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НЕ ТАК І СКЛА ДА НА?
— На коль кі га то вы да та-

кой прак ты кі пры ват ныя мед-
цэнт ры? Трэ ба пы тац ца ў іх. 
Але ні чо га звыш скла да на га 
тут не па тра бу ец ца, раз мо ва 
ідзе аб прак ты цы, звы чай най 
для дзяр жаў ных уста ноў ахо-
вы зда роўя. Для ўка ра нен ня 
да дат ко вай па слу гі не аб ход на 
вы ка наць не каль кі ўмоў. 

Па-пер шае, за бяс пе чыць 
на леж нае за хоў ван не блан-
каў баль ніч ных — гэ та мо жа 
быць, на прык лад, па мяш кан-
не з сіг на лі за цы яй. Але та кое 
па мяш кан не або сейф ёсць у 
лю бой уста но ве, што пра цуе з 
блан ка мі стро гай спра ва здач-
нас ці. Па-дру гое, не аб ход на 
пры зна чыць ма тэ ры яль на ад-
каз ную асо бу і ар га ні за ваць 
ура чэб на-кан суль та цый ную 
ка мі сію. Ад стар шы ні та кой ка-
мі сіі па тра бу ец ца пра фе сій ная 
пад рых тоў ка па экс пер ты зе і 
на яў насць пер шай ка тэ го рыі. 
Мож на мер ка ваць, што та кія 
спе цы я ліс ты ў тых мед цэнт-
рах, якія пла на ва лі за няц ца 
вы да чай баль ніч ных, ужо ёсць. 
Па-трэ цяе, спе цы я ліс ты, якія 

мо гуць вы піс ваць ліст не пра-
ца здоль нас ці, так са ма доб ра 
вя до мы — гэ та ўра чы, якія на-
зі ра юць па цы ен таў. У сэн се, не 
ўрач пры ём на га па коя і не той, 
хто ажыц цяў ляе толь кі кан суль-
та цый ны пры ём.

ЦІ ЁСЦЬ 
АБ МЕ ЖА ВАН НІ?

— Ліст кі не пра ца здоль нас-
ці мо гуць вы да вац ца прак тыч-
на ва ўсіх вы пад ках ча со вай 
не пра ца здоль нас ці. Але ёсць 
важ кія вы клю чэн ні, на прык лад 
пры не аб ход нас ці ля чэн ня па-
за ме жа мі кра і ны па на кі ра ван-
ні Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 
ка лі па тра бу ец ца на кі ра ван не 
ў Ві цеб скі аб лас ны клі ніч ны 
цэнтр ме ды цын скай рэ абі лі та-
цыі для ін ва лі даў і ве тэ ра наў 
ба я вых дзе ян няў на тэ ры то рыі 
ін шых дзяр жаў, Рэс пуб лі кан-
скую баль ні цу спе ле а ля чэн ня, 
на кі ра ван не дзя цей-ін ва лі даў 
на са на тор на-ку рорт нае ля чэн-
не і рэ абі лі та цыю і інш.

ЯК БУ ДЗЕ 
НА ПРАК ТЫ ЦЫ?

— Мож на мер ка ваць, што 
прак ты ка вы да чы баль ніч ных 
ліс тоў ка мер цый най ме ду ста-
но вай бу дзе зруч най най перш 
для тых, хто з'яў ля ец ца па ста-
ян ным клі ен там гэ тай уста но-
вы. Або для тых, хто жа дае 
апла ціць сваё аб сле да ван не і 
на зі ран не, каб толь кі не ста-
яць у чэр гах па лі клі ні кі. Са ма 

пра цэ ду ра вы да чы баль ніч на-
га ў ка мер цый най уста но ве не 
спра шча ец ца. Гэ та не азна чае, 
што вы за пла ці це і вам яго аба-
вяз ко ва да дуць. Урач па ві нен 
ва ло даць ін фар ма цы яй аб пе-
ра не се ных за хвор ван нях, на-
яў нас ці ін ва лід нас ці, мі ну лых 
вы пад ках ча со вай не пра ца-
здоль нас ці і інш. Без умоў на, 
ні хто не за ба ра няе пры нес ці 
ад па вед ныя вы піс кі з па лі клі-
ні кі, а на коль кі гэ та зруч на для 
па цы ен та — яго спра ва. Акра-
мя та го, ад крыць і за крыць 
баль ніч ны не аб ход на ў ад ной 
уста но ве. Той, хто вы дае баль-
ніч ны, па ві нен на зі раць за ста-
нам зда роўя па цы ен та. На огул 
жа, пры кме ты не пра ца здоль-
нас ці па кож ным за хвор ван ні 
здоль ны вы явіць лю бы ўрач.

Вы да ваць ліст не пра ца здоль-
нас ці бу дзе ўрач, а пад піс ваць — 
яшчэ і кі раў нік уста но вы, або яго 
на мес нік, або ўра чэб на-кан суль-
та цый ная ка мі сія. Баль ніч ны мо-
жа быць вы да дзе ны і до ма, ка лі 
та кая фор ма ра бо ты пра ду гле-
джа на ў тым цэнт ры, ку ды вы 
звяр ну лі ся.

ШТО ПА СПРЫ Я ЛА?
— Не аб ход насць пры няц-

ця ад па вед ных да ку мен таў па 
та кім но ва ўвя дзен ні іні цы я ва лі 
са мі прад пры маль ні кі, пры ват-
ныя мед цэнт ры. У лю бым вы-
пад ку яны па він ны ўліч ваць не 
толь кі бо ну сы ў вы гля дзе пры-
то ку па цы ен таў, але і ад па вед-
ную ад каз насць. Мі ніс тэр ства 
бу дзе ажыц цяў ляць кант роль 
та кім жа чы нам, як і ў дзярж-
уста но вах. Мы па ста ян на пра-
во дзім ма ні то рынг ліс тоў не-
пра ца здоль нас ці, па коль кі тут 
ма юць мес цы ка руп цый ныя 
ры зы кі. Звы чай на па ру шэн не 
за ка на даў ства ў гэ тай част цы 
зда ра ец ца рэд ка, ця гам го да 
фік су юц ца адзін ка выя вы пад кі. 
За ган даль баль ніч ны мі пры-
ват ныя цэнт ры бу дуць па збаў-
ляц ца лі цэн зіі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by
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І БО НУС, І АД КАЗ НАСЦЬ
Не дзяр жаў ныя ўста но вы ахо вы зда роўя 

атрым лі ва юць з 1 лю та га 2016 го да пра ва вы да ваць ліст кі 
не пра ца здоль нас ці. На коль кі яны да гэ та га га то вы?

Ад крыць і за крыць 
баль ніч ны не аб ход на 
ў ад ной уста но ве. 
Той, хто вы дае 
баль ніч ны, па ві нен 
на зі раць за ста нам 
зда роўя па цы ен та.

На гэ тым тыд ні да нас са праў ды за-
ві та ла зі ма з не вя лі кім сне гам і ма-
ра за мі, па ве да міў на чаль нік служ-
бы гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў 
Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-
тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-
коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 
Дзміт рый РА БАЎ.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, ця пер зі ма 
на га няе стра ча нае: ня хай па куль без моц-
ных сне га па даў, але з доб ры мі ма ра за мі. 
Гэ ты мі дня мі на поў на чы кан ты нен та на бі-
рае сі лу скан ды наў скі ан ты цык лон. Та му 
сён ня мес ца мі прой дзе не вя лі кі снег, на 
да ро гах праг на зу ец ца га ла лё дзі ца. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 
скла дзе 1—7 ма ро зу. Не ча ка ец ца іс тот-
ных апад каў і ў се ра ду. На не ка то рых 
участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 
мі нус 7 да мі нус 14 гра ду саў, мес ца мі ча-
ка ец ца на ват 15—17 ма ро зу. Удзень бу дзе 
мі нус 2—8 гра ду саў.

У апош ні дзень го да так са ма без іс-
тот ных апад каў, але на да ро гах мес ца мі 
за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы на чац вер бу дзе мі нус 9—15 
гра ду саў, мес ца мі — да мі нус 16—18 гра-

ду саў. Удзень — да во лі кам форт ныя для 
зі мы 4—10 ма ро зу.

У на ва год нюю ноч бу дзе ма роз на і не-
вя лі кі снег, які на фо не па вы ша на га ціс ку 
ад зна чыц ца ў асоб ных ра ё нах. На да ро гах 
мес ца мі за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 9 
да мі нус 15 гра ду саў, а мес ца мі ча ка ец ца 
да 16—18 ма ро зу. У пер шы дзень но ва га 
го да ча ка ец ца мі нус 5—10 гра ду саў, у не-
ка то рых ра ё нах бу дзе на ват да 12 ма ро зу. 
У ста лі цы на га лоў нае свя та го да маг-
чы мы не вя лі кі снег. Тэм пе ра ту ра па вет-
ра ўна чы скла дзе мі нус 11—13 гра ду саў, 
удзень — 7—9 ма ро зу.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў 
ай чын ных спе цы я ліс таў, у пер шыя дні 
сту дзе ня праг на зу ец ца да лей шае ўзмац-
нен не ма ра зоў. Так, у су бо ту і ня дзе лю 
мес ца мі па кра і не прой дзе ка рот ка ча со вы 
снег. На да ро гах за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе мі нус 
12—19 гра ду саў, а пры пра яс нен нях — да 
20—23 ма ро зу. Да во лі хо лад на на вы хад-
ныя бу дзе і ўдзень, ка лі праг на зу ец ца ад 
мі нус 8 да мі нус 15 гра ду саў, а мес ца мі 
ча ка ец ца на ват да 17 ма ро зу.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Матч ка лек ты ваў, якія ў мі-
ну лым го дзе ста лі за ла ты-
мі і брон за вы мі пры зё ра мі 
Рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц-
тваў па ха кеі з шай бай ся род 
ама тар скіх ка манд на пры зы 
Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 
клу ба, сё ле та быў па-са-
праўд на му га ра чым. Гуль ня 
на пля цоў цы ма лой арэ ны ў 
Чы жоў цы атры ма ла ся вель-
мі ўпар тай і на пру жа най з 
пер шых да апош ніх хві лін.

Ха ке іс ты ка ман ды Прэ зі дэн-
та кра і ны толь кі на пры кан цы 
пер ша га пе ры я ду змаг лі ад-
крыць лік у мат чы, дак лад ны 
кі док на ра хун ку Яў ге на Ку ры-
лі на. У дру гія двац цаць хві лін 
су стрэ чы заў зя та ры за кі ну тых 
шай баў не ўба чы лі, а ў трэ цім 
пе ры я дзе вы ні ко вым кід ком ад-
зна чыў ся Анд рэй Гле баў — 2:0. 
Гэ ты лік і ака заў ся кан чат ко-
вым, хоць гос ці да кан ца су-
стрэ чы спра ба ва лі ады грац ца 

і на апош ніх хві лі нах па ядын-
ку на ват за мя ні лі ва ра та ра на 
шос та га па ля во га гуль ца.

Най леп шы мі ў мат чы ста лі 
гал кі пер Ян Ша ляп нёў з ля до вай 
дру жы ны Гро дзен скай воб лас ці і 
аба рон ца Анд рэй Гле баў у скла-
дзе ка ман ды Прэ зі дэн та.

На га да ем, мат чы пер ша га 
эта пу ІX Рэс пуб лі кан скіх спа-
бор ніц тваў ама та раў ха кея на 
пры зы Прэ зі дэнц ка га спар тыў-
на га клу ба пра хо дзяць з ліс та-
па да па са ка вік. Пас ля ча ты рох 
гуль няў у тур ні ры на ра хун ку 
ха кей най ка ман ды Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі 8 ач коў, яна і ўзна-
чаль вае таб лі цу спа бор ніц тваў. 
Пас ля за кан чэн ня ад на кру га во-
га тур ні ру чац вёр ка най леп шых 
ка манд пад час дру го га эта пу 
ра зы грае ме да лі і га лоў ны прыз 
спа бор ніц тваў.

Ад зна чым так са ма, што ка-
ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
6 ра зоў ста на ві ла ся пе ра мож-
цай (2008, 2010—2015). У 2009 
го дзе тур нір вый гра ла дру жы на 
Го мель скай воб лас ці, а ў 2013-м 
най леп шы мі бы лі ха ке іс ты Мін-
скай воб лас ці.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by

ГА РА ЧЫ ЛЁД У ЧЫ ЖОЎ ЦЫ
Ха кей ная ка ман да Прэ зі дэн та абы гра ла гро дзен цаў

На двор'еНа двор'е  ��

ДЗЯТ ВЕ СПАТ РЭ БІ ЛІ СЯ САН КІ
Мы ўба чы лі сур' ёз ны снег, а ў на ва год нюю ноч абя ца юць 

і ма роз да мі нус 18 гра ду саў

ПА ДА РУН КІ ДЗІ ЦЯ ЧА МУ 
САД КУ БЕ ЛА СТО КА

На пя рэ дад ні Но ва га го да ў бе ла-
рус кі дзі ця чы са док №14 Бе ла сто ка з 
Мін ска ад пра ві ла ся па сыл ка з дзі ця чы-
мі па да рун ка мі. Іх са бра лі вы ха ван цам 
сад ка Бе ла рус кі фонд куль ту ры і та ва-
рыст ва «Бе ла русь — Поль шча» Бе ла-
рус ка га та ва рыст ва друж бы і куль тур-
най су вя зі з за меж ны мі кра і на мі.

Хлоп чы кі і дзяў чат кі, якія на вед ва-
юць гэ ты са док і вы ву ча юць не толь кі 
поль скую мо ву, а і бе ла рус кую, спя ва-
юць на шы пес ні, но сяць тра ды цый ныя 
вы шы ван кі, атры ма юць кам плек ты паш-
то вак пра бе ла рус кія пом ні кі гіс то рыі і 
куль ту ры, дзі ця чыя кніж кі на бе ла рус кай 
мо ве, у тым лі ку з аў то гра фа мі Ак са ны 
Спрын чан, Ула дзі мі ра Ліп ска га, Ана то ля 
Бу тэ ві ча, На ву ма Галь пя ро ві ча, Тац ця-
ны Сі вец і ін шых пісь мен ні каў. Ка ля ста 
кні жак, са бра ных з да па мо гай ча со пі са 
«Вя сёл ка», вы да вец тва «Мас тац кая лі-
та ра ту ра», Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі і ін-
шых даб ра дзей ных ар га ні за цый, ста нуць 
доб ры мі да па мож ні ка мі не толь кі ў вы-
ву чэн ні бе ла рус кай мо вы, а і за сва ен ні 
бе ла рус кіх рэа лій, ар га ні за цыі ве ча роў, 
кан цэр таў і ін шых ма са вых ме ра пры ем-
стваў, якія з ах во тай ла дзяць бе ла рус-
ка моў ныя ра бот ні кі сад ка не толь кі для 
сва іх вы ха ван цаў, а і для жы ха роў Бе-
ла сто ка. Акра мя та го, дзет кі атры ма юць 
бе ла рус кія цац кі і цу кер кі.

Ана толь БА ЯР СКІ.

НА СВЯ ТЫ ТРАНС ПАРТ 
ТАК СА МА «АД ПАЧ НЕ»

У Мін ску ў су вя зі са змя нен нем рэ-
жы му пра цы шмат лі кіх пра мыс ло-
вых прад пры ем стваў го ра да ў пе-
ры яд на ва год ніх свят ска рэк ці ра ва-
на пра ца гра мад ска га транс пар ту, 
пра што па ве да мі лі ў дзяр жаў ным 
прад пры ем стве «Мінск транс».

Так, 31 снеж ня бу дзе змен ша на коль-
касць ру хо ма га скла ду ў га дзі ны пік на на-
ступ ных марш ру тах га рад ско га па са жыр-
ска га транс пар ту: аў то бус ных №№ 42, 61, 
64, 88С, 97, 107, 127, 144С; тра лей бус ных 
№№ 26, 27, 32, 77; трам вай ных №№ 3, 6. 
Ад мя ня ец ца вы ка нан не аба рот ных рэй-
саў: тра лей бус на га марш ру та №39 з ДС 
«Паў днё вы За хад» у 23.21; тра лей бус на-
га марш ру та №77 з ДС «Су ха ра ва-5» у 
23.19; аў то бус на га марш ру та №29 з ДС 

«Ка рас та я на вай» у 23.33. Ад мя ня ец ца ра-
бо та аў то бус на га марш ру та №122Э.

4-6 сту дзе ня ў Мін ску бу дзе змен ша на 
коль касць ру хо ма га скла ду ў га дзі ны пік 
на на ступ ных марш ру тах га рад ско га па-
са жыр ска га транс пар ту: аў то бус ных №№ 
2С, 42, 43Д, 61, 64, 84, 88С, 106, 127, 147, 
153, 159, 921; тра лей бус ных №№ 3Д, 5, 
8, 15, 30, 32, 33, 36, 44, 48, 53, 57, 59, 60, 
64, 77; трам вай ных №№ 3, 6, 11. Ад мя ня-
ец ца пра ца: аў то бус ных марш ру таў №№ 
122Э; 27Д, 98С (у вя чэр нія га дзі ны пік); 
тра лей бус ных марш ру таў №№ 26, 41Д; 
трам вай на га марш ру та № 9. 

РА ПУШ КА — 
ПАД ЗА БА РО НАЙ

Па ста но вай Мі ніс тэр ства пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя ў кра і не ўве дзе на за-
ба ро на на лоў лю еў ра пей скай ра-
пуш кі — што год, па чы на ю чы з 2016 
года, з 15 ліс та па да да 20 снеж ня.

Уста наў лен не за ба ро ны звя за на з 
тым, што гэ ты від быў вы клю ча ны з Чыр-
во най кні гі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ця пер 
з'яў ля ец ца да зво ле ным для зда бы чы. У 
ліс та па дзе-снеж ні ў еў ра пей скай ра пуш кі 
— пе ры яд не рас ту, а вы маць не рас ту ю-
чую ры бу з ва да ёмаў за ба ро не на. Гэ тая 
нор ма не ад люст ра ва на ў Пра ві лах вя-
дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі, па коль кі 
на мо мант за цвяр джэн ня іх у апош няй 
рэ дак цыі еў ра пей ская ра пуш ка яшчэ 
з'яў ля ла ся «чыр ва на кніж ным» ві дам. 
Змя нен не бу дзе ўлі ча на пры на ступ ным 
уня сен ні ка рэк тыў у гэ ты да ку мент.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

У СТУ ДЭН ТАЎ БНТУ 
З'Я ВІЦ ЦА НО ВЫ ІН ТЭР НАТ

Ад па вед ны кант ракт у част цы бу-
даў ніц тва «сту дэнц ка га ін тэр на та 
з вы ка ры стан нем бяз вы плат най 
кі тай скай да па мо гі» пад пі са ны ў 
Мі ніс тэр стве аду ка цыі Бе ла ру сі.

Як рас ка заў на мес нік мі ніст ра аду-
ка цыі Сяр гей РУ ДЫ, ін тэр нат бу дзе па-
бу да ва ны ў ме жах пра спек та Дзяр жын-
ска га, ву ліц Ся маш кі і Чур лё ні са. Кі тай-
скі бок вы дзе ліў на рэа лі за цыю пра ек та 
больш за $ 40 млн. Уз вя дзен не аб' ек та 
да ру ча на «25 кам па ніі кі тай скай Кар па-
ра цыі па чы гу нач ным бу даў ніц тве».

Ін тэр нат раз лі ча ны на 1032 мес цы з 
раз мя шчэн нем на пер шым па вер се 
аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван ня, ам-
бу ла то рыі, ад мі ніст ра цый ных па мяш-
кан няў, па мяш кан няў для куль тур на-
ма са вых ме ра пры ем стваў і бы та во га 
аб слу гоў ван ня, фіз куль тур на-азда раў-
лен чых па мяш кан няў і ін шых.

Пла ну ец ца, што ў ін тэр на це бу-
дуць пра жы ваць сту дэн ты з Кі тая і 
Бе ла ру сі — усе яны на ву ча юц ца ў 
БНТУ. Бу даў ніц тва бу дзе за вер ша на 
да 1 сту дзе ня 2018 го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nikalaeva@zviazda.by
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Та кое ра шэн не за ма ца ва нае ў двух ад па вед ных да ку мен-
тах — Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і ў су мес ным гэ та га 
ве дам ства і Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны. 
Ска рыс тац ца пра вам вы да чы баль ніч ных, як іх на зы ва-
юць, мо жа ка ля 1 ты ся чы ме ду ста ноў пры ват най фор мы 
ўлас нас ці. На мо мант пад рых тоў кі ма тэ ры я лу ні вод ная з 
іх яшчэ не звяр та ла ся ў мі ніс тэр ства для на быц ця ад па-
вед ных блан каў. Зноў жа трэ ба пад крэс ліць, што раз мо ва 
ідзе аб пра ве, а не аба вяз ку пра да стаў ляць сва ім клі ен там 
па доб ную па слу гу.

На чаль нік ад дзе ла ме ды цын скай экс пер ты зы і рэ абі лі-
та цыі га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын скай 
да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Іры на КІ РЭ Е ВА тлу ма чыць ін шыя пад ра бяз нас ці.


