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Бе ла русь хо ча блі жэй па зна ё міц ца з во пы там 
Са ве та Еў ро пы па мяс цо вым са ма кі ра ван ні

Пра гэ та за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы са 

стар шы нёй Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад 

Са ве та Еў ро пы Гуд рун Мос лер-Цёр нстром.

У па чат ку су стрэ чы кі раў нік дзяр жа вы па ві таў стар шы ню 

кан грэ са ў Бе ла ру сі і па дзя ка ваў ёй за ві зіт у «гэ ты цу доў ны во-

сень скі час». На яго дум ку, вель мі важ на, каб яна па зна ё мі ла ся 

з Бе ла рус сю і Мінск ам, каб мець улас нае ўра жан не пра кра і ну.

«Мяс цо вае са ма кі ра ван не, кі ра ван не рэ гі ё на мі — гэ та вель-

мі важ ная ў су час ным све це тэ ма. І тое, што Са вет Еў ро пы 

ўдзя ляе гэ та му вя лі кую ўва гу, да ра го га вар та. І мы ха це лі б 

блі жэй па зна ё міц ца з ва шым во пы там, та му цес на су пра цоў-

ні ча ем з кан грэ сам», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, круг лы стол па праб ле ма ты цы 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, які верх няя па ла та бе ла рус ка га 

пар ла мен та ра зам з Кан грэ сам мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад 

Са ве та Еў ро пы пра вя дзе 12 ве рас ня ў Мін ску, пры ня се пэў ную 

ка рысць не толь кі Бе ла ру сі, але і Еў ро пе ў цэ лым, а так са ма 

са мой ар га ні за цыі.

«Я ха цеў бы вас за пэў ніць, па дзя ка ваў шы за маг чы масць 

ар га ні за ваць у Мін ску па доб нае ме ра пры ем ства, што мы зро-

бім усё для та го, каб яно бы ло па спя хо вым, і вы ка на ем лю бое 

ва ша па жа дан не, якое ўзнік не па хо дзе пра вя дзен ня гэ та га 

ме ра пры ем ства», — да даў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ёсць 

пэў ны во пыт між рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва з Ра сі яй, Укра і най 

у рам ках транс гра ніч ных пра грам, а так са ма з кра і на мі Бал тыі. 

Прэ зі дэнт на га даў, што во сен ню ў на шай кра і не ад бу дзец ца 

два буй ныя ме ра пры ем ствы: су стрэ ча кі раў ні коў рэ гі ё наў Ра сіі, 

а по тым Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны. Кі раў нік дзяр жа вы 

за пра сіў стар шы ню кан грэ са на гэ тыя ме ра пры ем ствы, каб уба-

чыць вы ні кі рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва.

Стар шы ня кан грэ са вы ка за ла ўпэў не насць, што круг лы 

стол бу дзе па спя хо вым. «Для нас гэ та толь кі па ча так у на шых 

пра дук цый ных ад но сі нах у га лі не мяс цо ва га са ма кі ра ван ня», 

— да да ла яна.

Стар шы ня кан грэ са па дзя ка ва ла за да па мо гу ў ар га ні за цыі 

су стрэ чы Са ве ту Рэс пуб лі кі ў цэ лым і яго старшыні, а так-

 са ма ад зна чы ла ад кры тасць зно сін. На яе дум ку, се мі нар ста не 

ка рыс ным і для кан грэ са. «Мы са праў ды га то выя ву чыц ца ў 

вас. Я ве ру, што мы мо жам ву чыц ца ад но ў ад на го», — за яві ла 

Гуд рун Мос лер-Цёр нстром.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

 У тэ му
Ра ней са стар шы нёй Кан грэ са мяс цо вых і рэ гі я наль ных 

улад Са ве та Еў ро пы су стрэў ся стар шы ня Са ве та Рэс пуб-

лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч, па ве да мі ла Бел ТА. Пар ла мен та рый 

ад зна чыў, што ў апош нія га ды ра бо та з СЕ, ЕС і ў цэ лым 

з аб' яд на най Еў ро пай ак ты ві за ва ла ся, та му трэ ба зра біць 

усё, каб гэ тыя па зі цыі за ма ца ваць і раз ві ваць.

Ён так са ма за явіў, што ба кі ня дрэн на ру шы лі на пе рад 

у су пра цоў ніц тве ў сфе ры мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

«ХВА РО БА» 
АХО ВЫ ЗДА РОЎЯ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

апош нія паў го да ўсё гра мад ства 

бы ло ўзру ша на ста но ві шчам спраў, 

якое скла ла ся ў ме ды цы не. Учо ра на 

на ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка рас-

тлу ма чыў, што з мі ну ла га го да яму 

ста ла па сту паць ін фар ма цыя аб тым, 

што коль касць спраў ка руп цый на га

ха рак та ру ў ме ды цы не рэз ка ўзрас ла — 

амаль у два ра зы. «На жаль, фак-

 ты ка руп цыі зда ра юц ца ўсю ды, але 

ў ахо ве зда роўя праб ле ма ста ла не 

кроп ка вай, а скраз ной, як не ка то рыя 

ка за лі, сіс тэм най. Яна за кра ну ла не 

асоб ных чыноўнікаў, а прак тыч на ўсю 

вер ты каль — ад пры ват ні каў, ва ен-

ных, дзярж слу жа чых да Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, а мо жа быць, і вы-

шэй — след ства раз бя рэц ца, — ска-

заў бе ла рус кі лі дар. — Мною бы ла 

па стаў ле на прын цы по вая і цвёр дая 

за да ча: не знай сці «стрэ лач ні каў», а 

лі та раль на вы кар ча ваць гэ тую за ра-

зу да шчэн ту, да ка пац ца да га лоў ных 

ар га ні за та раў гэ та га без за кон ня».

Са мае важ нае, па вод ле слоў 

Прэ зі дэн та, — вы явіць пе рад умо вы і 

пры чы ны, якія пры вя лі да за вя дзен ня 

кры мі наль ных спраў, дзе фі гу ру юць 

дзя сят кі міль ё наў до ла раў зла чын ных 

срод каў.

Вы ні кі не су ця шаль ныя: амаль 

100 ча ла век тра пі лі пад след ства. 

«Па куль», — удак лад ніў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Кі раў нік дзяр жа вы пад-

крэс ліў, што суд вы зна чыць, хто і на-

коль кі ві на ва ты, але вы кры тыя фак ты 

су мнен няў не вы клі ка юць.

Ён так са ма ад зна чыў, што пры 

ўсёй маш таб нас ці апе ра тыў ных ме-

ра пры ем стваў Ка мі тэт дзяр жаў най 

бяс пе кі спра ца ваў спа кой на і аку рат-

на. На яго дум ку, ін шым сі ла ві кам 

трэ ба браць прык лад з та го, як мож на 

за бяс печ ваць вы ка нан не за ко наў і 

пры гэ тым не шко дзіць эка но мі цы і 

не ві на ва тым ра бот ні кам.

«Я ха цеў, каб усе ве да лі гэ тую 

ін фар ма цыю і не бы ло на ра кан няў: 

«На вош та так жорст ка?» Не ка то рыя 

так раз ва жа юць. Але гэ та зда роўе 

лю дзей, і гэ та вя лі кія гро шы, якія мы 

ўклад ва ем і якія сёй-той вы ра шыў 

пры сво іць праз цэ ны на мед тэх ні ку і 

ле кі», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Менш за ўсё кі раў нік дзяр жа вы хо-

ча, каб гэ тыя гуч ныя пра ва па ру шэн ні 

не га тыў на паў плы ва лі на стаў лен не 

гра мад ства да ай чын най ахо вы зда-

роўя. Та кія вы пад кі ні ў якай ме ры не 

па він ны кі даць цень на сум лен ных і 

пры стой ных ура чоў, якіх у нас боль-

шасць.

Та му Прэ зі дэнт за па тра ба ваў 

ад кры та аб мер ка ваць на на ра дзе 

праб лем ныя пы тан ні ме ды цын скай 

сфе ры, вы зна чыць шля хі іх вы ра шэн-

ня і прад мет на па ста віць за да чы на 

перс пек ты ву. Ён пад крэс ліў: ні хто не 

па ві нен быць па ка ра ны да рэм на, і па-

да зра ваць ні хто не мо жа ча ла ве ка 

не ві на ва та га. «Але та го, хто за блы-

таў ся ў ка руп цый най па ву ці не, мы 

ад туль вы цяг нем і пры зна чым ту ды, 

дзе ён па ві нен быць», — за явіў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Сло ва мі ніст ру
Мі ністр ахо вы зда роўя Ва ле рый 

Ма ла шка за явіў, што сіс тэ ма ахо вы 

зда роўя вы бу да ва на, пра цуе ста біль-

на і вы кон вае свае за да чы. Ра зам з 

тым за праб ле мы, якія на зваў Прэ зі-

дэнт, мі ніс тэр ства і аса біс та мі ністр 

ня суць поў ную ад каз насць, па цвер-

дзіў Ва ле рый Ма ла шка.

Па вод ле яго слоў, з'яў лен ню ка-

руп цыі спры я лі са ма за спа ко е насць 

ад ста ноў чых вы ні каў, за ліш няя асця-

рож насць пры пры няц ці ра шэн няў, 

пра цяг ласць пра цэ дур за ку пак, ня-

доб ра сум лен насць асоб ных кі раў ні-

коў і за куп ні коў.

Мі ністр ахо вы зда роўя лі чыць ад-

ной са сва іх за дач зра біць ме ды цын-

скую да па мо гу не да ра гой для дзяр-

жа вы. Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў-

ся, якім чы нам гэ та мож на зра біць 

пры ство ра най ка руп цый най сіс тэ ме 

за ку пак ле каў і ме ды цын скай тэх ні-

кі. Ва ле рый Ма ла шка ад ка заў, што 

най перш не аб ход на лік ві да ваць пе-

рад умо вы ка руп цыі. Для гэ та га пра-

ве дзе на маш таб ная ра бо та ў зме не 

за ка на даў ства. Кі раў ні кам уста ноў 

да дзе на вя лі кая са ма стой насць пры 

на быц ці ле каў і тэх ні кі. Асаб лі вая ўва-

га ўдзе ле на ад бо ру кі раў ні коў, уз моц-

не ны кант роль за ад соч ван нем цэн, 

пра цэ дур за ку пак.

У цэ лым усе свае на ма ган ні мі ніс-

тэр ства на кі руе на тое, каб пра цэ ду ры 

дзяр жаў ных за ку пак бы лі праз рыс ты-

мі і зра зу ме лы мі, за пэў ніў Ва ле рый 

Ма ла шка. Сён ня ра бо та ка мі сій па 

за куп ках транс лю ец ца ў ін тэр нэ це.

Дру гая праб ле ма, якую вы лу чыў 

мі ністр ахо вы зда роўя, — гэ та за-

бес пя чэн не да ступ най і якас най ме-

ды цын скай да па мо гі для зні жэн ня 

за хва раль нас ці і смя рот нас ці ад не-

ін фек цый ных хва роб. Па сло вах чы-

ноў ні ка, для гэ та га змя ня ец ца ра бо -

та пер ша сна га звя на. У цэнт ры ўва гі — 

зда ро вы па цы ент і пра фі лак ты ка, 

дыс пан се ры за цыя. Да 2021 го да бу-

дзе ўка ра нё ны ін сты тут ура ча агуль-

най прак ты кі, за ка на даў ча пра пра-

цоў ва ец ца ўвя дзен не дня зда роўя, 

каб па цы ент за дзень, які дае най-

маль нік, прай шоў дыс пан се ры за цыю 

і ўсе не аб ход ныя аб сле да ван ні.

У мі ніс тэр стве пад лі чы лі, што ка лі 

лю дзей з вы со кай ры зы кай ін фарк таў 

і ін суль таў бу дуць за бяс печ ваць ле ка мі 

са зніж кай у 50 %, а да гэ та га да дас-

ца ля чэн не ў дзён ных ста цы я нар ных 

па лі клі ні ках, то гэ та бу дзе каш та ваць 

як мі ні мум у тры ра зы тан ней, чым 

ля чыць іх паз ней у баль ні цы. Усе не аб-

ход ныя прэ па ра ты — ай чын ныя.

Што да ты чыц ца па ве лі чэн ня ся-

рэд няй пра цяг лас ці жыц ця, то Ва ле-

рый Ма ла шка ад зна чыў, што да вы-

ра шэн ня праб ле мы вар та пры цяг ваць 

ін шыя га лі ны — хар чо вую на прык лад. 

Яшчэ ад на праб ле ма — рост па трэ-

бы ў но вых ві дах і аб' ёмах ме ды цын-

скай да па мо гі. Стаж пра ца здоль на га 

ўзрос ту рас це, а зна чыць, па вя ліч-

ва ец ца коль касць хра ніч ных па та ло-

 гій, на барацьбу з імі па трэб ныя ле кі. 

З мэ тай пад трым кі ай чын ных вы твор-

цаў пра пра цоў ва ец ца пы тан не га ран-

та ва най за куп кі на пра ця гу трох га доў 

ім парт аза мя шчаль ных прэ па ра таў на-

шых прад пры ем стваў. Вя дзец ца ра бо-

та і над па ве лі чэн нем экс пар ту.

Акра мя та го, па сло вах Ва ле-

рыя Ма ла шкі, не аб ход на ка рэн ным 

чы нам змя ніць сіс тэ му кант ро лю 

якас ці ме ды цын скай да па мо гі, ужо 

рас пра ца ва ны но выя кры тэ рыі. Да-

рэ чы, рас пра цоў ва ец ца цэнт раль-

ная сіс тэ ма элект рон най ахо вы зда-

роўя, якую мо гуць за пус ціць ужо 

ў 2021—2022 га дах.

Ад каз Прэ зі дэн та
Па за вяр шэн ні дак ла ду Ва ле рыя 

Ма ла шкі кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

су мнен не ў тым, што той зна ё мы з 

рас сле да ван ня мі ў ме ды цын скай 

сфе ры. «Вы лі чы це, гэ та нар маль-

на? Я за даў пы тан не: ча му гэ та ста-

ла маг чы мым? — спы таў бе ла рус кі 

лі дар. — Вось вы рас тлу мач це, каб 

лю дзі вас сён ня па чу лі і зра зу ме лі 

пры чы ну. Сі ту а цыя скла ла ся так: 

сот ня ня год ні каў тра пі ла пад след-

ства, але ж пра цуе 270 ты сяч. І пля-

ма на іх усіх ляг ла. У чым ві на ва тыя 

тыя лю дзі, якія сум лен на вы кон ва юць 

свой аба вя зак?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што пры на зна чэн ні звяр нуў ува гу 

Ва ле рыя Ма ла шкі на ка руп цый ны 

склад нік, а так са ма за па тра ба ваў вы-

ву чыць сі ту а цыю з цэ на ўтва рэн нем. 

Паз ней яму бы ло да ло жа на, што ўсё 

ў па рад ку. Але ж па фак це да ру чэн ні 

не бы лі вы ка на ны.

Ва ле рый Ма ла шка пры знаў ся, што 

апраўд вац ца тут ня ма чым, яму со-

рам на. Па сло вах мі ніст ра, яму цяж ка 

рас тлу ма чыць па во дзі ны та кіх кі раў-

ні коў, але ра зам з тым сіс тэ му пла ну-

юць мя няць, зра біць усё мак сі маль на 

праз рыс тым.

«Ва ле рый Ана толь е віч, гэ та ж у 

вас пад но сам. Ну вы ку ды гля дзе лі? 

— зноў спы таў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Бо там за тры ма ныя не па срэд-

на ва шы пад на ча ле ныя. Вы мне так 

вось шчы ра ска жы це, вы здоль ныя 

кі ра ваць мі ніс тэр ствам? Бо ка лі вы не 

здоль ныя, да лей бу дзе горш».

У ад каз мі ністр ахо вы зда роўя па-

абя цаў, што зро біць усё, каб вы пра-

віць не да хо пы і каб сіс тэ ма пра ца-

ва ла ста біль на. Кі раў нік дзяр жа вы 

за ўва жыў, што па хва ла між на род ных 

ар га ні за цый за кру жы ла га ла ву, та-

му ў мі ніс тэр стве пе ра ста лі звяр таць 

ува гу на скар гі лю дзей, чэр гі ў па лі-

клі ні ках, хам ства з бо ку ўра чоў. Ён 

па ра іў Ва ле рыю Ма ла шку вы ву чыць 

вод гу кі ў ін тэр нэ це — па іх мож на 

аца ніць ра бо ту сфе ры. Па вод ле слоў 

Прэ зі дэн та, гла баль ныя пос пе хі — 

гэ та вы дат на, але раз мо ва ідзе пра 

звы чай ных лю дзей.

Пы тан не пра тое, як та кое маг ло 

ад быц ца, Аляк сандр Лу ка шэн ка за-

даў і пер ша му на мес ні ку мі ніст ра ахо-

вы зда роўя Дзміт рыю Пі не ві чу.

На дум ку апош ня га, быў аслаб ле-

ны кант роль, не да гля дзе лі за ар га-

ні за цы я мі, якія ажыц цяў ля лі за куп кі, 

экс пер ты зу якас ці. Не змаг лі на ла-

дзіць сіс тэ му аб' ек тыў на га экс парт-

на га кант ро лю. Не бы ло яс на, што 

ра біць з афі ля ва ны мі кам па ні я мі, у 

за ка на даў стве гэ та не бы ло за ма ца-

ва на. Ён ад зна чыў, што сён ня пры 

за куп ках не аб ход на мець не каль кі 

мер ка ван няў, цэнт раў, каб не бы ло 

ўзгод не ных па зі цый, па коль кі гэ та ня-

се ў тым лі ку ка руп цый ную ры зы ку. 

Ён за пэў ніў, што ўсе най блі жэй шыя 

аў кцы ё ны і кон кур сы бу дуць вес ці ся 

ў руч ным рэ жы ме.

Фі наль нае сло ва бы ло за бе ла-

рус кім лі да рам: «Не дай бог мне да-

ло жаць хоць най мен шую за чэп ку па 

пер са на лі ях, па кі раў ніц тве Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя. Я бу ду на стой-

ваць на тым, каб па мно жы лі на тры. 

Мі ні мум атры ма е це ка э фі цы ент тры. 

Ка лі дзесь ці па блаж ка ка мусь ці бу-

дзе, то вам бу дзе па ве лі чэн не».

Па ча так на ступ на га го да — да гэ та-

га ча су ця пе раш няе кі раў ніц тва ахо вы 

зда роўя аба вя за на вы ра шыць праб-

ле мы. У па чат ку 2019-га ад бу дзец ца 

но вая вя лі кая раз мо ва на гэ тую тэ му.

Па вы ні ках на ра ды Прэ зі дэнт даў 

зго ду на на зна чэн не шэ ра гу кі раў ні-

коў у сфе ры ахо вы зда роўя. На па са-

ду на мес ні ка мі ніст ра ахо вы зда роўя 

ўзгод не ны Ба рыс Анд ра сюк.

Мі ка лай Ку дзянь чук уз год не ны на 

па са ду ге не раль на га ды рэк та ра вы-

твор ча-ганд лё ва га рэс пуб лі кан ска га 

ўні тар на га прад пры ем ства «Бел мед-

тэх ні ка».

На па са дзе ге не раль на га ды рэк-

та ра ганд лё ва-вы твор ча га рэс пуб лі-

кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства 

«Бел фар ма цыя» бу дзе пра ца ваць 

Ва лян ці на Іг на цен ка.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Фо рум рэ гі ё наўФо рум рэ гі ё наў  

Нас ча кае 
Ты дзень ін тэ гра цыі

Ён прой дзе на пя рэ дад ні 
пя та га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі

Пад час гэ та га тыд ня Ма гі лёў ская воб ласць бу дзе пры-

маць дэ ле га цыі і пра вя дзе са вет дзе ла во га су пра цоў ніц-

тва. Акра мя та го, за пла на ва ны злёт сту дэнц кіх атра даў 

і ма ла дзёж ная спар та кі я да.

«Ма ла дыя лю дзі бу дуць за дзей ні ча ны ў ра бо це ўсіх сек цый, 

каб аб мяр коў ваць пры яры тэ ты бу даў ніц тва Са юз най дзяр жа-

вы. Прой дзе ці ка вы ма ла дзёж ны фо рум з удзе лам дэ ле га цый 

з роз ных рэ гі ё наў дзвюх дзяр жаў. Ча ка ец ца ад кры ты дыя лог, 

пад час яко га мы пад вя дзём вы ні кі су пра цоў ніц тва і па ста вім 

за да чы на ся рэд не тэр мі но вую перс пек ты ву», — ад зна чы ла на-

мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Мар' я на ШЧОТ КІ НА на па ся джэн ні бе ла рус ка га і 

ра сій ска га ар га ні за цый ных ка мі тэ таў па пад рых тоў цы і пра-

вя дзен ні фо ру му ў Ма гі лё ве. Бы ло аб мер ка ва на, што, ка лі ў 

го ра дзе не хо піць мес цаў у гас ці ні цах, бу дуць за дзей ні ча ны 

маг чы мас ці Шкло ўска га, Ча вус ка га і ін шых су сед ніх ра ё наў.

На дзея АНІ СО ВІЧ



ДА ВЕД КА
Кан грэс мяс цо вых і рэ гі я наль ных улад Са ве та 

Еў ро пы — кан суль та тыў ны ор ган Са ве та Еў ро пы, 

які прад стаў ляе мяс цо выя і рэ гі я наль ныя ўла ды 

еў ра пей скіх дзяр жаў. На ліч вае 324 чле ны ад больш 

чым 200 ты сяч ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных 

адзі нак 47 дзяр жаў.


