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САДРУЖНАСЦЬ —
ТОЕ, ШТО НАС АБ'ЯДНОЎВАЕ
Беларускае
старшынства:
дзеля дабрабыту
нашага агульнага дому
Кiраўнiк беларускай дзяржавы праiнфармаваў калег аб тым,
што зроблена падчас беларускага старшынства ў Садружнасцi.
«Зроблена многае, па меншай
меры, Беларусь выканала ўсе вашы даручэннi i рэалiзавала план
канкрэтных мерапрыемстваў»,
— сказаў беларускi лiдар. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што
ў рамках свайго старшынства
Беларусь паспрабавала надаць
дадатковы дынамiзм узаемадзеянню памiж краiнамi СНД па ўсiх
напрамках. Паводле яго слоў,
асаблiвая ўвага надавалася эканамiчнаму супрацоўнiцтву: рабоце па падрыхтоўцы праекта дагавора аб зоне свабоднага гандлю
паслугамi, развiццю мiжгалiновай
i вытворчай кааперацыi. У першую чаргу гэта тычыцца такiх
галiн як транспарт, энергетыка,
сель ская гас па дар ка, тэле камунiкацыi, нана- i бiятэхналогii,
космас.
Кiраўнiк беларускай дзяржавы
звярнуў увагу на тое, што атрымала развiццё супрацоўнiцтва
памiж суб'ек тамi гаспадарання
краiн СНД. На яго думку, гэтаму
спрыяла правядзенне ў Беларусi
Форуму дзелавых людзей, Беларускага прамысловага форуму,
мiжнародных i рэгiянальных канферэнцый, выстаў i кiрмашоў.
Важным напрамкам стала актыўная работа дзяржаў Садружнасцi па фармiраваннi агульнага
аграрнага рынку.
«Нашым партнёрам была прадастаўлена магчымасць азнаёмiцца з развiццём мiжрэгiянальнага i прыгранiчнага супрацоўнiцтва ў Беларусi, што з'яўляецца
важным фактарам умацавання
адносiн памiж дзяржавамi-суседзямi», — сказаў беларускi лiдар.
Была забяспечана планамер-

ная работа па стварэннi i развiццi
адзiнай сiстэмы папярэджання i
лiквiдацыi надзвычайных сiтуацый прыроднага i тэхнагеннага
характару.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што беларускае старшынства
праходзiць у Год экалагiчнай культуры i аховы навакольнага асяроддзя. «Мы iмкнулiся да таго, каб
дабрабыт нашага агульнага дому
стаў паўсядзённым клопатам кожнага грамадзянiна краiн Садружнасцi», — падкрэслiў кiраўнiк беларускай дзяржавы. Паводле яго
слоў, менавiта таму беларускi бок
iнiцыяваў прыняцце пагаднення аб
супрацоўнiцтве ў галiне аховы навакольнага асяроддзя. Беларусь
прапанавала пералiк рэгiянальных
зялёных энергетычных праектаў,
выступiла з канкрэтнымi iдэямi па
далейшай мадэрнiзацыi эканомiк
дзяржаў СНД з дапамогай шырокага ўкаранення экалагiчна чыстых тэхналогiй. Паводле слоў Прэзiдэнта Беларусi, гэта мае на ўвазе
iнавацыi, актыўнае выкарыстанне
аднаўляльных крынiц энергii, пераход на мясцовыя вiды палiва.
У мэтах пашырэння дыялогу
культур працягнута фармiраванне iнфармацыйнай i адукацыйнай
прасторы Садружнасцi. У Мiнску
быў арганiзаваны VIII Форум творчай i навуковай iнтэлiгенцыi СНД.
Гэтае мерапрыемства дазволiла
вылучыць актуальныя напрамкi
развiцця трансгранiчнага экалагiчнага, культурнага, адукацыйнага i навуковага супрацоўнiцтва,
адзначыў Прэзiдэнт.
«Мы такса ма намецi лi перспек ты вы ўза е ма дзе ян ня Садружнас цi з iншымi мiж на роднымi ар ганi зацы я мi, у прыватнас цi з ЮНЕС КА», — ска заў
кi раўнiк бела рус кай дзяржа вы.
Ён адзначыў, што пашырэн ню
су пра цоў нiц тва ў iнфармацыйнай сферы спрыяла правядзенне та кiх тэ матыч ных ме ра прыем стваў, як VIII Бела рус кi мiжнародны медыя-форум, Мiнская
мiж на род ная кнiжная выстава.
У гэ тым кан тэкс це Аляксандр

Фота БЕЛТА.

Учора ў Мiнску прайшло пасяджэнне Савета кiраўнiкоў дзяржаў Садружнасцi Незалежных Дзяржаў, перадае карэспандэнт БЕЛТА. Выступаючы на пасяджэннi, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь у час старшынства ў СНД
выканала ўсе ўзятыя на сябе абавязацельствы.

Лу ка шэн ка ад значыў ак ты вiза цыю пра цы тэле ра дыё кампа нii «Мiр» па праб ле ма ты цы
Са друж нас цi. На дум ку бе ларус ка га лi да ра, пры ня тыя ў
бя гу чым го дзе ра шэн ні аб супра цоў нiц тве па фар мi ра ван нi
адзiнай адукацыйнай прасторы
адкрываюць для грамадзян новыя маг чы масцi.

Садружнасць
сябе не зжыла
Аляксандр Лукашэнка лiчыць,
што сёння нельга гаварыць аб
тым, што СНД зжыла сябе —
неабходна шукаць магчымасцi
супрацоўнiцтва з цэнтрамi сiлы,
якiя ўзнiклi вакол Садружнасцi.
«Мы нi ў якiм разе не павiнны
страцiць СНД як пляцоўку для
дыялогу», — падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка. «У апошнi час
шмат хто кажа, што вакол Са-

дружнасцi Незалежных Дзяржаў,
рэспублiк былога Савецкага Саюза паўстала шмат цэнтраў сiлы,
якiя так цi iнакш прыцягваюць
нашы дзяржавы. Гэта сапраўды
так, — пагадзiўся кiраўнiк беларускай дзяржавы, — але тым,
хто сёння заяўляе, што ў сувязi
са з'яўленнем новых iнтэграцыйных утва рэн няў Са друж насць
ледзь не зжыла сябе, хацеў бы
сказаць, што мы будзем супрацоўнiчаць з гэтымi цэнтрамi сiлы», — сказаў беларускi лiдар.
Ён дадаў, што iдзе пошук шляхоў
ўзаемадзеяння з Кiтаем, Еўрапейскiм саюзам.
«Але тое, што аб'ядноўвае
нас, наўрад цi калi-небудзь аб'яднае гэтыя цэнтры сiлы з намi.
Мы не толькi, вобразна кажучы,
размаўляем на адной мове, мы,
вiдаць, аднолькава думаем. Гэта
гаворыць аб тым, што мы нi ў якiм

разе не павiнны страцiць гэтую
вялiкую пляцоўку для дыялогу,
iмя якой Садружнасць Незалежных Дзяржаў, — сказаў беларускi
Прэзiдэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што беларускi бок вельмi
сур'ёзна рыхтаваўся да гэтага
мерапрыемства, каб прадэманстраваць, што незалежнасць i
дабрабыт народа залежаць перш
за ўсё ад супрацоўнiцтва з дзяржавамi СНД. Прэзiдэнт лiчыць,
што ў палiтыцы беларускай дзяржавы так будзе заўсёды. Аляксандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў,
што дзяржавам СНД варта, не
знiжаючы абаротаў, працягваць
актыўную работу па ўсiх напрамках, рабiць супрацоўнiцтва больш
цесным. «Мы нi ў якiм разе не
павiнны страцiць адзiн аднаго ў
гэтым бурным свеце», — сказаў
беларускi лiдар.

Развiваць
iнтэграцыйныя сувязi
Прэзiдэнт Расii Уладзiмiр Пуцiн
адзначыў, што краiнам СНД цалкам
па сiлах сфармiраваць уласны парадак развiцця незалежна ад уплыву кан'юнктуры сусветнага рынку.
Па яго словах, прыярытэтную ўвагу неабходна надаць стану спраў у
эканамiчнай сферы ў сувязi з тым,
што прырост эканомiк дзяржаў Садружнасцi ў 2012 годзе склаў 3,4
працэнта. «Тое ж самае можна сказаць i аб iнвестыцыях, якiя значна
скарацiлiся», — адзначыў расiйскi
Прэзiдэнт. «Зразумела, гэтыя тэндэнцыi нельга разглядаць у адрыве
ад сiтуацыi ў сусветнай эканомiцы,
а яна пакiдае жадаць лепшага.
Аднак нашым краiнам цалкам па
сiлах генерыраваць буйныя iнвестпраекты, удасканальваць дзелавой

клiмат, не чакаючы паляпшэння
знешняй кан'юнктуры», — упэўнены Уладзiмiр Пуцiн.
Ён лiчыць, што для эфектыўнага
процiдзеяння ўплыву глабальнага
крызiсу неабходна развiваць iнтэграцыйныя сувязi ў Садружнасцi.
«Значным крокам у гэтай сувязi
можна лiчыць падпiсанне ў 2011
годзе дагавора аб зоне свабоднага гандлю СНД. Спадзяюся, што
яна будзе развiвацца i акажа свой
станоўчы ўплыў на гандлёва-эканамiчныя сувязi, — адзначыў Прэзiдэнт Расii». Акрамя таго, расiйскi
Прэзiдэнт заявiў аб неабходнасцi
нарошчваць узаемадзеянне ў праваахоўнай сферы. Да цяперашняга
пасяджэння ўдалося ўзгаднiць цэлы
шэраг сярэднетэрмiновых праграм,
якiя прадугледжваюць канкрэтныя
меры па процiдзеяннi арганiзаванай злачыннасцi, тэрарызму, незаконнаму абароту наркотыкаў. Падрыхтавана канцэпцыя супрацоўнiцтва па барацьбе са злачынствамi,
што ўчыняюцца з выкарыстаннем
iнфармацыйных тэхналогiй.
У сувязi з намерам абвясцiць 2014
год у СНД Годам турызму Уладзiмiр
Пуцiн падкрэслiў, што ў якасцi адной
з прыярытэтных задач Расiя разглядае распрацоўку стратэгii развiцця
супрацоўнiцтва ў галiне турызму на
перыяд да 2020 года. «Краiны СНД
могуць ганарыцца ўнiкальнай разнастайнасцю культурна-гiстарычных i
прыродных славутасцяў. Неабходна
павышаць iх даступнасць, развiваць
рэгiянальную транспартную iнфраструктуру, iнвеставаць у стварэнне
сумесных аб'ектаў», — сказаў Прэзiдэнт Расii.
У якасцi прыкладу ён прывёў
супрацоўнiцтва з Беларуссю па
стварэннi воднага турыстычнага
маршруту па Дняпры, дзе праходзiў шлях з варагаў у грэкi. На
думку Прэзiдэнта Расii, неабходна таксама працягваць працу па
захаваннi i ўмацаваннi агульнай
гуманiтарнай прасторы ў Садружнасцi. «Месяц таму ў Мiнску
з вялiкiм поспехам прайшоў ужо
восьмы па лiку форум творчай i
навуковай iнтэлiгенцыi СНД. Упэўнены, што правядзенне такiх мерапрыемстваў i ў далейшым будзе спрыяць развiццю кантактаў
у культуры, навуцы i адукацыi»,
— заўважыў расiйскi
Прэзiдэнт.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ныя да іх, а таксама іншыя асобы па рашэнні
краін Садружнасці. Адзіным юбілейным медалём
могуць узнагароджвацца і грамадзяне дзяржаў,
што не ўваходзяць у СНД.
Савет міністраў замежных спраў Садружнасці адобрыў план асноўных мерапрыемстваў па
падрыхтоўцы і святкаванні 70-й гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Праект плана
змяшчае каля 60 розных мерапрыемстваў, у
тым ліку маштабных і даўгачасных. Сярод найбольш значных з іх — правядзенне 9 мая 2015
года ў Маскве, сталіцах дзяржаў Садружнасці і
гарадах-героях ваенных парадаў; арганізацыя
цэлай серыі буйных міжнародных канферэнцый,
конкурсаў, фестываляў, злётаў, спартакіяд і іншых форумаў. Будуць праведзены гастрольны
тур Моладзевага сімфанічнага аркестра СНД,

канцэртныя выступленні вядучых творчых калектываў краін Садружнасці. Ва ўстановах адукацыі плануецца правядзенне адзінага ўрока
(дня), прысвечанага Вялікай Айчыннай вайне
1941—1945 гадоў. Разам з гэтым, прадугледжана выданне мемуараў, мастацкіх твораў,
энцыклапедычных слоўнікаў, даведнікаў і публіцыстычных матэрыялаў па адпаведнай тэматыцы і шэраг іншых мерапрыемстваў.
Усяго міністры замежных спраў Садружнасці
разгледзелі 14 пытанняў, якія датычацца розных
аспектаў узаемадзеяння.
— СНД для нас — арганізацыя, якая мае
рэальныя перспектывы для развіцця, — сказаў
Уладзімір Макей, падводзячы вынікі пасяджэння. — Беларускі падыход заключаны ў тым, што,
нягледзячы на магчымыя розныя знешнепалі-

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ПРЫНЦ ЧАРЛЬЗ НЕ ЗБІРАЕЦЦА АДМАЎЛЯЦЦА
АД БРЫТАНСКАЙ КАРОНЫ

АМЕРЫКАНСКАЕ АНБ АДСОЧВАЛА ЗВАНКІ
35 СУСВЕТНЫХ ЛІДАРАЎ?

У прэс-службе брытанскай каралеўскай сям'і
аб верглі па ве дам лен ні, зме шча ныя ў ча со пі се
Tіme, аб тым, што наследны прынц Чарльз нібыта
не жадае быць манархам. «Гэта не з'яўляецца пазіцыяй прынца Чарльза і не павінна быць прыпісана
яму, паколькі ён падобнага не казаў», — паведаміла BBC са спасылкай на супрацоўніка прэс-службы
Кларэнс-хаўс.
«Прынц усё сваё жыццё з усведамленнем доўгу падтрымліваў каралеву. Ён займаецца паралельна і сваімі афіцыйнымі
абавязкамі, і працай у сферы дабрачыннасці», — дадаў прадстаўнік прэсслужбы.

Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША адсочвала тэлефонныя званкі 35 сусветных лідараў, паведамляе брытанская The Guardіan,
спасылаючыся на службовую запіску, прадстаўленую экс-супрацоўнікам ЦРУ Эдвардам
Сноўдэнам. Паводле гэтага дакумента, АНБ
звярталася да супрацоўнікаў міністэрстваў і
ведамстваў ЗША (такіх, як Белы дом, Дзярждэпартамент і Пентагон) з просьбай прадаставіць тэлефонныя нумары
ўплывовых замежных палітычных дзеячаў. У выніку адзін з чыноўнікаў
перадаў АНБ каля 200 нумароў, сярод якіх аказаліся 35 тэлефонаў неназваных лідараў краін. Пры гэтым у дакуменце, датаваным кастрычнікам 2006 года, пазначана, што такі спосаб збору звестак прынёс «мала
каштоўных разведданых».
Раней эфект бомбы, якая выбухнула, зрабілі паведамленні аб магчымым праслухоўванні мабільнага тэлефона канцлера Германіі Ангелы
Меркель. Напярэдадні яна патэлефанавала амерыканскаму прэзідэнту
Бараку Абаму і патрабавала тлумачэнняў. У Белым доме запэўнілі,
што «не сочаць і не будуць сачыць» за тэлефонам Меркель. Аднак, як
адразу звярнулі ўвагу ў Берліне, такая фармулёўка не выключае, што
падобнае адбывалася ў мінулым.
Бразілія і Германія аб'ядналі намаганні, каб настойваць на прыняцці
праекта рэзалюцыі ААН, якая спрыяла б прасоўванню права на недатыкальнасць прыватнага жыцця ў інтэрнэце. Як адзначылі дыпламатычныя крыніцы, гэтыя дзеянні сталі першай кансалідаванай спробай
міжнароднай грамадскасці супрацьстаяць уварванням амерыканскага
Агенцтва нацыянальнай бяспекі ў анлайн-камунікацыі замежнікаў.
Тым часам адмысловую заяву ў сувязі з паведамленнямі аб магчымым
перахопе спецслужбамі ЗША тэлефонных размоў лідараў краін Еўрасаюза прыняў у пятніцу саміт ЕС, які праходзіць у Бруселі. Кіраўнікі дзяржаў
і ўрадаў краін ЕС падкрэслілі, што «збор інфармацыі з'яўляецца важным
элементам барацьбы з тэрарызмам». «Аднак страта даверу здольна нанесці шкоду такому супрацоўніцтву», — адзначаецца ў заяве.

ПАЎДНЁВА-УКРАІНСКАЯ АЭС СПЫНІЛА ПРАЦУ
Аў таматычная абарона адключыла другі энергаблок Паўднёва-Украінскай АЭС ад энергасіс тэмы Украіны. Пра гэта паведамляе прэс-служба
станцыі. Энергаблок быў спынены 25 кастрычніка ў 8.26 па мясцовым
часе. Прычыны высвятляюцца. Паколькі першы і трэці энергаблокі станцыі знаходзяцца на планавым рамонце, цяпер Паўднёва-Украінская АЭС
спынена цалкам. «Радыяцыйны фон на прампляцоўцы станцыі знаходзіцца ў межах нормы — 11 мікрарэнтген у гадзіну. Выкіды радыеак тыўных
рэчываў у навакольнае асяроддзе не перавышаюць устаноўленых дапушчальных значэнняў», — гаворыцца ў паведамленні. Паўднёва-Украінская
АЭС знаходзіцца ў Мікалаеўскай вобласці Украіны. У чэрвені мінулага
года на гэтай атамнай станцыі выявіліся «непаладкі» з палівам, якое паставіла японска-амерыканская кампанія
ISSN 1990 - 763X
Westіnghouse. Другі і трэці блокі былі ў
тэрміновым парадку спынены. З-за надзвычайнага здарэння ўкраінскаму «Энергаатаму» прыйшлося звяртацца па дапамогу ў «Расатам». Пасля ў Westіnghouse
за яві лі, што па лі ва бы ло па шко джа на
ўкраінскімі спецыяліс тамі.

«Мытны саюз развiваецца, i гэта вiдаць хоць бы
таму, што ёсць ахвотныя
ў яго ўступiць. Гэта вельмi
добрая прыкмета. Прычым
важна, што кандыдаты на
ўступленне ў Мытны саюз
бачаць для сябе сур'ёзныя
выгады ў iм. Гэта сведчыць,
што iнтэграцыйныя працэсы актыўна працягваюцца. Адначасова мiнскi самiт дазволiў знiзiць градус
палемiкi з Украiнай. Хоць
прэзiдэнт Расii Уладзiмiр
Пуцiн выразна сказаў, што
ў выпадку асацыяцыi з ЕС
Украiна пазбавiцца тых
гандлёвых iльгот, якiя яна
мае зараз з краiнамi Мытнага саюза».

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

тычныя і знешнеэканамічныя прыярытэты асобных краін, СНД павінна заставацца пляцоўкай
для дыскусій, для абмену вопытам і асабліва
— для плённага гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння. А таксама ўзаемадзеяння гуманітарнага і супрацоўніцтва ў праваахоўнай сферы.
Уладзімір Макей дадаў, што пашыранае пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў Садружнасці прайшло канструктыўна, а рашэнні
былі прыняты кіраўнікамі знешнепалітычных
ведамстваў адзінаццаці краін практычна без
агаворак.
Старшыня Выканаўчага камітэта — выканаўчы сакратар СНД Сяргей ЛЕБЕДЗЕЎ, у сваю
чаргу, выказаў падзяку беларускаму боку і прадстаўнікам іншых дзяржаў за вялікую гатоўнасць і здольнасць да кампрамісаў.

+ 18°
+ 11°
+ 11°
+ 15°
+ 11°
+ 12°

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 26.10.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9170,00
12670,00
289,50
1121,85

 Факт
У ВІЦЕБСКУ СЁННЯ
СУБОТНІК
У Віцебску 26 кастрычніка
прой дзе агуль на га рад скі
суботнік.
Гараджане будуць наводзіць
парадак на тэрыторыях, замацаваных за прадпрыемствамі і арганізацыямі, дзе яны працуюць, а
таксама працаваць на сацыяльна
значных гарадскіх будаўнічых аб'ектах.
— Грашовыя сродкі, заробленыя ў дзень правядзення суботніка на працоўных месцах, будуць
пералічаны на дабрачынны рахунак прадпрыемства «Віцебская
гарадская жыллёва-камунальная
гаспадарка». Грошы будуць выкарыстоўвацца на добраўпарадкаванне і развіццё горада, стварэнне твораў манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, архітэктурных формаў, — паведамілі ў
гарвыканкаме.
Аляксандр ПУКШАНСКІ
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ПУСТЫ БАЛЬНІЧНЫ ЛОЖАК —
«ДЗІРКА» Ў МЕДЫЦЫНСКІМ БЮДЖЭЦЕ
«Па колькасці бальнічных
ложкаў, аб'ёмаў шпіталізацыі і колькасці наведванняў урачоў Беларусь
сён ня лі дзі руе і ся род
краін СНД, і сярод краін
Еўрасаюза», — паведаміў
у сваім выступленні на
міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі
«Эка на міч ныя ас пек ты
здароўя і сістэмы аховы
здароўя» намеснік міністра аховы здароўя нашай
краіны Ігар ЛАСІЦКІ.
Так, летась на 100 жыхароў
у Беларусі прыпала больш як
30 шпіталізацый. А колькасць
наведванняў урачоў склала
13,2 у разліку на аднаго беларуса.
— Каб павысіць эканамічную эфек тыўнасць сіс тэмы
аховы здароўя, нам неабходна
скіраваць сваю ўвагу на празмернасць аб'ёмаў медыцынскай дапамогі — гэта значыць,
змагацца з нерацыянальным
вы ка ры стан нем лож ка ва га
фонду, зменшыць колькасць
шпіталізацый, выклікаў хуткай медыцынскай дапамогі
і колькасць наведванняў амбулаторна-поліклінічнага звя-

Фота БЕЛТА.

— Для Беларусі СНД — найважнейшая рэгіянальная арганізацыя, якая мае вялікі патэнцыял супрацоўніцтва, — сказаў, адкрываючы
пасяджэнне, міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір МАКЕЙ. — Менавіта з такім настроем мы прынялі старшынства ў 2013 годзе.

Пераважная большасць мерапрыемстваў ужо
праведзена. Сярод іх ёсць вельмі значныя, якія
атрымалі водгук не толькі на пляцоўцы Садружнасці, але і далёка за яе межамі.
Кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў СНД
падтрымалі рашэнні аб аб'яўленні 2015 года ў
Садружнасці Годам ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і аб адзіных юбілейных узнагародах,
заснаваных да 70-й гадавіны Перамогі. Прадугледжваецца, што адзіным ганаровым ордэнам
будуць узнагароджвацца непасрэдныя ўдзельнікі
баявых дзеянняў. Пры гэтым парадак узнагароджання вызначаецца ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам дзяржаў — удзельніц
СНД. Адзіным юбілейным медалём будуць узнагароджвацца ў адпаведнасці з нацыянальным
заканадаўствам ветэраны, асобы, прыраўнава-

Анатоль ЛОКАЦЬ, дэпутат
Дзярждумы Расii:
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ПЕРАМОГА — АДНА НА ЎСІХ
Перамога ў Вялікай Айчыннай вайне, напэўна, самае бясспрэчнае з усяго агульнага, што ёсць паміж краінамі Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Нездарма
падрыхтоўка да святкавання 70-годдзя
Перамогі стала адным з асноўных пытанняў гуманітарнага блока на пасяджэнні
Савета міністраў замежных спраў СНД,
якое адбылося позна ўвечары 24 кастрычніка ў Мінску.

ЦЫТАТА ДНЯ

на, — падкрэсліў Ігар Ласіцкі.
— Беларусь, як і многія іншыя
краіны, сутыкнулася ў апошнія гады з ростам выдаткаў на
ахову здароўя, прычым гэтыя
выдаткі растуць хутчэй, чым
узровень нашага дабрабыту.
Па прагнозах даследчыкаў, да
2020 года ў сістэму аховы здароўя краін Заходняй Еўропы
будуць накіроўвацца 12—15%
ад унутранага валавога прадукту.
У Беларусі ў 2014 годзе
вы дат кі на ахо ву зда роўя

складуць 4,2% ад унутранага
валавога прадук ту, што адпавядае 34 трлн рублёў. Гэта
вельмі буйная сума... Упэўнены, што ў аснове эфектыўнай
дзейнасці сістэмы аховы здароўя павінна ляжаць не проста нарошчванне выдаткаў, а
эфек тыўнае размеркаванне
і эфектыўнае выкарыстанне
нашых рэсурсаў.
Як зазначыў Ігар Ласіцкі,
сёння галоўны акцэнт пераносіцца на амбулаторна-полі клі ніч нае звя но, па коль кі

да па мо га, што аказ ва ец ца
на пер ша сным уз роў ні, —
найбольш даступная, запатрабаваная і менш дарагая.
Ад якасці аказання першаснай
дапамогі ў многім залежаць і
якасць жыцця пацыента, і доля
эканамічных выдаткаў на яго
медыцынскае суправаджэнне.
Сёлета ў амбулаторна-поліклінічную службу будзе накіравана каля 40% ад усіх выдаткаў
на ахову здароўя.
Для паляпшэння абслугоўвання пацыентаў у амбулаторна-поліклінічных арганізацыях
было праведзена перааснашчэнне паліклінік, перагледжаны стандарты і клінічныя пратаколы. Актывізавана работа
па ўкараненні стацыянаразамяшчальных тэхналогій, ствараюцца цэнтры калектыўнага
выкарыстання дарагога абсталявання, развіваецца інстытут
памочніка ўрача. Урачы атрымалі права выдаваць пацыентам лісток непрацаздольнасці
тэрмінам да 10 дзён, а таксама
выпісваць рэцэпты пацыентам
з хранічнымі захворваннямі і
пацыентам ільготных катэгорый тэрмінам на паўгода.
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