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КАМ ПЕ ТЭНТ НА
Вiк тар ЛIС КО ВIЧ, стар шы ня 

Па ста ян най ка мi сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi па аду ка цыi, на ву цы, 
куль ту ры i са цы яль ным раз вiц цi:

— На раз гля дзе ў на шай Па ста ян-
най ка мi сii за раз зна хо дзяц ца сем 
за ко на пра ек таў. Асноў ныя — нар ма-
тыў на-пра ва выя ак ты «Аб ахо ве зда-
роўя», «Аб псi ха ла гiч най да па мо зе» i 
«Аб до нар стве i прэ па ра тах кры вi». Не 
так даў но былі адоб ра ны зме ны за ко-
на «Аб ле ка вых срод ках». Важ на, што 
ўво дзiц ца ўмоў ная дзярж рэ гiст ра цыя 
ары гi наль ных ле ка вых срод каў для 
ля чэн ня, пра фi лак ты кi цi ды яг нос ты кi 
сур' ёз ных iн ва лi дызу ю чых за хвор ван-
няў цi тых, што па гра жа юць жыц цю; 
срод каў, пры зна ча ных для ля чэн ня 
рэд кiх за хвор ван няў пры ад сут нас цi 
эфек тыў ных ме та даў ака зан ня ме ды-
цын скай да па мо гi. Гэ та адчуваецца 
цяпер, ка лi за больш ка рот кi тэр мiн 
мож на атры маць рэ гiст ра цый ныя па-
свед чан нi на тыя срод кi, якiя вель мi 
не аб ход ныя для лiк вi да цыi вы бу ху 
за хвор ван ня цi кан крэт на га ля чэн ня 
гру пы хво рых, што ска ро цiць тэр мi ны 
на быц ця гэ тых ле каў.

За ко на пра ект «Аб ахо ве зда роўя» 
пра ду гледж вае комп лекс ную пла на-
вую ка рэк цi роў ку iс ну ю ча га нар ма тыў-
на-пра ва во га ак та, па сут нас цi, гэ та 
но вая рэ дак цыя за ко на. Ся род на ва-
цый, у пры ват нас цi, удзе ле на знач ная 
ўва га экс пер ты зе якас цi ме ды цын скай 
да па мо гi, бо якасць — гэ та раз вiц цё 
ме ды цы ны. Акра мя та го, iн фар ма-
ты за цыi i элект рон най ахо ве зда роўя 
ад ве дзе ны цэ лы шэ раг пы тан няў. Уво-
дзiц ца клi нi ка-эка на мiч ная экс пер ты за 
ме ды цын скай да па мо гi — гэ та ацэн ка 
пра вiль нас цi ака за най ме ды цын скай 
да па мо гi з ап ты маль ны мi за тра та мi. 
Мiж iн шым, пра ду гледж ва ец ца i ме-
ды цын ская акрэ ды та цыя дзяр жаў ных 
ар га нi за цый ахо вы зда роўя. Што з гэ-
та га вы нi кае? Яны па вiн ны ад па вя даць 
свай му ста ту су. Ка лi ён не бу дзе па-
цвяр джац ца, то ўста но ва ахо вы зда-
роўя бу дзе акрэ ды та вац ца на нi жэй-
шы па ро га вы ўзро вень. Увя дзен не 
акрэ ды та цыi па спры яе ўма ца ван ню 
ма тэ ры яль на-тэх нiч най ба зы, асна-
шчэн ню аб ста ля ван нем уста ноў ахо вы 
зда роўя, а ў кан чат ко вым вы нi ку гэ та 
паў плы вае i на якасць. Па куль га вор ка 
iдзе пра дзяр жаў ныя ўста но вы ахо вы 
зда роўя, та му што пры ват ныя раз вi ва-
юц ца згод на з па тра ба ван ня мi ча су.

Асоб на ха це ла ся б спы нiц ца на 
пра па но ве ўвя дзен ня па няц ця «ўнi-
вер сi тэц кая клi нi ка». На пры кла дзе 
Гро дзен скай аб лас ной клi нiч най 
баль нi цы ство ра на пер шая ў кра i не 
экс пе ры мен таль ная ўнi вер сi тэц кая 
клi нi ка. Мяр кую, што во пыт бу дзе 
рас паў сюдж вац ца ў краі не i да лей, 
ка лi сi нер гiзм па тэн цы я лу на ву коў-
цаў i прак ты каў пач не ста ноў ча ад-
бi вац ца на раз вiц цi ме ды цы ны i яе 
якас цi.

Так са ма ў за ко на пра ек це пра па ну-
ец ца па шы рыць ко ла суб' ек таў, якiя 
ўпаў на ва жа ны на пра вя дзен не ме ды-
цын ска га агля ду (у тым лi ку ўра чэб-
на-экс перт ных, ме ды ка-экс перт ных 
i ўра чэб на-лёт ных экс перт ных ка мi-
сiй). Па да ру чэн нi кi раў нi ка дзяр жа-
вы ўво дзiц ца нор ма аб рэ зi дан ту ры. 
Ад роз нен нем яе ад тра ды цый най 
ар ды на ту ры з'яў ля ец ца маг чы масць 
зме ны про фi лю ме ды цын скай спе цы-
яль нас цi.

Зме ны ў за ко не «Аб ака зан нi псi-
хiят  рыч най да па мо гi» пра ду гледж ва-
юць пры вя дзен не яго нор маў у ад па-
вед насць з пры ня ты мi апош нiм ча сам 
за ка на даў чы мi ак та мi, перш за ўсё 
ўка зам Прэ зi дэн та «Аб удас ка на лен нi 
лi цэн за ван ня», якi вы клю чыў псi ха ла-
гiч ную да па мо гу з пе ра лi ку лi цэн за ва-
ных вi даў дзей нас цi, у су вя зi з чым з 
за ко на вы да ля юц ца ўсе па ла жэн нi аб 
не аб ход нас цi атры ман ня псi хо ла гам 
ад па вед най лi цэн зii для ака зан ня псi-
ха ла гiч най да па мо гi. Пры гэ тым ас тат-
нiя па тра ба ван нi да гэ тых спе цы я лiс-
таў за ста юц ца без змен (на прык лад, 
аду ка цыя i iн шыя).

Сён ня ахо ва зда роўя 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь — гэ та 
4-уз роў не вая сiс тэ ма 
ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гi з ар га нi за цый на 
вы бу да ва най струк ту рай 
ад фель чар ска-аку шэр скiх 
пунк таў да рэс пуб лi кан скiх 
на ву ко ва-прак тыч ных 
цэнт раў.

Га лоў нае ве дам ства ў сфе-
ры — Мi нiс тэр ства ахо вы зда-
роўя — рэа лi зуе дзяр жаў ныя 
пра гра мы: «Зда роўе на ро да 
i дэ ма гра фiч ная бяс пе ка Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь» i «Дзяр-
жаў ная пра гра ма раз вiц ця 
фар ма цэў тыч най пра мыс ло-
вас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь на 
2016—2020 га ды». Пра цяг вае 
дзей нi чаць i Пра гра ма па пе ра-
адо лен нi на ступ стваў ка та стро-
фы на Чар но быль скай АЭС на 
пе ры яд да 2020 го да.

Тэр мiн дзе ян ня ўсiх гэ тых 
пра грам скон чыц ца сё ле та. 
Але ўжо апуб лi ка ва ны вы нi кi за 
мi ну лы год. Эфек тыў насць рэа-
лi за цыi пра гра мы «Зда роўе на-
ро да i дэ ма гра фiч ная бяс пе ка» 
пры зна на вы со кай. Так, з 2016 
го да па ста ян на па вя лiч ва ец ца 
до ля дак та роў агуль най прак ты-
кi ад агуль най коль кас цi ўчаст-
ко вых ура чоў-тэ ра пеў таў.

Па звест ках Бел ста та, коль-
касць ура чоў-прак ты каў у Мiн-
ску на 2019 год скла ла 59,9 на 
10 ты сяч ча ла век, i гэ та са мы 
вы со кi па каз чык у кра i не. На 
дру гiм мес цы Гро дзен шчы на 

з ка э фi цы ен там 53,6. Апош-
няе мес ца па за бяс пе ча нас цi 
дак та ра мi ў Мiн скай воб лас-
цi — 33,7.

Рас це ўдзель ная ва га па-
цыен  таў са зла я кас ны мi пух лi-
на мi на I—II ста ды ях за хвор ван-
ня ў агуль най коль кас цi па цы-
ен таў з вы яў ле ны мi ў пра цэ се 
скры нiн гу зла я кас ны мi но ва-
ўтва рэн ня мi, знi жа ец ца смя-
рот насць хво рых на су хо ты, усё 
больш ВIЧ-па зi тыў ных па цы ен-
таў ахоп лi вае кам бi на ва ная ан-
ты рэ тра вi рус ная тэ ра пiя.

На фi нан са ван не пра гра мы 
пла на ва ла ся ле тась вы дат-
ка ваць 6 мiль яр даў 151 мiль-
ён руб лёў. Асвое на кры ху 
больш — 101,3 % ад су мы. Ся-
род асноў ных ме ра пры ем стваў 
дзяр жаў на га пра ек та «Зда роўе 
на ро да i дэ ма гра фiч ная бяс-
пе ка Рэс пуб лi кi Бе ла русь» — 
пад рых тоў ка На цы я наль най 
ма дэ лi служ бы пла на ван ня 
сям'i на 2019—2024 га ды. Яна 
пра ду гледж вае раз вiц цё ўмоў 
па аба ро не рэ пра дук тыў на га 
зда роўя на сель нiц тва. Пра ект 
уклю чае ме ра пры ем ствы па 
ўдас ка на лен нi пра фi лак ты кi i 
ля чэн ня ад па вед ных хва роб. 
Ука зам Прэ зi дэн та ў 2013 го-
дзе гра ма дзя не маг лi атры-
маць iль гот ны крэ дыт на ЭКА, 
а ўжо ў 2021 го дзе Указ № 171 
«Аб са цы яль най пад трым цы 
асоб ных ка тэ го рый гра ма дзян» 
дае маг чы масць пра вес цi ад-
ну бяс плат ную спро бу ЭКА за 
кошт дзяр жа вы. Гэ та, без умоў-
на, паў плы вае на па ляп шэн не 
дэ ма гра фiч най сi ту а цыi ў краі-
не. На жаль, сён ня пры клад на 
кож ная шос тая па ра ў Бе ла ру сi 
па ку туе ад бяс плод нас цi.

У ам бу ла тор на-па лi клi нiч-
ных ар га нi за цы ях кра i ны пра-
цуе 3,7 ты ся чы ўра чоў агуль-
най прак ты кi. На 1 сту дзе ня 
2020 го да iх до ля ў коль кас цi 
дак та роў, якiя пра цу юць у сiс-
тэ ме ака зан ня пер ша снай ме-
ды цын скай да па мо гi, скла ла 
82,5 пра цэн та.

Ай чын най ста ма та ла гiч най 
на ву ко вай шко лай рас пра ца-

ва ны i ўка ра нё ны но выя ме-
та ды ден таль най iм план та цыi 
i 3D-пра тэ за ван ня з вы ка ры-
стан нем лiч ба вых i ультра гу-
ка вых тэх на ло гiй. Та кiя на-
ва цыi да зва ля юць па вы сiць 
эфек тыў насць тра ды цый на га 
ля чэн ня.

Асаб лi вая ўва га ўдзя ля ец ца 
да ступ нас цi ме ды цын скай да-
па мо гi, да асна шчэн ню i раз вiц-
цю мiж ра ён ных i мiж рэ гi я наль-
ных цэнт раў. На iх аб наў лен не 
на кi ра ва ны i ма дэр нi за ва ны 
за кон «Аб ахо ве зда роўя».

У кра са вi ку 2008 го да ўпер-
шы ню ў Бе ла ру сi гру па ўра-
чоў 9-й га рад ской клi нiч най 
баль нi цы пра вя ла апе ра цыю 
па пе ра са дцы пе ча нi, праз тры 
га ды спе цы я лiс ты пе ра са дзi лi 
пе чань 20-ме сяч на му дзi ця цi. 
У 2009 го дзе ў РНПЦ «Кар дыя-
ло гiя» бы ла па спя хо ва вы ка на-
на пер шая ў Бе ла ру сi пе ра сад ка 
сэр ца. У гэ тым жа го дзе на Бе-
ла ру сi пра вя лi транс план та цыю 
комп лек су пад страў нi ка вай 
за ло зы i ныр кi — ад ну з са мых 
рэд кiх у све це апе ра цый. У сту-
дзе нi 2012 го да прай шла пер-
шая апе ра цыя па пе ра са дцы 
комп лек су пе чань—ныр ка.

Праз дзе сяць га доў мно гiя 
з на зва ных ма нi пу ля цый ста-
лi звы чай най спра вай для ай-

чын ных ме ды каў. У 2019 го дзе 
вы ка на на 374 транс план та цыi 
ныр кi (у тым лi ку 11 транс план-
та цый ныр кi дзе цям), 93 транс-
план та цыi пе ча нi (у тым лi ку 
12 транс план та цый пе ча нi дзе-
цям), 52 транс план та цыi сэр ца, 
дзевяць транс план та цый лёг-
кiх, 148 транс план та цый ге ма-
па э тыч ных ства ла вых кле так.

Да рэ чы, сён ня больш за 
па ло ву прэ па ра таў, якiя вы ка-
рыс тоў ва юць у ахо ве зда роўя 
ў на шай кра i не, ство ра на ай-
чын ны мi фар ма цэў та мi.

Сё ле та бу дзе за вер ша ны 
пе ра ход ар га нi за цый ахо-
вы зда роўя, якiя аказ ва юць 
пер шас ную мед да па мо гу, да 
агуль на ўра чэб най прак ты-
кi. Гэ та зро бiць мед да па мо гу 
больш да ступ най i якас най.

Якасць — асноў нае сло ва i ў 
аб ноў ле ным за ко не «Аб ахо ве 
зда роўя». Як ад зна чыў мi нiстр 
ахо вы зда роўя Ула дзi мiр Ка-
ра нiк, прад стаў ля ю чы зме ны 
дэ пу та там Па ла ты прад стаў нi-
коў у кра са вi ку: «У за ко не пра-
ду гле джа на ства рэн не сiс тэ мы 
кi ра ван ня якас цю ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гi. Ад па-
вед на з ёй ства ра ец ца вер ты-
каль якас цi, якая не па срэд на 
пад па рад коў ва ец ца Мi нiс тэр-
ству ахо вы зда роўя Рэс пуб лi-
кi Бе ла русь, каб за бяс пе чыць 
бес ста рон насць i аб' ек тыў насць 
пры пра вя дзен нi экс пер ты зы 
якас цi».

Га лоў ныя ўра чы ме ды ка-
рэ абi лi та цый ных экс перт ных 
ка мi сiй (на iх ад дзе лы ўскла-
дзе на за да ча са чыць за якас цю 
да па мо гi) бу дуць на зна чац ца 
i зды мац ца з па сад мi нiст рам 
ахо вы зда роўя па ўзгад нен нi з 
мяс цо вы мi ўла да мi.

Як па ве дам ляе ста тыс тыч ны 
ка мi тэт, ча ка ная пра цяг ласць 
жыц ця бе ла ру саў у 2019 го дзе 
скла да ла 69,3 го да для муж-
чын i 79,4 для жан чын. Па раў-
най це гэ тыя лiч бы са звест ка мi 
за 1995 год, ка лi пра цяг ласць 
жыц ця скла да ла ад па вед на 
62,9 го да i 74,3 го да. Зга дзi це-
ся, доб ры па каз чык эфек тыў-
нас цi ме ды цын скай сiс тэ мы i 
яе да сяг нен няў!

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Якас насць i да ступ насць — Якас насць i да ступ насць — 
па сту ла ты па сту ла ты 
су час най сiс тэ мы су час най сiс тэ мы 
ахо вы зда роўяахо вы зда роўя

Асаб лi вая ўва га 
ўдзя ля ец ца да ступ нас цi 
ме ды цын скай да па мо гi, 
да асна шчэн ню 
i раз вiц цю мiж ра ён ных 
i мiж рэ гi я наль ных 
цэнт раў. На iх 
аб наў лен не на кi ра ва ны 
i ма дэр нi за ва ны за кон 
«Аб ахо ве зда роўя».


