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Пры сут ных у за ле жур на ліс таў 

ён на зваў дзяр жаў ны мі людзь мі, 

але ад зна чыў іх «свое асаб лі вае 

мыс лен не» і «тое, што ў іх мо жа 

быць на той ці ін шы факт роз нае 

мер ка ван не». «Гэ та так са ма нар-

маль на, я гэ та доб ра ўспры маю. 

Я ка лісь ці га ва рыў, што ка лі мне 

рых ту юць на ра ду, пер шае пы тан-

не, якое за даю тым, хто рых та ваў: 

аль тэр на тыў нае мер ка ван не ёсць 

па пы тан ні? Ня ма — та ды на ра да 

ад мя ня ец ца, бо яе пра во дзіць ня-

ма сэн су. Та му вы пра ца ва на па-

зі цыя на ўзроў ні Прэ зі дэн та: аба-

вяз ко ва аль тэр на ты ва, аба вяз ко ва 

кан ку рэн цыя, су тык нен не ду мак, 

маз га вая ата ка, штурм — усё гэ та 

пра віль на. Я нар маль на ад но шу ся 

да та го, што ў гэ тай за ле іс ну юць 

роз ныя пунк ты гле джан ня, роз ныя 

мер ка ван ні», — вы ка заў ся Прэ зі-

дэнт.

Сва бо да сло ва 
пад па рад ку ец ца 
за ко ну

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў: заў сё ды лі чыў, што ўсе срод кі 

ма са вай ін фар ма цыі кра і ны не мо-

гуць быць пры ват ныя. А ў скла да-

ны пе ра ход ны пе ры яд трэ ба вель-

мі аку рат на іс ці, вы ра ша ю чы та кія 

пы тан ні, — «іс ці як па ля зе на жа ці 

па тон кім лё дзе».

Трэ ба за няц ца і ін тэр нэт-сек-

та рам — ак тыў ней вы хо дзіць з 

дзяр жаў най па зі цы яй і ў гэ тую 

бяз меж ную пра сто ру. «А там што, 

не на шы кад ры? І не ска жу, што 

яны леп шыя, чым на шы кад ры. 

Прос та мы гэ тае пы тан не ўпус-

ці лі. Ма ла гэ тым зай ма лі ся на 

дзяр жаў ным уз роў ні», — ак цэн-

та ваў ува гу кі раў нік кра і ны і даў 

да ру чэн не сур' ёз на па ду маць над 

гэтым пы тан нем.

Да рэ чы, Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

што «Ін тэр нэт у пэў най сту пе ні 

сці шыў ся апош нім ча сам». Ска-

ра ці ла ся коль касць аб раз лі вых 

вы каз ван няў на ад рас ме дый ных 

пер сон, якія пра цу юць у дзяр жаў-

ных СМІ.

«На рэш це вы ад чу лі, што та кое 

«сва бо да сло ва», асаб лі ва пра грэ-

сіў на на стро е ныя ў гэ тай за ле лю-

дзі. Уба чы лі, што та кое «сва бо да 

сло ва». Ска заў не тое — аб ра-

зяць яшчэ больш. Я не ўсё га ва-

ру. На ват у гэ тай за ле я не ма гу 

ска заць, як пі шуць і што ка жуць. 

Ня хай пра мя не — я ўжо пры вык. 

Але кож ны з вас атры маў, той, 

хто не за Лукашэн ку сло ва ска-

заў, а за дзяр жа ву, у якой прый-

дзец ца жыць ва шым дзе цям», — 

заўважыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

«Сва бо да сло ва ў лю бой дзяр жа ве 

аб ме жа ва ная за ко нам. Та му мы 

на вя дзём тут па ра дак», — за пэў-

ніў Прэ зі дэнт.

Рэ фор мы 
не спра вяд лі вас ці

Прэ зі дэнт вы ка заў сваю па зі-

цыю на конт рэ фор маў: «раз бу-

рыць да шчэн ту мно га ро зу му не 

трэ ба». Ён рас ка заў жур на ліс-

там — сам ка лісь ці вы сту паў за 

зме ны пас ля рас па ду Са вец ка га 

Са ю за ў ся рэ дзі не 90-х. Каб утры-

маць кра і ну ад аб ва лу ў той час, 

яму прый шло ся іс ці на вель мі ра-

шу чыя ме ры.

Ён вы ка заў мер ка ван не, што 

вяр тан не да Кан сты ту цыі 1994 го-

да, — гэ та рэ грэс. «Ка лі мы га-

во рым аб рэ фор мах, аб пе ра ме-

нах — гэ та не аб ход на пі саць пе-

рад усім у Кан сты ту цыі і раз ві ваць 

у за ко нах. Як мож на ка заць пра 

ры вок на пе рад і рэ фор мы і ў той 

жа час за клі каць да Кан сты ту цыі, 

якая дрэн на ся бе за рэ ка мен да ва-

ла?» — за даў пы тан не Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён пра ка мен та ваў пра па но вы 

аль тэр на тыў ных прэ тэн дэн таў 

на ўдзел у вы бар чай кам па ніі па 

рэ фор мах у пра мыс ло вас ці і ап-

ты мі за цыі ра бо чых мес цаў. Вы-

зва ле ным кад рам, на прык лад, 

пра па ноў ва юць іс ці ў ІТ. «Я гэ-

та пра чы таў пе рад на вед ван нем 

МТЗ. Стаю пе рад людзь мі, гля-

джу на гэ тыя ру кі і ду маю: ён жа 

ўсё жыц цё кру ціў гай кі, ка лу паў-

ся ў ру ха ві ках, транс мі сіі. Заўт ра 

яго (пад 50—60 га доў) вы кі нуць 

на ву лі цу, і ён ста не рэ зер вам для 

ай ціш ні каў?.. — абу рыў ся кі раў нік 

кра і ны. — Яны ду ма юць, пра што 

га во раць?».

На дум ку лі да ра кра і ны, ка-

лі па чаць та кія рэ фор мы, «яны 

скон чац ца праз год» — на род не 

вы тры мае не спра вяд лі вас ці. «Гэ-

та поў ны пе ра ва рот не толь кі ў 

гра мад стве і жыц ці на шым, але і 

ў ро зу мах лю дзей. Бе ла ру сы гэ-

та га не да пус цяць», — вы ка заў ён 

мер ка ван не.

* * *
Прэ зі дэнт за явіў, што ро ля Мі-

ніс тэр ства ін фар ма цыі ў кра і не бу-

дзе знач на па вя ліч вац ца і арыен-

та вац ца на дзяр жа ву. «Я ча ла век 

дзяр жаў ны, дзяр жаў нік, і гэ ту лі-

нію я бу ду пра соў ваць. Пры гэ тым 

ха чу пад крэс ліць — я аб са лют на 

не су праць пры ват най улас нас-

ці», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лука шэнка.

Прэ зі дэнт ары ен та ваў жур на-

ліс таў на сум лен ную і шчы рую 

раз мо ву. «Я па ві нен сыс ці з гэ тай 

за лы з ра зу мен нем та го, што за-

да во ліў ва шы за пы ты і па тра ба-

ван ні, ад ка заў на тыя пы тан ні, што 

не да юць спа кою, ад рэ ага ваў на 

тое, у чым вы ма е це па трэ бу і чым 

жы вя це, — ска заў ён. — Та ко га 

на ціс ку, як у гэ тыя дні Бе ла русь 

не ад чу ва ла за ўсе га ды свай го 

не за леж на га раз віц ця».

Пад час раз мо вы, якая доў жы-

ла ся больш за пяць га дзін, жур-

на ліс ты ме лі маг чы масць за даць 

пы тан ні і атры маць ад ка зы на кож-

нае з іх. Аб мяр коў ва лі геа па лі ты ку, 

праб ле мы вы ха ван ня мо ла дзі, ін тэ-

гра цый ных аб' яд нан няў, пра гно зы 

раз віц ця СМІ ў кра і не, бу ду чы ню 

тра ды цый ных ві даў СМІ...

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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«Сён ня ў Бе ла ру сі ство ра на сіс тэ ма 
ака зан ня вы со катэхна ла гіч най 

ме ды цын скай да па мо гі»
Га лоў ны кар ды ё лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя Бе ла ру сі, док тар ме ды цын скіх на вук, 

пра фе сар, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі Аляк сандр 

МРО ЧАК:

«Дзяр жа ва па він на кла па ціц ца пра зда роўе 

свай го на ро да і зра біць усё, каб у кра і не вы ка-

рыс тоў ва лі ся для ля чэн ня лю дзей са мыя су час ныя 

тэх на ло гіі, каб у ёй мож на бы ло вы ра шаць усе 

асноў ныя праб ле мы, не вы дат коў ваць рэ сур сы, 

ад праў ля ю чы сва іх гра ма дзян на ля чэн не за мя-

жой. Бо да ра жэй за ча ла ве чае жыц цё ні чо га ня ма.

Мы маг лі ака зац ца ў та кой сі ту а цыі, ка лі раз ва ліў ся Са вец кі Са юз. 

Да гэ та га вы со кія тэх на ло гіі кан цэнт ра ва лі ся ў ста лі цы той на шай 

радзі мы — Маск ве. Бы лі ство ра ныя буй ныя цэнт ры, та кія як Ба ку леў скі 

цэнтр кар дыя хі рур гіі (Ін сты тут сар дэч на-са су дзіс тай хі рур гіі АМН СССР 

імя А. М. Ба ку ле ва. — «Зв.»), Ча заў скі цэнтр кар дыя ло гіі (Усе са юз ны 

кар дыя ла гіч ны на ву ко вы цэнтр АМН СССР. — «Зв.»), ку ды пры яз джа-

лі гра ма дзя не Са вец ка га Са ю за, ка лі ім не маг лі ака заць да па мо гу ў 

рэс пуб лі цы. З рас па дам Са ю за на ту раль на аба рва ла ся і гэ тая маг чы-

масць — нам ста лі вы стаў ляць ра хун кі, коль кі гэ та бу дзе каш та ваць. 

І на жаль, каш туе гэ та вель мі до ра га, асаб лі ва ка лі раз мо ва ідзе пра 

скла да ныя, вы со ка тэх на ла гіч ныя апе ра цыі, з удзе лам вы со ка ква лі фі-

ка ва ных, пад рых та ва ных спе цы я ліс таў.

Та му мы па ча лі ўсё з ну ля — і сён ня па якас ці, па ўзроў ні апе ра цый 

ро бім не менш, чым гэ та бы ло ра ней на ўзроў ні ар га ні за цыі ме ды цын скай 

да па мо гі ў Са вец кім Са ю зе. І ро бім усё, што ро біц ца ця пер у све це.

І ка лі лі та раль на 15 га доў та му я ўдзель ні чаў у ка мі сіі па ад праў цы 

на шых гра ма дзян за мя жу для ля чэн ня па ру шэн няў рыт му, пры ро джа-

ных па ро каў сэр ца, для пра вя дзен ня скла да ных рэ кан струк цый ных 

апе ра цый на аор це і ін шых са су дах, то сён ня ўсё гэ та за бяс печ ва-

ец ца ў нас. І не толь кі ў ста лі цы — гэ тую да па мо гу ўжо аказ ва юць і 

на перы фе рыі. Спра ва ў тым, што пер шая пра гра ма дэ ма гра фіч най 

бяс пе кі (На цы я наль ная пра гра ма дэ ма гра фіч най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь на 2007—2010 га ды. — «Зв».) да ла маг чы масць ад крыць 

кар дыя  хірур гіч ныя ад дзя лен ні ва ўсіх аб лас ных цэнт рах. Мы за бяс пе-

чы лі пад рых тоў ку кад раў. По бач з на шы мі во пыт ны мі хі рур га мі, якія 

прай шлі па вы шэн не ква лі фі ка цыі за мя жой, ста я лі хі рур гі, якія сён ня 

пра цу юць у рэ гі ё нах. Гэ та зна чыць, ад бы ло ся кад ра вае, ма тэ ры яль нае, 

рэ сурс нае за бес пя чэн не — усё, што не аб ход на, каб паў на вар тас на 

пра ца ваў та кі цэнтр у воб лас ці.

Сён ня ство ра на сіс тэ ма ака зан ня вы со ка тэх на ла гіч най да па мо гі ў 

кра і не — тое, што на ват не аб мяр коў ва ла ся га доў 20 та му.

«Вель мі хо чац ца ве рыць, 
што гэ та не наш сцэ на рый»

Іне са ЗУБ РЫ ЛІ НА, На стаў нік го да — 2011:

— Пра гля да ю чы стуж кі на він у са цы яль ных сет-

ках, ло віш ся бе на дум цы, што ў га ла ве па ста ян на 

гу чыць ме ло дыя Вік та ра Цоя аб ча кан ні пе ра мен. 

Пра грэс зму шае ўсіх нас мя няц ца — ад гэ та га 

не сыс ці, але эва лю цыя не зна чыць рэ ва лю цыя, 

бо зме ны мо гуць быць фа таль ны мі... Свет сён-

ня — ня гле дзя чы на, зда ва ла ся б, гла ба лі за цыю, 

якая аб' яд ноў вае ўсіх (або стры жэ ўсіх пад адзін 

грэ бень) зна хо дзіц ца ў та кім дыс ба лан се і раз губ-

ле нас ці, што на ро зум пры хо дзяць хі ба толь кі ана ло гіі з на шэс цем вар-

ва раў, што раз бу ра юць цы ві лі за цыю, пе ра сту па юць праз каш тоў нас ці, 

куль ту ру па мя ці, тра ды цыі. Вель мі хо чац ца ве рыць, што гэ та не наш 

сцэ на рый, не сцэ на рый кра і ны, дзе дзей ні чае прын цып пе ра ем нас ці 

па ка лен няў і за ха ван ня най леп шых да сяг нен няў мі ну ла га.

Амаль тра ці на су час на га на сель ніц тва на ра дзі ла ся ў су ве рэн най Бе-

ла ру сі. Гэ та юна кі і дзяў ча ты, якія ўспры ма юць рэ ча іс насць ужо з пунк ту 

гле джан ня жы ха роў са ма стой най еў ра пей скай дзяр жа вы. І, безу моў на, 

гэ тым ма ла дым лю дзям прый шоў час ак тыў на ўклю чац ца ў па лі тыч нае 

жыц цё кра і ны, але ду ма ю чы пра кан ку рэнт наз доль насць, аса біс тыя 

ам бі цыі і тан ную па пу ляр насць, не вар та за бы ваць пра тое, ча го нам 

каш та ва лі наш су ве рэ ні тэт і не за леж насць.

У гэ ты не ста біль ны час нам усім вар та ву чыц ца вы бу доў ваць дыя-

лог па ка лен няў на асно ве ўза ем на га да ве ру і па ва гі, дыя лог, які бу дзе 

са дзей ні чаць устой лі ва му раз віц цю кра і ны, дыя лог, у якім во пыт і іна-

ва цыі, муд расць і ра шу часць, асця рож насць і сме ласць зна хо дзяц ца 

ў гар мо ніі і зго дзе. І ка лі да слу хаць пес ню Цоя да кан ца, а не за цык лі-

вац ца на фра зе «Мы ча ка ем пе ра мен», з'яў ля юц ца но выя сэн сы: «Мы 

не мо жем пох вас тать ся мyдpостью глаз и yмелыми жестами pyк, нам 

не нyжно все это, что бы дpyг дpyга по нять,... и вдpyг нам становится 

стpашно что-то ме нять».

На ды шоў час пры слу хац ца да ся бе, па спра ба ваць спраг на за ваць 

сваё заўт ра, уз ва жыць усе «за» і «су праць», бо ла маць — не бу да-

ваць...

Мер ка ван ніМер ка ван ні

«Аба вяз ко ва аль тэр на ты ва, 
аба вяз ко ва кан ку рэн цыя, су тык нен не ду мак»

 У тэ му
Мі ністр ін фар ма цыі Ігар ЛУЦ КІ ад зна чыў: «Час дак лад на вы-

зна чыц ца са стра тэ гі яй дзяр жаў на га сек та ра ма са вай ін фар ма цыі, 

з асноў ны мі век та ра мі пры кла дан ня на шых сіл і срод каў».

Ігар Луц кі даў ха рак та рыс ты ку дзей нас ці не ка то рых ві даў СМІ. 

Тэ ле ба чан не ён пра па на ваў зра біць ін сты ту там, дзе бу дуць аб мяр коў-

ваць і вы ра шаць са цы яль ныя праб ле мы. Ства рэн не за баў ляль на га 

кан тэн ту, на яго дум ку, трэ ба пе ра даць спе цы я лі за ва ным твор чым 

май стэр ням і сту ды ям.

Не да стат ко ва, на яго дум ку, кант ра лю ец ца раз мер ка ван не рэ кла-

мы і да хо даў ад яе ў се ці ве. На вя дзен не па рад ку з гэ тым — ад на з 

най блі жэй шых за дач для Мі нін фар ма.

«Удас ка на лен не ра бо ты Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі. Мэ та — да біц ца, 

каб мы бы лі якас ным рэ гу ля та рам ва ўсіх сек та рах ма са вай ін фар ма-

цыі, больш эфек тыў на кант ра ля ва лі ме ды яп рас то ру, ста лі драй ве рам 

пе ра да вых ме ды я рэ сур саў і кар дыя на цый ным цэнт рам ін фар ма цый-

най ра бо ты для дзяр жаў ных ор га наў, каб ро ля мі ніс тэр ства бы ла і 

бач ная, і зра зу ме лая гра мад ству», — за вяр шыў Ігар Луц кі.

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

ВАШ ЗВА НОК 
ВАЖ НЫ

Тра ды цый на па су бо тах абл-

вы кан ка ма мi i Мiн скiм гар вы-

кан ка мам пра вод зяц ца пра-

мыя лi нii ў мэ тах па вы шэн ня 

эфек тыў нас цi ра бо ты са зва-

ро та мi гра ма дзян i юры дыч-

ных асоб, вы ка ра нен ня фак-

таў бю ра кра тыз му i ця га нi ны, 

па пе ра твор час цi, а так са ма 

для апе ра тыў на га вы ра шэн-

ня праб лем ных пы тан няў, 

якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 11 лiпе-

ня, з 9:00 да 12:00 пра вя дуць:

 На мес нiк стар шы нi Брэсц ка-

га абл вы кан ка ма Ва дзiм Iва на вiч 

АЛЬ ШЭЎ СКI. Тэл. 8 016 221 31 

21;

 на мес нiк стар шы нi Вi цеб ска-

га абл вы кан ка ма Ба рыс Сяр ге е вiч 

ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

  пер шы на мес нiк стар шы нi 

Го мель ска га абл вы кан ка ма Iгар 

Мi ка ла е вiч ЧАС НОК. Тэл. 8 023 

233 12 37;

 на мес нiк стар шы нi Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Вi таль Iо сi фа-

вiч НЯ ВЕ РА. Тэл. 8 015 273 56 44;

  на мес нiк стар шы нi Ма гi-

лёў ска га абл вы кан ка ма Рус лан 

Бары са вiч СТРА ХАР. Тэл. 8 022 

250 18 69;

  пер шы на мес нiк стар шы нi 

Мiнск ага абл вы кан ка ма Сяр гей 

Вiк та ра вiч ЛЯЎ КО ВIЧ. Тэл. 8 017 

500 41 60;

 стар шы ня Мiнск ага гар вы-

кан ка ма Ана толь Аляк санд ра вiч 

СIВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.


