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ВI ЦЕБ ШЧЫ НА

IН ВЕС ТЫ ЦЫI 

Ў ЗДА РОЎЕ
У Пры дзвiн нi мно гае зроб ле на, каб 
уз ро вень ды яг нос ты кi, ля чэн ня 
i рэ абi лi та цыi быў ад ным з 
най леп шых у Еў ро пе. Толь кi сё ле та 
на рэ кан струк цыю i ма дэр нi за цыю 
баль нiц, па лi клi нiк, ам бу ла то рый 
вы дат ка ва на ка ля 19,5 мiль ё на руб лёў.

На прык лад, доб рым па да рун кам 
да юбi лею Вя лi кай Пе ра мо гi не толь кi 
ве тэ ра нам вай ны стаў ад ра ман та ва ны 
кор пус аб лас но га шпi та ля для iн ва лi-
даў у Юр ца ве, што на Ар шан шчы не. 
У гэ тым жа ра ё не ў Ба ра нi за вяр шы лi 
кап ра монт рэ абi лi та цый на га баль нiч-
на га ад дзя лен ня.

Да рэ чы, у са мiм рай цэнт ры ў спаль-
ным мiк ра ра ё не За дняп роўе на ле та 
пач нуць бу да ваць па лi клi нi ку. Пра ект-
ныя ра бо ты ўжо вя дуц ца, ад па вед нае 
фi нан са ван не — ка ля 500 ты сяч руб-
лёў — вы дзе ле на.

Па вод ле слоў на чаль нi ка га лоў-
на га ўпраў лен ня па ахо ве зда роўя 
Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Мi ха i ла 
ВIШ НЯ ВЕЦ КА ГА, у Ор шы, а так-
са ма ў аб лас ным цэнт ры, По лац ку i 
На ва по лац ку ажыц цяў ля ец ца пра ект 
«Кла пат лi вая па лi клi нi ка». Ад на з яго 
мэт — мак сi маль ная эка но мiя ча су па-
цы ен таў пры най больш эфек тыў ным 
аб слу гоў ван нi.

На поў на чы кра i ны ак тыў на ўка-
ра ня ец ца трэнд бе ла рус кай ме ды цы-
ны — ста но вiц ца ўсё больш пунк таў 
участ ко вай агуль на ўра чэб най прак ты-
кi. У гэ тым кi рун ку ўжо цал кам пра цу-
юць пры гра нiч ныя з ЕС Шар каў шчын-
скi, Брас лаў скi i Па стаў скi ра ё ны. А ў 
Верх ня дзвiн ску на ват функ цы я нуе 
ўнi каль ная па лi клi нiч ная ўста но ва, 
якая бы ла па бу да ва на для «ўнi вер-
саль ных» ура чоў i iх па моч нi каў. Яны ж 
ста но вяц ца ўсё больш ма бiль ныя, каб 
не прос та да ехаць ку ды трэ ба да па-
цы ен таў з ма ла на се ле ных i ад да ле ных 
вё сак, а ра бiць гэ та рэ гу ляр на. Та кiм 
чы нам зды ма ец ца на груз ка са служ бы 
«103». «Дэ сант ме ды каў» па ра лель на 
мо жа ра бiць пры шчэп кi, за бяс печ ваць 
ле ка мi, пры бо ра мi кант ро лю за ста нам 
зда роўя. Гэ та вель мi зруч на для пра-
цую чых вяс коў цаў: дзя ку ю чы гас цям 
у бе лых ха ла тах мож на бу дзе, нi ку ды 
не вы яз джа ю чы, прай сцi ме ды цын скi 
агляд на мес цы.

Ар га нi за ва на эфек тыў ная дзей-
насць пе ра соў на га ме ды цын ска га 
ды яг нас тыч на га комп лек су.

У Пры дзвiн скiм краi ка ля 70 мiж -
раён ных ме ды цын скiх цэнт раў, ад дзя-
лен няў i ка бi не таў, 13 аб лас ных спе цы-
я лi за ва ных.

У пра вiн цыi на ву чы лi ся ра бiць тое, 
што па раў наль на ня даў на маг чы ма 
бы ло толь кi ў ста лi цы. За свое на вя-
лi кая коль касць апе ра цый у кар дыя-
хi рур гii, ней ра хi рур гii, мiк ра хi рур гii 
во ка, якiя вы кон ва юц ца на ўзроў нi 
рэс пуб лi кан скiх на ву ко ва-прак тыч-
ных цэнт раў.

У Вi цеб скай аб лас ной клi нiч най 
баль нi цы функ цы я нуе ад дзя лен не 
пла на вай рэнт ге на вас ку ляр най да па-
мо гi i скла да ных па ру шэн няў рыт му 
на 25 лож каў, з якiх шэсць — iн тэн-
сiў най тэ ра пii. У вы нi ку смя рот насць 
ад хва роб сiс тэ мы кро ва зва ро ту на 
пра ця гу апош нiх пя цi га доў нi жэй шая 
за ся рэд не рэс пуб лi кан скiя зна чэн нi. 
Коль касць вы пад каў за хвор ван ня на 
вост ры ка ра нар ны сiн дром у 2019 го-
дзе знi зi ла ся на 16,2 %. Пас ля вост ра га 
iн фарк ту мi я кар да ка ля 97,3 % па цы-
ен таў дзя ку ю чы доб рай ста цы я нар най 
рэ абi лi та цыi мо гуць пра ца ваць да лей 
на ра ней шых па са дах. Без умоў на, гэ та 
важ на для эка но мi кi.

На огул, мяс цо вая ўла да доб ра ра-
зу мее, што iн вес ты цыi ў зда роўе i ак-
тыў нае даў га лец це — тое, што акуп-
ля ец ца з доб ры мi «ды вi дэн да мi», ка-
лi так мож на ска заць пра кло пат аб 
са ма ад чу ван нi лю дзей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Гэ та пер шы ў кра i не во пыт 
за бо ру бiя ма тэ ры я лаў 
на COVID-19, пры якiм 
ад сут нi чае не па срэд ны кан такт 
ме ды цын ска га ра бот нi ка 
i па цы ен та. Пра пуск ная 
здоль насць ла ба ра то рыi — 
50 ча ла век у су ткi. Тут зда юць 
ана лi зы тыя, хто пла нуе 
вы ехаць за мя жу. Про бы 
ро бяц ца на плат най асно ве.

Тое, што ла ба ра то рыя мес цiц-
ца ў стан дарт ным мар скiм кан-
тэй не ры, вя до ма, цi ка вы факт. 
Але не гэ та са мае важ нае. Га лоў-
ная асаб лi васць тут — ва ўза ема -
дзе ян нi па цы ен та i ла ба ран та. 
Пры ём ана лi заў вя дзец ца та кiм 
чы нам, што не да пус кае пра-
мых кан так таў, бо мед ра бот нiк 
i па цы ент зна хо дзяц ца ў дзвюх 
зо нах, а раз мо ва вя дзец ца па 
вi дэа су вя зi.

У той зо не, якая пры мае на-
вед валь нi каў, iс нуе ад па вед ны 
мiк ра клi мат, пра цуе сiс тэ ма вен-
ты ля цыi, ад бы ва ец ца па ста ян ная 
дэз ын фек цыя. У ме ды цын скай 
зо не ства ра ец ца па вы ша ны цiск, 
каб не бы ло нi я кiх скраз ня коў. 
Дзве зо ны па дзя ляе ад мыс ло-
вае шкло, у якое ўман цi ра ва ны 
су праць вi рус ныя паль чат кi, за-
куп ле ныя ў Фран цыi. Ла ба рант 
пра соў вае ў iх ру кi i та кiм чы нам 
пра во дзiць за бор бiя ма тэ ры я лу, 
якi за тым трап ляе на ана лiз праз 
дэз ын фек цый ны бар' ер. У лаба -
ра то рыi да сле ду юц ца про бы на 
на яў насць ка ра на вi ру са ме та дам 
ПЦР. Зра бiць ана лiз змо гуць тыя, 

хто вы яз джае за мя жу. Вы нi кi 
мож на атры маць на на ступ ны 
дзень у фар ма це мiж на род на га 
сер ты фi ка та. Кошт для гра ма-
дзян Бе ла ру сi — 38 руб лёў, для 
за меж нi каў — 57.

Мо дуль зна хо дзiц ца ка ля 
пра хад ной iн фек цый най баль-
нi цы, i па цы ен там ня ма не аб ход-
нас цi за хо дзiць на тэ ры то рыю 
ўста но вы. У зо не мед ра бот нi ка 
ўста ноў ле на кам п'ю тар ная тэх-
нi ка, дзя ку ю чы якой мож на ба-
чыць не аб ход ныя звест кi пра та-
го, хто прый шоў на пры ём. За пiс 
вя дзец ца толь кi праз iн тэр нэт на 
сай це Гро дзен скай аб лас ной клi-
нiч най iн фек цый най баль нi цы. 
Кож на га па цы ен та за пiс ва юць 
на вы зна ча ны час. Та кiм чы нам 
кан так ты па мiж ты мi, хто пры-
хо дзiць на зда чу маз ка, атрым-
лi ва юц ца мi нi маль ныя цi на огул 
ад сут нi ча юць. Ма бiль ная ла ба-
ра то рыя мо жа быць уста ноў ле на 
ў лю бым мес цы.

На вiн ка рас пра ца ва на спе-
цыя лiс та мi Гро дзен скай аб лас-

ной iн фек цый най баль нi цы су-
мес на з ААТ «Ты ту нё вая фаб ры ка 
«Нё ман». I гэ та не пер шы во пыт 
су пра цоў нiц тва прад пры ем ства 
i ме ды каў. Па сло вах га лоў на га 
ўра ча аб лас ной iн фек цый най 
баль нi цы Сяр гея ЦI ХА НО ВI ЧА, 
з да па мо гай спон са раў аб ста ля-
ва ны аў та ма тыч ны дэз бар' ер для 
ўра чоў, якiя вы хо дзяць з бок-
са. Уста ноў ка да зва ляе знач на 
хут чэй i дак лад ней апра ца ваць 
кас цюм, чым гэ та ро бiць пуль-
ве ры за тар. Так са ма на фаб ры цы 
асво i лi вы пуск ма сак i аба рон чых 
эк ра наў.

Ла ба ра то рыя ў мар скiм кан-
тэй не ры бу дзе за па тра ба ва на 
i на да лей. Як за зна чыў Сяр гей 

Цi ха но вiч, за бор бiя ма тэ ры я лу 
мож на вес цi i пры iн шых iн фек-
цый ных за хвор ван нях, бо спiс 
ПЦР-да сле да ван няў да во лi вя-
лi кi. Гэ та i рэ спi ра тор ныя iн фек-
цыi, i хар чо выя — усе тыя, на 
якiх спе цы я лi зу ец ца про фiль ная 
ўста но ва. Га лоў нае — за ха ва ец-
ца прын цып бес кан так та вас цi 
пер са на лу i па цы ен та.

За раз у воб лас цi пяць ла ба-
ра то рый, якiя бя руць 
ана лi зы на ка ра на -
вірус ную iн фек цыю. 
Iх агуль ная ма гут-
насць — 1200 да-
сле да ван няў у су ткi. 
З кра са вi ка, ка лi па-
ча лi браць пер шыя 
про бы, зроб ле на 
больш за 80 ты сяч 
ана лi заў.

Як па ве да мiў 
стар шы ня Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Ула дзi-
мiр КРАЎ ЦОЎ пад час ад крыц ця 
ла ба ра то рыi, сi ту а цыя з ка ра на-
вi ру сам у рэ гi ё не ста бi лi зу ец ца. 
Гро дзен ская воб ласць па сту по ва 
вы хо дзiць з пан дэ мii, та му шэ раг 
уста ноў бу дзе вяр тац ца да свай-
го звык ла га про фi лю ра бо ты. 
Пла на выя апе ра цыi ўзнаў ля юць 
шэсць ра ё наў воб лас цi. Цал кам 
пе ра хо дзiць на ля чэн не сва iх 
па цы ен таў га рад ская баль нi ца 
№ 3. Ка лi та кая тэн дэн цыя за ха-
ва ец ца, у лi пе нi коль касць уста-
ноў, якiя зай ма юц ца ля чэн нем 
COVID-19, знач на ска ро цiц ца.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ. 
Фо та Бел ТА.

У Брэс це ад нос на ня даў на ўво дзi лi ў 
строй цэ лы шэ раг но вых аб' ек таў ахо вы 
зда роўя. Най больш яск ра вы прык лад — 
па этап ная ма дэр нi за цыя i рэ кан струк цыя 
ад дзя лен няў Брэсц кай аб лас ной клi нiч най 
баль нi цы, якая пры рас ла но вы мi кар пу са мi 
iн фек цый на га ад дзя лен ня. Па сут нас цi, 
тут з'я вi ла ся но вая iн фек цый ная баль нi ца. 
Да дат ко выя бу дын кi ўзве дзе ны i ў 
комп лек се аб лас ной дзi ця чай баль нi цы, 
па бу да ва ны дзi ця чая i да рос лая па лi клi нi кi. 
Пе ра лiк мож на доў жыць.

На пя рэ дад нi ты ся ча год дзя го ра да ўра-
чыс та ад кры лi но вую стан цыю хут кай да-
па мо гi ў За рэ чным ра ё не Брэс та. Ад зна ча-
ла ся, што з'яў лен не гэ та га аб' ек та на ўпрост 
уплы вае на якасць i свое ча со васць ака зан ня 
пер шай да па мо гi для вя лi кай част кi го ра да, 
бо вы езд ма шын з но вай стан цыi па ву лi цы 
Су во ра ва дае маг чы масць збе раг чы каш-
тоў ныя хвi лi ны, якiя час та ста но вяц ца вы-
ра шаль ны мi. Но вая стан цыя ўяў ляе са бой 
трох па вяр хо вы ад мi нiст ра цый на-бы та вы 
кор пус з над зем ным га ра жом-ста ян кай для 
аў та ма бi ляў хут кай да па мо гi. На тэ ры то рыi 
ёсць стэ ры лi за цый ная, сiс тэ ма для абяс шко-
джан ня ме ды цын скiх ад хо даў, блок для за-
праў кi кiс ла род ных ба ло наў, па коi ад па чын-
ку для су пра цоў нi каў, ду ша выя, ста лоў ка, 
кан фе рэнц-за ла.

Пе ра ра за ючы сiм ва лiч ную стуж ку, стар-
шы ня абл вы кан ка ма Ана толь ЛIС ска заў 
та ды аб дзяр жаў ным пры яры тэ це ў спра ве 
ахо вы зда роўя i па абя цаў, што ў воб лас цi 
па ста ян на бу дуць ад кры ва цца но выя па-

доб ныя аб' ек ты, сiс тэ ма ахо вы зда роўя бу-
дзе па паў няц ца аб ста ля ван нем.

Вось i сё ле та ме ды кi з рэ гi ё наў атрым-
лi ва юць но выя маг чы мас цi для ўдас ка на-
лен ня ды яг нас тыч на га i ля чэб на га пра цэ саў, 
ака зан ня пер шай да па мо гi. У кан цы мая ў 
Пiн скiм ан ка ла гiч ным дыс пан се ры па чаў 
пра ца ваць но вы кам п'ю тар ны та мог раф. 
Да рэ чы, гэ та адзiн з най ноў шых рэнт ге наў-
скiх спi раль ных та мог ра фаў, якiя за ку пi ла 
про фiль нае мi нiс тэр ства для ўста ноў ахо вы 
зда роўя кра i ны.

На зва ны апа рат быў па трэб ны ме ды цы-
не ў Пiн ску як па вет ра. Па пя рэд нi та мог раф 
вый шаў са строю яшчэ год та му, ра бiць яго 
ра монт бы ло не мэ та згод на — як вы свет лi ла-
ся, кошт ра мон ту быў блiз кi да кош ту но вай 
тэх нi кi. Амаль год па цы ен там ан ка ла гiч на га 
про фi лю да во дзi ла ся ка рыс тац ца па слу га мi 
КТ Пiн скай цэнт раль най баль нi цы. А ў су вя зi 
з ця пе раш няй эпi дсi ту а цы яй тэр мi ны ча кан-
ня ў чар зе ста лi да ся гаць ча ты рох ме ся цаў, 
што, зра зу ме ла, не спры я ла дак лад нас цi па-
ста ноў кi ды яг на зу i па спя хо ва му ля чэн ню.

Па вод ле слоў га лоў на га ўра ча Пiн ска га 
ан ка ла гiч на га дыс пан се ра Сяр гея КА ХА-
НО ВI ЧА, но вы кам п'ю тар ны та мог раф мае 
на шмат леп шыя ды яг нас тыч ныя якас цi, чым 
па пя рэд нi. Гэ та зна чыць, за мен шы ад рэ зак 
ча су мож на атры маць «кар цiн ку» зо ны, якая 
да сле ду ец ца, i, што важ на, з мен шай пра-
мя нё вай на груз кай. Апа рат пра цуе ў дзве 
зме ны, за дзень аб сле да ван не пра хо дзяць 
32 ча ла ве кi. Пры не аб ход нас цi гра фiк ра бо-
ты мо жа быць па вя лi ча ны — та ды за дзень 
КТ прой дуць да 40 ча ла век. Па на кi ра ван нi 

ўра ча па цы ен ты аб сле ду юц ца бяс плат на, 
так са ма ёсць маг чы масць ака зан ня плат-
ных па слуг.

З увя дзен нем у строй вы со ка тэх на ла гiч-
най апа ра ту ры аб сле да ван не ста ла маг чы ма 
прай сцi па цы ен там з Пiн ска i Пiн ска га ра ё на, 
а так сам жы ха рам Iва наў ска га i Сто лiн ска га 
ра ё наў. Кошт та мог ра фа япон скай вы твор-
час цi скла дае 470 ты сяч еў ра.

А ў Ба ра на вi чах рых ту юц ца да на ва сел ля 
на стан цыi хут кай i не ад клад най ме ды цын скай 
да па мо гi. У зо не яе аб слу гоў ван ня (гэ та го рад 
i ра ён) жы ве больш за 210 ты сяч ча ла век. Па-
мяш кан не 1948 го да па бу до вы не ад па вя дае 
су час ным па трэ бам ме ды цын скай уста но вы. 
Да та го ж ра ней стан цыя бы ла раз лi ча на толь-
кi на го рад — паз ней, ка лi да лу чы лi бры га ды 
ра ён ных ме ды каў, ста ла цес на ва та.

Та му для стан цыi ўзвя лi но вы двух па вяр-
хо вы бу ды нак. У iм пра ду гле джа ны ка бi не ты 
ам бу ла тор на га пры ёму па цы ен таў. Яшчэ на 
пер шым па вер се раз мес цяц ца дыс пет чар-
ская служ ба, служ бо выя па мяш кан нi, ду-
ша выя па коi. Стэ ры лi за цый нае ад дзя лен не 
асна шча на су час ны мi су ха жа ра вым i па ра-
вым стэ ры лi за та ра мi. Дру гi па верх ад да лi 
пад ад мi нiст ра цыю, па коi ад па чын ку пер-
са на лу, ста лоў ку, кан фе рэнц-за лу.

Iдуць апош нiя ра бо ты па пад рых тоў цы 
но вай стан цыi да за ся лен ня. Рас стаў ле ны 
мэб ля i аб ста ля ван не. Ман цi ру ец ца i пра-
вя ра ец ца су вязь, што вель мi важ на для ра-
бо ты хут кай да па мо гi. Па вод ле iн фар ма цыi 
кi раў нi ка стан цыi Ва сi ля БАЦ КА ЛЕ ВI ЧА, 
ме ды кi пла ну юць пе ра ехаць сю ды праз ты-
дзень-дру гi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

БРЭСТ ЧЫ НА

ГРО ДЗЕН ШЧЫ НА

Ана лiз пры муць у... 
мар скiм кан тэй не ры

Бес кан так та вая мо дуль ная ла ба ра то рыя па ча ла дзей нi чаць у Грод не

КТ у Пiн ску i стан цыя хут кай 
да па мо гi ў Ба ра на вi чах

Не толь кi ў аб лас ным цэнт ры, але i ў ра ё нах па паў ня ец ца но вы мi аб' ек та мi га лi на ахо вы зда роўя


