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• Са мая вы со кая ўра-

джай насць збож жа -

вых — у Гро дзен скай 

воб лас ці.

• Бе ла рус кія на ву коў-

цы рас пра ца ва лі сіс тэ мы 

па да грэ ву га заў для ачы-

шчэн ня ды халь ных шля хоў 

ад COVІD-19.

• Но вы паш парт 

у 100-га до вы юбі лей уру-

чы лі ве тэ ра ну Вя лі кай 

Ай чын най вай ны з Грод-

на Над зеі Пят ры га.

• Бе ла ру сам да зво-

лі лі ўезд у Чар на го-

рыю без аб ме жа ван няў 

з 7 жніў ня.
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Ге роі но сяць бе лыя ха ла ты. І рэ спі ра та-

ры з паль чат ка мі. Ра ту юць кож нае жыц-

цё: на ват ка лі, зда ец ца, шан цаў ужо ня ма, 

ка лі сам хво ры ста міў ся тры мац ца — яны 

пра цяг ва юць. І пе ра ма га юць. Апош нія тры 

ме ся цы вы раз на пра дэ ман стра ва лі: ка лі 

зма гац ца ра зам, пос пех бу дзе. Абра ны 

Бе ла рус сю шлях ба раць бы з эпі дэ мі яй — 

но вай, не вя до май і та му больш не бяс печ-

най — ака заў ся пра віль ным. 

Хтось ці і да гэ туль мо жа кры ты ка ваць, але 

з чым па го дзіц ца, на пэў на, кож ны і ў кра і не, і 

за яе ме жа мі — мы здо ле лі па збег нуць па ні кі. 

У гэ тым і вя лі кая за слу га ме ды цын скіх ра бот-

ні каў. Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка не мог 

не па дзя ка ваць ім аса біс та. Учо ра ўпер шы ню 

ў за ле дзярж уз на га род Па ла ца Не за леж нас ці 

са бра лі ся лю дзі толь кі ад ной сфе ры.

«Я вель мі рад, што вы па сту по ва вяр та е-

це ся да звык ла га жыц ця. Мо жа це на рэш це 

аб няць сва іх дзя цей, нех та жо нак, му жоў, 

баць коў, якіх вы не ба чы лі тыд ня мі, а ча сам, 

ме ся ца мі, бо мно гія з вас жы лі ў баль ні цах і 

ла ба ра то ры ях. Пе ра ка на ны, рас стан не да ло-

ся вам ня лёг ка. Але ў лю бым пра цэ се ёсць як 

плю сы, так і мі ну сы. Вы доб ра ах вот на пай шлі 

на гэ та дзе ля вер нас ці пра фе сій на му аба вяз-

ку», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што ме ды кі 

ры зы ка ва лі са бой не толь кі праз не бяс пе ку 

за ра зіц ца COVІD-19, але і праз фі зіч ныя і 

эма цы я наль ныя на груз кі, праз бяс сон ныя 

но чы ка ля лож каў са мых скла да ных па цы-

ен таў. Га то вых рэ цэп таў ля чэн ня ка ра на ві-

рус най ін фек цыі ня ма, і, як за яў ляе СА АЗ, 

на ўрад ці яны бу дуць, за ўва жыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Але ра зам мы спра ві лі ся. На су пе рак 

усім кры ты кам і ня доб ра зыч ліў цам. Іх бы ло 

шмат, іх за ста ец ца шмат, іх бу дзе ня ма ла, 

та му што, як я вас па пя рэдж ваў тры ме ся цы 

та му, пан дэ мія — гэ та не прос та хва ро ба, 

гэ та па лі тыч нае і, ужо сён ня мы ба чым, 

эка на міч нае — на ват не су праць ста ян не, 

а вай на. Усе дзяр жа вы імк нуц ца ска рыс-

таць гэ тую хва ро бу, каб уз вы сіц ца і апус ціць 

ін шых, ка лі гэ та ў іх атры ма ец ца», — паў та-

рыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Уча раш ні дзень ён лі чыць са праў ды гіс та-

рыч ным. Як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, ме ды каў, 

якія зма га лі ся з ка ра на ві ру сам, у апош нія дні 

за слу жа на ўша ноў ва лі па ўсёй кра і не. Кі раў-

нік кра і ны пры знаў ся: ён ма рыць за пра сіць 

усіх пра цаў ні коў сіс тэ мы ахо вы зда роўя, каб 

па дзя ка ваць. Але коль касць лю дзей у бе лых 

ха ла тах гэ та га не да зва ляе (прос та та му, 

што ня ма ў Бе ла ру сі та ко га вя лі ка га па ла-

ца) — та му ўся вер ты каль ула ды па да ру чэн-

ні пер шай асо бы су стрэ ла ся з ты мі, хто зма-

гаў ся з хва ро бай. І, на рэш це, куль мі на цыя: 

у Па лац Не за леж нас ці так са ма за про ша ны 

ўра чы з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

«Я ра ды маг чы мас ці аса біс та па дзя ка-

ваць вам і ў ва шай асо бе ўсім ме ды цын скім 

ра бот ні кам кра і ны за са ма ад да ную і на ват 

ге ра іч ную пра цу», — звяр нуў ся да гас цей 

кі раў нік кра і ны.

Бе ла рус кі лі дар ад даў на леж нае пуль ма-

но ла гам і ін фек цы я ніс там, а так са ма ўра чам 

ін шых спе цы яль нас цяў, якія эк стран на асво і -

лі но вую для ся бе спе цы я лі за цыю; рэ ані ма-

то ла гам, ура чам пер ша сна га звя на і хут кай 

да па мо гі, ме ды цын скім сёст рам і ма лод-

ша му пер са на лу, па моч ні кам і фель ча рам, 

спе цы я ліс там са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч най 

служ бы, ура чам ла ба ра тор най ды яг нос ты кі; 

на ву коў цам, га лоў ным ура чам і кі раў ні кам-

ар га ні за та рам, су пра цоў ні кам мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя.

«Усе вы, за быў шы ся пра рэ га ліі, іш лі 
да агуль най мэ ты, не шка ду ю чы ся бе. Ча-

сам спа чат ку на ват не ўсве дам ля ю чы, што 

бу дзе заўт ра. Ха чу па дзя ка ваць сту дэн там 

ста рэй шых кур саў ме ды цын скіх ВНУ. Яны 

яшчэ на ват не па спе лі даць клят ву бе ла-

рус ка га ўра ча, але ўжо вы ка на лі ўсе пунк-

ты гэ тай клят вы, стаў шы пля чом да пля ча 

з дып ла ма ва ны мі спе цы я ліс та мі. Ма ла дыя 

лю дзі па ка за лі, што вы рас ла ці вы рас тае 

год ная зме на — ме ды кі, для якіх важ ней-

шыя за ўсё на све це гу ма нізм і вер насць 

абра най пра фе сіі», — кан ста-

та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«МЫ ЗМАГ ЛІ ЯШЧЭ РАЗ УБА ЧЫЦЬ І АЦА НІЦЬ, 
ЯКІЯ НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ ЛЮ ДЗІ ЖЫ ВУЦЬ СЯ РОД НАС»

МЕДЫКАМ УРУ ЧА НЫ ДЗЯР ЖАЎ НЫЯ ЎЗНА ГА РО ДЫ

БЕЛАРУСЬ ВЫБІРАЕ БУДУЧЫНЮБЕЛАРУСЬ ВЫБІРАЕ БУДУЧЫНЮ
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Шмат дзет ная 
сям'я КУЗ НЯ ЦО ВЫХ 
з На ва по лац ка 
на ўчаст ку 
для га ла са ван ня №17.
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