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

Прэ зі дэнт ужо рас каз ваў, што 

на ба раць бу з ка ра на ві ру сам дзяр-

жа ва вы дат ка ва ла больш за паў-

міль яр да руб лёў. І сён ня на га даў, 

што хоць Бе ла русь — не ба га тая 

кра і на, але ў ёй доб ра ра зу ме юць, 

што кож ная но вая тэх на ло гія, аб-

ста ля ван не або ле кі — гэ та сот ні 

і ты ся чы вы ра та ва ных жыц цяў. 

І эка но міць на гэ тым нель га.

«Пе ра ка на ны, што і ней кія прэ мі я-

ль ныя вы пла ты ўрачам, якія пра цу-

юць су тка мі, — так са ма за слу жа нае 

за ах воч ван не. А ў бу ду чай пя ці год-

цы, вы ве да е це, да ру ча на ўра ду 

ся рэд нюю за ра бот ную пла ту для 

ме ды цын скіх ра бот ні каў пад няць 

да 150 пра цэн таў ся рэд няй па 

кра і не», — па ве да міў Прэ зі дэнт.

Учо ра ён не толь кі ўру чыў ор дэ-

ны і ме да лі. Га на ро вае зван не «На-

род ны ўрач Бе ла ру сі» пры свое на 

пра фе сару, док тару ме ды цын скіх 

на вук, за гад чыку ка фед ры ін фек-

цый ных хва роб Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ-

та Ігару Кар паву.

«Ця пер, пад час эпі дэ міі ка ра на -

ві ру са, ме на ві та ён уз на ча ліў ра-

бо ту па ака зан ні да па мо гі па цы ен-

там: не па срэд на ез дзіў па рэ гі ё нах, 

зай ма ю чы ся са мы мі цяж кі мі вы-

пад ка мі, кан суль та ваў, да па ма гаў, 

што гра ху та іць — і па тра ба ваў. 

Гэ та яр кі, са мы год ны прык лад 

са праўд на га на род на га ўра ча Бе-

ла ру сі», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Усім ме ды цын скім ра бот ні кам і 

іх бліз кім Прэ зі дэнт па жа даў перш 

за ўсё зда роўя — а яшчэ шчас ця 

і даб ра бы ту.

«Жы ві це доў га, бу дзе це жыць 

вы — бу дзе жыць на цыя. Мы пе-

ра жы лі скла да ны пе ры яд, але 

дзя ку ю чы гэ та му змаг лі яшчэ 

раз уба чыць і аца ніць, якія не-

звы чай ныя лю дзі жы вуць ся род 

нас. Яшчэ раз дзя куй вам за ўсё 

тое, што вы зра бі лі. Але, як вы 

ра зу ме е це не горш за мя не, рас-

слаб ляц ца нам ні ў якім вы пад ку 

нель га. Мы на за па сі лі ве лі зар ны 

до свед ба раць бы (гэ та не ра бо та 

бы ла, гэ та бы ла ба раць ба, гэ та бы-

ла вай на, як не ка то рыя вы зна ча-

лі). На за па сіў шы гэ ты до свед, мы 

па він ны зра біць усё, каб у бу ду-

чы ні ні дру гой, ні трэ цяй хва лі ў 

Бе ла ру сі не бы ло. А ка лі, крый бо-

жа, неш та зда рыц ца, каб мы, ужо 

пад рых та ва ныя, змаг лі стаць ра зам 

і аба ра ніць наш на род, вас перш за 

ўсё», — звяр нуў ся да ўдзель ні каў 

ура чыс тас ці бе ла рус кі лі дар.

БЕЗ ПА НІ КІ
Мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір 

Ка ра нік пад час цы ры мо ніі на га даў, 

што час эпі дэ міі змя ніў звык лы лад 

пра цы ўсіх без вы клю чэн ня ра бот ні-

каў сіс тэ мы ахо вы зда роўя, уся сіс-

тэ ма ў цэ лым і кож ны су пра цоў нік 

прай шлі пра вер ку на тры ва ласць.

«Мы ад чу лі ма су эмо цый за гэ-

тыя ме ся цы: бы лі і гар ка та страт, 

і ра дасць пе ра мог — але ні ко лі 

не бы ло па ні кі, ні ко лі не бы ло ад-

чу ван ня, што мы не спра вім ся. 

І га лоў нае, ні ко лі не бы ло ад чу-

ван ня, што нас кі ну лі. Як бы цяж-

ка ні бы ло, мы заў сё ды ад чу ва лі 

пад трым ку дзяр жа вы, аса біс та 

вас, Аляк сандр Ры го ра віч, гра-

мад ства — і гэ та бы ло здо ра ва, 

гэ та да па ма га ла», — па дзя ка ваў 

Прэ зі дэн ту мі ністр.

Асноў нае па чуц цё Ула дзі мі-

ра Ка ра ні ка сён ня — гор дасць. 

За ка лег, за кра і ну, за тое, што 

бы ло зроб ле на за га ды не за леж-

нас ці для ай чын най ахо вы зда роўя 

і да па маг ло з го на рам прай сці гэ-

ты іс пыт. Та му кі раў нік ве дам ства 

па дзя ка ваў за ве ру ў ме ды каў, за 

тое, што Прэ зі дэнт не су мня ваў ся: 

бе ла рус кія ме ды кі прой дуць там, 

дзе не прай шлі ін шыя.

«Мы вый шлі з гэ тай сі ту а цыі 

больш да свед ча ныя, больш моц-

ныя і га то выя і на да лей раз ві ваць 

сіс тэ му ахо вы зда роўя на ка рысць 

моц най і не за леж най Бе ла ру сі», — 

ад зна чыў мі ністр.

РА ТУЕ КРОП ЛЯ КРЫ ВІ
Пе ра адо лен не ка ра на ві ру са 

ста ла агуль ным да сяг нен нем 

бе ла рус ка га гра мад ства. У да-

па мо гу ме ды кам у ба раць бу, кож-

ны на сва ім мес цы, уклю чы лі ся 

ўсе — ад біз нес ме наў і бы лых 

па цы ен таў да, як вы свет лі ла ся 

ўчо ра, аса біс та Прэ зі дэн та. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, які пе ра нёс 

ка ра на ві рус, па пра сіў за пі саць 

яго ў «за ла ты фонд» лю дзей, што 

зда юць плаз му кры ві для ля чэн ня 

хво рых.

«Ты (Ула дзі мі ру Ка ра ні ку. — 

«Зв.») вазь мі гэ ту плаз му, увя дзі 

ўсім апа зі цы я не рам па кроп лі. 

Са мы прос ты шлях па вяр нуць іх 

у бок дзяр жа вы (і ў мой бок). Яны 

не ад мо вяц ца, ты ж ве да еш — ка лі 

ў рэ ані ма цыю трап ля еш, там ужо 

не гля дзіш, якая кроў, абы вы-

жыць», — і жар там, і ўсур' ёз ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Асоб на ён па дзя ка ваў ура чам 

за тое, што па ста ві лі яго на но гі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Для лю дзей на ша га па-

ка лен ня сло ва «на род ны», 

на пэў на, з'яў ля ец ца най вы-

шэй шай фор май па ша ны. 

Гэ та вы дат ны тэр мін, з якім 

на ша па ка лен не пра жы ла 

ўсё сваё пра цоў нае жыц-

цё, — ска заў, пры ма ю чы 

з рук кі раў ні ка дзяр жа вы 

вы со кую ўзна га ро ду, На-

род ны ўрач Бе ла ру сі Ігар 

КАР ПАЎ. — Тое, што я стаю 

сён ня тут, — па хваль ны для 

мя не збег аб ста він. А вось 

тое, што на ша ме ды цы на 

ака за ла ся пра фе сій най, 

муж най і пад рых та ва най да 

цяж кіх мо ман таў, што аказ-

ва ла ся да па мо га на ўсіх уз-

роў нях і яна дай шла да ўсіх 

рэ гі ё наў кра і ны, свед чыць 

пра тое, што ў нас са праў ды 

на род ная ме ды цы на і што 

вы, па ва жа ныя пры сут ныя, 

з'яў ля е це ся на род ны мі ме-

ды ка мі».

У раз мо ве з жур на ліс та-

мі ён ка заў пра тое, што не 

ха цеў бы вы лу чаць у сва ёй 

пра цоў най бія гра фіі пе ры яд 

ба раць бы з пан дэ мі яй асаб-

лі ва.

«Пра фе сія ўра ча — гэ-

та пра фе сія, якая заў сё ды 

за вя за ная на кан крэт ны 

вы па дак, — ска заў пра фе-

сар. — Тут прос та іх бы ло 

шмат. Шмат па цы ен таў, ін-

фек цы я ніст да гэ та га га то-

вы псі ха ла гіч на; склад ва лі-

ся сі ту а цыі, ка лі да во дзі ла ся 

аказ ваць да па мо гу мно гім, 

з да па мо гай ка лег. Вя до ма, 

гэ та бы лі скла да ныя ча сы, 

але я не ма гу і не ха чу іх вы-

лу чаць, бо ка лі пе рад та бой 

скла да ны па цы ент, яго жыц-

цё, і ты па ві нен пры клас ці 

на ма ган ні, каб та ко му ча ла-

ве ку да па маг чы, гэ та са мо 

па са бе — вя лі кая спра ва, 

і кож ны вы па дак уяў ля ец ца 

над звы чай важ ным і скла-

да ным.

Многія ка жуць, што ўра-

чэб ная спе цы яль насць 

цяж кая, але гэ та і вя ліз ная 

ад каз насць ура ча, які зма-

га ец ца за жыц цё па цы ен та. 

Та му асаб лі васць на шай, 

у са мым шы ро кім сэн се, 

спе цы яль нас ці — уклю чыц-

ца ў сі ту а цыю ў лю бы мо-

мант цал кам. Так са ма тут 

ня ма ні чо га сарамліва га і 

страш на га па клі каць ка лег, 

якія са свай го пунк ту гле-

джан ня мо гуць да па маг чы 

да дзе на му кан крэт на му 

ча ла ве ку. Гэ та аб са лют на 

пра віль ны па ды ход. Лю бяць 

ка заць: «Хі рур гія — спра ва 

ка лек тыў ная». Ха чу да даць: 

ме ды цы на сён ня, пры су час-

ным уз роў ні раз віц ця, спра-

ва вель мі ка лек тыў ная».

Ігар Кар пен ка ад зна чыў 

ра бо ту Мі ніс тэр ства ахо-

вы зда роўя: «На пэў на, не 

па гра шу су праць іс ці ны, і 

ка ле гі мя не на ўрад ці па-

пра вяць тут: мі ністр быў 

пер шым, хто ез дзіў ва ўсе 

ача гі. Гэ та не ліс лі васць ні 

ў якім ра зе (тыя, хто ве дае 

мя не, па цвер дзяць — гэ тая 

якасць мне не ха рак тэр ная). 

Я ста рэй шы за яго амаль на 

20 га доў і ха чу ска заць, што 

гэ та аб са лют на пра віль ная 

стра тэ гія па во дзін ра зум-

на га ад мі ніст ра та ра, прос-

та ін тэ лі гент на га ча ла ве ка 

і ўра ча ў да дзе най сі ту а цыі. 

Спа чат ку быў ён, а по бач, 

ці трош кі паз ней, еха лі ў 

тыя праб лем ныя рэ гі ё ны 

лю дзі. Бы ла да стат ко ва 

доб ра па стаў ле ная ра бо та. 

Гэ та праў да».

Урач — анес тэ зі ё лаг-

рэ ані ма то лаг, да цэнт ка-

фед ры анес тэ зі я ло гіі і рэ а-

ні ма та ло гіі Бе ла рус кай 

ме ды цын скай ака дэ міі 

пас ля дып лом най аду ка-

цыі Воль га СВЯТ ЛІЦ КАЯ 

лі чыць, што пан дэ мія па-

ка за ла, на коль кі на ша гра-

мад ства на са мрэч ста лае і 

кан са лі да ва нае.

«Лю дзі са мых роз ных 

спе цы яль нас цяў, све та -

по гля даў, уз рос таў аб' яд на лі-

ся, каб вы ра шыць гэ тую цяж -

кую праб ле му, — звяр ну ла 

яна ўва гу прад стаў ні коў прэ-

сы. — Срод кі ін ды ві ду аль най 

ахо вы шы лі звы чай ныя 
ва лан цё ры до ма, ра бі лі 
шчыт кі, шы лі дзяр жаў ныя 
прад пры ем ствы і пры ват-
ныя кам па ніі — ра зам. Усе 

аб' яд на лі ся, каб са браць 

гро шы і да па маг чы. Бюд-

жэт ныя ар га ні за цыі і сі ла-

выя струк ту ры ра бі лі ўсё 
маг чы мае, каб пад тры маць 
сіс тэ му ахо вы зда роўя ў гэ-
ты час. Гэ та свед чыць, што 
мы мо жам аб' яд ноў вац ца і 
та му пе ра ма га ем. Ка лі мы 
ба чым ней кую праб ле му, 

на ша гра мад ства са спе ла, 

каб яе вы ра шыць спа кой на, 

кан са лі да ва на, ра зам. І мне 

гэ та вель мі па да ба ец ца.

Вель мі грэ ла ду шу, ка лі 

лю дзі пры яз джа лі ў баль ні-

цу і неш та ра бі лі для нас. 

Па мя таю, нам трэ ба бы ло 

за крыць ад квар ца вай лям-

пы, якая ўвесь час га рэ ла 

ў па коі для пе ра адзя ван ня, 

праз рыс тыя дзве ры рэ ані-

ма цыі. Прад стаў ні кі кам-

па ніі, якая вы ра ша ла гэ-

ту праб ле му, по тым яшчэ 

двой чы пры яз джа лі са мі і 

ка за лі: «Мы хо чам хоць не-

чым да па маг чы вам». Гэ та 

кра на ла на шы сэр цы і нам 

ха це ла ся пра ца ваць, гэ та 

на тхня ла.

Тое, што ра бо ту мед ра-
бот ні каў аца ні лі на леж ным 
чы нам, вель мі важ на. Бо 
хо чац ца зноў пра ца ваць, 
хо чац ца вы ра тоў ваць лю-
дзей, і ста но віц ца не страш-
на — ве даю, што за мной 
ста іць увесь на род Бе ла-
ру сі, які, ка лі неш та трэ ба, 
аб' яд на ец ца, да па мо жа, мы 
ўсё зро бім ра зам. Я вель мі 
ўдзяч ная сён няш ня му дню, 
вель мі ўдзяч ная бе ла рус кім 
лю дзям.

Мі лыя, да ра гія мае су-

ай чын ні кі, дзе б вы ні бы лі, 

я вам вель мі ўдзяч ная за 

тое, што вы бы лі по бач, за 

тое, што вы пад трым лі ва лі 

нас, вы кон ва лі на шы рэ ка-

мен да цыі! Я ду маю, што ўсё 

ў нас бу дзе доб ра».

Бы ло скла да на на са-

мрэч, пры зна ец ца член 

ма ні то рынга вай гру пы па 

COVІD-19, га лоў ная ме ды-

цын ская сяст ра Га рад ской 

клі ніч най ін фек цый най 

баль ні цы го ра да Мін ска 

Іры на ПА РЫ МОН.

«Лю дзі, якія ўчо ра бы лі 

хі рур га мі і кар ды ё ла га мі, 

вы му ша ныя бы лі ў адзін 

дзень стаць ін фек цы я ніс-

та мі. Ім трэ ба бы ло пад ка-

заць, да па маг чы. Але ўсе не 

прос та слу ха лі, а чу лі, што 

трэ ба ра біць, — рас ка за ла 
яна. — Так і пра ца ва лі. Усе 
з'яд на лі ся і пра ца ва лі як 
адзі ная ка ман да. Ла дзі лі ся 
ві дэа кан фе рэн цыі па ўсёй 
кра і не, усе бра лі ўдзел, за-
да ва лі пы тан ні, атрым лі ва лі 
ад ка зы. Мы мно гае пе ра-
ня лі ў за меж ных ка лег, але 
пры ста соў ва лі іх во пыт для 
ся бе і рас пра цоў ва лі ўлас-
ныя ме то ды кі.

Са мае скла да нае бы ло 
тое, што 24 га дзі ны ў су ткі 
зна хо дзіш ся на ра бо це: ні 

вы хад ных, ні ве ча роў, ні чо га, 

ні сям'і, ні дзя цей не ба чыш. 

Але ка лі па цы ен ты ачунь ва лі 

і дзя ка ва лі, усё акуп ля ла ся. 

На ша ма ні то рын га вая гру па 

аб' ез дзі ла ўсе рэ гі ё ны. Ка лі 

мы за хо дзі лі ў клі ні кі да па цы-

ен таў па гу та рыць, да ве дац ца, 

як яны ся бе ад чу ва юць, яны 

за мест ві тан ня ка за лі та кі 

шчы ры дзя куй, што ў нас слё-

зы на ва роч ва лі ся.

Ме дык — гэ та пры зван не, 

вы пад ко вых лю дзей ня ма ў 

ме ды цы не, але, ка лі б не та-

кая ка ла саль ная пад трым ка 

гра мад ства, ду маю, част ка 

ме ды каў бы зда ла ся. Пад-

трым ка звы чай ных лю дзей 

на да ва ла нам сі лы».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У тэ муУ тэ му

«У НАС САПРАЎДЫ НАРОДНАЯ МЕДЫЦЫНА»
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