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13 сту дзе ня шэ раг 
чле наў прэ зі ды у ма 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
на ча ле з яго стар шы нёй 
На тал ляй КА ЧА НА ВАЙ 
на ве да лі Рэс пуб лі кан скі 
на ву ко ва-прак тыч ны 
цэнтр дзі ця чай ан ка ло гіі, 
ге ма та ло гіі і іму на ло гіі 
ў Ба раў ля нах.

Се на та ры ра зам з ма-
лень кі мі па цы ен та мі гэ тай 
ме ды цын скай уста но вы, 
іх баць ка мі з за да валь-
нен нем па гля дзе лі «Зі мо-
вую каз ку» — на ва год няе 
прад стаў лен не ар тыс таў 
Бе ла рус ка га дра ма тыч на-
га ма ла дзёж на га тэ ат ра, 
якое ства ры ла свя точ ны 
на строй пры сут ным на пя-
рэ дад ні свят ка ван ня Но-
ва га го да па ста рым сты лі. 
Гос ці не толь кі па він ша ва-
лі ма лень кіх па цы ен таў, 
на ве да лі па ла ты з хво ры-
мі, але і па да ры лі Цэнт-
ру ка рыс ныя для ля чэн ня 
тэх ніч ныя срод кі. У ад каз 
се на та ры атры ма лі па да-
рун кі, зроб ле ныя ру ка мі 
дзя цей.

У пра гра ме ві зі ту се-
на та раў бы ла і дру гая не 
менш важ ная част ка, якая 
да ты чы ла ся па цы ен таў і 
дак та роў. За круг лым ста-

лом ад бы ло ся прад мет нае 
аб мер ка ван не пы тан ня аб 
ства рэн ні апя кун ска га са-
ве та пры Цэнт ры. Ра зам 
са спі ке рам верх няй па ла-
ты пар ла мен та ў раз мо ве 
з ме ды ка мі ўдзель ні ча лі 
мі ністр ахо вы зда роўя 
Ула дзі мір КА РА НІК, на-
мес нік стар шы ні Са ве-
та Рэс пуб лі кі Ана толь 
ІСАЧАН КА, 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.

Сён ня вы ні кі дзей нас ці 
ме ды каў Цэнт ра су па стаў-
ныя з да сяг нен ня мі вя ду-

чых род нас ных за меж ных 
цэнт раў. Ужо 23 га ды ў Ба-
раў ля нах аказ ва юць спе-
цы я лі за ва ную ды яг нас тыч-
ную і ля чэб ную да па мо гу 
дзе цям з ан ка ла гіч ны мі ге-
ма та ла гіч ны мі за хвор ван-
ня мі і пер ша сны мі (пры ро-
джа ны мі) іму на дэ фі цы та-
мі з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 
Вы кон ва юц ца скла да ныя 
апе ра цыі, у ад дзя лен ні 
транс план та цыі кас ця во га 
моз гу пра во дзіц ца транс-
план та цыя ства ла вых кле-
так.

На ба зе Цэнт ра функ-
цы я нуе банк ства ла вых 
кле так. По пыт на яго па-
слу гі ў гра ма дзян Бе ла ру сі 

ста біль на вы со кі. Ле тась 
тут ад кры ла ся ла ба ра то-
рыя ге не тыч ных бія тэх на-
ло гій, што дае маг чы масць 
вый сці не толь кі на но вы 
ўзро вень ды яг нос ты кі, 
але так са ма ін ды ві ду а лі-
за ваць ля чэн не, зра біць 
яго больш эфек тыў ным. 
Ня ўхіль на рас це экс-
парт ме ды цын скіх па слуг. 
Сярод за меж ных па цы-
ен таў Цэнт ра прад стаў ні-
кі Расій скай Фе дэ ра цыі, 
Азер бай джа на, Та джы кі-
ста на, Ка зах ста на, Укра і-
ны, Мал до вы, Уз бе кі ста на, 
Іра на, Сі рыі, Кі тая.

І тым не менш у Цэнт ра 
ёсць знач ныя рэ зер вы для 

ак ты ві за цыі ба раць бы з 
ан ка ла гіч ны мі за хвор ван-
ня мі. Як па вы сіць вы ка ры-
стан не па тэн цы я лу гэ тай 
уста но вы, да па маг чы яе 
ме ды кам вый сці на но вы 
ўзро вень ра бо ты, вя лі гу-
тар ку за круг лым ста лом. 
Адзін са шля хоў агу чы лі 
се на та ры: ства рыць апя-
кун скі са вет пры Цэнт ры. 

Як ад зна чы ла На тал ля Ка-
ча на ва, Са вет Рэс пуб лі кі 
пра па нуе су пра цоў ніц тва, 
каб ака заць да па мо гу, па 
ме ры маг чы мас цяў да-
лу чыц ца да вы ра шэн ня 
ак ту аль ных пы тан няў. На 
яе дум ку, ква лі фі ка ва ная 
ме ды цын ская да па мо га 
па він на быць да ступ ная 
кож на му дзі ця ці ў на шай 
кра і не, у тым лі ку з глы-
бін кі.

На тал ля Ка ча на ва за-
пэў ні ла, што се на тар скі 

кор пус га то вы пад ста віць 
пля чо і да па маг чы ў кан-
крэт ных сі ту а цы ях. А, маг-
чы ма, ней кія пы тан ні да-
вя дзец ца вы ра шаць на за-
ка на даў чым уз роў ні, пад-
крэс лі ла стар шы ня Саве та 
Рэс пуб лі кі.

Мі ністр ахо вы зда роўя 
Ула дзі мір Ка ра нік ад зна-
чыў у раз мо ве з жур на-
ліс та мі, што іні цы я ты ва 
Са ве та Рэс пуб лі кі за слу-
гоў вае ўва гі і па дзякі. 
Гэта да па мо жа на ла дзіць 
ра зу мен не па між гра-
мад ствам і ме ды цы най, 
бу дзе спры яць раз віц цю 
шы ро ка га дыя ло гу па-
між імі. Па яго сло вах, 
ума ца ван не зда роўя на-
сель ніц тва — гэ та за да ча 
не толь кі ме ды цын скай 
служ бы, не аб ход на яшчэ 
і ска ар ды на ва ная ра бо та 
гра мад ства, біз не су, сіс-
тэ мы ахо вы зда роўя.

Што пла ну ец ца зра біць 
на най блі жэй шую перс пек-
ты ву, пра што кан крэт на 
іш ла га вор ка за круг лым 
ста лом? Пе ра важ на пра 
да лей шае раз віц цё Цэнтра, 
у тым лі ку і пра бу даў ніц-
тва жыл ля для ме ды каў, 
умо вы пра цы для ма ла дых 
спе цы я ліс таў і ін шае.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Да та ко га па ды хо ду за клі ка ла 
на су стрэ чы чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі 
ад Мін скай воб лас ці стар шы ня верх няй 
па ла ты пар ла мен та На тал ля Ка ча на ва. 
На ра ды з се на та ра мі ад кан крэт на га 
рэ гі ё на — но вая фор ма ра бо ты. Спі кер 
ужо су стрэ ла ся з прад стаў ні ка мі 
дэ пу тац ка га кор пу са ад Ві цеб шчы ны, 
Го мель шчы ны, Мін ска, а 16 студзеня — 
са старшынямі раённых і гарадскіх 
Саветаў дэпутатаў Віцебскай вобласці. 
У се ра ду На тал ля Ка ча на ва аб мер ка ва ла 
праб ле мы пры ста ліч ча. Яна па крэс лі ла, 
што Мін ская воб ласць — ня прос ты рэ гі ён. 
Праб лем ха пае па зя мель ных пы тан нях, 
бу даў ніц тве жыл ля, доб ра ўпа рад ка ван ні 
тэ ры то рый, раз віц ці га ра доў-спа да-
рож ні каў. Імк нуц ца да вы ра шэн ня гэ тых 
пы тан няў па за пы це кож на га жы ха ра 
рэ гі ё на і па він ны чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 
но ва га склі кан ня.

Знай сці па ды ход 
да кож на га

Ра бо та з людзь мі — тэ ма, якая ста ла 
лейт ма ты вам усіх су стрэч з се на та ра мі. 
«Ка лі ёсць пы тан не, якое не аб ход на вы-
ра шаць апе ра тыў на, а ў вас не атрым лі ва-
ец ца, — ка лі лас ка, тэ ле фа нуй це, — ад зна-
чы ла стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. — Дзе 
трэ ба, хут ка, апе ра тыў на, усе ра зам пад-
клю чым ся. Лю быя пы тан ні, якія да ты чац ца 
лю бой праб ле мы. Гэ та вель мі важ на — нам 
трэ ба ім гнен на рэ ага ваць на тое, што ка-
жуць лю дзі». Асаб лі ва та кі па ды ход ак ту-
аль ны для пы тан няў не вя лі кіх за роб каў і іх 
ня свое ча со вай вы пла ты.

Кож ны член Са ве та Рэс пуб лі кі па ві нен 
імк нуц ца вы ра шыць праб ле му на сва ім уз-
роў ні, а ка лі не атрым лі ва ец ца, не аб ход на 
звяр тац ца да ка лег. Лю дзі па він ны ба чыць 
ра бо ту і ве даць сва іх прад стаў ні коў у верх-
няй па ла це пар ла мен та.

Са вет Рэс пуб лі кі ўвя дзе ў прак ты ку 
пе рад па ся джэн нем се сій да ваць сло ва 
пэў на му сек та ру, які рас ка жа пра дзей-
насць на мес цы. Так са ма прад стаў ні кі пар-
ла мен та бу дуць па ве дам ляць аб ра бо це 
са зва ро та мі гра ма дзян — коль кі лю дзей 
пры ня лі, пы тан няў раз гле дзе лі і да па маг лі 
вы ра шыць.

Акра мя гэ та га, спі кер Са ве та Рэс пуб-
лі кі пра па нуе за ся ро дзіць ува гу на вы лу-
чэн ні ў кож ным до ме стар шынь да ма вых 
ка мі тэ таў ці са ве таў. Та кія прад стаў ні кі 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ста нуць свое-
асаб лі вым звя ном па між ула да мі і жы-
ха ра мі. «Я ўсім ка жу заў сё ды — трэ ба 
знай сці па ды ход да лю дзей. На чаль ні кі 
твае, якія по бач з та бой, яны вы стра яц ца 
пад ця бе. Лю дзей нель га пад ман ваць. 
Ска заў — зра біў. Не мо жаш — ска жы, што 
не мо жаш сён ня, ня ма маг чы мас ці», — 
пад крэс лі ла стар шы ня верх няй па ла ты 
пар ла мен та.

Па яе сло вах, стар шы ня рай вы кан ка-
ма, по бач з якім се на тар і дэ пу тат Па ла-
ты прад стаў ні коў, — гэ та са праўд ная сі ла. 
Член Са ве та Рэс пуб лі кі — гэ та і ўні каль ная 
маг чы масць для мяс цо вай ула ды да нес ці 
ін фар ма цыю і праб ле мы рэ гі ё на да ор га-
наў кі ра ван ня са ма га вы со ка га ўзроў ню.

За ка нат вор часць 
для жыц ця

На гэ тым тыд ні ад бы ла ся су стрэ ча стар-
шынь па ста ян ных ка мі сій Па ла ты прад-
стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб лі кі, дзе бы лі вы-
зна ча ны кі рун кі су мес най ра бо ты. На тал-
ля Ка ча на ва ўпэў не на: се на та ры па він ны 
пад клю чац ца да ра бо ты над за ко на мі на 
па чат ко вым эта пе, каб не ўно сіць ка рэк-
ты вы паст фак тум. «Так бы ло і ў мі ну лым 
склі кан ні. На шы ка ле гі га ва ры лі пра тое, 
што яны так пра ца ва лі. Так пра віль на, та-
му што сён ня мы дак лад на ра зу ме ем: усе 
за ко ны, якія рас пра цоў ва юц ца, пры ма юц-
ца ў на шай кра і не, па він ны іс ці ад жыц ця. 
Прэ зі дэнт гэ та дак лад на ска заў», — па ве-
да мі ла спі кер.

Аб грун та ва ныя, ак ту аль ныя пы тан-
ні і праб ле мы гра ма дзян па він ны зна-

хо дзіць ува саб лен не ў за ко на пра ек тах. 
Як ад зна чы ла На тал ля Ка ча на ва, у Са вет 
Рэс пуб лі кі пры хо дзяць вель мі ці ка выя і 
плён ныя зва ро ты. З гэ тай пры чы ны не-
аб ход на кры ху пе ра гле дзець струк ту ру 
верх няй па ла ты, каб імі зай ма ла ся боль-
шая коль касць спе цы я ліс таў. Уклю ча ны 
се на та ры і ў дзей насць па ўдас ка на лен ні 
Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-
шэн нях, якая ця пер ак тыў на ідзе ў орга нах 
ула ды.

Па чуць за пы ты на зме ны ў за ка на даў-
стве маг чы ма, толь кі су стра ка ю чы ся з 
людзь мі. Так, на ўлас ным во пы це На тал ля 
Ка ча на ва ад зна чы ла не аб ход насць унес ці 
ка рэк ты вы ў Дэ крэт № 18. Пад ста ву дае гіс-
то рыя з жыц ця: раз ве дзе ная па ра не мо жа 
раз' ехац ца з ад ной ква тэ ры, а аб васт рае 
кан флікт ма ці, па збаў ле ная баць коў скіх 
пра воў.

Ра бо та, да стой ныя за роб кі і да ступ ныя 
цэ ны — тыя склад ні кі год на га жыц ця гра-
мад ства, над які мі па він ны пра ца ваць у 
тым лі ку і се на та ры. Га лоў нае ў іх дзей нас-
ці — гэ та лю дзі і сум лен ныя ад но сі ны да іх. 
«Сум лен насць па він на быць ва ўсім. Ка лі 
ча ла век ба чыць не сум лен насць у ахо ве 
зда роўя, аду ка цыі, куль ту ры, эка но мі цы, 
на прад пры ем стве, не трэ ба пра хо дзіць 
мі ма яго звароту», — за ўва жы ла На тал ля 
Ка ча на ва.

Па ра дак ра бо ты 
на бу ду чы ню

Спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі за клі ка ла ка лег да 
ак тыў на га су пра цоў ніц тва са срод ка мі ма са-
вай ін фар ма цыі. На эк ра нах тэ ле ві за раў, у ма-
тэ ры я лах прэ сы па він на з'яў ляц ца не толь кі 
кі раў ніц тва па лат пар ла мен та.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі ў най блі жэй шы 
час вы ра шаць, хто бу дзе пра ца ваць у між пар-
ла менц кіх су поль нас цях (су мес ных ор га нах 
Са юз най Дзяр жа вы, гру пах друж бы і ін шых).

Па стаў ле на за да ча для се на та раў — рых та-
вац ца да чар го ва га Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі. Сфар мі ра ва ны ар гка мі тэт на ча ле з на-
мес ні кам стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Ана то лем 
Іса чан кам. Пла ну ец ца, што сё ле та ме ра пры-
ем ства пры ме Мінск і воб ласць. Па тэ ма ты цы 
фо рум зро біць ак цэнт на свят ка ван ні 75-год-
дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

«Ужо за раз трэ ба ак тыў на зай мац ца гэ тым, 
та му што пы тан няў бу дзе шмат. Год бу дзе на-
сы ча ны ўсі мі па дзея мі. І па лі тыч на вель мі важ-
ны год, і ў са цы яль ным пла не важ ны год. Та му 
нам ця пер трэ ба дак лад на вы бу доў ваць гэ тую 
ра бо ту», — за ўва жы ла На тал ля Ка ча на ва.

У най блі жэй шы час пач не пра ца ваць 
даў но анан са ва ны ма ла дзёж ны пар ла мент, 
якія сфар мі ру ец ца пад па тра на там Са ве та 
Рэспублі кі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА. 

ПА ТРЭБ НАЯ ДА ПА МО ГАПА ТРЭБ НАЯ ДА ПА МО ГА

Ква лі фі ка ва ная 
ме ды цын ская 

да па мо га па він на 
быць да ступ ная 
кож на му дзі ця ці 
ў на шай кра і не, 
у тым лі ку з глы бін кі.

Пра ца ваць з людзь мі і для лю дзейПра ца ваць з людзь мі і для лю дзей
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Па стаў ле на за да ча 
для се на та раў — рых та вац ца 

да чар го ва га Фо ру му рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі. Сфар мі ра ва ны 
ар га ні за цый ны ка мі тэт на ча ле 
з на мес ні кам стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі Ана то лем Іса чан кам.


