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НАДЗЁННАЕ

10 ліпеня 2020 г.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Прысутных у зале журналістаў
ён назваў дзяржаўнымі людзьмі,
але адзначыў іх «своеасаблівае
мысленне» і «тое, што ў іх можа
быць на той ці іншы факт рознае
меркаванне». «Гэта таксама нармальна, я гэта добра ўспрымаю.
Я калісьці гаварыў, што калі мне
рыхтуюць нараду, першае пытанне, якое задаю тым, хто рыхтаваў:
альтэрнатыўнае меркаванне ёсць
па пытанні? Няма — тады нарада
адмяняецца, бо яе праводзіць няма сэнсу. Таму выпрацавана пазіцыя на ўзроўні Прэзідэнта: абавязкова альтэрнатыва, абавязкова
канкурэнцыя, сутыкненне думак,
мазгавая атака, штурм — усё гэта
правільна. Я нармальна адношуся
да таго, што ў гэтай зале існуюць
розныя пункты гледжання, розныя
меркаванні», — выказаўся Прэзідэнт.

Свабода слова
падпарадкуецца
закону
Аляксандр Лукашэнка адзначыў: заўсёды лічыў, што ўсе сродкі
масавай інфармацыі краіны не могуць быць прыватныя. А ў складаны пераходны перыяд трэба вельмі акуратна ісці, вырашаючы такія
пытанні, — «ісці як па лязе нажа ці
па тонкім лёдзе».
Трэба заняцца і інтэрнэт-сектарам — ак тыўней выходзіць з
дзяржаўнай пазіцыяй і ў гэтую
бязмежную прастору. «А там што,
не нашы кадры? І не скажу, што
яны лепшыя, чым нашы кадры.
Прос та мы гэтае пытанне ўпусці лі. Ма ла гэ тым зай ма лі ся на
дзяржаўным узроўні», — акцэнтаваў увагу кіраўнік краіны і даў

даручэнне сур'ёзна падумаць над
гэтым пытаннем.
Дарэчы, Прэзідэнт адзначыў,
што «Інтэрнэт у пэўнай ступені
сцішыўся апошнім часам». Скарацілася колькасць абразлівых
выказванняў на адрас медыйных
персон, якія працуюць у дзяржаўных СМІ.
«Нарэшце вы адчулі, што такое
«свабода слова», асабліва прагрэсіўна настроеныя ў гэтай зале людзі. Убачылі, што такое «свабода
слова». Сказаў не тое — абразяць яшчэ больш. Я не ўсё гавару. Нават у гэтай зале я не магу
сказаць, як пішуць і што кажуць.
Няхай пра мяне — я ўжо прывык.
Але кожны з вас атрымаў, той,
хто не за Лукашэнку слова сказаў, а за дзяржаву, у якой прыйдзецца жыць вашым дзецям», —
заўважыў Аляксандр Лукашэнка.
«Свабода слова ў любой дзяржаве
абмежаваная законам. Таму мы
навядзём тут парадак», — запэўніў Прэзідэнт.

Рэформы
несправядлівасці
Прэзідэнт выказаў сваю пазіцыю наконт рэформаў: «разбурыць дашчэнту многа розуму не
трэ ба». Ён рас ка заў жур на лістам — сам калісьці выступаў за
змены пасля распаду Савецкага
Саюза ў сярэдзіне 90-х. Каб утрымаць краіну ад абвалу ў той час,
яму прыйшлося ісці на вельмі рашучыя меры.
Ён выказаў меркаванне, што
вяртанне да Канстытуцыі 1994 года, — гэта рэгрэс. «Калі мы гаворым аб рэформах, аб пераменах — гэта неабходна пісаць перадусім у Канстытуцыі і развіваць
у законах. Як можна казаць пра

Меркаванні

«Сёння ў Беларусі створана сістэма
аказання высокатэхналагічнай
медыцынскай дапамогі»
Галоўны кардыёлаг Міністэрства аховы здароўя Беларусі, док тар медыцынскіх навук,
прафесар, акадэмік НАН Беларусі Аляксандр
МРОЧАК:
«Дзяржава павінна клапаціцца пра здароўе
свайго народа і зрабіць усё, каб у краіне выкарыстоўваліся для лячэння людзей самыя сучасныя
тэхналогіі, каб у ёй можна было вырашаць усе
асноўныя праблемы, не выдаткоўваць рэсурсы,
адпраўляючы сваіх грамадзян на лячэнне за мяжой. Бо даражэй за чалавечае жыццё нічога няма.
Мы маглі аказацца ў такой сітуацыі, калі разваліўся Савецкі Саюз.
Да гэтага высокія тэхналогіі канцэнтраваліся ў сталіцы той нашай
радзімы — Маскве. Былі створаныя буйныя цэнтры, такія як Бакулеўскі
цэнтр кардыяхірургіі (Інстытут сардэчна-сасудзістай хірургіі АМН СССР
імя А. М. Бакулева. — «Зв.»), Чазаўскі цэнтр кардыялогіі (Усесаюзны
кардыялагічны навуковы цэнтр АМН СССР. — «Зв.»), куды прыязджалі грамадзяне Савецкага Саюза, калі ім не маглі аказаць дапамогу ў
рэспубліцы. З распадам Саюза натуральна абарвалася і гэтая магчымасць — нам сталі выстаўляць рахункі, колькі гэта будзе каштаваць.
І на жаль, каштуе гэта вельмі дорага, асабліва калі размова ідзе пра
складаныя, высокатэхналагічныя аперацыі, з удзелам высокакваліфікаваных, падрыхтаваных спецыялістаў.
Таму мы пачалі ўсё з нуля — і сёння па якасці, па ўзроўні аперацый
робім не менш, чым гэта было раней на ўзроўні арганізацыі медыцынскай
дапамогі ў Савецкім Саюзе. І робім усё, што робіцца цяпер у свеце.
І калі літаральна 15 гадоў таму я ўдзельнічаў у камісіі па адпраўцы
нашых грамадзян за мяжу для лячэння парушэнняў рытму, прыроджаных парокаў сэрца, для правядзення складаных рэканструкцыйных
аперацый на аорце і іншых сасудах, то сёння ўсё гэта забяспечваецца ў нас. І не толькі ў сталіцы — гэтую дапамогу ўжо аказваюць і
на перыферыі. Справа ў тым, што першая праграма дэмаграфічнай
бяспекі (Нацыянальная праграма дэмаграфічнай бяспекі Рэспублікі
Беларусь на 2007—2010 гады. — «Зв».) дала магчымасць адкрыць
кардыяхірургічныя аддзяленні ва ўсіх абласных цэнтрах. Мы забяспечылі падрыхтоўку кадраў. Побач з нашымі вопытнымі хірургамі, якія
прайшлі павышэнне кваліфікацыі за мяжой, стаялі хірургі, якія сёння

Фота БелТА.

«Абавязкова альтэрнатыва,
абавязкова канкурэнцыя, сутыкненне думак»

рывок наперад і рэформы і ў той
жа час заклікаць да Канстытуцыі,
якая дрэнна сябе зарэкамендавала?» — задаў пытанне Аляксандр
Лукашэнка.
Ён пракаментаваў прапановы
альтэр на тыў ных прэ тэн дэн таў
на ўдзел у выбарчай кампаніі па
рэформах у прамысловасці і аптымізацыі рабочых месцаў. Вызва ле ным кад рам, на прык лад,
прапаноўваюць ісці ў ІТ. «Я гэта прачытаў перад наведваннем
МТЗ. Стаю перад людзьмі, гляджу на гэтыя рукі і думаю: ён жа
ўсё жыццё круціў гайкі, калупаўся ў рухавіках, трансмісіі. Заўтра
яго (пад 50—60 гадоў) выкінуць
на вуліцу, і ён стане рэзервам для
айцішнікаў?.. — абурыўся кіраўнік
краіны. — Яны думаюць, пра што
гавораць?».
На думку лідара краіны, калі пачаць такія рэформы, «яны
скончацца праз год» — народ не
вытрымае несправядлівасці. «Гэта поўны пераварот не толькі ў
грамадстве і жыцці нашым, але і

ў розумах людзей. Беларусы гэтага не дапусцяць», — выказаў ён
меркаванне.

***
Прэзідэнт заявіў, што роля Міністэрства інфармацыі ў краіне будзе значна павялічвацца і арыентавацца на дзяржаву. «Я чалавек

дзяржаўны, дзяржаўнік, і гэту лінію я буду прасоўваць. Пры гэтым
хачу падкрэсліць — я абсалютна
не супраць прыватнай уласнасці», — кан ста та ваў Аляксандр
Лукашэнка.
Прэзідэнт арыентаваў журналіс таў на сумленную і шчырую
размову. «Я павінен сысці з гэтай
залы з разуменнем таго, што задаволіў вашы запыты і патрабаванні, адказаў на тыя пытанні, што
не даюць спакою, адрэагаваў на
тое, у чым вы маеце патрэбу і чым
жывяце, — сказаў ён. — Такога
націску, як у гэтыя дні Беларусь
не адчувала за ўсе гады свайго
незалежнага развіцця».
Падчас размовы, якая доўжылася больш за пяць гадзін, журналісты мелі магчымасць задаць
пытанні і атрымаць адказы на кожнае з іх. Абмяркоўвалі геапалітыку,
праблемы выхавання моладзі, інтэграцыйных аб'яднанняў, прагнозы
развіцця СМІ ў краіне, будучыню
традыцыйных відаў СМІ...
Марыя ДАДАЛКА.

 У тэму
Міністр інфармацыі Ігар ЛУЦКІ адзначыў: «Час дакладна вызначыцца са стратэгіяй дзяржаўнага сектара масавай інфармацыі,
з асноўнымі вектарамі прыкладання нашых сіл і сродкаў».
Ігар Луцкі даў характарыстыку дзейнасці некаторых відаў СМІ.
Тэлебачанне ён прапанаваў зрабіць інстытутам, дзе будуць абмяркоўваць і вырашаць сацыяльныя праблемы. Стварэнне забаўляльнага
кантэнту, на яго думку, трэба перадаць спецыялізаваным творчым
майстэрням і студыям.
Недастаткова, на яго думку, кантралюецца размеркаванне рэкламы і даходаў ад яе ў сеціве. Навядзенне парадку з гэтым — адна з
найбліжэйшых задач для Мінінфарма.
«Удасканаленне работы Міністэрства інфармацыі. Мэта — дабіцца,
каб мы былі якасным рэгулятарам ва ўсіх сектарах масавай інфармацыі, больш эфектыўна кантралявалі медыяпрастору, сталі драйверам
перадавых медыярэсурсаў і кардыянацыйным цэнтрам інфармацыйнай работы для дзяржаўных органаў, каб роля міністэрства была і
бачная, і зразумелая грамадству», — завяршыў Ігар Луцкі.

працуюць у рэгіёнах. Гэта значыць, адбылося кадравае, матэрыяльнае,
рэсурснае забеспячэнне — усё, што неабходна, каб паўнавартасна
працаваў такі цэнтр у вобласці.
Сёння створана сістэма аказання высокатэхналагічнай дапамогі ў
краіне — тое, што нават не абмяркоўвалася гадоў 20 таму.

«Вельмі хочацца верыць,
што гэта не наш сцэнарый»
Інеса ЗУБРЫЛІНА, Настаўнік года — 2011:
— Праглядаючы стужкі навін у сацыяльных сетках, ловіш сябе на думцы, што ў галаве пастаянна
гучыць мелодыя Віктара Цоя аб чаканні перамен.
Прагрэс змушае ўсіх нас мяняцца — ад гэтага
не сысці, але эвалюцыя не значыць рэвалюцыя,
бо змены могуць быць фатальнымі... Свет сёння — нягледзячы на, здавалася б, глабалізацыю,
якая аб'ядноўвае ўсіх (або стрыжэ ўсіх пад адзін
грэбень) знаходзіцца ў такім дысбалансе і разгубленасці, што на розум прыходзяць хіба толькі аналогіі з нашэсцем варвараў, што разбураюць цывілізацыю, пераступаюць праз каштоўнасці,
культуру памяці, традыцыі. Вельмі хочацца верыць, што гэта не наш
сцэнарый, не сцэнарый краіны, дзе дзейнічае прынцып пераемнасці
пакаленняў і захавання найлепшых дасягненняў мінулага.
Амаль траціна сучаснага насельніцтва нарадзілася ў суверэннай Беларусі. Гэта юнакі і дзяўчаты, якія ўспрымаюць рэчаіснасць ужо з пункту
гледжання жыхароў самастойнай еўрапейскай дзяржавы. І, безумоўна,
гэтым маладым людзям прыйшоў час актыўна ўключацца ў палітычнае
жыццё краіны, але думаючы пра канкурэнтназдольнасць, асабістыя
амбіцыі і танную папулярнасць, не варта забываць пра тое, чаго нам
каштавалі наш суверэнітэт і незалежнасць.
У гэты нестабільны час нам усім варта вучыцца выбудоўваць дыялог пакаленняў на аснове ўзаемнага даверу і павагі, дыялог, які будзе
садзейнічаць устойліваму развіццю краіны, дыялог, у якім вопыт і інавацыі, мудрасць і рашучасць, асцярожнасць і смеласць знаходзяцца
ў гармоніі і згодзе. І калі даслухаць песню Цоя да канца, а не зацыклівацца на фразе «Мы чакаем перамен», з'яўляюцца новыя сэнсы: «Мы
не можем похвастаться мyдpостью глаз и yмелыми жестами pyк, нам
не нyжно все это, чтобы дpyг дpyга понять,... и вдpyг нам становится
стpашно что-то менять».
Надышоў час прыслухацца да сябе, паспрабаваць спрагназаваць
сваё заўтра, узважыць усе «за» і «супраць», бо ламаць — не будаваць...

Блiзкая ўлада
ВАШ ЗВАНОК
ВАЖНЫ
Традыцыйна па суботах аблвыканкамамi i Мiнскiм гарвыканкамам праводзяцца прамыя лiнii ў мэтах павышэння
эфектыўнасцi работы са зваротамi грамадзян i юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму i цяганiны,
паператворчасцi, а таксама
для аператыўнага вырашэння праб лем ных пы тан няў,
якiя ўзнiкаюць у людзей.
Тэлефонныя лiнii ў суботу, 11 лiпеня, з 9:00 да 12:00 правядуць:
 Намеснiк старшынi Брэсцкага аблвыканкама Вадзiм Iванавiч
АЛЬШЭЎСКI. Тэл. 8 016 221 31
21;
 намеснiк старшынi Вiцебскага аблвыканкама Барыс Сяргеевiч
ЯФРЭМАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
 першы намеснiк старшынi
Гомельскага аблвыканкама Iгар
Мiкалаевiч ЧАСНОК. Тэл. 8 023
233 12 37;
 намеснiк старшынi Гродзенскага аблвыканкама Вiталь Iосiфавiч НЯВЕРА. Тэл. 8 015 273 56 44;
 на мес нiк стар шы нi Ма гiлёўскага аблвыканкама Руслан
Барысавiч СТРАХАР. Тэл. 8 022
250 18 69;
 першы намеснiк старшынi
Мiнскага аблвыканкама Сяргей
Вiктаравiч ЛЯЎКОВIЧ. Тэл. 8 017
500 41 60;
 старшыня Мiнскага гарвыканкама Анатоль Аляксандравiч
СIВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

