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Транс план та цыя: 
ко ла до на раў 
па шы рыц ца

У лю тым споў ні ла ся 10 га доў 

з пер шай транс план та цыі сэр ца 

ў Бе ла ру сі. За гэ та дзе ся ці год дзе 

ай чын ныя транс план то ла гі за ня лі 

лі дар скія па зі цыі на пост са вец кай 

пра сто ры па коль кас ці пе ра са дак 

і ўвай шлі ў дзя сят ку най леп шых 

у све це па транс план та цыі сэр ца. 

На міль ён жы ха роў у на шай кра і не 

пры хо дзіц ца 51,7 транс план та цыі 

(для па раў на ння ў Ра сіі гэ ты па-

каз чык скла дае 10,1), а па каз чы кі 

ля таль нас ці і вы жы ва льна сці не 

са сту па юць еў ра пей скім. Ад мет-

на, што з кож ным го дам коль касць 

апе ра цый рас це, та му на спе лі зме-

ны і ў за ка на даў стве.

На вя сен няй се сіі бу дзе раз гле-

джа ны за ко на пра ект «Аб змя нен ні 

за ко на аб транс план та цыі ор га наў і 

тка нак». У пры ват нас ці, пра па ну ец-

ца па шы рыць ко ла асоб, якія ад но-

сяц ца да па тэн цы яль ных жы вых до-

на раў. Гэ та бу дуць не толь кі бра ты 

і сёст ры, дзя ду лі і ба бу лі, як ця пер, 

але пра дзя ду лі і пра ба бу лі. Так са ма 

за ко на пра ект пра ду гледж вае, што 

пра за бор ор га наў і тка нак у жы вых 

до на раў ме ды кі аба вяз ко ва па він-

ны ін фар ма ваць ор га ны ўнут ра ных 

спраў. Ро біц ца гэ та з мэ тай па пя-

рэ дзіць ня доб ра сум лен ныя здзел кі 

пры транс план та цыі.

Каб ад мо віц ца ад за бо ру ор га наў 

і тка нак пас ля смер ці, у на шай кра і-

не вар та за га дзя склас ці пісь мо вую 

за яву. Ка лі ж ча ла век пе ра ду мае і 

вы ра шыць за браць та кую за яву 

(а та кія вы пад кі зда ра юц ца), но вае

за ка на даў ства ўста но віць па ра дак 

вяр тан ня та ко га пісь ма і пе ра лік тых 

асоб, якія змо гуць гэ та зра біць. Акра-

мя та го, бу дзе ство ра ны адзі ны рэ-

гістр аб транс план та цыі, дзе бу дуць 

утрым лі вац ца звест кі аб тым, ка му 

яна пра ве дзе на, у ка го за бра ны ор-

га ны і ка му іх транс план ту юць.

Рэ пра дук тыў ныя 
тэх на ло гіі: уз рост 
до на раў па вя лі чыц ца

— У Бе ла ру сі ство ра на ад на з 

най леп шых на пост са вец кай пра-

сто ры сіс тэм па ахо ве зда роўя ма ці 

і дзі ця ці, а ў све це мы зай ма ем 25-е 

мес ца ся род 179 кра ін па ўмо вах 

кам форт нас ці для ма ця рын ства. 

Тым ча сам праб ле ма з рэ пра дук-

тыў ным зда роў ем іс нуе, — кан ста-

 туе Ва лян ці на Кур се віч. — Ка ля 14 % 

пар па ку ту юць на бяс плод дзе. 

Пры чым рас це як жа но чае, так і 

муж чын скае бяс плод дзе.

Яшчэ адзін важ ны за ко на пра-

ект, які раз гле дзяць дэ пу та ты на 

вя сен няй се сіі, — «Аб змя нен ні 

за ко на аб да па мож ных рэ пра дук-

тыў ных тэх на ло гі ях». За ка на даў цы 

пра па ну юць па шы рыць ко ла асоб, 

якія ад но сяц ца да не ана нім ных 

до на раў. Ця пер імі мо гуць стаць 

толь кі род ныя па цы ен та. Па коль-

кі ін сты тут ана нім ных до на раў у 

нас раз віц ця па куль не атры маў, 

то мяр ку ец ца, што не ана нім ны мі 

до на ра мі мо гуць стаць не толь кі 

сва я кі па цы ен та. Так са ма пра па-

ну ец ца ўнес ці па праў кі, якія да ты-

чац ца вы ка ры стан ня кле так ад на го 

до на ра ў да чы нен ні не больш чым 

да 20 па цы ен таў, якім пры мя ня-

юц ца да па мож ныя рэ пра дук тыў-

ныя тэх на ло гіі. Гэ та ро біц ца, каб 

вы клю чыць ве ра год насць су стрэч 

у бу ду чым асоб, пры за чац ці якіх 

вы ка рыс тоў ва лі ся па ла выя клет кі 

ад на го і та го ж до на ра.

Яшчэ ад на па праў ка ўно сіц ца па 

іні цы я ты ве След ча га ка мі тэ та: пры 

на ра джэн ні дзі ця ці ад су ра гат най 

ма ці не аб ход на ра біць яго ге не тыч-

ную экс пер ты зу. Гэ та да зво ліць па-

збег нуць у бу ду чым су до вых іс каў. 

Акра мя та го, пра па ну ец ца па вя лі-

чыць уз рост су ра гат най ма ці да 

49 га доў у тых вы пад ках, ка лі яна 

з'яў ля ец ца сва яч кай ся мей най па-

ры ці жан чы ны, якая ка рыс та ец ца 

до нар скай яй цак лет кай. Ця пер су-

ра гат най ма ці мо жа стаць жан чы на 

ва ўзрос це ад 25 да 35 га доў, якая 

ўжо мае дзі ця.

Так са ма Ва лян ці на Кур се віч рас-

ка за ла, якія пы тан ні ўзні ка лі пры да-

пра цоў цы за ко на пра ек та. У вы ні ку 

вы ра ша на па вя лі чыць уз рост муж-

чын-до на раў спер ма та зо і даў з 40 

да 50 га доў. Уз рост жан чын-до на раў 

яй цак лет кі так са ма па вя лі чыц ца да 

49 га доў, але толь кі ў тых вы пад ках, 

ка лі яна з'яў ля ец ца сва яч кай. У ас-

тат ніх вы пад ках уз рост за ста ец ца 

ра ней шы — ад 18 да 35 га доў.

За хоў ваць до нар скія клет кі мож-

на бу дзе больш за 10 га доў, бо су-

час ныя тэх на ло гіі да зва ля юць гэ та 

ра біць. Так са ма жан чы на мо жа за-

хоў ваць яй цак лет кі без ме ды цын скіх 

па ка зан няў, на прык лад, у вы пад ках, 

ка лі яна вы ра шае бу да ваць кар' е-

ру і ад клас ці ма ця рын ства. Акра мя 

гэ та га, пра цэ ду ру ЭКА пры не ана-

нім ным до нар стве па-ра ней ша му 

бу дуць ра біць толь кі ся мей ным 

па рам. Адзі но кія жан чы ны мо гуць 

ска рыс тац ца клет ка мі толь кі ана-

нім ных до на раў. Гэ та ро біц ца, каб у 

бу ду чым па збег нуць прэ тэн зій. Уз-

рост жан чы ны для пра цэ ду ры ЭКА 

не па вы ша ец ца і не зні жа ец ца — яе 

мож на вы ка наць да 49 га доў.

Сіс тэ му апе кі 
ўдас ка на ляць

Но ва ўвя дзен ні пра ду гле джа ны 

і ў Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб 

сям'і і шлю бе. Ад па вед ны за ко на-

пра ект рых ту ец ца да пер ша га чы-

тан ня. У пры ват нас ці, бу дзе ўве-

дзе на та кое па няц це, як шлюб ны 

да га вор. А змя ніць яго ці ска са-

ваць мож на бу дзе толь кі па ра-

шэн ні су да.

Пла ну ец ца ўдас ка на ліць сіс тэ му 

апе кі і па пя чы цель ства ў ад но сі нах 

да паў на лет ніх, якія пры зна ны не-

дзея здоль ны мі.

— Тэ ры та ры яль ныя ор га ны ахо-

вы зда роўя бу дуць ад каз ваць за не-

дзея здоль ных асоб, якія ма юць псі-

хіч ныя за хвор ван ні, ал ка голь ную ці 

нар ка тыч ную за леж насць. Ас тат нія 

асо бы, якія не ўвай шлі ў сфар мі ра-

ва ны Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 

пе ра лік, бу дуць зна хо дзіц ца пад 

апе кай ор га наў па пра цы, за ня тас ці 

і са цы яль най аба ро не, — ад зна чы-

ла Ва лян ці на Кур се віч.

Так са ма за ко на пра ект пра ду-

гледж вае, што апе ку над не паў-

на лет ні мі мож на не афарм ляць, 

ка лі баць кі з уваж лі вай пры чы ны 

ад сут ні ча юць і па кі да юць дзя цей 

на бліз кіх сва я коў на тэр мін да ад-

на го го да.

Ва лян ці на Кур се віч па ве да мі ла, 

што змя нен ні і да паў нен ні ў за кон 

«Аб ахо ве зда роўя» рых ту юц ца ў 

ад па вед нас ці з пла нам на бя гу чы 

год, у хут кім ча се за ко на пра ект 

па сту піць на раз гляд дэ пу та там. 

Асаб лі вую ўва гу ў ім пла ну ец ца 

ад даць па вы шэн ню якас ці і да ступ-

нас ці мед да па мо гі. Шмат пы тан няў 

бу дзе пры све ча на кант ра лю е ма му 

ля чэн ню ў ам бу ла тор ных умо вах 

та кіх хва роб, як ту бер ку лёз, ВІЧ-

ін фек цыя, ге па ты ты і рас се я ны 

скле роз.

Але на КРА ВЕЦ.

Сем ча ла век за пі са лі ся на пры-

ём гра ма дзян, які пра вёў у Дзяр-

жын ску стар шы ня Мі набл вы-

кан ка ма Ана толь Іса чан ка. Але 

гу бер на тар вы слу хаў і тых, хто 

з'я віў ся без па пя рэд ня га за пі су. 

Пры чым са сва і мі праб ле ма мі да 

Ана то ля Іса чан кі звяр ну лі ся жы-

ха ры не толь кі Дзяр жын ска га ра-

ё на, але і Мін ска, Уз ды. Пы тан ні, 

як заў сё ды, да ты чы лі ся са мых 

роз ных тэм: зя мель ных ад но сін, 

атры ман ня са цы яль на га жыл ля, 

эка ла гіч най аб ста ноў кі ў су вя зі з 

бу даў ніц твам ба за вай стан цыі ма-

біль на га апе ра та ра со та вай су вя зі, 

доб ра ўпа рад ка ван ня.

У пры ват нас ці, жы хар ка вёс кі Да-

бры нё ва па скар дзі ла ся на стар шы-

ню мяс цо ва га сель вы кан ка ма, які, на 

дум ку жан чы ны, за над та пры дзі ра ец ца 

да за яў ні цы, скла дае ад мі ніст ра цый-

ныя пра та ко лы за ні бы та не на леж нае 

ўтры ман не два ро вай тэ ры то рыі. Яна 

на ват вы клі ка ла ад па вед ную ка мі сію, 

якая пры зна ла са ні тар ны стан пад вор-

ка зда валь ня ю чым. Ра зам з тым на 

слай дах, якія пра дэ ман стра ва лі пад час 

пры ёму, бы ло ві даць, што двор за сме-

ча ны роз най не па трэб шчы най. «Ра зу-

мею, што маг чы ма, не ха пае гро шай 

па фар ба ваць дом, пе ра крыць дах, але 

эле мен тар ны па ра дак на ся дзі бе мож-

на на вес ці», — рэ зю ма ваў Ана толь Іса-

чан ка. Кі раў нік цэнт раль на га рэ гі ё на 

да ру чыў прад стаў ні кам ад па вед ных 

служ баў яшчэ раз пра ве рыць са ні тар-

ны стан ка ля до ма.

Жы хар цы Мін ска, якой да стаў ся 

баць коў скі дом у ад ной з вё сак Дзяр-

жын ска га ра ё на, пе ра шка джа юць 

дрэ вы, што ўзвыш аюц ца на мя жы яе 

ўчаст ка. Маў ляў, у ага ро дзе ні чо га не 

рас це, бо бя ро зы да лё ка і глы бо ка 

пус ці лі ка ра ні. За яў ні ца па тра ба ва ла 

іх спі ла ваць. Ра бот ні кі Мінск ага ляс-

га са пра во дзі лі аб сле да ван не дрэў і 

прый шлі да вы сно вы, што яны не з'яў-

ля юц ца ава рый ны мі. «Ня хай ву чо ныя 

яшчэ раз вы едуць на мес ца і да дуць 

за клю чэн не, на коль кі ка ра ні ўплы ва юць 

на ўра джай насць, — да ру чыў Ана толь 

Іса чан ка. — Пас ля гэ та га мож на бу дзе 

пры маць ме ры».

Мін ча не Ва сіль Аляк санд ра віч і яго 

су сед Ві таль за не па ко е ны, што по бач 

з іх да ма мі, якія яны на бы лі ў Дзяр жын-

скім ра ё не, кам па нія ма біль на га апе-

ра та ра пла нуе ўзвес ці выш ку со та вай 

су вя зі. На дум ку за яў ні каў, гэ та не са-

мым леп шым чы нам паў плы вае на эка-

ло гію. Акра мя та го, яны за кла по ча ны, 

што аб' ект не бяс печ ны для зда роўя. Як 

рас тлу ма чы лі спе цы я ліс ты, учас так для 

бу даў ніц тва выш кі вы дзе ле ны за кон-

на. А прад стаў нік ма біль на га апе ра та ра 

пра дэ ман стра ваў на яў насць усіх не аб-

ход ных да ку мен таў і ад па вед ных экс-

пер тыз. Спра ва ў тым, што ўзвя дзен не 

гэ та га аб' ек та — не пры ха маць кам-

 па ніі. Ён не аб ход ны, каб аха піць со та-

вай су вяз зю ўчас так да ро гі, па якой па-

едуць за меж ныя гос ці на ІІ Еў ра пей скія 

гуль ні. Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма да-

ру чыў усім за ці каў ле ным ба кам пісь-

мо ва вы клас ці свае прэ тэн зіі і до ва ды 

лі та раль на па пунк тах. Гэ та да зво ліць 

спе цы я ліс там хут чэй пра ана лі за ваць 

сі ту а цыю і зра біць за клю чэн не. Па куль 

жа бу доў ля бу дзе пры пы не на.

У ня прос тую сі ту а цыю тра пі ла жы-

хар ка Фа ні па ля Ва лян ці на Ні ка дзі маў-

на. Жан чы на з'яў ля ец ца апе ку ном не-

дзея здоль най сяст ры, якая жы ве ў яе 

до ме. Ра зам з тым у псі хіч на хво рай 

сва яч кі ёсць аса біс тае жыл лё, якое ў 

ця пе раш ні час пус туе. За яў ні ца хо ча 

яго здаць па да га во ры па жыц цё ва га 

ўтры ман ня, каб ча ла век, які бу дзе да-

гля даць сяст ру, зра біў ра монт, пры вёў 

ся дзі бу ў па ра дак. Ад нак у яе ёсць уну-

кі, якія у вы пад ку смер ці ба бу лі ўсту-

пяць у пра вы спад чы ны. І та ды яны 

за па тра бу юць, каб рэн тап ла цель шчык 

вы зва ліў па мяш кан не, рас тлу ма чыў гу-

бер на тар за яў ні цы. Спе цы я ліс ты абл-

вы кан ка ма да дат ко ва вы ву чаць сі ту а-

цыю і да дуць ад каз.

Юлія Вік та раў на ха дай ні ча ла аб 

вы дзя лен ні са цы яль на га жыл ля свай-

му бра ту — ін ва лі ду ІІ гру пы. Спра ва ў 

тым, што яшчэ ў 1990 га дах мі ну ла га 

ста год дзя дом, дзе жы ла сям'я, знес лі. 

Ха ты ня ма, а па паш пар це хло пец там 

пра пі са ны. Та му і ўзні ка юць скла да нас-

ці. Ана толь Іса чан ка да ру чыў вы ву чыць 

пы тан не спе цы яль на ство ра най ка мі сіі з 

удзе лам срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

— Сі ту а цыя не ад на знач ная. І тут усе 

част ко ва ві на ва тыя. Але пы тан не не аб-

ход на вы ра шыць. Га лоў нае — гля дзець 

глы бей, каб пра віль на ўя віць сі ту а цыю і 

яе вы ні кі для кож на га з ба коў, — рэ зю-

ма ваў гу бер на тар.

Усе пы тан ні, якія пад ня лі гра ма дзя-

не, дэ та лё ва пра ана лі зу юць ад па вед-

ныя служ бы Мі набл вы кан ка ма, і за яў ні-

кі атры ма юць кам пе тэнт ныя ад ка зы ва 

ўста ноў ле ныя за ко нам тэр мі ны.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Мыт ныя 
пра цэ ду ры 

бу дуць спро шча ны
Пла ну ец ца, што для гас цей і ўдзель ні каў Еў ра пей-

скіх гуль няў пры пе ра ся чэн ні мя жы Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь бу дуць ар га ні за ва ны асоб ныя ка на лы ру ху, 

па зна ча ныя ін фар ма цый ны мі анш ла га мі. Акра мя 

та го, з Дзяр жаў ным мыт ным ка мі тэ там Бе ла ру сі 

і Дзяр жаў ным па гра ніч ным ка мі тэ там кра і ны Ды-

рэк цы яй ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бы ла да сяг ну тая 

да моў ле насць аб пе ра мя шчэн ні асоб ных ка тэ го рый 

та ва раў, што пе ра мя шча юц ца спарт сме на мі, у пэў-

ных аў та да рож ных пунк тах мыт на га афарм лен ня. 

На зва ныя ме ры да зво ляць ажыц ця віць мыт ныя 

апе ра цыі ў да чы нен ні да та ва раў, што пе ра мя шча-

юц ца ў рам ках Еў ра пей скіх гуль няў, у мак сі маль на 

ка рот кія тэр мі ны, па ве дам ля ец ца на афі цый ным 

сай це ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

«Для тлу ма чэн ня ўдзель ні кам і гас цям Еў ра пей скіх 

гуль няў мыт ных пра ві лаў, якія дзей ні ча юць на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, мыт ным упраў лен нем Ды рэк цыі пад рых та ва на 

ін струк цыя па мыт ных пы тан нях і гру за пе ра воз ках, — рас-

ка за ла сай ту на чаль нік мыт на га ўпраў лен ня Ды рэк цыі 

Ма рыя СТА ШЭЎ СКАЯ. — Гэ та свое асаб лі вы да вед нік, 

які змя шчае дэ та лё вую ін фар ма цыю аб мыт ных пра цэ-

ду рах і пра ві лах, якія ўжы ва юц ца ў да чы нен ні да та ва раў, 

што бу дуць пе ра мя шчац ца це раз мыт ную мя жу ў рам-

ках пра вя дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў. Тэкст да ку мен та 

ўзгод не ны з ДМК і раз ме шча ны на афі цый ным сай це 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў на анг лій скай і рус кай мо вах». 

Ма рыя Ста шэў ская ад зна чы ла, што пад рых тоў ка та ко-

га да ку мен та з'яў ля ец ца стан дарт най пра цэ ду рай пры 

ар га ні за цыі між на род ных спар тыў ных ме ра пры ем стваў. 

Пры яго рас пра цоў цы быў вы ву ча ны во пыт І Еў ра пей скіх 

гуль няў 2015 го да ў Ба ку, Алім пій скіх гуль няў у Со чы 

(2014), Рыа-дэ-Жа нэй ра (2016), Пхёнч ха не (2018) і ін шых 

буй ных ме ра пры ем стваў.

Так са ма ў Ды рэк цыі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў на га да лі, 

што ле тась кі раў ніц тва мыт ных ор га наў Бе ла ру сі анан са-

ва ла пры няц це шэ ра гу мер па са дзей ні чан ні ў ар га ні за цыі 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Гэ та, на прык лад, ма дэр ні за цыя 

пунк таў про пус ку це раз дзяр жаў ную мя жу і аб наў лен-

не іх ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, спро шча ны па ра дак 

мыт на га дэк ла ра ван ня пры ча со вым уво зе транс парт ных 

срод каў для аса біс та га ка ры стан ня і пе ра мя шчэн ні та ва-

раў спарт сме на мі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

НА ПА РАД КУ ДНЯ — ПЫ ТАН НІ АХО ВЫ ЗДА РОЎЯ

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

СПІ ЛА ВАЦЬ НЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬ
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Шэ раг за ко на пра ек таў са цы яль на га бло ка, што да ты чац ца 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя, бу дзе раз гле джа ны на вя сен няй се сіі 

пар ла мен та, якая ад кры ец ца 2 кра са ві ка. У пры ват нас ці, зме ны 

за кра нуць та кія сфе ры, як транс план та цыя і да па мож ныя 

рэ пра дук цый ныя тэх на ло гіі, а так са ма шлюб і сям'ю. 

Пра гэ та рас ка за ла на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 

ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Ва лян ці на КУР СЕ ВІЧ.


