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Ку ды ехаць па пры га жосць 

і зда роўе і якое най ноў шае 

аб ста ля ван не за дзей ні ча на ў 

бе ла рус кіх са на то ры ях, мож-

на бы ло да ве дац ца пад час 

праф са юз най ту рыс тыч най 

вы стаў кі «Пра фтур-2018».

Так, за мест звык ла га за бо ру 

кры ві сён ня мож на без уся ля кіх 

ба лю чых умя шаль ніц тваў пра вес ці 

поў ную ды яг нос ты ку ста ну ар га ніз-

ма па 131 па ка заль ні ку. Пры чым 

зра біць можна ўсё за тры хві лі ны! 

Гэ та ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 

та ко му апа ра ту, як не ін ва зій ны 

ана лі за тар фор му лы кры ві.

Яшчэ ад на на він ка, якая з'я ві-

ла ся сён ня ў бе ла рус кіх са на то-

ры ях, — апа рат для ўльтра гу ка вой 

дэ нсі та мет рыі — да па ма гае пра-

вес ці ды яг нос ты ку ос тэ а па ро зу і 

вы явіць гэ ту хва ро бу на ран няй 

ста дыі.

І на ват для спа да рынь, якія ў бе-

ла рус кія здраў ні цы едуць па пры га-

жосць, ёсць пры ем ныя сюр пры зы. 

Так, ужо пас ля пер шай пра цэ ду ры 

ра дыё ліф тын гу за ўваж ны ама ла-

джаль ны эфект. Гэ та ўні каль ная 

без апе ра цый ная пад цяж ка мяк-

кіх тка няў тва ру і це ла шля хам 

на ту раль най сты му ля цыі ра бо ты 

кле так і ад наў лен ня ўсіх функ цый 

ску ры.

На вы стаў цы так са ма бы ла 

прад стаў ле на і рас пра цоў ка бе-

ла рус кіх ву чо ных — ін вер сій ны 

стол. На са мрэч гэ та ро ба ты за ва-

ны ло жак, на якім па цы ент пры-

мае пра цэ ду ру на га мі ўго ру. 

10 хві лін на ім да юць леп шы 

эфект, чым се анс ма са жу, 

та му што ўздзе ян не ідзе і на 

ўнут ра ныя ор га ны. Па доб-

ная пра цэ ду ра на ват мо жа 

быць ад ной з аль тэр на тыў 

за ня ткам у трэ на жор най за-

ле і да па мо жа па зма гац ца з 

ліш няй ва гой. У вы ні ку та ко га 

азда раў лен ня па ляп ша ец ца 

кро ва за бес пя чэн не га лаў но-

га моз га, сэр ца, па ска ра ец ца 

вя ноз ны і лім фа тыч ны ад ток 

з ніж ніх ка неч нас цяў.

Гэ та рас пра цоў ка бы ла 

апра ба ва ная ў пя ці буй ных 

клі ні ках і ўжо паў го да вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў са на то рыі 

«Бе ла ру сач ка». І як рас ка-

за ла ўрач-тэ ра пеўт-алер-

го лаг здраў ні цы На тал ля 

РА ШЭТ НІ КА ВА, ін вер сій ны стол 

сён ня за па тра ба ва ны для ля чэн-

ня па цы ен таў з са мы мі роз ны мі

хва ро ба мі, ся род якіх ар тэ рыя ль-

ная гі пер тэн зія, цук ро вы дыя-

 бет, бран хі яль ная астма, ва ры-

коз ныя па шы рэн ні вен. Ка рыс ная 

пра цэ ду ра і ў рэ абі лі та цыі пас ля 

ін фарк таў. І трэ ба ска заць, што 

яна да ступ ная для тых па цы ен таў, 

у якіх ёсць су праць па ка зан ні да 

ін шых ме та даў, на прык лад маг ні-

та- і элект ра ля чэн ня. За па тра ба-

ва ны цу да-ло жак і ў рэ абі лі та цыі 

дзя цей з ДЦП, пры чым ма лень кія 

па цы ен ты мо гуць раз мя шчац ца 

на ім пад час пра цэ ду ры ра зам з 

ма ма мі.

І што ці ка ва, на пра ця гу ўся го 

се ан са вя дзец ца кант роль ар тэ-

рыя льна га ціс ку, час та ты ды хан ня, 

ЭКГ. Да ныя пас ля кож най пра цэ ду-

ры за но сяц ца ў кам п'ю тар ную ба зу 

і, як за ўва жае На тал ля Ра шэт ні-

ка ва, мо гуць вы ка рыс тоў вац ца і 

ў да лей шым, бо за раз са на то рый 

ро біць ухіл на ме ды цын скае су пра-

ва джэн не па цы ен таў не толь кі на 

пе ры яд іх зна хо джан ня ў здраў ні-

цы, але і на на зі ран ні ад тэр мі на ва-

ных эфек таў.

Сён ня лю дзі хо чуць за ка рот кі 

пра ме жак ча су, які пра вод зяць у 

са на то ры ях, атры маць пры кмет ны 

азда раў лен чы эфект. І бе ла рус кія 

здраў ні цы пры ма юць раз на стай-

ныя за ха ды, каб за да во ліць 

та кія па жа дан ні клі ен таў. Гэ-

та да ты чыц ца не толь кі за-

куп кі най ноў ша га аб ста ля-

ван ня, па ве лі чэн ня коль кас-

ці па слуг (для пры кла ду, на 

ба зе са на то рыя «Кры ні ца» 

аказ ва ец ца больш за 500 ві-

даў раз на стай ных пра цэ дур). 

Рас пра цоў ва юц ца і спе цы-

яль ныя пра гра мы.

— Ад на з на шых уні каль-

ных пра грам на кі ра ва ная на 

ка рэк цыю ва гі. Пад яе па да-

бра на гі па ка ла рый нае ме-

ню, з людзь мі зай ма ец ца не 

толь кі ме ды цын скі пер са нал, 

але і ін струк тар па ля чэб най 

фіз куль ту ры, які ву чыць, як 

на ла дзіць рэ жым дня, пра-

віль на раз мер ка ваць па мер 

фі зіч ных на гру зак, — рас каз-

вае на мес нік га лоў на га ўра ча па 

мед част цы са на то рыя «Кры ні-

ца» На дзея БЕЛЬ СКАЯ. — Не 

сак рэт, што за раз ос тэ а арт роз і 

ос тэ а па роз — гэ та пан дэ мія ва 

ўсім све це. Та му сён ня пра гра ма 

па ля чэн ні апор на-ру халь на га апа-

ра ту вель мі за па тра ба ва ная. У яе 

ўклю ча ны ма саж ныя пра цэ ду ры, 

гра зе ля чэн не, фі зі я тэ ра пія, а так-

са ма ўні каль ная ме то ды ка кар бок-

сі пунк ту ры — аб кол ван не буй ных 

су ста ваў ці па зва ноч на га слу па 

вуг ля кіс лым га зам. Да дзе ную ме-

то ды ку мы пе ра ня лі ў чэш скіх ка-

лег. Яна ўжо ка ля дзе ся ці га доў 

да стат ко ва за па тра ба ва ная на 

та кіх су свет на вя до мых ку рор тах, 

як Кар ла вы ва ры, і дае цу доў ны 

эфект, са дзей ні чае ад наў лен ню і 

рэ ге не ра цыі кры жа, зды мае ба ля-

вы сін дром.

Між ін шым сён ня, каб азда раў-

лі вац ца ў са на то рыі, не аба вяз ко ва

браць пу цёў ку. Мож на пры яз джаць 

толь кі на пра цэ ду ры (асаб лі ва ка лі 

яны ро бяц ца праз дзень ці два ра-

зы на ты дзень).

Ся род за па тра ба ва ных на ця-

пе раш ні мо мант па слуг са на то ры-

яў — экс прэс-ды яг нос ты ка. Так, 

у тую ж «Кры ні цу» мож на за ехаць 

на два-тры дні і за гэ ты час па-

спець прай сці поў нае аб сле да ван-

 не ар га ніз ма, якое ў тым лі ку бу дзе 

ўклю чаць бія хі міч ныя да сле да ван-

ні, УГД са су даў і сэр ца, на вед ван-

не тэ ра пеў та, гі не ко ла га, кар ды ё-

ла га, гаст ра эн тэ ро ла га.

Але не бу дзем па кі даць без ува гі 

і пры род ныя фак та ры. Так, на бе ла-

рус кія мі не раль ныя во ды (зда бы тыя 

са свід ра він са на то ры яў, яны з'яў-

ля юц ца ана ла га мі вя до мых ку рорт-

ных брэн даў) едуць ту рыс ты на ват 

з вель мі да лё кіх кут коў пла не ты. 

На прык лад, пра ка рыс ныя якас ці 

ва ды са на то рыя «Кры ні ца» ста ла 

вя до ма яшчэ ў 1906 го дзе, та ды тут 

стар шы нёй та ва рыст ва зем скіх ура-

чоў Мін ска бы ла ад кры та не вя лі кая 

баль ні ца на дзевяць лож каў. Мяс-

цо вая ва дзіч ка па сва ім скла дзе — 

поў ны ана лаг «Есен ту коў 4», і па-

доб ныя свід ра ві ны ёсць у Трус каў цы 

і Кар ла вых ва рах.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



ПРЫ ЯЗ ДЖАЙ ЦЕ ДА НАС ПАД ЛЯ ЧЫЦ ЦА
Ды яг нос ты ка за тры дні, пра цэ ду ры без пу цёў кі і цу да-ло жак

Жыць здо ра ваЖыць здо ра ва  

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У той жа час, тра ды цый ныя бан каў скія 

па слу гі транс фар му юц ца з ін шы мі фі нан-

са вы мі пра дук та мі, бан кі пе ра хо дзяць да 

комп лекс на га аб слу гоў ван ня клі ен таў. 

У та кіх вы пад ках спа га ня е мая бан ка мі пла та 

да ты чыц ца не крэ дыт на га да га во ра, а да-

дат ко вых па слуг, які мі клі ен ты ка рыс та юц ца 

па сва ім улас ным вы ба ры. У су вя зі з гэ тым 

Аса цы я цыя бе ла рус кіх бан каў на гад вае, 

што ас но ва твор най рэ ка мен да цы яй з'яў ля-

ец ца не аб ход насць за бес пя чэн ня бан ка мі 

рас крыц ця поў най і дак лад най ін фар ма цыі 

пра ўмо вы крэ ды та ван ня і аб ака зан ні да-

дат ко вых па слуг.

Зрэш ты, бан кі аба вя за ны вы ка наць 

пяць не аб ход ных умоў. Па-пер шае, трэ ба 

вы ка рыс тоў ваць пры афарм лен ні да га во-

раў шрыфт Tіmеs Nеw Rоmаn па ме рам не 

менш за 12 пунк таў. Па-дру гое, яны па він-

ны да ваць фі зіч ным асо бам для азна ям-

лен ня пра ек ты крэ дыт ных да га во раў і пры 

не аб ход нас ці — ін шых да га во раў, ка лі яны 

за клю чаюцца ра зам з крэ дыт ымі да га во-

рамі.

Па-трэцяе, не паз ней за 15 пра цоў ных 

дзён з мо ман ту ўзнік нен ня пра тэр мі на ва най 

за па зы ча нас ці па крэ дыт ных і ін шых да га-

во рах, бан кі па він ны ін фар ма ваць клі ен таў 

аб яе ўзнік нен ні, а так са ма аб ад каз нас ці 

і маг чы мых ры зы ках, звя за ных з не вы ка-

нан нем імі аба вя за цель стваў па ад па вед-

 ных да га во рах. Па-чацвёртае, у вы пад ку 

ра шэн ня клі ен та аб стра ха ван ні, звя за ным 

з крэ ды та ван нем, да ваць яму пра ва вы ба ру 

стра ха вых пра дук таў як мі ні мум трох стра-

ха вых ар га ні за цый. Па-пятае, уклю чаць у 

крэ дыт ныя да га во ры ўсе іс тот ныя ўмовы, 

вы зна ча ныя за ка на даў ствам, а так са ма ін-

шыя ўмовы, якія ўплы ва юць на па мер пра-

цэн таў за ка ры стан не крэ ды там. Вось так.

Пры гэ тым бан кам вар та ў да ступ най 

для ўспры ман ня фор ме ін фар ма ваць спа-

жыў цоў бан каў скіх па слуг аб па рад ку раз-

лі ку пла ця жоў па крэ дыт ных да га во рах, 

па ме рах (су мах) пла ця жоў па па слу гах, што

аказ ва юц ца ў су вя зі з крэ ды та ван нем, 

а так са ма тлу ма чыць фі зіч ным асо бам па-

 ра дак да тэр мі но ва га вяр тан ня (па га шэн ня) 

крэ ды ту.

Ка лі ўзні ка юць праб лем ныя пы тан ні па 

крэ дыт ных да га во рах, гра ма дзя нам вар та ў 

пер шую чар гу звяр тац ца ў свае бан кі, якія, 

як па каз вае прак ты ка, імк нуц ца ў кож ным 

кан крэт ным вы пад ку ін ды ві ду аль на па ды сці 

да клі ен та пры вы ра шэн ні маг чы мых роз-

на га лос сяў.

Раз ліч ваць на свае сі лы
А яшчэ ня даў на Аса цы я цыя бе ла рус кіх 

бан каў ства ры ла па мят ку гра ма дзя ні ну пры 

атры ман ні ім крэ ды ту. Яе па ві нен ве даць, 

хоць бы ў агуль ных ры сах, кож ны жы хар 

на шай кра і ны.

Гра ма дзя нін мо жа атры маць у бан ку крэ-

дыт на фі нан са ван не не ру хо мас ці аль бо 

гро шы на спа жы вец кія па трэ бы. Па крэ дыт-

ным да га во ры крэ ды та атры маль нік пры мае 

на ся бе аба вя за цель ства вяр нуць ва ўста-

ноў ле ныя тэр мі ны су му крэ ды ту, а так са ма 

вы пла ціць пра цэн ты за ка ры стан не ім. Ка лі 

аба вя за цель ствы па крэ дыт ных да га во рах 

не вы кон ва юц ца або вы кон ва юц ца не свое-

 ча со ва і (або) не ў поў ным аб' ёме, бан кам 

мо жа быць прад' яў ле на па тра ба ван не аб 

вы пла це пра цэн таў за ка ры стан не крэ ды-

там у па вы ша ным па ме ры, а так са ма вы-

пла це ня ўстой кі (штра фу, пе ні).

Аб пра ве бан ка прад' яў ляць та кое па тра-

ба ван не, як пра ві ла, ска за на ў крэ дыт ным 

да га во ры. Пе рад пры няц цем ра шэн ня аб 

атры ман ні крэ ды ту кры тыч на аца ні це свае 

па трэб нас ці ў яго атры ман ні, а так са ма маг-

чы мас ці па яго свое ча со вым па га шэн ні і

вы пла це пра цэн таў за ка ры стан не ім. Гэ та 

зна чыць, якую су му гра шо вых срод каў зы-

хо дзя чы з ва ша га бюд жэ ту вы рэ аль на мо-

жа це на кі ра ваць на вы пла ту ўсіх на леж ных 

пла ця жоў па крэ ды це.

Уваж лі ва вы ву чыць 
усю ін фар ма цыю

Для пры няц ця ра шэн ня аб атры ман ні крэ-

ды ту вар та ўзяць у су пра цоў ні каў бан ка вы-

чар паль ную ін фар ма цыю аб умо вах, на якіх 

ажыц цяў ля ец ца крэ ды та ван не, у тым лі ку аб 

усіх без вы клю чэн ня пла ця жах. Па мя тай це! 

Ва ша пра ва на атры ман не свое ча со вай (да 

за клю чэн ня крэ дыт на га да га во ра або да-

дат ко ва га па гад нен ня да яго), не аб ход най і 

дак лад най ін фар ма цыі за ма ца ва на за ка на-

даў ствам. Да та кой ін фар ма цыі ў тым лі ку 

ад но сяц ца: су ма крэ ды ту, тэр мін, на які ён 

мо жа быць атры ма ны, па мер пра цэн таў за 

ка ры стан не крэ ды там. Уваж лі ва вы ву чы-

це ўмо вы крэ ды та ван ня. Звяр ні це ўва гу, ці 

ёсць не аб ход насць за клю чэн ня да дат ко вых 

да га во раў і (або) ка ры стан ня да дат ко вы мі 

па слу га мі.

За пы тай це і вы ву чы це ін фар ма цыю аб 

умо вах і кош це да дат ко вых па слуг пры 

крэ ды та ван ні ў су пра цоў ні каў бан ка. Пры-

няц цю най леп ша га ра шэн ня мо жа спры яць 

вы ву чэн не пра па ноў не каль кіх бан каў, якія 

вы да юць крэ ды ты фі зіч ным асо бам. Атры-

ма ная ін фар ма цыя да зво ліць вам па раў наць

пра па но вы па крэ ды тах роз ных бан каў. 

З не аб ход най ін фар ма цы яй аб пра па на ва ных 

бан ка мі крэ дыт ных пра дук тах мож на азна ё -

міц ца на сай тах бан каў (спа сыл кі гля дзі це 

на афі цый ным сай це На цы я наль на га бан ка 

www.nbrb.bу у раз дзе ле «Бан каў ская сіс-

тэ ма»). Ад нак для кан чат ко ва га пры няц ця 

ра шэн ня аб пад пі сан ні крэ дыт на га да га во ра 

з усі мі ўмо ва мі крэ ды та ван ня лепш азна ё-

міц ца ў са мім бан ку.

Не спя шай це ся 
пад піс ваць да ку мен ты

Пе рад пад пі сан нем крэ дыт на га да-

га во ра ста ран на вы ву чы це яго. У гэ тых 

мэ тах па маг чы мас ці вазь мі це крэ дыт ны 

да га вор да до му, больш уваж лі ва вы ву чы-

це яго ўмо вы, якія ўста наў лі ва юць ва шы 

аба вяз кі (аба вя за цель ствы, ад каз насць). 

Пе ра ка най це ся, што крэ дыт ны да га вор 

не ўтрым лі вае ўмоў, пра якія вам не вя-

до ма ці сэнс якіх вам не зра зу ме лы. Ка лі 

якія-не будзь умо вы крэ ды та ван ня ў вас 

вы клі ка юць пы тан ні, пра сі це тлу ма чэн ні 

і ад па вед ныя да ку мен ты ў су пра цоў ні каў 

бан ка, удак лад няй це мо ман ты, якія вас 

ці ка вяць. Ка лі вы не атры ма лі не аб ход на-

га тлу ма чэн ня, лепш ад клас ці пры няц це 

ра шэн ня аб атры ман ні крэ ды ту. Уваж лі ва 

вы ву чыў шы крэ дыт ны да га вор, яшчэ раз 

уз важ це ўсе «за» і «су праць», спа кой на 

аца ні це свае маг чы мас ці па свое ча со вым 

па га шэн ні (вяр тан ні) крэ ды ту і вы пла це 

ўсіх на леж ных пла ця жоў.

Ва ша крэ дыт ная гіс то рыя
Пад пі саў шы крэ дыт ны да га вор, вы зга-

джа е це ся з усі мі яго ўмо ва мі і пры ма е це 

на ся бе аба вя за цель ствы па іх вы ка нан ні. 

Пры не вы ка нан ні (не на леж ным вы ка нан ні) 

гэ тых аба вя за цель стваў банк мае пра ва 

звяр нуц ца па спаг нан не (пры му со вае вы-

ка нан не) ва ўста ноў ле ным за ка на даў ствам 

па рад ку. Пад піс вай це крэ дыт ны да га вор 

(ін шыя да ку мен ты бан ка), толь кі ка лі вы 

ўпэў не ны ў тым, што ўсе яго ўмо вы вам 

зра зу ме лыя, вы дак лад на ўяў ля е це, якія 

пла ця жы і ў які тэр мін вам не аб ход на бу дзе 

ажыц ця віць, і вы пе ра ка на ныя, што змо жа-

це гэ та зра біць.

Уліч вай це, што ін фар ма цыя аб ва шых 

аба вя заль ніц твах па крэ дыт ным да га во ры 

бу дзе пе ра да дзе на бан кам у Крэ дыт ны рэ-

гістр На цы я наль на га бан ка для фар мі ра-

ван ня ва шай крэ дыт най гіс то рыі. Крэ дыт ная 

спра ва зда ча з ва шай крэ дыт най гіс то рыі мо-

жа быць прад стаў ле на адзін раз на пра ця гу 

го да бяс плат на і не аб ме жа ва ную коль касць 

ра зоў на пра ця гу го да за ўзна га ро джан не 

(плат ная па слу га).

Сяр гей КУР КАЧ.

СЕМ РА ЗОЎ ПРА ЧЫ ТАЙ, АДЗІН — ПАД ПІ ШЫ


