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Ста лі ца Лі ва на пас ля вы бу ху ў пор це 
мо жа за стац ца без хар ча ван ня

У вы ні ку двух вы-
бу хаў у пор це ста лі цы 
Лі ва на Бей ру та за гі ну-
ла пры нам сі 100 ча ла-
век, больш за 4 ты ся чы 
атры ма лі ра нен ні, не-
каль кі квар та лаў го ра-
да цал кам раз бу ра ныя. 

Згод на з за ява мі ўлад, вы бух ну ла вя лі кая пар тыя ніт ра ту 
амо нію (так са ма вя до ма га як амі яч ная са лет ра), які доў гі 
час за хоў ваў ся ў пор це без вы ка нан ня мер бяс пе кі.

Вы бу хо вая хва ля раз бу ры ла мност ва бу дын каў, у тым 
лі ку раз ме шча ных на ад лег лас ці не каль кіх кі ла мет раў ад 
пор та, і рас кі да ла аў та ма бі лі. Вы бух быў на столь кі моц-
ны, што яго чу лі на між зем на мор скім вост ра ве Кіпр, які 
зна хо дзіц ца на ад лег лас ці 240 кі ла мет раў ад Бей ру та, 
па ве дам ляе ВВС.

На ўча раш ні дзень ра та валь ні кі пра цяг ва лі по шу кі 
больш чым ста ча ла век, чый лёс не вя до мы. Не ка то рыя 
ра бот ні кі пор та ў вы ні ку вы бу ху бы лі вы кі ну ты ў мо ра.

Ка та стро фа так са ма вы клі ка ла апа сен ні хар чо ва га 
кры зі су — Лі ван ім парт уе боль шую част ку пра дук таў, 
і знач ныя за па сы збож жа за хоў ва лі ся на скла дах у раз-
бу ра ным вы бу хам пор це. Мі ністр эка но мі кі Лі ва на ўжо 
за явіў, што пар тыя збож жа, якая за ста ла ся на пар то вых 
скла дах, не пры дат ная для яды.

«З вя лі кім бо лем у Бе ла ру сі ўспры ня лі су мную вест ку 
пра шмат лі кія ах вя ры тра гіч на га зда рэн ня ў пор це Бей ру-
та», — га во рыц ца ў спа чу ван ні, якое Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ся бе і ад імя бе ла рус ка га на ро да 
на кі ра ваў Прэзідэнту Лі ва на Мі шэ лю Ауну.

Бер лiн скiх школь нi каў аба вя за лi на сiць 
ахоў ныя мас кi на ўро ках

У шко лах Гер ма нii па чаў ся но вы на ву чаль ны год. 
Дэ парт амент се на та ста лi цы ФРГ па аду ка цыi, спра-
вах мо ла дзi i сям'i ра за слаў баць кам вуч няў лiст, якi 
апы нуў ся ў рас па ра джэн нi РIА На вi ны. «Ва ўсiх шко-
лах, уклю ча ю чы ўро кi i ажыц цяў лен не да дат ко ва га 

на гля ду, дзей нi чае аба вяз-
ко вае пра вi ла на сiць ахоў-
ную мас ку, якая за кры вае 
нос i рот, у за кры тых па мяш-
кан нях. Гэта аба вя за цель-
ства не рас паў сюдж ва ец ца 
на лю дзей, якiя не мо гуць 

пры кры ваць рот i нос з-за ста ну зда роўя. У школь ных 
два рах або пад час ра бо ты на ад кры тым па вет ры не-
аб ход нас цi ў ахоў най мас цы ня ма», — га во рыц ца ў 
пiсь ме.

У да ку мен це ўказ ва ец ца, што пры на вед ван нi шко лы 
«баць кi i лю быя ста рон нiя лю дзi заў сё ды па вiн ны на сiць 
ахоў ную мас ку, якая закрывае рот i нос».

Як за явiў ра ней кi раў нiк iн сты ту та мiк ра бiя ло гii i вi ру-
са ло гii пры iн сты ту це ме ды цы ны Бран дэн бур га пра фе сар 
Франк Т. Ху ферт, Гер ма нiя ўжо зна хо дзiц ца ў па чат ку 
дру гой хва лi ка ра на вi ру са, i ад наў лен не школь ных за-
ня ткаў у жнiў нi яшчэ больш ус клад няе эпi дэ мi я ла гiч ную 
сi ту а цыю.

Ма ра коў вы ра та ва лi дзя ку ю чы над пi су 
«SOS» на пяс ку

Трох ма ра коў знай-
шлi на не за се ле ным 
вост ра ве ў Мiк ра не зii 
дзя ку ю чы ве лi зар на му 
над пi су «SOS» на пяс-
ку. 30 лi пе ня ма ра кi ад-
плы лi ад ато ла Пу лу ват 
на ся мi мет ро вай лод цы. 
Яны пла на ва лi пе ра адо лець 43 кi ла мет ры да ато ла Пу лап 
(Мiк ра не зiя), але ў да ро зе збi лi ся з кур су i рас тра цi лi ўсё 
па лi ва, ад зна чае Associated Press.

Мяс цо выя ра та валь нi кi па пра сi лi да па мо гi ў Аў стра лii. 
Да по шу каў да лу чыў ся дэ сант ны ка ра бель «Кан бе ра», 
якi вяр таў ся з ву чэн няў у шта це Га ваi. 2 жнiў ня, праз тры 
днi пас ля iх знiк нен ня, аў стра лiй скiя вай скоў цы за ўва жы лi 
на бе ра зе вост ра ва над пiс «SOS». Ма ра кi зна хо дзi лi ся 
за 190 кi ла мет раў ад ато ла Пу лу ват.

Ва ен ны вер та лёт да ста вiў па да рож нi кам ежу i ва ду. 
Са слоў ра та валь нi каў, ма ра кi жы выя i зда ро выя. У хут кiм 
ча се iх за бя рэ мiк ра не зiй скi па труль ны ка ра бель.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Споў ні ла ся двац цаць га доў з таго 

мо ман ту, як бы лі пры ня тыя Кан-

вен цыя ААН су праць транс на цы-

я наль най ар га ні за ва най зла чын-

нас ці і Пра та кол аб пра ду хі лен-

ні і спы нен ні ганд лю людзь мі. 

Абод ва да ку мен ты ра ты фі ка ва-

ны Бе ла рус сю. Для на шай кра і-

ны су праць ста ян не гэ тым транс-

гра ніч ным зла чын ствам асаб лі ва 

ак ту аль на, і не ў апош нюю чар гу 

праз яе тран зіт ны ста тус.

Па ста тыс ты цы Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў, з 2000 го да ў Бе ла ру сі 
вы яў ле на 4421 зла чын ства, звя за нае 
з ганд лем людзь мі. Бы лі лік ві да ва ны 
22 зла чын ныя ар га ні за цыі і 85 ар га ні-
за ва ных груп, якія пра ца ва лі на гэ тай 
«ні ве». Пра ва ахоў ні кі так са ма пе ра-
крылі 727 ка на лаў па стаў кі лю дзей 
праз гра ні цу. Усё гэ та да зво лі ла на-
нес ці іс тот ны ўдар сіс тэ ме ганд лю «жы-
вым та ва рам». Але ка заць пра поў ную 
пе ра мо гу па куль не вы па дае.

— Гэ та доб ра на ла джа ны транс на-
цы я наль ны від зла чын най дзей нас ці, 
які пры но сіць ка ла саль ныя да хо ды, 
су па стаў ныя з пры быт кам ад ганд-
лю збро яй і нар ко ты ка мі, — рас каз-
вае на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і су-

праць дзе ян ні ганд лю людзь мі кры-

мі наль най мі лі цыі МУС Дзміт рый 

ЦА ЮН. — Але на ша ра бо та да зво лі-
ла іс тот на ска ра ціць маш та бы ганд лю 
людзь мі і ўзяць сі ту а цыю пад кант роль. 
Мы зма га ем ся не толь кі на ла каль ным, 
але і на між на род ным уз роў ні. Кра і на 
ўва хо дзіць ва ўсе су свет ныя да га во ры 
па гэ тай тэ ме, а так са ма ак тыў на пад-
трым лі вае ўсе іні цы я ты вы, скі ра ва ныя 
су праць ганд лю людзь мі.

Сён ня пе ра важ на вы яў ля юц ца 
зла чын ствы, звя за ныя з так зва ным 

«чыс тым» ганд лем людзь мі. У асноў-
ным гэ та пра сты ту цыя, вы ка ры стан не 
дзя цей ў пар наг ра фіч ных здым ках. 
Прак ты ка па ка за ла, што ўзрас та юць 
но выя вы клі кі і па гро зы ў сфе ры не за-
кон най экс плу а та цыі лю дзей. Яна па-
кры се пе ра ця кае ў ін тэр нэт. Су час ныя 
тра фі кё ры рэа лі зу юць увесь лан цу-
жок, не вы хо дзя чы з до му, а вы ка рыс-
тоў ва ю чы сеціва. Асаб лі вую тры во гу 
вы клі ка юць зла чын ствы, звя за ныя з 
сек су аль ным гвал там у да чы нен ні да 
дзя цей. Маг чы масць вы да ваць ся бе 
за ка го за ўгод на да зва ляе пе да фі лам 
лёг ка ўва хо дзіць у за воч ны кан такт 
з ма лы мі. Ня рэд ка гэ та пе ра ця кае ў 
пад рых тоў ку да рэ аль най су стрэ чы.

Толь кі сё ле та ў Бе ла ру сі бы ло 
выяў ле на 55 зла чын стваў, звя за ных 
з ганд лем людзь мі. 30 з іх ад но сяц ца 
да цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх. Пе ра кры ты 
10 ка на лаў вы ва зу на шых гра ма дзян 
за мя жу для экс плу а та цыі. Вы свет ле-
ны асо бы больш чым 70 па цяр пе лых, 
пры чым пя тая част ка з іх — не паў на-
лет нія.

Та му ў Бе ла ру сі стар та ваў дру гі этап 
ін фар ма цый най кам па ніі «На ву чы це 
дзя цей ба чыць хлус ню». Ён прой дзе ў 
са цы яль ных сет ках. Яго мэ та — рас-
паў сю дзіць ін фар ма цыю аб праб ле ме 
сек су аль на га гвал ту і эксплу а та цыі 
не паў на лет ніх, у тым лі ку ўцяг нен ня ў 
вы раб пар наг ра фіі. Пра ект раз лі ча ны 
на баць коў і спе цы я ліс таў, якія пра цу-
юць з дзець мі. Азна ё міц ца з пад ра-
бяз нас ця мі кам па ніі мож на на сай це 
smartparent.by. Пра ект рэа лі зу ец ца 
су мес на з МУС Бе ла ру сі, МАМ, USAІD 
і МЗС Нар ве гіі.

Даў ні парт нёр Бе ла ру сі ў су праць-
дзе ян ні ганд лю людзь мі — Злу ча ныя 
Шта ты Аме ры кі. На гэ та звяр нуў ува гу 
ча со вы па ве ра ны ў спра вах ЗША ў Бе-

ла ру сі Джэф ры Джук.
— Мы су мес на да сяг ну лі вя лі ка га 

пра грэ су, але шмат ча го яшчэ на ле жыць 
зра біць. Ган даль людзь мі — праб ле ма 
гла баль ная, якая за кра нае ўсе кра і ны 
све ту. Мы ві та ем за кла по ча насць ура да 
Бе ла ру сі, ААН, МАМ і іншых ар га ні за-
цый па аба ро не лю дзей. Ха чу па дзя-
ка ваць Бе ла ру сі за доў га тэр мі но вае і 
пра дук цый нае су пра цоў ніц тва на та кіх 
су свет ных пля цоў ках.

Агенц тва ЗША па між на род ным 
раз віц ці (USAІD) пра цяг вае аказ ваць 
пад трым ку Бе ла ру сі ў су праць дзе ян ні 
ганд лю людзь мі. Больш за 10 ты сяч 
ча ла век з груп ры зы кі атры ма лі ўсю 
ін фар ма цыю пра па тэн цый ную не бяс-
пе ку, якая ім па гра жае. Сот ні ча ла век 
прай шлі праз рэ абі лі та цыю і рэ ін тэгра-
цыю. Акра мя та го, бы ла ство ра на бяс-
плат ная га ра чая тэ ле фон ная лі нія і за-
пу шча ны ан лайн-кан суль та цыі. Дзя ку-
ю чы ім мож на да ве дац ца пра бяс печ ны 
вы езд у 144 кра і ны све ту. Лік зва ро таў 
ідзе на ты ся чы.

За акрэс ле ны мі вы шэй ліч ба мі 
ста яць ча ла ве чыя лё сы. І паў стае пы-
тан не, як жа да па маг чы лю дзям, якія 
ледзь не тра пі лі ў раб ства.

— Пры пад трым цы до на раў мы 
ака за лі за 18 га доў да па мо гу амаль 
чатыром ты ся чам ча ла век, якія па цяр-
пе лі ад ганд лю людзь мі, — ад зна чы ла 
стар шы ня прад стаў ніц тва Між на род-
най ар га ні за цыі па міг ра цыі ў Бе ла ру сі 
Ма хым Араз му ха ме да ва. — Сён ня ў 
фо ку се між на род най ува гі — тыя, хто 
пра цуе на пе ра да вой, гэ та зна чыць 
ідэн ты фі куе па цяр пе лых і зма га ец ца 
за іх пра вы. Ро ля гэ тых спе цы я ліс таў 
уз рас тае шматразова ва ўмо вах пан-
дэ міі ка ра на ві ру са.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ГЕ НЕ ТЫЧ НЫ 
КОД

Раз га даць яго да па мо гуць экс пер ты
Цi ве да лi вы, што ДНК ча ла ве ка мо жа рас ка заць пра 

мно гае? На прык лад, пра iн ды вi ду аль ную ад чу валь-

насць да ле ка вых прэ па ра таў, схiль насць да раз вiц-

ця роз ных за хвор ван няў, спар тыў ныя перспек ты вы, 

на ват пра псi ха эма цы я наль ныя асаб лi вас цi. I гэ ты 

спiс мож на пра цяг ваць доў га. За гад чы ца ла ба ра то-

рыi ге не ты кi ча ла ве ка Iн сты ту та ге не ты кi i цы та ло гii 

НАН Бе ла ру сi Iр ма МА СЭ ад зна чае, што на сён ня 

са мая за па тра ба ва ная па слу га ся род клiен таў — 

гэта ды яг нос ты ка па вы яў лен нi ге не тыч ных пры чын 

не вы нош ван ня ця жар нас цi.

— На шы су пра цоў нi кi да сле ду юць 24 ге ны, ад якiх мо жа 
за ле жаць яе нар маль нае пра ця кан не. На сён ня 50 пра цэн-
таў тых, у ка го ёсць праб ле мы з за чац цем дзi ця цi, пас ля 
атры ман ня вы нi каў да сле да ван ня, з да па мо гай ме ды каў 
вы праў ля юць праб ле му. Мы вы ка рыс тоў ва ем унi каль ныя 
тэх на ла гiч ныя пры ёмы, якiя да зва ля юць зра бiць тан ней-
шай гэ тую ме то ды ку, i ду ма ем пра тое, каб яна бы ла 
да ступ ная для ўсiх.

Як да зна лi ся ў спе цы я лiс таў, на сён ня мно гiх цi ка вiць 
пы тан не даў га лец ця. Вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нiк 

ла ба ра то рыi эка ла гiч най ге не ты кi i бiя тэх на ло гii Iн сты-

ту та ге не ты кi i цы та ло гii Але на МIХАЛЕНКА рас ка за ла, 
што ву чо ныя Бе ла ру сi i Сар дзi нii за раз пра вод зяць су мес-
ныя да сле да ван нi ў гэ тай га лi не. Ад нак асноў ная за да ча 
на ця перашнi мо мант за клю ча ец ца ў па ляп шэн нi якас цi 
жыц ця, а не ў па ве лi чэн нi яго пра цяг лас цi. Так са ма па пу-
ляр ная ды яг нос ты ка ў ла ба ра то рыi — па нут ры ге не ты цы: 
мно гiя хо чуць вы свет лiць, цi ёсць у iх ад чу валь насць да 
ма лоч ных пра дук таў. Да та го ж ёсць вя лi кая  цi кавасць да 
ды яг нос ты кi па дэ фi цы це вi та мiнаў.

Што да па ма гае сён ня спе цы я лiс там пра во дзiць роз ныя 
ге не тыч ныя да сле да ван нi ў хут кiм рэ жы ме? Су час нае 
аб ста ля ван не i iн фар ма цый ныя тэхна ло гii. На прык лад, 
ча ла ве ку спат рэ бi ла ся б ка ля вась мi га дзiн, каб пра вес цi 
пэў ную ды яг нос ты ку, пры бор жа ро бiць гэ та за паў та ры 
га дзi ны. Адзiн за пуск да зва ляе «счы таць» больш за ча ты-
ры ты ся чы ге наў для 34 ча ла век. А за да ча спе цы я лiс таў 
за клю ча ец ца ў тым, каб гэ ты аб' ём да ных апра ца ваць пры 
да па мо зе пэў на га ал га рыт му.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

МеркаваннеМеркаванне

«Ай чын ныя 
фар ма цэў ты імк нуц ца 
да ім парт аза мя шчэн ня 

ле ка вых срод каў»
Ва лян ці на КУ ГАЧ, 

на чаль нік вучэбна-

на ву ко вай вы твор-

час ці «Фар ма цыя» 

Ві цеб ска га дзяр жаў-

на га ор дэ на Друж бы 

на ро даў ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ-

та, рас ка за ла, што 

з ся рэ дзі ны 1990-х 

гадоў фар ма цэў тыч-

ная га лі на кра і ны не 

прос та зра бі ла крок 

на пе рад, а прай шла 

знач ны шлях у сва ім 

ста наў лен ні.

«У кра і не бы ло два за во ды, якія ства ра лі ме ды цын скія 
прэ па ра ты, а ста ла больш за 40, бы ло 105 най мен няў ле-
ка вых срод каў, якія вы раб ля лі ся, сён ня — больш за 1500. 
Мы ста лі са мі ства раць но выя ле ка выя фор мы, якіх ра ней не 
бы ло на на шым рын ку, — кап су лы, су па зі то рыі, спрэі. Ця пер 
пра цу ем над тым, каб вы раб ляць аэ ра зо лі. У гэ тым пла не мы 
па сту по ва за паў ня ем ні шу», — за пэў ні вае спе цы я ліст.

У кра і не іс нуе пе ра лік асноў ных ле ка вых срод каў — 
гэта свое асаб лі вы мі ні маль ны спіс ле каў, не аб ход ных 
для ля чэн ня ўсіх хва роб. Ай чын ныя спе цыя ліс ты імк нуц ца 
вырабляць усе срод кі з гэ та га спі са са ма стой на.

«Мне зда ец ца, што мы ства ры лі і зака на даў чую ба зу, 
якая за бяс печ вае та кі ме ха нізм, каб у нас на рын ку ле ка-
выя прэ па ра ты з'яў ля лі ся як ма га ра ней. Так, Прэ зі дэн там 
31 снеж ня 2019 го да пад пі са ны Указ № 499 «Аб аба ро це 
ле ка вых срод каў». Там га во рыц ца пра спра шчэн не сіс тэ-
мы іх рэ гіст ра цыі», — рас каз вае Ва лян ці на Ку гач.

У но вай рэ дак цыі за ко на «Аб ле ка вых срод ках» за-
ма ца ва ны пра цэ ду ра ўмоў най рэ гіст ра цыі і больш ран ні 
до ступ ле ка вых срод каў на ры нак. Такія на ва цыі да юць 
хво рым да дат ко вы шанц на вы зда раў лен не.

За пі са ла Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Бяс пе ка

НЕ ТРА ПІЦЬ У РАБ СТВА 
АН ЛАЙН Як у кра і не зма га юц ца з ганд лем людзь мі
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