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На вопросы — компетентно
18 марта с 16.00 до 17.00 состоятся «прямые теле-

фонные линии»:
с начальником отдела идеологической работы, культу-

ры и по делам молодёжи Жабинковского райисполкома 
ВЕРОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ БОРТНИК, тел. 35-4-77,

с начальником отдела землеустройства Жабинковского 
райисполкома 

ЛИЛИЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ СОКОЛОВОЙ, тел. 37-2-27,
с начальником отдела экономики Жабинковского рай-

исполкома 
ЛАРИСОЙ СТЕПАНОВНОЙ СНЕЖКО, тел. 35-6-78.

18 марта с 10.00 до 11.00 состоится «прямая теле-
фонная линия» с директором ОАО «Жабинковский ком-
бикормовый завод» 

ИГОРЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ЛОБОДОЙ.
Контактный телефон 3-50-90.

19 марта с 8.00 до 10.00 состоится «прямая телефон-
ная линия» с главным врачом УЗ «Жабинковская ЦРБ» 

ИОСИФОМ ЮЗЕФОВИЧЕМ ОРЛОВЦОМ.
Контактный телефон 35-1-52.

19 марта с 9.00 до 11.00 состоится «прямая теле-
фонная линия» председателя Жабинковского районного 
Совета депутатов 

АНАТОЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ШОЛТАНЮКА.
Контактный телефон 35-0-31.

20 марта с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефон-
ная линия» с заместителем начальника Жабинковского 
районного отдела по чрезвычайным ситуациям по опе-
ративно-тактической работе 

АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ КУЛИКОМ.
Контактный телефон 60-5-11.

Напярэдадні Дня Канстытуцыі дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублікі Беларусь Жанна Стаціўка ў чарговы раз наведала Жабінку. На гэты 
раз месцам сустрэчы стала раённая бальніца, дзе Жанна Уладзіміраўна падзялілася 
сваімі ўражаннямі ад VI Усебеларускага народнага сходу і распавяла пра дзейнасць 
айчыннага парламента. 

ДЭПУТАТ У АКРУЗЕ 

Закон рухаецца 
следам за жыццём 

20 марта с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с замести-
телем председателя Брестского областного исполнительного комитета 

ГОРОДЕЦКИМ ДМИТРИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ
по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, 

придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты 
прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе свое-
временности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности 
продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, 
интеллектуальной собственности и др. 

Контактный телефон (80162)21-31-21.

В субботу, 20 марта, с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» 
с председателем Жабинковского райисполкома ВИТАЛИЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 
КУЛАКОМ, тел. 35-2-30,

с председателем Ракитницкого сельисполкома
ВАЛЕРИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ АНДРЕЮКОМ, тел. (8033)381-43-65,
с председателем Озятского сельисполкома 
ЛАРИСОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ХАРС, тел. 33-5-05,
с исполняющим обязанности председателя Хмелевского сельисполкома 
АНДРЕЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ ЛАГОТОЙ, тел. (8029)746-14-58,  
с председателем Жабинковского сельисполкома 
НИКОЛАЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ ГОЛОВЕЙКО, тел. (8033)374-75-64,
с управляющим делами Кривлянского сельисполкома
ВАЛЕНТИНОЙ АДАМОВНОЙ РУБАШЕВСКОЙ, тел. (8033)697-75-05,  
с председателем Ленинского сельисполкома
НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ЛУГОВСКИМ, тел. (8029)796-55-06,  
с управляющим делами Степанковского сельисполкома 
НИНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ МАКАРЕНКО, тел. (8033)608-25-15.

20 марта, с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с началь-
ником учреждения «Жабинковская районная ветеринарная станция», главным 
ветеринарным врачом, главным государственным ветеринарным инспектором 
Жабинковского района

МИХАИЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ ЧИРУКОМ. Контактный телефон 32-1-46.

Во вторник, 23 марта, состо-
ится «прямая телефонная линия» 
с начальником УВД Брестского 
облисполкома генерал-майором 
милиции 

АЛЕКСАНДРОМ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ 

АСТРЕЙКО.
Вопросы, касающиеся обеспе-

чения личной и имущественной 
безопасности, своевременного 
реагирования на сообщения о про-
исшествиях, охраны обществен-
ного порядка, обеспечения безо-
пасности дорожного движения, 
гражданства и миграции, можно 
будет задать с 10.00 до 12.00 по 
телефону (80162)27-57-57.

23 марта с 9.00 до 10.00 
состоится «прямая телефонная 
линия» с начальником ПМК-19 УП 
«Брестводстрой» 

СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ 
КУЗЬМУКОМ.

Контактный телефон 6-33-69.

26 марта с 17.00 до 18.00 
состоится «прямая телефонная 
линия» с директором ОАО «Ма-
теевичи»

НИКОЛАЕМ ИВАНОВИЧЕМ 
КОВАЛЬЧИКОМ.

Контактный телефон 
(+375 33)605-36-46.

П радстаўляючы госцю, 
галоўны ўрач Жабінкаўскай 
ЦРБ Іосіф Арлавец нагадаў, што 
Жанна Уладзіміраўна ўжо двой-
чы абіралася ў беларускі парла-
мент ад Белавежскай акругі. У 
яе ўваходзіць і Жабінкаўшчына, 
таму ў адносінах да Жанны 
Стац іўка  пасуе  вызначэн -
не “наш дэпутат”. Увогуле, 
акруга ахоплівае Камянецкі, 
Маларыцкі і Жабінкаўскі раёны, 
дзе налічваецца каля 61 тысячы 
выбаршчыкаў. Падчас апошняга 
волевыяўлення ў лістападзе 
2019 года большасць іх зноў 
аддалі свае галасы за Жанну 
Уладзіміраўну, чым пацвердзілі 
яе мандат на наступны тэрмін. 

Затым Іосіф Юзэфавіч зазна-
чыў: жабінкаўскія медыкі пры-
маюць актыўны ўдзел у бараць-
бе з кавідам. У выніку яны зай-
мелі ўзнагароды на раённым, 
абласным і рэспубліканскім 
узроўнях. Хоць небяспечная хва-
роба, на думку галоўнага ўрача 
раённай бальніцы, і ідзе на спад, 
але расслабляцца няма часу, 
тым больш, што на тэрыторыі 
Беларусі выяўлены новы, так 
званы брытанскі, штам віруса. 

Гэтыя словы, са свайго боку, 
падтрымала госця, якая прыгада-
ла, як на VI Усебеларускім народ-
ным сходзе мінулы год слушна 
быў названы годам мужнасці 
айчынных медыкаў. 

Нагадаем, у Палаце прад-
стаўнікоў Нацыянальнага сходу 
краіны Жанна Стаціўка непас-
рэдна займаецца сацыяльнымі 
пытаннямі, з’яўляецца намеснікам 

старшыні адпаведнай парламенц-
кай камісіі. Таму выступоўца 
засяродзілася на блізкай для 
сябе тэме, прынамсі, працы 
парламентарыяў у адносінах да 
медыцынскай сферы. 

Вядома, што сацыяльны напра-
мак заўсёды быў і застаецца пры-
ярытэтным у дзейнасці народных 
абраннікаў. Чырвонай ніццю праз 
заканадаўчую працу праходзяць 
пытанні стварэння камфортных 
умоў для жыцця грамадзян, іх 
дабрабыту, адукацыі і, вядома, 
аховы здароўя — адным словам, 
усё тое, што перш-наперш хва-
люе гараджан і вяскоўцаў. 

Жанна Уладзіміраўна падзя-
лілася, як далей будзе ажыц-
цяўляцца заканатворчая дзей-
насць. Прынамсі, на верасень 
запланаваны разгляд прававога 
рэгулявання дыстанцыйна ад-
даленай працы. Карэкціроўкі 

патрэбныя, лічыць дэпутат, 
да гэтага падштурхнуў, між 
іншым,  анал і з  няпростай 
эпідэміялагічнай сітуацыі. Канеч-
не, урачам праводзіць аперацыі 
на адлегласці не атрымаецца, 
аднак існуе дастаткова шмат 
спецыяльнасцяў, якія могуць па-
спяхова выконваць работу дома. 

Асаблівую зацікаўленасць у 
медыкаў выклікалі каментарыі 
дэпутата, якія тычыліся новага 
Закона Рэспублікі Беларусь “Аб 
ахове здароўя”. Ён прыняты 
парламентарыямі напрыкан-
цы мінулай восені і ўступае ў 
сілу менш чым праз паўгода. 
Відавочна, час не стаіць на 
месцы, і ў такую важную сферу, 
як медыцына, прыйшло столькі 
змен, што новы закон стаў про-
ста неабходным. Ён адпавядае 
найноўшым зменам, рухаецца 
следам за жыццём. 

Ж а н н а  С т а ц і ў к а  к о р а т -
ка пералічыла толькі нека-
торыя палажэнні, якія былі 
адкарэкціраваны або істотна 
дапоўнены і перапрацаваны. На-
завем некаторыя. 

Пасля таго, як закон стане 
часткай нашага жыцця, дзён-
ныя стацыянары пачнуць за-
бяспечвацца медыкаментамі за 
кошт рэспубліканскага бюджэту. 
Уводзіцца працэдура акрэдытацыі 
медыцынскіх устаноў. Нават у 
раённых бальніцах і паліклініках 

тыцы ў час пандэміі, калі ўрачы 
розных спецыяльнасцяў па волі 
абставінаў, змагаючыся з хваро-
бай, станавіліся інфекцыяністамі. 

На заканадаўчым узроўні 
будуць замацаваны навацыі 
апошніх гадоў, у тым ліку 
такія цывілізаваныя формы 
абслугоўвання, як электронная 
медкарта ды электронны талон. 
Гэта дазволіць і старым, і малым 
не стаяць у чэргах, як цяпер. 
Стане звычайнай з’явай так зва-
ная “Клапатлівая паліклініка”, 
здольная, так бы мовіць, дайсці 
да кожнага пацыента. Ну і ка-
нечне, тэлемедыцына — за ёй 
будучыня! 

Асаблівым клопатам у дзяр-
жаве ахоплена сям’я — пер-
шасная і вельмі важная ячэй-
ка грамадства. Каб яна яшчэ 
больш умацоўвалася, як раска-
зала дэпутат, распрацоўваецца 
праграма “Шматдзетная Бе-
ларусь”. Прыемна зазначыць, 
што на Брэстчыне самы вялікі 
каэфіцыент нараджальнасці ў 
краіне. У Беларусі практычна 
не існуе смяротнасці сярод 
немаўлят. Разам з тым, патрэбна 
стымуляваць з’яўленне ў мала-
дых сем’ях не толькі трэцяга, як 
гэта робіцца зараз, але і другога 
дзіцяці. 

Ужо 2 красавіка беларускі 
парламент зноў сабярэцца на 
чарговую вясновую сесію. На-
перадзе шмат заканадаўчай 
дзейнасці, у тым ліку дапрацоўка 
вельмі важнага закона, які ты-
чыцца інвалідаў і іх сацыяльнай 
інтэграцыі ў грамадстве. Дэпута-
ты стараюцца ўлічыць інтарэсы 
ўсіх груп людзей, перад якімі 
жыццёвыя абставіны ўзвялі 
сапраўдныя бар’еры. Яны штод-
ня змагаюцца з праблемамі, і 
абавязак народных абраннікаў 
зрабіць усё, што ад іх залежыць, 
каб закон і права дапамагалі 
людзям з абмежаванымі маг-
чымасцямі рэалізаваць у жыцці 
свае здольнасці, атрымаць на-
лежную адукацыю, працу, ля-
чэнне. 

Анатоль БЕНЗЯРУК 
Фота аўтара

у век інтэрнэту стане магчы-
мым праводзіць кансультацыі 
са свяціламі айчыннай навукі. 
Узнікне сацыяльны дзяржаўны 
заказ, які пачнуць праводзіць 
на конкурснай аснове. Гэта 
дазволіць, напрыклад, аказваць 
медыка-сацыяльную дапамогу 
дома не толькі дзяржаўным 
медыцынскім арганізацыям, але 
й прадстаўнікам некамерцыйных 
грамадскіх арганізацый. Разам 
з тым, плануецца пашырэнне 
колькасці арганізацый (найперш 
на прадпрыемствах), якім будзе 
дазволена аказваць медыцын-
скую дапамогу і праводзіць 
медагляды. 

Выпускнікоў медыцынскіх 
ВНУ цяпер будзе чакаць не 
інтэрнатура, а рэзідэнтура, што 
дасць ім магчымасць пераву-
чыцца на іншую спецыяльнасць. 
Такое ўжо назіралася на прак-


