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«Гэ та не пе ра адоль ны фак тар. Гэ та глы-

бо ка ўнут ры на шых на ро даў, ня гле дзя чы на 

тое, што брац кiя ад но сi ны з на мi па мя ня ла 

на «парт нёр скiя». А да рэм на», — да даў Прэ-

зi дэнт Бе ла ру сi, ка жу чы пра Ра сiю.

Прэ зi дэнт за пэў нiў, што стра тэ гiч нае 

парт нёр ства мы бу дзем бу да ваць з на шы-

мi су се дзя мi, і з Кi та ем, i з За ха дам, i з ЗША, 

а так са ма кра i на мi да лё кай ду гi.

«Мы i да лей бу дзем вы ра шаць мiж на род-

ныя праб ле мы вы ключ на мiр ным шля хам i, 

ка лi па про сяць, га то выя пра цяг нуць ру ку 

да па мо гi iн шым дзяр жа вам. Мы нi ко му нi на 

якiя праб ле мы не на вяз ва лi ся i на вяз вац ца 

не збi ра ем ся», — ад зна чыў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што за 

кра i най за ма ца ва ла ся зван не до на ра бяс-

пе кi для еў ра пей ска га до ма, да нас пра-

яў ля юць вя лi кi iн та рэс у мiж на род най су-

поль нас цi, з на мi хо чуць мець спра ву са мыя 

ад каз ныя су свет ныя гуль цы.

«МЫ ЗРА БI ЛI ПРА ВIЛЬ НА»
Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што са мым 

скла да ным вы клi кам для мiж на род ных су-

вя зяў ста ла эпi дэ мiя не вя до ма га вi ру са су-

свет на га маш та бу.

«Яна сур' ёз на пра ве ры ла на тры ва ласць 

i на ша гра мад ства, — ска заў ён. — Асноў-

ная вы сно ва: мы вы тры ма лi гэ ты эк за мен i 

спра вi лi ся з гэ тай бя дой! Хто не аслеп, гэ та 

ба чыць!»

Аляк сандр Лу ка шэн ка спы нiў ся на тым, 

як усё раз вi ва ла ся ў на шай кра i не пад час 

пан дэ мii ка ра на вi ру са. Су свет ны во пыт 

ба раць бы з аты по вай пнеў ма нi яй SARS 

у 2003 го дзе, свi ным гры пам у 2009-м, лiха-

ман кай Эбо ла ў 2014-м i шэ ра гам больш 

дроб ных iн фек цый да зво лiў увай сцi ў но вую 

пан дэ мiю больш-менш пад рых та ва ны мi, лi-

чыць ён.

«Не апош нюю ро лю вы ка на лi ўдум лi вы 

па ды ход да раз вiц ця ахо вы зда роўя i рэа-

лi за цыя шэ ра гу буй ных пра грам ма дэр нi-

за цыi, — ад зна чыў ён. — На шы мi плю са мi 

ста лi за ха ва ныя iн фек цый ныя баль нi цы, 

са нi тар ныя служ бы, да стат ко вы лож ка вы 

фонд, за бяс пе ча насць ды яг нас тыч ным i ля-

чэб ным аб ста ля ван нем».

Га лоў ны мi мi ну са мi i не бяс пе кай Прэ-

зi дэнт на зваў не вя до масць но ва га вi ру са, 

ма са вы ха рак тар яго рас паў сюдж ван ня i 

ад сут насць адзi ных апра ба ва ных ме то дык 

ля чэн ня.

«Але на дру гой ша лi ва гаў, якая ў вы нi ку 

пе ра ва жы ла, у нас бы лi бе ла рус кая на ву ка, 

са ма ад да насць урачоў i са мае га лоў нае — 

год ныя па во дзi ны гра ма дзян, асаб лi ва ста-

рых, — за ўва жыў бе ла рус кi лi дар. — У на-

шых шпi та лях не «сар та ва лi» хво рых, як на 

фрон це: «ма ла дзей шы, мац ней шы — бу дзе 

жыць, бу дзем ля чыць, ра ту ем. А гэ та ста ры, 

ён i так ады дзе...»

Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, на кож-

ным эта пе ба раць бы з гэ тай бя дой бы лi пры-

ня тыя адэ кват ныя ме ры.

«Гэ та тое, што ця пер на зы ва юць асаб-

лi вым шля хам Бе ла ру сi. I сён ня ўсе кра i ны 

пры зна юць, што мы зра бi лi пра вiль на, — 

ска заў Прэ зi дэнт. — Але якi цiск быў у па чат-

ку! Шаб лон ныя для ўсiх кра iн рэ ка мен да цыi 

СААЗ — не ад клад ны ка ран цiн, ка мен данц-

кая га дзi на, за крыц цё ме жаў, спы нен не 

прад пры ем стваў. Як вы ра зу ме е це сён ня — 

на гэ та я пай сцi не мог».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што кож-

ны дзень ён вы му ша ны быў тлу ма чыць свае 

кро кi, спра ба ваў да сту кац ца да кож на га 

бела ру са, да ваў зра зу мець: спы нен не, iза-

ля цыя — па гро за для на цыi i дзяр жа вы.

«Быў абра ны iн шы шлях — шлях цяж кай 

ача го вай ба раць бы з iн фек цы яй. Мы зра бi лi 

ўпор на прэ вен тыў нае вы яў лен не асоб з ка-

ра на вi ру сам i iх кан так таў шля хам лабара-

тор на га тэс цi ра ван ня. У са мыя ка рот кiя 

тэр мi ны бы лi рас пра ца ва ны пад ра бяз ныя 

пла ны i пра ве дзе на пе ра пра фi ля ван не на-

яў на га лож ка ва га фон ду. Па ра лель на быў 

ар га нi за ва ны са нi тар ны кант роль на ўсiх 

ме жах, на ла джа ны рэ гiст ра цыя i на ступ-

нае на зi ран не гра ма дзян, якiя пры бы лi з 

не спры яль ных рэ гi ё наў. Пры най мен шым 

па да зрэн нi ўсiх iза ля ва лi на 14 дзён пад 

рос пiс», — пе ра лi чыў за ха ды дзяр жа вы кi-

раў нiк.

Ён да даў, што ў круг ла су тач ным рэ жы ме 

пра во дзi ла ся эпi драс сле да ван не па кож ным 

вы пад ку за хвор ван ня на ка ра на вi рус.

Апе ра тыў на ўка ра нi лi пра вi лы са цы яль-

на га дыс тан цы я ван ня i да дат ко вую дэз ын-

фек цыю ў гра мад скiм транс пар це, на вак-

за лах, у гас цi нi цах i iн шых мес цах збо ру 

лю дзей. Што дня з улi кам аб ме ну з ка ле га мi 

з iн шых кра iн са май све жай iн фар ма цы яй i 

ўлас на га до све ду аб наў ля лi пра та ко лы ля-

чэн ня па цы ен таў.

«Мiнз да роўя пра ца ва ла як апе ра тыў ны 

штаб. Ура чы кру цi лi ся як маг лi. Быў уз моц-

не ны рэ жым на зi ран ня за ста нам зда роўя 

школь нi каў, сту дэн таў i дзя цей, якiя на вед-

ва юць дзi ця чыя са ды. Пад аў жа лi ся школь-

ныя ка нi ку лы. Вы ка рыс тоў ва лi ся тэх на ло гii 

дыс тан цый на га на ву чан ня, якое ста лi апе-

ра тыў на ўка ра няць. На працягу ад на го-двух 

тыд няў ма бi лi за ва лi сот нi пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў на вы пуск ме ды цын скiх 

ма сак, рэ спi ра та раў, ха ла таў, ан ты сеп ты-

каў, лi ней кi ле каў», — пра цяг нуў Аляк сандр 

Лукашэнка.

Ён зноў па дзя ка ваў кi раў нiц тву КНР за 

да па мо гу ў гэ тай сi ту а цыi. У вы нi ку ўся го 

зроб ле на га нам не прый шло ся пры ста соў-

ваць спар тыў ныя збу да ван нi i ганд лё выя 

цэнт ры для ака зан ня ме ды цын скай да па-

мо гi.

«Мы за дзей нi ча лi толь кi па ло ву лож ка-

ва га фон ду, якi быў за рэ зер ва ва ны, — пад-

су ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — У нас 

на ШВЛ зна хо дзi ла ся хво рых не больш за 

10—11 пра цэн таў ад на яў нас цi гэ тых апа ра-

таў штуч най вен ты ля цыi лёг кiх».

Прэ зi дэнт пры знаў, што не ўсё бы ло 

глад ка. Па яго сло вах, у та кiм на пру жан нi 

не маг чы ма бы ло абы сцi ся без ла каль ных 

па мы лак i пе ра гi баў.

«Мно гiя лю дзi бы лi не за да во ле ныя. 

Але га лоў нае — адэ кват ная рэ ак цыя з бо ку 

ўла ды на кры ты ку, — лi чыць Прэ зi дэнт. — 

Мы iм гнен на ста ра лi ся вы пра вiць не да хо пы. 

Уся вер ты каль ула ды пра ца ва ла зла джа на. 

Прэ зi дэнт што дня ра нi цай i ўве ча ры пры маў 

спра ва зда чы шта боў i ка ар ды на ваў усю ра-

бо ту ўра да i рэ гi ё наў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў кi раў-

нi кам рэ гi ё наў i да даў, што па тра ба ван нi да 

кад раў бы лi ар га нi за ва ны па стан дар тах 

ва ен на га ча су, але без ха о су i па нi кi.

«Кож ны ве даў, што яму ра бiць, дзе ра-

бiць i ў якi час. Да па мо га Вi цеб ску, по тым 

мiн ча нам, «ка вiд ныя» над баў кi ме ды цын-

скiм i са цы яль ным ра бот нi кам — яск ра выя 

та му пры кла ды, — ска заў ён. — Асоб ная 

па дзя ка на шым лю дзям. Не пад да лi ся ма-

са вай па нi цы, аба ра нi лi па жы лых гра ма-

дзян, пра явi лi ве лi зар ную са ма ад да насць у 

да па мо зе ме ды кам — бяс плат ныя абе ды, 

спон сар скiя ах вя ра ван нi, ва лан цёр ства. 

Дака за лi ча лавеч насць бе ла ру саў i адзiн-

ства гра мад ства пе рад тва рам бя ды».

Асаб лi ва па дзя ка ваў Прэ зi дэнт дэ пу та-

там пар ла мента.

«Вы вы ра та ва лi асноў ную ма су на шых 

ста рых, — звяр нуў ся ён да на род ных абран-

нi каў. — У нас 150 з лiш нiм да моў са ста-

рэ лых, i гэ та бы ла зо на ад каз нас цi ва ша... 

Сён няш нi склад пар ла мен та бу дзе га на рыц-

ца сва iм подз вi гам».

«ТРЭ БА ДА ВЯ РАЦЬ 
УРА ЧАМ, СПЕ ЦЫ Я ЛIС ТАМ 
I ЎЛА ДЗЕ»

Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, пас ля пан-

дэ мii прый шоў час атры маць уро кi i зра бiць 

вы сно вы. Пер шае: нi ко лi нель га ве рыць чут-

кам i пад да вац ца па нi цы. Не аб ход на спа-

кой на, ра зум на рэ ага ваць i ду маць сва ёй 

га ла вой. I не вар та сле па ка пi я ваць чу жыя 

рэ цэп ты.

«А яшчэ, ка лi хо ча це, трэ ба да вя раць. 

Да вя раць ура чам, спе цы я лiс там i — пра бач-

це мне за гэ ты вы раз — да вя раць ула дзе, 

ка лi вы яе аб ра лi», — да даў ён.

Ён вы ка заў пе ра ка нан не, што ў кра i не 

не аб ход на больш ак тыў на пра ек та ваць 

i бу да ваць но выя аб' ек ты ахо вы зда роўя 

i да лей раз вi ваць сваю вы твор часць ле каў. 

Пан дэ мiя пра дэ ман стра ва ла, на коль кi гэ та 

перс пек тыў ны кi ру нак. На ко не — мiль яр ды 

до ла раў.

«А ўспом нi це, лi та раль на паў та ры пя цi-

год кi та му мы ства ра лi ўся го 13 пра цэн таў 

улас ных ле каў. I та ды Прэ зi дэнт па ста вiў 

жорст кую за да чу: 50 пра цэн таў, не ме ней. 

Сён ня ма ем 60!», — на га даў Аляксандр 

Лука шэн ка.

Жыц цё па ка за ла пра вiль насць ства рэн ня 

сiс тэ мы мiж ра ён ных ме ды цын скiх цэнт раў 

(так зва ных апор ных клi нiк — яны бу дуць 

раз вi вац ца), а так са ма пе ра асна шчэн ня 

служ баў хут кай i не ад клад най да па мо гi. 

Гэ тую ра бо ту Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру-

чыў за вяр шыць мак сi маль на хут ка. На гэ та 

бу дуць на кi ра ва ныя ўсе срод кi, вы дзе ле ныя 

мiж на род ны мi фi нан са вы мi ар га нi за цы я-

мi. У тым лi ку пра цяг нец ца аб ста ля ван не 

рэгiя наль ных клi нiк кам п'ю тар ны мi та мог-

ра фамi — у не аб ход нас цi гэ та га ўжо ўпэў-

нi лi ся ўсе.

Па сло вах бе ла рус ка га лi да ра, ства рэн не 

кан такт-груп, асна шча ных транс пар там i аб-

ста ля ван нем, iс тот на па вы сi ла маг чы мас цi 

пер ша сна га звя на. I ця пер трэ ба знай сцi 

мес ца па доб ным ма бiль ным гру пам у сiс тэ-

ме ака зан ня ме ды цын скай да па мо гi.

«Гэ та ўжо на ва цыя, якой у све це не бы ло. 

Лю дзi, якiя ля чы лi ся ам бу ла тор на, зна хо дзi-

лi ся пад рас пiс кай, iза ля ва ныя, па ста ян на 

бы лi ў по лi зро ку кан такт-груп. Толь кi ў Мiн-

ску на пi ку нам да вя ло ся тры маць 700 экi па-

жаў зноў ство ра ных, якiя кант ра ля ва лi гэ тых 

лю дзей на ам бу ла тор ным ля чэн нi. I кант ра-

ля ва лi вель мi эфек тыў на», — рас ка заў ён.

«КРЫ ЗIС — ЧАС 
ВЯ ЛI КIХ МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ»

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што сён ня трэ ба 

як ма га хут чэй лiк вi да ваць уплыў пан дэ мii 

на эка но мi ку.

«Вы ба чы це, якая сi ту а цыя ў све це: за-

крыц цё ме жаў, ма са вае банк руц тва, дзi-

кае бес пра цоўе. Iн тэ гра цый ныя струк ту ры i 

бло кi, па сут нас цi, па ра лi за ва ныя. Лi та раль-

на за два-тры ме ся цы раз бу ра ныя са мыя 

ўстой лi выя су вя зi. Ад бы ва ец ца тое, аб чым 

не маг лi па ду маць на ват пе ра ка на ныя пе сi-

мiс ты. Прак тыч на ўсе экс пер ты праг на зу юць 

пра цяг лую рэ цэ сiю i аб вал», — за явiў ён.

На яго дум ку, лi бе раль ная эка на мiч ная 

ма дэль ужо дак лад на з та кi мi вы клi ка мi не 

спра вiц ца. Аляк сандр Лу ка шэн ка зноў паў-

та рыў, што на ват у гэ тай ня прос тай сi ту а цыi 

Бе ла русь не за кры ла прад пры ем ствы, а на-

кi ра ва ла з бюд жэ ту да дат ко ва паў мiль яр да 

руб лёў тым, хто асаб лi ва меў па трэ бу ў пад-

трым цы дзяр жа вы.

«I гэ та ва ўмо вах, ка лi з-за наф та вых 

раз бо рак з Ра сi яй бюд жэт не да атры маў паў-

та ра мiль яр да руб лёў, — ад зна чыў кi раў нiк 
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«Мы сёння моцна трымаем 
Будучыню незалежнай


