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Да між на род най ак цыі па-

мя ці «У го нар агуль най Пе ра-

мо гі», пры све ча най 75-год дзю 

вы зва лен ня Бе ла ру сі і Пе ра мо-

гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай 

Ай чын най вай не, да лу чы лі ся 

су пра цоў ні кі і кур сан ты Ма гі-

лёў ска га ін сты ту та МУС. Яны 

пра вя лі ўра чыс тую цы ры мо нію 

за бо ру зям лі з брац кай ма гі лы 

бай цоў ба таль ё на мі лі цыі і воі-

наў 394-га страл ко ва га пал ка 

11-й страл ко вай ды ві зіі, якая 

зна хо дзіц ца пад Ма гі лё вам 

ка ля вёс кі Гаі. Пад час мі тын гу 

на мес нік на чаль ні ка па ідэа-

ла гіч най ра бо це і кад ра вым 

за бес пя чэн ні пал коў нік мі лі-

цыі Дзміт рый ПА НУЖ ДА ЕЎ 

на га даў кур сан там пра не ўмі-

ру чы подз віг аба рон цаў, якія 

ўлет ку 1941 го да пад ка ман-

да ван нем ка пі та на мі лі цыі Кан-

стан ці на Ула дзі мі ра ва ца ной 

улас на га жыц ця стрым лі ва лі 

тут мац ней шыя па коль кас ці і 

ўзбра ен ні сі лы во ра га.

Ак цыі па за бо ры зям лі з 

мес цаў во ін скай сла вы і гі-

бе лі мір на га на сель ніц тва ў 

час вай ны пра хо дзяць па ўсіх 

ра ё нах Бе ла ру сі, па чы на ю чы 

з мая мі ну ла га го да. У ме-

ра пры ем ствах бя руць удзел 

ве тэ ра ны, прад стаў ні кі ўла-

ды, пра цоў ныя ка лек ты вы, 

мо ладзь. Гэ та ро біц ца дзе ля 

та го, каб на га даць мо ла дзі, 

якой ца ной да ла ся Пе ра мо га, 

і ўша на ваць па мяць тых, хто 

ах вя ра ваў за яе свае жыц ці. 

9 Мая кап су лы з зям лёй бу-

дуць зме шча ны ў крып ту 

Хра ма-Пом ні ка ў го нар Усіх 

Свя тых у Мін ску для веч най 

ма лі тоў най па мя ці. У пра ек це 

так са ма бя руць удзел рэ гі ё ны 

Ра сіі, Укра і ны і ін шых кра ін 

бліз ка га за меж жа.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Пра ва на пра фе сій ную ры зы ку за-

ма цу юць у аб ноў ле ным за ко на пра-

ек це аб ахо ве зда роўя. Гэ та пра ва 

ме ды ка раз лі ча на на тое, што на-

ват пры здзяйс нен ні ім ма ні пу ля-

цый з вы ка нан нем усіх ме то дык і 

па тра ба ван няў маг чы мы не за пла-

на ва ны вы нік. «І гэ та не з'яў ля ец ца 

ві ной ме ды цын ска га ра бот ні ка, гэ та 

асаб лі вас ці па цы ен та, асаб лі вас ці 

ця чэн ня за хвор ван ня. І мы па він-

ны ўвес ці пра ва на пра фе сій ную 

ры зы ку, та му што ад гэ та га ні хто з 

ме ды цын скіх ра бот ні каў не за стра-

ха ва ны», — ад зна чыў на па шы ра-

ным па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па ахо ве зда-

роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і 

маладзёжнай па лі ты цы мі ністр ахо-

вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК.

Пра фе сій ная ры зы ка звя за на і са 

стра ха ван нем, што да зва ляе аба ра ніць 

мед ра бот ні ка, за бяс пе чыць кам пен са-

цыю і за ха ван не за кон ных пра воў па цы-

ен та. Мно гія клі ні кі ўжо стра ху юць сва іх 

спе цы я ліс таў за кошт па за бюд жэт ных 

срод каў.

Ся род на ва цый за ко на — за ма ца-

ван не па няц ця «якасць ака зан ня ме ды-

цын скай да па мо гі» і ства рэн не сіс тэ мы 

кант ро лю за мед да па мо гай. Па сут нас ці, 

ад бы ва ец ца пе ра ход ад ана лі зу якас ці 

кан крэт най гіс то рыі хва ро бы да ацэн кі 

ўсёй сіс тэ мы, для ча го ства ра ец ца вер-

ты каль кант ро лю.

За ко на пра ект уво дзіць між на род нае 

пры зна нае па няц це «рэ зі дэн ту ра» — 

па глыб ле нае на ву чан не спе цы я ліс таў, 

якое на гад вае ар ды на ту ру. «Ка лі ча ла-

век атрым лі вае дып лом, што ён прай шоў 

рэ зі дэн ту ру і здаў усе эк за ме ны, дып лом 

пры зна ец ца ва ўсім све це», — удак лад-

ніў мі ністр ахо вы зда роўя. Асаб лі вай па-

ста но вай бу дзе вы зна ча на, на якія спе-

цыяль  нас ці мо жа атры маць до пуск той, 

хто толь кі прай шоў рэ зі дэн ту ру.

Раз ві ва ец ца праз за кон і элект рон ная 

ахо ва зда роўя. Шмат лі кія сэр ві сы ўжо 

пе ра вод зяц ца ў ліч ба вы фар мат. Прак ты-

ку юц ца элект рон ныя рэ цэп ты, пра па ноў-

ва юц ца тэ ле ме ды цын скія кан суль та цыі ў 

рэ жы ме ан лайн. Асно вы іх юры дыч на га 

рэ гу ля ван ня за клад ва юц ца ў за кон.

Сён ня ў ста цы я нар ных ад дзя лен нях 

ме ды ка мен тоз нае ля чэн не пра во дзіц-

ца за дзяр жаў ны кошт, а пры дзён ным 

зна хо джан ні па цы ен ты аплач ва юць яго 

са ма стой на. Па сло вах мі ніст ра ахо вы 

зда роўя, гэ та пры во дзіць да та го, што 

па цы ен ты на стой ва юць на ста цы я на ры, 

на ват ка лі не ма юць на гэ та да стат ко вых 

па ка зан няў. З увя дзен нем за ко на праб-

ле ма бу дзе вы ра ша на. «Мы лі чым, што 

гэ та не пры вя дзе да па ве лі чэн ня рас хо-

даў бюд жэ ту. Ад бу дзец ца пе ра раз мер ка-

ван не. Маг чы ма, стра ты на ват ска ро цяц-

ца, бо ўтры ман не ста цы я нар на га лож ка 

абы хо дзіц ца да ра жэй, чым ам бу ла тор на-

га», — ска заў Ула дзі мір Ка ра нік.

Асаб лі вы раз дзел за ко на пра ек та — 

ме ды цын ская акрэ ды та цыя. «Мно гі мі гэ-

та бы ло ўспры ня та, быц цам мы імк нём-

ся эка но міць фі нан са ван не і ска ра чаць 

лож ка вы фонд, за кры ваць баль ні цы. 

На са май спра ве, раз мо ва аб за крыц-

ці ней кіх баль ніц, ме ды цын скіх уста ноў 

не ідзе», — за пэў ніў кі раў нік ве дам ства. 

Адзі нае  па тра ба ван не — спе цы я лі за ва-

ная да па мо га па він на аказ вац ца там, дзе 

для гэ та га ёсць ад па вед ная ба за, кад ры і 

ўмо вы. «Якасць ака зан ня ме ды цын скай 

да па мо гі не па він на за ле жыць ад мес-

ца жы хар ства», — кан ста туе Ула дзі мір 

Ка ра нік.

Спе цы я лі за ва ная, вы со ка тэх на ла гіч-

ная да па мо га скан цэнт ру ец ца ў між ра ён-

ных, між рэ гі я наль ных цэнт рах. Ця пер ідзе 

поў нае асна шчэн не гэ тых ме ду ста ноў. Да 

1 сту дзе ня 2023 го да сіс тэ ма па він на пра-

ца ваць у поў ным аб' ёме і ўсе ўста но вы 

ахо вы зда роўя прой дуць акрэ ды та цыю на 

ад па вед насць ба за вым па тра ба ван ням. 

Ме ды цын скія ўста но вы, якія не мо гуць 

аказ ваць на су час ным уз роў ні пэў ныя 

ві ды да па мо гі, пад іх ака зан не акрэ ды-

та ва ны не бу дуць.

«Гэ та не зна чыць, што ўста но вы бу-

дуць за кры ты, яны бу дуць аказ ваць ін-

шыя ві ды да па мо гі: пер ша сную, тэ ра пеў-

тыч ную да па мо гу, ам бу ла тор ную хі рур-

гію, хі рур гію ад на го дня», — па ве да міў 

Ула дзі мір Ка ра нік.

Пра пі са ны ў за ко не на ва цыі, што ма-

юць на мер аб' яд наць аду ка цый ны пра-

цэс, на ву ко вую, іна ва цый ную і клі ніч ную 

дзей насць. Клі ні кі, якія ўва со бяць у са бе 

ўсе склад ні кі, атры ма юць ста тус уні вер сі-

тэц кіх і на бу дуць цес ную су вязь з ВНУ.

Як ад зна чыў про філь ны мі ністр, но ваў-

вя дзен ні не раз лі ча ны на тое, каб ска ра-

ціць адлічэнні на ахо ву зда роўя. На ад ва-

рот, гэ ты фонд у бюд жэ це па вя ліч ва ец ца 

што год. На ват пры сё лет нім яго дэ фі цы-

це выдаткі ве дам ства пра фі нан са ва ны з 

па вы ша ным ка э фі цы ен там.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

АД КАН КРЭТ НА ГА ПА ЦЫ ЕН ТА 
ДА ЎСЁЙ СІС ТЭ МЫ
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ЗЯМ ЛЯ 
З ПА ХАМ ВАЙ НЫ

Культ асве та

Год Фер ды нан да 
Ру шчы ца

150-годдзе з дня на ра джэн ня вя до ма га бе ла рус-

ка га мас та ка Фер ды нан да Ру шчы ца — ЮНЕС КА 

ўклю чы ла ў ка лян дар па мят ных дат 2020-га. А дня-

мі старт го да жы ва піс ца ўра чыс та да лі ў На цы я-

наль ным мас тац кім му зеі.

Ура джэ нец ся ла Баг да на ва пад Ва ло жы нам пра-

сла віў род ныя края ві ды да лё ка за ме жа мі на шай 

ра дзі мы. Ма ю чы за 

пля чы ма мін скую 

гім на зію, ён па сту-

піў у Вы шэй шую 

мас тац кую ву чэль-

ню пры Ім пе ра тар-

скай Ака дэ міі мас-

тац тваў Санкт-Пе-

цяр бур га. Тут тра піў 

у жы ва піс ную май-

стэр ню да га лоў-

на га пе ра дзвіж ні ка 

Іва на Шыш кі на, які 

на ву чыў ас но вам — 

«арыф ме ты цы і 

пра цы на на ту ры», 

а вось «ал геб ру», 

кан струк цыю спа-

сці гаў ужо ра зам з 

Ар хі пам Ку ін джы. Але не стаў пра даў жаль ні кам 

ні та го, ні дру го га — шу каў свой ад мет ны стыль. 

Дып лом ную ра бо ту Ру шчы ца «Вяс на», у вар тас цях 

якой сам мас так доў га су мня ваў ся, ка лек цы я нер 

Па вел Трац ця коў на быў ад ра зу ж на пра гля дзе 

ра бот сту дэн таў Ака дэ міі мас тац тваў у Санкт-Пе-

цяр бур гу ў 1897 го дзе. Паз ней Фер ды нанд Ру шчыц 

пра вёў пер са наль ную вы стаў ку ў Віль ні, дзе су пра-

цоў ні чаў з тэ ат рам і атры маў зван не га на ро ва га 

пра фе са ра Уні вер сі тэ та Стэ фа на Ба то рыя, шмат 

пра ца ваў у Кра ка ве, дзе ўжо сам вы кла даў жы ва-

піс і стаў рэк та рам Ака дэ міі вы тан ча ных мас тац-

тваў, зла дзіў пер шую вы стаў ку поль скіх мас та коў 

у Па ры жы, на быў вя до масць у Еў ро пе не толь-

кі як жы ва пі сец, але і як тэ ат раль ны дэ ка ра тар, 

кніж ны гра фік, пе да гог... Але ў бе ла рус кія фон ды 

спад чы на Фер ды нан да Ру шчы ца тра пі ла толь кі ў 

1957-м — кар ці ну «Ля кас цё ла» на бы ла ў 1957-м 

пер шы ды рэк тар На цы я наль на га мас тац ка га му зея 

Але на Ала да ва.

Не дзіў на, што сва ім яго лі чаць і ў Бе ла ру сі, і 

ў Поль шчы, а та му за яў ку на ўклю чэн не ў ка лян-

дар ЮНЕС КА па да ва лі су мес на. І гэ так жа ра зам 

зла дзяць на пры кан цы го да між на род ны вер ні саж 

Фер ды нан да Ру шчы ца, да ўдзе лу ў якім за про-

ша ныя так са ма му зеі Літ вы і Укра і ны. Да рэ чы, на 

сён ня ў Бе ла ру сі зна хо дзяц ца ўжо во сем ра бот 

май стра сім ва ліч на га пей за жа, пры чым тры з іх 

бы лі пе ра да дзе ныя ў дар мас тац ка му му зею толь кі 

ле тась дзя ку ю чы па соль ству Бе ла ру сі ў Швей ца рыі 

і аса біс та кон су лу Анд рэю На жэс кі ну — кар ці ны 

вы ку пі лі ва ўну ка, мас тацт ва знаў цы і экс-ды рэк та-

ра На цы я наль на га му зея Поль шчы, поў на га цёз кі 

зна ка мі та га дзе да Фер ды нан да Ру шчы ца.

На огул у ме жах юбі лей на га го да за пла на ва на 

мност ва ме ра пры ем стваў — гэ та і но вае вы дан не 

ма ляў ні ча га аль бо ма ў «Бе ла рус кай эн цык ла пе дыі», 

і вы пуск па мят най ма не ты і паш то вай мар кі, і тэ ма-

тыч ная «Ноч му зе яў», і мас тац кія пле нэ ры (адзін 

з іх ад быў ся ня даў на на Ва ло жын шчы не і са браў 

твор цаў з Бе ла ру сі, Ра сіі і Мал до вы), і на ву ко выя 

кан фе рэн цыі і се мі на ры, і ту рыс тыч ныя марш ру ты 

да ро да вай ся дзі бы і ма гі лы мас та ка ў Баг да на ве... 

Пра цы і на тхнен ня хо піць на ўсіх ах вот ных.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Пе ра вя лі ашу кан цам 
12 ты сяч еў ра

У мі лі цыю звяр нуў ся ды рэк тар гро дзен ска га пры-

ват на га прад пры ем ства. Ён за явіў, што пад вы гля дам 

фір мы-парт нё ра не вя до мы за ва ло даў яго гра шы ма 

ў су ме 12 ты сяч еў ра.

Як кан ста туе УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, зла чын цы 

ка рыс та юц ца тым, што ў наш час кам па ніі пра цу юць у асноў-

ным праз ін тэр нэт — ра хун кі для апла ты та ва раў і па слуг 

вы сы ла юц ца на элект рон ную пош ту. Зла мыс ні кі ўзлом ва юць 

служ бо вую пош ту, дас ка на ла вы ву ча юць пе ра піс кі і ўсе рэ кві-

зі ты па ста ян ных кам пань ё наў. За тым ства ра ец ца ана ла гіч ная 

пош та, толь кі з ня знач ным змя нен нем у вы гля дзе ад ной лі та-

ры або зна ка. І ўжо з гэ тай скры ні пры хо дзіць па тра ба ван не аб 

апла це з ука зан нем ін ша га раз лі ко ва га ра хун ку. Бух гал та ры, 

ні чо га не па да зра ю чы, аплач ва юць вы стаў ле ныя су мы.

Пар ла менц кі дзён нік

Кар ці на «Ка ля кас цё ла» 
за хоў ва ец ца ў фон дах 

На цы я наль на га мас тац ка га 
му зея Бе ла ру сі.
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Крымінал, здарэнні
У вы шэй на зва ным вы пад ку 12 ты сяч еў ра бы лі пе ра ве-

дзе ныя не ўста ноў ле най асо бе ў Стак гольм. Па гэ тым фак це 

пра во дзіц ца пра вер ка.

Да рэ чы, ле тась пры ана ла гіч ных аб ста ві нах ледзь не 

па цяр пе ла буй ное прад пры ем ства го ра да. Та ды ашу кан цы 

вы ста ві лі ра ху нак на 70 ты сяч еў ра. Уліч ва ю чы та кую су-

му, су пра цоў ні кі бан ка звяр ну лі ўва гу, што на гэ ты ра ху нак 

фір мы з пе ра лі чэн няў яшчэ не па сту па ла. Дзя ку ю чы гэ та му 

гро шы зла мыс ні кам не пе ра вя лі.

Пі ра мі да на мэб лі
Са праўд ную фі нан са вую пі ра мі ду ства ры ла жы хар ка 

Сян но, ка лі пра ца ва ла за гад чы цай мяс цо вай мэб ле-

вай кра мы.

Пад ра бяз нас ці гэ тай гіс то рыі па ве дам ляе ад дзя лен не 

ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Ві цеб ска га абл вы-

кан ка ма. Жан чы на вы ра шы ла ўзяць з ка сы на аса біс тыя 

па трэ бы 8000 руб лёў. Га сіць жа ня ста чу яна пры ду ма ла 

вель мі ары гі наль ным спо са бам: клі ен ты, якія пры хо дзі лі 

па па куп кі, атрым лі ва лі мэб лю ў крэ дыт або рас тэр мі ноў ку. 

Пры гэ тым да не аб ход най вы пла ты ра бот ні ца ганд лё ва га 

аб' ек та пры піс ва ла да дат ко вую, якая па він на бы ла пай сці 

на па га шэн не за па зы ча нас ці. Так са ма за гад чы ца ўпіс ва ла ў 

ра хун кі мэб лю, якая і зу сім не рэа лі зоў ва ла ся. Так, клі ен ты, 

якія ні чо га на ват не па да зра ва лі, па він ны бы лі аплач ваць 

акра мя сва ёй па куп кі яшчэ і да да зе ны ў чэк ін шы та вар. Як 

пра ві ла, ім ста на віў ся мяк кі ку ток.

Ха рак тэр на, што кры мі наль ная схе ма, якая па він на 

бы ла па мян шаць ня ста чу, толь кі па вя ліч ва ла су му шко-

ды. Усё з-за та го, што жан чы на бра ла для ся бе гро шы 

на ват з гэ тых вы плат. У вы ні ку за паў та ра го да сва ёй 

дзей нас ці жы хар ка Сян но пры сво і ла 24 ты ся чы руб лёў. 

Па ма тэ ры я лах пра вер кі, якую пра вя лі су пра цоў ні кі па 

ба раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі мяс цо ва га РА УС, 

у да чы нен ні да па да зра ва най бы ла за ве дзе на кры мі-

наль ная спра ва. Суд пры га ва рыў яе да ча ты рох га доў 

па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


