны ча ты рох ба ко вы да га вор 

аб ства рэн ні мыт на га са ю за і 

агуль на га рын ку. У 1995-м ён 

ус ту піў у сі лу — на знеш ніх ме-

жах бло ка па ча лі дзей ні чаць 

агуль ныя мыт ныя та ры фы на ім-

парт та ва раў з трэ ціх кра ін.

Экс пер ты ад зна ча юць, што 

ства рэн не бло ка не ад ной чы да-

па ма га ла ста бі лі за ваць эка но-

мі ку кра ін, якія ў яго ўва хо дзяць. 

На прык лад, у пе ры яд эка на міч-

на га за стою ў Бра зі ліі ў 1991—

1993 га дах мяс цо вая пра мыс ло-

васць здо ле ла вы жыць у знач-

най ме ры дзя ку ю чы до сту пу на 

ры нак Ар ген ці ны, эка но мі ка 

якой у той час бы ла на ўзды ме. 

А ў 1994—1995-м, ва ўмо вах 

эка на міч на га спа ду ў Ар ген ці не, 

вы ра та валь ным кру гам для яе 

стаў до ступ на ры нак Бра зі ліі, 

які ў той час ды на міч на раз ві-

ваў ся. Чы лі, Ка лум бія, Ба лі вія, 

Эк ва дор, Пе ру, Га я на і Су ры нам 

ця пер ма юць ста тус аса цы я ва-

ных чле наў. Мек сі ка і Но вая Зе-

лан дыя ква лі фі ку юц ца як афі-

цый ныя на зі раль ні кі. Так са ма 

пра вод зяц ца кан суль та цыі аб 

па шы рэн ні су пра цоў ніц тва з Ку-

бай.

ГУЛЬ НЯ 
ПА ПРА ВІ ЛАХ

Пе ра мо вы па між ЕС і Мер ка-

сур, у які та ды ўва хо дзі ла яшчэ 

і Ве не су э ла, па ча лі ся ў 1999 го-

дзе і іш лі, мяк ка ка жу чы, не над-

та па спя хо ва. Гіс то рыя ўза е ма-

дзе ян ня двух бло каў бы ла на-

поў не на дра ма тыч ны мі мо ман-

та мі, ка лі ба кі лі та раль на вы пра-

боў ва лі адзін ад на го на тры ва-

ласць. Двой чы (у 2004-м і 

2012-м) дыя лог пе ра ры ваў ся 

праз ня ўступ лі васць еў ра пей цаў 

у пы тан ні па вы шэн ня кво ты на 

паўд нё ва а ме ры кан скую сель-

гас пра дук цыю, асаб лі ва на цу-

кар і яла ві чы ну. Не так ужо лёг-

ка бы ло да мо віц ца і са мім чле-

нам Мер ка су ра ўнут ры ар га ні-

за цыі — з пры чы ны роз на га 

ўзроў ню раз віц ця пра мыс ло вас-

ці і аграр на га сек та ра і час та 

роз на на кі ра ва ных ін та рэ саў. 

Спра ва дай шла да та го, што не-

ка то рыя па лі то ла гі і эка на міс ты 

на огул ка за лі пра маг чы мы рас-

пад ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня, 

на столь кі сур' ёз ныя роз на га лос-

сі вы клі ка ла па гад нен не з ЕС. 

Гіс та рыч ны да гавор са спеў не 

толь кі па пры чы не доў гіх пе-

ра моў. Еў ра са юз, па звест ках 

Reuters, з'яў ля ец ца най буй-

ней шым ганд лё вым і ін вес ты-

цый ным парт нё рам Мер ка сур. 

Ле тась су куп ны экс парт прад-

пры ем стваў з ЕС склаў 

45 міль яр даў еў ра, адначаcова 

з кра ін паўд нё ва а ме ры кан-

ска га бло ка ў Еў ро пу бы ло 

па стаў ле на та ва раў на су му 

€42,6 млрд.

Дру гая ця гам го да ганд лё вая 

ме газ дзел ка ЕС (ка лі лі чыць 

так са ма гран ды ёз ную да мо ву з 

Япо ні яй) скла дзе ная на фо не 

рос ту пра тэк цы я ніз му ў све це і 

ганд лё вых вой наў па між дзвю-

ма най буй ней шы мі эка но мі ка мі 

пла не ты — ЗША і Кі та ем. Яна 

ста ла не толь кі ад люст ра ван нем 

ад роз нен няў у по гля дах на су-

свет ны ган даль па між ады хо-

дзя чай Еў ра ка мі сі яй і прэ зі дэн-

там ЗША До наль дам Трам пам, 

але і до ка зам та го, што на за-

клю чэн не ганд лё вых па гад нен-

няў сы хо дзяць га ды і на ват дзе-

ся ці год дзі.

«Гэ та — гіс та рыч ны мо мант, 

і, па вер це, я ста ран на вы бі раю 

сло вы, — ска заў прэ зі дэнт Еў-

ра ка мі сіі Жан-Клод Юн кер (да-

рэчы, яго паў на моц твы як кі раў-

ні ка ЕК за вяр ша юц ца ў кан цы 

каст рыч ні ка. — «Зв.»). — Па гад-

нен не сэ ка но міць абод вум ба-

кам чатыры міль яр ды еў ра пош-

лін у год, што ро біць яго най буй-

ней шым у гіс то рыі ЕС. Ся род 

на рас тан ня на пру жа нас ці ў між-

на род ным ганд лі мы па сы ла ем 

на шым аме ры кан скім парт нё-

рам вы раз ны сіг нал пра тое, што 

вы сту па ем за гуль ню па пра ві-

лах».

Пе ра мо гі на гэ тым фрон це 

пры но сяць Еў ро пе ач кі як у спа-

бор ніц тве за лі дар ства ў све це, 

так і ў ба раць бе за адзін ства 

улас ных шэ ра гаў у кан тэкс це 

ра шэн ня Вя лі ка бры та ніі па кі-

нуць ЕС. Пры хіль ні кі брэк сі ту 

сцвяр джа юць, што ў адзі ноч ку 

Лон дан хут ка да мо віц ца з усі мі 

кра і на мі аб вы гад ным ганд лі. 

Пра ціў ні кі ка жуць, што ад імя 

най буй ней ша га ў све це адзі на га 

рын ку ЕС да маў ляц ца пра сцей, 

ды і ўмо вы леп шыя. Іх ар гу-

мент — за апош нія пяць га доў 

ЕС за клю чыў паў та ра дзя сят ка 

ганд лё вых па гад нен няў, у тым 

лі ку эпа халь ныя здзел кі з Ка на-

дай і Япо ні яй.

ПА РМЕ ЗАН 
ПАД АБА РО НАЙ

Ад нак ура чыс тае пад пі сан не, 

аб мен руч ка мі і па пка мі з да га-

во рам яшчэ не азна ча юць, што 

бяс пош лін ныя ня мец кія BMW да-

едуць да Па та го ніі, а бра зіль ская 

яла ві чы на за ва ліць ня мец кія су-

пер мар ке ты. Ра ты фі ка ваць 

здзел ку бу дуць ужо ін шы Еў ра-

пар ла мент і ін шая Еў ра ка мі сія. 

Да во се ні ўла да ў ЕС аб но віц ца, 

і ёй да вя дзец ца зноў ку да маў-

ляц ца з не за да во ле ны мі, перш 

за ўсё з фер ме ра мі Фран цыі, 

Гер ма ніі і асаб лі ва Ір лан дыі. На 

про ці лег лым бе ра зе акі я на 

здзел цы па гра жае ўздым ле ва га 

па пу ліз му ва ўнут ра най па лі ты-

цы. Перш за ўсё ў Ар ген ці не, дзе 

на каст рыч ніц кіх прэ зі дэнц кіх вы-

ба рах пры хіль нік ад кры тай эка-

но мі кі Маў ры сіа Мак ра ры зы куе 

са сту піць ула ду праціў ні кам 

ганд лё ва га па гад нен ня з ЕС.

Бра зі лія і Ар ген ці на на огул 

не ах вот на да пус ка юць чу жын-

цаў на свой ры нак, і па гад нен не 

з ЕС за клі ка на да па маг чы ім 

вый сці з га ва ні пра тэк цы я ніз му 

ў ад кры тыя во ды сва бод на га 

ганд лю. Да гэ та га ча су са май 

іс тот най спро бай бы ло ства рэн-

не Мер ка сур. Ад нак за амаль 

30 га доў чле нам гэ тай ар га ні за-

цыі так і не ўда ло ся да мо віц ца 

па між са бой. Яны не змаг лі 

ства рыць ні паў на вар тас на га 

мыт на га са ю за, ні адзі на га 

рын ку. Буй ная здзел ка з ЕС 

мо жа на даць па ска рэн не кан-

ты нен таль на му ганд лё ва му 

пра ек ту. За гэ та вы сту пае но-

вы прэ зі дэнт Бра зі ліі Жа ір 

Бал са на ру — «тра піч ны 

Трамп» з вель мі лі бе раль най 

эка на міч най пра гра май. «Гіс-

та рыч ны мо мант! Ад но з най-

важ ней шых ганд лё вых па гад-

нен няў усіх ча соў пры ня се ве лі-

зар ную ка рысць на шай эка но мі-

цы. Вя лі кі дзень!» — на пі саў ён 

у «Тві тэ ры». Яго над зеі звя за-

ныя перш за ўсё з га тоў нас цю 

Еў ро пы пры ад крыць са мы аба-

ро не ны та вар ны ры нак — сель-

ска гас па дар чы. ЕС па абя цаў 

вы дзе ліць кво ты на яла ві чы ну, 

мя са птуш кі і цу кар.

У ад каз кра і ны Мер ка сур ад-

ме няць ім парт ныя та ры фы на 

еў ра пей скую пра дук цыю, якія 

ця пер скла да юць ад 14 да 

20 пра цэн таў на хі мі ка ты, пра-

мыс ло вае аб ста ля ван не і ле кі і 

35 пра цэн таў — на аў та ма бі лі, 

воп рат ку і абу так. І ў да да так 

да зво ляць бяз мыт ны ўвоз ві на, 

кан ды тар скай пра дук цыі, моц-

на га ал ка го лю і сы роў, якія ця-

пер аб кла да юц ца па стаў ках ад 

20 да 35 пра цэн таў. Ад на ча со ва 

паўд нё ва а ме ры кан цы пад пі са-

лі ся пад аба ро най геа гра фіч ных 

ука зан няў еў ра пей скіх да лі ка тэ-

саў: яны за ба ро няць мяс цо вым 

вы твор цам на зы ваць свой сыр, 

на прык лад, па рме за нам, а вянд-

лі ну — па рмскай.

СКРЫ НЯ ПАН ДО РЫ
Яшчэ мі ну лай во сен ню прэ зі-

дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак рон 

ад маў ляў ся пад піс ваць гэ тае па-

гад нен не, та му што Бал са на ру 

па гра жаў услед за ЗША вый сці 

з Па рыж ска га клі ма тыч на га па-

гад нен ня. Ця пер у тэкст унес лі 

аба вя за цель ства Бра зі ліі, якую 

эко ла гі аб ві на вач ва юць у бяз-

дум най вы сеч цы тра піч ных ля-

соў, зма гац ца са зме най клі ма-

ту. Мак рон асця рож на па га дзіў-

ся, па пя рэ дзіў шы, што бу дзе 

вель мі ўваж лі ва са чыць за раз-

віц цём гэ та га ганд лё ва га па гад-

нен ня — з пры цэ лам на аба ро ну 

не толь кі пла не ты ў цэ лым, але 

і фран цуз скіх фер ме раў у пры-

ват нас ці. А яны вель мі не за да-

во ле ныя. «Па гад нен не з Мер ка-

сур не пры маль нае, яно абер-

нец ца ня доб ра сум лен най кан ку-

рэн цы яй су праць на шых фер ме-

раў і та таль ным пад ма нам спа-

жыў ца. Не вя зі це сю ды ні ко му 

не па трэб ную сель гас пра дук-

цыю і ежу!» — за клі каў Крыс ці ян 

Лам бер, кі раў нік най буй ней ша-

га фран цуз ска га праф са ю за ра-

бот ні каў сель ска гас па дар чай 

га лі ны.

У Еў ро пе шмат ся мей ных 

фер маў, жорст кія пра ві лы аба-

ро ны жы вёл, аб ме жа ван ні на 

пры мя нен не ле каў і пес ты цы-

даў. Гэ та до ра га, і фер ме ры ба-

яц ца на плы ву тан най за акі ян-

скай пра дук цыі аг ра хол дын гаў, 

не аб ця жа ра ных еў ра пей скі мі 

аб ме жа ван ня мі, ад зна чае «Бі-бі-

сі». «Здзел кай з Мер ка сур ця пе-

раш няя Еў ра ка мі сія ад кры вае 

«скры ню Пан до ры» па двой ных 

стан дар таў у сель скай гас па-

дар цы», — вы сту піў ад імя еў ра-

пей ска га аб' яд нан ня фер мер скіх 

са юзаў Copa-Cogeca яго ге не-

раль ны сак ра тар Пе ка Пе са нен 

і за клі каў ЕС пе ра гле дзець да-

мо ву пас ля аб наў лен ня Еў ра ка-

мі сіі гэ тай во сен ню.

А ў ця пе раш нім вы гля дзе па-

гад нен не не пад тры мае пар ла-

мент Ір лан дыі, упэў не ная фер-

мер ская аса цы я цыя кра і ны. Ка-

роў ні кі пры но сяць Ір лан дыі 

тры міль яр ды еў ра што год, і яна 

за ле жыць ад вы твор час ці яла ві-

чы ны як ні хто ін шы ў ЕС. «Гэ ты 

да гавор — вы нік за ку ліс ных да-

моў ле нас цяў і па кла нен ня пе рад 

буй ны мі кам па ні я мі на кшталт 

Mercedes і BMW. Іх хва лю юць 

толь кі про да жы ма шын у Паў-

днё вую Аме ры ку. Гэ та га неб ная 

зда ча знач най част кі на ша га са-

ма га каш тоў на га рын ку яла ві чы-

ны ла ці на а ме ры кан скім каў бо ям 

і аг ра хол дын гам», — не за да во-

ле ны прэ зі дэнт Аса цы я цыі фер-

ме раў Ір лан дыі Джо Хі лі.

Еў ра ка мі сія пры зна ла, што 

па гад нен не «абя цае не ка то рыя 

скла да нас ці еў ра пей скім фер-

ме рам», і па абя ца ла вы дат ка-

ваць да 1 міль яр да еў ра на суб-

сі дыі.

«Каб да га вор стаў уза е ма вы-

гад ным, мы бу дзем ста ран на 

вы зна чаць кво ты на сель ска гас-

па дар чую пра дук цыю з кра ін 

Мер ка сур з мэ тай вы клю чыць 

ры зы ку яе на плы ву на еў ра пей-

скі ры нак і па гро зу даб ра бы ту 

фер ме раў у ЕС», — па абя цаў 

еў ра ка мі сар Філ Хо ган. Так што 

перс пек ты ва раз горт ван ня най-

буй ней ша га су свет на га рын ку 

па куль пад пы тан нем. Мост праз 

Ат лан ты ку да во лі хіст кі.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

Еў ра пей скі са юз пад пі саў най буй ней шае ў сва ёй гіс то рыі 

ганд лё вае па гад нен не. Гэ тая да мо ва ад кры вае біз не су Ста-

ро га Све ту дзве ры на ры нак ча ты рох кра ін Паўд нё вай Аме-

ры кі з на сель ніц твам ка ля 300 міль ё наў ча ла век. У ад каз 

Бра зі лія, Ар ген ці на, Па ра гвай і Уруг вай (аб' яд на ныя ў суб рэ-

гі я наль ны ганд лё ва-эка на міч ны са юз Мер ка сур) атры ма юць 

іль гот ны до ступ да паў міль яр да еў ра пей скіх спа жыў цоў. 

Пас ля 20 га доў пе ра моў 28 кра ін ЕС па га дзі лі ся пры ад-

крыць гра ні цы для за акі ян ска га мя са і цук ру ў аб мен на 

маг чы масць бяс пош лін на па стаў ляць у Паў днё вую Аме ры ку 

аў та ма бі лі, ле кі, ві но і сыр, пе рад ае «Бі-бі-сі». Больш за тое, 

пе ра га вор шчы кі пай шлі да лей і акра мя аб ну лен ня пош лін 

у ганд лі та ва ра мі — сель ска гас па дар чы мі і пра мыс ло вы-

мі — да мо ві лі ся зняць част ку не та рыф ных аб ме жа ван няў 

для клю ча во га сек та ра па слуг, у тым лі ку дзярж за ку пак, 

са ні тар ных нор маў, аў тар скіх пра воў. Ча му най буй ней шыя 

су свет ныя гуль цы вы ра шы лі да мо віц ца, ча го ча каць у перс-

пек ты ве?

Сімп том хва ро бы 
ці ча со вая ня зруч насць?

Ча му аця ка юць но гі

Ар га нізм «на скрозь»
МРТ ці КТ і ў чым іх роз ні ца?

МОСТ ПРАЗ АТ ЛАН ТЫ КУМОСТ ПРАЗ АТ ЛАН ТЫ КУ
Ча му Еў ро па і Паўд нё вая Аме ры ка за клю чы лі «да мо ву ста год дзя»?Ча му Еў ро па і Паўд нё вая Аме ры ка за клю чы лі «да мо ву ста год дзя»?
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