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За час рэ кан струк цыі вы гляд 

рад до ма га рад ской баль ні цы хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі змя-

ніў ся амаль цал кам. Уба ча нае 

ўраж вае — су час ныя апе ра цый-

ныя, рэ ані ма цыя, па ла ты на двух 

ча ла век, сіс тэ мы апа вя шчэн ня — 

у пе ры на таль ным цэнт ры трэ ця-

га ўзроў ню ство ра ны най леп шыя 

ўмо вы. Пры жа дан ні па ра дзі ха 

мо жа зняць ся мей ны па кой, дзе 

ра зам з жан чы най бу дуць зна хо-

дзіц ца яе бліз кія. Там пра ду гле-

джа на на ват мі ні-кух ня.

— Тут рэа лі за ва ны ўсе на ва тар-

скія да сяг нен ні і ідэі, якія толь кі іс-

ну юць у све це, — пад крэс ліў пад-

час прэ зен та цыі рад до ма га лоў-

ны ўрач Ма гі лёў скай га рад ской 

баль ні цы хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі Па вел АРЭ ХОЎ СКІ. — 

Но выя тэх на ло гіі да зво ляць пры-

маць у рэ кан стру я ва ным рад до ме 

ка ля трох з па ло вай ты сяч ро даў 

у год. Тут ство ра ны ўмо вы для 

парт нёр скіх ро даў, вер ты каль ных 

і на ват вод ных. На гэ ты вы па дак 

тут ёсць гід ра ма саж ная ван на. 

Ска рыс тац ца па слу га мі ра дзіль-

на га до ма змо гуць як га рад скія 

па цы ент кі, так і вяс ко выя. А ка лі 

з цяж кай па та ло гі яй, то і з усёй 

воб лас ці.

— Гэ ты цэнтр з'я віў ся дзя ку-

ю чы плён на му су пра цоў ніц тву 

рэс пуб лі кан скіх і мяс цо вых ор-

га наў ула ды, — па ве да міў мі-

ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір 

Каранік. — Су час нае аб ста ля ван-

не, доб рая ат мас фе ра, цу доў ны 

пра фе сій ны ка лек тыў. Сён ня 

мы, як і на шы най блі жэй шыя су-

се дзі, увай шлі ў дэ ма гра фіч ную 

яму, пе ра жы ва ем на ступ ствы 

90-х, ка лі быў спад на ра джаль-

нас ці. Да та го ж на шы жан чы ны 

па ча лі на ра джаць паз ней і менш. 

Мы зма га ем ся за кож ную ця жар-

насць і кож нае дзі ця чае жыц цё. 

Гэ тае асна шчэн не — яр кае та му 

па цвяр джэн не. Бес прэ цэ дэнт ныя 

ме ры пры ма юц ца дзяр жа вай для 

пад трым кі шмат дзет ных сям' яў, 

і ёсць спа дзя ван ні, што яны так-

са ма паў плы ва юць.

А кі раў ніц тва баль ні цы ўжо ма-

рыць пра аб наў лен не ўсёй уста-

но вы ахо вы зда роўя. Баль ні ца 

бы ла па бу да ва на яшчэ ў па чат ку 

мінулага ста год дзя і сён ня не ад па-

вя дае па тра ба ван ням ча су. З 22 яе 

кар пу соў дзве тра ці ны — гэ та ста-

рая за бу до ва.

Як ад зна чыў мі ністр, сён ня 

ўзгод не на з Прэ зі дэн там кра і ны і 

рас пра цоў ва ец ца для кож на га рэ-

гі ё на Бе ла ру сі кан цэп цыя апор ных 

клі нік. Ма гі лёў — адзін з тых га ра-

доў, дзе з'я віц ца та кая ўста но ва. 

Гэ тая клі ні ка бу дзе аказ ваць да па-

мо гу не толь кі ма гі ляў ча нам, але і 

жы ха рам най блі жэй шых ра ё наў.

— Згод на з да ру чэн нем Прэ зі-

дэн та, мы па він ны ўвес ці ў дзе ян-

не ўсе тыя са цы яль ныя аб' ек ты, 

якія ма юць для лю дзей вя лі кае 

зна чэн не, — па ве да міў стар шы-

ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ле а нід Заяц. — І мы пры ня лі ра-

шэн не па бу да ваць но вую баль ні цу 

з усі мі пе ра да вы мі тэх на ло гі я мі, 

якія ёсць у све це. На ле та пла ну-

ем знес ці част ку ста рых аб' ек таў, 

зра біць пра ект, прай сці экс пер-

ты зу і за клас ці пад му рак но вай 

ме ду ста но вы. Ёсць рэ аль ны кло-

пат дзяр жа вы аб гра мад стве, і ў 

на шых пла нах і на да лей удзя ляць 

па вы ша ную ўва гу ўсім аб' ек там 

ахо вы зда роўя.

Акра мя рад до ма ў Ма гі лё ве 

ад кры ла ся аб ноў ле нае дзі ця чае 

ад дзя лен не ў Глус кай цэнт раль-

най ра ён най баль ні цы — так са ма 

з утуль ны мі па ко я мі для па цы ен-

таў і су час ным аб ста ля ван нем. 

На ле та бу дзе пра цяг ну тая рэ-

кан струк цыя ін шых ад дзя лен няў 

баль ні цы. Гэ ты мі дня мі ча ка ец ца 

ад крыц цё тэ ра пеў тыч на га кор пу-

са цэнт раль най ра ён най баль ні цы 

ў Асі по ві чах. У пла нах аб лас ной 

ула ды на ле та за вяр шыць рэ кан-

струк цыю і цэнт раль най асі по віц-

кай па лі клі ні кі.

— А ка лі ка заць пра ўсе ме ды-

цын скія аб' ек ты воб лас ці, то мы 

пла ну ем на пра ця гу бу ду чай пя ці-

год кі ўсе іх ад ра ман та ваць, — пад-

крэс ліў Ле а нід За яц.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра і БелТА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Бе ла ру сі пра жы вае ка ля 700 хво рых на 

фе ніл ке та ну рыю. Але рэч у тым, што за хвор-

ван не ва ўсіх пра яў ля ец ца ў роз най сту пе ні. 

Ка мусь ці без асаб лі вых на ступ стваў мож на 

ўжы ваць да 70 % звы чай най ежы. У Дзміт-

рыя цяж кая фор ма за хвор ван ня, якое то-

іць не бяс пе ку для роз ных сіс тэм ар га ніз ма. 

У некаторых вы пад ках хво рыя па сту по ва 

страч ва юць на вы кі са ма стой на ся бе аб слу-

гоў ваць, пі саць, раз маў ляць і ін шае.

За час, які прай шоў з мо ман ту на шай 

пер шай пуб лі ка цыі, Дзміт рый па бы ваў у 

Тур цыі на між на род най кан фе рэн цыі па фе-

ніл ке та ну рыі. І га то вы да лей зма гац ца за 

тое, каб хво рыя ў на шай кра і не ме лі до ступ 

да ля чэб на га хар ча ван ня і но вых ме та даў 

ля чэн ня.

— Ка лі мы ста лі збі раць ін фар ма цыю, 

то вы свет лі ла ся, што ў на шай кра і не ўся го 

ка ля дзя сят ка да рос лых па цы ен таў гэ так 

жа, як і Дзі ма, ма юць па трэ бу ў за ха ван ні 

стро гай ды е ты. Мы хочам, каб выконвалася 

тое, што прадпісана па пратаколах лячэння: 

хворыя, якія жадаюць прытрымлівацца дые-

ты, атрымлівалі сумесь па паказаннях пасля 

18 гадоў. Мы ад чу лі, што за раз з на мі га то-

вы іс ці на кан такт і да па маг чы вы ра шыць 

праб ле му, — ка жа ма ці Дзміт рыя Ка ця ры на 

Яро мі на.

На на шу пуб лі ка цыю ад рэ ага ва ла Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя. Мы атры ма лі ка-

мен та рый за под пі сам пер ша га на мес ні ка 

мі ніст ра Дзміт рыя ПІ НЕ ВІ ЧА. Пры во дзім 

яго з не вя лі кі мі ска ра чэн ня мі.

«Ды е та пры фе ніл ке та ну рыі пра ду гледж-

вае вы клю чэн не пра дук таў жы вёль на га па-

хо джан ня і рас лін ных пра дук таў з вы со кім 

утры ман нем бял ку, аб ме жа ван не на ту раль-

на га бял ку з улі кам ін ды ві ду аль най пе ра нос-

нас ці фе ні ла ла ні ну. Па ступ лен не бял ку да 

ад па вед най уз рос ту па трэ бы кам пен су ец ца 

за кошт пры ёму амі на кіс лот ных су ме сяў. 

Для па шы рэн ня ды е ты вы ка рыс тоў ва юц ца 

спе цы яль ныя пра дук ты з ніз кай коль кас цю 

бял ку.

Схе ма, уз рост і паў на та кам пен са цыі за-

трат на гэ тыя пра дук ты хар ча ван ня ў роз-

ных кра і нах ад роз ні ва юц ца. У Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь у ад па вед нас ці з дзе ю чым за ка-

на даў ствам Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 

ажыц цяў ля ец ца за бес пя чэн не дзя цей ва 

ўзрос це да 18 га доў і ця жар ных жан чын, 

хво рых на фе ніл ке та ну рыю, ля чэб ны мі хар-

ча валь ны мі су ме ся мі (без фе ні ла ла ні ну) за 

кошт срод каў мяс цо ва га бюд жэ ту.

З да вед кі: у Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў ад-

па вед нас ці з па ста но вай ура да... па цы ен ты 

ўсіх уз рос таў ма юць пра ва на бяс плат нае 

за бес пя чэн не су ме ся мі амі на кіс лот і без-

бял ко вы мі пра дук та мі. Дзе ці за бяс печ ва юц-

ца су ме ся мі амі на кіс лот за кошт мяс цо вых 

бюд жэ таў, ас тат нія пы тан ні вы ра ша юц ца на 

мес цах (у асноў ным пра дук ты і су ме сі для 

да рос лых не кам пен су юц ца).

Згод на з ін фар ма цы яй са спра ва зда чы 

Еў ра пей ска га та ва рыст ва фе ніл ке та ну рыі:

Ні дэр лан ды — кошт су ме сяў кам пен су ец-

ца стра хоў кай, пра дук ты не кам пен су юц ца, 

але па цы ен ты, якія іх на бы ва юць, ма юць 

пад атко выя льго ты. Шве цыя — кошт су ме-

сяў кам пен су ец ца дзяр жа вай, схе ма кам-

пен са цыі ад роз ні ва ец ца ў роз ных рэ гі ё нах; 

пра дук ты кам пен су юц ца дзяр жа вай для 

дзя цей да 16 га доў. Іс па нія — кошт су ме-

сяў кам пен су ец ца сіс тэ май ахо вы зда роўя, у 

не ка то рых рэ гі ё нах кошт пра дук таў част ко-

ва кам пен су ец ца стра хоў кай. Вя лі ка бры та-

нія — кошт су ме сяў і ніз ка бял ко вых пра дук-

таў хар ча ван ня па цы ен ты атрым лі ва юць па 

рэ цэп це: для дзя цей бяс плат на, да рос лыя 

на бы ва юць су месь і пра дук ты па рэ цэп це з 

апла тай. Поль шча — на цы я наль ная сіс тэ ма 

ахо вы зда роўя кам пен суе асноў ную част ку 

кош ту су ме сяў; ніз ка бял ко выя пра дук ты не 

кам пен су юц ца.

Ця пер Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя су мес-

на з за ці каў ле ны мі про філь ны мі спе цыя  ліс та-

мі ад пра ца ва на пы тан не маг чы мас ці па ляп-

шэн ня за бес пя чэн ня пра дук та мі хар ча ван ня 

гра ма дзян, хво рых на фе ніл ке та ну рыю.

У ме жах рэа лі за цыі Ука за Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 21 лі пе ня 2014 го да 

№ 360 (у рэ дак цыі Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь ад 22.12.2018 № 490), па ста-

но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ад 20 чэр ве ня 2019 го да № 406 уста ноў ле ны 

пе ра лік асоб ных не вы леч ных за хвор ван няў 

і пе ра лік та ва раў ме ды цын ска га пры зна чэн-

ня і спе цы я лі за ва най хар чо вай пра дук цыі 

ды е тыч на га ля чэб на га хар ча ван ня, якую 

ўво зяць на мыт ную тэ ры то рыю Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

у між на род ных паш то вых ад праў лен нях і 

(ці) тых, якія да стаў ля юць пе ра воз чы кам, 

на якія не рас паў сюдж ва ец ца дзе ян не час-

так пер шай і дру гой пад пунк та 1.1 пунк та 1 

Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

21 лі пе ня 2014 го да № 360. (Ма юц ца на 

ўва зе паш то выя ад праў лен ні з-за мя жы, 

што ме сяч ны лі міт на якія для фі зіч ных асоб 

аб ме жа ва ны. Хво рыя на фе ніл ке та ну рыю 

мо гуць за каз ваць не аб ход ныя ім пра дук ты 

і су ме сі ў за меж ных ін тэр нэт-кра мах без 

лі мі ту кош ту і ва гі. — Аўт.).

У пе ра лік не вы леч ных за хвор ван няў 

уклю ча на, у тым лі ку, за хвор ван не «фе ніл-

ке та ну рыя», а ў пе ра лік спе цы я лі за ва най 

хар чо вай пра дук цыі ды е тыч на га ля чэб на га 

хар ча ван ня ўклю ча ны ніз ка бял ко выя пра-

дук ты хар ча ван ня і су хая су месь на асно ве 

су ме сі амі на кіс лот без фе ні ла ла ні ну.

Для ўклю чэн ня ў пе ра лік фі зіч ных асоб, 

якія па ку ту юць ад асоб ных не вы леч ных 

хва роб, па цы ен там не аб ход на звяр нуц ца ў 

дзяр жаў ную ар га ні за цыю ахо вы зда роўя па 

мес цы жы хар ства (мес цы зна хо джан ня, ву-

чо бы, служ бы). Пас ля атры ман ня зго ды ад 

па цы ен та дзяр жаў най ар га ні за цы яй ахо вы 

зда роўя ажыц цяў ля ец ца пе ра да ча не аб ход-

ных звес так ва ўпаў на ва жа ную ар га ні за цыю 

для ўклю чэн ня ін фар ма цыі ў Пе ра лік фі зіч-

ных асоб з на ступ най пе ра да чай звес так у 

мыт ныя ор га ны.

На зі ран не па цы ен таў з фе ніл ке та ну ры яй 

ажыц цяў ля ец ца ў дзяр жаў ных ар га ні за цы ях 

ахо вы зда роўя ў ад па вед нас ці з клі ніч ны мі 

пра та ко ла мі ды яг нос ты кі, ля чэн ня і дыс пан-

сер на га на зі ран ня... за цвер джа ным за га-

дам Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ад 7 жніў ня 

2009 го да № 781, а так са ма ін струк цы яй аб 

па рад ку пра вя дзен ня дыс пан се ры за цыі...

На кан суль та цыю да ўра ча-ге не ты ка і аб-

сле да ван не па цы ен ты з фе ніл ке та ну ры яй, 

у тым лі ку ста рэй шыя за 18 га доў, мо гуць 

звяр нуц ца ў ме ды ка-ге не тыч ныя цэнт ры (ад-

дзя лен ні, кан суль та цыі) па мес цы жы хар ства 

і ў дзяр жаў ную ўста но ву «Рэс пуб лі кан скі на-

ву ко ва-прак тыч ны цэнтр «Ма ці і дзі ця».

У 2017 го дзе апуб лі ка ва ны Еў ра пей скія 

рэ ка мен да цыі па ды яг нос ты цы і ля чэн ні фе-

ніл ке та ну рыі. Рэ ка мен да цыя аб пад аў жэн ні 

ды е ты ў да рос лых за сна ва на на шэ ра гу да-

сле да ван няў, якія перш за ўсё да ты чац ца 

не ўра ла гіч ных і каг ні тыў ных па ру шэн няў. 

Да пу шчаль ныя ўзроў ні фе ні ла ла ні ну ў кры ві 

ў ад па вед нас ці з еў ра пей скі мі рэ ка мен да-

цы я мі за ле жаць ад уз рос ту па цы ен та: да 12 

га доў — 120—360 мкмоль/л, ста рэй шых за 

12 га доў — 120—600 мкмоль/л. Гэ та рэ ка-

мен да ва ны ўзро вень фе ні ла ла ні ну пры пра-

вя дзен ні ля чэн ня. Ка лі та кі ўзро вень фе ні ла-

ла ні ну мае мес ца без пра вя дзен ня ля чэн ня, 

на зна чэн ня тэ ра піі не па тра бу ец ца...

Амі на кіс лот ныя су ме сі і ніз ка бял ко выя 

пра дук ты хар ча ван ня — гэ ты тыя не аб ход-

ныя рэ чы вы, якія да зва ля юць па цы ен там з 

фе ніл ке та ну ры яй па збег нуць каг ні тыў ных 

па ру шэн няў і змен з бо ку нер во вай сіс тэ мы. 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пла нуе здзяйс-

няць ра бо ту па гэ тым кі рун ку ў цес ным уза е-

ма дзе ян ні з гра мад скай ар га ні за цы яй па цы-

ен таў «Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не 

хво рых на фе ніл ке та ну рыю».

Але на КРА ВЕЦ.

«Мы ад чу лі, што нам га то вы да па маг чы»

З КЛО ПА ТАМ ПРА ДЭ МА ГРА ФІЮЗ КЛО ПА ТАМ ПРА ДЭ МА ГРА ФІЮ
У Ма гі лё ве ўвя лі ў дзе ян не цал кам аб ноў ле ны ра дзіль ны домУ Ма гі лё ве ўвя лі ў дзе ян не цал кам аб ноў ле ны ра дзіль ны дом

Гэ тую па дзею ў аб лас ным цэнт ры ча ка лі амаль шэсць 
га доў. Сё ле та рэ кан струк цыя — і дня мі аб ноў ле ны рад дом 
пры няў пер шых сва іх па цы ен таў. Мі ністр ахо вы зда роўя 
Ула дзі мір КА РА НІК, кіраўнік Ма гі лёў шчы ны Ле а нід 
ЗА ЯЦ і па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ма гі лёў скай 
воб лас ці Мі ха іл РУ СЫ аца ні лі ўмо вы і маг чы мас ці, якія тут 
бы лі ство ра ны.
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