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Ат ры бут знеш не па лі тыч на га ве дам-

ства з уча раш ня га дня раз вя ва ец ца на 

флагш то ку по бач з дзяр жаў ным сця-

гам ка ля бу дын ка МЗС. Ва ўра чыс тай 

цы ры мо ніі ўдзель ні ча лі мі ністр за меж-

ных спраў Ула дзі мір МА КЕЙ, су пра цоў-

ні кі і ве тэ ра ны ве дам ства, прад стаў-

ні кі дыпс луж баў, акрэ ды та ва ных у 

Бе ларусі.

За сна ван не афі цый на га сця га МЗС мі-

ністр Ула дзі мір Ма кей па раў ноў вае з за сна-

ван нем ба я во га сім ва ла вай ско вай час ці. 

«Кі раў нік дзяр жа вы час та ка жа пра тое, 

што лі чыць дып ла ма тыч ную служ бу важ-

ней шай за ва ен ную. Так, мы сён ня не зма-

га ем ся (і дзя куй бо гу) на по лі бою са збро яй 

у ру ках, але мы вя дзём, воб раз на ка жу чы, 

ба та ліі на па лі тыч най, ва ен на-па лі тыч най, 

эка на міч най, гу ма ні тар най і ў ін шых сфе-

рах на роз ных між на род ных пля цоў ках. Та-

му сцяг — гэ та перш за ўсё сім вал па тры я-

тыз му, ад да на сці і вер нас ці кож на га з нас 

бе ла рус кай дзяр жа ве і на ро ду. Сім вал той 

вы со кай план кі ма раль на-дзе ла вых і пра фе-

сій ных якас цяў, якой не аб ход на ад па вя даць 

дып ла ма тыч ным ра бот ні кам».

У сва ёй пра мо ве і ў ін тэр в'ю для жур на-

ліс таў ён ад зна чыў, што Бе ла русь бу дзе і 

да лей ума цоў ваць свой су ве рэ ні тэт: «Ка лі 

спы таць, пе ра важ ная коль касць гра ма дзян 

на шай кра і ны ад на знач на ска жа, што Бе ла-

русь па він на за ста вац ца не за леж най і су ве-

рэн най дзяр жа вай. Пра гэ ты су ве рэ ні тэт і 

не за леж насць мы ма ры лі, ду ма лі на пра ця гу 

мно гіх-мно гіх ста год дзяў. У на шай су час най 

гіс то рыі мы да бі лі ся гэ та га, та му мы па він ны 

і да лей пра ца ваць над ума ца ван нем на ша га 

су ве рэ ні тэ ту. Зра зу ме ла, што, як ка жа Прэ-

зі дэнт, гэ та до ра га каш туе, але мы па він ны 

ра зу мець гэ та і па він ны зра біць так, каб 

кож ны ўно сіў уклад у гэ ты пра цэс».

Па сло вах Ула дзі мі ра Ма кея, пунк та мі, якія 

па тра бу юць асаб лі вай ува гі, для МЗС сён ня 

з'яў ля ец ца раз віц цё ганд лё ва-эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва, па лі тыч на га ўза е ма дзе ян ня, 

пра соў ван не ва ен на-па лі тыч ных іні цы я тыў 

з-за кан фран та цый най на пру жа нас ці ў на-

шым рэ гі ё не. Бе ла русь па він на мець больш 

пры хіль ні каў тых ідэй, якія вы стаў ляе на ша 

кра і на.

У бу ду чым го дзе знеш не па лі тыч нае ве-

дам ства Бе ла ру сі бу дзе ад зна чаць ве ка вы 

юбі лей. Ука зам Прэ зі дэн та 16 каст рыч ні ка 

2018 го да за сна ва ны ге раль дыч ныя сім ва лы, 

уз на га ро ды і дзень дып ла ма тыч на га ра бот-

ні ка — 22 сту дзе ня. Ме на ві та ў гэ ты дзень у 

1918 го дзе ў га зе це «Звяз да» бы ла раз ме-

шча на пер шая пуб ліч ная аб' ява аб па чат ку 

дзей нас ці На род на га ка мі са ры я та за меж ных 

спраў БССР.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ІМК НУЦ ЦА ДА ВЯР ШЫ НЯЎ
У Мі ніс тэр стве за меж ных спраў Бе ла ру сі ад бы ла ся цы ры мо нія пад няц ця сця га

НА ПЯ РЭ ДАД НІ ПА ДЗЕІ
Ад Ра сіі да Япо ніі

На чэм пі я нат Еў ро пы па фі гур ным ка тан ні ў 

Мін ску ба лель шчы кі пры едуць з уся го све ту, да 

стар ту тур ні ру за ста ло ся кры ху больш за ме сяц, 

а па ло ву бі ле таў ужо ку пі лі за меж ні кі.

Больш за ўсё за меж ных ба лель шчы каў пры е дзе 

з Ра сіі (80 % ад усіх за меж ных про да жаў). На дру гім 

мес цы кра і ны Еў ра са ю за (12 %), пры чым най больш 

ак тыў ны мі з іх ака за лі ся Вя лі ка бры та нія, Лат вія і Гер ма нія. На трэ цім 

мес цы Укра і на (7 %). Ёсць про да жы і за ме жа мі Еў ро пы — на чэм пі я нат 

пры едуць ама та ры з Япо ніі, Кі тая, Чы лі і ін шых кра ін.

— Мы ба чым сур' ёз ную ці ка васць да чэм пі я на ту Еў ро пы ў Мін ску. 

На тур нір пры едуць най мац ней шыя фі гу рыс ты кан ты нен та, а цэ ны на 

бі ле ты ў нас — са мыя да ступ ныя за апош нія дзе сяць га доў, — ад зна чае 

Юлія КОМ ЛЕ ВА, стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за кань ка беж цаў.

Цы ры мо нія ад крыц ця чэм пі я на ту — 23 сту дзе ня. Спа бор ніц твы бу-

дуць пра хо дзіць з 23 сту дзе ня да 26 сту дзе ня ўключ на. 21 і 22 сту дзе ня 

гле да чы змо гуць на ве даць афі цый ныя трэ ні роў кі. За крые чэм пі я нат 

27 сту дзе ня га ла-кан цэрт з удзе лам пры зё раў спа бор ніц тваў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

СА МЫЯ СУ ЧАС НЫЯ АПЕ РА ЦЫІ
Пас ля рэ кан струк цыі ўра чыс та ад кры лі ад дзя лен не траў ма та-

ло гіі і ар та пе дыі Брэсц кай аб лас ной баль ні цы.

Ад дзя лен не траў ма та ло гіі і ар та пе дыі спра ві ла на ва сел ле. Ура чы і 

па цы ен ты пе ра еха лі ў поў нас цю аб ноў ле нае і асна шча нае па-су час-

на му па мяш кан не. Умо вы ля чэн ня хво рых і ра бо ты пер са на лу ста лі 

не па раў наль на леп шы мі. Ка лі до ры, па ла ты, ля чэб на-пра цэ дур ныя 

па мяш кан ні вы лу чае стыль ны ды зайн у бе ла-шэ рых ад цен нях, а ця-

пер яшчэ і ў на ва год нім афарм лен ні.

Як па ве да міў га лоў ны ўрач баль ні цы Аляк сандр КАР ПІЦ КІ, 

за тра ты на ра монт ад дзя лен ня скла лі ка ля 380 ты сяч руб лёў. Ця пер 

тут ста ла маг чы ма раз мяс ціць 45 лож каў у трох мес ных па ла тах з 

сан вуз ла мі. Ёсць і па ла ты па вы ша най кам форт нас ці.

За год у на зва ным ад дзя лен ні пра во дзіц ца ка ля 1100 апе ра цый, з іх 

200 вы со ка тэх на ла гіч ных і 200 скла да ных. Ра зам з на ву коў ца мі брэсц-

кія траў ма то ла гі ўка ра ні лі ды фе рэн цы ра ва ны па ды ход да ля чэн ня 

астэ а арт ро заў буй ных су ста ваў. За год вы кон ва ец ца да 500 апе ра цый 

па пра тэ за ван ні буй ных су ста ваў. Ура чы ад дзя лен ня вы яз джа юць так-

са ма ў баль ні цы го ра да і воб лас ці для ака зан ня эк стран най да па мо гі. 

Траў ма то ла гі-ар та пе ды па ста ян на па вы ша юць свой уз ро вень на ба зе 

ай чын ных і за меж ных клі нік. Па вод ле слоў за гад чы ка ад дзя лен ня 

Сяр гея КІ СЯ ЛЯ (на фота), пла ну ец ца па шы раць спектр ме ды цын скіх 

умя шан няў. Ма ец ца на ўва зе ўвя дзен не прэ па ра таў пад кант ро лем 

уль тра гу ка во га да сле да ван ня, для гэ та га за куп ле ны УГД-дат чык. 

У пла нах на на ступ ны год — пры мя нен не кле тач ных прэ па ра таў — ад 

ства ла вых кле так да кле так кос на га моз гу — для ля чэн ня ар та пе дыч-

най і траў ма та ла гіч най па та ло гіі.

Вя до ма, та ко му ад дзя лен ню бы ло вель мі па трэб на су час нае па-

мяш кан не. І яно яго атры ма ла.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Стаў ка рэ фі нан са ван ня да кан ца на-

ступ на га го да скла дзе 9—10 %, па-

ве да міў стар шы ня праў лен ня На цы-

я наль на га бан ка Па вел КАЛА УР.

НІ КРО КУ НА ЗАД
Але ў кан цы гэ та га го да На цы я наль ны 

банк не ба чыць пры чын для ка рэк ці роў кі 

ця пе раш няй ма не тар най па лі ты кі. Пра цэнт-

ныя стаў кі ад па вя да юць мак ра эка на міч най 

па лі ты цы і ўліч ва юць ры зы кі на на ступ ны 

год. Праў лен не Нац бан ка пры ня ло ра шэн-

не за ха ваць стаў ку рэ фі нан са ван ня і пра-

цэнт ныя стаў кі па апе ра цы ях рэ гу ля ван ня 

лік від нас ці на ця пе раш нім уз роў ні.

Па сло вах Паў ла Ка ла у ра, фі нан са вы 

рэ гу ля тар кі ра ваў ся тым, што са жніў ня 

гэ та га го да на зі ра ец ца па ска рэн не ін фля-

цый ных пра цэ саў. Да дат ко выя вы клі кі для 

на цы я наль най эка но мі кі ге не руе вы со кая 

ня вы зна ча насць па тэн цы я лу знеш ніх шо-

каў і геа па лі тыч ная на пру жа насць у рэгіёне. 

Гэ тыя фак та ры аб мя жоў ва юць маг чы масць 

па змяк чэн ні ма не тар ных умоў. Ра зам з 

тым знач ных пад стаў для ўзмац нен ня 

жорст кас ці так са ма па куль ня ма.

Акра мя та го, раз гля да ец ца пы тан не ад-

мо вы ад рэ ка мен да цый гра ніч на га ўзроў ню 

пра цэнт ных ста вак на крэ дыт на-дэ па зіт ным 

рын ку. Пры гэ тым рэ гу ля тар нае ўздзе ян не 

на ге не ра цыю бан ка мі па вы ша ных ры зык 

за ха ва ец ца. Яно бу дзе іс ці праз сіс тэ му 

спе цы яль ных ін стру мен таў.

Мэ та вы па ра метр па зо ла та ва лют ных 

рэ зер вах на на ступ ны год — 7,1 міль яр да 

до ла раў. Ад нос на кур су бе ла рус ка га руб ля 

ў 2019 го дзе Па вел Ка ла ур пад крэс ліў, што 

ён бу дзе спра вяд лі вы.

ПРЫ ВЯЗ КА ДА ВА ЛЮ ТЫ — 
ПЕ РА ЖЫ ТАК МІ НУ ЛА ГА

Па вел Ка ла ур ад зна чыў, што экс пер ты 

бан ка пад рых та ва лі пра па но вы па ўня сен ні 

змя нен няў у Гра ма дзян скі і Бан каў скі ко-

дэк сы, каб ады сці ад пры вя зак да ва лют-

ных эк ві ва лен таў у да га во рах. Ён ад зна чыў, 

што, ка лі важ на ў да га во ры за бяс пе чыць 

за ха ван не па куп ніц кай здоль нас ці руб лёў, 

ёсць маг чы масць пры вяз кі да ін фля цыі. 

«Мы глы бо ка пе ра ка на ныя ў пра віль нас ці 

гэ тых мер», — ска заў Па вел Ка ла ур.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб хут ка сці 

пры няц ця пра па на ва ных змя нен няў, ён ад-

зна чыў, што «ўсё за ле жыць ад ра зу мен ня 

гэ тых пра цэ саў ва ўра дзе і пар ла мен це». 

Па вел Ка ла ур пад крэс ліў, што пра цэс дэ-

да ла ры за цыі пра цяг лы і за ле жыць ад мак-

ра эка на міч най па лі ты кі кра і ны, ад цэ на вай і 

фі нан са вай ста біль нас ці. Для па спя хо вас ці 

не аб ход ныя да вер і да Нац бан ка, і да гра-

шо ва-крэ дыт най па лі ты кі ў цэ лым.

ПРАБ ЛЕ МА 
«ТАК СІЧ НЫХ» ДАЎ ГОЎ

У на шай кра і не пад рых та ва ны пра ект 

ука за аб рын ку праб лем ных даў гоў. Ён 

пра ду гледж вае ства рэн не роў ных і зра зу-

ме лых умоў ганд лю для ўсіх удзель ні каў 

рын ку, па ра дак ганд лю імі на Бе ла рус кай 

ва лют на-фон да вай бір жы і на дзя лен не 

Агенц тва па кі ра ван ні дрэн ны мі даў га мі 

но вы мі функ цы я мі. На гэ тай тэ ме асоб на 

спы ніў ся на мес нік стар шы ні праў лен ня 

Нац бан ка Дзміт рый ЛАП КО.

У пры ват нас ці, ён за явіў, што 26 снеж-

ня бу дзе па га джаль ная на ра да, і да кан ца 

го да да ку мент пла ну ец ца ўнес ці ва ўрад. 

Дзміт рый Лап ко пад крэс ліў, што фі нан са-

вая ста біль насць — адзін з пры яры тэ таў 

кра і ны, і бан каў скі сек тар уно сіць са мы іс-

тот ны ўклад у гэ та. «Уз ро вень да стат ко ва га 

ка пі та лу зна хо дзіц ца на вы со кім уз роў ні, 

пры быт ко васць не вы клі кае тры во гі ў рэ-

гу ля та ра. Гра ніч ны ўзро вень па дрэн ных 

ак ты вах — не вы шэй за 10 %», — ад зна-

чыў ён.

Для ра бо ты з праб лем ны мі даў га мі ў 

Бе ла ру сі ўжо зроб ле ны пэў ныя за ха ды, у 

пры ват нас ці, пры ня ты ўказ № 200. «Гэ та 

не бан кам трэ ба ў пер шую чар гу, стра-

ты ўжо ўлі ча ны ў ка пі та ле. Гэ та пы тан не 

спра вяд лі вас ці раз мер ка ван ня рэ сур саў, 

пы тан не ўздзе ян ня так січ ных прад пры ем-

стваў на нар маль ныя, на тых, ка му яны не 

пла цяць», — пад крэс ліў Лап ко.

Рас каз ва ю чы пра сут насць дыс ку сіі ва-

кол да ку мен та, на мес нік стар шы ні звяр нуў 

ува гу на тое, што пы тан не спра вяд лі вай 

ца ны ак ты ву скла да нае. «Мы пра па ну ем 

аў кцы ён, каб ра зу мець, як ца на бу дзе ўтва-

рац ца. Ёсць пы тан не да пер ша па чат ко ва га 

дыс кон ту, да дыс кон ту па даў гах дзярж-

прад пры ем стваў. Мы лі чым, што пра вы ва 

ўсіх па він ны быць роў ныя. У тым лі ку для 

дзярж прад пры ем стваў».

Ся род клю ча вых удзель ні каў рын ку рэ-

гу ля тар ба чыць Агенц тва па кі ра ван ні ак ты-

ва мі, ку ды пе ра да дзе ны сель гас прад пры-

ем ствы, част ка з якіх пра хо дзі ла са на цыю, 

а част ка ак ты ваў пры зна ча ла ся на про даж. 

«Мы сваю за да чу ба чым у за бес пя чэн ні 

пра воў крэ ды то раў. Гэ та пе ра клі ка ец ца з 

рэ ка мен да цы я мі Су свет на га бан ка, з тым, 

што мы не да бі ра ем ба лы ў рэй тын гу ацэн кі 

ўмоў вя дзен ня біз не су па па зі цыі «пра вы 

за клад ных крэ ды то раў».

НА ШЫ РА ХУН КІ 
Ў ЗА МЕЖ НЫХ БАН КАХ

Бе ла ру сам мо гуць да зво ліць сва бод на 

ад кры ваць бя гу чыя ра хун кі ў за меж ных 

бан ках з 1 са ка ві ка на ступ на га го да. Гэ-

та пра ду гле джа на пра ек там да ку мен та аб 

змя нен ні ў за ка на даў стве.

Ця пер ён пра хо дзіць рэ гіст ра цыю ў Мі-

ніс тэр стве юс ты цыі. Намеснік старшыні 

праўлення Нацбанка Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ 

звяр нуў ува гу, што за ба ро ну пра па ну ец ца 

зняць ме на ві та на ад крыц цё ў за меж ных 

бан ках бя гу чых ра хун каў, а каб ад крыць 

дэ па зіт, прый дзец ца атрым лі ваць да звол 

Нац бан ка. У да ку мен це ёсць і шэ раг ін шых 

на ва цый, у тым лі ку ў пла не дэ да ла ры за-

цыі. Пад ра бяз ныя тлу ма чэн ні аб на ві нах 

бу дуць раз ме шча ны на сай це Нац бан ка.

На цы я наль ны банк мае на мер пра во-

дзіць па лі ты ку ад кры тых і іні цы я тыў ных 

ка му ні ка цый, за сна ва ных на рэ гу ляр ным 

двух ба ко вым дыя ло гу з гра мад скас цю. Гэ-

ты па ды ход за ма ца ва ны ў ка му ні ка цый най 

па лі ты цы, рас пра ца ва най пры рэа лі за цыі 

тві нінг-пра ек та Еў ра пей ска га са ю за «Ума-

ца ван не па тэн цы я лу На цы я наль на га бан-

ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь» і за цвер джа най 

праў лен нем Нац бан ка 19 снеж ня 2018 го-

да. Асноў ная мэ та ка му ні ка цый — фар мі-

ра ван не больш вы со ка га ўзроў ню да ве ру 

да Нац бан ка.

Пры ка му ні ка цы ях з гра мад скас цю На-

цы я наль ным бан кам бу дзе ўліч вац ца роз ны 

ўзро вень эка на міч ных ве даў асоб ных са цы-

яль ных груп і асаб лі вас ці ўспры ман ня імі 

ін фар ма цыі. Для гэ та га ў ка му ні ка цый най 

па лі ты цы вы зна ча ны асноў ныя мэ та выя 

аў ды то рыі, з які мі бу дзе най больш ак тыў-

нае ўза е ма дзе ян не і на якія Нац банк бу дзе 

ары ен та вац ца пры пад рых тоў цы і рас паў-

сюдж ван ні ін фар ма цыі.

Як па ве да міў стар шы ня праў лен ня 

Нац бан ка Па вел Ка ла ур, на сай це аб на-

ро ду юць гра фік пра вя дзен ня ў 2019 го дзе 

па ся джэн няў праў лен ня па пы тан нях гра-

шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. Ін фар ма цыя аб 

вы ні ках па ся джэн ня так са ма бу дзе пуб лі-

ка вац ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан са вая па лі ты каФі нан са вая па лі ты ка

У кан цы ліс та па да з'я ві ла ся 

ін фар ма цыя аб тым, што ў Кі-

таі на ра дзі лі ся пер шыя ў све це 

дзе ці з ге не тыч на ад рэ да га-

ва ных эмб ры ё наў: яна ад ра зу 

тра пі ла ў топ су свет ных на він. 

Па ве дам ля ла ся пра дзвюх 

дзяў чат-бліз нят, якія з'я ві лі ся на 

свет у вы ні ку эк стра кар па раль-

на га аплад нен ня: кі тай скі ву чо-

ны па спра ба ваў сфар мі ра ваць 

у іх устой лі васць да за ра жэн ня 

ВІЧ. Су свет ная су поль насць 

жорст ка рас кры ты ка ва ла этыч-

ны ас пект ра бо ты ге не ты ка, а 

кі раў ніц тва Су свет най ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя за яві ла, 

што бу дзе ство ра на гру па экс-

пер таў для вы ву чэн ня этыч ных 

праб лем і пы тан няў бяс пе кі, 

якія цяг не за са бой пра цэ ду ра 

ген на га рэ да га ван ня. Кі тай скі 

ўрад так са ма за га даў ча со ва 

спы ніць да след чую дзей насць 

лю дзей, якія зай ма юц ца рэ да-

га ван нем ча ла ве чых ге наў.

Бія ме ды цы на і пра вы ча ла-

ве ка ака за лі ся ў цэнт ры ўва-

гі між на род най кан фе рэн цыі, 

якая бы ла ар га ні за ва ная Мі ніс-

тэр ствам ахо вы зда роўя ў рам-

ках су пра цоў ніц тва з Са ве там 

Еў ро пы ў гэ тай сфе ры.

Асо ба, а не аб' ект 
для ма ні пу ля цый

— Пы тан ні бія эты кі заў сё ды 

бы лі ак ту аль ныя для гра мад-

ства, а з раз віц цём вы со кіх тэх-

на ло гій у ме ды цы не, анес тэ зі я-

ло гіі і рэ ані ма цыі, за сва ен нем 

тэх на ло гій транс план та цыі, вы-

ходж ван нем не да но ша ных дзя-

цей, ука ра нен нем да па мож ных 

рэ пра дук тыў ных тэх на ло гій яны 

гу чаць усё больш вост ра, — 

пад крэс лі вае на чаль нік га лоў-

на га ўпраў лен ня ар га ні за цыі 

ме ды цын скай да па мо гі і экс-

пер ты зы Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, стар шы ня Ка мі тэ та 

па бія эты цы Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Але на БОГ ДАН. — Бе ру-

чы ся за рас пра цоў ку змя нен няў 

у за кон «Аб ахо ве зда роўя», які 

бу дзе змя шчаць раз дзел, пры-

све ча ны дзей нас ці Ка мі тэ та па 

бія эты цы, мы па він ны пра ду-

маць, як пра віль на вы клас ці яго 

кам пе тэн цыі і зра біць наш го лас 

больш важ кім, бо шмат пы тан-

няў за ста ец ца па-за ўплы вам 

ка мі тэ та.

Вы лу ча юц ца ча ты ры асноў-

ныя прын цы пы бія эты кі: прын-

цып па ва гі ча ла ве чай год нас ці, 

прын цып «ра бі да бро і не ра бі 

зла», прын цып пры знан ня аў-

та но міі асо бы і прын цып спра-

вяд лі вас ці. Пра ві лаў так са ма 

ча ты ры: праў дзі васць, пры ват-

насць, не да ты каль насць пры-

ват на га жыц ця і доб ра ах вот ная 

ін фар ма ва ная зго да. У су куп-

нас ці яны ўтва ра юць, якія этыч-

ныя ка ар ды на ты пры му ша юць 

ба чыць у па цы ен це ў пер шую 

чар гу асо бу, а не аб' ект для на-

зі ран ня, экс пе ры мен та ван ня і 

ма ні пу ля цыі.

Па куль не поз на
Ацэн кай этыч ных і пра ва вых 

пы тан няў у сфе ры бія ме ды цын-

скай на ву кі і тэх на ло гій у Еў ро пе 

зай ма ец ца Ка мі тэт па бія эты цы 

(DH-BІO), у які ўва хо дзяць прад-

стаў ні кі 47 дзяр жаў: экс пер ты з 

роз ных сфер, у тым лі ку пра воў 

ча ла ве ка, бія ло гіі і ме ды цы ны. 

Не сак рэт, што на ад ну і тую 

ж праб ле му ме ды кі і юрыс ты 

гля дзяць кож ны праз прыз му 

сва ёй дыс цып лі ны. І як жа на-

ла дзіць дыя лог па між імі?

Апош нім ча сам фі ла со фія 

су свет най ме ды цы ны ўсё час-

цей звяр та ец ца да тэ мы жыц ця 

і смер ці.

— Што азна чае пра ва на 

жыц цё і пра ва на са ма стой-

насць (аў та но мію)? — раз ва-

жае ві цэ-прэ зі дэнт Ка мі тэ та 

па бія эты цы Рыт ва ХА ЛІ-

ЛА. — Аў та но мія — гэ та пра ва 

па цы ен та на ўдзел у пры няц ці 

ра шэн няў па пы тан нях яго зда-

роўя, пра ва ад мо віц ца ад ме ды-

цын ска га ўмя шан ня ці па га дзіц-

ца на яго. У вы пад ку ад мо вы — 

пра ва на ін шы, аб грун та ва ны 

з пунк ту по гля ду ме ды цы ны, 

ме тад ля чэн ня. Гэ та так са ма 

пра ва на ад мо ву ад лю бо га 

ля чэн ня. Ча ла век так са ма мае 

пра ва рас па ра дзіц ца на конт 

пад тры ман ня жыц ця: за га дзя 

агу чыць сваю па зі цыю на конт 

та го, як з ім трэ ба па сту піць у 

вы пад ку, ка лі ён сам бу дзе не 

ў ста не вы ка заць сваю во лю. 

І та кія рас па ра джэн ні па він ны 

быць вы ка на ны, ка лі ня ма пад-

стаў мер ка ваць, што па цы ент 

мог змя ніць сваё мер ка ван не 

або яго рас па ра джэн не аб пад-

тры ман ні жыц ця бы ло скла дзе-

на на пад ста ве не праў дзі вай ці 

са ста рэ лай ін фар ма цыі.

Ка неш не, да пра ва па цы ен-

та ад мо віц ца ад ля чэн ня мно гія 

ста вяц ца рэз ка ад моў на. Пра-

гу ча ла дум ка, што пра ва на 

аў та но мію (у да дзе ным вы пад-

ку ад мо ву ад лю бо га ля чэн ня) 

па ды хо дзіць для лю бой сфе ры, 

але толь кі не для ме ды цы ны. 

Ня рэд кія вы пад кі, ка лі па цы-

ент, яко му ста віц ца ан ка ла гіч-

ны дыяг наз на пер шай ці дру гой 

сту пе ні за хвор ван ня і які мае 

вы со кія шан цы на вы зда раў-

лен не, ад маў ля ец ца ад ля чэн ня. 

Зноў звяр та ец ца па да па мо гу 

праз ча ты ры-пяць га доў ужо на 

чац вёр тай ста дыі хва ро бы. Дык 

ці па він ны ўра чы за да валь-

няць во лю па цы ен та? Пы тан-

не зу сім не ры та рыч нае... Ці 

іх аба вя зак ра біць усё, каб 

дзей ні ча ла пра ва на жыц цё? 

Уво гу ле, ці ўва хо дзіць пра ва на 

смерць у пра ва на жыц цё або 

смерць з'яў ля ец ца ад маў лен-

нем жыц ця? Мно гія ме ды цын-

скія ра бот ні кі лі чаць, што ча ла-

век мае пра ва рас па ра джац ца 

сва ім це лам да та го мо ман ту, 

па куль ня ма пра мой па гро зы 

яго жыц цю. Да рэ чы, эў та на зія 

да зво ле на сён ня толь кі ў лі ча-

ных кра і нах све ту, а ў боль шас-

ці дзяр жаў яна за ба ро не на пад 

стра хам кры мі наль на га па ка-

ран ня. Але ж раз мо ва ідзе не 

пра са ма за бой ства, а толь кі 

пра пра ва ча ла ве ка сыс ці без 

па кут і бо лю...

Но вай з'я вай мож на лі чыць 

бо ды ха кінг — ства рэн не ідэа-

льна га «я». Яго пры хіль ні кі раз-

гля да юць сваё це ла як аб' ект, 

які мож на змя няць і транс фар-

ма ваць, ужыў ляць у яго роз ныя 

пра цэ са ры і дат чы кі, за мя няць 

зда ро выя ор га ны на ім план-

ты, якія ма юць больш шы ро кія 

функ цы я наль ныя маг чы мас ці. 

І тут так са ма ўзні кае пы тан не: 

а ці мо жа дзяр жа ва ўста на-

віць ней кія аб ме жа ван ні для 

ах вот ных пе ра тва рыц ца ў кі-

бар гаў?

HELP для ме ды каў 
і юрыс таў

Сён ня на па рад ку дня ў бе-

ла рус кіх ме ды каў ста іць ра бо та 

над но вым раз дзе лам «Элект-

рон ная сіс тэ ма ахо вы зда роўя» 

у за ко не «Аб ахо ве зда роўя». 

Ін фар ма цыя аб па цы ен тах у 

най блі жэй шыя га ды бу дзе пе-

ра ве дзе на ў элект рон ны фар-

мат, а па пя ро выя нось бі ты за-

ме няць ін тэ гра ва ныя элект рон-

ныя кар ты.

— І вось тут мы су тык нём ся 

з вель мі скла да най для нас на 

сён ня праб ле май — до сту пам 

па цы ен та да поў най ін фар ма-

цыі аб яго зда роўі, — кан ста-

туе Але на Бог дан. — Яе каш-

тоў насць для кож на га з нас 

зра зу ме лая. І мы бу дзем нес ці 

ад каз насць за за ха ван не пер-

са наль ных да ных.

Хто мо жа да ваць ін фар ма-

ва ную зго ду за па цы ен та без 

пры том нас ці? Ці мож на па ве-

дам ляць вы ні кі ге не тыч на га 

тэс ці ра ван ня сва я кам? Як за-

бяс пе чыць кан фі дэн цы яль-

насць да ных пра зда роўе? Хто 

мо жа ка рыс тац ца па слу га мі 

ЭКА і су ра гат на га ма ця рын-

ства? Як аба ра ніць пра вы мед-

ра бот ні каў? Пы тан няў вель мі 

шмат. Ука ра нен не но вых ме ды-

цын скіх тэх на ло гій, пра вя дзен-

не клі ніч ных да сле да ван няў — 

гэ та сфе ры, у якіх па ста ян на 

су ты ка юц ца ін та рэ сы асоб ных 

лю дзей, су поль нас цяў і дзяр-

жа вы. А бія ме ды цын ская эты-

ка за клі ка ная аба ра ніць пра вы 

кож на га з ба коў.

У рам ках кан фе рэн цыі ад бы-

ла ся прэ зен та цыя бяс плат на га 

ан лайн-кур са HELP па пра вах 

ча ла ве ка ў сфе ры бія ме ды-

цы ны, які мо жа быць вель мі ка-

рыс ным як для ме ды цын скіх ра-

бот ні каў, так і для юрыс таў. Ён 

быў рас пра ца ва ны ў 2018 го дзе 

Еў ра пей скай пра гра май на ву-

чан ня ў га лі не пра воў ча ла ве ка 

для прад стаў ні коў юры дыч ных 

пра фе сій су мес на з Ка мі тэ там 

па бія эты цы Са ве та Еў ро пы.

Доб ра ах вот ная ін фар ма ва-

ная зго да, ура чэб ная тай на і 

аба ро на да ных аб зда роўі па-

цы ен та, аба ро на эмб ры ё на і 

рэ пра дук тыў ныя тэх на ло гіі, за-

вяр шэн не жыц ця, бія ме ды цын-

скія да сле да ван ні, транс план-

та цыя ор га наў і тка нак — усе 

гэ тыя пы тан ні раз гля да юц ца ў 

рам ках сер ты фі ка ва на га кур са 

па бія эты цы.

Курс быў пе ра кла дзе ны на 

рус кую мо ву. На пост са вец кай 

пра сто ры на ша кра і на пер шая 

атры ма ла маг чы масць пра-

ца ваць з HELP, адап та ваў шы 

яго да на цы я наль на га за ка на-

даў ства і на шых праб лем. Ён 

так са ма мо жа быць па спя хо ва 

вы ка ры ста ны ў якас ці на ву-

чаль на га ма тэ ры я лу сту дэн та-

мі, якія вы ву ча юць ме ды цы ну 

або пра ва, су пра цоў ні ка мі ка мі-

тэ таў па эты цы і на цы я наль ных 

пра ва аба рон чых ар га ні за цый. 

Курс бу дзе да ступ ны на плат-

фор ме элект рон на га на ву чан ня 

HELP у па чат ку 2019 го да па 

спа сыл цы http://help.elearnіng.

ext.coe.іnt.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пра цэнт ная стаў ка бу дзе 
па-ра ней ша му зні жац ца

ФІ ЛА СОФ СКІЯ ПРАБ ЛЕ МЫ 
БІЯ МЕ ДЫ ЦЫ НЫ

Ці па ру ша юць но выя тэх на ло гіі пра вы ча ла ве ка?

Да рэ чы, гэ тай во сен ню на ба зе Бел МА ПА бы лі ар га ні-

за ва ны пер шыя кур сы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі «Эты ка-

пра ва выя асно вы клі ніч най ме ды цы ны і бія ме ды цын скіх 

да сле да ван няў», якія вы клі ка лі вя лі кую ці ка васць з бо ку 

ме ды цын скіх ра бот ні каў. Быў ство ра ны Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр бія эты кі. Так са ма сё ле та ўпер шы ню прай шоў рэс пуб-

лі кан скі кон курс сту дэнц кіх ра бот «Да ступ ная бія эты ка». Ён 

да па мог уцяг нуць у аб мер ка ван не бія этыч най праб ле ма ты-

кі мо ладзь з усёй кра і ны: не толь кі ме ды каў, але і бу ду чых 

юрыс таў, фі ло ла гаў, ар хі тэк та раў, ін жы не раў і аг ра но маў. 

На кон курс па сту пі ла 160 эсэ, 140 пла ка таў і 27 ві дэа ро-

лі каў. А яго пе ра мож цы бы лі за про ша ны з на ву чаль ным 

ві зі там у Страс бур.

Ма раль на-этыч ныя ка лі зііМа раль на-этыч ныя ка лі зіі

Бел ТА ад зна чыць свой юбі лей 

23 снеж ня. Што дня бе ла рус кая ін-

фар ма цый ная служ ба праз на ві ны 

пі ша су час ную гіс то рыю кра і ны. 

Пад час ура чыс та га ме ра пры ем-

ства ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 

прад стаў ні кі роз ных мі ніс тэр стваў 

і ве дам стваў уз на га ро дзі лі су пра-

цоў ні каў агенц тва га на ро вы мі гра-

ма та мі.

«Бе ла рус кае тэ ле граф нае агенц тва 

з'яў ля ец ца апе ра тыў най і дак лад най 

кры ні цай на він пра па дзеі ў Бе ла ру сі і ў 

све це і па пра ве ўва хо дзіць у лік вя ду чых 

ай чын ных СМІ. Брэнд Бел ТА ка рыс та ец-

ца за слу жа най па ва гай і да ве рам ся род 

шмат лі кіх за меж ных парт нё раў, су мес-

на з які мі сён ня па спя хо ва рэа лі зу юц ца 

яр кія ме ды яп ра ек ты, ажыц цяў ля ец ца 

ак тыў ны аб мен пе ра да вы мі тэх на ло гі-

я мі», — га во рыц ца ў він ша ван ні Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з на го ды 

100-год дзя Бел ТА, якое на ўра чыс тым ме-

ра пры ем стве ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 

за чы таў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ула дзі мір ЖАЎ НЯК.

«Бел ТА — гэ та ў пер шую чар гу лю дзі, 

ка лек тыў, — ад зна чыў стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла-

ру сі Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ. — Тое, як яны 

па кру пін ках збі ра юць ін фар ма цыю, якая 

за па тра ба ва на ін шы мі СМІ, — най вя лік-

шы пра фе сі я на лізм, най вя лік шая за слу га. 

Вя лі кі вам дзя куй за тое, што вы асвят ля е-

це ўсе на прам кі раз віц ця на шай дзяр жа вы 

і фар мі ру е це хро ні ку на шай Бе ла ру сі».

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, мі ністр 

ін фар ма цыі, пад крэс ліў: «Сот ні на він 

што дня ге не ры ру юц ца ў ін фар ма цый ную 

пра сто ру, пры хо дзяць у ін фар ма цый ныя 

і са цы яль ныя сет кі, дру ка ва ную пе ры-

ё ды ку. І гэ та яшчэ не ўся ва ша пра ца. 

Гэ та і вя лі кі ар хіў фа та гра фій, якім ка рыс-

та юц ца ты ся чы тых, ка му трэ ба склас ці 

ле та піс на шай кра і ны. Гэ та і дру ка ва ная 

пе ры ё ды ка, якую ро бяць су пра цоў ні кі ва-

ша га агенц тва, кні гі, якія па ка за лі, што вы 

яшчэ і сур' ёз нае вы да вец тва. Без умоў на, 

гэ та ра бо та за ста нец ца на ста год дзі».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ І ЛЮ БОЎ ДА СПРА ВЫ
Прэ зі дэнт пад тры маў кан ды да ту ру 

дзяр жаў на га сак ра та ра Са ве та бяс пе кі 

Бе ла ру сі Ста ні сла ва За ся на па са ду 

ген се ка АДКБ. На су стрэ чы з ім кі раў-

нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу кашэн ка 

аб мер ка ваў па ра дак дня ра бо ты ў 

АДКБ. Так са ма Ста ні слаў Зась пра ін-

фар ма ваў Прэ зі дэн та аб пе ра га во рах 

з лі да ра мі ін шых кра ін — удзель ніц 

ар га ні за цыі.

«Я ра ней ка заў, што быў не адзін кан-

ды дат ад Бе ла ру сі. Але спы ніў ся на пра па-

на ван ні За ся, каб па ка заць прык лад, што 

па ра ўжо нам у гэ тай ар га ні за цыі пе рай сці 

ад на зна чэн ня ад стаў ных ге не ра лаў, — ні-

чо га дрэн на га не ха чу пра іх ска заць — да 

дзе ю чых ма ла дых і перс пек тыў ных, каб 

на даць зна чэн не гэ тай ар га ні за цыі. Тым 

больш што мы на зна ча лі ге не ра лаў, якія 

ўжо даў но ады шлі ад во ін скай служ бы, ад 

па лі ты кі. А ўсё ж та кі гэ та ва ен на-па лі тыч-

ная ар га ні за цыя», — пра ка мен та ваў кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы. Так са ма ён да даў: 

«На ту раль на, гэ та ад па вя дае на шым кры-

тэ ры ям пад рых тоў кі і на зна чэн ня кад раў: 

пра фе сі я на лізм і лю боў да той спра вы, якой 

ты бу дзеш зай мац ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка афі цый на пад тры-

маў на зна чэн не Ста ні сла ва За ся, пад пі саў-

шы ад па вед ны пра ект ра шэн ня Са ве та ка-

лек тыў най бяс пе кі АДКБ.

Пас ля раз мо вы з Прэ зі дэн там Ста ні слаў 

Зась ад зна чыў, што на су стрэ чы з Аляк санд-

рам Лу ка шэн кам бы лі вы ка за ны мэ та выя ўста-

ноў кі, за да чы. «Раз мо ва ў тым лі ку пра больш 

прак тыч ную рэа лі за цыю пы тан няў, якія ста яць 

пе рад ар га ні за цы яй. Мы шмат за апош нія га ды 

зра бі лі ў пла не нар ма тыў най ба зы. Гэ та вель мі 

важ на, але час па тра буе кан крэт ных прак тыч-

ных кро каў па ўма ца ван ні на шай агуль най бяс-

пе кі», — рас ка заў Ста ні слаў Зась.

З юбі ле ем!З юбі ле ем! СТА ГОД ДЗЕ З ІН ФАР МА ЦЫ ЯЙ

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

У 1997 го дзе на эк ра ны вый шаў аме ры кан скі фан тас тыч ны 

фільм «Га та ка». У ім рас каз ва ец ца пра ге не тыч на дас ка-

на лых лю дзей, якія зай ма юць у гра мад скай іе рар хіі са мыя 

вы со кія па зі цыі. Іх фі зіч ная і ін тэ ле кту аль ная дас ка на ласць 

фар мі ра ва ла ся яшчэ ў пра бір ках, пры чым баць кі маг лі 

за ка заць і пол дзі ця ці, і ко лер яго ва чэй. А вось лю дзі, 

якія на ра дзі лі ся звы чай ным шля хам (іх на зы ва лі «дзець-

мі ка хан ня»), ста лі ў гра мад стве людзь мі дру го га га тун ку. 

Прай шло менш як 20 га доў, а фан тас ты ка ўжо па ча ла ўва-

саб ляц ца ў рэ аль насць...

Ула дзі мір ЖАЎ НЯК уручае грамату Аліне ГРЫШКЕВІЧ.
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