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ГО МЕЛЬ ШЧЫ НА

БУ ДЗЕ БУ ДЗЕ 
КАМ ФОРТ НА!КАМ ФОРТ НА!

Но вая па лi клi нi ка, раз лi ча ная 
на аб слу гоў ван не 40 ты сяч ча ла век, 
у хут кiм ча се ад кры ец ца ў Го ме лi

Гэ та зна ка вы аб' ект для ўсёй сфе ры ахо вы 
зда роўя аб лас но га цэнт ра. Да рос лае ад дзя лен не 
но вай па лi клi нi кi — дру гая чар га маш таб на га 
па лi клi нiч на га комп лек су па ву лi цы Ма зу ра ва, 
бу даў нiц тва яко га рас па ча ло ся ў Го ме лi 
ў 2008 го дзе. Пер шая чар га — дзi ця чае 
ад дзя лен не — бы ла ўве дзе на шэсць га доў та му. 
Па лi клi нi ка для да рос ла га на сель нiц тва, што ця пер 
рых ту ец ца да ад крыц ця, змо жа пры маць 
ка ля 800 па цы ен таў у зме ну.

Уста но ва ахо вы зда роўя не толь кi аб лег чыць 
ра бо ту трох па лi клi нiк, якiя аказ ва юць мед -
да па мо гу жы ха рам блi жэй шых мiк ра ра ё наў, але 
i ста не знач ным ме ды цын скiм аб' ек там для ўся го 
Го ме ля.

На 15 ты ся чах квад рат ных мет раў раз мяс цi ла-
ся ўсё не аб ход нае — ад вуз ка про фiль ных ад дзя-
лен няў да дзён на га ста цы я на ра на 40 лож каў. Тут 
ёсць во да ля чэб нi ца з пад вод ным ду шам-ма са жам 
i ба сей нам, у якiм мо гуць пра во дзiц ца за ня ткi па 
аква гiм нас ты цы. Акра мя та го, бу дзе пра ца ваць 
ад дзя лен не элект ра фi зi я ля чэн ня з апа ра та мi маг-
нiта  тэ ра пii, ла зе ра тэ ра пii i кры я тэ ра пii. Да па слуг 
па цы ен таў — су час ныя за лы ЛФК. Ёсць маг чы масць 
прак ты ка ваць ме ха на тэ ра пiю.

— На пра ця гу больш чым пя цi га доў у сфе ры 
ахо вы зда роўя Го ме ля пра дум ва ла ся пы тан не i 
раз гля да лi ся ва ры ян ты ар га нi за цыi ам бу ла тор най 
рэ абi лi та цыi па цы ен таў. На ба зе но вай па лi клi нi-
кi бу дзе ад кры та ад па вед нае ад дзя лен не, — рас -
тлума чы ла га лоў ны ўрач Го мель скай цэнт раль-

най га рад ской па лi клi нi кi Ка ця ры на ЦЫТ КО.

Мед да па мо гу ў iм змо гуць атрым лi ваць не 
толь кi па цы ен ты, за ма ца ва ныя тэ ры та ры яль на за 
па лi клi нi кай.

— Сён ня раз вiц цё ахо вы зда роўя iдзе па прын-
цы пе ар га нi за цыi так зва ных цэнт раў ка лек тыў на га 
ка ры стан ня. Та му на ба зе но вай па лi клi нi кi пла-
нуе ц ца раз вi ваць шэ раг агуль на га рад скiх цэнт раў 
па пэў ных кi рун ках. У пры ват нас цi, для Го ме ля 
ак ту аль на раз вiц цё та ко га кi рун ку, як ура ло гiя. 
Ад па вед на, пла ну ец ца раз вi ваць су час ны цэнтр 
уро ла га-анд ра ла гiч най да па мо гi, — да да ла га лоў-
ны ўрач.

Перс пек ты ва раз вiц ця цэнт ра ам бу ла тор най рэ-
абi лi та цыi — ад крыц цё вуз ка про фiль ных ад дзя лен-
няў, дзе да па мо гу змо гуць атрым лi ваць па цы ен ты 
з не ўра ла гiч ны мi за хвор ван ня мi, з кар ды яль ны мi 
i траў ма та ла гiч ны мi па та ло гi я мi. Усе гэ тыя кi рун кi 
пла ну ец ца ўка ра няць па этап на, а рэ абi лi та цый ны 
пра цэс пра во дзiць у комп лек се.

— Пра гра ма ме ды цын скай рэ абi лi та цыi бу-
дзе рас пра цоў вац ца iн ды вi ду аль на для кож на га. 
Асоб ны ак цэнт — на па цы ен таў з вы со кiм рэ абiлі -
та цый ным па тэн цы я лам. Мэ та — поў нае ад наў-
лен не пра ца здоль нас цi ча ла ве ка i пры цяг нен не 
яго да эка на мiч на га жыц ця кра i ны, — пад крэс лi ла 
Ка ця ры на Цыт ко.

Як унут ры вась мi па вяр хо ва га бу дын ка, так i на 
тэ ры то рыi, пры лег лай да но вай па лi клi нi кi, праду -
гле джа на без бар' ер нае ася род дзе: па нi жа ны бар-
та вы ка мень ка ля ўва ход най гру пы, улад ка ва ны 
сан вуз лы для аслаб ле ных лю дзей i па цы ен таў з 
iн ва лiд нас цю. Пра пра ца ва ны ўсе не аб ход ныя ас-
пек ты кам форт на га зна хо джан ня ма ла ма бiль ных 
гра ма дзян ва ўста но ве ахо вы зда роўя.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

— Больш за 35 ты сяч жы-
ха роў го ра да i ра ё на аб слу-
гоў ва юць Ла гой ская цэнт-
раль ная ра ён ная баль нi ца, 
Пле шча нiц кая 2-я ра ён ная 
баль нi ца, шэсць ам бу ла-
то рый, якiя пра цу юць па 
прын цы пе ўра ча агуль най 
прак ты кi, участ ко вая баль-
нi ца, баль нi ца сяст рын ска га 
до гля ду, шас нац цаць фель-
чар ска-аку шэр скiх пунк таў. 
У ста цы я на рах су мар на на-
лiч ва ец ца 310 лож ка-мес-
цаў, — рас ка заў на мес нiк 
га лоў на га ўра ча ЦРБ Ва-
сiль КАЗ ЛОЎ СКI. — Па-
цыен  ты мо гуць атры маць 
усе вi ды ме ды цын скай да-
па мо гi, пра ду гле джа ныя 
для ра ён на га ўзроў ню, па 
21 ура чэб най спе цы яль нас-
цi. Мы ро бiм уль тра гу ка вое, 
эн да ска пiч нае, брон хас ка-
пiч нае, рэнт ге на ла гiч нае, 
фiб ра гаст рас ка пiч нае аб-
сле да ван нi. Ха пае апа ра ту-
ры для зняц ця элект ра кар-
дыя грам, су тач на га ма нi та-
ры ра ван ня АЦ, вы мя рэн ня 
цiс ку i вы ка нан ня iн шых 
аб сле да ван няў.

Ла гой скiя ме ды кi ро бяць 
усё не аб ход нае, каб апя рэ-
дзiць рас паў сю джа ныя хва-
ро бы, або, як iх на зы ва юць, 
хва ро бы ста год дзя — у пры-
ват нас цi, сар дэч на-са су дзiс-
тыя. З да па мо гай хол та раў-
ска га апа ра та аб сле да ва на 
шмат па цы ен таў, якiя па-
ку ту юць ад сар дэч ных за-
хвор ван няў. Свое ча со ва 
пры ня тыя ме ры да зво лi лi 
вы ра та ваць жыц цё не ад-
на му ча ла ве ку.

На пра ця гу апош нiх га доў 
знач ная ўва га звяр та ла ся на 
ўма ца ван не ма тэ ры яль на-
тэх нiч най ба зы, ра монт i 
ма дэр нi за цыю ўста ноў, якiя 
аказ ва юць ме ды цын скую 
да па мо гу на сель нiц тву. 
На прык лад, у цэнт раль най 
баль нi цы прай шла рэ кан-
струк цыя яшчэ ра ней. Та му 
вост рай па трэ бы ў ра мон-
це ня ма — усе па мяш кан-
нi, ад дзя лен нi ў спраў ным 
i пры дат ным для ля чэн ня 
па цы ен таў i ра бо ты пер са-
на лу ста не. Ство ра ны ўмо-
вы i для ма лых клi ен таў, якiя 
пра хо дзяць курс ля чэн ня ў 
дзi ця чым ад дзя лен нi. Для iх 
улад ка ва ны асоб ны па кой, 
дзе яны мо гуць па гу ляць 
з цац ка мi, па за баў ляц ца. 

А кам форт нае i ўтуль нае 
ася род дзе, зно сi ны з ра вес-
нi ка мi спры я юць на строю 
дзя цей, хут чэй ша му iх вы-
зда раў лен ню.

Вар та ад зна чыць, што ў 
Ла гой ску ўда ло ся раз гру-
зiць чэр гi ў па лi клi нi ку. Тут 
вы ву чы лi, у якi час най боль-
шы на плыў на вед валь нi каў. 
У вы нi ку прый шлi да вы-
сно вы, што для зруч нас цi 
лю дзей трэ ба мя няць гра-

фiк пры ёму. Ура чы па ча лi 
пры маць па цы ен таў з ся мi 
га дзiн ра нi цы, на та кi ж рэ-
жым пе рай шлi даў ра чэб-
ны i пра цэ дур ны ка бi не ты. 
I вы нiк даў аб са бе знаць: у 
га дзi ну пiк ка лi до ры ме ды-
цын скай уста но вы прак тыч-
на сва бод ныя.

Шмат змен ад бы ло ся i 
ў пле шча нiц кiх ме ду ста но-
вах. У пры ват нас цi, бу ды-
нак баль нi цы i па лi клi нi кi 
су стра кае на вед валь нi каў 
аб ноў ле ным вы гля дам. Тут 
пра ве дзе на ма дэр нi за цыя 
дзi ця ча га ад дзя лен ня, за-
кон ча ны ра монт тэ ра пеў-
тыч на га. Пра ду гле джа на 
без бар' ер нае ася род дзе — 
пан ду сы, ту а ле ты для iн-
ва лi даў. Ця пер iдзе доб ра-
ўпа рад ка ван не тэ ры то рый 
уста но вы ахо вы зда роўя, 
з'я вiў ся су час ны рэнт ген-
апа рат, уста ноў ле на аў та-
ма ты за ва ная кам п'ю тар ная 
сiс тэ ма «Элект рон ны рэ-
цэпт».

Да рэ чы, Пле шча нiц кая 
2-я ра ён ная баль нi ца — ад-
на з най ста рэй шых у Мiн-
скай воб лас цi, ёй больш як 
100 гадоў.

Асаб лi вая ўва га ўдзя ля-
ец ца ўдас ка на лен ню ра бо-
ты фель чар ска-аку шэр скiх 
пунк таў, якiя аб слу гоў ва-
юць сель скае на сель нiц тва. 
У боль шас цi з iх зроб ле ны 
ра монт, яны за бяс пе ча ны 
не аб ход ны мi ле ка мi. Апош-

нiм ча сам коль касць ФА Паў 
ска ра ча ец ца, сiс тэ ма ахо-
вы зда роўя пры хо дзiць да 
цэнт ра лi за цыi. Ад нак, як лi-
чаць вяс коў цы, гэ тыя ўста-
но вы вель мi па трэб ныя ў 
сель скай мяс цо вас цi. Не 
заў сё ды ёсць маг чы масць 
да брац ца да рай цэнт ра, 
ды пры лёг кiм не да ма ган-
нi, ма быць, i ня ма ў гэ тым 
вост рай не аб ход нас цi. Тут, 
на мес цы, фель чар мо жа 
зме раць цiск, па слу хаць 
па цы ен та, зра бiць кар дыя-
гра му, вы пi саць ле кi. А ка лi 
ён вы явiць па да зрэн нi на 
неш та сур' ёз нае, то вы клi ча 
хут кую да па мо гу, якая да-
ста вiць у ра ён ную па лi клi-
нi ку або ста цы я нар. Акра мя 
та го, у ФА Пах мо гуць быць 
ста ма та ла гiч ная, аку шэр-
ская да па мо га.

Не як да вя ло ся па бы ваць 
у фель чар ска-аку шэр скiм 
пунк це вёс кi Мят лi чы цы. Яго 
ра бот нi кi ад зна чы лi, што тут 
ад бы ло ся шмат ста ноў чых 
змен дзя ку ю чы Ла гой скай 
цэнт раль най ра ён най баль-
нi цы. Па ста вi лi бой ле ры для 
па да грэ ву ва ды, га ра чай 
ва дой за бяс печ ва юц ца i iн-

шыя ка бi не ты. Уста ноў ле-
ны кам п'ю та ры. Гэ та знач на 
аб лег чы ла ра бо ту ме ды каў, 
бо ця пер iн фар ма цыя пра 
кож на га па цы ен та за хоў-
ва ец ца ў элект рон ным вы-
гля дзе. За срод кi ЦРБ аб на-
вiў ся пры шчэ пач ны ка бi нет, 
якi цал кам апра цоў ва ец ца 
квар ца вы мi лям па мi. Усiм 
не аб ход ным аб ста ля ва ны 
ста ма та ла гiч ны ка бi нет.

— А з якi мi ўсё ж праб-
ле ма мi су ты ка е це ся? — па-
цi ка вi ла ся ў Ва сi ля Каз лоў-
ска га.

— Гла баль ных праб лем 
ня ма. Хi ба што ка ра на -
вірус, — па жар та ваў ён. — 
А ка лi сур' ёз на, то ў нас 
цу доў ны друж ны ка лек тыў. 
Прак тыч на ня ма «ця ку час-
цi» кад раў. Усiм не аб ход-
ным, каб эфек тыў на ля чыць 
па цы ен таў, за бяс пе ча ны. 
Вось ня даў на стар шы ня 
Мi набл вы кан ка ма Аляк-
сандр Тур чын уру чыў клю чы 
ад дзвюх но вых ма шын хут-
кай да па мо гi: ад на за ста ец-
ца ў Ла гой ску, дру гая бу дзе 
пе ра да дзе на Аў гус тоў скай 
ам бу ла то рыi.

— А яшчэ мы ўдзель нi ча ем 
у пра гра ме па соль ства Япо-
нii «Ка ра нi тра вы», — да даў 
Ва сiль Аляк санд ра вiч. — На-
ша баль нi ца раз гля да ец ца 
як адзiн з кан ды да таў на 
атры ман не гран та. На гэ-
тыя срод кi бу дзе за куп ле на 
эн да ска пiч нае аб ста ля ван-
не, у пры ват нас цi, фiб ра-
гаст рас коп i ка ла нас коп, 
што па вы сiць да ступ насць 
ме ды цын скай да па мо гi для 
жы ха роў ра ё на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

МIН ШЧЫ НА

НЯ МА МЯ ЖЫ 
ЎДАС КА НА ЛЕН НЮ
У Ла гой скiм ра ё не не толь кi ма дэр нi зу юць уста но вы ахо вы зда роўя, 

але i па вы ша юць да ступ насць ме ды цын скiх па слуг

Шмат змен ад бы ло ся i ў пле шча нiц кiх 
ме ду ста но вах. У пры ват нас цi, бу ды нак 
баль нi цы i па лi клi нi кi су стра кае на вед валь нi каў 
аб ноў ле ным вы гля дам. Тут пра ве дзе на 
ма дэр нi за цыя дзi ця ча га ад дзя лен ня, за кон ча ны 
ра монт тэ ра пеў тыч на га. Пра ду гле джа на 
без бар' ер нае ася род дзе — пан ду сы, ту а ле ты для 
iн ва лi даў.

Ла гойск — го рад-спа да рож нiк бе ла рус кай ста лi цы. Гэ та 
аба вяз вае быць пры кла дам для iн шых на се ле ных пунк таў, 
iмк нуц ца на пе рад, ука ра няць усё но вае i пе ра да вое. У тым 
лi ку i ў ме ды цы не. У гэ тай сфе ры шмат зроб ле на, а зра бiць 
не аб ход на яшчэ больш. На прык лад, у перс пек ты ве — 
бу даў нiц тва но вых ра дзiль на га до ма i па лi клi нi кi. Яно 
i зра зу ме ла: з уз вя дзен нем но ва га жы ло га мiк ра ра ё на 
да 2030 го да пла ну ец ца знач ны пры рост на сель нiц тва. 
Сiс тэ ма ахо вы зда роўя Ла гой шчы ны ды на мiч на 
раз вi ва ец ца. На сён няш нi дзень яна да во лi су час ная 
i раз га лi на ва ная.

Ла гой ская 
цэнт раль ная 
ра ён ная баль нi ца.


