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Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што пе рад ай чын най ме ды цы най 

ста іць най важ ней шая за да ча — па-

ве лі чэн не пра цяг лас ці і па вы шэн не 

якас ці жыц ця бе ла ру саў. Гэ та адзін 

з ас но ва твор ных пры яры тэ таў на-

цы я наль най па лі ты кі дзяр жа вы.

Бе ла рус кая ахо ва зда роўя, па 

сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, да-

сяг ну ла знач ных пос пе хаў у рас-

пра цоў цы перс пек тыў ных ме та даў 

пра фі лак ты кі, ды яг нос ты кі і ля чэн-

ня. Асвой ва юц ца са мыя пе ра да выя 

тэх на ло гіі, ства ра юц ца но выя ле-

ка выя прэ па ра ты. І за ўсі мі гэ ты мі 

да сяг нен ня мі ста яць кан крэт ныя 

лю дзі.

«Най больш каш тоў ны і знач ны 

рэ сурс усёй сіс тэ мы — ме ды цын скія 

кад ры, — пад крэс ліў ён. — Я цвёр-

да пе ра ка на ны, што пад рых тоў ка 

вы со ка ква лі фі ка ва ных і кан ку рэн-

та здоль ных спе цы я ліс таў — пер-

шая з най важ ней шых за дач ай чын-

най ахо вы зда роўя».

Та му вель мі важ на за бяс пе чыць 

кан суль та ван не і пад трым ку мо ла-

дзі не толь кі пры вы ба ры спе цыяль-

нас ці, але і пад час ста наў лен ня ў 

пра фе сіі.

Прэ зі дэнт па ве да міў, што для 

пе ра адо лен ня дэ фі цы ту ме ды цын-

скіх кад раў на бор у про філь ныя 

ВНУ па вя лі ча ны на 200 бюд жэт-

ных мес цаў, да сяг ну ты мак сі маль-

ны пра цэнт па ступ лен ня на ўмо вах 

мэ та вай пад рых тоў кі.

«Але і ў да лей шым про філь ным 

мі ніс тэр ствам не аб ход на звяр нуць 

асаб лі вую ўва гу на фар мі ра ван не 

коль кас ці мес цаў для на ву чан ня 

па па трэб ных спе цы яль нас цях і 

пры маць ра шэн ні з улі кам па трэб 

і перс пек тыў на га пла на раз віц ця 

кож на га рэ гі ё на, — лі чыць Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — І не за бы ваць 

пра за меж ні каў, яны хо чуць у нас 

ву чыц ца... Іх дзяр жа вы пла цяць вя-

ліз ныя гро шы за ву чо бу ў нас».

Сіс тэ ма ме ды цын скай аду ка цыі, 

якая скла ла ся ў Бе ла ру сі, — гэ та 

сплаў ба га тых тра ды цый, на ву ко-

вай асно вы і вя лі ка га прак тыч на га 

во пы ту, ад зна чыў кі раў нік дзяр жа-

вы. А ін ды ві ду аль ны па ды ход да 

кож на га сту дэн та, вы со кі ўзро вень 

вы кла дан ня, у тым лі ку на за меж-

ных мо вах, за бяс печ ва юць вы со кі 

між на род ны рэй тынг ай чын ных ме-

ды цын скіх уні вер сі тэ таў. Сён ня ў 

гэ тых ВНУ на ву ча ец ца звыш 20 ты-

сяч сту дэн таў, з іх больш за чаты-

ры ты ся чы — за меж ні кі з 71 кра і ны 

све ту. Аб' ём экс пар ту аду ка цый ных 

па слуг сіс тэ мы Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя што год рас це і ця пер скла-

дае тра ці ну ад усіх аду ка цый ных 

па слуг па кра і не.

«Ад нак мы не па він ны са ма за-

спа кой вац ца і спа чы ваць на лаў-

рах, — да даў бе ла рус кі лі дар. — 

Трэ ба раз ві вац ца».

Уні вер сі тэц кія 
клі ні кі — ужо даў но 
не заўт раш ні дзень

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 

што ад на з асноў ных праб лем, якую 

не так даў но ўзды ма лі вы пуск ні кі-

ме ды кі, — гэ та вы со кі ўзро вень тэ а-

рэ тыч най пад рых тоў кі і не да стат ко-

вае ва ло дан не прак тыч ны мі на вы-

ка мі бу ду чай пра фе сіі. «Я глы бо ка 

пе ра ка на ны: каб пад рых та ваць 

да свед ча на га ўра ча-спе цы я ліс та, 

не аб ход на кам бі на ваць кла січ ныя 

вы клад чыц кія ме то ды кі і пе ра да-

выя тэх на ло гіі на ву чан ня», — ска-

заў ён.

У апош нія га ды пра ве дзе на ма-

дэр ні за цыя сіс тэ мы ме ды цын скай 

аду ка цыі. Ство ра на сіс тэ ма прак-

ты ка-ары ен та ва на га на ву чан ня. 

«Мы за сво і лі но выя аду ка цый ныя і 

ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі. Элект-

рон ны жур нал, які да зва ляе вы-

клад чы ку і баць кам кант ра ля ваць 

ра бо ту сту дэн та. Су час ныя імі та-

та ры па цы ен таў, кам п'ю тар ныя 

пра гра мы і трэ на жо ры, з да па мо-

гай якіх мож на ад пра ца ваць не аб-

ход ныя ўра чу на вы кі, — пе ра лі чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І ўсё гэ та 

без ры зы кі для жыц ця кан крэт на-

га хво ра га. Tакія трэ на жо ры-сі-

му ля та ры да па ма га юць не толь кі 

сту дэн там, але і ма ла дым прак ты-

ку ю чым спе цы я ліс там хут чэй па-

вы сіць ква лі фі ка цыю. Та му цэнт ры 

прак тыч на га на ву чан ня па він ны і 

да лей асна шчац ца пе ра да вым аб-

ста ля ван нем. І ў цэ лым ма тэ ры яль-

ная ба за ме ды цын скіх ВНУ па він на 

быць доб рая і са мая су час ная».

Прэ зі дэнт паў та рыў свой тэ зіс аб 

не аб ход нас ці ін тэ гра цыі аду ка цыі, 

на ву кі і прак тыч най дзей нас ці. За 

мя жой гэ тая праб ле ма вы ра ша на 

ства рэн нем уні вер сі тэц кіх клі нік, 

ска заў ён. Іх вы со кую эфек тыў-

насць па цвяр джае во пыт мно гіх 

за ход не еў ра пей скіх дзяр жаў.

«Па ма ім да ру чэн ні Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя ад пра цоў вае пі лот-

ны пра ект па ства рэн ні ўні вер сі тэц-

кай клі ні кі на ба зе Гро дзен скай аб-

лас ной клі ніч най баль ні цы, — па ве-

да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы 

раз ліч ва ем, што ства рэн не но ва га 

фар ма ту ка а пе ра цыі ме ды цын скай 

прак ты кі і аду ка цыі да па мо жа за-

бяс пе чыць больш ак тыў ны ўдзел 

прак ты ку ю чых ура чоў у аду ка цый-

ным пра цэ се і эфек тыў на вы ка рыс-

тоў ваць па тэн цы ял вы клад чы каў 

уні вер сі тэ та».

І прак ты ку ю чы ўрач, і вы клад чык 

ма юць свае пе ра ва гі і не да хо пы, 

але ка лі аб' яд наць пе ра ва гі, сту-

дэнт як спа жы вец ве даў атры мае, 

на дум ку Прэ зі дэн та, тое, што трэ-

ба. «Мы толь кі што аб мяр коў ва лі 

гэ тае пы тан не, і я да ру чыў і мі ніст-

ру, і ўра ду ства рыць ба за выя клі ні кі 

для ме ды цын скіх ВНУ ця гам трох 

га доў», — па ве да міў ён.

Тэр мін у тры га ды не з'яў ля ец ца 

не па хіс ным, гэ та трэ ба пра лі чыць. 

Га лоў нае — мець та кую мэту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звя заў 

гэ та пы тан не і з праб ле май ад то-

ку кад раў. Ад нак, па яго сло вах, 

за апош няй ха ва ец ца вя лі кая па-

лі ты ка, бо час цей за ўсё едуць у 

Поль шчу і Літ ву. «Ця пер бур на му-

сі ру ец ца гэ тае пы тан не... Каб вас 

пры цяг нуць ту ды, маў ляў, шэн ген, 

адзі ная пра сто ра... — звяр нуў ся 

Прэ зі дэнт да сва іх слу ха чоў. — Раз-

гой два ец ца на ша гра мад ства, каб 

пад штурх нуць вас да вы ез ду».

Коль касць ура чоў, якія ле тась 

з'е ха лі ў ін шыя кра і ны, ні бы та не-

вя лі кая, пры гэ тым тыя, хто вяр-

нуўся, — уз ба га ці лі ся ка рыс ным 

во пы там. «На жаль, ся род тых, 

хто з'яз джае, ёсць вель мі клас-

ныя спе цы я ліс ты, — па га дзіў ся з 

праб ле май Прэ зі дэнт. — Вось гэ та 

не бяс печ на». Та му вель мі важ на 

зра біць усё, каб та кія дак та ры 

вяр та лі ся.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

во пыт уні вер сі тэц кай клі ні кі ў Грод-

не да зво ліць ай чын най ме ды цын-

скай аду ка цыі не толь кі па шы рыць 

маг чы мас ці на ву чаль на га пра цэ су, 

але і аб' яд наць ма тэ ры яль ныя, кад-

ра выя і на ву ко выя рэ сур сы. «Гэ та 

пра віль ны шлях да па вы шэн ня вы-

ні ко вас ці і якас ці мед да па мо гі жы-

ха рам усёй кра і ны», — упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Якар для спе цы я ліс та
Ін тэ ле кту аль ны па тэн цы ял лю-

бой дзяр жа вы — адо ра ныя сту дэн-

ты, ак цэн та ваў ува гу Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. У кра і не сфар мі ра ва на 

сіс тэ ма пад трым кі та кіх ма ла дых 

лю дзей. Раз ві ва юц ца на ву ко выя 

шко лы пры ме ды цын скіх ВНУ. Мо-

ладзь удзель ні чае ў іна ва цый ных 

ай чын ных і між на род ных пра ек тах, 

вы ні кі якіх па спя хо ва вы ка рыс тоў-

ва юц ца ў на шай кра і не і за мя жой. 

СМІ і спе цы я лі за ва ныя вы дан ні па-

пу ля ры зу юць усе да сяг нен ні, ад-

кры ва юць но выя ім ёны.

Бе ла рус кая дзяр жа ва мо жа па-

хва ліц ца тым, што на шы вы пуск ні кі 

за бяс печ ва юц ца пер шым ра бо чым 

мес цам. І ме ды цын скія ўні вер сі-

тэ ты — лі да ры па раз мер ка ван ні 

вы пуск ні коў, у тым лі ку і плат най 

фор мы на ву чан ня. У сіс тэм най ра-

бо це з вы пуск ні ка мі ме ды цын скіх 

уні вер сі тэ таў удзель ні ча юць прад-

стаў ні кі ор га наў мяс цо вай ула ды і 

па тэн цый ныя най маль ні кі.

У кра і не на ла джа ны ма ні то рынг 

пра ца ўлад ка ван ня ма ла дых ура чоў. 

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

не рэд касць, ка лі на ват за меж ні кі 

жа да юць за стац ца і ля чыць лю-

дзей у на шай кра і не. «Вя до ма, най-

больш пры ваб ныя мес цы ў ста лі цы 

і аб лас ных га ра дах. Але і ў рэ гі ё нах 

не аб ход на ўся ляк пад трым лі ваць 

ма ла дых спе цы я ліс таў. Кож ны чац-

вёр ты з іх (24,5 пра цэн та) сён ня мае 

па трэ бу ў жыл лі», — кан ста та ваў 

лі дар Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт да ру чыў Мі ніс тэр ству 

ахо вы зда роўя і мяс цо вым ор га нам 

ула ды звяр нуць асаб лі вую ўва гу 

на ма дэр ні за цыю іс ну ю чых ін тэр-

на таў, у тым лі ку ся мей на га ты пу, 

бу да ваць но вае су час нае жыл лё. 

«Не да пу шчаль на ся ліць ма ла дых 

спе цы я ліс таў у ста рыя да мы і ква-

тэ ры», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пра ін фар ма ваў пра 

пры ня тае ўжо ў сце нах БДМУ ра-

шэн не рас пра ца ваць ва ўра дзе 

пра гра му бу даў ніц тва ся мей ных 

ін тэр на таў па ты пе тых, якія па бу-

да ва ны для ўра чоў у Ба раў ля нах.

«Па слу хай це, я, ка лі зай шоў у 

гэ ты дом, ус пом ніў час, ка лі сам за-

кон чыў уні вер сі тэт і жыў на дзевяці 

квад рат ных мет рах. Да рэ чы, у мя не 

ўжо бы ло двое дзя цей... Дзе вяць 

квад рат ных мет раў! Ля доў ня, тут 

жа ло жак ста яў, ка на па і тэ ле ві зар 

на пад акон ні ку, — ус пом ніў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Але ка лі я зай-

шоў у гэ ты дом (у Ба раў ля нах. — 

«Зв.»), я ад ра зу ска заў мі ніст ру 

і кі раў ні кам аб лас цей, якія бы лі: 

«Слу хай це, гэ та «па лац» для ма ла-

до га ча ла ве ка, які мо жа там жыць 

да 35-40 га доў, га да ваць дзя цей. За 

гэ ты час вы зна чыц ца і, маг чы ма, 

на за па сіць срод кі на но вую ква тэ-

ру. Але гэ та цу доў ны дом. І ца на — 

мі зэр. Па стаў ле на за да ча — ця гам 

трох га доў вы пра ца ваць пра гра му 

і бу да ваць та кія да мы для на стаў-

ні каў, ура чоў, ра бот ні каў са цы яль-

най сфе ры і куль ту ры там, дзе гэ та 

больш за ўсё не аб ход на».

Кі раў нік дзяр жа вы ўпэў не-

ны, што гэ та ўтры мае мо ладзь 

у краіне.

Каб ма ла ды ўрач за стаў ся на 

ра бо чым мес цы і пас ля ад пра цоў-

кі раз мер ка ван ня, важ на так са ма 

па ляп шаць інф ра струк ту ру ра ё наў, 

да даў Прэ зі дэнт: «Не вы пад ко ва ў 

Год ма лой ра дзі мы мною па стаў-

ле на кан крэт ная за да ча раз ві ваць 

не вя лі кія га ра ды і па сёл кі па ўсіх 

са цы яль на-эка на міч ных кі рун ках 

для да сяг нен ня вы со ка га ўзроў ню 

жыц ця іх на сель ніц тва».

Доб ры ўрач па ві нен 
мець вуч няў

Па сло вах Прэ зі дэн та, прак тыч-

ная ахо ва зда роўя Бе ла ру сі ў ад-

роз нен не ад ін шых кра ін СHД вый-

гра ла ў якас ці пад рых тоў кі ўра ча 

за кошт за ха ван ня суб ар ды на ту ры 

і ін тэр на ту ры для сту дэн та-стар ша-

курс ні ка.

«Гэ та не аб ход ны, як сцвяр-

джа юць спе цы я ліс ты, пе ра ход ны 

мас ток адап та цыі, на за па шван ня 

во пы ту для бу ду чай са ма стой най 

дзей нас ці, — лі чыць кі раў нік дзяр-

жа вы. — Лік ві да цыя ін тэр на ту ры ў 

Ра сіі і Ка зах ста не ства ры ла пэў ныя 

праб ле мы ў сіс тэ ме бес пе ра пын най 

ме ды цын скай аду ка цыі ў част цы 

пры мя нен ня атры ма ных ва ўні вер-

сі тэ це ве даў на прак ты цы. Мы та кім 

шля хам не ідзём».

Больш за тое, Аляк сандр 

Лукашэн ка згод ны з мер ка ван нем 

аб не аб ход нас ці ўзмац ніць ад каз-

насць кож на га кі раў ні ка за пад-

рых тоў ку ма ла до га ўра ча-ін тэр на 

да са ма стой най ра бо ты.

«Па куль ін тэр на ту ра іс нуе, ад-

каз ваць му сіць той, хто вя дзе гэ та-

га ма ла до га ча ла ве ка, а не толь кі 

ён сам за ся бе. Тут вель мі важ на 

на стаў ніц тва, — пад крэс ліў Прэ зі-

дэнт. — Во пыт ны ўрач му сіць умець 

раз гле дзець і пад тры маць та лен ты, 

па дзя ліц ца сва і мі ве да мі, вы рас ціць 

год ную зме ну».

Пры гэ тым у Прэ зі дэн та ёсць 

ін фар ма цыя, што ў сфе ры ахо вы 

зда роўя з'я ві ла ся ней кая «ся мей-

насць». «Ма ма-та та ўра чы, дзі ця 

ўрач і гэ так да лей. Гэ та доб ра. Але 

дрэн на, ка лі не каль кі сем' яў — 

клан, ту ды вель мі скла да на тра піць 

ін шым. Я ўжо не каль кі га доў вель мі 

па спя хо ва раз ру баю гэ ту «кла на-

васць». І я пра цяг ну гэ тую ра бо ту: 

ні я кіх кла наў быць не па він на. Яны 

імк нуц ца пе ра даць род ным, бліз кім, 

зна ё мым гэ ты ве ды — а ча му не 

ўсім?» — гэ тая тэн дэн цыя на сця-

рож вае Прэ зі дэн та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

за па тра ба ваў мак сі маль на га вы ка-

ры стан ня па тэн цы я лу аду ка цый ных 

цэнт раў РНПЦ для пад рых тоў кі ўра-

чоў да вы ка нан ня вы со ка тэх на ла-

гіч ных умя шан няў.

Яшчэ ад но па тра ба ван не кі раў ні-

ка дзяр жа вы — аб ста ля ваць ра бо-

чае мес ца ўра ча са мым сучасным 

на чын нем, даць кож на му спе цы я-

ліс ту не толь кі ў буй ных га ра дах, 

але і ў рэ гі ё нах маг чы масць пра фе-

сій на га рос ту. Мэ та яс ная — каб у 

лю бым на се ле ным пунк це ча ла век 

мог атры маць мак сі маль на якас ную 

ме ды цын скую да па мо гу. Асаб лі ва 

пер ша сную.

У свой час Прэ зі дэнт да ру чаў 

ства раць рэс пуб лі кан скія на ву ко-

ва-прак тыч ныя цэнт ры.

«І мы ад гэ та га ма ем доб ры 

эфект. Яны ўсім не аб ход ным аб-

ста ля ваныя, там пра цу юць вы са-

как лас ныя спе цы я ліс ты, і там ужо 

ву чым ура чоў вуз кім спе цы яль нас-

цям. Мэ та — вы со ка тэх на ла гіч ныя 

апе ра цыі «звер ху» апус каць «уніз». 

Ка лі ў РНПЦ на ву чы лі ся ра біць 

скла да ныя апе ра цыі, пе ра но сім іх 

на аб лас ны ўзро вень», — рас тлу ма-

чыў ідэю Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Та кім чы нам, у Бе ла ру сі ажыц-

цяў ля ец ца ды фе рэн цы ра ва ны 

па ды ход да па шы рэн ня пе ра лі ку 

ме ды цын скіх па слуг у го ра дзе і ў 

вёс цы.

Бу ду чы ня — 
за «ся мей ны мі 
ўра ча мі»

Сён ня ў ам бу ла тор на-па лі клі ніч-

ных ар га ні за цы ях Бе ла ру сі пра цу е 

больш за тры з па ло вай ты ся чы 

ўра чоў агуль най прак ты кі — тэ ра-

пеў таў, якія прай шлі па глыб ле нае 

на ву чан не. Але Аляк санд ра Лу ка-

шэн ку тур буе на сця ро жа нае стаў-

лен не на сель ніц тва да кам пе тэн цыі 

гэ тых спе цы я ліс таў. Част ко ва не-

да вер тлу ма чыц ца звыч кай гра ма-

дзян, што ў кож най вёс цы па він ны 

быць ме ды кі ўсіх вуз кіх спе цы яль-

нас цяў. Зра біць гэ та мож на бы ло б, 

але та ды да вя дзец ца ў кож най вёс-

цы па бу да ваць шпі таль, пад рых та-

ваць спе цы я ліс таў з доб рай зар-

пла тай, даць ім жыл лё... Між тым 

роз ныя кра і ны вы бра лі шлях «ся-

мей на га док та ра». І ма ла дое па ка-

лен не бе ла ру саў так са ма, на дум ку 

Прэ зі дэн та, вы бі рае та кі шлях.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

ў Еў ро пе і ЗША ме на ві та з ура ча мі 

агуль най прак ты кі, або так зва ны-

мі «ся мей ны мі дак та ра мі, на сель-

ніцтва ўза е ма дзей ні чае час цей за 

ўсё, пры чым з па ка лен ня ў па ка-

лен не. Не аб ход на па вы шаць прэ-

стыж ура ча агуль най прак ты кі і ў 

нас, пе ра ка на ны Аляк сандр Лу ка-

шэн ка, на ву чыць яго ўсім ме та дам 

ака зан ня спе цы я лі за ва най да па-

мо гі пры прос тай па та ло гіі. Лю бы 

па цы ент бу дзе за да во ле ны, ка лі яго 

ўрач змо жа сам вы ка наць не аб ход-

нае ды яг нас тыч нае да сле да ван не 

і свое ча со ва пры зна чыць пра віль-

нае ля чэн не. За та кі мі ме ды ка мі — 

буду чы ня.

Бярыце прыклад 
з доктара

Яшчэ ад но пы тан не, якое час та 

ўзні кае ў ме ды цын скіх ко лах: ці бу-

дзем мы ўво дзіць су свет ную прак-

ты ку лі цэн за ван ня кож на га ўра ча 

або ўка ра няць во пыт Ра сіі па аба-

вяз ко вай акрэ ды та цыі?

«Сён ня ўвя дзен не ў кра і не та кіх 

фор маў ацэн кі ўзроў ню кам пе тэнт-

нас ці ле ка раў заў час нае. Ра сій скі 

во пыт акрэ ды та цыі мед ра бот ні каў 

па куль не да ка заў сва ёй эфек тыў-

нас ці. А вось пе ра гле дзець дзей-

ную сіс тэ му па вы шэн ня ква лі фі ка-

цыі ўра чоў і пры няць ме ры па яе 

ўдас ка на лен ні не аб ход на. Мі ністр 

атры маў та кую за да чу, гэ тым зай-

ма ец ца Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя. Так са ма вар та ма ты ва ваць 

ле ка раў на па вы шэн не ква лі фі ка-

цый най ка тэ го рыі», — лі чыць Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт звяр нуў асаб лі вую 

ўва гу на пра фе сій ны імідж ура ча 

і ўзро вень яго ўлас на га фі зіч на га 

зда роўя. «Ме ды цын скі ра бот нік, 

які ўва саб ляе сва ім вон ка вым вы-

гля дам вя до мую пры маў ку «ша вец 

без бо таў», ро біць толь кі дрэн нае 

ўра жан не. Коль кі ў мя не ні бы ло 

ўра чоў, яны ні ко лі не бы лі тоўстыя. 

Урач па ві нен слу жыць пры кла дам 
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