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Кра і ны ма юць доб рыя перс пек ты вы для 
па шы рэн ня су пра цоў ніц тва, ад зна чыў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. «Нам не аб ход на ў боль шай сту пе-
ні скан цэнт ра ваць ува гу на інф ра струк тур ных 
аб' ек тах. Гэ та пра ек ты ў га лі не транс пар ту, у 
тым лі ку чы гу нач на га, і элект ра энер ге ты кі», — 
пры во дзіць яго сло вы прэс-служ ба верх няй 
па ла ты пар ла мен та.

Банг ла дэш рэа лі зуе буй ны пра ект па бу-
даў ніц тве ўлас най атам най элект ра стан цыі. 
Ра бо ты вя дуц ца з пры цяг нен нем бе ла рус кіх 
спе цы я ліс таў. Тут так са ма ёсць рэ зер вы для 
раз віц ця парт нёр ства, да даў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Ён так са ма звяр нуў ува гу на ста ноў чую ды-
на мі ку раз віц ця бе ла рус ка га экс пар ту ў гэ тую 
кра і ну. «Ка лі ка заць пра за да чы, якія нам уда-
ло ся вы ра шыць, то перш за ўсё трэ ба ска заць 
аб тым, што на ла джа ны экс парт бе ла рус кай 
тэх ні кі ў Банг ла дэш: мы ўжо ма ем кант рак ты на 
50 міль ё наў до ла раў, амаль пад рых та ва ныя да-
ку мен ты яшчэ на 17 міль ё наў. Акра мя та го, у ра-
бо це зна хо дзяц ца но выя экс парт ныя кант рак ты 
амаль на 100 міль ё наў до ла раў ЗША», — удак-
лад ніў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Пры гэ тым ство ра ны 
бе ла рус кія сэр віс ныя цэнт ры ў Банг ла дэш, пра-
цуе фі нан са вая сіс тэ ма пад трым кі бе ла рус ка га 
экс пар ту. На ўстой лі вай асно ве ў гэ тую кра і ну 
ажыц цяў ля юц ца экс парт ныя па стаў кі бе ла рус-
кіх ка лій ных угна ен няў.

Ад на ча со ва рас це і ім парт з Банг ла дэш. 
«Мы га то выя ім пар та ваць яшчэ больш, больш 
ак тыў на пра ца ваць па та кіх та вар ных па зі цы-
ях, як ску ра ныя вы ра бы і за га тоў кі, та ва ры для 
ды ва но вай пра мыс ло вас ці», — ска заў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

У цэ лым ён пад крэс ліў, што па між Бе ла рус сю 
і Банг ла дэш скла лі ся доб рыя і да вер ныя ад-
но сі ны, ды на міч на раз ві ва юц ца па лі тыч ныя, 
эка на міч ныя і гу ма ні тар ныя су вя зі. Пад час 
пе ра га во раў раз гле джа ны пы тан ні су пра цоў-
ніц тва дзвюх кра ін у сфе ры аду ка цыі і на ву кі. 
Раз мо ва так са ма іш ла аб пад рых тоў цы ві зі ту ў 
Бе ла русь Прэ зі дэн та Банг ла дэш, які за пла на-
ва ны на ле та.

Ам ба са дар па дзя ка ваў Мі ха і лу Мяс ні ко ві чу 
за пра па но вы і іні цы я ты вы і вы ка заў упэў не-
насць у да лей шым ума ца ван ні двух ба ко вых 
ад но сін па між кра і на мі. Ён так са ма па зна чыў 
перс пек тыў ныя кі рун кі ўза е ма дзе ян ня ў аг ра-
пра мыс ло вым комп лек се, ся род якіх — ме ха ні-
за цыя сель скай гас па дар кі, се лек цыя і ін шыя.

Аб гэ тым іш ла 
га вор ка пад час 
су трэ чы стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па 
між на род ных спра вах і 
на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гея Рах ма на ва 
з дэ ле га цы яй 
Шан хай ска га ка мі тэ та 
На род на га па лі тыч на га 
кан суль та тыў на га 
са ве та Кі тая, якая 
прай шла ў Са ве це 
Рэс пуб лі кі.

Ад но сі ны па між дзвю-
ма кра і на мі раз ві ва юц ца 
вель мі ін тэн сіў на і ды на-
міч на, і гэ та звя за на не 
толь кі з раз віц цём ганд-
лё ва-эка но міч ных ста-
сун каў: мы ад ноль ка ва 
гля дзім на праб ле мы, 
якія іс ну юць сён ня ў све-
це. Сі ту а цыя змя ня ец ца, 
мно гія праб ле мы, звя за-
ныя з кан флік та мі, бяс пе-
кай, трэ ба вы ра шаць ра-
зам, лі чыць Сяр гей Рах-
ма наў. І ня гле дзя чы на 

роз ні цу ў па ме рах дзвюх 
дзяр жаў, кож ная з'яў ля-
ец ца лі да рам: Кі тай — у 
све це, Бе ла русь — у сва ім 
рэ гі ё не. Ме на ві та на ша 
кра і на ста ла свай го ро ду 
жам чу жы най на шля ху 
рэа лі за цыі гла баль най 
іні цы я ты вы «Адзін по яс. 
Адзін шлях». Та му ра зам 
з па лі тыч ным дыя ло гам 
трэ ба ўма цоў ваць тэх на-
ла гіч нае су пра цоў ніц тва, 
упэў не ны се на тар.

Сён ня Кі тай дэ ман-
струе пад' ём па вя ду чых 
пе ра да вых тэх на ло гі ях, 
Бе ла русь так са ма мае 
сур' ёз ныя на пра цоў кі па 
роз ных кі рун ках (у ІТ-
сфе ры, пры бо ра бу да ван-
ні, вы твор час ці мі не раль-
ных угна ен няў і ін шых) і 
мае шмат пра па ноў для 
су мес най рэа лі за цыі.

Кі раў нік дэ ле га цыі, 
на мес нік стар шы ні Шан-
хай ска га ка мі тэ та На род-
на га па лі тыч на га кан-
суль та тыў на га са ве та Кі-

тая Сюй Ібо вы ка заў зго-
ду з са лі дар ным пунк там 
по гля ду на мно гія праб-
ле мы. «Са мае га лоў нае 
ў па лі тыч ным ас пек це 
тое, што мы ад ноль ка ва 
гля дзім на гла баль ныя 
праб ле мы, — упэў не ны 
ён. — Усе ба ко вае стра тэ-
гіч нае парт нёр ства з кож-
ным днём на паў ня ец ца ў 
больш прак тыч ным сэн-
се. І ка лі па гля дзець у гіс-
та рыч най рэт ра спек ты ве, 
сён ня мы зна хо дзім ся ў 
най леп шым пе ры я дзе 
на шых ад но сін».

Кі раў нік дэ ле га цыі 
пад крэс ліў, што Бе ла русь 
ста ла ад ной з пер шых 
кра ін, якія пад тры ма лі 
рэа лі за цыю гла баль най 
іні цы я ты вы Кі тая «Адзін 
по яс. Адзін шлях».

— Для нас важ на, каб 
яе рэа лі за цыя на сы ча-
ла ся роз на ба ко вы мі 
пра ек та мі, якія бы лі б 
ка рыс ныя для ўсіх кра ін-
удзель ніц, — пад крэс ліў 
Сюй Ібо.

Ён па га дзіў ся, што на-
шым кра і нам не аб ход на 
ў да лей шым раз ві ваць 
ад но сі ны не толь кі ў 
сфе ры па лі ты кі і эка но-
мі кі, але і па глыб ляць 
су вя зі і больш ак тыў на 
су пра цоў ні чаць па роз-
ных кі рун ках: ад ІТ да 
ту рыз му і куль ту ры.

Воль га 
АНУФ РЫ Е ВА.

У цэнт ры ўва гi се на та раў 
бы лi зме ны ў за ко ны 
«Аб па жар най бяс пе цы», 
«Аб ака зан нi псi хi ят рыч най 
да па мо гi», 
«Аб на ту раль ных 
ма на по лi ях», «Аб пра ва вым 
рэ жы ме тэ ры то рый, 
якiя зве да лi ра ды я цый нае 
за брудж ван не 
ў вы нi ку ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС», 
«Аб за бес пя чэн нi адзiн ства 
вы мя рэн няў» i iн шыя.

Спектр маг чы мас цяў 
ура ча агуль най 

прак ты кi па шы рыц ца
Аб асноў ных зме нах у 

За кон «Аб ака зан нi псi хi-
ят рыч най да па мо гi», якiя 
пра па ну ец ца ўнес цi, рас-
ка заў мi нiстр ахо вы зда-
роўя Ула дзi мiр КА РА НIК. 
Па яго сло вах, ся род на вел 
ёсць як iс тот ныя, так i тыя, 
што но сяць тэх нiч ны ха рак-
тар. За ся ро дзiм ува гу на га-
лоў ных.

Асноў най на ва цы-
яй трэ ба лi чыць тое, што 
ўра чы агуль най прак ты кi 
атры ма юць пра ва аказ-
ваць да па мо гу па цы ен-
там, у якiх пры ака зан нi 
пер ша снай ме ды цын скай 
да па мо гi ды яг нас ту юц ца 
пры кме ты псi хiч ных рас-
строй стваў. Га вор ка iдзе 

пра за хвор ван нi, якiя не 
па гра жа юць iх жыц цю i 
зда роўю, а так са ма iн шым 
лю дзям i не па тра бу юць 
на кi ра ван ня па цы ен та да 
псi хi ят ра. Ча му гэ тая функ-
цыя пе рад аец ца на ўзро-
вень ле ка ра, што боль шай 
част кай вя дзе звы чай ны 
тэ ра пеў тыч ны пры ём?

— Да 2020 го да до ля 
ўра чоў, якiя пра цу юць па 
прын цы пе «ўрач агуль-
най прак ты кi», у агуль най 
коль кас цi ўра чоў у сiс тэ ме 
ака зан ня пер ша снай ме-
ды цын скай да па мо гi да-
сяг не 100 %. Яны аказ ва-
юць да па мо гу не толь кi ў 
га лi не тэ ра пii, але i ў iн шых 
спе цы я лi за ва ных га лi нах 
ме ды цы ны, — па тлу ма чыў 
мi нiстр ахо вы зда роўя.

Па яго сло вах, ця пер 
да стат ко ва вост рай з'яў ля-
ец ца праб ле ма маг чы мас цi 
ака зан ня ўра ча мi агуль най 
прак ты кi ме ды цын скай да-
па мо гi па цы ен там з лёг кi мi 
фор ма мi псi хiч ных i па во-
дзiн скiх рас строй стваў. 
У боль шас цi сва ёй гэ тыя 
лю дзi ад маў ля юц ца ад 
кан суль та цыi ўра ча-псi хi-
ят ра праз ней кiя за ба бо ны, 
але га то выя атрым лi ваць 
да па мо гу ад ура ча агуль-
най прак ты кi. Да рэ чы, та кi 
па ды ход прак ты ку ец ца ў 
мно гiх кра i нах.

Цi ка ва, зы хо дзя чы з якiх 
пад стаў бу дзе вы зна чац ца, 
што трэ ба та ко му па цы ен-
ту? Ула дзi мiр Ка ра нiк ка жа, 
што ме ды цын ская да па мо-
га бу дзе аказ вац ца ўра ча мi 
агуль най прак ты кi на асно ве 
ад па вед на га ме ды цын ска га 
пра та ко ла, пра ект яко га ўжо 
рас пра ца ва ны.

Iс тот ны мi мож на лi чыць 
i пра па на ва ныя змя нен нi ў 
вы зна чэн нях тэр мi наў «па-
цы ент» i «ўрач-спе цы я лiст у 
га лi не ака зан ня псi хi ят рыч-
най да па мо гi».

Так, на прык лад, у па-
пя рэд нiм вы зна чэн нi ў да-
чы нен нi да па цы ен та «дзе-
ян нi, што да юць пад ста вы 
мер ка ваць пра на яў насць 
у яго псi хiч на га рас строй-
ства» да да ец ца «i бяз дзе-
ян нi». Як рас тлу ма чыў мi-

нiстр, псi хiч ныя рас строй-
ствы ў шэ ра гу вы пад каў 
пра яў ля юц ца не ак тыў ны мi 
дзе ян ня мi, а бяз дзе ян нем 
або па сiў ны мi па во дзi на мi, 
якiя мо гуць пры во дзiць да 
не га тыў ных на ступ стваў.

Што да ты чыц ца тэр-
мi на ло гii ў да чы нен нi да 
ўра ча-спе цы я лiс та ў га лi не 
ака зан ня псi хi ят рыч най да-
па мо гi, то з яе вы клю ча ец-
ца «ўрач-сек со лаг». Ча му? 
Та му што згод на з Мiж на-
род най кла сi фi ка цы яй хва-
роб i iх пе ра гля дам, ле тась 
пры ня тым Су свет най ар га-
нi за цы яй ахо вы зда роўя, 
па ру шэн нi сек су аль най 
сфе ры не ад но сяц ца да псi-
хiч ных рас строй стваў.

На ва цыi за кра ну лi i iн-
шыя ас пек ты, звя за ныя, 
на прык лад, з транс пар цi-

роў кай пры ака зан нi тэр мi-
но вай псi хi ят рыч най да па-
мо гi, вы сно ва мi ўра чэб най 
кан суль та тыў най ка мi сii аб 
не аб ход нас цi пра вя дзен ня 
пры му со ва га псi хi ят рыч на-
га агля ду i гэ так да лей.

Цэ ны — 
больш праз рыс тыя?

Зме ны ў За кон «Аб на-
ту раль ных ма на по лi ях» 
прад ста вiў мi нiстр ан ты-
ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня i ганд лю Ула дзi мiр 
КАЛ ТО ВIЧ. Да рэ чы, да ку-
мент дзей нi чае з 2002 го да, 
а апош нiя кан цэп ту аль ныя 
зме ны ў яго ўно сi лi ся ў чэр-
ве нi 2014-га. Пра па на ва ныя 
на ве лы, па вод ле слоў мi нiст-
ра, па вы сяць эфек тыў насць 
кант ро лю i рэ гу ля ван ня на-
ту раль ных ма на по лiй. Што 
за яны? Бу дуць зме не ны 
пе ра лi кi сфер на ту раль ных 
ма на по лiй, што паў плы вае 
на раз вiц цё кан ку рэнт на га 
ася род ку. Так, за мест ад-
ной сфе ры па пе ра да чы i 
раз мер ка ван нi элект рыч-
най энер гii па вiн ны з'я вiц-
ца тры больш дроб ныя: па 
пе ра да чы, раз мер ка ван нi i 
апе ра тыў на-дыс пет чар скiм 
кi ра ван нi. Бу дуць вы клю ча-
ны з на ту раль ных ма на по лiй 
па слу гi элект ра су вя зi агуль-
на га ка ры стан ня i па слу гi 
паш то вай су вя зi, та му што 

за апош нiя га ды бы ло вы-
да дзе на больш за 20 лi цэн-
зiй на гэ тыя вi ды дзей нас цi. 
Но выя гуль цы, ад па вед на, 
паў плы ва лi на ства рэн не но-
ва га сег мен та рын ку.

Акра мя та го, за ко на-
пра ек там уво дзiц ца iн сты-
тут пуб лiч ных слу хан няў 
пры ўста наў лен нi та ры фаў 
на па слу гi на ту раль ных 
ма на по лiй, ме та да ло гiя i 
пра вi лы ка ры стан ня iмi. 
Так са ма пра ду гледж ва-
ец ца комп лекс нор маў па 
па вы шэн нi праз рыс тас цi 
рэ гу ля ван ня на ту раль ных 
ма на по лiй: суб' ек ты па вiн-
ны бу дуць раз мя шчаць у 
ад кры тым до сту пе пе ра-
лiк i iн фар ма цыю аб сва ёй 
дзей нас цi: цэ ны, та ры фы, 
па ра дак iх змя нен няў, умо-
вы за клю чэн ня да га во раў 
на ака зан не па слуг, струк-
ту ру за трат, вы нi кi сва ёй 
дзей нас цi i гэ так да лей. Усё 
гэ та, на дум ку рас пра цоў-
шчы каў, ста ноў ча паў плы-
вае на раз вiц цё кан ку рэнт-
на га ася род ку.

Трэ ба ска заць, што пры-
ве дзе ныя зме ны ў за ко ны 
бы лi пад тры ма ны чле на мi 
Са ве та Рэс пуб лi кi. Ра ты-
фi ка ва ны так са ма шэ раг 
мiж на род ных да га во раў i 
па гад нен няў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СII

ЖЫЦ ЦЁ ДЫК ТУЕ ЗМЕ НЫЖЫЦ ЦЁ ДЫК ТУЕ ЗМЕ НЫ
Больш за 20 пы тан няў раз гле дзе лi чле ны Са ве та Рэс пуб лi кi на па ся джэн нi сё май се сii

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

ПУНК ТЫ РОС ТУПУНК ТЫ РОС ТУ
Бе ла русь за ці каў ле на ўдзель ні чаць 

у інф ра струк тур ных пра ек тах Банг ла дэш

КО ЛА ІН ТА РЭ САЎКО ЛА ІН ТА РЭ САЎ
Бе ла ру сі і Кі тая ста но віц ца больш шы ро кім 

з кож ным го дам
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, упаў на ва жа ны 
па су пра цоў ніц тве з Банг ла дэш Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ пра вёў су стрэ чу 
з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
На род най Рэс пуб лі кі Банг ла дэш у Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі і Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
па су мя шчаль ніц тве Сай фу лам Хо кам, 
які за вяр шае дып ла ма тыч ную мі сію ў 
Бе ла ру сі.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


