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На жаль, пан дэ мiя ўно сiць 

свае ка рэк ты вы i ў жыц цё 

Бе ла ру сi. Зра зу ме ла, згу-

шчаць фар бы не вар та, але 

i спра шчаць гэ тую праб ле му 

так са ма нель га. Бо га лоў нае 

для нас — кло пат пра зда-

роўе i жыц цi на шых гра ма-

дзян.

Свое ча со вае пры няц це 

дзяр жа вай вы раз ных прэ-

вен тыў ных мер да зво лi ла 

ўзяць сi ту а цыю пад кант роль. 

Вель мi важ на, што гра ма дзя-

не з ра зу мен нем ста вяц ца да 

та го, што ад бы ва ец ца, за-

хоў ва юць спа кой i вы трым ку. 

Але са май глы бо кай удзяч-

нас цi за слу гоў ва юць на шы 

ўра чы — за пра фе сi я на лiзм, 

муж насць i са ма ад да насць, 

якiя яны пра яў ля юць, вы кон-

ва ю чы сваю вы са ка род ную 

мi сiю. Пад тры маць iх у гэ ты 

ня прос ты час — наш аба вя-

зак.

Не менш ак ту аль ная за-

да ча — мi нi мi за цыя ўплы-

ву эпi дэ мii на гас па дар чую 

дзей насць. Трэ ба пра ду маць 

фор мы пад трым кi дзе ла вой 

ак тыў нас цi, пра са чыць, каб 

лю дзi свое ча со ва атрым лi-

ва лi зар пла ты, пен сii, каб iм 

аказ ва лi ся не аб ход ныя са-

цы яль ныя па слу гi.

Вя до ма, для пад тры ман ня 

ста бiль нас цi важ ная су мес-

ная са лi дар ная ра бо та дзяр-

жа вы i гра мад ства, суб' ек таў 

гас па да ран ня i гра ма дзян, бо 

ад каз насць тут раз мяр коў-

ва ец ца на ўсiх прак тыч на ў 

роў най сту пе нi.

Больш ак тыў ную па зi цыю 

ў гэ тым пы тан нi па вiн ны зай-

маць i дэ пу та ты. Трэ ба ве-

даць, што ад бы ва ец ца на 

прад пры ем ствах i ў ар га нi-

за цы ях акру гi, тлу ма чыць 

лю дзям, якiя ме ры пры ма юц-

ца для ба раць бы з вi ру сам, 

ча му так важ на пра яў ляць 

са ма дыс цып лi ну i дак лад на 

вы кон ваць рэ ка мен да цыi 

меды каў.

I, пра вод зя чы гэ тую ра бо-

ту, нам трэ ба не вы пус цiць 

з-пад ува гi iн шыя не менш 

важ ныя кi рун кi дзей нас цi. 

Перш за ўсё вар та яс на ба-

чыць тыя прак тыч ныя за да-

чы, якiя трэ ба сён ня вы ра-

шаць, каб ад ста яць клю ча-

выя са цы яль на-эка на мiч ныя 

па зi цыi Бе ла ру сi.

З гэ та га мы па вiн ны зы-

хо дзiць пры вы зна чэн нi за-

ка на даў чых пры яры тэ таў 

се сii. На пер шы план тут вы-

хо дзiць ства рэн не ўмоў, якiя 

да зва ля юць знi зiць ус пры-

маль насць на цы я наль най 

эка но мi кi да знеш нiх шо каў. 

Най важ ней шыя з iх — ста-

бiль нае дзе ла вое ася род-

дзе, па вы шэн не эфек тыў-

нас цi дзярж сек та ра, раз-

вiц цё прад пры маль нiц тва i 

на рошч ван не экс пар ту.

Асаб лi вы ак цэнт у су вя-

зi з гэ тым ха цеў бы зра бiць 

на фар мi ра ван нi пра ек та 

рэс пуб лi кан ска га бюд жэ ту 

на 2021 год. Нам ра зам з 

ура дам трэ ба знай сцi вель-

мi вы ве ра ныя ра шэн нi, якiя 

да зво ляць не прос та эка-

ном на, але i мак сi маль на 

эфек тыў на рас хо да ваць 

бюд жэт ныя срод кi, каб вы-

ка наць са цы яль ныя аба вя-

за цель ствы дзяр жа вы не на 

шко ду раз вiц цю эка но мi кi.

За бяс пе чыць гэ ты ба-

ланс з улi кам усiх аб ста вiн 

ня прос та. Та му дэ пу та там 

трэ ба апе ра тыў на пад клю-

чац ца да ра бо ты i са мым 

дэ та лё вым чы нам ад пра-

цоў ваць лi та раль на кож ны 

пункт гэ та га да ку мен та.

Акра мя та го, не аб ход на 

за вяр шыць ра бо ту над па-

праў ка мi ў за ко ны аб ва лют-

ным рэ гу ля ван нi i ва лют ным 

кант ро лi, аб гас па дар чых 

та ва рыст вах. Важ ны мi так-

са ма з'яў ля юц ца пра ва выя 

на ва цыi ў сфе рах сель скай 

гас па дар кi, дзяр жаў на га 

рэ гу ля ван ня ганд лю i цэ лы 

шэ раг iн шых нор маў эка на-

мiч на га бло ка.

Зра зу ме ла, моц ная, стрэ-

саў стой лi вая эка но мi ка — 

гэ та ас но ва. Але прак тыч-

на раў на знач най для нас 

з'яў ля ец ца за да ча раз вiц ця 

ча ла ве ча га па тэн цы я лу. I ў 

рам ках гэ тай се сii най больш 

аб' ём ны па кет змя нен няў 

за кра не сфе ры ай чын най 

ахо вы зда роўя.

Пла на ва ныя на ва цыi да-

па мо гуць змен шыць чэр гi 

ў па лi клi нi ках, ап ты мi за-

ваць гра фi кi пра хо джан ня 

медаг ля даў, за бяс пе чыць 

бяс плат ны мi ме ды ка мен та мi 

па цы ен таў дзён на га ста цы я-

на ра i зра бiць ле кi больш да-

ступ ны мi для жы ха роў вёс-

кi, асаб лi ва тых на се ле ных 

пунк таў, дзе ня ма ап тэк.

У комп лек се ўка ра нен-

не гэ тых i шэ ра гу iн шых 

но ва ўвя дзен няў да зво лiць 

не толь кi па вы сiць якасць 

мед да па мо гi, ад каз насць 

спе цыя  лiс таў i цэ лых уста-

ноў, але i пад няць аў та ры тэт 

на шай ме ды цы ны ў гра мад-

стве на тую вы шы ню, якую 

яна, без умоў на, за слу гоў-

вае.

Нам так са ма трэ ба фар-

сi ра ваць ра бо ту над пра ек-

там За ко на аб пра вах iн ва-

лi даў. Гэ та вель мi рэ за нанс-

ная тэ ма, бо га вор ка iдзе 

не прос та пра без бар' ер нае 

ася род дзе, а пра ак тыў ную 

са цы яль ную iн тэ гра цыю гэ-

тай ка тэ го рыi на шых гра ма-

дзян i знач нае па шы рэн не 

маг чы мас цяў iх пра фе сiй-

най са ма рэа лi за цыi.

Вя лi кi блок пы тан няў 

да ты чыц ца на цы я наль най 

бяс пе кi, ахо вы пра ва па рад-

ку, па вы шэн ня да ступ нас цi 

i праз рыс тас цi пра ва суд дзя. 

Упер шы ню на за ка на даў чым 

уз роў нi бу дуць урэ гу ля ва ны 

пы тан нi аба ро ны пер са наль-

ных звес так.

Усе гэ тыя за ко на пра ек ты 

сён ня ў цэнт ры ўва гi гра мад-

ства. Та му трэ ба дак лад на 

вы кон ваць тэр мi ны iх пад-

рых тоў кi, перш за ўсё тых, 

з якi мi па ста ян ныя ка мi сii 

пра цу юць ужо на пра ця гу 

го да i больш.

Пры гэ тым нель га знi-

жаць ува гу да да ку мен таў, 

рас пра цоў ка якiх зна хо дзiц-

ца на па чат ко вай ста дыi. 

Асаб лi вае мес ца тут ад во-

дзiц ца ка рэк цi роў цы ко дэк-

саў аб ад мi нiст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях. Гэ та да-

ру чэн не Прэ зi дэн та.

Лю дзi ўваж лi ва со чаць, 

як пра соў ва ец ца на ша ра бо-

та, бо прак ты ка пры мя нен-

ня гэ тых за ко наў — адзiн са 

знач ных iн ды ка та раў ста ну 

кан сты ту цый най за кон на-

сцi ў кра i не. Толь кi ў Па ла-

ту прад стаў нi коў па сту пi ла 

больш за 600 пра па ноў, 

якiя да ты чац ца зме ны нор-

маў ко дэк саў, што на гляд на 

свед чыць пра за пыт гра мад-

ства на ўдас ка на лен не гэ тай 

сфе ры.

На асно ве вы ву чэн ня 

зва ро таў гра ма дзян дэ пу та-

та мi iнi цы я ва ны яшчэ адзiн 

важ ны да ку мент. Ён пра ду-

гледж вае ўня сен не па пра вак 

у За кон аб за ня тас цi на сель-

нiц тва i за клi ка ны спры яць 

знi жэн ню бес пра цоўя, раз-

вiц цю дзе ла вой ак тыў нас цi 

i вы раў ноў ван ню раз вiц ця 

рэ гi ё наў.

На рэш це, шэ раг за ко-

на пра ек таў на кi ра ва ны на 

ўма ца ван не мiж на род на га 

су пра цоў нiц тва. Най больш 

ак ту аль ная тэ ма тут для на-

шых гра ма дзян — два за ко-

на пра ек ты аб ра ты фi ка цыi 

па гад нен няў з Еў ра са ю зам 

аб спра шчэн нi вi за ва га рэ-

жы му i рэ ад мi сii, якiя мы 

пла ну ем раз гле дзець ужо 

сён ня.

Што да на шай мiж на род-

най пра гра мы ў цэ лым, яе 

асноў ныя па ла жэн нi i кi рун кi 

на шай дзей нас цi вы пра ца-

ва ны. Ад нак яе рэа лi за цыя 

аб ця жа ра ная тым, што краi-

ны сы хо дзяць на ка ран цiн, 

ад мя ня юц ца або пе ра но сяц-

ца за пла на ва ныя ме ра пры-

ем ствы, у тым лi ку буй ныя 

мiж на род ныя фо ру мы.

На зi ра ю чы за пра цэ са мi, 

якiя сён ня ад бы ва юц ца на 

пла не це, мы ра зу ме ем, што 

свет ус ту пае ў аб са лют на 

но вую эпо ху. Пан дэ мiя на-

гляд на па ка за ла, ча го вар-

тая су час ная сiс тэ ма мiж-

на род най бяс пе кi. У све це 

па нуе раз губ ле насць, ура-

ды дзей нi ча юць у адзi ноч ку, 

а мiж на род ная су поль насць 

дэ ман струе ня здоль насць 

аб' яд наць на ма ган нi.

З улi кам вы пра цоў кi стра-

тэ гii са цы яль на-эка на мiч на га 

раз вiц ця Бе ла ру сi на на ступ-

нае пя цi год дзе, мы па вiн ны 

ўваж лi ва аналiзаваць, як усе 

гэ тыя тэн дэн цыi мо гуць ад-

бiц ца на бу ду чай ар хi тэк ту-

ры све та ўлад ка ван ня.

Бо сi ту а цыя i да гэ та-

га бы ла ня прос тая. Але на 

сён няш нi дзень эка на мiч ны 

склад нiк мiж на род ных ад но-

сiн яшчэ больш ус клад нiў-

ся. Па сут нас цi, сва бод нае 

пе ра мя шчэн не лю дзей, та-

ва раў i ка пi та лу амаль спы-

нi ла ся.

Для Бе ла ру сi, без умоў на, 

прын цы по вае зна чэн не мае 

тое, як у гэ тых умо вах бу-

дуць пра ця каць iн тэ гра цый-

ныя пра цэ сы ў рам ках Еў ра-

зiй ска га эка на мiч на га са ю за 

i Са юз най дзяр жа вы.

Ва ўмо вах гла ба лi за цыi 

прын цып на цы я наль на га 

эга iз му не пра цуе. I з пан дэ-

мi яй, i з су свет ным кры зi сам, 

i з iн шы мi вы клi ка мi мож на 

спра вiц ца толь кi ў тым вы-

пад ку, ка лi ўсе кра i ны бу дуць 

су пра цоў нi чаць, па ва жа ю чы 

iн та рэ сы ад на ад ной.

У гэ тым пла не вель мi 

важ на па мя таць уро кi гiс-

то рыi. Цу доў ную на го ду для 

гэ та га нам дае юбi лей Вя лi-

кай Пе ра мо гi, якi свет бу дзе 

ад зна чаць сё ле та.

75 га доў та му вя лi кiя 

дзяр жа вы змаг лi пе ра адо-

лець уза ем ны не да вер i аб'-

яд нац ца, каб збе раг чы свет 

ад фа шыз му. Гэ та да зво лi ла 

iм не толь кi ў да во лi ка рот кiя 

тэр мi ны спра вiц ца з на ступ-

ства мi Дру гой су свет най 

вай ны, але i пе ра жыць ня-

ба ча ны эка на мiч ны ўздым.

Гэ ты факт як нель га 

лепш свед чыць пра вы га-

ду ад но сiн, па бу да ва ных на 

прын цы пах доб ра су сед ства, 

раў на праўя, уза ем на га да-

ве ру i раз вiц ця эка на мiч на га 

су пра цоў нiц тва.

Пры гэ тым вя ду чыя су-

свет ныя гуль цы па вiн ны па-

чуць не толь кi адзiн ад на го, 

але i тыя дзяр жа вы, якiя, не 

ма ю чы гла баль ных ам бi цый, 

га то выя i мо гуць вы сту паць 

як ак тыў ныя суб' ек ты па бу до-

вы больш спра вяд лi ва га, бяс-

печ на га i шчас лi ва га све ту.

Па ва жа ныя дэ пу  та-

ты, на гэ тай се сii Па ла це 

прадстаў нi коў трэ ба бу дзе 

пры няць яшчэ ад но важ нае 

па лi тыч нае ра шэн не — пры-

зна чыць да ту вы ба раў Прэ зi-

дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Цал кам на ту раль на, што 

ў та кiя ад каз ныя для кра i ны 

мо ман ты ўзмац ня юц ца дыс-

ку сii аб шля хах яе раз вiц ця, 

эфек тыў нас цi дзе ян няў ор-

га наў ула ды па рэа лi за цыi 

па лi тыч на га кур су. I тут ад на 

з вя ду чых ро ляў па вiн на на-

ле жаць пар ла мен та ры ям.

Дэ пу та ты па вiн ны быць 

ра зам са сва i мi вы бар шчы-

ка мi i прын цы по ва рэ ага-

ваць на ўсе пы тан нi, якiя 

да ты чац ца за бес пя чэн ня 

кан сты ту цый ных пра воў i 

за кон ных iн та рэ саў гра ма-

дзян. Сён ня гэ та перш за 

ўсё за ня тасць, да стой ная 

зар пла та, жыл лё, бяс пе ка, 

эка ло гiя i на дзей ныя са цыя-

ль ныя га ран тыi.

На роў нi з ра шэн нем чыс-

та прак тыч ных пы тан няў, з 

якi мi да нас звяр та юц ца на-

шы вы бар шчы кi, нам трэ ба 

па ста ян на пад трым лi ваць 

жы вую зва рот ную су вязь з 

на сель нiц твам, пра цоў ны-

мi ка лек ты ва мi, мяс цо вы мi 

ор га на мi ўла ды i больш ак-

тыў на пра ца ваць у iн фар ма-

цый най пра сто ры.

У гэ тым пла не трэ ба 

звяр нуць асаб лi вую ўва гу 

на са цы яль ныя сет кi як на 

адзiн з са мых за па тра ба ва-

ных срод каў зно сiн. У нас 

ужо ёсць па зi тыў ны во пыт 

у гэ тай сфе ры. Але нам не-

аб ход на па шы раць гэ тую 

прак ты ку, каб iс цi ў на гу з 

ча сам.

Дыя лог — гэ та важ ная 

ўмо ва ўза ем на га да ве ру 

i кан са лi да цыi, якiя ў лю-

бых скла да ных сi ту а цы ях 

да па ма га юць бе ла рус кай 

дзяр жа ве i гра мад ству зна-

хо дзiць пра вiль ныя ра шэн-

нi i пас ля доў на ру хац ца па 

шля ху ства рэн ня моц най i 

не за леж най Бе ла ру сi.

На за кан чэн не, па ва жа-

ныя ка ле гi, ха чу па вiн ша-

ваць усiх пры сут ных з Днём 

яд нан ня на ро даў Бе ла ру сi i 

Ра сii, па дзя ка ваць за доб-

рую пад рых тоў ку да се сii i 

за пра сiць да ра бо ты.

IС ЦI Ў НА ГУ З ЧА САМ 
I ПРА ЦА ВАЦЬ НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ

У Бе ла ру сі рэ гіст ру ец ца па сту паль-

нае па ве лі чэн не коль кас ці за хва рэ-

лых на COVІD-19, ін фар муе Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя. На ця пе раш ні 

час 254 ча ла ве кі зна хо дзяц ца на ста-

цы я нар ным ля чэн ні з па цвер джа най 

ка ра на ві рус най ін фек цы яй, па пра-

ві лі ся і вы пі са ны 46, за рэ гіст ра ва на 

ча ты ры вы пад кі смер ці ўзрос та вых 

па цы ен таў.

Боль шасць вы пад каў за хвор ван ня — 

гэта кан так ты пер ша га і дру го га ўзроў няў. 

У кра і не для поў на га вы яў лен ня ўсіх маг-

чы мых вы пад каў COVІD-19 па ча та тэс ці-

ра ван не ўсіх па цы ен таў з ся рэд не цяж кі мі 

пнеў ма ні я мі — з за бо рам ма тэ ры я лу з ніж-

ніх ды халь ных шля хоў, а не толь кі вы ка нан-

нем маз ку, што знач на па вы шае дак лад-

насць на яў нас ці ін фі цы ра ван ня.

— У кра і не ма юц ца як ай чын ныя, так і 

ім парт ныя тэст-сіс тэ мы — у за па се больш 

за 11 ты сяч тэс таў для пра вя дзен ня ла-

ба ра тор ных да сле да ван няў, пра цу юць 

дзе вяць ла ба ра то рый, яшчэ тры бу дуць 

за пу шча ны пры не аб ход нас ці, — па ве да-

мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Юлія БА РА ДУН. — На сён ня пад 

ме ды цын скім на зі ран нем як кан так ты пер-

ша га і дру го га ўзроў ню зна хо дзіц ца 9 ты сяч 

299 ча ла век. З іх адна ты ся ча 943 ча ла ве-

кі — у ста цы я нар ных умо вах.

У ця пе раш ні час 254 ча ла ве кі зна хо-

дзіц ца ў ста цы я на рах кра і ны на ля чэн ні 

з па цверд жа най ка ра на ві рус най ін фек-

цы яй. У боль шас ці вы пад каў за хвор ван-

не пра ця кае ў лёг кай ці ся рэд няй фор ме. 

11 па цы ен таў ма юць па трэ бу ў пад трым цы 

апа ра та штуч най вен ты ля цыі лёг кіх, па іх 

вы пад ках пра ве дзе ны ме ды цын скія кан сі-

лі у мы з удзе лам вя ду чых ін фек цы я ніс таў і 

анэс тэ зі ё ла гаў-рэ ані ма то ла гаў. Стан гэ тых 

хво рых ацэнь ва ец ца як ста біль ны. Па пра-

ві лі ся і вы пі са ны з ме ды цын скіх уста ноў 

46 ча ла век.

За рэ гіст ра ва на чатыры вы пад кі смер ці 

ўзрос та вых па цы ен таў з на яў нас цю шмат-

лі кіх хра ніч ных за хвор ван няў, якія, па вод ле 

па пя рэд ніх звес так, бы лі ўсклад не ны ка ра-

на ві рус най ін фек цы яй.

У ме ды цын скіх уста но вах кра і ны сфар-

мі ра ва ны не аб ход ны лож ка вы фонд. Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя су мес на з абл-

вы кан ка ма мі і Мін гар вы кан ка мам за цвер-

дзі лі пла ны па пе ра пра фі ля ван ні баль ніц 

у залеж нас ці ад эпі дэ мі я ла гіч най аб ста-

ноў кі, з дак лад най марш ру ты за цы яй па-

цы ен таў з ін фек цы яй COVІD-19, а так са ма 

кан так таў пер ша га і дру го га ўзроў няў.

— Пры пе ра пра фі ля ван ні лож ка ва га 

фон ду ад ным з асноў ных кры тэ ры яў з'яў-

ля ец ца так са ма ака зан не ў поў ным аб' ёме 

хут кай — не ад клад най і эк стран най — да-

па мо гі па цы ен там з ін шы мі са ма тыч ны мі і 

хі рур гіч ны мі за хвор ван ня мі, — пад крэс лі ла 

Юлія Ба ра дун. — Аб' ёмы ака зан ня та кой 

да па мо гі не зні жа ны ні ў ад ным рэ гі ё не аж 

да цэнт раль ных ра ён ных баль ніц. Ча со вае 

аб ме жа ван не ця пер пла на вай да па мо гі не 

ўплы вае на ме ды ка-дэ ма гра фіч ныя па каз-

чы кі. Ме ры, якія пры ма юц ца, на кі ра ва ны на 

стрым лі ван не рас паў сю джан ня ін фек цыі 

за кошт пра вя дзен ня сан эпі драс сле да ван-

няў і шпі та лі за цыі ўсіх па цы ен таў, на ват з 

бес сімп том ным нось біц твам і кан такт ных 

асоб. Гэ та да зва ляе стрым лі ваць ла ві на-

па доб ны рост за хва раль нас ці, ха рак тэр ны 

для су сед ніх кра ін. Га лоў ная мэ та та кой 

ра бо ты — свое ча со ва вы явіць усіх, хто, 

маг чы ма, ін фі цы ра ва ны і мо жа стаць кры-

ні цай не бяс пе кі для сва іх бліз кіх.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху Па ве лі чэн не коль кас ці хво рых — па сту паль нае
Хут кая 

эка на мiч ная 
да па мо га

На пад трым ку эка но мi кi Бе ла ру сi 
бу дзе на кi ра ва на 

ка ля ста дзе ся цi мiль ё наў руб лёў
Комп лекс мер па пад трым цы эка но мi кi 

ўне се ны на раз гляд кi раў нi ка дзяр жа-

вы. Аб гэ тым па ве да мiў жур на лiс там 

прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi Сяр гей РУ МАС 

пе рад ад крыц цём дру гой се сii Па ла ты 

прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду.

«Урад унёс не ар ды нар ны па кет, якi пра ду-

гледж вае пад трым ку цэ лых сек та раў, у якiх 

пра цу юць 550 ты сяч ча ла век. Та му кi раў нiк 

дзяр жа вы да слаў гэ ты комп лекс мер для за-

клю чэн ня ў iн шыя дзярж ор га ны. Урад ча кае, 

што на шы ка ле гi з Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та, 

Ка мi тэ та дзярж кант ро лю па дзя ля юць на шы 

па ды хо ды аб не аб ход нас цi ака зан ня гэ тай 

дзярж пад трым кi i ў най блi жэй шы час уня суць 

кi раў нi ку дзяр жа вы свае за клю чэн нi», — пра-

iн фар ма ваў кi раў нiк ура да.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


