
Агуль на вя до ма, якая апош нім 
ча сам вя лі кая ўва га звяр та ец ца 
ў дзяр жа ве на раз віц цё ўсіх га лін 
сель скай гас па дар кі, па вы шэн не 
яе экс парт на га па тэн цы я лу, 
пад рых тоў ку кад раў для вёс кі. 
Не вы пад ко ва ак ту аль ныя 
пы тан ні аграр на га сек та ра 
зна хо дзяц ца ў цэнт ры ўва гі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

З гэ тай на го ды член 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 Алег 
ДЗЯ ЧЭН КА ўзяў ак тыў ны ўдзел у 
се мі на ры-на ра дзе «Про філь ныя 
кла сы аграр най на кі ра ва нас ці: 
во пыт, праб ле мы, перс пек ты вы». 
Се мі нар прай шоў на ба зе Ма гі-
лёў ска га дзяр жаў на га аб лас но га 
ін сты ту та раз віц ця аду ка цыі. На 
яго пля цоў цы са бра лі ся на ву коў-
цы, ды рэк та ры школ і прад стаў ні кі 
мяс цо вых ор га наў ула ды з роз ных 
кут коў рэ гі ё на. У пры ват нас ці, бы-
лі грун тоў на аб мер ка ва ны пы тан-
ні спе цы я лі за ва най аду ка цыі ў 
88 про філь ных кла сах аграр най 
на кі ра ва нас ці, якія ство ра ны ў 
агуль на аду ка цый ных шко лах воб-
лас ці. Сён ня амаль пяць сот на ву-
чэн цаў на вед ва юць фа куль та тыў-
ныя за ня ткі «Уво дзі ны ў аграр ныя 
пра фе сіі», так са ма вы ву ча юць два 
на ву чаль ныя прад ме ты на па вы-
ша ным уз роў ні.

У сва ім вы ступ лен ні пад час се мі-
на ра, як па ве дам ляе прэс-служ ба 
Са ве та Рэс пуб лі кі, Алег Дзя чэн ка 
за ся ро дзіў ува гу аў ды то рыі на пы-
тан нях пад трым кі раз віц ця аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су. Так, па 
яго сло вах, вель мі важ на за бяс пе-
чыць рост ін вес ты цый, ука ра няць 
но выя сель ска гас па дар чыя тэх на-
ло гіі, удас ка наль ваць вы твор часць 
якас най і эка ла гіч на чыс тай сель-
ска гас па дар чай пра дук цыі. Але, 
на дум ку се на та ра, сён ня не менш 
ак ту аль ным з'яў ля ец ца па вы шэн не 
пры ваб нас ці аграр ных пра фе сій ся-
род на ву чэн цаў школ, пры цяг нен-
не ў га лі ну ма ла дых кад раў і іх за-
ма ца ван не ў сель скай мясцовасці. 

Вы ра шэн ню гэ тай за да чы спры я-
юць ство ра ныя дзяр жа вай умо вы 
для за бес пя чэн ня за ня тас ці і ад па-
чын ку ма ла дых спе цы я ліс таў, удас-
ка на лен ня са цы яль на-эка на міч най 
і транс парт най інф ра струк ту ры, за-
зна чыў Алег Дзя чэн ка.

У хо дзе аб мер ка ван ня праб-
лем раз віц ця аграр най аду ка цыі 
ўдзель ні кі се мі на ра агу чы лі пра-
па но вы па ўдас ка на лен ні за ка на-
даў ства ў гэ тай сфе ры. Яны бу дуць 
раз гле джа ны ў 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, па ве дам ляе прэс-служ ба 
Са ве та Рэс пуб лі кі.
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Прык лад, 
вар ты пе рай ман ня
Член Прэ зі ды у ма, 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 ЛІС КО ВІЧ узяў удзел у вы стаў цы да сяг нен няў у сфе ры 
гіс та рыч най асве ты і края знаў ства ў рам ках за пла на ва най 
прэ зен та цыі «Кніж ны свет Бе ла ру сі: Гро дзен ская воб ласць».

Пар ла мен та рый на ве даў фо та вы стаў ку чле на Са ю за пісь мен ні-
каў Бе ла ру сі Ула дзі сла ва Цы дзі ка, вы стаў ку ста ра даў ніх паш то вак 
лаў рэ а та прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра-
джэн не» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, а так са ма кніж ную вы стаў ку.

«Кні га спры яе не толь кі ду хоў на му раз віц цю ча ла ве ка, але і яго 
ак тыў на му ўдзе лу ў са цы яль на-эка на міч ным жыц ці кра і ны, — пе-
ра ка на ны Вік тар Ліс ко віч. — Мы шмат зра бі лі ў Гро дзен скай воб-
лас ці, каб па ка заць з да па мо гай кні гі як гіс то рыю на ша га краю, так 
і яго ба га ты ту рыс тыч ны па тэн цы ял, з да па мо гай яко га эка но мі ка 
рэ гі ё на па він на раз ві вац ца як ма га больш ак тыў на. Спа дзя ю ся, 
што во пыт Гро дзен скай воб лас ці ў сфе ры су час на га кні га вы дан ня 
бу дзе рас паў сю джа ны па ўсёй кра і не», — ска заў се на тар.

Су стрэ чы ў Баб руй ску
Член Пастаяннай камісіі Са ве та Рэс пуб лі кі па эканоміцы, 
бюджэце і фінансах Сяр гей АНЮ ХОЎ СКІ су стрэў ся з жы ха ра мі 
Баб руй ска. Пя цё ра жы ха роў го ра да звяр ну лі ся з роз ны мі 
па змес це пы тан ня мі. Прад стаў нік пры ват на га біз не су пра сіў 
ака заць са дзей ні чан не ў ад тэр мі ноў цы бан каў ска га пла ця жу 
па крэ ды це, бы лі прось бы па ско рыць тэр мі ны пе ра раз лі ку 
пра цэнт най стаў кі крэ ды ту для шмат дзет най сям'і вай скоў ца, 
да па маг чы з пра ца ўлад ка ван нем і ін шае.

На боль шасць пы тан няў за яў ні кі атры ма лі ад ка зы ў час пры-
ёму. Зва ро ты, якія па тра бу юць да дат ко вай пра пра цоў кі, узя тыя 
на кант роль.

— Зва ро ты гра ма дзян — гэ та не толь кі па сыл і ад праў ны пункт 
для нас, се на та раў, для пры няц ця кан крэт ных мер, — ска заў пас ля 
пры ёму Сяр гей Аню хоў скі. — Ча сам ча ла ве ку прос та не аб ход на 
пе ра вес ці тую ці ін шую на ват бы та вую сі ту а цыю ў за ка на даў чую 
плос касць і рас тлу ма чыць зра зу ме лай мо вай яго да лей шыя дзе-
ян ні. Ня змен на ад но: зва рот ная су вязь з на сель ніц твам вель мі 
важ ная для кож на га пар ла мен та рыя. Да рэ чы, у за ка нат вор чым 
парт фе лі се на та раў ня ма ла іні цы я тыў, на кі ра ва ных на вы ра шэн не 
паў ся дзён ных праб лем лю дзей.

У пад трым ку ме ды каў
Дня мі ў Грод не па іні цы я ты ве і пры пад трым цы кам па ніі 
«Кон тэ», на мес ні кам ды рэк та ра якой з'яў ля ец ца член 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Ва лян цін БАЙ КО, пра ве дзе на не звы чай ная ак цыя 
ў пад трым ку ме ды каў.

На фа са дзе ад на го з буй ных ганд лё вых цэнт раў го ра да вы-
свеч ва лі ся вы явы сця гоў кра ін, за кра ну тых COVІD-19, а так са ма 
тэкст з удзяч нас цю ле ка рам на ад па вед ных мо вах. Ты ся чы гро-
дзен цаў, якія ста лі свед ка мі гэ тай ак цыі, услед за змен лі вы мі 
ма люн ка мі на бу дын ку паў та ра лі: «Дзя куй вам, МЕ ДЫ КІ! Дзя куй 
вам, ДАК ТА РЫ!»

Па сло вах Ва лян ці на Бай ко, ка ра на ві рус не толь кі ства рыў 
эпі дэ мі я ла гіч ныя, са ні тар ныя і эка на міч ныя цяж кас ці, але і абу-
дзіў у міль ё нах лю дзей най леп шыя ча ла ве чыя якас ці, якія праз 
хут касць жыц ця ў XXІ ста год дзі час та за ста юц ца не за ўва жа ныя. 
Спа га да, уза е ма да па мо га, бес ка рыс лі васць ста лі но вым трэн дам, 
які, спа дзя ём ся, не сы дзе з на ша га жыц ця ра зам з спы нен нем 
эпі дэ міі COVІD-19.

Узя та на кант роль
Член Пастаяннай камісіі Са ве та Рэс пуб лі кі па заканадаўстве 
і дзяржаўным будаўніцтве Аляк сей НЯ ВЕ РАЎ пра вёў пра мую 
тэ ле фон ную лі нію для гра ма дзян го ра да Го ме ля і рэ гі ё наў 
Го мель скай воб лас ці.

Асноў ныя тэ мы зван коў, якія па сту пі лі, — ме ды цын скае аб-
слу гоў ван не, пра ца ўлад ка ван не, па ляп шэн не жыл лё вых умоў 
шмат дзет ных сем' яў, вы дзя лен не зя мель ных участ каў, доб ра-
ўпа рад ка ван не тэ ры то рый і ін шыя.

Усе пы тан ні ўзя тыя на кант роль.

Пар ла менц кая дып ла ма тыя
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 РАЧ КОЎ узяў удзел 
у па ся джэн ні Па ста ян най ка мі сіі Пар ла менц кай асамб леі 
Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы па па лі тыч ных 
пы тан нях і між на род ным су пра цоў ніц тве, якое прай шло 
ў рэ жы ме ві дэа кан фе рэн цыі.

Бы ло раз гле джа на 12 пы тан няў, у тым лі ку вы ні кі ліс та па даў-
скай се сіі Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі АДКБ у 2019 го дзе, аб ста-
ноў ка ў зо не ад каз нас ці АДКБ, ход ра ты фі ка цыі між на род ных 
да га во раў, за клю ча ных у рам ках АДКБ, вы ні кі дзей нас ці пар ла-
менц кіх дэ ле га цый дзяр жаў — чле наў АДКБ на зі мо вай су стрэ чы 
ПА АБ СЕ (20—21 лю та га 2020 го да ў Ве не).

Пар ла мен та рыі дзяр жаў — чле наў АДКБ так са ма адоб ры лі 
пра ект Зва ро та ПА АДКБ да пар ла мен таў дзяр жаў — чле наў Са-
ве та Еў ро пы ў су вя зі з 75-й га да ві най Пе ра мо гі над гіт ле раў скім 
фа шыз мам у Дру гой су свет най вай не.

АК ТУ АЛЬ НА

Аг ра кла сам — зя лё ную ву лі цуАг ра кла сам — зя лё ную ву лі цу
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па ды ход кант ра лю е ма га ля чэн ня за клю ча ец ца ў 
рэ гу ляр най вы да чы ле ка вых срод каў у ста цы я нар ных 
або ам бу ла тор ных умо вах з па ста ян ным на гля дам за 
іх пры мя нен нем», — па ве да міў мі ністр.

Сіс тэ ма акрэ ды та цыі, апі са ная ў но вым за ко не, 
ацэ ніць маг чы мас ці ака зан ня спе цы я лі за ва най мед-
да па мо гі ад па вед ны мі ўста но ва мі.

«Ка лі ўпер шы ню та кі па сыл аб мяр коў ваў ся, бы-
ла вы ка за на бо язь, што гэ та пры вя дзе да за крыц ця 
ме ды цын скіх уста ноў і зні жэн ня да ступ нас ці мед да-
па мо гі. Яшчэ раз ха чу пад крэс ліць, што мэ та гэ та га — 
па вы шэн не якас ці і бяс пе ка па цы ен таў. Не пла ну ец ца 
за крыц цё ні ад ной уста но вы ля чэн ня, — ад зна чыў 
кі раў нік мі ніс тэр ства і пры вёў прык лад: — Па цы ент, 
які мае пры кме ты па ра жэн ня нер во вай сіс тэ мы, не 
па ві нен шпі та лі за вац ца ў тыя баль ні цы, дзе ня ма маг-
чы мас ці ней ра ві зу а лі за цыі. То-бок фак тыч на мы вы-
зна ча ем уз ро вень ака зан ня да па мо гі і асна шча насць 
баль ніц для ака зан ня тых ці ін шых ві даў да па мо гі».

Пра ду гле джа ны зме ны ў раз дзе ле, які змя шчае 
ін фар ма цый ныя на ва цыі ў ме ды цы не. За да ча тут — 
у най блі жэй шыя га ды сіс тэм на пе рай сці да элект рон-
най ахо вы зда роўя.

Звяр нуў ува гу Ула дзі мір Ка ра нік на прын цы по вы 
для су пра цоў ні каў мо мант: пра ва на аб грун та ва-
ную пра фе сій ную ры зы ку. У вы пад ку вы ка ры стан-
ня пра фе сій на га ме ды цын ска га стра ха ван ня нор ма 
па вы сіць аба ро не насць ме ды цын ска га ра бот ні ка 
і па цы ен та.

Раз маў ля ю чы з жур на ліс та мі, на мес нік стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і маладзёжнай па лі ты цы 
Валян ці на КУР СЕ ВІЧ пад крэс лі ла, што асноў ны па-
сыл за ко на — па вы шэн не якас ці і да ступ нас ці ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гі на сель ніц тву на шай кра і ны.

Пра ект «Уні вер сі тэц кая клі ні ка», які апра бу ец ца 
на ба зе Гро дзен скай аб лас ной клі ніч най баль ні цы 
су мес на з Гро дзен скім дзяр жаў ным ме ды цын скім 
уні вер сі тэ там, да зво ліць па вы сіць якасць аду ка цыі 
бу ду чых спе цы я ліс таў.

«Атрым лі ва ец ца прак ты ка а ры ен та ва ная аду ка-
цыя. Гэ та да зва ляе бу ду чым ме ды цын скім ра бот ні-
кам на свае во чы ўба чыць, што ажыц цяў ля ец ца на 
прак ты цы, а клі ніч ныя ўра чы бу дуць удзель ні чаць у 
пра цэ се на ву чан ня, — кан ста та ва ла Ва лян ці на Кур се-
віч. — «Уні вер сі тэц кай клі ні цы» да дуць паў на моц твы 
па пад рых тоў цы спе цы я ліс таў у клі ніч най ар ды на ту-
ры, па пе ра пад рых тоў цы і па вы шэн ні ква лі фі ка цыі 
ме ды цын скіх і фар ма цэў тыч ных ра бот ні каў».

Рас ка за ла дэ пу тат пра ўвя дзен не па няц ця рэ зі дэн-
ту ры. Яе ад роз нен не ад клі ніч най ар ды на ту ры ў тым, 
што аду ка цыя бу дзе толь кі ў воч най фор ме два ці тры 
га ды са зме най про фі лю спе цы яль нас ці.

Учо ра для дру го га чы тан ня дэ пу тац ка му кор пу су 
прад ста ві лі яшчэ адзін за ко на пра ект, звя за ны з ахо-
вай зда роўя, — «Аб ле ка вых срод ках».

Пра ект пра па нуе аб на віць і да поў ніць па ня цій ны 
апа рат, вы зна чыць асноў ныя прын цы пы дзяр жаў най 
па лі ты кі ў сфе ры зва ро ту ле ка вых срод каў.

«Асаб лі вае мес ца ў пра ек це за ко на ад во дзіц ца 
вы зна чэн ню па няц ця дзяр жаў най фар ма ка пеі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь і на леж ных фар ма цэў тыч ных прак тык, 
так са ма рас крыц цю іх змес ту», — рас ка за ла Люд мі ла 
МА КА РЫ НА-КІ БАК, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся мей най і 
маладзёжнай па лі ты кі.

За ко нам пра ду гледж ва ец ца, што да рэа лі за цыі і 
ме ды цын ска га пры мя нен ня на тэ ры то рыі кра і ны да-
пус ка юц ца ле ка выя срод кі толь кі пас ля іх дзяр жаў най 
рэ гіст ра цыі ці рэ гіст ра цыі ў рам ках ЕА ЭС.

«Упер шы ню ў на цы я наль нае за ка на даў ства ўво-
дзіц ца па няц це ўмоў най дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 
ле ка вых срод каў. Да дзе ная пра цэ ду ра мо жа пры-
мя няц ца ў да чы нен ні да ары гі наль ных ле ка вых прэ-
па ра таў для ля чэн ня, ме ды цын скай пра фі лак ты кі ці 
ды яг нос ты кі за хвор ван няў, якія па гра жа юць жыц цю 
ці цяж ка ін ва лі ды зу юць, рэд кіх за хвор ван няў пры ад-
сут нас ці эфек тыў ных ме та даў ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі. Рэа лі за цыя гэ тай нор мы спрос ціць па ра дак 
атры ман ня гра ма дзя на мі най ноў шых ле ка вых срод-
каў», — да да ла дэ пу тат.

Акра мя та го, за ко на пра ект уста наў лі вае па ра дак 
пра мыс ло вай вы твор час ці, ап тэч на га вы ра бу, ап то-
вай, роз ніч най рэа лі за цыі, за ха ван ня, транс пар ці роў-
кі, зні шчэн ня, уво зу і вы ва зу ле ка вых срод каў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ДА СТУП НАСЦЬ І ЯКАСЦЬ

fi nance.rambler.ru


