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Яшчэ адзiн па да ру нак ме ды-

кам — но вы iн тэр нат ма ла ся мей-

на га ты пу ў вёс цы Ляс коў ка. Свае 

ква тэ ры там у хут кiм ча се атры-

маюць амаль 350 сем' яў мед ра бот-

нi каў, якiя ма юць па трэ бу ў па ляп-

шэн нi жыл лё вых умоў. Но ва бу доў-

ля мi мо гуць па хва лiц ца не толь кi 

Ба раў ля ны. Но выя ме даб' ек ты на 

кар це Мiнск ага ра ё на з'я вяц ца, на-

прык лад, у Аст ра шыц кiм га рад ку, 

Ха це жы не, Жо дзi не, у пла не но-

выя па бу до вы ў Азяр цы, За слаўi. 

На ле та з'я вiц ца больш за дзя ся так 

дзi ця чых сад коў. У 2022 го дзе пры 

ўмо ве па бу до вы яшчэ дзвюх школ 

праб ле му за бяс пе ча нас цi Мiнск ага 

ра ё на ўста но ва мi аду ка цыi зды-

муць поў нас цю.

Але, ня гле дзя чы на свя точ ны 

на строй, вi зiт у мед цэнтр — на го да 

звяр нуц ца i да на дзён ных праб лем 

усёй сiс тэ мы.

ВЫ ЛЕ ЧЫЦЬ «ХВА РО БЫ» 
МЕД СIС ТЭ МЫ

Пад час на вед ван ня РНПЦ Прэ-

зi дэнт за слу хаў не каль кi дак ла даў. 

Пер шы з iх — па ар га нi за цыi сiс-

тэ мы ахо вы зда роўя ад га лi но ва-

га мi нiст ра Ула дзi мi ра Ка ра нi ка. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па цi ка вiў-

ся, цi да юць маш таб ныя ме ры 

пад трым кi шмат дзет ных сем' яў 

плён. Па сло вах мi нiст ра, коль-

касць та кiх сем' яў знач на па вя лiч-

ва ец ца: «Мы ста ра ем ся за ха ваць 

кож ную ця жар насць i кож нае дзi-

ця. У нас вы рас ла эфек тыў насць 

пе рад абор та ва га кан суль та ван ня. 

За ста юц ца эк стрэ маль на нiз кi-

мi лiч бы пра цэн ту смер цi не маў-

лят». Прэ зi дэнт ад зна чыў, што пад 

жорст кiм кант ро лем па вiн ны быць 

i вы пад кi смер цi па ра дзiх: «Смерць 

ма цi — гэ та над звы чай ная сi ту а-

цыя. I гэ та га ў на шай кра i не не па-

вiн на быць».

Ула дзi мiр Ка ра нiк рас ка заў, як 

пра цуе кан цэп цыя вы со ка тэх на ла-

гiч най да па мо гi па прын цы пе «за-

ла той га дзi ны» па ўсёй кра i не: ужо 

да аб ста ля ва ныя цэнт ры ў По лац ку, 

На ва по лац ку, Ма ла дзеч не, Ба ры-

са ве, Са лi гор ску. «Вы як ацэнь ва-

е це, бу дзе гэ та га дзi на? Цi на род 

бу дзе нас кры ты ка ваць, як сён ня 

гэ ты цэнтр кры ты куе? — звяр нуў-

ся да су раз моў цаў кi раў нiк кра i ны 

i па тлу ма чыў: — Праз рыс тай чар гi 

тут ня ма, хто як вы ра шыць, так i 

бу дзе па апе ра цы ях. Лю дзi ме ся-

ца мi ста яць, каб пра апе ры ра вац ца 

ў ан ка ла гiч ным цэнт ры».

За кра нуў Прэ зi дэнт i пы тан-

не, якое ак тыў на аб мяр коў ва юць 

апош нiм ча сам у ме дыя, — пра-

цоў ную мiг ра цыю ўра чоў. Як па-

тлу ма чыў мi нiстр ахо вы зда роўя, 

гэ тая тэн дэн цыя ха рак тэр на для 

ўсiх кра iн све ту, але ўра чоў у нас 

ха пае. Да 2025 го да, па сло вах 

Прэ зi дэн та, за роб кi ме ды каў ужо 

вы рас туць удвая. Але важ на не 

толь кi за бяс пе чыць пер са нал ме-

ду ста ноў на леж най зар пла тай — 

са мi ўста но вы ма юць па трэ бу ў 

аб ста ля ван нi. «Га лоў нае — аснас-

цiць ме ды цын скiм аб ста ля ван-

нем i тэх нi кай ура чоў, каб яны 

ме лi са мае су час нае аб ста ля ван-

не, як у Гер ма нii, Iз ра i лi i iн шых 

кра i нах», — пад крэс лiў кi раў нiк 

дзяр жа вы, па пя рэ дзiў шы, што 

не аб ход на за дзей нi чаць у ра бо-

це ўсё вы со ка тэх на ла гiч нае аб-

ста ля ван не, якое ўжо за куп ле на 

ў ме ду ста но вы.

Ды рэк тар РНПЦ у Ба раў ля-

нах Алег Су кон ка рас ка заў, што 

ў баль нi цы ство ра на сiс тэ ма вя-

дзен ня хво рых i но вы кол-цэнтр, 

якi да па ма гае па збя гаць не каль кiх 

ста дый кан суль та ван ня. Па сло вах 

ды рэк та ра, чар гi для хво рых, якiя 

па сту па юць пер шы раз, ня ма.

Свае мер ка ван нi па ўдас ка-

наль ван нi сiс тэ мы ан ка ля чэн ня 

вы ка заў i па моч нiк Прэ зi дэн та 

Аляк сандр Ко сi нец: «Трэ ба пра во-

дзiць дэ цэнт ра лi за цыю, якую па ча-

лi ў 2007 го дзе. Не трэ ба ма на по лii, 

не аб ход на больш раз вi ваць аб лас-

ныя ан ка ла гiч ныя дыс пан се ры, 

да ваць iм са ма стой насць». Яму 

i да ру чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

кант ра ля ваць гэ ты пра цэс.

АБ' ЕКТ СПРА ВЯД ЛI ВАС ЦI
Пан сi я нат на тэ ры то рыi РНПЦ 

бу да ва лi спе цы яль на для сва я коў 

хво рых. «Гэ та маё бы ло да ру чэн-

не, пер шае пас ля зва ро ту Але га 

Су кон кi, ка лi я на ве даў гэ ты цэнтр. 

Лю дзi цяж ка хво рыя па ча лi ка заць, 

што тут iх да гля да юць род ныя, дзе-

цi, блiз кiя. Яны дзень, ве чар з iмi 

па ся дзе лi, да гле дзе лi. А iм жа трэ-

ба дзесь цi пе ра на ча ваць. Гэ та ж не 

толь кi мiн ча не. Iм на ча ваць ёсць 

дзе, але гэ та каш туе вя лi кiх гро-

шай, — рас ка заў Прэ зi дэнт. — Я 

да ру чыў па бу да ваць за кошт дзяр-

жа вы та кую гас цi нi цу, дзе род ныя, 

якiя да па ма га юць кла па цiц ца пра 

цяж ка хво рых, маг лi б пе ра на ча-

ваць».

Жыць у пан сi я на це так са ма 

мо гуць ам бу ла тор ныя па цы ен ты, 

слу ха чы кур саў, але пры яры тэт — 

лю дзям, якiя да гля да юць хво рых 

род ных. «Ка лi ў вас бу дуць мес цы, 

вы хоць Але га Су кон ку па ся лi це 

тут за гро шы, — ад зна чыў Прэ-

зi дэнт. — Вы па вiн ны за раб ляць 

гро шы на ас тат няй пло шчы, але 

за пом нi це: дзер цi ску ру з лю дзей, 

якiя тра пi лi ў бя ду, нi ў якiм ра зе 

нель га».

Цэнтр ужо поў нас цю па бу да ва-

ны, аб ста ля ва ны, ад чы нiць свае 

дзве ры ўста но ва 4 лiс та па да. У 

род ных цяж ка хво рых ха пае праб-

лем i пе ра жы ван няў. «Та му трэ-

ба, каб лю дзi ра зу ме лi, што ёсць 

спра вяд лi васць. I вось гэ та — аб'-

ект спра вяд лi вас цi», — ад зна чыў 

Прэ зi дэнт.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку па ка за-

лi не ка то рыя па коi пан сi я на та на 

пер шым па вер се, ста лоў ку. У ней-

кi мо мант усё пай шло не па пла не 

эк скур са во даў — Прэ зi дэнт ад хi-

лiў ся ад марш ру ту, вы ра шыў шы 

зай сцi ў хар чо вы блок. Там па раз-

маў ляў з ра бо чы мi кух нi, ку ха ра мi, 

ды е то ла га мi.

Не да лё ка ад цэнт ра, у вёс цы 

Ляс коў ка, раз мяс цiў ся iн тэр нат 

ма ла ся мей на га ты пу — на ступ-

ны пункт марш ру ту кi раў нi ка 

дзяр жа вы. У кож ным з трох дзе-

ся цi па вяр хо вых бу дын каў па 116 

ква тэр — ад на- i двух па ка ё вых. 

А на пер шым па вер се не толь кi 

ад мi нiст ра цый ныя i ву чэб ныя па-

мяш кан нi, але i па коi ад па чын-

ку, дзi ця чы па кой. Пля цоў ка для 

гуль няў ма лых пра ду гле джа на i на 

ву лi цы. Но вы бу ды нак Прэ зi дэнт 

аца нiў на ват не як iн тэр нат, а як 

паў на вар тас ны жы лы дом.

ТРЫ «КI ТЫ» 
ДЛЯ СПЕ ЦЫ Я ЛIС ТАЎ

Пад час на вед ван ня РНПЦ 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па гу та рыў 

з жур на лiс та мi бе ла рус кiх СМI. 

Рэ пар цё ры зга да лi, што са цы яль-

най сфе ры i, у пры ват нас цi, ахо ве 

зда роўя ў на шай кра i не заў сё ды 

ўдзя ля ла ся шмат ува гi.

Ад нак апош нiм ча сам на бе ла-

рус кiх ме ды каў усё больш уваж лi-

ва гля дзяць i з-за мя жы, ак тыў на 

за пра ша ю чы на ра бо ту. Пры чым 

не ка то рыя кра i ны на ват змя ня-

юць за ка на даў ства. На прык лад, у 

Поль шчы пла ну ец ца ўвес цi но выя 

пра вi лы пры ёму на ра бо ту ўра чоў 

з-за ме жаў Еў ра са ю за — iм не трэ-

ба бу дзе па цвяр джаць дып лом, 

толь кi прай сцi iс пыт у клi нi цы.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што рэа-

га ваць на гэ ту сi ту а цыю кра i на, 

без умоў на, бу дзе. Але Аляк сандр 

Лу ка шэн ка не стаў ха ваць абу рэн-

ня, што нам усе ста вяць у прык-

лад Поль шчу. Пры гэ тым, за даў 

ён ры та рыч нае пы тан не, ка лi так 

па спя хо ва раз вi ва ец ца iх кра i на, 

дык ча го та ды па кла лi во ка на 

спе цы я лiс таў з «гэ тай дык та ту-

ры — Бе ла ру сi»? I пер шая рэ ак-

цыя ўла ды ў та кой сi ту а цыi — не 

сло вы, а спра вы, якi мi ста но вiц ца 

бу даў нiц тва па доб ных iн тэр на таў i 

ўво гу ле ства рэн не ўмоў для ме ды-

каў. Улас нае жыл лё бу дзе моц на 

«пры вяз ваць» ча ла ве ка да клi нi-

кi i род най зям лi ўво гу ле. Яшчэ 

адзiн кi ру нак у за ха ван нi спе цы я-

лiс таў — за ра бот ная пла та.

«Тут (у РНПЦ ан ка ло гii i ме-

ды цын скай ра ды я ло гii. — «Зв.») 

лю дзi ма юць роз ную зар пла ту. 

Су пер вы со кай ква лi фi ка цыi — 

не каль кi ты сяч до ла раў. Не бу ду 

на зы ваць, гэ та спра ва iх. На ват 

ка жа Су кон ка: ча сам у ве да масць 

гля дзiш — пры на шай ся рэд няй 

зар пла це на ват не пры стой на. Гэ та 

са мыя вы со кiя зар пла ты ва ўра-

ча. Але гэ та вы са как лас ныя спе-

цы я лiс ты. Так i па вiн на быць: ка лi 

ты зай ма еш ся на ву кай, ка рыс най 

на ву кай для прак ты кi, ка лi ты вы-

со ка тэх на ла гiч ны хi рург i гэ так да-

лей — ты му сiш атрым лi ваць ня-

ма ла», — аба зна чыў па зi цыi Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, пад крэс лiў шы, 

што ка лi ча ла век жа дае за ра бiць 

больш, у яго па вiн на быць та кая 

маг чы масць.

I трэ цяе, на чым грун ту ец ца 

ад да насць ме ды каў, — аду ка цыя. 

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што яе ўзро-

вень нель га знi жаць нi ў якiм вы-

пад ку. Больш та го, ён пра анан са-

ваў свой вi зiт у ме ду нi вер сi тэт, каб 

на спе цы яль най на ра дзе ўзняць 

праб лем ныя пы тан нi ў ме ды цын-

скай аду ка цыi.

«Гэ та так са ма вель мi важ на: 

каб утрым лi ваць ура ча, яму трэ ба 

яшчэ i аду ка цыю доб рую даць, не 

толь кi ўмо вы жыц ця i за ра бот ную 

пла ту. Ну i неш та по тым мы аб са-

лют на на мiж на род ных прын цы пах 

зро бiм, каб лю дзi тут пра ца ва лi. 

Нас гэ та хва люе, але не на пруж-

вае», — пад вёў вы нiк Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён упэў не ны: у тым, што ча ла-

век па ехаў за мя жу i па вы сiў сваю 

ква лi фi ка цыю, ня ма нi чо га страш-

на га. Га лоў нае, каб ён не за бы ваў 

пра кра i ну, вяр таў ся i да па ма гаў на 

сва ёй зям лi. А сiл ком утрым лi ваць 

нi ўра чоў, нi на стаў нi каў, нi iн жы-

не раў нi хто не бу дзе. Па-пер шае, 

гэ та i не атры ма ец ца, а па-дру гое, 

свет гла ба лi зу ец ца, лю дзi пе ра мя-

шча юц ца. Та му пра ца ваць у гэ тым 

пла не мож на толь кi цы вi лi за ва на, 

пад крэс лiў бе ла рус кi лi дар.

«ВОК НЫ» I «ШЛЯ ХI» 
ПА ЎСIХ НА ПРАМ КАХ

На ступ нае пы тан не жур на лiс-

таў бы ло аб знеш няй па лi ты цы i 

экс пар це. Гра фiк кi раў нi ка кра i ны 

апош нiм ча сам вель мi на сы ча-

ны — кож ны ты дзень за меж ныя 

вi зi ты, ка лiсь цi i па два на тыд нi. 

На пя рэ дад нi Аляк сандр Лу ка шэн-

ка анан са ваў вi зiт на Блiз кi Ус ход. 

Яшчэ на па чат ку ме ся ца па сол Аў-

стрыi рас ка за ла, што i ў яе кра i не 

ў лiс та па дзе ча ка юць бе ла рус ка га 

лi да ра. Што ў па лi ты цы ўза е ма ра-

зу мен не на ладж ва ец ца — вi да воч-

на. А што ў эка но мi цы? Якiх вы-

нi каў ча кае Прэ зi дэнт ад ма ю чых 

ад быц ца вi зi таў i пе ра гавораў?

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кi, 

спра ва кi раў нi ка дзяр жа вы — з 

ча соў Пят ра I — «пра сек чы» акно 

ту ды, ку ды ён лi чыць па трэб ным 

i мэ та згод ным для яго кра i ны. 

«Ка лi Прэ зi дэнт пры ехаў у Кi тай, 

у Iн дыю, на Блiз кi Ус ход, у Ра сiю, 

за раз у Аў стрыю, по тым у Лат вiю, 

гэ та зна чыць, Прэ зi дэнт му сiць не 

толь кi шлях пра клас цi ту ды, а сле-

дам па вiн ны прый сцi тыя, хто бу-

дзе пра да ваць сваю пра дук цыю, 

куп ляць там i гэ так да лей. Вось 

мая за да ча», — рас тлу ма чыў Прэ-

зi дэнт. Але, ад зна чыў ён, у Бе ла ру-

сi скла ла ся так, што не да стат ко ва 

пра сек чы акно i пра клас цi шлях, 

каб на чаль нi кi па ча лi iмк нуц ца да 

но вых га ры зон таў. Та му Прэ зi-

дэнт мае ехаць зноў, да маў ляц ца 

i «ганд ля ваць за iн шых».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 

бу ду чыя вi зi ты ў Аў стрыю i Лат вiю 

«акном» у ага ро джы, якую ва кол 

нас уз вя лi ўве дзе ны мi санк цы я мi. 

Та му дзяр жа ва му сiць на но вым 

уз роў нi ства раць но выя су вя зi.

На Блiз кiм Ус хо дзе Аляк сандр 

Лу ка шэн ка бы ваў не ад на ра зо ва. 

Асаб лi васць ра бо ты з араб скiм све-

там — ба га тыя кра i ны За лi ва хо-

чуць пра ца ваць не па дзяр жаў най 

лi нii, а з сям' ёй. «Я iм тлу ма чу, што 

ў нас гэ та не пры ня та, — не, раз-

маў ляць не жа да юць. Та му ў мя не 

ста рэй шы сын у ро лi па моч нi ка, ён 

па ста ян на ку ры руе гэ тыя сфе ры. 

I яны на гэ та iдуць. Мы вы бу да ва лi, 

асаб лi ва з Эмi ра та мi, доб рыя ад но-

сi ны. Шэйх быў тут, мы су стра ка-

лi ся, пра мно гае да мо вi лi ся. I мне 

вель мi спа да ба ла ся яго iдэя — ка-

жа: ка лi я пра фi нан сую ва шых фер-

ме раў, ся лян i куп лю ў вас пра дук-

цыю? Ён упэў нiў ся, што гэ та вель мi 

якас ная пра дук цыя. Ка жу: для нас 

гэ та па да ру нак», — рас ка заў Прэ-

зi дэнт. Ён пе ра ка на ны: ка лi кра i ны 

га то вы iн вес та ваць у Бе ла русь, 

па шы раць сваю пры сут насць, гэ та 

трэ ба за ма цоў ваць.

ХТО МЫ, КОЛЬ КI НАС, 
ЯКIЯ МЫ?

У Бе ла ру сi за вяр ша ец ца пе ра-

пiс на сель нiц тва. Не ча ка на гэ тая 

кам па нiя вы клi ка ла да стат ко ва 

ба лю чую рэ ак цыю асоб ных лю-

дзей i рэ сур саў, ча го не на зi ра ла-

ся ра ней. На ват гу ча лi за клi кi да 

бай ко ту. Жур на лiс ты за пы та лi, як, 

на по гляд Прэ зi дэн та, мож на рас-

тлу ма чыць на столь кi не адэ кват-

ную рэ ак цыю на тра ды цый ную i 

важ ную кам па нiю.

«Вы то кi не адэ кват нас цi — у ро-

зу мах не адэ кват ных лю дзей. Час-

та ка жам: iм што нi зра бi — усё 

бла га. Вось ёсць у нас не каль кi 

ты сяч та кiх лю дзей: пе ра пiс — гэ та 

дрэн на, аса бiс тыя звест кi ку дысь цi 

тра пяць — дрэн на», — пра ка мен-

та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Якi там страх? Пры пе ра пi се ў 

кi шэ ню не ле зуць, ка пей кi цi руб лi 

не лi чаць. На ду ма насць ней кая — 

«не бу дзе ка рыс цi ад гэ та га». Цi — 

«не праз рыс ты пе ра пiс». Слу хай це, 

з ад на го бо ку ка жуць, каб звест кi 

ку дысь цi не тра пi лi, а тут ка жуць — 

гэ та не праз рыс та i па раў ноў ва юць 

з вы ба ра мi», — Прэ зi дэнт лi чыць, 

што не вар та i ўва гi звяр таць на 

па доб ныя «вы па ды».

Дзяр жа ве трэ ба ве даць коль-

касць на сель нiц тва, яго струк ту-

ру, уз ро вень жыц ця, каб да лей 

пра ца ваць. Кi раў нiк дзяр жа вы 

на га даў, што хут ка пач нец ца 

пла на ван не но вай пя цi год кi, а 

на пя рэ дад нi прэ зi дэнц кiх вы ба-

раў трэ ба дак лад на склас цi спi сы 

вы бар шчы каў.

ГА ЛОЎ НЫ ПА ДА РУ НАК
Бе ла русь — ад на з ня мно гiх 

кра iн бы ло га СССР, якiя за ха ва-

лi агуль на дзяр жаў ны ста тус дня 

Каст рыч нiц кай рэ ва лю цыi. Па пе-

ра ка нан нi Прэ зi дэн та, ба за для 

раз вiц ця Бе ла ру сi ство ра на ме на-

вi та ў СССР, кра i на бы ла вы со ка-

тэх на ла гiч ная. Мы не ад маў ля ем ся 

ад мi ну ла га — та му i вы ра ша на бы-

ло за ха ваць свя та. У не за леж най 

кра i не ён пра па на ваў пра цяг нуць 

тра ды цыю па да рун каў лю дзям: 

за кан чваць са цы яль ныя аб' ек ты, 

бу доў лi, сель ска гас па дар чыя ра-

бо ты. Пад во дзiць вы нi кi, ка ра цей 

ка жу чы.

Што да ад па чын ку на свя та, у 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi ня ма маг-

чы мас цi сыс цi ў вод пуск, бо ў Прэ-

зi дэн та ня ма на мес нi каў. На ват у 

тыя тры днi на на ступ ным тыд нi, 

якiя кi раў нiк дзяр жа вы бу дзе па-

за ме жа мi кра i ны, у кра i не бу дуць 

рых та вац ца на ра ды па хо дзе пры-

яры тэт ных iн вес ты цый ных бу даў-

нiц тваў, якiя каш ту юць мiль яр ды 

до ла раў; па пад вя дзен нi вы нi каў 

вы ба раў у Са вет Рэс пуб лi кi i пад-

рых тоў цы да вы ба раў у Па ла ту 

прад стаў нi коў; па кад ра вых i iн-

шых пы тан нях.

За пы та лi ся ка рэс пан дэн ты пра 

тое, што Прэ зi дэнт аса бiс та ха цеў 

бы атры маць у па да ру нак да свя-

та.

«Еду з Су кон кам i ду маю: каб 

яны на ву чы лi ся вы леч ваць лю дзей 

ад гэ тай страш най хва ро бы, якi  

быў бы па да ру нак не толь кi мне, 

але i ўсiм нам. Хоць яны i эфек тыў-

на пра цу юць, як ён ка жа, — 70—

75 пра цэн таў у iх лю дзi жы вуць. 

Праў да, i лю дзi са мi вi на ва тыя, ня-

свое ча со ва звяр та юц ца да ўра чоў. 

Але вось нам бы пе ра маг чы хва-

ро бу — ча ла вец тва б уз дых ну ла 

глы бей i на поў ныя гру дзi. Вось гэ-

та быў бы па да ру нак», — ма рыць 

кi раў нiк дзяр жа вы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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