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Ва ле рыя СА КОЛЬ ЧЫК, бе-

ла рус кі экс перт у Ка мі тэ це па 

бія эты цы Са ве та Еў ро пы пад-

крэс лі вае, што кон курс да па мог 

уцяг нуць у аб мер ка ван не бія этыч-

най праб ле ма ты кі сту дэн таў з усёй 

кра і ны: удзел у ім узя лі не толь кі 

бу ду чыя ме ды кі, для якіх гэ тыя пы-

тан ні бліз кія з пры чы ны іх пра фе сіі, 

але і бу ду чыя юрыс ты, фі ло ла гі, 

ар хі тэк та ры, ін жы не ры, аг ра но-

мы... Для па пу ля ры за цыі ідэй бія-

эты кі і раз віц ця куль ту ры бія этыч-

ных дыс ку сій пра ве дзе ны кон курс 

ака заў ся на ват больш важ ны, чым 

на ву ко выя кан фе рэн цыі, та му што 

ў кон курс ных ра бо тах кож ны мог 

вы ка заць сваю па зі цыю ў да чы-

нен ні да пы тан няў пра воў і сва бо-

ды асо бы, бія ме ды цы ны, ме ды-

цын скай эты кі...

«У Рэс пуб лі цы Бе ла русь, як 

вя до ма, дзей ні чае прэ зумп цыя 

зго ды на вы ман не ор га наў... Пры 

прэ зумп цыі «ня зго ды» мож на су-

тык нуц ца з вост рым не да хо пам ор-

га наў для транс план та цыі, а на гэ-

тай гле бе з'яў ля юц ца чор ныя рын кі 

ор га наў, шан таж, зла чын насць і 

мност ва ін шых не пры го жых з'яў. 

Та му, з май го пунк ту гле джан ня, 

най больш пра віль нае ра шэн не — 

прэ зумп цыя «зго ды», але пры ад-

ной важ най умо ве: мі ні мум 65 пра-

цэн таў на сель ніц тва па він ны быць 

цал кам азна ём ле ныя з усі мі ню ан-

са мі прэ зумп цыі, што дзей ні ча юць 

у на шай кра і не.

Мя не вель мі на сця ро жыў той 

факт, што ў кра і не з на сель ніц твам 

у 9,5 міль ё на толь кі 2300 ча ла век 

на пі са лі ад мо ву на вы ка ры стан-

не іх ор га наў для транс план та цыі 

пас ля смер ці. Ня ўжо толь кі яны 

су праць зга да най прэ зумп цыі і 

не згод ныя з ёй? Неш та я су мня-

ва ю ся. Та му вы ра шыў пра вес ці 

апы тан не на сель ніц тва (500 ча-

ла век). Гэ та бы лі лю дзі роз на га 

ўзрос ту і аду ка цыі. Вы нік па цвер-

дзіў мае асця ро гі і, мяк ка ка жу чы, 

здзі віў...» — раз ва жае Ула дзі слаў 

Мар ці но віч.

Праб лем ным ас пек там прэ-

зумп цыі зго ды на вы ман не ор га-

наў пас ля смер ці для на ступ най іх 

транс план та цыі пры све ча на і эсэ, 

якое пе ра маг ло ў кон кур се ў сва-

ёй на мі на цыі. Яго аў та рам ста ла 

ма гіст рант ка юры дыч на га фа-

куль тэ та Бел дзярж уні вер сі тэ та 

Ка ця ры на ЕРА ХА ВЕЦ: «Як вы-

зна чыць, свя до ма ці не свя до ма 

до нар пры жыц ці не за яў ляў пра 

ад мо ву ад вы ман ня яго ор га наў 

для транс план та цыі? Для вы ра-

шэн ня праб ле мы, мяр кую, вар та 

пра ду гле дзець маг чы масць уста-

наў лі ваць не толь кі ня зго ду, але 

і зго ду... Гэ та да зво лі ла б па збег-

нуць не ад на знач ных сі ту а цый ужо 

пас ля смер ці до на ра, ка лі пы тан не 

аб пра вя дзен ні транс план та цыі па-

він на быць вы ра ша на вель мі апе-

ра тыў на. Больш за тое, са ма пра-

цэ ду ра па да чы за явы мо жа быць 

спро шча на. За мест па да чы за явы 

ў дзяр жаў ную ар га ні за цыю ахо вы 

зда роўя па мес цы жы хар ства (мес-

цы зна хо джан ня), ін шую дзяр жаў-

ную ар га ні за цыю ахо вы зда роўя, 

у якой па цы ен ту аказ ва ец ца ме-

ды цын ская да па мо га, урач мог бы 

пра па ноў ваць па цы ен ту зра біць 

пад под піс ад па вед ную ад зна ку ў 

яго ме ды цын скай карт цы: «Згод-

ны» або «Ня згод ны». Так са ма 

вар та звяр нуць ува гу на тое, што 

ў на шай кра і не праб ле ма за клю-

ча ец ца ў ад сут нас ці ін фар ма цыі ў 

гра ма дзян аб маг чы мас ці за явіць 

пра сваю ня зго ду на вы ман не ор-

га наў для транс план та цыі пас ля 

смер ці. Вы ра шыць гэ тую праб ле-

му на ця пе раш ні мо мант маг чы ма 

пры да па мо зе ўра чоў, якія мо гуць 

пра яе рас ка заць...»

А трэ ця курс ні цы пе ды ят рыч-

на га фа куль тэ та Гро дзен ска га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні-

вер сі тэ та Ма рыя ЯН КЕ ВІЧ і На-

тал ля МА ЛЫШ КЕ ВІЧ пры свя ці лі 

сваю кон курс ную ра бо ту пы тан ням 

пад трым кі цяж ка хво рых лю дзей: 

«Асноў най праб ле май на ша га гра-

мад ства з'яў ля ец ца та бу я ва насць 

тэ мы смер ці і не вы леч ных за хвор-

ван няў. Лю дзі ба яц ца ці не хо чуць 

па ды маць яе з роз ных пры чын, 

на прык лад з-за стра ху за хва рэць 

або з пе ра ка нан ня, што ня ма сэн су 

да па ма гаць ча ла ве ку, ка лі ён усё 

роў на не па пра віц ца. А ка лі тэ ма 

не па ды ма ец ца, гра мад ства за ста-

ец ца не да свед ча ным у ёй. З гэ та га 

вы ця кае шэ раг праб лем... На прык-

лад, ця пер у Мін ску ад бы ва ец ца 

ма дэр ні за цыя бу дын ка бы ло га 

са на то рыя-пра фі лак то рыя, зу сім 

хут ка ме на ві та ў ім бу дзе хос піс. 

Ад нак мно гія мяс цо выя жы ха ры 

рэ агу юць на гэ ты факт не га тыў-

на, і пры чы ны роз ныя: лю дзі не 

хо чуць, каб по бач з імі ўвесь час 

нех та па мі раў, ду ма юць, што бу-

дзе спе цы фіч ны пах, ба яц ца пры-

гне ча най ат мас фе ры. Іс нуе цэ лы 

шэ раг ін шых па доб ных за ба бо наў, 

аб умоў ле ных стэ рэа тып ным мыс-

лен нем.

Час ця ком на ват сва я кі, якія 

га то выя зра біць усё для бліз ка га 

ча ла ве ка, не хо чуць ад да ваць яго 

ў хос піс, та му што да кан ца не ра-

зу ме юць усіх ню ан саў ака зан ня 

хос піс най да па мо гі. Важ на ра зу-

мець, што хос піс — гэ та не толь кі 

ўста ра нен не сімп то маў і абяз боль-

ван не. Хос піс — цэ лая фі ла со фія. 

Хос піс — гэ та мес ца, дзе важ ная 

кож ная дро бязь...»

Рэс пуб лі кан скі кон курс сту-

дэнц кіх ра бот па да ступ най бія-

эты цы пра во дзіў ся ў трох на мі на-

цы ях: «Пла кат», «Ві дэа» і «Эсэ». 

Яго ўдзель ні кі ўзня лі шмат важ ных 

тэм: ВІЧ-стыг ма ты за цыю, ад мо ву 

ад абор таў, вы ка ры стан не жы вёл 

у на ву чаль ным пра цэ се і ін шыя.

15 бе ла рус кіх сту дэн таў (ула-

даль ні кі пры за вых мес цаў у кож-

най на мі на цыі) па вы ні ках кон кур су 

бы лі за про ша ны з на ву чаль ным ві-

зі там у Страс бург. Уз на га ро джан-

не пе ра мож цаў ад бы ло ся ў рам ках 

14-га пле нар на га па ся джэн ня Ка мі-

тэ та па бія эты цы Са ве та Еў ро пы. 

Па ка заль на, што пры аб мер ка ван ні 

сту дэнц кіх ра бот мно гія дэ ле га ты 

пра па на ва лі пра во дзіць па пры кла-

дзе Бе ла ру сі та кія кон кур сы што год 

у роз ных кра і нах све ту.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У Слуц ку прай шоў фо рум ма ла дых 

спе цы я ліс таў. Як пра ві ла, та кую су-

стрэ чу ла дзяць у ліс та па дзе. Гэ та і 

зра зу ме ла, пас ля ўлад ка ван ня на ра-

бо ту мі ну ла больш за тры ме ся цы. За 

гэ ты час ма ла дыя лю дзі агле дзе лі ся, 

пры звы ча і лі ся да но вых умоў. На ста-

ла па ра больш дэ та лё ва азна ё міц ца і 

з жыц цём ра ё на.

— З кож ным го дам коль касць удзель-

ні каў па вя ліч ва ец ца: сён ня тут са бра лі ся 

вы пуск ні кі вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль-

ных на ву чаль ных уста ноў, якія пры бы лі да 

нас па раз мер ка ван ні сё ле та, а гэ та больш 

за 200 ча ла век, — рас ка заў на чаль нік ад-

дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 

спра вах мо ла дзі Слуц ка га рай вы кан ка ма 

Мі ха іл ВА РА БЕЙ. Мо ладзь па дзя лі ла ся на 

гру пы.

Ад на з іх па бы ва ла ў ад кры тым ак цы я-

нер ным та ва рыст ве «Аг ра фір ма «Луч ні кі», 

у Слуц кім дзяр жаў ным ка ле джы рас ка за лі 

аб пад рых тоў цы кад раў для пе ра пра цоў-

чай пра мыс ло вас ці. Ура зіў на вед валь ні каў 

адзі ны ў кра і не му зей ма ла ка, які ство ра ны 

ў на ву чаль най уста но ве. На Слуц кім сы ра-

роб ным кам бі на це гас цям па ка за лі вы твор-

часць, прапанавалі па каш та ва ць пра дук цыю, 

якую вы пус кае прад пры ем ства. Да ве да лі ся 

спе цы я ліс ты і пра тое, як тут мэ та на кі ра ва-

на пра цу юць з мо лад дзю, на ладж ва юць яе 

по быт, імк нуц ца па леп шыць умо вы пра жы-

ван ня.

Пас ля эк скур сіі хлоп цы і дзяў ча ты тра пі лі 

ў га рад скі Па лац мо ла дзі, дзе бы ла ар га-

ні за ва на ра бо та ін фар ма цый на-кан суль та-

цый ных груп. Усе ах вот ныя атры ма лі кам-

пе тэнт ныя ад ка зы з пер шых вус наў. А іх 

ці ка ві ла шы ро кае ко ла пы тан няў. У тым лі ку 

атры ман не юры дыч най да па мо гі, ільгот на га 

крэ ды ту для бу даў ніц тва жыл ля, са цы яль-

ный дапамогі.

Як вя до ма, іс тот ную пад трым ку ма ла дым 

спе цы я ліс там у ар га ні за цы ях, уста но вах, на 

прад пры ем ствах га ран ту юць ка лек тыў ныя 

да га во ры. Яны пра ду гледж ва юць ме ры са-

цы яль най дапамогі, раз на стай ныя вы пла ты 

і кам пен са цыі.

— На шы ма ла дыя лю дзі не за ста юц ца 

адзін на адзін з жыл лё вы мі, бы та вы мі, ма-

тэ ры яль ны мі праб ле ма мі, — упэў не на стар-

шы ня рай ка ма праф са юзаў АПК Тац ця-

на ГУР БО. — Яны атрым лі ва юць знач ную 

дзяр жаў ную пад трым ку, ка лі пры сту па юць 

да сва іх пра цоў ных аба вяз каў. Пер шыя 

два га ды па за ка на даў стве ім вы плач ва-

ец ца дзве та рыф ныя стаў кі пер ша га раз-

ра ду. Ка лі за ста юц ца ў ка лек ты ве пас ля 

аба вяз ко вай ад пра цоў кі, то атрым лі ва юць 

да пя ці га доў тры та рыф ныя стаў кі пер ша га 

раз ра ду. Ма ла дым спе цы я ліс там вы да юц ца 

так са ма пад' ём ныя для ўлад ка ван ня свай го 

бы ту, вы дзя ля юц ца па мяш кан ні ка мер цый-

на га дзяр жаў на га жыл лё ва га фон ду. Пры 

не да хо пе та ко га жыл ля ар га ні за цыі кам пен-

су юць ім кошт здым ных ква тэр. Пры гэ тым 

гас па да ры іх вы сла ба ня юц ца ад па да ход-

на га па да тку. Ма ла дым спе цы я ліс там, якія 

ад но сяц ца да ка тэ го рыі ма ла за бяс пе ча ных, 

вы пуск ні кам з ліку дзя цей-сі рот і дзя цей, 

якія за ста лі ся без апе кі баць коў, да ец ца 

льгот ны крэ дыт для бу даў ніц тва жыл ля.

Слуц кі ра ён для ма ла дых спе цы я ліс таў — 

доб рая стар та вая пля цоў ка, кі раў ніц тва ра-

ё на за ці каў ле на ў ма ла дых, іні цы я тыў ных 

пра фе сі я на лах. За ма ла ды мі спе цы я ліс та-

мі за ма ца ва ны ку ра та ры на кож ным прад-

пры ем стве, у ар га ні за цыі, уста но ве. Яны 

да па ма га юць ма ла дым лю дзям ста на віц ца 

са праўд ны мі пра фе сі я на ла мі, адап та вац ца 

да но вых умоў жыц ця і пра цы.

Як па каз вае прак ты ка, ма ла дыя спе цыя -

ліс ты прак тыч на ўсе за ста юц ца ў ра ё не. 

У боль шас ці за ма цоў ва юц ца тыя, у ка го тут 

жы вуць баць кі, хто ства рыў сем'і.

Вось і Да р'я Сыс — мяс цо вая. За кон чы-

ла Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт куль ту-

ры і мас тац тваў. Да р'я вель мі лю біць свой 

го рад і па пра сі ла, каб яе сю ды на кі ра ва лі.

— Пра цую я ў Слуц кім га рад скім па ла цы 

мо ла дзі ха рэо гра фам узор на га ан самб ля 

тан ца «Кан фе ці». Мне ўсё тут па да ба ец ца: 

та ле на ві тыя дзе ці, ка лек тыў, дзе вель мі хут-

ка асво і ла ся, — ка жа дзяў чы на.

Да ша са ма стой ны і ад каз ны ча ла век, 

які не хо ча за ле жаць ад баць коў і зды-

мае ква тэ ру. Як сцвяр джае мая су раз-

моў ні ца, зар пла та да зва ляе гэ та ра біць. 

У да лей шым спе цы я ліст раз ліч вае на 

льгот ны крэ дыт для бу даў ніц тва аса біс-

та га жыл ля.

— Мя не вель мі цёп ла су стрэ лі ў Грэс кай 

ся рэд няй шко ле, — ус ту пае ў раз мо ву Юля 

Се мя ня ка. Дзяў чы на пры еха ла ў ра ён пас-

ля за кан чэн ня Ма зыр ска га пе да га гіч на га 

ўні вер сі тэ та. Па коль кі яна ро дам са Сто лін-

шчы ны, ад мі ніст ра цыя ўста но вы вы дзе лі-

ла ёй мес ца ў ін тэр на це, дзе ство ра ны ўсе 

ўмо вы для кам форт на га пра жы ван ня. Што 

да ты чыц ца ад но сін, што скла лі ся ў ка лек-

ты ве, то ў яе та кое па чуц цё, ні бы пра цуе 

тут даў но.

Сло вам, усе ўдзель ні кі ме ра пры ем ства, 

мож на ска заць, вы бра лі пра фе сію, аб якой 

ма ры лі. І пры бы лі на сваё пер шае мес ца 

ра бо ты з жа дан нем пра ца ваць, спа сці гаць 

но вае, уно сіць час цін ку сва ёй пра цы ў даб-

ра быт і да лей шы роск віт Слуц ка га краю.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо румФо рум

ВЫ БАР МА ЛА ДЫХ

«Ці шмат на пра ця гу свай го жыц ця мы за дум ва ем ся пра 

смерць? Як час та? Ма гу вы ка заць зда гад ку, што вя лі кая 

коль касць спраў, за дач і пы тан няў, якія мы з ва мі вы ра ша ем 

што дня, пе ра шка джа юць нам за ся ро дзіц ца на тым, што на са-

мрэч важ на. Вы спы та е це, а на вош та гэ та трэ ба? І ска жа це: 

«Ну смерць і смерць, мы ні чо га не зме нім, на вош та ліш ні раз 

за дум вац ца аб не га тыў ным, што бу дзе, тое і бу дзе?!» І так, 

сяб ры, ду мае вя лі кая коль касць лю дзей. Я не ха чу ка заць, 

што яны не ма юць ра цыю, і спра чац ца, але дак лад на ве даю, 

што свет гэ тых лю дзей мо жа пе ра вяр нуц ца, вар та толь кі ім ці 

іх сва я кам рэ аль на па гля дзець у во чы смер ці...» — гэ та ўры-

вак з эсэ сту дэн та ІІ кур са ля чэб на га фа куль тэ та Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та Ула дзі сла ва 

МАР ЦІ НО ВІ ЧА. Яго ра бо та за ня ла дру гое мес ца ў Рэс пуб лі кан-

скім кон кур се сту дэнц кіх ра бот «Да ступ ная бія эты ка». Ар га-

ні за та ра мі ме ра пры ем ства вы сту пі лі Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя, Рэс пуб лі кан скі ка мі тэт па бія эты цы су мес на з ад дзе лам 

па бія эты цы Са ве та Еў ро пы пры пад трым цы Ін фар ма цый на га 

пунк та Са ве та Еў ро пы ў Мін ску.

Прэ зумп цыя зго ды... 
пры поў ным ін фар ма ван ні

Даступная біяэтыкаДаступная біяэтыка

Пла кат «Жыц цё за ста ец ца», на дум ку жу ры, стаў пе ра мож цам. 
Аў та ры — сту дэн ты Ві цеб ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 

Па лі на ПЯТ РО ВІЧ, Елі за ве та ДО НЧАН КА і Іван КА ЛЕС НІК.


