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ГОМЕЛЬШЧЫНА

НЯМА МЯЖЫ
ЎДАСКАНАЛЕННЮ
У Лагойскiм раёне не толькi мадэрнiзуюць установы аховы здароўя,
але i павышаюць даступнасць медыцынскiх паслуг
Лагойск — горад-спадарожнiк беларускай сталiцы. Гэта
абавязвае быць прыкладам для iншых населеных пунктаў,
iмкнуцца наперад, укараняць усё новае i перадавое. У тым
лiку i ў медыцыне. У гэтай сферы шмат зроблена, а зрабiць
неабходна яшчэ больш. Напрыклад, у перспектыве —
будаўнiцтва новых радзiльнага дома i палiклiнiкi. Яно
i зразумела: з узвядзеннем новага жылога мiкрараёна
да 2030 года плануецца значны прырост насельнiцтва.
Сiстэма аховы здароўя Лагойшчыны дынамiчна
развiваецца. На сённяшнi дзень яна даволi сучасная
i разгалiнаваная.
— Больш за 35 тысяч жыхароў горада i раёна абслугоўваюць Лагойская цэнтральная раённая бальнiца,
Плешчанiцкая 2-я раённая
бальнiца, шэсць амбулаторый, якiя працуюць па
прынцыпе ўрача агульнай
практыкi, участковая бальнiца, бальнiца сястрынскага
догляду, шаснаццаць фельчарска-акушэрскiх пунктаў.
У стацыянарах сумарна налiчваецца 310 ложка-месцаў, — расказаў намеснiк
галоўнага ўрача ЦРБ Васiль КАЗ ЛОЎ СКI. — Пацыенты могуць атрымаць
усе вiды медыцынскай дапа мо гi, пра ду гле джа ныя
для раённага ўзроўню, па
21 урачэбнай спецыяльнасцi. Мы робiм ультрагукавое,
эндаскапiчнае, бронхаскапiч нае, рэнт ге на ла гiч нае,
фiбрагастраскапiчнае абследаваннi. Хапае апаратуры для зняцця электракардыяграм, сутачнага манiтарыравання АЦ, вымярэння
цiс ку i вы ка нан ня iн шых
абследаванняў.
Лагойскiя медыкi робяць
усё неабходнае, каб апярэдзiць распаўсюджаныя хваробы, або, як iх называюць,
хваробы стагоддзя — у прыватнасцi, сардэчна-сасудзiстыя. З дапамогай холтараўскага апарата абследавана
шмат пацыентаў, якiя пакутуюць ад сардэчных захвор ван няў. Свое ча со ва
прынятыя меры дазволiлi
выратаваць жыццё не аднаму чалавеку.
На працягу апошнiх гадоў
значная ўвага звярталася на
ўмацаванне матэрыяльнатэхнiчнай базы, рамонт i
мадэрнiзацыю ўстаноў, якiя
аказваюць медыцынскую
да па мо гу на сель нiц тву.
Напрыклад, у цэнтральнай
бальнiцы прайшла рэканструкцыя яшчэ раней. Таму
вострай патрэбы ў рамонце няма — усе памяшканнi, аддзяленнi ў спраўным
i прыдатным для лячэння
пацыентаў i работы персаналу стане. Створаны ўмовы i для малых клiентаў, якiя
праходзяць курс лячэння ў
дзiцячым аддзяленнi. Для iх
уладкаваны асобны пакой,
дзе яны могуць пагуляць
з цацкамi, пазабаўляцца.
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А камфортнае i ўтульнае
асяроддзе, зносiны з равеснiкамi спрыяюць настрою
дзяцей, хутчэйшаму iх выздараўленню.
Варта адзначыць, што ў
Лагойску ўдалося разгрузiць чэргi ў палiклiнiку. Тут
вывучылi, у якi час найбольшы наплыў наведвальнiкаў.
У вынiку прыйшлi да высновы, што для зручнасцi
людзей трэба мяняць гра-

нiм часам колькасць ФАПаў
скарачаецца, сiстэма аховы здароўя прыходзiць да
цэнтралiзацыi. Аднак, як лiчаць вяскоўцы, гэтыя ўстановы вельмi патрэбныя ў
сель скай мяс цо вас цi. Не
заўсёды ёсць магчымасць
да брац ца да рай цэнт ра,
ды пры лёгкiм недамаганнi, мабыць, i няма ў гэтым
вострай неабходнасцi. Тут,
на месцы, фельчар можа
зме раць цiск, па слу хаць
пацыента, зрабiць кардыяграму, выпiсаць лекi. А калi
ён выявiць падазрэннi на
нешта сур'ёзнае, то выклiча
хуткую дапамогу, якая даставiць у раённую палiклiнiку або стацыянар. Акрамя
таго, у ФАПах могуць быць
стаматалагiчная, акушэрская дапамога.

Шмат змен адбылося i ў плешчанiцкiх
медустановах. У прыватнасцi, будынак
бальнiцы i палiклiнiкi сустракае наведвальнiкаў
абноўленым выглядам. Тут праведзена
мадэрнiзацыя дзiцячага аддзялення, закончаны
рамонт тэрапеўтычнага. Прадугледжана
безбар'ернае асяроддзе — пандусы, туалеты для
iнвалiдаў.
фiк прыёму. Урачы пачалi
прымаць пацыентаў з сямi
гадзiн ранiцы, на такi ж рэжым перайшлi даўрачэбны i працэдурны кабiнеты.
I вынiк даў аб сабе знаць: у
гадзiну пiк калiдоры медыцынскай установы практычна свабодныя.
Шмат змен адбылося i
ў плешчанiцкiх медустановах. У прыватнасцi, будынак бальнiцы i палiклiнiкi
сустракае наведвальнiкаў
абноўленым выглядам. Тут
праведзена мадэрнiзацыя
дзiцячага аддзялення, закончаны рамонт тэрапеўтыч на га. Пра ду гле джа на
безбар'ернае асяроддзе —
пандусы, туалеты для iнвалiдаў. Цяпер iдзе добраўпарадкаванне тэрыторый
установы аховы здароўя,
з'явiўся сучасны рэнтгенапарат, устаноўлена аўтаматызаваная камп'ютарная
сiс тэ ма «Элект рон ны рэцэпт».
Дарэчы, Плешчанiцкая
2-я раённая бальнiца — адна з найстарэйшых у Мiнскай вобласцi, ёй больш як
100 гадоў.
Асаблiвая ўвага ўдзяляецца ўдасканаленню работы фельчарска-акушэрскiх
пунктаў, якiя абслугоўваюць сельскае насельнiцтва.
У большасцi з iх зроблены
рамонт, яны забяспечаны
неабходнымi лекамi. Апош-

Неяк давялося пабываць
у фельчарска-акушэрскiм
пункце вёскi Мятлiчыцы. Яго
работнiкi адзначылi, што тут
адбылося шмат станоўчых
змен дзякуючы Лагойскай
цэнтральнай раённай бальнiцы. Паставiлi бойлеры для
падагрэву вады, гарачай
вадой забяспечваюцца i iнЛагойская
цэнтральная
раённая бальнiца.

шыя кабiнеты. Устаноўлены камп'ютары. Гэта значна
аблегчыла работу медыкаў,
бо цяпер iнфармацыя пра
кожнага пацыента захоўваецца ў электронным выглядзе. За сродкi ЦРБ абнавiўся прышчэпачны кабiнет,
якi цалкам апрацоўваецца
кварцавымi лямпамi. Усiм
неабходным абсталяваны
стаматалагiчны кабiнет.
— А з якiмi ўсё ж праблемамi сутыкаецеся? — пацiкавiлася ў Васiля Казлоўскага.
— Глабальных праблем
ня ма. Хi ба што ка ра на вірус, — пажартаваў ён. —
А калi сур'ёзна, то ў нас
цудоўны дружны калектыў.
Практычна няма «цякучасцi» кадраў. Усiм неабходным, каб эфектыўна лячыць
па цы ен таў, за бяс пе ча ны.
Вось ня даў на стар шы ня
Мi набл вы кан ка ма Аляксандр Турчын уручыў ключы
ад дзвюх новых машын хуткай дапамогi: адна застаецца ў Лагойску, другая будзе
перададзена Аўгустоўскай
амбулаторыi.
— А яшчэ мы ўдзельнiчаем
у праграме пасольства Японii «Каранi травы», — дадаў
Васiль Аляксандравiч. — Наша бальнiца разглядаецца
як адзiн з кандыдатаў на
атрыманне гранта. На гэтыя сродкi будзе закуплена
эндаскапiчнае абсталяванне, у прыватнасцi, фiбрагаст рас коп i ка ла нас коп,
што павысiць даступнасць
медыцынскай дапамогi для
жыхароў раёна.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

БУДЗЕ
КАМФОРТНА!
Новая палiклiнiка, разлiчаная
на абслугоўванне 40 тысяч чалавек,
у хуткiм часе адкрыецца ў Гомелi
Гэта знакавы аб'ект для ўсёй сферы аховы
здароўя абласнога цэнтра. Дарослае аддзяленне
новай палiклiнiкi — другая чарга маштабнага
палiклiнiчнага комплексу па вулiцы Мазурава,
будаўнiцтва якога распачалося ў Гомелi
ў 2008 годзе. Першая чарга — дзiцячае
аддзяленне — была ўведзена шэсць гадоў таму.
Палiклiнiка для дарослага насельнiцтва, што цяпер
рыхтуецца да адкрыцця, зможа прымаць
каля 800 пацыентаў у змену.

Установа аховы здароўя не толькi аблегчыць
ра бо ту трох па лi клi нiк, якiя аказ ва юць мед дапамогу жыхарам блiжэйшых мiкрараёнаў, але
i стане значным медыцынскiм аб'ектам для ўсяго
Гомеля.
На 15 тысячах квадратных метраў размясцiлася ўсё неабходнае — ад вузкапрофiльных аддзяленняў да дзённага стацыянара на 40 ложкаў. Тут
ёсць водалячэбнiца з падводным душам-масажам
i басейнам, у якiм могуць праводзiцца заняткi па
аквагiмнастыцы. Акрамя таго, будзе працаваць
аддзяленне электрафiзiялячэння з апаратамi магнiтатэрапii, лазератэрапii i крыятэрапii. Да паслуг
пацыентаў — сучасныя залы ЛФК. Ёсць магчымасць
практыкаваць механатэрапiю.
— На працягу больш чым пяцi гадоў у сферы
аховы здароўя Гомеля прадумвалася пытанне i
разглядалiся варыянты арганiзацыi амбулаторнай
рэабiлiтацыi пацыентаў. На базе новай палiклiнiкi будзе адкрыта адпаведнае аддзяленне, — растлумачыла галоўны ўрач Гомельскай цэнтральнай гарадской палiклiнiкi Кацярына ЦЫТКО.
Мед да па мо гу ў iм змо гуць атрым лi ваць не
толькi пацыенты, замацаваныя тэрытарыяльна за
палiклiнiкай.
— Сёння развiццё аховы здароўя iдзе па прынцыпе арганiзацыi так званых цэнтраў калектыўнага
карыстання. Таму на базе новай палiклiнiкi плануецца развiваць шэраг агульнагарадскiх цэнтраў
па пэўных кiрунках. У прыватнасцi, для Гомеля
актуальна развiццё такога кiрунку, як уралогiя.
Адпаведна, плануецца развiваць сучасны цэнтр
уролага-андралагiчнай дапамогi, — дадала галоўны ўрач.
Перспектыва развiцця цэнтра амбулаторнай рэабiлiтацыi — адкрыццё вузкапрофiльных аддзяленняў, дзе дапамогу змогуць атрымлiваць пацыенты
з неўралагiчнымi захворваннямi, з кардыяльнымi
i траўматалагiчнымi паталогiямi. Усе гэтыя кiрункi
плануецца ўкараняць паэтапна, а рэабiлiтацыйны
працэс праводзiць у комплексе.
— Пра гра ма ме ды цын скай рэ абi лi та цыi будзе распрацоўвацца iндывiдуальна для кожнага.
Асобны акцэнт — на пацыентаў з высокiм рэабiлітацыйным патэнцыялам. Мэта — поўнае аднаўленне працаздольнасцi чалавека i прыцягненне
яго да эканамiчнага жыцця краiны, — падкрэслiла
Кацярына Цытко.
Як унутры васьмiпавярховага будынка, так i на
тэрыторыi, прылеглай да новай палiклiнiкi, прадугледжана безбар'ернае асяроддзе: панiжаны бартавы камень каля ўваходнай групы, уладкаваны
санвузлы для аслабленых людзей i пацыентаў з
iнвалiднасцю. Прапрацаваны ўсе неабходныя аспекты камфортнага знаходжання маламабiльных
грамадзян ва ўстанове аховы здароўя.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.
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