
для па цы ен таў. Зда ро вы спо саб 

жыц ця па ві нен лі чыц ца ба за вай 

пра фе сій най якас цю для бу ду ча га 

ме ды ка. Вось я ба чу вас усіх, і на-

ват дзіў на — у ідэа льнай фор ме. 

Вось та кія і за ста вай це ся, па стаў це 

пе рад са бой та кую за да чу», — па-

пра сіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Для гэ та га, упэў не ны ён, шмат 

не трэ ба. Та ды і лю дзям бу дзе пра-

сцей рас тлу ма чыць, што фі зіч нае 

зда роўе трэ ба бе раг чы заўж ды.

«Пра віль на хар ча вац ца, не піць і 

не ку рыць... Не ра зум ны той, хто ку-

рыць. Лад на, вы піў там — сла вя не 

на ву чы лі нар маль на піць, — па жар-

та ваў Прэ зі дэнт. — Але не праз мер-

на». Ку рэн не ж Аляк сандр Лу ка шэн-

ка на зваў «ка та стро фай». «Мар на-

ваць ве лі зар ныя гро шы, ся дзець і 

смак таць гэ ту па пя рос ку, а не ка то-

рыя два пач кі на дзень вы кур ва юць... 

Не ра бі це гэ та га! Ка лі нех та па чаў, 

кінь це за раз, по тым бу дзе скла да-

на», — па ра іў ён мо ла дзі.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы да-

ру чыў сту дэн там зай мац ца фіз куль-

ту рай, і са мае га лоў нае — свое ча-

со ва пра хо дзіць аб сле да ван ні.

Зу сім хут ка сту дэн ты, якія су-

стрэ лі ся з Прэ зі дэн там, атры ма юць 

дып ло мы, да дуць клят ву бе ла рус-

ка га ўра ча і пры сту пяць да сва іх 

не па срэд ных аба вяз каў. «Я вель мі 

ха чу, каб ваш ме ды цын скі шлях быў 

год ны і па спя хо вы, каб на ўсім яго 

пра ця гу не бы ло стра ча на са мае га-

лоў нае — пра фе сій ны ін та рэс. Вы 

тыя, ка му да ве ра ны са мы каш тоў ны 

pэcypс кра і ны — зда роўе на ша га 

на ро да. А вы клад чы кам ха чу па жа-

даць, каб да вас з го ду ў год пры хо-

дзі лі доб рыя сту дэн ты. Ра зум ныя, 

чыс тыя сэр цам, якія жа да юць змя-

ніць гэ ты свет і вы ра та ваць кож нае 

ча ла ве чае жыц цё», — за вяр шыў 

сваю пра мо ву кі раў нік дзяр жа вы.

*  *  *
Пас ля вы ступ лен ня Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за пра сіў аў ды то рыю за-

даць яму пы тан ні. Ад но з пер шых 

да ты чы ла ся эка ла гіч най бяс пе кі 

для Бе ла ру сі.

«Маё крэ да — 
пры ро да»

Прэ зі дэнт ад ка заў, што са мая 

вя лі кая вар тасць на шай кра і ны — 

пры род нае ба гац це і пры га жосць. 

«Мы не без не да хо паў, я гэ та не 

горш за ін шых ба чу і вель мі шчыль-

на гэ тым зай ма ю ся», — да даў ён і 

рас тлу ма чыў, на коль кі гэ тая праб-

ле ма важ ная для яго аса біс та.

«Ка лі мя не на зы ва юць пра су-

ну тым аг ра ры ем, я час та на ват 

сва ім ка ле гам-прэ зі дэн там ка-

жу: кінь це, які я спе цы я ліст! Так, 

я вяс ко вы му жык, усё ра біў сам, 

баць кі не бы ло, та му да во дзі ла ся 

пра ца ваць, — па дзя ліў ся дум ка мі 

кі раў нік дзяр жа вы. — Ву чыў ся, кі-

ра ваў прад пры ем ствам (не толь кі ў 

сель скай гас па дар цы), але ка лі вы 

хо ча це ве даць маё крэ да, то яно — 

пры ро да. Чыс ці ня пры ро ды, дрэ вы, 

якія я пры му шаю, па чы на ю чы ад 

чле наў ура да і за кан чва ю чы сту-

дэн та мі і школь ні ка мі, вы са джваць, 

як мы гэ та не ка лі ра бі лі. Мы па він-

ны гэ та ра біць сва і мі ру ка мі, тым 

больш мы мо жам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўспом ніў 

свае па раў наль на ня даў нія ўра жан-

ні ад па езд кі па Грод не, дзе ста рыя 

да мы па та на юць у зе ля ні не, а на 

но выя мік ра ра ё ны со рам на гля-

дзець: «Кле так гэ тых па на ста ві лі, і 

ні дзе ня ма ні вод на га дрэ ва». Па яго 

да ру чэн ні дрэ вы там бы лі вы са джа-

ны ўжо ўво сень.

«Я ча ла век, крэ да яко га — пры-

ро да, — паў та рыў Прэ зі дэнт. — Та-

му і аса біс та, і каб за ха ваць гэ ту 

чыс ці ню Cінявокай, нам трэ ба зай-

мац ца ахо вай на ва коль на га све ту, 

перш за ўсё — пры ро ды».

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

пры ім ство ра на Ін спек цыя па ахо ве 

жы вёль на га і рас лін на га све ту, якая 

па спя хо ва зма га ец ца з бра кань ер-

ствам у ля сах, на рэ ках і азё рах, ён 

аса біс та кант ра люе ад вод зя мель 

сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня 

для бу даў ніц тва. «Мы па він ны збе-

раг чы тое, што нам да ста ла ся ад на-

шых прод каў... Гэ та мае са праўд ныя 

ад но сі ны. І ў гэ тым кі рун ку мы бу дзем 

вель мі сур' ёз на пра ца ваць», — па абя-

цаў Аляк сандр Лу ка шэн ка мо ла дзі.

Прэ зі дэнт да ру чыў 
раз гле дзець пы тан не 
па мі ла ван ня 
па ар ты ку ле 328

Аб гэ тым ён па ве да міў, ад каз-

ва ю чы на пы тан не пра ба раць бу з 

про ці праў ным кан тэн там у ін тэр нэ-

це, асаб лі ва па про да жы нар ка тыч-

ных рэ чы ваў. На дум ку Прэ зі дэн-

та, вы яў лен не і бла кі роў ка та ко га 

кан тэн ту пра во дзіц ца не да стат ко ва 

эфек тыў на.

«Не та му, што мы не ўме ем гэ та-

га ра біць. Мы пры ня лі вель мі жорст-

кія ме ры па ба раць бе з нар ко ты-

ка мі. Я ра зу мею, што ад на спра ва 

вы раб ляць нар ко ты кі, дру гая — іх 

рас паў сюдж ваць, а трэ цяя — ужы-

ваць. На пэў на, мы не да аца ні лі, што 

ўжы ван не нар ко ты каў — гэ та шмат 

у чым хва ро ба, гор шая, чым піць-ку-

рыць», — па дзя ліў ся дум ка мі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён пе ра ка на ны, што хлоп цы і 

дзяў ча ты трап ля юць у за леж насць 

перш за ўсё праз па ту ран не баць-

коў. «Пер са наль на кож на га ча ла ве-

ка раз гле дзім, і там, дзе мож на, — 

на па ру кі баць кам. І крый бо жа, зноў 

тра пяць — ра зам з баць ка мі пой дуць 

у тую ка ло нію. Гэ та бя да. Але пас ля 

пры няц ця ад па вед ных жорст кіх мер 

у нас коль касць гэ тых зла чын стваў 

знач на ска ра ці ла ся», — ад зна чыў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Ён звяр нуў ува гу, што ў тран зіт най 

кра і не, дзе сін тэ тыч ныя рэ чы вы трап-

ля юць час цей за ўсё праз За ход нюю 

Еў ро пу, а бія ла гіч ныя нар ко ты кі — 

праз Ра сію з Цэнт раль най Азіі, асаб-

лі ва цяж ка. А спро бы кант ра ля ваць 

ін тэр нэт вы клі ка юць аб ві на вач ван ні 

ў «дык та ту ры».

«У мя не ад на прэ тэн зія да ін тэр-

нэ ту: ка лі ты там вы ла яў ся, пад пі шы-

ся. З се ці ва трэ ба пры браць тое, што 

са дзей ні чае нар ка ма ніі, тэ ра рыз му 

і па доб ным рэ чам. Маг чы ма, нам і 

да вя дзец ца ка лісь ці пры маць та кое 

ра шэн не, але, хут чэй за ўсё, пас ля 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў, каб нас не аб-

ві на ва ці лі ў ад сут нас ці маг чы мас ці са-

ма вы яў лен ня», — па ве да міў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ён ад даў на леж нае спе цы я ліс там, 

якія на ву чы лі ся аба ра няць ін тэр нэт-

пра сто ру, але ад зна чыў: па куль што 

ў гэ тай сфе ры ёсць над чым пра ца-

ваць.

Мы здоль ныя на цуд
Сту дэнт з Із ра і ля, які атрым лі вае 

ў Бе ла ру сі дру гую вы шэй шую аду-

ка цыю, спы таў Прэ зі дэн та, ці мож на 

па доў жыць тэр мін, на пра ця гу яко га 

за меж ныя гра ма дзя не, што пры яз-

джа юць у Бе ла русь пра ца ваць або 

на ву чац ца, па він ны за рэ гіст ра вац ца 

па мес цы пра жы ван ня. Ця пер гэ та 

не аб ход на зра біць ця гам пя ці дзён. 

«Гэ та га ча су да стат ко ва, але скла-

да на, ка лі ўлі чыць, што мы па він ны 

прай сці ме ды цын скі агляд, афор міць 

не ка то рыя да ку мен ты, за ся ліц ца ў 

ін тэр нат або ў здым ную ква тэ ру», — 

ар гу мен та ваў су раз моў нік.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў, 

што ра шэн не па доў жыць гэ ты тэр мін 

да 10 дзён бу дзе пад пі са на ім ужо ў 

най блі жэй шы па ня дзе лак.

Ка рыс та ю чы ся на го дай, Прэ-

зі дэнт рас ка заў, як у Бе ла ру сі ля-

чыў ся бы лы кі раў нік па лі тыч най 

раз вед кі Із ра і ля «Ма сад».

«Я не як з ім су стра каў ся даў но, 

ён пры яз джаў да нас, у нас бы лі 

доб рыя ад но сі ны, хоць мы пра ца-

ва лі ў роз ных плос кас цях. І гэ ты 

ча ла век за хва рэў. Яму бы ло за 

70 га доў. Яму па трэб на бы ла пе-

ра сад ка ор га на. Ён па ехаў у Злу ча-

ныя Шта ты Аме ры кі. Там ад мо ві лі 

з-за ўзрос ту. Увесь За хад ад мах-

нуў ся. Ён да мя не. Зво ніць мі ністр: 

што бу дзем ра біць? Хва ро ба цяж-

кая, за цяг ну лі, усё мо жа быць, але 

ўсе ад мо ві лі ся. І мы яго па спя хо ва 

пра апе ры ра ва лі. Вось вам — на ша 

ме ды цы на, на шы ма ла дыя хлоп цы, 

якія здзейс ні лі подз віг, па да рыў шы 

ча ла ве ку га ды жыц ця», — з го на-

рам ска заў Прэ зі дэнт.

На ша ахо ва зда роўя мо жа ра-

біць усё, рэ зю ма ваў кі раў нік дзяр-

жа вы. «Трэ ба толь кі даць ура чам 

са мае вы со ка тэх на ла гіч нае аб ста-

ля ван не. І мы ўзя лі курс на тое, каб 

уз бро іць на шых ура чоў усім не аб-

ход ным. І яны бу дуць ра біць цу ды. 

І гэ та перш за ўсё. А по тым — жыл-

лё, за роб кі і ін шае».

Стра ха вая ме ды цы на 
бу дзе. Але не ад ра зу

Ад но з пы тан няў з бо ку сту дэн таў 

да ты чы ла ся маг чы мас ці ўвя дзен ня 

ў Бе ла ру сі сіс тэ мы аба вяз ко ва га 

ме ды цын ска га стра ха ван ня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да-

міў, што ён пры хіль нік раз віц ця 

стра ха вой ме ды цы ны. «Але ад ра-

зу нель га, трэ ба, каб лю дзі бы лі да 

гэ та га пад рых та ва ныя, — рас тлу-

ма чыў ён. — Ве даю, ме ды кі лі чаць, 

што яно (стра ха ван не. — «Зв.») па-

він на быць аба вяз ко вае і як ма га 

хут чэй. Маў ляў, яны (ура чы) ста-

нуць ба га тыя праз гэ та. Але ці ў 

ста не на шы лю дзі бу дуць за гэ та 

за пла ціць?»

Най перш трэ ба па вя лі чыць да-

хо ды і за роб кі лю дзей удвая, да даў 

Прэ зі дэнт. «Ці да зво ліць гэ та зра-

біць эка но мі ка? — за даў ён ры та-

рыч нае пы тан не. — Так, доб ра — 

стра ха вая ме ды цы на: скі нуў на лю-

дзей і бы вай зда ро вы. Але трэ ба 

ра зу мець, што бу дзе по тым. Мы 

на ступ ствы пра ліч ва лі і на гэ тым 

эта пе да мо ві лі ся: вось бяс плат ная, 

вось плат ная, а вось — стра ха вая 

ме ды цы на».

Ця пер у кра і не іс нуе доб ра ах-

вот нае ме ды цын скае стра ха ван не. 

Аба вяз ко вае стра ха ван не — у перс-

пек ты ве.

Па мяць не менш 
важ ная за зда роўе

Го мель скія сту дэн ты на га да-

лі, што на Го мель шчы не ка лісь ці 

іс на ва ла вёс ка Ала, дзе ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны бы ло зні-

шча на 1758 ча ла век. Ця пер там 

пуст ка, але ўжо на ле та пач нец ца 

бу даў ніц тва ме ма ры яль на га комп-

лек су. Сту дэнт ка ГДМУ за пра сі-

ла Прэ зі дэн та на ад крыц цё ме-

ма ры я ла. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

іні цы я ты ву пад тры маў і па абя цаў 

пры ехаць.

Ён так са ма да ру чыў Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та вы ву чыць пра ект і, 

ка лі трэ ба, удас ка на ліць. Ака за ла-

ся, што кі раў нік дзяр жа вы доб ра 

ве дае гэ тую гіс то рыю.

«Ня пра віль на, што мы не доб-

ра ўпа рад коў ва ем та кія мес цы, — 

лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Доб ра, што вы вы ра шы лі ўве ка ве-

чыць. Бу дзем усе ўдзель ні чаць, і, 

мо жа, усе срод кі, за роб ле ныя Го-

мель скай воб лас цю на су бот ні ку, 

па кі нем там», — па абя цаў ён.

На дум ку Прэ зі дэн та, тое, што 

сту дэн ты ўзні ма юць та кія пы тан ні, 

зна чыць, што ў мо ла дзі і кра і ны ў 

цэ лым ёсць бу ду чы ня.

Рэ цэпт па спя хо вас ці
За да ва лі сту дэн ты і пы тан ні, якія 

на тхні лі Прэ зі дэн та на фі ла соф скія 

раз ва жан ні: ча му б ён ха цеў на ву-

чыц ца, на прык лад.

«Мне зда ва ла ся, што я ўжо не-

ча му на ву чыў ся... Ка лі ска заць 

«уся му» — гэ та бу дзе ня пра віль-

на. Я ўсё ж та кі з пер шай аду ка цыі 

гіс то рык, і фі ла со фіі та ды ву чы лі 

доб ра. Та му, ка лі зы хо дзіць з фі-

ла соф ска га ра зу мен ня жыц ця і ўсіх 

пра цэ саў, ча ла век не мо жа ўмець 

усё. Зна чыць, не ча му яму яшчэ трэ-

ба ву чыц ца», — ад ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ка лі ўжо зай шла шчы рая раз-

мо ва, ён пры знаў ся, што му сіць па-

глыб ляц ца па кі рун ках, дзе неш та 

ўмее, бо Прэ зі дэнт му сіць ва ло даць 

усі мі пы тан ня мі ўво гу ле.

«Анг лій скую, на пэў на, ужо вы-

ву чаць не ста ну, га ла ва за бі та, 

не ўле зе ту ды ні чо га... Вяр нуц ца да 

му зы кі сва ёй — ду маю, хай сын ма-

лод шы гэ тым зай ма ец ца. Я за быў, 

як гэ та. Та му гэ та вель мі важ на для 

вас за раз — ка лі вы неш та ўме е це, 

не кі дай це. Вяр нуц ца по тым бу дзе 

вель мі скла да на. Вас за хліс не жыц-

цё вая мі тус ня», — пры знаў ся кі раў-

нік дзяр жа вы.

Ён упэў не ны, што сту дэнц тва — 

час, ка лі ства ра ец ца ба за на ўсё 

да лей шае жыц цё. Та му, да рэ чы, 

Прэ зі дэнт і па тра буе пры браць усё, 

што сту дэн ты вы ву ча юць «дзе ля 

за лі ку». Каб не бы ло як у сель ска-

гас па дар чых ВНУ, ка лі сту дэн ты 

толь кі на трэ цім кур се «нюх ну лі 

даб ра» і па ча лі кі даць ву чо бу. А на 

іх на ву чан не дзяр жа ва ўжо па тра-

ці ла ся.

Цяр пен не, 
пра фе сі я на лізм 
і трош кі лю бо ві

Сту дэнт ка з Гро дзен ска га дзяр-

жаўнага ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 

спы та ла кі раў ні ка дзяр жа вы: які мі 

якас ця мі, на яго по гляд, па ві нен ва-

ло даць сту дэнт-ме дык, каб ад быц-

ца як пра фе сі я нал сва ёй спра вы?

«Ад на толь кі па він на быць 

якасць — цяр пен не, — ад ка заў Прэ-

зі дэнт. — І пра фе сі я на лізм. Ва ша 

пра фе сія асаб лі вая: як не да хо пы, 

так і ста ноў чае лю дзі за ўва жа юць 

ім гнен на. Доб рых спе цы я ліс таў ве-

дае ўся кра і на і ўвесь свет».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры вёў у 

пра клад транс план то ла га, се на та-

ра і кі раў ні ка РНПЦ Але га Ру мо і 

па ве да міў, што па абя цаў яму па-

шы рыць РНПЦ «Транс план та ло гія 

ор га наў і тка нак».

«Ка лі нех та з вас бу дзе так пра-

соў ваць ва шу спе цы яль насць, ка лі 

з'я вяц ца жа да ю чыя і но вая шко ла, 

а гэ та — мо ладзь, та ды яны (транс-

план то ла гі. — «Зв.») бы лі ма ла ды-

мі, я заў сё ды бу ду пры хіль ні кам, 

каб бу да ваць, раз ві ваць, па шы-

раць, за куп ляць аб ста ля ван не... 

Усё за ле жыць ад вас. Та му — цяр-

пен не і пра фе сі я на лізм, — пад су-

ма ваў Прэ зі дэнт. — Ка лі гэ та бу дзе, 

вы ад бу дзе це ся як ура чы. Ну і, як я 

ка заў ра ней, трош кі лю бо ві да ра-

дзі мы по тым да дай це».

На Но вы год 
Прэ зі дэнт бу дзе 
пра ца ваць

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры знаў-

ся сту дэн там, што для яго ўсе свя-

ты, хоць і ча ка ныя, — вя лі кая на-

груз ка.

«Гра ма дзя не вы п'юць шам пан-

ска га і за ку сяць аліўе. А кра і на жы-

ве. Цвя ро зыя хто? Па гра ніч ні кі, лёт-

чы кі, ПВАш ні кі, ме ды кі пра цу юць. 

І вель мі час та бы вае, што лю дзі ў 

свя ты бес кла пот ныя, ду ма юць, што 

ўся пла не та ва кол іх кру ціц ца, за-

бы ва юц ца на бяс пе ку. Та му час та 

ў гэ тыя свя точ ныя дні шмат праб-

лем, якія вы ра шыць толь кі Прэ зі-

дэнт», — рас тлу ма чыў ён.

Акра мя на сы ча на га між на род-

на га па рад ку дня, які па чы на ец ца 

20 снеж ня, кі раў нік кра і ны пра анан-

са ваў сё ле та пра вя дзен не Вен ска-

га ба лю ў Па ла цы Не за леж нас ці, 

Прэ зі дэнц кай ёл кі, удзел у ак цыі 

«На шы дзе ці».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў 

сту дэн там, што больш за ўсё цэ ніць 

па да рун кі, якія ча ла век зра біў улас-

ны мі ру ка мі.

Бу ду чыя ме ды кі пад рых та ва лі 

Прэ зі дэн ту ме на ві та та кі — аў тар-

скі твор сту дэнт кі 6 кур са пе ды ят-

рыч на га фа куль тэ та БДМА Юліі 

Га луб чык. На кар ці не дзяў чы ны 

ад люст ра ва на на ва коль ная мяс-

цо васць аг ра га рад ка Алек санд рыя 

Шкло ўска га ра ё на: пры ро да на бе-

ра гах Дняп ра з зо на мі ад па чын ку. 

Аў тар так са ма атры ма ла па да ру нак 

ад Прэ зі дэн та — яго руч ку.

Рэк тар уні вер сі тэ та за пра сіў кі-

раў ні ка дзяр жа вы на свят ка ван не 

сто га до ва га юбі лею на ву чаль най 

уста но вы ў 2021 го дзе. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па абя цаў, што не за-

леж на ад свай го ста ту су праз два 

га ды аба вяз ко ва на ве дае ўра чыс-

тасць.

*  *  *
Час су стрэ чы быў аб ме жа ва ны 

вы ключ на жа дан нем аў ды то рыі. Та-

кі па ды ход акрэс ліў сам Прэ зі дэнт: 

ні хто не па ві нен пай сці, не атры-

маў шы ад ка зу на пы тан не. Та му 

раз мо ва цяг ну ла ся больш за дзве 

га дзі ны. На пры кан цы раз мо вы кі-

раў нік дзяр жа вы за пра сіў бу ду чых 

ме ды каў, у тым лі ку з аб лас ных 

цэнт раў, на эк скур сію ў ра бо чую 

рэ зі дэн цыю Прэ зі дэн та. Ён не здар-

ма за га даў ад крыць Па лац Не за-

леж нас ці для на ро да, каб бе ла ру сы 

і гос ці кра і ны маг лі ўба чыць, на што 

здат ныя на шы бу даў ні кі, ды зай не-

ры і мас та кі.

За вяр шы ла ся су стрэ ча апла-

дыс мен та мі, які мі, на пэў на, ва ўні-

вер сі тэ це не дзя ка ва лі яшчэ ні вод-

на му лек та ру.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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