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Афіцыйна

Мi нiстр ахо вы зда роўя Ула-

дзi мiр КА РА НIК вы сту пiў з ад-

кры тым пiсь мом. Ён за клi каў 

ме ды каў да дыя ло гу i ад кры-

та га аб мер ка ван ня праб лем, 

якiя ма юць мес ца.

«Мне, як i боль шас цi раз важ ных 

ка лег, з бо лем i рас ча ра ван нем да-

во дзiц ца гля дзець на тое, што ця-

пер ад бы ва ец ца ў сiс тэ ме ахо вы 

зда роўя i ў ме ды цын скiм ася род дзi. 

Мы за мя нi лi нар маль нае ча ла ве чае 

кан так та ван не яда вi ты мi па ста мi 

ў са цы яль ных сет ках, пры чым за 

спi най, спад цiш ка, без маг чы мас-

цi вы слу хаць мер ка ван не дру го га 

бо ку. Кан струк тыў нае аб мер ка-

ван не за мя нi лi аб ме нам пе ты цы я -

мi i прэс-рэ лi за мi. Я не пры хiль нiк 

ме га фон най дып ла ма тыi i заў сё ды 

лi чыў, што по шук ра шэн ня за круг-

лым ста лом — заў сё ды най больш 

пра вiль ны шлях.

Але ўлiч ва ю чы, што людзь мi, 

якiя ў се цi ве па зi цы я на ва лi ся бе як 

прад стаў нi кi ўся го ме ды цын ска-

га ася род дзя, бы ло пра па на ва на 

пай сцi да Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя i за даць пы тан нi, а так са ма 

пры ма ю чы да ўва гi, што ця пер мы 

ад чу ва ем стра шэн ны дэ фi цыт кан-

так та ван ня, я вый шаў да тых, хто 

са браў ся, каб вы ка рыс таць хоць бы 

гэ ту маг чы масць на ла дзiць дыя лог 

з ка ле га мi. На жаль, як вы, на пэў на, 

ба чы лi, дыя ло гу не бы ло, скла ла-

ся ўра жан не, што ён i не па трэб ны 

быў тым, хто са браў ся. I я на ват 

не ма гу па да браць азна чэн не та го, 

што ад бы ва ла ся ка ля мi нiс тэр ства, 

дзе, улас на, прад стаў нi кi ме ды цын-

скай гра мад скас цi бы лi да лё ка не 

ў боль шас цi».

Да лей мi нiстр раз ва жае аб 

тым, што са мым па пу ляр ным ры-

та рыч ным пы тан нем з'яў ля ец ца 

«Ча му?».

«Я так са ма час та за даю гэ та 

пы тан не: раз гля да ю чы скар гi па-

цы ен таў, раз маў ля ю чы з iх блiз кi мi 

i на вед ва ю чы роз ныя ме ды цын скiя 

ўста но вы. Ча му не ка то рыя на шы 

ка ле гi ма ла раз маў ля юць з па цы ен -

там, iг на ру ю чы вi да воч ныя сiмп-

то мы, i та му па мы ля юц ца з ды яг-

на зам, ча му дзя жур ны пер са нал 

спiць, ка лi трэ ба ўна чы да па маг чы 

хво ра му, ча му ў ко вiд ным ста цы я-

на ры я зна хо дзiў па цы ен таў з нiз кiм 

утры ман нем кiс ла ро ду без рэ спi ра-

тор най пад трым кi, ча му не ка то рыя 

на шы ка ле гi бя руць, а ча сам i вы-

ма га юць гро шы з па цы ен таў?

Але пры сутыкненні з па доб ны мi 

праб ле ма мi, мне нi ко лi i ў га ла ву не 

пры хо дзi ла пе ра во дзiць аб мер ка-

ван не ў пуб лiч ную пра сто ру, у сет ку 

Iн тэр нэт i, вы клi ка ю чы агрэ сiю на-

ва коль ных, аб на ро да ваць проз вi-

шчы ня дбай ных су пра цоў нi каў для 

ўсе агуль на га шаль ма ван ня. Я заў-

сё ды лi чыў пра вiль ным ра за брац ца 

ў пры чы нах, вы пра вiць сi ту а цыю, 

ка неш не, па ка раць вi на ва тых, а га-

лоў нае — ра бiць усе на ма ган нi, каб 

гэ та га не ад бы ва ла ся ў бу ду чым. 

Та му што нам не па трэб ны пi яр — 

нам па трэб ны вы нiк, на ша сiс тэ ма 

ахо вы зда роўя па вiн на ста на вiц ца 

леп шай, су час най i, што не ма ла важ-

на, даб рэй шай».

Да лей Ула дзi мiр Ка ра нiк звяр тае 

ўва гу на тое, што ма шы ны хут кай 

да па мо гi не вы ка рыс тоў ва лi ся су-

пра цоў нi ка мi МУС для iх пе ра воз кi 

да мес цаў за тры ман ня гра ма дзян, 

а па доб ную рас фар боў ку ма юць 

ма шы ны ме ды цын скай да па мо гi 

ўнут ра ных вой скаў. Акра мя та го, 

9 жнiў ня для ака зан ня ме ды цын-

скай да па мо гi за тры ма ным у кож-

ным РУ УС Мiн ска i буй ных га ра дах 

дзя жу ры ла хут кая да па мо га. А ў 

мес цах ча со ва га ўтры ман ня пра цу-

юць ме ды кi не сiс тэ мы ахо вы зда-

роўя, а пе нi тэн цы яр най сiс тэ мы.

Мi нiстр на га даў, што сiс тэ ма 

ахо вы зда роўя не пра во дзiць су-

до ва-ме ды цын скую экс пер ты зу 

i не мае пра ва на яе на кi роў ваць 

(за вы клю чэн нем смер цi ў ста цы я-

на ры). Адзi нае, што мож на зра-

бiць, — за фiк са ваць факт зва ро ту 

па ме ды цын скую да па мо гу, апi-

саць атры ма ныя па шко джан нi i са 

слоў па цы ен та ўка заць аб ста вi ны iх 

атры ман ня. I гэ та ро бiц ца для ўсiх, 

хто звяр нуў ся, толь кi за 16 жнiў-

ня ў Мiн ску iх бы ло 160. Ула дзi мiр 

Ка ра нiк пад крэс лiў, што ў па то ла га -

а на та мiч ных бю ро (мор гах) сiс тэ мы 

ахо вы зда роўя ня ма не апа зна ных 

тру паў, i ту ды да стаў ля юць толь кi 

па мер лых у ме ды цын скiх уста но-

вах. За гi ну лыя або па мер лыя па-

за ме ды цын скi мi ўста но ва мi на кi-

роў ва юц ца су до ва-ме ды цын скiм 

экс пер там, якiя зна хо дзяц ца па-за 

юрыс дык цы яй Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя.

«Але ёсць тое, што не ўклад ва ец-

 ца ў га ла ве, — за клi кi аб ме жа ваць 

ра бо ту ам бу ла тор на-па лi клi нiч на-

га звя на як па ча се, так i па аб' ё-

ме i скла дзе, а так са ма спы нiць 

ака зан не пла на вай ме ды цын скай 

да па мо гi ў ста цы я на рах. I гэ та на 

фо не та го, што мы, як i iн шыя кра i-

ны, аб ме жа ва лi ака зан не пла на вай 

ме ды цын скай да па мо гi ў су вя зi з 

COVID-19. У вы нi ку ў нас на за па сi-

ла ся знач ная коль касць па цы ен таў, 

якiя ча ка юць пла на вых апе ра цый i 

дыс пан сер ных агля даў.

Акра мя та го, улiч ва ю чы ве ра-

год насць дру гой хва лi ка ра на вi-

рус най iн фек цыi, ссу ну лi ся тэр мi ны 

пры шчэ пач най кам па нii ад гры пу 

на ся рэ дзi ну ве рас ня, каб за вяр-

шыць яе да маг чы ма га пад' ёму 

за хва раль нас цi ка ра на вi рус най iн-

фек цы яй. У нас на за па сiў ся знач-

ны аб' ём ра бо ты, якi трэ ба зра бiць 

ме на вi та ця пер, у гэ ты эпi дэ мi я ла-

гiч на свет лы пра ме жак. Я ўпэў не-

ны, на шы ўра чы ра зу ме юць, што 

не вы ка на ная свое ча со ва пла на-

вая апе ра цыя — гэ та не вы яў ле ныя 

свое ча со ва ан ка ла гiч ныя хва ро бы, 

не ды яг нас та ва ная дэ кам пен са цыя 

хра нiч най па та ло гii, больш вы со кая 

ры зы ка ўсклад нен няў, якiя па тра-

бу юць эк стран най ме ды цын скай 

да па мо гi. Гэ та зна чыць, мы ры зы-

ку ем сот ня мi i ты ся ча мi ча ла ве чых 

жыц цяў!..»

Ула дзi мiр Ка ра нiк па пра сiў утай-

ма ваць эмо цыi i ўспом нiць, што без-

умоў нае ака зан не ме ды цын скай 

да па мо гi — гэ та па сту лат, якi не 

аб мяр коў ва ец ца i не ста вiц ца пад 

су мнен не. А так са ма за клi каў да 

дыя ло гу i ад кры та га аб мер ка ван ня 

праб лем, але не з ана нiм ны мi пер-

са на жа мi, а з людзь мi, схiль ны мi 

да дыя ло гу i ва ўмо вах, якiя пра ду-

гледж ва юць кам пра мiс.

Зва рот

«Мы ры зы ку ем 
сот ня мi i ты ся ча мi 

жыц цяў!»

У тэ ле фон най раз мо ва Прэ зi дэнт Ра сii Ула-

дзi мiр Пу цiн пра iн фар ма ваў Прэ зi дэн та Бе ла-

ру сi Аляк санд ра Лу ка шэн ку аб пе ра гаворах з 

канц ле рам Гер ма нii Ан ге лай Мер кель i Прэ зi-

дэн там Фран цыi Эма ну э лем Мак рон ам у част-

цы, якая да ты чыц ца сi ту а цыi ў Бе ла ру сi.

«Пры аб мер ка ван нi сi ту а цыi ў Бе ла ру сi, якая 

аб васт ры ла ся, Ула дзi мiр Пу цiн пад крэс лiў не да пу-

шчаль насць умя шан ня ва ўнут ра ныя спра вы рэс-

пуб лi кi i ака зан ня цiс ку на бе ла рус кае кi раў нiц тва. 

З абод вух ба коў вы ка за на за цi каў ле насць у больш 

хут кiм урэ гу ля ван нi ўзнiк лых праб лем», — ад зна чы лi 

ў Крам лi на конт раз мо вы з Эма ну э лем Мак ро нам.

Пе рад раз мо вай з фран цуз скiм ка ле гам Ула дзi-

мiр Пу цiн меў тэ ле фон ную раз мо ву з канц ле рам 

ФРГ Ан ге лай Мер кель.

«Грун тоў на раз гле джа на сi ту а цыя ў Бе ла ру-

сi, якая скла ла ся пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў. 

З ра сiй ска га бо ку ак цэн та ва на не пры маль насць 

лю бых спроб умя шан ня звон ку ва ўнут ра ныя спра-

вы рэс пуб лi кi, якiя вя дуць да да лей шай эс ка ла цыi 

кры зi су. Вы ка за на на дзея на больш хут кую нар ма-

лi за цыю аб ста ноў кi», — пра iн фар ма ва лi ў Крам лi.

Акра мя та го, ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Ула-

дзi мi ра Пу цi на са стар шы нёй Еў ра пей ска га са ве та 

Шар лем Мi шэ лем.

«На пя рэ дад нi са мi ту Еў ра са ю за аб мер ка ва на 

бя гу чае ста но вi шча спраў у Бе ла ру сi, — га во рыц-

ца ў па ве дам лен нi крам лёў скай прэс-служ бы. — 

З ра сiй ска га бо ку вы ка за на за кла по ча насць у су вя зi 

са спро ба мi шэ ра гу дзяр жаў ака заць цiск на кi раў-

нiц тва рэс пуб лi кi i ўся ляк дэ ста бi лi за ваць унут ры-

па лi тыч ную аб ста ноў ку. Вы ка за на за цi каў ле насць у 

тым, каб не да пус цiць кан фран та цый на га ва ры ян ту 

раз вiц ця па дзей».

Па вод ле Бел ТА.

Аб гэ тым па ве да мiў жур-

на лiс там прэм' ер-мi нiстр 

Бе ла ру сi Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА 

пас ля па ся джэн ня Прэ зi ды-

у ма Са ве та Мi нiст раў.

Па сло вах кi раў нi ка ўра да, кан-

ве е ры нi дзе не спы не ны, ра бо чыя 

зме ны пра цяг ва юц ца.

«Са праў ды, на не ка то рых прад-

пры ем ствах ёсць не вя лi кiя гру пы 

пра тэс на на стро е ных су пра цоў-

нi каў, якiя мо гуць быць не за да-

во ле ныя i та кiм чы нам (бас ту ю-

чы. — «Зв.») вы каз ва юць сваю 

па зi цыю ў да чы нен нi да та го, што 

ад бы ва ец ца. Што асаб лi ва сум на, 

спра бу юць уцяг нуць боль шасць 

пра цоў на га ка лек ты ву, якая хо ча 

пра ца ваць i ра зу мее, што пра вя-

дзен не та кiх не за кон ных ак цый — 

згуб ны шлях», — кан ста та ваў 

прэм' ер-мi нiстр.

Ра ман Га лоў чан ка рас тлу ма-

чыў, што ар ты ку лам 41 Кан сты-

ту цыi пра ду гле джа на пра ва на 

за бас тоў ку, а Пра цоў ны ко дэкс 

пра ду гледж вае дак лад ную пра цэ-

ду ру аб' яў лен ня за бас тоў кi, якая 

пра во дзiц ца для вы ра шэн ня ка-

лек тыў най пра цоў най спрэч кi, на-

прык лад, у вы пад ку па ру шэн ня 

пра воў пра цоў ных, пра цоў на га 

да га во ра.

«Ка лi гэ тая пра цэ ду ра па ру ша-

на, нi аб якой за бас тоў цы раз мо ва 

iс цi не мо жа», — ад зна чыў Ра ман 

Га лоў чан ка, да даў шы, што ўцяг-

ван не ра бот нi каў у за бас тоў ку цi 

iн шыя пра тэс ныя ак цыi з'яў ля ец-

ца дзе ян нем, якое ка ра ец ца.

Акра мя та го, прэм' ер-мi нiстр 

пад крэс лiў, што пе ра шко да ра бо-

це прад пры ем ства — гэ та пра мое 

пры чы нен не шко ды вы твор ча му 

пра цэ су, праз якое прад пры ем-

ства ня се стра ты. Да та го ж лю бы 

пра стой, не за леж на ад пры чы ны, 

аб ляг чае шлях на ры нак кан ку-

рэн там — а гэ та за над та шчод ры 

па да ру нак.

«Лю дзi хо чуць пра ца ваць i за-

раб ляць. У зно сi нах з пра цоў ны мi 

ка лек ты ва мi вы раз на пра соч ва-

ец ца дум ка, што, так, на ват ка лi 

нех та пра явiў iн шую гра ма дзян-

скую па зi цыю, зра бiў iн шы вы-

бар, гэ та не му сiць змеш вац ца 

з ра бо тай эка но мi кi», — ска заў 

кi раў нiк ура да, на га даў шы, што 

ў Бе ла ру сi — ад кры тая эка но мi-

ка i пра ца ваць трэ ба на поў ных 

аба ро тах.

У прык лад прэм' ер пры вёў хва-

ля ван нi на «Бе ла русь ка лii», дзе ў 

вы нi ку на два днi знi зi лi ся аб' ёмы 

вы твор час цi. Адзiн з асноў ных 

кан ку рэн таў бе ла рус ка га прад-

пры ем ства на аб ме жа ва ным су-

свет ным рын ку «Урал ка лiй» iм г-

нен на на рас цiў аб' ёмы па ста вак. 

Па доб ная сi ту а цыя i па iн шых та-

вар ных па зi цы ях, звяр нуў ува гу 

Ра ман Га лоў чан ка.

Стра ты прад пры ем ства ў вы-

нi ку ад бi ва юц ца на ста но вi шчы 

кан крэт на га пра цаў нi ка. Усве-

дам лен не гэ та га да па ма гае кры-

ху знi зiць гра дус i не пад да вац ца 

ма нi пу ля цы ям, упэў не ны кi раў нiк 

ура да.

Як па ве да мiў Ра ман Га лоў чан-

ка, па куль ня ма пад стаў ка заць, 

што на цы я наль ная эка но мi ка па-

нес ла ней кiя стра ты, але па буй-

ных прад пры ем стваў пад лi ча на 

шко да, якая мо жа на сту пiць у вы-

пад ку спы нен ня ра бо ты. Пра цоў-

ныя ка лек ты вы з iн фар ма цы яй 

азна ём ле ныя.

Па ся джэн не Прэ зi ды у ма — 

ад но з шэ ра гу пры све ча ных 

пры яры тэт ным кi рун кам раз-

вiц ця кра i ны на на ступ ны год. 

На iм раз гле джа ны вы ка нан не 

пры ня тых ра шэн няў па iм парт а-

за мя шчэн нi i не аб ход ныя ме ры 

па ўзмац нен нi яго эфек тыў нас-

цi. Ся род праб лем, якiя пе ра шка-

джа юць вы раб ляць ад па вед ны 

ай чын ны та вар, пер шы на мес-

нiк прэм' ер-мi нiст ра Мi ка лай 

СНАП КОЎ на зваў са ста рэ лыя 

тэх на ло гii, не да стат ко ва глы бо-

ка пра пра ца ва ныя пра па но вы 

па эфек тыў ным тэх нiч ным пе ра-

ўзбра ен нi вы твор час цяў, не да-

стат ко вую ма ты ва цыю кi раў нi коў 

i пер са на лу прад пры ем стваў i не-

за дзей нi чан не па тэн цы я лу пры-

ват на га бiз не су ў ка а пе ра цый-

ных лан цуж ках.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

З НА ДЗЕ ЯЙ 
НА НАР МА ЛI ЗА ЦЫЮ 

АБ СТА НОЎ КI
ЗНЕШ НI ЦIСК НА КI РАЎ НIЦ ТВА БЕ ЛА РУ СI НЕ ДА ПУ ШЧАЛЬ НЫ

АБ ПРА ВАХ, 
АБА ВЯЗ КАХ I НА СТУП СТВАХ
Усе прад пры ем ствы рэ аль на га сек та ра эка но мi кi 

пра цу юць у штат ным рэ жы ме

Фо
та

 Б
ел
ТА

.
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