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П
е ра сад ка ор га наў і тка нак —
га лі на ме ды цы ны, якая ў Бе ла ру сі 
раз ві ва ец ца вель мі імк лі ва. 

На міль ён жы ха роў пры хо дзіц ца 
кры ху больш за 50 транс план та цый 
што год. І коль касць гэ тая толь кі 
па вя ліч ва ец ца. Ме на ві та та му 
пар ла мен та рыі ба чаць не аб ход насць 
мак сі маль на га пры ста са ван ня за ко на 
«Аб транс план та цыі ор га наў і тка нак 
ча ла ве ка» да ця пе раш ніх рэа лій.

Ся род ін ша га, змя нен ні гэ та га за ко на 
ад кры ва юць но выя маг чы мас ці не толь кі 
для до на раў, але і для тых, хто мае па-
трэ бу ў іх да па мо зе. Аб на ва цы ях да ку-
мен та рас ка заў член 
Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі-
кі На цы я наль на-
га схо ду Бе ла ру сі 
па між на род ных 
спра вах і на цы я-
наль най бяс пе цы 
Алег РУ МО.

Пра ект за ко на «Аб змя нен ні За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб транс план та цыі 
ор га наў і тка нак ча ла ве ка» быў 
раз гле джа ны на шос тай се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі. Алег Ру мо ад-
зна чыў, што ак цэнт у ім зроб ле-
ны на трох асноў ных пы тан нях.

— Пер шае з іх да ты чыц ца 
па шы рэн ня коль кас ці до на раў. 
Мы вы ра шы лі ўклю чыць у гэ тае 
ко ла і стры еч ных бра тоў і сяс-
цёр — сва я коў «дру гой ру кі». 
Гэ та аб умоў ле на шэ ра гам аб-
ста він. Га лоў ная з іх — тое, што 
на шы сем'і ў асноў ным не вя лі-
кія. Як вы нік, вель мі скла да на 
знай сці ў іх бліз кіх па сва яц тве 
до на раў, каб пе ра сад ка да ла 
мак сі маль на ста ноў чы эфект. 
У сваю чар гу, гэ та ста но віц ца 
пры чы най та го, што коль касць 
транс план та цый ад жы вых до-

на раў у на шай кра і не вель мі ніз кая. На-
прык лад, апе ра цый па транс план та цыі 
ныр кі ад жы во га до на ра мы вы кон ва ем 
менш за два пра цэн ты. І для нас вель мі 
не аб ход на па шы рыць гэ тае ко ла — на ту-
раль на, за кошт лю дзей, якія даб ра воль-
на на гэ та па го дзяц ца.

У су вя зі з гэ тым уво дзіц ца за ка на даў-
чае па няц це пе ра кры жа ва на га до нар ства. 
Што гэ та та кое? На прык лад, ёсць ча ла век, 
яко му трэ ба пе ра са дзіць пе чань. Але яго 
сва як, які га то вы стаць до на рам, мае ін-
шую гру пу кры ві. Як вы нік — не су мя шчаль-
насць. Пры гэ тым у ін шай сям'і іс нуе та кая ж 
праб ле ма, але іх до нар ідэа льна па ды-
 хо дзіць та му, хто мае па трэ бу ў транс план-
та цыі з пер шай сям'і, і на ад ва рот. Ця пер 
яны змо гуць да па маг чы адно ад на му. Гэ та 
зна чыць, ста не маг чы мым аб мен ор га на мі 
па між жы вы мі до на ра мі, якія не з'яў ля юц-
ца сва я ка мі.

— Гэ та вель мі мод ная на ве ла ў транс-
план та цый ным за ка на даў стве ўсіх еў ра-
пей скіх кра ін, а так са ма ЗША, Аў стра ліі, 
Ка на ды, Паўд нё вай Ка рэі, Кі тая, — сцвяр-
джае Алег Ру мо.

Дру гая част ка пы тан няў да ты чы ла ся 
між на род на га су пра цоў ніц тва.

— Да гэ туль у на шым за ка на даў стве гэ-
тыя ас пек ты асоб на не па зна ча лі ся. А час 
на спеў. Бе ла русь сён ня — ак тыў ны ўдзель-
нік еў ра пей ска га і су свет на га транс план-
та цый на га су пра цоў ніц тва. На ша кра і на 
ста ла паў на вар тас ным чле нам між на род-
най ар га ні за цыі Fоеdus, мэ тай якой з'яў-
ля ец ца аб мен ор га на мі для транс план та-
цыі на бяз вы плат най асно ве. І гэ та вель мі 
важ на за ма ца ваць за ка на даў ча з мэ тай 
ап ты маль на га пад бо ру прад ме та транс-
план та цыі.

— Кра і на на ша не-
вя лі кая. І та му па да-
браць па ру «до нар — 
рэ цы пі ент» бу дзе 
ку ды пра сцей пры 
боль шай коль кас ці 
до на раў, у тым лі ку 
і з кра ін за меж жа, — 
ка жа стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы-
яль ным раз віц ці Вік тар СІ РЭН КА. — На 
жаль, бы лі ў нас вы пад кі, ка лі для тых, хто 

меў па трэ бу ў да па мо зе, не зна хо дзі ла ся 
до на ра, чый ор ган мак сі маль на б па ды-
хо дзіў.

Трэ цяя част ка ак ту аль най тэ мы шлі фуе 
праб ле мы, звя за ныя з адзі ным рэ гіст рам 
транс план та цыі, з пы тан ня мі зго ды і ад-
клі кан ня та кой зго ды. Гэ та пра ва вая нор ма 
больш дак лад на вы зна чае, як гэ тая зго да 
мо жа быць прад стаў ле на.

Мі ністр ахо вы 
зда роўя Ва ле рый 
МА ЛА ШКА ад зна-
чыў, што не аб ход-
насць уво зу і вы ва зу 
з кра і ны ор га наў, іх 
час так і тка нак ча ла-
ве ка для ап ты маль-
на га пад бо ру па ры 

«до нар — рэ цы пі ент» пры ма ец ца Мі ніс-
тэр ствам ахо вы зда роўя. Ро біц ца гэ та ў 
ме жах бе ла рус ка га і між на род на га за ка-
на даў ства. І аба вяз ко ва на бяз вы плат най 
асно ве. Гэ та не аб ход на для та го, каб вы-
клю чыць ня доб ра сум лен ныя здзел кі.

Асоб на Ва ле рый Ма ла шка спы ніў ся на 
пы тан ні ад мо вы ад за бо ру ор га наў для 
транс план та цыі. Спра ва ў тым, што ў Бе-

ла ру сі дзей ні чае так зва ны «ну ля вы» 
прын цып — ка лі ча ла век пры сва-
ім жыц ці не на пі саў за яву аб тым, 
што ён су праць та го, каб пас ля яго 
смер ці ў яго за бі ра лі ор га ны для пе-
ра сад кі, то лі чыц ца, што ён аў та ма-
тыч на дае зго ду на транс план та цыю. 
Праў да, бы ва юць вы пад кі, ка лі «ад-
моў нік» рап тоў на пе ра ду маў і хо ча 
ану ля ваць за яву.

— Змя нен ні ў за кон рэг ла мен ту-
юць па ра дак ад клі кан ня та кой за явы. 
Акра мя та го, бу дзе кан крэ ты за ва ны 
пе ра лік тых, ка му бу дзе да зво ле на 
гэ та зра біць, і ме ха нізм вы клю чэн ня 
ад па вед най ін фар ма цыі з адзі на га 
рэ гіст ра транс план та цыі.

А вось у апош ні мяр ку ец ца ўно-
сіць лю дзей, у якіх ужо за бра лі ор-
ган, або яго част ку, ці ткан ку.

Г
Е НЕ РАЛЬ НЫ пра ку рор Бе ла ру сі Аляк сандр КА НЮК 
прад ста віў чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі Дэ крэт № 3
«Аб да дат ко вых ме рах па ба раць бе з ка руп цы яй».

Вы сту па ю чы пе рад се на та ра мі, ён ад зна чыў, што ба раць ба з 
ка руп цы яй у на шай кра і не — не ра за вая, а па ста ян ная і мэ та на-
кі ра ва ная пра ца. Свед чан нем гэ та га з'яў ля ец ца рост коль кас ці 
вы яў ле ных фак таў та ко га кштал ту зла чын стваў.

— Што год рэ гіст ру ец ца ка ля дзвюх 
ты сяч ка руп цый ных зла чын стваў. Да 
ад каз нас ці пры цяг ва ец ца ка ля ты ся чы 
служ бо вых асоб. З ад на го бо ку, гэ-
та дрэн на. Лю бое ка руп цый нае зла-
чын ства вы клі кае абу рэн не ў кра і не 
ў цэ лым і на мес цах у пры ват нас ці. 
З дру го га бо ку, у ма се зла чын стваў 
агуль на га ха рак та ру на до лю ка руп-

цыі пры па дае не вя лі кі пра цэнт. Ле тась у па раў на нні з 2017 
го дам коль касць улі ча ных ка руп цый ных зла чын стваў пры-
рас ла на тра ці ну. Мы кан ста ту ем, што рас паў сю джа ны фак ты 
ха бар ніц тва, зло ўжы ван ня і пе ра вы шэн ня ўла ды і служ бо вых 
паў на моц тваў.

Аляк сандр Ка нюк пад крэс ліў, што ба раць ба з ка руп цы-
яй па він на быць ра шу чай і бес кам пра міс най на ўсіх уз роў-
нях. Ге не раль ны пра ку рор на га даў, што Дэ крэт вы да дзе ны 
для ўзмац нен ня мер ад каз нас ці за здзяйс нен не ка руп цый ных 
зла чын стваў. У ад па вед нас ці з ім асо бы, асу джа ныя за гэ-
та, не пад ля га юць прад стаў лен ню да ўмоў на-да тэр мі но ва га 
вы зва лен ня або за ме не не ад бы тай част кі па ка ран ня больш 
мяк кім.

— Што да ўлі ча ных ка руп цый ных зла чын стваў, то вы свет-
ле ны ма тэ ры яль ны ўрон на су му больш за 22 міль ё ны руб лёў. 
Ён кам пен са ва ны на 11,9 міль ё на. Арышт на ма ё масць аб ві на-
ва ча ных і ін шых да тыч ных асоб быў на кла дзе ны на агуль ную 
су му звыш 30 міль ё наў руб лёў. Гэ та да зво лі ла за бяс пе чыць 
па крыц цё на не се най шко ды.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 
РАХ МА НАЎ пад крэс ліў, што дэ крэт — гэ та важ ны крок у ба-
раць бе з ка руп цы яй, кра е ву голь ны ка мень ва ўсёй сіс тэ ме 
ан ты ка руп цый на га за ка на даў ства.

С
е на та ры адоб ры лі пра ект За ко на «Аб 
ра ды я цый най бяс пе цы». Дзе ю чы да ку мент 
пра цуе аж но з 1998 го да. Але з та го ча су прай шло 

больш за 20 год, змя ні ла ся мно гае, ды і са ма Бе ла русь 
бу дуе сваю ўлас ную АЭС. А гэ та зна чыць, што 
за ка на даў ства па він на ад па вя даць ця пе раш нім 
рэаліям.

— Па ла жэн ні дзе ю ча га За ко-
на «Аб ра ды я цый най бяс пе цы» 
скі ра ва ны на ства рэн не ўмоў, 
якія за бяс печ ва юць ахо ву зда-
роўя лю дзей ад іа ні за валь на га 
вы пра мя нен ня, — ска заў член 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма-
кі ра ван ні Алег ЯД РАН ЦАЎ. — Ся род ін ша га рэа лі зу-
ец ца комп лекс аба рон чых мер у сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці, пра вод зяц ца ме ра пры ем ствы па ўтры-
ман ні і функ цы я на ван ні тэ ры то рый зо ны ад чу жэн ня. 
Ство ра на сіс тэ ма ма ні то рын гу за брудж ван ня на ва кол-
ля, а так са ма аў та ма тыч ная сіс тэ ма ма ні то рын гу ра-
ды я цый най аб ста ноў кі як на тэ ры то ры ях, па меж ных 
з АЭС — чатыры стан цыі, — так і ў ра ё не ўзвя дзен ня на-
шай стан цыі ў Аст ра вец кім ра ё не. Му шу за зна чыць, 
што на за па ша ны до свед па ра ды я цый най бяс пе цы пас-
ля 1986 го да ўжо вы ка рыс тоў ва ец ца пры ўзвя дзен ні 
Бе ла рус кай АЭС, а ў да лей шым бу дзе ўзя ты пад ува гу 
і пры яе экс плу а та цыі.

Але што ж но ва га пра па ну юць за ка нат вор цы?
— Кры ні цы іа ні за валь на га 

вы пра мя нен ня шы ро ка вы ка-
рыс тоў ва юц ца ў ме ды цы не, 
пра мыс ло вас ці і на ву цы, — за-
зна чыў на мес нік мі ніст ра па 
над звы чай ных сі ту а цы ях 
Ана толь ДАЎ ГА ЛЕ ВЕЦ. — На 
сён ня ство ра на да стат ко вая за-
ка на даў чая ба за, якая за бяс печ-

вае пра ва вое рэ гу ля ван не ў гэ тай га лі не. Але змя ня юц-
ца між на род ныя па ды хо ды.

У 2014—2016 га дах МА ГА ТЭ ўхва ле ны між на род ныя 
па тра ба ван ні па пы тан нях бяс пе кі кры ніц іа ні за валь на-
га вы пра мя нен ня і рэ ага ван ня на вы пад кі ра ды я цый ных 
ава рый. У каст рыч ні ку 2016 го да ў Бе ла ру сі пра ве дзе на 
мі сія МА ГА ТЭ па ацэн цы рэ гу ля цый най інф ра струк ту-
ры, да дзе ны ад па вед ныя рэ ка мен да цыі па яе ўдас-
ка на лен ні. Мно гія з іх знай шлі сваё ад люст ра ван не ў 
пры ня тым Па ла тай прад стаў ні коў за ко на пра ек це.

Да ку мент, ся род ін ша га, вы зна чае ко ла аб' ек таў і 
суб' ек таў ад но сін у га лі не за бес пя чэн ня ра ды я цый най 
бяс пе кі, уста наў лі вае агуль ныя па тра ба ван ні, у тым лі ку 
да ўзвя дзен ня, рэ кан струк цыі і ра мон ту ра ды я цый ных 
аб' ек таў, умо вы абы хо джан ня з кры ні ца мі вы пра мень-
ван ня. Апош няе да ты чыц ца так са ма іх уво зу і вы ва зу 
з Бе ла ру сі.

Дру гое важ нае но ва ўвя дзен не — гэ та вы зна чэн не 
прын цы пу аб грун та ва нас ці дзей нас ці, звя за най з экс-
плу а та цы яй над зем най ка тэ го рыі кры ніц іа ні за валь на га 
вы пра мя нен ня. А так са ма — пе ра лік ві даў прак тыч най 
дзей нас ці, якія ажыц цяў ляць нель га.

Кры ні цы іа ні за валь на га вы пра мя нен ня бу дуць ця-
пер рэ гіст ра вац ца на дзяр жаў ным уз роў ні. Ана толь 
Даў га ле вец ад зна чыў, што гэ та да зво ліць вы пра ца ваць 
за ха ды ад нос на ра ды я цый най бяс пе кі та кой кры ні цы, 
якая ўво зіц ца ў кра і ну або вы раб ля ец ца тут, і яе па стаў кі 
ка рыс таль ні ку.

— За ко на пра ект так са ма рэг ла мен туе маг чы масць 
для ка рыс таль ні ка кры ніц вы пра мя нен ня атры маць 
кан суль та цыі ў да чы нен ні ра ды я цый най бяс пе кі, — за я-
віў на мес нік мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях. — 
Кан суль та цыі мо гуць ра біць ін ды ві ду аль ныя прад пры-
маль ні кі або юры дыч ныя асо бы. Аба вяз ко вае па тра ба-
ван не — на яў насць ра бот ні ка, ве ды яко га ад па вя да юць 
па тра ба ван ням за ко на пра ек та.

УВА ГА — КРЫ НІ ЦАМ УВА ГА — КРЫ НІ ЦАМ 
ВЫ ПРА МЕНЬ ВАН НЯВЫ ПРА МЕНЬ ВАН НЯ

Важ ны крок Важ ны крок 
у ба раць бе з ка руп цы яйу ба раць бе з ка руп цы яй

ПЕ РА КРЫ ЖА ВА НАЕ ДО НАР СТВАПЕ РА КРЫ ЖА ВА НАЕ ДО НАР СТВА

Матэрыялы падрыхтаваў Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.


