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Жы хар ка аг ра га рад ка Луж кi звяр ну ла-

ся з аса бiс тым пы тан нем. Жан чы на ра ней 

атрым лi ва ла крэ дыт на рэ кан струк цыю до-

ма, ця пер ёй зноў па трэб ныя гро шы на гэ тыя 

ж мэ ты. Але па за ко не двой чы вы да ваць па-

доб ны крэ дыт нель га. «Раз бя ром ся з ва шай 

спра вай. Для гэ та га i iс ну юць пры ёмы, каб 

у та кой не стан дарт най сi ту а цыi зна хо дзiць 

ра шэн нi», — за ўва жыў Iгар Сер ге ен ка.

Звяр та лi ся лю дзi i з прось бай ад ра ман-

та ваць да ро гi. Жы хар вёс кi Ста лi ца ад iмя 

вяс коў цаў пра сiў за ас фаль та ваць гра вiй-

ную да ро гу Гер ма на вi чы — Пра мя ны даў-

жы нёй 2,5 кi ла мет ра. Уз ды ма ла ся пы тан не 

ра мон ту да ро гi да мо гi лак у аг ра га рад ку 

Вя лi кае Ся ло. Гэ та па ля вая да ро га, у не-

па гадзь па ёй нi прай сцi нi пра ехаць. У най-

блi жэй шы час яе пры вя дуць у па ра дак. 

У пер шым вы пад ку ра бо ты спат рэ бяц ца 

больш маш таб ныя, та му на ле-

та ма юць на мер пры сту пiць да 

рас пра цоў кi не аб ход най да ку мен та цыi.

На пры ём да кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi 

Прэ зi дэн та звяр ну ла ся больш за дзе сяць 

ча ла век. Пра сi лi ў тым лi ку да па маг чы вяр-

нуць па зы ча ныя ня доб ра сум лен на му знаё-

ма му гро шы i пры цяг нуць яго да ад каз-

нас цi, вы ра шыць зя мель ную спрэч ку. За-

кра на лi ся пы тан нi па ве лi чэн ня ма гут нас цi 

мяс цо вых элект ра се так для ацяп лен ня i 

га ра ча га во да за бес пя чэн ня з да па мо гай 

элект рыч нас цi ў пры ват ных да мах, вы дан-

ня кнi гi. Усе пы тан нi ўзя тыя на кант роль.

Пад вод зя чы вы нi кi су стрэ чы, Iгар Сер-

ге ен ка ад зна чыў, што Ад мi нiст ра цыя Прэ-

зi дэн та пра цяг вае пра во дзiць пры ёмы гра-

ма дзян. Сё ле та яе прад стаў нi кi ма юць на-

мер на ве даць усе ра ё ны Бе ла ру сi. «Пры ём 

у Шар каў шчы не па ка заў, што рай вы кан-

кам пры мае ме ры па вы ра шэн нi на дзён ных 

жыц цё вых праб лем жы ха роў. Сён ня пры ём 

атры маў ся раз на пла на вы, агуч ва лi ся тэ-

мы раз вiц ця бiз не су, ас фаль та ван ня ву лiц, 

вы дзя лен ня крэ ды таў для ра мон ту жыл ля, 

энер га за бес пя чэн ня. Част ка пы тан няў вы-

ра ша ла ся на мес цы, iн шыя бу дуць яшчэ 

вы ву чац ца», — рас ка заў Iгар Сер ге ен ка.

Ён на га даў, што ня даў на кi раў нiк дзяр-

жа вы пад пi саў рас па ра джэн не аб да дат-

ко вых ме рах па вы ра шэн нi ак ту аль ных 

пы тан няў жыц ця дзей нас цi на сель нiц тва. 

Пры ём у Шар каў шчы не па ка заў свое ча со-

васць та ко га да ку мен та, та му што ў зва ро-

тах лю дзей гу ча лi пра пi са ныя ў iм тэ мы.

Па вод ле Бел ТА.

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк

Са юз — гэ та 
не аб праг ма ты цы

За бес пя чэн не роў на сцi 
пра воў гра ма дзян 

i суб' ек таў гас па да ран ня — 
га лоў ны пры яры тэт у ра бо це 
аб ноў ле на га пар ла мен та 

Са юз най дзяр жа вы
Пра гэ та рас ка заў пад час се сii Пар ла-

менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii 

стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў На-

цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi Ула дзi мiр 

АНД РЭЙ ЧАН КА. Ён упэў не ны, што пар-

ла мен та ры ям не аб ход на пад во iць на ма-

ган нi па зняц цi штуч ных бар' е раў, пе ра-

адо лен нi не га тыў ных трэн даў у ганд лi, 

наф та га за вай сфе ры.

«Важ насць гэ тай за да чы ва ўмо вах пан дэ-

мii i су свет на га кры зi су, якi на рас тае, ро бiц-

ца вi да воч ная. На шы гра ма дзя не i эка но мi кi 

ма юць па трэ бу ў тым, каб жыц цё вяр ну ла ся 

ў нар маль ную плынь. Не аб ход на як ма га хут-

чэй з за ха ван нем усiх су праць э пi дэ мiч ных мер 

вы хо дзiць на паў на вар тас нае ад наў лен не аў-

та ма бiль ных, авiя цый ных i чы гу нач ных зно сiн, 

зняц це ўсiх аб ме жа ван няў ру ху гра ма дзян 

праз бе ла рус ка-ра сiй скую гра нi цу», — пра-

па на ваў Ула дзi мiр Анд рэй чан ка.

Чар го вая, 58-я се сiя Пар ла менц ка га схо ду 

ад бы ла ся ў рэ жы ме вi дэа кан фе рэн цыi. Пад-

час яе пры сут ныя за цвер дзi лi кан ды да ту ры 

но вых прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду 

ў гэ ты ор ган Са юз най дзяр жа вы. Ула дзi мiр 

Анд рэй чан ка быў абра ны на па са ду пер ша-

га на мес нi ка стар шы нi Пар ла менц ка га схо ду 

Са ю за Бе ла ру сi i Ра сii.

Са юз ную дзяр жа ву спi кер нiж няй па ла ты 

бе ла рус ка га пар ла мен та на зваў унi каль ным 

геа па лi тыч ным пра ек там, ад пас ля доў най 

рэа лi за цыi яко га за ле жаць рэ гi я наль ная бяс-

пе ка i бу ду чы ня на шых кра iн. Асаб лi вая ро ля 

ў iм на ле жыць пар ла мен та ры ям, якiя, як нi хто 

iн шы, усве дам ля юць: па спя хо вы са юз не маг-

чы ма па бу да ваць толь кi на праг ма ты цы.

Ула дзi мiр Анд рэй чан ка пад крэс лiў, што iн-

тэ гра цыя пра ду гледж вае раў на праўе ба коў: 

«Ня гле дзя чы на роз нi цу ў маш та бах на шых 

кра iн, ме на вi та раў на праў ныя са юз нiц кiя ад-

но сi ны ў ад ноль ка вай сту пе нi вы гад ныя для 

Бе ла ру сi i Ра сii, бо слу жаць рэ аль на му ўзмац-

нен ню аў та ры тэ ту, на рошч ван ню эка на мiч ных 

па тэн цы я лаў i за ха ван ню на цы я наль най куль-

тур най iдэн тыч нас цi на шых на ро даў. Iн тэ гра-

цыя — не са ма мэ та, а iн стру мент, якi да па ма-

гае нам за бяс печ ваць даб ра быт на сель нiц тва, 

вы со кую якасць жыц ця». Ме на вi та з гэ тых па-

зi цый бу дуць зы хо дзiць пар ла мен та рыi, фар-

мi ру ю чы па ра дак ра бо ты на перс пек ты ву.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў нi коў ад зна-

чыў, што ў дэ пу та таў на за па сi лi ся ня вы ка ры-

ста ныя рэ зер вы ва ўсiх сфе рах су пра цоў нiц-

тва. Са мае га лоў нае ў дзей нас цi Са ю за, па 

яго сло вах, — што гра ма дзя не Бе ла ру сi i Ра сii 

па вiн ны рэ аль на ад чу ваць эка на мiч ныя i са-

цы яль ныя вы го ды iн тэ гра цыi ў вы гля дзе рос ту 

даб ра бы ту, ума ца ван нi мi ру i ста бiль нас цi.

На се сii раз гле дзе лi так са ма вы ка нан не 

Пла на ме ра пры ем стваў Са юз най дзяр жа вы 

на 2019 — 2020 га ды, пры све ча ных 75-год дзю 

вы зва лен ня Бе ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц-

кiх за хоп нi каў i 75-год дзю Пе ра мо гi ў Вя лi кай 

Ай чын най вай не. На па рад ку дня па ся джэн ня 

так са ма бы лi i бюд жэт ныя пы тан нi.

Пар ла менц кая асамб лея АБ СЕ 
не на кi руе на гля даль нi каў 
на прэ зi дэнц кiя вы ба ры ў Бе ла русь

Пра гэ та жур на лiс там за явiў стар шы ня Па-

ста ян най ка мi сii па мiж на род ных спра вах 

Па ла ты прад стаў нi коў Анд рэй СА ВI НЫХ. 

Гэ та звя за на з эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цы яй.

«Я ўжо аб мяр коў ваў гэ та з Пар ла менц кай 

асамб ле яй АБ СЕ. Без умоў на, мы за цi каў ле ны 

ў за пра шэн нi на шых ка лег. Але Пар ла менц кая 

асамб лея АБ СЕ ўжо па ве да мi ла, што не змо-

жа на кi ра ваць сва iх на зi раль нi каў», — пра-

iнфар ма ваў ён.

Пы тан не пра тое, якiя за меж ныя ка ле гi пры-

едуць у час вы ба раў у Бе ла русь, па сло вах дэ-

пу та та, ця пер вы ра ша ец ца. Ёсць спа дзя ван нi 

ўба чыць у жнiў нi на элек та раль най кам па нii ў 

якас цi на гля даль нi каў прад стаў нi коў струк тур 

Са друж нас цi Не за леж ных Дзяр жаў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ, 
ДА РО ГI I ЖЫЛ ЛЁ

З та кi мi пы тан ня мi iш лi на пры ём да кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та ў Шар каў шчы не

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

Пер шыя на пры ём да Iга ра СЕР ГЕ ЕН КI звяр ну лi ся два iн вес та ры. 

У Шар каў шчы не яны хо чуць ад крыць до ма бу даў нi чы кам бi нат. Ужо 

на бы тыя пля цоў ка i бу ды нак пад вы твор часць кар кас ных да моў. 

Пра ект амаль га то вы. На за вод зе пла ну юць пра ца ўлад ка ваць 50-

60 ча ла век. У iн вес та раў га то вы бiз нес-план, ство ра ны пра ек ты да-

моў, пра пра ца ва ны рын кi за мя жой. Бiз нес ме ны про сяць да па мо гi 

ў да дат ко вым фi нан са ван нi i вы дзя лен нi срод каў з iн вест фон ду 

абл вы кан ка ма. Але праб ле ма ў тым, што з гэ тай кры нi цы гро шы 

мож на атры маць на куп лю аб ста ля ван ня, а яны па трэб ныя на бу даў-

нi ча-ман таж ныя ра бо ты. Усе за па зы чан нi пас ля за пус ку вы твор час цi 

iн вес та ры абя ца юць па сту по ва вяр нуць. Iгар Сер ге ен ка ад зна чыў, 

што пы тан не раз гле дзяць з пры цяг нен нем спе цы я лiс таў i да дуць 

ад каз. «Тэ ма важ ная. Ства ра юц ца ра бо чыя мес цы, та му ў рам ках 

за ко на да па мо жам вам», — ска заў ён.

«У нас па бу да ва ная сiс тэ-

ма, якая за бяс печ вае ака-

зан не на сель нiц тву кар-

дыя ла гiч най да па мо гi па 

су свет ных стан дар тах», — 

за явiў жур на лiс там на мес-

нiк прэм' ер-мiнiст ра Iгар 

Пет ры шэн ка па вы нi ках 

на вед ван ня РНПЦ «Кар-

дыя ло гiя».

Вi цэ-прэм' ер агле дзеў дыя-

г нас тыч ны i ля чэб ны кор пу-

сы, ад дзя лен нi анес тэ зi я ло гii i 

рэ анi ма цыi, функ цы я наль най 

ды яг нос ты кi, ан гi яг ра фiч ныя 

апе ра цый ныя i па на зi раў за бу-

даў нiц твам кор пу са гiб рыд най 

сар дэч на-са су дзiс тай хi рур гii.

Ства рэн не цэнт ра гiб рыд-

най кар дыя хi рур гii ўклю ча нае 

ў Дзяр жаў ную пра гра му iна ва-

цый на га раз вiц ця Бе ла ру сi на 

2016—2020 га ды. Бу даў нiц тва 

но ва га кор пу са па ча ло ся вяс-

ной гэ та га го да, за вяр шэн не 

за пла на ва на на 2024 га ды.

«Усё змя ня ец ца ў гэ тым 

све це, як, зрэш ты, i па ды хо ды 

ў кар дыя хi рур гii, — рас ка заў 

жур на лiс там ды рэк тар РНПЦ 

«Кар дыя ло гiя» Аляк сандр 

МРО ЧАК. — Ка лi ра ней гэ та 

бы лi ад кры тыя апе ра цыi, то 

сён ня тэх на ло гii да юць маг чы-

масць праз ма лы раз рэз або 

на ват пунк цыю пра вес цi ў сэр-

ца кла пан. Раз мо ва пра тое, 

каб маг чы мас цi ажыц цяў лен-

ня та ко га ро ду апе ра цый бы лi 

ў га лоў на га сар дэч на га цэнт ра 

кра i ны. Для гэ та га не аб ход-

ны ад па вед ныя ар хi тэк тур ныя 

ра шэн нi i аб ста ля ван не, што 

ўва саб ля ец ца ў но вым бу дын-

ку, — гэ та перс пек ты ва на мно-

гiя га ды».

Прын цы по вае ад роз нен не 

гiб рыд ных апе ра цый ных — 

на яў насць аб ста ля ван ня для 

вiзу а лi за цыi. Для кар дыя хi рур-

гаў гэ та су час ныя ан гi ёг ра фы, 

больш бяс печ ныя, чым апа ра-

ты па пя рэд ня га па ка лен ня. Но-

выя пры бо ры ва ло да юць яшчэ 

i функ цы яй кам п'ю тар най та-

маг ра фii. Гэ та да зва ляе хi рур гу 

дак лад на пла на ваць ход апе-

ра цыi i з улi кам ню ан саў, якiя 

ўзнi ка юць на хi рур гiч ным ста ле, 

змя няць сваю так ты ку.

Па сло вах Аляк санд ра Мро-

ча ка, гiб рыд ныя апе ра цыi мо-

гуць пра хо дзiць на ват ка лi па-

цы ент у пры том нас цi, пад мяс-

цо вай анес тэ зi яй, што змян шае 

ры зы ку ля таль ных вы нi каў, за-

бяс печ вае больш па спя хо вую 

рэ абi лi та цыю i больш хут кае 

вяр тан не да нар маль на га жыц-

ця i ра бо ты.

Ця пер у Бе ла ру сi мож на 

атры маць прак тыч на лю бую 

кар дыя ла гiч ную да па мо гу, 

больш за тое — не толь кi ў 

Мiн ску, але i аб лас ных цэнт рах. 

«Прак тыч на ўся сар дэч ная па-

та ло гiя кан цэнт ру ец ца ў нас, — 

рас ка заў Аляк сандр Мро чак. — 

Ёсць не ка то рыя кi рун кi, вель мi 

вуз кiя, дзе мы не ма ем да стат-

ко ва га во пы ту, бо та кiх па цы-

ен таў у нас ня шмат. Та ды да ём 

зго ду, каб та ко га па цы ен та ля-

чы лi за мя жой. Але, па-мой му, 

за апош нiя пяць га доў нi хто за 

мя жу ля чыц ца не з'яз джаў».

Ра ней вя лi кая коль касць 

хво рых на арыт мiю бе ла ру саў 

вы му ша на бы ла ехаць па ля-

чэн не ў Лiт ву, сён ня ай чын ныя 

ўра чы ўсе апе ра цыi па на ладж-

ван нi рыт му ро бяць са ма стой-

на i на ват у не чым пе ра гна лi 

лi тоў скiх ка лег, ка жа ды рэк тар 

цэнт ра.

РНПЦ «Кар дыя ло гiя» ро-

бiць 3378 апе ра цый у год, i гэ-

та менш за па ло ву ад агуль най 

коль кас цi апе ра цый на сэр цы 

па кра i не. Пер шая на цы я наль-

ная пра гра ма па дэ ма гра фiч-

най бяс пе цы пра ду гледж ва ла 

ад крыц цё ад дзя лен няў кар дыя-

хi рур гii ў аб лас ных цэнт рах. Ця-

пер яны да сяг ну лi та ко га ўзроў-

ню, што ро бяць боль шую част-

ку хi рур гiч на га ля чэн ня. РНПЦ 

бя рэ са мыя скла да ныя вы пад кi, 

а ка лi хво ры не транс пар та бель-

ны, бры га да ста лiч ных ура чоў 

вы яз джае ў рэ гi ён.

З 2009 го да ў Бе ла ру сi пра-

вод зяц ца апе ра цыi па транс-

план та цыi сэр ца. З та го ча су i да 

па чат ку гэ та га го да вы ка на на 

367 та кiх апе ра цый, у тым лi-

ку 76 — за меж ным па цы ен там. 

Транс план та цыя — га лоў ны 

ар ты кул экс пар ту па слуг РНПЦ 

«Кар дыя ло гiя». Сю ды пры яз-

джа лi па да па мо гу з 21 кра i ны 

Еў ро пы, Ка на ды, ЗША, Ве не су-

э лы, Ку бы, Iз ра i ля, кра iн пост-

са вец кай пра сто ры. А Укра i на 

пад пi са ла да мо ву на ўзроў нi 

Мiнiс тэр ства ахо вы зда роўя i 

на ват аван суе апла ту на пе рад.

«Па вы нi ках мi ну ла га го да экс-

парт па слуг РНПЦ «Кар дыя ло гiя» 

склаў больш за 1,8 мiль ё на до ла-

раў», — па ве да мiў Iгар Пет ры шэн-

ка жур на лiс там i вы ка заў над зею, 

што з уво дам но вых апе ра цый ных 

ужо ў жнiў нi гэ та га го да, а паз ней 

i но ва га кор пу са, вы рас це аб'ём 

ака зан ня да па мо гi i бе ла ру сам, 

i за меж ным па цы ен там.

На су стрэ чы з вi цэ-прэм'е-

рам кар ды ё ла гi за кра ну лi i 

праб лем ныя пы тан нi, з якi мi 

су ты ка юц ца, — та кiя, у пры ват-

нас цi, як тэх на ла гiч ная бяс пека. 

«Вель мi вя лi кая коль касць рас-

ход ных ма тэ ры я лаў за бяс печ-

вае гiб рыд ную хi рур гiю i вя лi кiя 

кар дыя ла гiч ныя апе ра цыi, — 

рас ка заў прад стаў нi ку ўра да 

ды рэк тар РНПЦ. — На жаль, 

амаль усё гэ та iм парт нае. Пы-

тан не ўжо ўзнi ма ла ся, але па-

куль бес па спя хо ва». Ёсць два 

прад пры ем ствы, якiя сён ня 

рэ аль на аказ ва юць да па мо гу 

кар дыя хi рур гам, але гэ та га не-

да стат ко ва.

Вi цэ-прэм' ер ад зна чыў, што 

ўсе праб лем ныя пы тан нi бу дуць 

узя тыя кi раў нiц твам кра i ны пад 

ува гу.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Знi зiць iм парт 
i змен шыць коль касць хва роб

Вi цэ-прэм' ер Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА азна ё мiў ся з раз вiц цём кар дыя ла гiч най служ бы кра i ны

Ва ўра дзеВа ўра дзе

Фота БелТА.
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.


