
Дэ пу та ты Па ла ты прад-
стаў нi коў ад Брэсц кай 
воб лас цi рэ гу ляр на пра-
вод зяць ак цыi ў пад трым-
ку ме ды каў, ра бот нi каў 
са цы яль ных уста ноў, якiя 
ака за лi ся на пер шай лi нii 
ба раць бы з ка вар най iн-
фек цы яй. Шмат срод каў 
ахо вы на род ныя вы бран-
нi кi на бы ва юць у тым лi ку 
за свой кошт. Яшчэ амаль 
ме сяц та му Iгар ХЛА БУ КIН, 

дэ пу тат па Ба ра на вiц кай-
За ход няй акру зе ра зам з 
дэ пу та та мi Ба ра на вiц ка-
га га рад ско га Са ве та пе-
рад алi га лоў на му ўра чу 
Ба ра на вiц кай дзi ця чай 
баль нi цы срод кi iн ды-
вi ду аль най ахо вы — не-
каль кi ўпа ко вак ма сак 
i 40 лiт раў срод каў для 
дэз ын фек цыi.

У маi ў Брэсц кую дзi-
ця чую баль нi цу прый шлi 

дэ пу та ты ад Брэс та Ана-
толь ДА ШКО i Ма ры на 
ВАСЬ КО, каб пе ра даць 
на бы тыя за свой кошт 
кас цю мы для ме ды каў, 
мас кi i дэз срод кi. А ў 
маш таб най ак цыi, якую 
ар га нi за ва ла дэ пу тат 
па Бе ла веж скай акру-
зе Жан на СТА ЦIЎ КА, 
удзел узя лi ўсе шас нац-
цаць пар ла мен та ры яў 
ад Брэст чы ны. Да па мо га 

бы ла ака за на Коб рын-
ска му псi ха не ўра ла гiч-
на му до му-iн тэр на ту. Ва 
ўста но ву да ста вi лi вель мi 

па трэб ныя для пер са на-
лу срод кi iн ды вi ду аль най 
ахо вы.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
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Аб гэ тым па ве да мiў на мес нiк 
стар шы нi Са ве та Рэс пуб лi кi, 
на цы я наль ны ка ар ды на тар 
па Мэ тах устой лi ва га раз вiц ця 
Ана толь IСА ЧАН КА пад час 
аб мер ка ван ня з па ста ян ным 
ка ар ды на та рам ААН у Бе ла ру сi 
Iа а най КА ЗА НА-ВIШ НЯ ВЕЦ КI 
i чле на мi кра i на вай ка ман ды 
ААН у Бе ла ру сi пы тан няў 
су пра цоў нiц тва.

Пе ра га во ры прай шлi ў фар ма це вi дэа кан-
фе рэн цыi. Як па ве дам ляе прэс-служ ба верх-
няй па ла ты пар ла мен та, бы лi раз гле джа ны 
вы нi кi ўза е ма дзе ян ня на шай кра i ны i ААН па 
пы тан нях да сяг нен ня Мэт.

— Мы цэ нiм маг чы масць на ша га су пра цоў-
нiц тва i ўдзяч ныя за пра ек ты, на кi ра ва ныя на 
пад трым ку рэа лi за цыi Мэт устой лi ва га раз вiц-
ця ў Бе ла ру сi, — ад зна чыў Ана толь Iса чан ка.

У рам ках парт нёр ства з агенц тва мi ААН у 
кра i не сфар мi ра ва на i эфек тыў на функ цы я нуе 
на цы я наль ная ар хi тэк ту ра кi ра ван ня пра цэ-

сам да сяг нен ня Мэт устой лi ва га раз вiц ця, ад-
бы лi ся знач ныя мiж на род ныя i на цы я наль ныя 
ме ра пры ем ствы. З удзе лам экс пер таў ААН, 
Са ве та па ўстой лi вым раз вiц цi, пар ла менц кай 
i парт нёр скай груп па МУР вя ла ся ра бо та над 
пра ек там На цы я наль най стра тэ гii ўстой лi ва га 
раз вiц ця Бе ла ру сi да 2035 го да.

— Яна сфар мi ра ва на, але з-за сi ту а цыi, якая 
скла ла ся, iс ну ю чых сён ня ў све це вы клi каў 
асоб ныя кi рун кi не аб ход на бу дзе да пра ца-
ваць, — пад крэс лiў ён.

Пад час пе ра га во раў раз мо ва так са ма iш ла 
аб но вым су мес ным пра ек це па пад трым цы 
на ма ган няў Бе ла ру сi ў на цы я на лi за цыi i ла-
ка лi за цыi МУР.

— Важ на, што ён бу дзе на кi ра ва ны на вы ра-
шэн не ак ту аль ных за дач: пад трым ку на цы я-
 наль най сiс тэ мы да сяг нен ня МУР, ар га нi за-
цыю да лей шай ра бо ты па збо ры i апра цоў цы 
ста тыс тыч ных да ных, улiч ваць рэ гi я наль ныя 
ас пек ты, — удак лад нiў на цы я наль ны ка ар-
ды на тар па МУР.

Iа а на Ка за на-Вiш ня вец кi звяр ну ла ўва гу на 
тое, што рэа лi за ва ныя з Бе ла рус сю су мес ныя 

пра ек ты з'яў ля юц ца ўнi каль ным пры кла дам 
уза е ма дзе ян ня ў сфе ры пад трым кi ар хi тэк ту-
ры па МУР на на цы я наль ным уз роў нi.

— Мы вель мi за цi каў ле ны ў тым, каб пра-
цяг ваць су мес ную ра бо ту, — за явi ла яна.

У сваю чар гу прад стаў нiк Пра гра мы раз-
вiц ця ААН у Бе ла ру сi Аляк санд ра Са лаў ё ва 
да да ла, што но вы пра ект, якi пла ну ец ца за-
пус цiць з на шай кра i най, «да зва ляе ад каз ваць 
на па трэ бы, якiя ўзнiк лi ў су вя зi з эпi дэ мi я ла-
гiч най сi ту а цы яй».

— ПРА АН пры цяг вае да дат ко выя срод кi 
на ба раць бу з пан дэ мi яй, пра цуе з шэ ра гам 
мi нiс тэр стваў Бе ла ру сi. Пры ма юц ца ме ры па 
рэ ага ван нi на са цы яль на-эка на мiч ныя на ступ-
ствы эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi, пры цяг нен нi 
но вых тэх на ло гiй, раз вiц цi ва лан цёр ска га ру-
ху, уза е ма дзе ян нi з Бе ла рус кiм та ва рыст вам 
Чыр во на га Кры жа, на шы мi парт нё ра мi, у тым 
лi ку з Ра сii, — пад крэс лi ла яна.

У цэ лым Аляк санд ра Са лаў ё ва кан ста та ва-
ла, што вы нi кi па да сяг нен нi МУР у Бе ла ру сi 
ад чу валь ныя i знач ныя, яны па зi тыў на ацэнь-
ва юц ца мiж на род най су поль нас цю.

З ПА ПРАЎ КАЙ НА ВЫ КЛI КIЗ ПА ПРАЎ КАЙ НА ВЫ КЛI КI
На цы я наль ную стра тэ гiю ўстой лi ва га раз вiц ця да пра цу юць

У ТЭ МУ

Во пыт 
i ўза е ма дзе ян не
Пяць ра ё наў Гро дзен скай 
воб лас цi — Ваў ка выс кi, 
Зэ львен скi, Свiс лац кi, 
Сло нiм скi i Шчу чын скi — 
сфар мi ру юць парт нёр скую 
гру пу па ўстой лi вым раз вiц цi.

Асноў ная мэ та та ко га аб' яд -
нан ня — кан са лi да цыя рэ сурс-
на га, эка на мiч на га i кад ра-
ва га па тэн цы я лу пя цi ра ё наў 
воб лас цi для вы ра шэн ня най-
больш ак ту аль ных за дач рэ гi я-
 наль на га раз вiц ця.

— Ужо ця пер ра ё ны – дэк ла-
 ран ты парт нёр скай гру пы пра-
вод зяць су мес ныя ме ра пры-
ем ствы па раз вiц цi аг ра эка ту-
рыз му, куль тур ным аб ме не. 
На ла джа ны парт нёр скiя су вя зi 
па мiж дзяр жаў ны мi струк ту-
ра мi, гра мад скi мi ар га нi за-
цы я мi, рэ лi гiй ны мi су пол ка мi. 
Ства рэн не парт нёр скай гру пы 
да зво лiць ар га нi за ваць гэ тую 
ра бо ту на сiс тэм ным уз роў нi з 
улi кам ужо на яў на га бе ла рус-
ка га i за меж на га во пы ту, — па-
ве да мiў стар шы ня Па ста ян-
най ка мi сii па дзяр жаў ным 
бу даў нiц тве, мяс цо вым 
са ма кi ра ван нi i рэг ла мен-
це Па ла ты прад стаў нi коў 
Ва лян цiн СЕ МЯ НЯ КА.

Ён да даў, што iнi цы я ты ва 
знай шла пад трым ку ў кi раў-
нiц тва Гро дзен скай воб лас цi i 
ра ё наў па тэн цый ных удзель-
нi каў пра ек та. Ёсць ра зу мен не 
i экс перт нае су пра ва джэн не 
з бо ку Пра гра мы пад трым кi 
Бе ла ру сi Фе дэ раль на га ўра да 
Гер ма нii.

Па iнi цы я ты ве пар ла мен та-
рыя ў рэ жы ме ан лайн-кан фе-
рэн цыi прай шоў ар га нi за цый-
ны се мi нар па фар мi ра ван нi 
ўмоў для сет ка ва га рэ гi я наль-
на га парт нёр ства пя цi ра ё наў 
Гро дзен шчы ны. Удзель нi кi 
аб мер ка ва лi во пыт рэ гi я наль-
на га ўза е ма дзе ян ня Бе ла ру сi i 
за меж ных кра iн, вы ву чы лi па-
тэн цый ныя маг чы мас цi сет ка-
вых рэ гi я наль ных аб' яд нан няў 
i шля хi iх вы ка ры стан ня для 
ўстой лi ва га раз вiц ця пя цi ра ё-
наў Гро дзен скай воб лас цi.

Iх прад стаў нi кi прэ зен та ва лi 
сваё ба чан не сет ка ва га ўза е-
ма дзе ян ня.

— Мы вы зна чы лi асноў ныя 
кан цэп ту аль ныя па ды хо ды 
па фар мi ра ван нi рэ гi я наль-
най парт нёр скай гру пы. На 
раз гляд прад стаў нi коў Ваў ка-
выс ка га, Зэ львен ска га, Свiс-
лац ка га, Сло нiм ска га, Шчу-
чын ска га ра ё наў вы не се на 
да рож ная кар та на 2020 год 
па фар мi ра ван нi гру пы, — ад-
зна чыў дэ пу тат.

У се мi на ры так са ма ўзя лi 
ўдзел прад стаў нi кi рэ гi я наль-
на га са ве та шас цi ра ё наў Ма гi-
лёў скай воб лас цi. Па вод ле слоў 
пар ла мен та рыя, iх прак ты ка па 
рас пра цоў цы i рэа лi за цыi су-
мес ных пра ек таў, iнi цы я тыў 
для па вы шэн ня ўстой лi вас цi iх 
раз вiц ця ўяў ляе асаб лi вую цi-
ка васць.

У Бе ла ру сi пра цяг ва ец-
ца ра бо та па рэа лi за цыi Мэт 
устой лi ва га раз вiц ця. Для па-
ляп шэн ня эфек тыў нас цi гэ тай 
ра бо ты ў Гро дзен скай воб лас цi 
рас пра ца ва ны пра ект стра тэ гii 
яе ўстой лi ва га раз вiц ця. Рых ту-
юц ца ла каль ныя стра тэ гiч ныя 
пла ны га ра доў, ра ё наў i мiк ра-
рэ гi ё наў воб лас цi.

Па вод ле Бел ТА.

На пер шым пла не — Ма ры на ВАСЬ КО i Ана толь ДА ШКО.

На мес нiк Стар шы нi 
Са ве та Рэс пуб лi кi, 
на цы я наль ны 
ка ар ды на тар па Мэ тах 
устой лi ва га раз вiц ця 
Ана толь Iса чан ка 
су мес на з па ста ян ным 
ка ар ды на та рам ААН 
у Бе ла ру сi Iа а най 
Ка за на-Вiш ня вец кi i 
кi раў нi ка мi агенц тваў 
ААН пе рад алi 
ра дзiль ным да мам 
Мiн шчы ны пар тыю 
бес кан так та вых 
тэр мо мет раў.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба 
верх няй па ла ты пар ла мен та, пе ра-
 да ча прай шла на ба зе Клi нiч на га 
ра дзiль на га до ма Мiн скай воб-
лас цi.

— Ад ным з га лоў ных прын цы-
паў рэа лi за цыi Мэт устой лi ва га 
раз вiц ця з'яў ля ец ца парт нёр ства. 
Ра зам з кра i на вай ка ман дай 
ААН мы вы ра шы лi са дзей нi чаць 
у пра ду хi лен нi рас паў сюдж ван ня 
CОVID-19, — ад зна чыў Ана толь 
Iса чан ка. — Част ка срод каў па 
пра ек тах, якiя пра ду гледж ва юць 
рэа лi за цыю МУР, на кi ра ва лi на 
за куп ку бес кан так та вых тэр мо-
 мет раў. Та кiм чы нам мы ра ды 
ака заць да па мо гу i зра бiць свой 
унё сак у агуль ную спра ву.

Па сло вах вi цэ-спi ке ра Са ве та 
Рэс пуб лi кi, та кiя ж ак цыi ў най блi-
жэй шыя днi прой дуць па ўсёй кра i-
не. Тэр мо мет ры пе рад адуць да мам-
iн тэр на там для дзя цей з асаб лi вас-
ця мi псi ха фi зiч на га раз вiц ця.

У сваю чар гу Iа а на Ка за на-Вiш-
ня вец кi ад зна чы ла, што агуль-
ная су ма срод каў, пры цяг ну тых 
агенц тва мi ААН на пад трым ку 
ме ды каў i ме ды цын скiх уста ноў 
Бе ла ру сi, скла дае ка ля пя цi мiль ё-
 наў до ла раў.

— Пры клад на мiль ён мы пе ра-
 на кi ра ва лi ў ме жах бя гу чых пра-
ек таў на та кiя па трэ бы. Яшчэ 
ча ты ры мiль ё ны — гэ та но выя 

гро шы, якiя па сту па юць у Бе ла-
 русь праз СА АЗ, ЮНI СЕФ, ПРА-
АН, Фонд у га лi не на ро да -
на сель н iц  тва,  Мiж на род-
ную ар га нi за цыю па мiг ра цыi. 

Да нас да лу ча юц ца но выя до-
на ры i парт нё ры з пры ват на га 
сек та ра, — па ве да мi ла яна.

Га лоў ны ўрач клi нiч на га ра-
дзiль на га до ма Мiн скай воб лас-
цi Пётр Мась ко па дзя ка ваў за 

ака за ную да па мо гу: 
«Лю бая пад трым ка 
сён ня важ ная. Ха чу 
ска заць, што ў ця пе-
раш няй эпi дэ мi я ла-
гiч най сi ту а цыi дро-
бя зяў не бы вае. Бяс-
пе ка кан так таў, ля-
чэн ня, зна хо джан ня 
ў ля чэб най уста но ве 
за ле жыць ад дак лад-
на га вы ка нан ня рэг-
ла мен ту. Вы мя рэн не 

тэм пе ра ту ры з да па мо гай бес-
кан так та вых тэр мо мет раў — гэ-
та яшчэ ад на сту пень аба ро ны i 
на шых па цы ен таў, i на ша га пер-
са на лу.

ДАБ РА ЧЫН НАСЦЬ

УВА ГА НАВАТ ДА ДРО БЯ ЗЯЎУВА ГА НАВАТ ДА ДРО БЯ ЗЯЎ
Бес кан так та выя тэр мо мет ры для па цы ен таў i мед ра бот нi каў

Паль чат кi, мас кi, кас цю мыПаль чат кi, мас кi, кас цю мы
Пар ла мен та рыi Брэст чы ны рэ гу ляр на пе ра да юць срод кi 
iн ды вi ду аль най ахо вы ме ды цын скiм i са цы яль ным уста но вам воб лас цi

Агуль ная су ма 
срод каў, пры цяг ну тых 

агенц тва мi ААН 
на пад трым ку ме ды каў 
i ме ды цын скiх уста ноў 
Бе ла ру сi, скла дае ка ля 
пя цi мiль ё наў до ла раў.
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