Саюз — гэта
не аб прагматыцы
Забеспячэнне роўнасцi
правоў грамадзян
i суб'ектаў гаспадарання —
галоўны прыярытэт у рабоце
абноўленага парламента
Саюзнай дзяржавы
Пра гэта расказаў падчас сесii Парламенцкага сходу Саюза Беларусi i Расii
старшыня Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Беларусi Уладзiмiр
АНДРЭЙЧАНКА. Ён упэўнены, што парламентарыям неабходна падвоiць намаганнi па зняццi штучных бар'ераў, пераадоленнi негатыўных трэндаў у гандлi,
нафтагазавай сферы.
«Важнасць гэтай задачы ва ўмовах пандэмii i сусветнага крызiсу, якi нарастае, робiцца вiдавочная. Нашы грамадзяне i эканомiкi
маюць патрэбу ў тым, каб жыццё вярнулася
ў нармальную плынь. Неабходна як мага хутчэй з захаваннем усiх супрацьэпiдэмiчных мер
выходзiць на паўнавартаснае аднаўленне аўтамабiльных, авiяцыйных i чыгуначных зносiн,
зняцце ўсiх абмежаванняў руху грамадзян
праз беларуска-расiйскую гранiцу», — прапанаваў Уладзiмiр Андрэйчанка.
Чарговая, 58-я сесiя Парламенцкага сходу
адбылася ў рэжыме вiдэаканферэнцыi. Падчас яе прысутныя зацвердзiлi кандыдатуры
новых прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
ў гэты орган Саюзнай дзяржавы. Уладзiмiр
Андрэйчанка быў абраны на пасаду першага намеснiка старшынi Парламенцкага сходу
Саюза Беларусi i Расii.
Саюзную дзяржаву спiкер нiжняй палаты
беларускага парламента назваў унiкальным
геапалiтычным праек там, ад паслядоўнай
рэалiзацыi якога залежаць рэгiянальная бяспека i будучыня нашых краiн. Асаблiвая роля
ў iм належыць парламентарыям, якiя, як нiхто
iншы, усведамляюць: паспяховы саюз немагчыма пабудаваць толькi на прагматыцы.
Уладзiмiр Андрэйчанка падкрэслiў, што iнтэграцыя прадугледжвае раўнапраўе бакоў:
«Нягледзячы на рознiцу ў маштабах нашых
краiн, менавiта раўнапраўныя саюзнiцкiя адносiны ў аднолькавай ступенi выгадныя для
Беларусi i Расii, бо служаць рэальнаму ўзмацненню аўтарытэту, нарошчванню эканамiчных
патэнцыялаў i захаванню нацыянальнай культурнай iдэнтычнасцi нашых народаў. Iнтэграцыя — не самамэта, а iнструмент, якi дапамагае нам забяспечваць дабрабыт насельнiцтва,
высокую якасць жыцця». Менавiта з гэтых пазiцый будуць зыходзiць парламентарыi, фармiруючы парадак работы на перспектыву.
Старшыня Палаты прадстаўнiкоў адзначыў, што ў дэпутатаў назапасiлiся нявыкарыстаныя рэзервы ва ўсiх сферах супрацоўнiцтва. Самае галоўнае ў дзейнасцi Саюза, па
яго словах, — што грамадзяне Беларусi i Расii
павiнны рэальна адчуваць эканамiчныя i сацыяльныя выгоды iнтэграцыi ў выглядзе росту
дабрабыту, умацаваннi мiру i стабiльнасцi.
На сесii разгледзелi таксама выкананне
Плана мерапрыемстваў Саюзнай дзяржавы
на 2019 — 2020 гады, прысвечаных 75-годдзю
вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў i 75-годдзю Перамогi ў Вялiкай
Айчыннай вайне. На парадку дня пасяджэння
таксама былi i бюджэтныя пытаннi.

Парламенцкая асамблея АБСЕ
не накiруе наглядальнiкаў
на прэзiдэнцкiя выбары ў Беларусь
Пра гэта журналiстам заявiў старшыня Пастаяннай камiсii па мiжнародных справах
Палаты прадстаўнiкоў Андрэй САВIНЫХ.
Гэта звязана з эпiдэмiялагiчнай сiтуацыяй.
«Я ўжо абмяркоўваў гэта з Парламенцкай
асамблеяй АБСЕ. Безумоўна, мы зацiкаўлены
ў запрашэннi нашых калег. Але Парламенцкая
асамблея АБСЕ ўжо паведамiла, што не зможа накiраваць сваiх назiральнiкаў», — праiнфармаваў ён.
Пытанне пра тое, якiя замежныя калегi прыедуць у час выбараў у Беларусь, па словах дэпутата, цяпер вырашаецца. Ёсць спадзяваннi
ўбачыць у жнiўнi на электаральнай кампанii ў
якасцi наглядальнiкаў прадстаўнiкоў структур
Садружнасцi Незалежных Дзяржаў.
Марыя ДАДАЛКА.

2

НАДЗЁННАЕ

Блiзкая ўлада

9 ліпеня 2020 г.

ВЫТВОРЧАСЦЬ,
ДАРОГI I ЖЫЛЛЁ

З такiмi пытаннямi iшлi на прыём да кiраўнiка Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта ў Шаркаўшчыне
Першыя на прыём да Iгара СЕРГЕЕНКI звярнулiся два iнвестары.
У Шаркаўшчыне яны хочуць адкрыць домабудаўнiчы камбiнат. Ужо
набытыя пляцоўка i будынак пад вытворчасць каркасных дамоў.
Праект амаль гатовы. На заводзе плануюць працаўладкаваць 5060 чалавек. У iнвестараў гатовы бiзнес-план, створаны праекты дамоў, прапрацаваны рынкi за мяжой. Бiзнесмены просяць дапамогi
ў дадатковым фiнансаваннi i выдзяленнi сродкаў з iнвестфонду
аблвыканкама. Але праблема ў тым, што з гэтай крынiцы грошы
можна атрымаць на куплю абсталявання, а яны патрэбныя на будаўнiча-мантажныя работы. Усе запазычаннi пасля запуску вытворчасцi
iнвестары абяцаюць паступова вярнуць. Iгар Сергеенка адзначыў,
што пытанне разгледзяць з прыцягненнем спецыялiстаў i дадуць
адказ. «Тэма важная. Ствараюцца рабочыя месцы, таму ў рамках
закона дапаможам вам», — сказаў ён.
Жыхарка аграгарадка Лужкi звярнулася з асабiстым пытаннем. Жанчына раней
атрымлiвала крэдыт на рэканструкцыю дома, цяпер ёй зноў патрэбныя грошы на гэтыя
ж мэты. Але па законе двойчы выдаваць падобны крэдыт нельга. «Разбяромся з вашай
справай. Для гэтага i iснуюць прыёмы, каб
у такой нестандартнай сiтуацыi знаходзiць
рашэннi», — заўважыў Iгар Сергеенка.
Звярталiся людзi i з просьбай адрамантаваць дарогi. Жыхар вёскi Сталiца ад iмя
вяскоўцаў прасiў заасфальтаваць гравiйную дарогу Германавiчы — Прамяны даўжынёй 2,5 кiламетра. Уздымалася пытанне
рамонту дарогi да могiлак у аграгарадку
Вялiкае Сяло. Гэта палявая дарога, у непагадзь па ёй нi прайсцi нi праехаць. У найблiжэйшы час яе прывядуць у парадак.
У першым выпадку работы спатрэбяцца

больш маштабныя, таму налета маюць намер прыступiць да
распрацоўкi неабходнай дакументацыi.
На прыём да кiраўнiка Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта звярнулася больш за дзесяць
чалавек. Прасiлi ў тым лiку дапамагчы вярнуць пазычаныя нядобрасумленнаму знаёмаму грошы i прыцягнуць яго да адказнасцi, вырашыць зямельную спрэчку. Закраналiся пытаннi павелiчэння магутнасцi
мясцовых электрасетак для ацяплення i
гарачага водазабеспячэння з дапамогай
электрычнасцi ў прыватных дамах, выдання кнiгi. Усе пытаннi ўзятыя на кантроль.
Падводзячы вынiкi сустрэчы, Iгар Сергеенка адзначыў, што Адмiнiстрацыя Прэзiдэнта працягвае праводзiць прыёмы грамадзян. Сёлета яе прадстаўнiкi маюць намер наведаць усе раёны Беларусi. «Прыём
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у Шаркаўшчыне паказаў, што райвыканкам прымае меры па вырашэннi надзённых
жыццёвых праблем жыхароў. Сёння прыём
атрымаўся разнапланавы, агучвалiся тэмы развiцця бiзнесу, асфальтавання вулiц,
выдзялення крэдытаў для рамонту жылля,
энергазабеспячэння. Частка пытанняў вырашалася на месцы, iншыя будуць яшчэ
вывучацца», — расказаў Iгар Сергеенка.
Ён нагадаў, што нядаўна кiраўнiк дзяржавы падпiсаў распараджэнне аб дадатковых мерах па вырашэннi ак туальных
пытанняў жыццядзейнасцi насельнiцтва.
Прыём у Шаркаўшчыне паказаў своечасовасць такога дакумента, таму што ў зваротах людзей гучалi прапiсаныя ў iм тэмы.
Паводле БелТА.

Знiзiць iмпарт
i зменшыць колькасць хвароб

Ва ўрадзе

Вiцэ-прэм'ер Iгар ПЕТРЫШЭНКА азнаёмiўся з развiццём кардыялагiчнай службы краiны
«У нас пабудаваная сiстэма, якая забяспечвае аказанне насельнiцтву кардыялагiчнай дапамогi па
сусветных стандартах», —
заявiў журналiстам намеснiк прэм'ер-мiнiстра Iгар
Петрышэнка па вынiках
наведвання РНПЦ «Кардыялогiя».
Вiцэ-прэм'ер агледзеў дыягнас тычны i лячэбны корпусы, аддзяленнi анестэзiялогii i
рэанiмацыi, функцыянальнай
дыягнос тыкi, ангiяграфiчныя
аперацыйныя i паназiраў за будаўнiцтвам корпуса гiбрыднай
сардэчна-сасудзiстай хiрургii.
Стварэнне цэнтра гiбрыднай кардыяхiрургii ўключанае
ў Дзяржаўную праграму iнавацыйнага развiцця Беларусi на
2016—2020 гады. Будаўнiцтва
новага корпуса пачалося вясной гэтага года, завяршэнне
запланавана на 2024 гады.
«Усё змя ня ец ца ў гэ тым
свеце, як, зрэшты, i падыходы
ў кардыяхiрургii, — расказаў
журналiстам дырэктар РНПЦ
«Кар дыя ло гiя» Аляк сандр
МРОЧАК. — Калi раней гэта
былi адкрытыя аперацыi, то
сёння тэхналогii даюць магчымасць праз малы разрэз або
нават пункцыю правесцi ў сэрца клапан. Размова пра тое,
каб магчымасцi ажыццяўлення такога роду аперацый былi
ў галоўнага сардэчнага цэнтра
краiны. Для гэтага неабходны адпаведныя архiтэктурныя
рашэннi i абсталяванне, што
ўвасабляецца ў новым будынку, — гэта перспектыва на многiя гады».
Прынцыповае адрозненне
гiб рыд ных апе ра цый ных —
наяўнасць абсталявання для
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Парламенцкi дзённiк

вiзуалiзацыi. Для кардыяхiрургаў гэта сучасныя ангiёграфы,
больш бяспечныя, чым апараты папярэдняга пакалення. Новыя прыборы валодаюць яшчэ
i функцыяй камп'ютарнай тамаграфii. Гэта дазваляе хiрургу
дакладна планаваць ход аперацыi i з улiкам нюансаў, якiя
ўзнiкаюць на хiрургiчным стале,
змяняць сваю тактыку.
Па словах Аляксандра Мрочака, гiбрыдныя аперацыi могуць праходзiць нават калi пацыент у прытомнасцi, пад мясцовай анестэзiяй, што змяншае
рызыку лятальных вынiкаў, забяспечвае больш паспяховую
рэабiлiтацыю i больш хуткае
вяртанне да нармальнага жыцця i работы.
Ця пер у Бе ла ру сi мож на
атрымаць прак тычна любую
кар дыя ла гiч ную да па мо гу,
больш за тое — не толькi ў
Мiнску, але i абласных цэнтрах.
«Практычна ўся сардэчная паталогiя канцэнтруецца ў нас, —
расказаў Аляксандр Мрочак. —
Ёсць некаторыя кiрункi, вельмi
вузкiя, дзе мы не маем дастат-

ковага вопыту, бо такiх пацыентаў у нас няшмат. Тады даём
згоду, каб такога пацыента лячылi за мяжой. Але, па-мойму,
за апошнiя пяць гадоў нiхто за
мяжу лячыцца не з'язджаў».
Ра ней вя лi кая коль касць
хворых на арытмiю беларусаў
вымушана была ехаць па лячэнне ў Лiтву, сёння айчынныя
ўрачы ўсе аперацыi па наладжваннi рытму робяць самастойна i нават у нечым перагналi
лiтоўскiх калег, кажа дырэктар
цэнтра.
РНПЦ «Кар дыя ло гiя» робiць 3378 аперацый у год, i гэта менш за палову ад агульнай
колькасцi аперацый на сэрцы
па краiне. Першая нацыянальная праграма па дэмаграфiчнай бяспецы прадугледжвала
адкрыццё аддзяленняў кардыяхiрургii ў абласных цэнтрах. Цяпер яны дасягнулi такога ўзроўню, што робяць большую частку хiрургiчнага лячэння. РНПЦ
бярэ самыя складаныя выпадкi,
а калi хворы нетранспартабельны, брыгада сталiчных урачоў
выязджае ў рэгiён.

З 2009 года ў Беларусi праводзяцца аперацыi па трансплантацыi сэрца. З таго часу i да
пачатку гэтага года выканана
367 такiх аперацый, у тым лiку 76 — замежным пацыентам.
Трансплантацыя — галоўны
артыкул экспарту паслуг РНПЦ
«Кардыялогiя». Сюды прыязджалi па дапамогу з 21 краiны
Еўропы, Канады, ЗША, Венесуэлы, Кубы, Iзраiля, краiн постсавецкай прасторы. А Украiна
падпiсала дамову на ўзроўнi
Мiнiстэрства аховы здароўя i
нават авансуе аплату наперад.
«Па вынiках мiнулага года экспарт паслуг РНПЦ «Кардыялогiя»
склаў больш за 1,8 мiльёна долараў», — паведамiў Iгар Петрышэнка журналiстам i выказаў надзею,
што з уводам новых аперацыйных
ужо ў жнiўнi гэтага года, а пазней
i новага корпуса, вырасце аб'ём
аказання дапамогi i беларусам,
i замежным пацыентам.
На сустрэчы з вiцэ-прэм'ерам кар ды ё ла гi за кра нулi i
праблемныя пытаннi, з якiмi
сутыкаюцца, — такiя, у прыватнасцi, як тэхналагiчная бяспека.
«Вельмi вялiкая колькасць расходных матэрыялаў забяспечвае гiбрыдную хiрургiю i вялiкiя
кардыялагiчныя аперацыi, —
расказаў прадстаўнiку ўрада
дырэктар РНПЦ. — На жаль,
амаль усё гэта iмпартнае. Пытанне ўжо ўзнiмалася, але пакуль беспаспяхова». Ёсць два
прад пры ем ствы, якiя сён ня
рэальна аказваюць дапамогу
кардыяхiрургам, але гэтага недастаткова.
Вiцэ-прэм'ер адзначыў, што
ўсе праблемныя пытаннi будуць
узятыя кiраўнiцтвам краiны пад
увагу.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

