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Ві ру сы пры хо дзяць і зні ка-

юць, а кло пат дзяр жа вы пра 

зда роўе на сель ніц тва не мае 

аб ме жа ван няў па ча се. Та-

му на па рад ку дня — пы тан-

ні, якія бу дуць ак ту аль ныя і 

праз га ды. Пер шае і га лоў нае, 

што хва люе кі раў ні ка дзяр-

жа вы, — кі ру е масць сіс тэ мы 

ў цэ лым.

«Кі ру е масць заў сё ды па каз-

вае ся бе, з'яў ля ец ца лак му са вай 

па пер кай у ней кіх не ар ды нар ных 

вы пад ках, як ця пер. Ка лі сіс тэ ма 

функ цы я нуе, ка лі яна на неш та 

здоль ная і тым больш кі ру е мая, то 

і вы ні кі ёсць. Ня бла га, ка неш не, 

пра цуе сіс тэ ма ахо вы зда роўя 

ў кра і не, і ўра чы ма лай чы ны. 

Ка ся кі ёсць, мы аб іх па га во рым. 

Яны, ка лі ёсць, — не вя лі кія, чыс-

та суб' ек тыў на га ха рак та ру. Зна-

чыць, у на шых сі лах па збя гаць іх. 

Ну, яны, гру ба ка жу чы, не смя-

рот ныя», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

Прэ зі дэнт не пер шы раз вяр-

та ец ца да пы тан ня ме ды цын ска-

га аб ста ля ван ня і ле каў — перш 

за ўсё цэ на ўтва рэн ня і па ста вак. 

У свой час кошт ім парт ных пры бо-

раў і ме ды ка мен таў кі раў нік дзяр-

жа вы па лі чыў за вы ша ным.

«Трэ ба бы ло гэ тыя цэ ны пры-

во дзіць у па чуц цё. І для гэ та га 

не прос та да ваць рын ку на вод-

куп — «ры нак ад рэ гу люе»... Кан-

ку рэн цыя — спра ва доб рая, але 

ўсё ж та кі мы му сім ве даць мі ні-

маль ныя, мак сі маль ныя цэ ны па 

тым ці ін шым аб ста ля ван ні, асаб-

лі ва да ра гім (а мы іх ве да ем), і ста-

рац ца пра ца ваць ні жэй за гэ тыя 

цэ ны», — на га даў за да чу кі раў нік 

дзяр жа вы.

Мі ністр ахо вы зда роўя Бе ла-

ру сі Ула дзі мір Ка ра нік па цвер дзіў 

жур на ліс там, што, ка лі ве дам ства 

па ча ло пра ца ваць на пра мую з вы-

твор цам, цэ ны і маг чы масць за-

куп кі аб ста ля ван ня змя ні лі ся па 

не ка то рых па зі цы ях больш чым 

у два ра зы. Што да пра стою ня-

спраў на га аб ста ля ван ня, спе цы-

я ліс ты спа дзя юц ца: ка лісь ці ён 

бу дзе вы мя рац ца не ў ме ся цах, 

а ў га дзі нах.

Пад час раз мо вы Прэ зі дэнт 

удзя ліў ува гу раз віц цю бе ла рус-

кай фарм га лі ны.

«Усе ра зу ме юць, што эпі дэ міі 

пры хо дзяць і зні ка юць, а ле ка вая 

бяс пе ка му сіць быць. Ця пер мно гія 

кра і ны, якія не ма юць за па саў ле-

ка вых срод каў, та му што пра ца ва лі 

толь кі па за ка зах на знеш нія рын кі, 

за ба ра ня юць вы ваз ан ты бі ё ты каў. 

Мы яшчэ раз пра вя лі рэ ві зію: у нас 

да стат ко вая коль касць за па саў 

ан ты бак тэ ры яль ных срод каў. Мы 

вы пус ка ем дэз ін фі цы ру ю чых срод-

каў больш, чым нам не аб ход на, 

і срод кі ін ды ві ду аль най за сця ро-

гі», — пра ін фар ма ваў мі ністр.

Ула дзі мір Ка ра нік да ла жыў 

кіраў ні ку дзяр жа вы, што з шэ ра-

гам кам па ній пра ве дзе ны пе ра-

га во ры і пад пі са ны да га во ры аб 

ла ка лі за цыі на на шых за во дах іна-

ва цый ных прэ па ра таў, якія зна хо-

дзяц ца пад па тэнт най ахо вай.

Для па ні кі ня ма пад стаў
Не абы шоў Прэ зі дэнт ува гай і 

гуч ную тэ му апош ніх дзён — но-

вую ка ра на ві рус ную ін фек цыю.

«Я ра зу мею, што нам уда ло-

ся спа кой на прай сці гэ ты пе ры яд. 

За спа кой вац ца, ка неш не, нель-

га, але і для па ні кі ў нас ня ма 

ні я кіх пад стаў. Ве да е це, лю дзі 

ж та кія: ка лі ўла да штось ці га во-

рыць, зна чыць, неш та ёсць, да-

вай це бу дзем ра біць на ўся ля кі 

вы па дак», — не ха вае Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Яшчэ на VІІІ з'ез дзе Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі ён па пра сіў 

су ай чын ні каў не бе гаць па ап тэ ках, 

на бы ва ю чы не па трэб ныя ле кі, не 

рас куп ляць мас кі. Не ўсім па ра да 

да па маг ла: па бег лі, рас ку пі лі...

«Ну і што за раз? За раз зра зу-

ме лі, што пе ра на пру жы лі ся... Ну 

ку пі лі і ку пі лі. Доб ра. Мы жар там 

аб мяр коў ва лі: пра мыс ло васць 

пад ня лі на шу ў гэ тай част цы. Мас-

кі за раз шы юць не каль кі прад-

пры ем стваў, сот ні ты сяч штук у 

су ткі. Хай куп ля юць, ка лі ка мусь ці 

трэ ба. Але за раз усе зра зу ме лі, 

што мас ку трэ ба на дзя ваць на ся-

бе, ка лі ў ця бе ёсць праб ле ма, каб 

не раз но сіць гэ тую за ра зу», — ска-

заў лі дар кра і ны.

Ён па дзя ліў ся ад чу ван ня мі, што 

ў гэ ты час у Бе ла ру сі заў сё ды на-

зі ра ец ца пад' ём ві рус ных за хвор-

ван няў. Ра зам з тым мы па куль не 

ад зна ча ем та кой коль кас ці вы пад-

каў гры пу, як ле тась. Не зра зу ме-

лы но вы ві рус, вя до ма, вы клі кае 

на сця ро жа насць, але ка лі ахо ва 

зда роўя пра цуе на ча ла ве ка, вы-

ле чыц ца мож на.

«А ка лі ў ка пі та ліс тыч ных 

кра і нах усё на ка пей цы за ме-

ша на, ча ла век за хва рэў — ба іц-

ца звяр нуц ца да ўра ча, та му што 

ў яго ня ма гэ тых 500 до ла раў за-

пла ціць толь кі за зва рот. А яшчэ 

ля чыц ца... Гэ та ты ся чы до ла раў. 

І ча сам лю дзі не атрым лі ва юць ме-

ды цын скай да па мо гі», — пад крэс-

ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ад на ча со ва Прэ зі дэнт на га даў 

аб не аб ход нас ці аса біс тай гі гі е ны. 

Тут, як той ка заў, на дзяр жа ву спа-

дзя вай ся, а сам не ра бі про ма ху.

«Лю дзі му сяць ра зу мець, што 

ім хо ць бы ру кі-твар кож ны дзень 

трэ ба мыць, пры во дзіць ся бе ў 

па ра дак. І ка лі ты ўжо ад чу ва-

еш, што ў ця бе дзесь ці ней кі ві-

рус, ну па ся дзі до ма», — мяр куе 

Аляк сандр Лу ка шэнка. Да рэ чы, 

Прэ зі дэнт амаль што дня аса біс та 

ці ка віц ца ў мі ніст ра ахо вы зда роўя 

ста но ві шчам па ка ра на ві ру се ў цэ-

лым і ста нам хво рых.

Па пла не «А»
«Сі ту а цыя па-ра ней ша му ў 

на шай кра і не кант ра лю е мая. Па-

цы ен ты, якія бы лі вы яў ле ны, зна-

хо дзяц ца ў зда валь ня ю чым ста не. 

У чац вя рых ужо ёсць ад моў ныя 

тэс ты, мы прос та на зі ра ем не аб-

ход ны пе ры яд (па пра та ко лах гэ та 

не менш за 14 дзён з мо ман ту шпі-

та лі за цыі). Усе ас тат нія клі ніч ныя 

сімп то мы, на ват у ка го яны бы лі 

лёг кія, сыш лі. Спа дзя ём ся, што ў 

най блі жэй шы час так са ма атры ма-

ем ад моў ныя тэс ты», — па ве да міў 

жур на ліс там кі раў нік ве дам ства.

Як ад зна чыў мі ністр, у сі ту а цыі 

з ка ра на ві ру сам у ме ды каў акра мя 

пла на «А» ёсць пла ны «В», «С» 

і «D». Па куль сіс тэ ма зна хо дзіц ца 

на пла не «А».

Ула дзі мір Ка ра нік пад крэс ліў, 

што сі ту а цыя з ка ра на ві ру сам вы-

яві ла пэў ныя праб ле мы ў гра мад-

стве. У іх лі ку — не свя до масць 

асоб ных гра ма дзян і за ліш няя шу-

мі ха. Ба ю чы ся ўмя шан няў у аса біс-

тае жыц цё, лю дзі ўтой ва юць факт 

на вед ван ня эпі дэ міч на не спры яль-

ных ра ё наў і поз на звяр та юц ца па 

ме ды цын скую да па мо гу.

«Па цы ент, які быў шпі та лі за ва-

ны ў па ня дзе лак у Мін ску з пнеў-

ма ні яй у ста не ся рэд няй сту пе ні 

цяж кас ці, ута іў, што зна хо дзіў ся ў 

паў ноч най Іта ліі (та му што пры ля-

цеў з Мюн хе на). Каб не пра пус ціць 

вы пад кі ін фек цыі, усе пнеў ма ніі 

ся рэд няй сту пе ні цяж кас ці і цяж-

ка га ця чэн ня аба вяз ко ва ты пу-

юц ца на на яў насць ка ра на ві ру-

са», — ска заў мі ністр.

Ён вы ка заў удзяч насць кі тай-

скім ка ле гам за схе му ля чэн ня, 

якая лі чыц ца най больш эфек тыў-

най. Ін струк цыя да сла на ва ўсе 

ме ду ста но вы, пад хо ды ўка ра нё ны. 

Па цы ент пе ра ве дзе ны ў зда валь-

ня ю чы стан, да даў мі ністр.

«Чым паз ней ча ла век звер-

нец ца па ме ды цын скую да па мо-

гу, тым даў жэй яму да вя дзец ца 

ля чыц ца і тым вы шэй шанц раз-

віц ця ўсклад нен няў», — на га даў 

кі раў нік ве дам ства.

У яго вы клі кае збян тэ жа насць 

абы яка вае стаў лен не не ка то рых 

бе ла ру саў да ўлас на га зда роўя і, 

што яшчэ больш дзіў на, — зда роўя 

бліз кіх, у тым лі ку ста лых баць коў. 

Зра зу мець ма ты вы лю дзей, якія 

вяр ну лі ся з пэў най кра і ны і кі ну лі ся 

ў ак тыў ныя са цы яль ныя зно сі ны, 

скла да на.

«Ну, на пра ця гу двух тыд няў 

мож на ахоў ны рэ жым пра вес ці? 

Аб ме жа ваць да мі ні му му кан так ты, 

не на вед ваць гра мад скія мес цы, не 

ха дзіць у гос ці... Па-пер шае, даць 

свай му ар га ніз му аклі ма ты за вац-

ца, па-дру гое, аба ра ніць лю дзей, 

з які мі ма еш зно сі ны», — ска заў 

мі ністр.

На два тыд ні, 
да дру го га...

Пры ўмо ве свя до ма га стаў лен-

ня бе ла ру саў да зда роўя ў кра і не 

стане вы ка рыс тоў вац ца ал га рытм 

са ма іза ля цыі. Ме то ды ка бу дзе 

рас пра ца ва на ў най блі жэй шы 

час. Па-ра ней ша му за хоў ва юц ца 

ка ран тын ныя ме ра пры ем ствы на 

мя жы і ты па ван не тых, хто пры яз-

джае з не спры яль ных кра ін. Пры 

ста ноў чым тэс це вы свят ля юц ца 

ўсе кан так ты па цы ен та. Рост коль-

кас ці хво рых ад бы ва ец ца за кошт 

кан так таў, якія ўжо бы лі іза ля ва-

ны. Ула дзі мір Ка ра нік рас тлу ма-

чыў, што гэ та да каз вае эфек тыў-

насць пра цы.

«На го ды для па ні кі ня ма. Ка ра-

на ві рус ная ін фек цыя, як і лю бая 

ін шая, раз ві ва ец ца па сва іх эпі-

дэ мі я ла гіч ных за ко нах. У нас быў 

SARS — гэ та так са ма ка ра на ві рус, 

у нас быў MERS — так са ма ка-

ра на ві рус. З ця гам ча су агрэ сіў-

насць ві ру са па дае. У па пу ля цыі 

рас паў сюдж ва юц ца шта мы, якія 

вы клі ка юць лёг кае не да ма ган-

не», — пад крэс ліў мі ністр.

На га даў ён і пра яшчэ ад но пра ві-

ла, якое дзей ні чае на на шу ка рысць: 

чым паз ней кра і на ўвой дзе ў эпі дэ-

мі я ла гіч ны пад' ём, тым лепш.

Кі раў нік дзяр жа вы зга дзіў ся з 

не аб ход нас цю аб ме жа ван няў на 

пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем-

стваў. Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя рэ ка мен дуе пра вя дзен не 

куль тур на-ма са вых ме ра пры ем-

стваў аб ме жа ваць на час, па куль 

су па ко іц ца эпі дэ міч нае ста но ві-

шча і ста не зра зу ме ла, як раз ві ва-

ец ца сі ту а цыя ў на шых су се дзяў.

Ула дзі мір Ка ра нік па тлу ма чыў 

жур на ліс там, што па ды ход да кож-

най ім прэ зы бу дзе ін ды ві ду аль ны. 

На прык лад, ме ра пры ем ства на 

све жым па вет ры мо жа са браць і 

600 ча ла век — там мі ні маль ная 

па гро за за ра жэн ня. У цес ным па-

коі не вар та збі раць і сот ні ча ла-

век, асаб лі ва на доў гі час.

«Што да школ, і ЮНІ СЕФ, 

і СААЗ не рэ ка мен ду юць (за кры-

ваць уста но вы. — «Зв.»), па коль кі 

дзе ці не ад но сяц ца да гру пы ры-

зы кі. Адзі нае, ка лі дзі ця хва рэе, 

не трэ ба яго вес ці ў ка лек тыў і 

«трэ ні ра ваць» та кім чы нам іму ні-

тэт», — да даў мі ністр.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Ка лі сіс тэ ма функ цы я нуе, ка лі яна на неш та здоль ная 
і тым больш кі ру е мая, то і вы ні кі ёсць»

Прэ зі дэнт пра вёў ра бо чую су стрэ чу з мі ніст рам ахо вы зда роўя

 Да рэ чы
Ці ка ві ла Прэ зі дэн та і вы-

ка нан не яго да ру чэн ня аб 

за ха ван ні за ра бот най пла ты 

ўра чоў на ўзроў ні, які быў да 

ўвя дзен ня но ва га ме ха ніз му 

на ліч ван ня.

«Гэ та як ба за для да лей-

ша га па вы шэн ня. На ступ ным 

эта пам мы бу дзем па вы шаць 

зар пла ту, каб да 2025 го да 

за бяс пе чыць двух ра зо вы 

рост», — пад крэс ліў мі ністр.

Дзя ку ю чы но вай сіс тэ ме 

апла ты пра цы, якая пра ду-

гледж вае маг чы масць апе ра-

тыў на га ўвя дзен ня над ба вак 

для ме ды цын скіх ра бот ні каў, 

ура чы на «пе ра да вой» ба-

раць бы бу дуць іс тот на пра-

сты му ля ва ны ма тэ ры яль на, 

ад зна чыў Ула дзі мір Ка ра нік.

Прэ зi дэнт пад пi саў указ аб сты му ля ван-

нi вы ка ры стан ня элект ра ма бi ляў.

Пра ект ука за быў уне се ны на раз гляд на 

на ра дзе кi раў нi ка дзяр жа вы з кi раў нiц твам 

Са ве та Мi нiст раў у па ня дзе лак. Як па ве дам-

ляе прэс-служ ба Прэ зi дэн та, но вы ўказ пра-

ду гледж вае ме ры, якiя пры зна ча ны сты му-

ля ваць по пыт на элект ра ма бi лi, ства рэн не 

ў кра i не ад па вед най за рад най i сэр вiс най 

iнф ра струк ту ры.

У пры ват нас цi, ула даль нi кi элект ра ма бi ляў 

вы зва ля юц ца ад вы пла ты пош лi ны за вы да-

чу да зво лу на до пуск да ўдзе лу ў да рож ным 

ру ху. Фi зiч ным асо бам не да вя дзец ца вы-

плач ваць ПДВ пры ўво зе ў Бе ла русь элект-

ра ма бi ляў для аса бiс та га ка ры стан ня. Пры 

гэ тым у iх бу дзе маг чы масць вяр нуць вы пла-

ча ную пры на быц цi элект ра ма бi ля су му ПДВ 

у ме жах 500 ба за вых ве лi чынь. Акра мя та го, 

ула даль нi кi элект ра транс пар ту вы зва ля юц ца 

да 1 сту дзе ня 2026 го да ад пла ты за пар коў ку 

ў спе цы яль на аб ста ля ва ных мес цах на ка му-

наль ных аў та ма бiль ных пар коў ках.

Вы твор цы элект ра ма бi ляў i элект ра за рад-

ных стан цый, а так са ма ар га нi за цыi, якiя iх 

экс плу а ту юць, атры ма лi пра ва пры мя няць 

па вы ша ны iн вес ты цый ны вы лiк у па рад ку, 

уста ноў ле ным Пад атко вым ко дэк сам. Вы зва-

ле ны ад ПДВ за рад ныя стан цыi ў вы пад ку iх 

вы ка ры стан ня ў Бе ла ру сi.

Вы твор ча му аб' яд нан ню «Бе ла рус наф та» 

без пра вя дзен ня аў кцы ё ну бу дуць да дзе ны ў 

арэн ду зя мель ныя ўчаст кi для бу даў нiц тва i 

аб слу гоў ван ня элект ра за рад ных комп лек саў. 

Пры гэ тым за тра ты на бу даў нiц тва за рад ных 

стан цый мо гуць бяз вы плат на пе ра да вац ца 

на ба ланс юры дыч най асо бы, на ўлi ку якой 

зна хо дзяц ца гэ тыя аб' ек ты, i ўклю чац ца за-

каз чы кам (за бу доў шчы кам) у склад па за рэа-

лi за цый ных рас хо даў.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Тра ды цый на па су бо тах 

абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца 

пра мыя лi нii ў мэ тах па вы шэн ня 

эфек тыў нас цi ра бо ты 

са зва ро та мi гра ма дзян 

i юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня 

фак таў бю ра кра тыз му 

i ця га нi ны, па пе ра твор час цi, 

а так са ма для апе ра тыў на га 

ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 

якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 14 са ка-

вiка, з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

 на мес нiк стар шы нi Брэсц ка га абл-

вы кан ка ма Ва дзiм Iва на вiч АЛЬ ШЭЎ СКI. 

Тэл. 8 016 221 31 21;

  на мес нiк стар шы нi Вi цеб ска га 
абл вы кан ка ма Ула дзi мiр Мi ка ла е вiч 
БЕЛАВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;
 стар шы ня Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Ге надзь Мi хай ла вiч СА ЛА ВЕЙ. 
Тэл. 8 023 233 12 37;
  на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска-

га абл вы кан ка ма Ула дзi мiр Iо сi фа вiч 
ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;
 кi раў нiк спраў Ма гi лёў ска га абл вы-

кан ка ма Ры гор Аляк санд ра вiч ВА РО НIН. 
Тэл. 8 022 250 18 69;
 на мес нiк стар шы нi Мiнск ага абл вы-

кан ка ма Мi ка лай Мi хай ла вiч РА ГА ШЧУК. 
Тэл. 8 017 500 41 60;
 пер шы на мес нiк стар шы нi Мiнск ага 

гар вы кан ка ма Фё дар Вiк та ра вiч РЫ МА-
ШЭЎ СКI. Тэл. 8 017 222 44 44.

Блiз кая ўла да

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ — ВАМ АД КА ЖУЦЬ
ЗА РА ДЖАЙ СЯ, ПА ЕХА ЛI


