Пры заключэннi кантракта
з работнікам, незалежна
ад ужывальных умоў
аплаты працы (на аснове
або без Адзінай тарыфнай
стаўкі), наймальнiк
абавязаны яму ўстанавiць
дадатковыя меры
стымулявання.
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Дэпрэсiя часта спалучаецца
з iшэмiчнай хваробай
сэрца. З аднаго боку,
яна спрыяе развiццю iшэмii
i яе ўскладненняў,
з другога — можа развiцца
як рэакцыя пацыентаў
на сардэчнае
захворванне.
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Імя яго — імператарскае.
Прозвішча — ну надта
народнае. А тым больш
што за доўгае і плённае
жыццё артыст Аўгуст
Мілаванаў сапраўды
заслужыў званне народнага
артыста
Беларусі.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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Працаўнікам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь

ЦЫТАТА ДНЯ

У ВАНДРОЎНІКАЎ ЗАЎСЁДЫ
ДОБРАЕ НАДВОР'Е

Дарагія сябры!
Ад усёй душы віншую вас з Днём медыцынскіх работнікаў.
Разам з вамі ўся краіна адзначае ваша прафесійнае свята. Гэта
знак глыбокай павагі і ўдзячнасці ўрачам, навукоўцам-медыкам,
малодшаму і сярэдняму медыцынскаму персаналу, правізарам і
фармацэўтам.
Айчынная ахова здароўя інтэнсіўна развіваецца. У распараджэнні беларускіх урачоў маюцца самыя сучасныя тэхналогіі,
эфектыўныя метады дыягностыкі і найноўшае абсталяванне.
Усё гэта дазваляе перамагаць хваробы, якія яшчэ зусім нядаўна
лічыліся невылечнымі.
Але вырашальная роля ў медыцыне заўсёды будзе належаць
людзям, адданым свайму прызванню. Дзякуючы вашым ведам,
досведу і таленту пацыенты набываюць здароўе і вяртаюцца да
паўнацэннага жыцця.
Прыміце словы шчырай падзякі за самаахвярнае служэнне
абавязку, высокі прафесіяналізм і добрыя сэрцы.
Зычу вам новых працоўных поспехаў, шчасця і дабрабыту.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Сямён ШАПIРА, старшыня
Гродзенскага аблвыканкама:

Iнвестыцыйная прывабнасць Астраўца ўжо не меншая, чым абласнога цэнтра.
На аўкцыёнах зямельныя
ўчасткi ў Астраўцы i Астравецкiм раёне «iдуць» лiтаральна за 5 хвiлiн. Так, 1 га зямлi
пад будаўнiцтва гандлёвага
цэнтра ў будучым горадзе энергетыкаў рэалiзаваны амаль за
Br1 млрд — столькi ж каштуе
аналагiчны ўчастак пад гiпермаркет у Гродне.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА РАЗГЛЕДЗЕЎ
КАДРАВЫЯ ПЫТАННI
Кiраўнiк дзяржавы назначыў:
МIХНЕВIЧА Валянцiна Уладзiмiравiча — першым намеснiкам
мiнiстра ўнутраных спраў — начальнiкам крымiнальнай мiлiцыi;
ДАРОШКУ Сяргея Iванавiча — начальнiкам Дэпартамента выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў;
ЯЎСЕЕВА Iгара Уладзiмiравiча — начальнiкам упраўлення ўнутраных спраў Вiцебскага аблвыканкама.
Прэзiдэнт таксама даў згоду на назначэнне:
ГАЕЎСКАГА Iгара Уладзiмiравiча — намеснiкам мiнiстра аховы
здароўя — галоўным дзяржаўным санiтарным урачом Рэспублiкi
Беларусь;
БУДКЕВIЧА Васiля Антонавiча — намеснiкам мiнiстра адукацыi;
РУДАГА Сяргея Валянцiнавiча — намеснiкам мiнiстра адукацыi;
ТРУБIЛЫ Генадзя Аляксеевiча — намеснiкам мiнiстра жыллёва-камунальнай гаспадаркi;
КАВАЛЬКОВА Валерыя Валер'евiча — намеснiкам мiнiстра
працы i сацыяльнай абароны;
КАРАНКЕВIЧА Вiктара Мiхайлавiча — намеснiкам мiнiстра энергетыкi;
СЯМАШКI Сяргея Аляксандравiча — намеснiкам старшынi
Дзяржаўнага камiтэта па стандартызацыi — дырэктарам Дэпартамента па энергаэфектыўнасцi;
АНУФРЭЕНКI Генадзя Вiктаравiча — генеральным дырэктарам
адкрытага акцыянернага таварыства «Магiлёўскi завод «Строммашына»;
ГАЎРЫЛКОВIЧА Эдуарда Генадзьевiча — генеральным дырэктарам рэспублiканскага ўнiтарнага вытворчага прадпрыемства
«Гранiт»;
КАСЯЧЭНКI Рыгора Паўлавiча — рэктарам установы адукацыi
«Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт фiзiчнай культуры»;
КIСЯЛЁВА Уладзiмiра Аляксеевiча — генеральным дырэктарам
адкрытага акцыянернага таварыства «Беларускi цэментны завод»;
ГРОЕРАВА Юрыя Георгiевiча — першым намеснiкам старшынi
дзяржаўнай установы «Тэлерадыёвяшчальная арганiзацыя Саюзнай дзяржавы».
Назначаючы кiруючы склад сiстэмы МУС, Аляксандр Лукашэнка
адзначыў, што «гэта не проста нейкiя радавыя назначэннi, маючы
на ўвазе цяперашнюю сiтуацыю». «Я не проста так сказаў аб тым,
што нам трэба рэфармаваць МУС, але рэфармаваць не ламаючы,
як гэта звычайна бывала, можа быць, i ў нас, i ў нашых суседзяў,
— сказаў кiраўнiк дзяржавы. — Мы не збiраемся перайменаваць
МУС неяк iнакш (у палiцыю, напрыклад). Гэта проста непрымальна для нашага грамадства. Мы не збiраемся праводзiць нейкую
структурную ломку, таму што асноўная структура мiнiстэрства i
органаў унутраных спраў, я лiчу, нармальная».
«Рэформа павiнна заключацца ва ўдасканаленнi той структуры,
якая сёння створана. Гэта прынцыповае i канцэптуальнае палажэнне
развiцця нашай дзяржавы. Рэформу мы заўсёды павiнны разумець
як удасканаленне, — заявiў Прэзiдэнт. — Мы павiнны ў ходзе гэтай
рэформы, па-першае, вызвалiць МУС ад неўласцiвых функцый. Падругое, трэба i з колькасцю паглядзець. Я маю на ўвазе, што, скарацiўшы колькасць, мы абавязкова павiнны гэтыя сродкi пакiнуць у
распараджэннi мiнiстра для таго, каб менш было размоў, што грошай
не хапае, што грашовае забеспячэнне не тое. Няхай гэта павялiчыць
грашовае забеспячэнне для органаў унутраных спраў». Пракантраляваць пытанне расходавання грашовых сродкаў кiраўнiк дзяржавы
даручыў дзяржсакратару Савета бяспекi Леанiду Мальцаву.
«Калi б я планаваў нейкую карэнную ломку i не верыў МУС, я
не даручаў бы мiнiстру i яго падначаленым сёння ўнесцi прапановы па рэфармаваннi. Але карэннай ломкi МУС не будзе. Таму я
чакаю ад вас прапаноў. Але гэта не значыць, што дзяржсакратар,
якi сёння курыруе гэты напрамак, не ўнясе нейкiя дапаўненнi да
таго, што вы прадставiце», — сказаў Прэзiдэнт, адзначыўшы, што
гэтыя прапановы стануць «лакмусавай паперкай на здольнасць
кiраваць i мадэрнiзаваць сваю структуру». «Пачынаць трэба знiзу,
з участковага. I ўсюды трэба дакладна прапiсаць галоўныя напрамкi
рэфармавання», — падкрэслiў Прэзiдэнт.
Прэс-служба Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь Аляксандр Лукашэнка
15 чэрвеня разгледзеў кадравыя пытаннi.

Стар ша клас ні кі Доў скай гім на зіі вы праў ля юц ца ў ную трыва ласць. Апошнім пунктам гэтага вандроўнага
25-кі ла мет ровы па ход па Ра гачоў скім ра ё не, каб па шы- марш ру ту ста не ма ляў ні чы бе раг Дняп ра ка ля вёс кі
рыць веды па края знаў стве і пра ве рыць ся бе на фі зіч- Свер жань.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 23°
Віцебск + 22°
Гомель
+ 20°
Гродна
+ 23°
Магілёў + 21°
Мінск
+ 20°

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 16.06.2012 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8290,00
10470,00
256,00
1027,45

 17 чэрвеня — Дзень медыцынскага работніка

 Надвор’е

Дзмітрый ШАЎЦОЎ:

У ВЫХАДНЫЯ ЦЁПЛА
I БЕЗ АПАДКАЎ

«АБАРАНІЦЬ І ПАДСТРАХАВАЦЬ УРАЧА.
НА КАРЫСЦЬ ПАЦЫЕНТА»
Урач — самая гуманная, высакародная і самая складаная ў
эмацыйным і маральным плане
прафесія. Кожны пацыент памятае свайго доктара — таго, хто
яго вылечыў і выратаваў яму
жыццё. Разам з тым у працы нават самага высокакваліфікаванага спецыяліста існуе рызыка
прафесійнай памылкі. Менавіта
таму ў сусветнай практыцы прафесійная адказнасць урачоў, як
правіла, падлягае абавязковаму страхаванню. Напярэдадні
Дня медыцынскага работніка
мы сустрэліся са старшынёй
Беларускай асацыяцыі ўрачоў,
галоўным урачом 34-й сталічнай
паліклінікі Дзмітрыем ШАЎЦОВЫМ, каб пагаварыць пра тое,
што хвалюе сёння беларускіх медыкаў:
— Вы мае це рацыю, сапраўды страха ван не
ва ўсім свеце з'яўляецца асновай ажыццяўлен-

ня любой дзейнасці, а тым больш
урачэб най. У нас пра фе сій ная
ад казнасць урача таксама страху ец ца, але не ў аба вяз ко вым,
а ў доб ра ах вот ным па рад ку,
таму такое стра ха ванне па куль
не атрымала шы рока га распаўсюдж ван ня. Аса біс та я ўпэў нены, што страха ванне ўрачэбнай
ры зы кі аба ра няе не толь кі пацы ен та, але і сты мулюе ўрача.
Па тлумачу, што я маю на ўвазе.
Сёння ўрач у нашай краіне абсалют на не абаронены: яго можна
пры цягнуць да адказнас ці як па
ад мініст рацый ным, так і па крымі наль ным за ка на даўстве. Вас
ці кавіць, што дае ўрачу страхаванне?
У тым выпадку, калі паміж урачом і пацыентам узнікае канфліктная сітуацыя,
тут жа падключаецца страхавая кампанія. Урач
не ўцягваецца ў канфлікт і працягвае спакойна

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ВЕНЕСУЭЛА МОЖА ЛIЧЫЦЦА ЎЛАДАЛЬНIКАМ НАЙБУЙНЕЙШЫХ ЗАПАСАЎ
НАФТЫ Ў СВЕЦЕ
Венесуэла стала ўладальнiкам найбуйнейшых даказаных запасаў нафты сярод краiн свету,
абагнаўшы Саудаўскую Аравiю, паведамляе BP Plc. Як адзначаецца ў штогадовым статыстычным
аглядзе сусветнай энергетыкi BP, даказаныя запасы нафты ў Венесуэле на канец 2011 года складалi 296,5 млрд барэляў, або 17,9% агульнасусветных запасаў. Саудаўская Аравiя на 31 снежня,
па звестках BP, мела 265,4 млрд барэляў нафты, што больш, чым рэсурсы ўсiх 34 самых развiтых
краiн свету — членаў Арганiзацыi эканамiчнага супрацоўнiцтва i развiцця. Запасы нафты ў Расii ў
аглядзе BP ацэненыя ў 88,2 млрд барэляў, або 5,3% агульнасусветнага аб'ёму. Пры гэтым Расiя, па
звестках кампанii, застаецца найбуйнейшым сусветным вытворцам нафты.

ЗША ПААБЯЦАЛI ГРУЗII ДАПАМОГУ Ў РАСПРАЦОЎЦЫ СПА
ЗША дапамогуць Грузii ў распрацоўцы яе ўласных сродкаў сачэння i супрацьпаветранай абароны, а таксама ў мадэрнiзацыi
парку верталётаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве Дзярждэпартамента ЗША. Заява была зроблена ў сувязi з нядаўнiм вiзiтам у Грузiю дзяржсакратара ЗША Хiлары Клiнтан i пасяджэннем амерыкана-грузiнскай камiсii па стратэгiчным партнёрстве з удзелам
прэм'ер-мiнiстра Грузii Нiкi Гiлауры. На пасяджэннi абмяркоўвалiся варыянты аказання дапамогi грузiнскаму боку ў распрацоўцы
сродкаў паветранага сачэння, а таксама сродкаў назiрання ў прыбярэжнай паласе. ЗША таксама не выключаюць дапамогi Грузii
ў трэнiроўцы ваеннага персаналу i ў мадэрнiзацыi верталётаў агульнага прызначэння. ЗША зноў падкрэслiлi, што лiчаць Абхазiю
i Паўднёвую Асецiю тэрыторыямi Грузii.

ЖАНЧЫНЫ ФРАНЦУЗСКАГА ПРЭЗIДЭНТА ЎЧЫНIЛI ЯМУ ПАЛIТЫЧНЫ СКАНДАЛ
Прэзiдэнт Францыi Франсуа Аланд апынуўся ў цэнтры палiтычнага скандалу з-за канфлiкту памiж яго былой грамадзянскай
жонкай Сегален Руаяль i яго цяперашняй спадарожнiцай Валеры Трырвейлер. На першай паласе Le Monde ад 14 чэрвеня скандал
ахарактарызаваны як «першыя праблемы нармальнага прэзiдэнцтва». Le Figaro напiсаў пра «разгубленасць у вярхах дзяржавы». 12 чэрвеня Трырвейлер напiсала ў сваiм мiкраблогу: «Удачы Алiўе Фаларнi, якi нiколi не быў недастойным, якi столькi гадоў
бескарыслiва служыў жыхарам Ла-Рашэль i змагаўся разам з iмi». Фаларнi, як i Руаяль, балатуецца ў французскi парламент ад
горада Ла-Рашэль. Руаяль пракаментавала словы Трырвейлер толькi праз суткi, бо, па яе ўласных словах,
заява цяперашняй спадарожнiцы Аланда была «занадта жорсткай».
ISSN 1990 - 763X
«Я адчуваю сябе зусiм разбiтай, я не робат», — прыводзiць словы Руаяль
Le Figaro. Як адзначае The Daily Telegraph, Аланд, якi спрабуе трымацца
ў баку ад парламенцкiх выбараў, афiцыйна выказаў сваю падтрымку
Руаяль. Менавiта з-за гэтага, па непацверджаных звестках, Трырвейлер i пажадала ўдачы супернiку былой жонкi прэзiдэнта. Прадстаўнiкi
правых палiтычных сiл у адказ на скандал абвiнавацiлi прэзiдэнцкую
пару ў змешваннi прыватнага i публiчнага жыцця.

працаваць. А прадстаўнік страхавой кампаніі
яшчэ на дасудовым этапе спрабуе з пацыентам
дамовіцца, выплаціўшы яму грашовую кампенсацыю. У тым выпадку, калі пацыент настойвае
на перадачы справы ў суд, страхавая кампанія
выстаўляе свайго эксперта, які выступае ў судзе абаронцам урача, і ліквідацыя канфлікту ўсё
роўна адбываецца ў вузкім коле, імідж урача і
ўстановы аховы здароўя ад гэтага не церпіць.
Аднак калі ўрач адзін раз дапусціў памылку,
другі, трэці, то страхавая кампанія можа паставіць пад сумненне яго кваліфікацыю і сказаць:
«Па ва жа ны спе цы я ліст, ка лі лас ка, стаў це ся
больш уважліва да сваёй работы»... Натуральна, што калі пацыенты будуць пастаянна скардзіцца на медыцынскага работніка, то страхавая
кампанія скасуе з ім дагавор. Таму наяўнасць
страхавога пасведчання для ўрача з'яўляецца
свайго роду пацвярджэннем, што ён валодае
высокім прафесіяналізмам, і менавіта таму страхавая кампанія
гатова яго абараняць. Гэта
павышае статус урача.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

СЕЙМ ЛАТВII
ПРАГАЛАСАВАЎ
ЗА ПАВЫШЭННЕ
ПЕНСIЙНАГА
ЎЗРОСТУ

Грашовыя даходы ў разлiку
на душу насельнiцтва ў студзенi—красавiку склалi Br2 млн
209 тыс. у ме сяц. Агуль ны
аб'ём грашовых даходаў насельнiцтва Беларусi склаў у
студзенi—красавiку бягучага
года Br83,6 трлн, паведамiлi ў
Нацыянальным статыстычным
камiтэце.

Сейм Латвii прыняў у канчатковым чытаннi папраўкi
ў заканадаўства, якiя прадугледжваюць павелiчэнне пенсiйнага ўзросту на некалькi
гадоў. Аб гэтым паведамляе
DELFI.
За ад па вед ны за ко напраект прагаласавалi прадстаў нi кi кi ру ю чай ка а лi цыi
(партыi «Адзiнства», Партыi
рэформаў i аб'яднання нацыяналiс таў). Усяго дакумент
падтрымалi 49 дэпутатаў, 39
парламентарыяў выступiлi супраць.
Па ця пе раш няй сiс тэ ме
жыхары Латвii сыходзяць на
пенсiю ў 62 гады. Папраўкi
прадугледжваюць павышэнне пенсiйнага ўзросту да 65
гадоў. Павялiчвацца гэты паказчык будзе паступова: штогод, пачынаючы з 2014 года,
яго будуць павышаць на некалькi месяцаў. Завершыцца
гэты працэс ў 2025 годзе.

Экспартна-iмпартны банк Кiтая прадаставiць у крэдыт $344
млн на рэканструкцыю рэспублiканскай аўтамабiльнай дарогi М-5/Е 271 Мiнск—Гомель на
ўчастку Бабруйск—Жлобiн.
Бе ла рус кiя ўрачы пра пану юць ука ра нiць так зва ны
сер ты фi кат зда роўя. Гэ та
скла дзе ны ме ды цын скiм работнiкам пералiк неабходных
прафiлак тычных абследаванняў i аналiзаў. У сертыфiкат
зда роўя мо жа ўва хо дзiць,
напрыклад, камп'ютарная тамаг ра фiя, ультра гу ка вое дасле да ван не, ана лi зы кры вi,
скры нiн га выя да сле да ван нi,
прызначаныя для ранняга выяўлення раку малочнай залозы або прастаты.
У Беларусi з 1 жнiўня 2012
года падаражэюць тарыфы на
тэхнiчнае абслугоўванне i карыстанне лiфтамi.
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паведамiла БЕЛТА галоўны сiноптык Рэспублiканскага гiдраметэацэнтра Людмiла
Парашчук.
У папярэднiя дажджлiвыя днi месячная норма
ападкаў у Беларусi была выканана, а ў некаторых
метэастанцыях перавыканана. Асаблiва дажджлiвы быў дзень 13 чэрвеня, калi пад уплывам
цыклону па краiне прайшлi дажджы, у многiх раёнах — моцныя.
Сёння паўднёвы цыклон, адыходзячы на поўнач еўрапейскiх раёнаў Расii, будзе фармiраваць
надвор'е толькi на ўсходзе Беларусi. Днём па Вiцебскай i Магiлёўскай абласцях пройдуць кароткачасовыя дажджы i навальнiцы, у астатнiх раёнах чакаецца пераважна без ападкаў. У нядзелю, 17 чэрвеня, вобласць павышанага атмасфернага цiску
будзе асноўным фактарам фармiравання надвор'я.
У многiх раёнах краiны будзе пераважна без ападкаў, толькi днём па паўночным захадзе i захадзе ў
асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы.
Тэмпература паветра пачне павышацца: у дзённы
час яна будзе вагацца ад 23 градусаў на поўначы
да 30 на поўднi краiны. У пачатку наступнага тыдня
Беларусь будзе знаходзiцца пад уплывам цёплага
антыцыклону. Пачынаючы з панядзелка, будзе пераважаць тэмпература ноччу плюс 11-18 градусаў,
днём — плюс 23-28, у Брэсцкай i Гомельскай абласцях паветра прагрэецца да 32 градусаў.



IДЭАЛЬНАЕ МЕСЦАЖЫХАРСТВА:
ГОРАД ЦI ВЁСКА?
Валянцiна АЛЕКСАНДРОВIЧ, ветэран
Вялiкай Айчыннай вайны, мiнчанка:
— Лепш жыць цi ў маленькiм горадзе, цi ў вёсцы.
Там чысцюткае паветра, больш здаровае харчаванне. У вялiкiм горадзе, асаблiва летам, цяжка дыхаць.
Немагчыма нават прагуляцца: паўсюль машыны. Як
урачу, мне навiдавоку хiбы гарадскога жыцця. Калi б
была магчымасць, з задавальненнем пакiнула б сваю
мiнскую кватэру i з'ехала б у вёску. На жаль, нават родзiчаў у сельскай мясцовасцi ў мяне ўжо не засталося.
Таму час ад часу дазваляю сабе кароткатэрмiновы адпачынак у санаторыi.

Дзмiтрый ШВАКЕЛЬ, памочнiк
машынiста лакаматыўнага дэпо:
— Сёння ўся моладзь цягнецца ў горад. I гэта зразумела. Тут шмат магчымасцяў уладкавацца на працу, у горадзе большыя i заробкi. Гарадскi вiр з яго iнфраструктурай
прадастаўляе шэраг варыянтаў, як правесцi вольны час.
Аднак адпачываць можна па-рознаму. Летам, напрыклад,
вёска — найлепшы курорт: чыстае паветра, рэчка, а для
аматараў — ягады i грыбы. Я з задавальненнем выкарыстоўваю гэтыя вясковыя магчымасцi, калi адпачываю
ў бабулi i дзядулi.

Люба СЫРАМЯТНIКАВА, вучанiца
сярэдняй школы № 16 г. Лiды:
— Як па мне, дык у горадзе цiкавей. Тут i каруселi,
i Лядовы палац, i кiнатэатр, i шматлiкiя крамы. Яшчэ ў
Лiдзе — усе мае сябры, без якiх я вельмi сумую, калi з'язджаю разам з бацькамi ў вёску цi на дачу. Праўда, майму
сабачку на вясковай траўцы значна лепш.
Падрыхтавала Веранiка КАНЮТА.

