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ВIЦЕБШЧЫНА

IНВЕСТЫЦЫI
Ў ЗДАРОЎЕ
У Прыдзвiннi многае зроблена, каб
узровень дыягностыкi, лячэння
i рэабiлiтацыi быў адным з
найлепшых у Еўропе. Толькi сёлета
на рэканструкцыю i мадэрнiзацыю
бальнiц, палiклiнiк, амбулаторый
выдаткавана каля 19,5 мiльёна рублёў.
Напрыклад, добрым падарункам
да юбiлею Вялiкай Перамогi не толькi
ветэранам вайны стаў адрамантаваны
корпус абласнога шпiталя для iнвалiдаў у Юрцаве, што на Аршаншчыне.
У гэтым жа раёне ў Баранi завяршылi
капрамонт рэабiлiтацыйнага бальнiчнага аддзялення.
Дарэчы, у самiм райцэнтры ў спальным мiкрараёне Задняпроўе налета
пачнуць будаваць палiклiнiку. Праектныя работы ўжо вядуцца, адпаведнае
фiнансаванне — каля 500 тысяч рублёў — выдзелена.
Паводле слоў начальнiка галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя
Вiцебскага аблвыканкама Мiхаiла
ВIШ НЯ ВЕЦ КА ГА, у Ор шы, а таксама ў абласным цэнтры, Полацку i
Наваполацку ажыццяўляецца праект
«Клапатлiвая палiклiнiка». Адна з яго
мэт — максiмальная эканомiя часу пацыентаў пры найбольш эфектыўным
абслугоўваннi.
На поўначы краiны актыўна ўкараняецца трэнд беларускай медыцыны — становiцца ўсё больш пунктаў
участковай агульнаўрачэбнай практыкi. У гэтым кiрунку ўжо цалкам працуюць прыгранiчныя з ЕС Шаркаўшчынскi, Браслаўскi i Пастаўскi раёны. А ў
Верхнядзвiнску нават функцыянуе
ўнiкальная палiклiнiчная ўстанова,
якая была пабудавана для «ўнiверсальных» урачоў i iх памочнiкаў. Яны ж
становяцца ўсё больш мабiльныя, каб
не проста даехаць куды трэба да пацыентаў з маланаселеных i аддаленых
вёсак, а рабiць гэта рэгулярна. Такiм
чынам здымаецца нагрузка са службы
«103». «Дэсант медыкаў» паралельна
можа рабiць прышчэпкi, забяспечваць
лекамi, прыборамi кантролю за станам
здароўя. Гэта вельмi зручна для працуючых вяскоўцаў: дзякуючы гасцям
у белых халатах можна будзе, нiкуды
не выязджаючы, прайсцi медыцынскi
агляд на месцы.
Арганiзавана эфектыўная дзейнасць пе ра соў на га ме ды цын ска га
дыягнастычнага комплексу.
У Прыдзвiнскiм краi каля 70 мiжраённых медыцынскiх цэнтраў, аддзяленняў i кабiнетаў, 13 абласных спецыялiзаваных.
У правiнцыi навучылiся рабiць тое,
што параўнальна нядаўна магчыма
было толькi ў сталiцы. Засвоена вялiкая колькасць аперацый у кардыяхiрургii, нейрахiрургii, мiкрахiрургii
вока, якiя выконваюцца на ўзроўнi
рэспублiканскiх навукова-практычных цэнтраў.
У Вiцебскай абласной клiнiчнай
бальнiцы функцыянуе аддзяленне
планавай рэнтгенаваскулярнай дапамогi i складаных парушэнняў рытму
на 25 ложкаў, з якiх шэсць — iнтэнсiўнай тэрапii. У вынiку смяротнасць
ад хвароб сiстэмы кровазвароту на
працягу апошнiх пяцi гадоў нiжэйшая
за сярэднерэспублiканскiя значэннi.
Колькасць выпадкаў захворвання на
востры каранарны сiндром у 2019 годзе знiзiлася на 16,2 %. Пасля вострага
iнфаркту мiякарда каля 97,3 % пацыентаў дзякуючы добрай стацыянарнай
рэабiлiтацыi могуць працаваць далей
на ранейшых пасадах. Безумоўна, гэта
важна для эканомiкi.
Наогул, мясцовая ўлада добра разумее, што iнвестыцыi ў здароўе i актыўнае даўгалецце — тое, што акупляецца з добрымi «дывiдэндамi», калi так можна сказаць пра клопат аб
самаадчуваннi людзей.
Аляксандр ПУКШАНСКI.
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ГРОДЗЕНШЧЫНА

Аналiз прымуць у...
марскiм кантэйнеры

Бескантактавая модульная лабараторыя пачала дзейнiчаць у Гродне
Гэта першы ў краiне вопыт
забору бiяматэрыялаў
на COVID-19, пры якiм
адсутнiчае непасрэдны кантакт
медыцынскага работнiка
i пацыента. Прапускная
здольнасць лабараторыi —
50 чалавек у суткi. Тут здаюць
аналiзы тыя, хто плануе
выехаць за мяжу. Пробы
робяцца на платнай аснове.
Тое, што лабараторыя месцiцца ў стандартным марскiм кантэйнеры, вядома, цiкавы факт.
Але не гэта самае важнае. Галоўная асаблiвасць тут — ва ўзаемадзеяннi пацыента i лабаранта.
Прыём аналiзаў вядзецца такiм
чынам, што не дапускае прамых кантактаў, бо медработнiк
i пацыент знаходзяцца ў дзвюх
зонах, а размова вядзецца па
вiдэасувязi.
У той зоне, якая прымае наведвальнiкаў, iснуе адпаведны
мiкраклiмат, працуе сiстэма вентыляцыi, адбываецца пастаянная
дэзынфекцыя. У медыцынскай
зоне ствараецца павышаны цiск,
каб не было нiякiх скразнякоў.
Дзве зоны падзяляе адмысловае шкло, у якое ўманцiраваны
супрацьвiрусныя пальчаткi, закупленыя ў Францыi. Лабарант
прасоўвае ў iх рукi i такiм чынам
праводзiць забор бiяматэрыялу,
якi затым трапляе на аналiз праз
дэзынфекцыйны бар'ер. У лабараторыi даследуюцца пробы на
наяўнасць каранавiруса метадам
ПЦР. Зрабiць аналiз змогуць тыя,

хто выязджае за мяжу. Вынiкi
можна атрымаць на наступны
дзень у фармаце мiжнароднага
сертыфiката. Кошт для грамадзян Беларусi — 38 рублёў, для
замежнiкаў — 57.
Модуль знаходзiцца каля
прахадной iнфекцыйнай бальнiцы, i пацыентам няма неабходнасцi заходзiць на тэрыторыю
ўстановы. У зоне медработнiка
ўстаноўлена камп'ютарная тэхнiка, дзякуючы якой можна бачыць неабходныя звесткi пра таго, хто прыйшоў на прыём. Запiс
вядзецца толькi праз iнтэрнэт на
сайце Гродзенскай абласной клiнiчнай iнфекцыйнай бальнiцы.
Кожнага пацыента запiсваюць
на вызначаны час. Такiм чынам
кантакты памiж тымi, хто прыходзiць на здачу мазка, атрымлiваюцца мiнiмальныя цi наогул
адсутнiчаюць. Мабiльная лабараторыя можа быць устаноўлена
ў любым месцы.
Навiнка распрацавана спецыялiстамi Гродзенскай аблас-

ной iнфекцыйнай бальнiцы сумесна з ААТ «Тытунёвая фабрыка
«Нёман». I гэта не першы вопыт
супрацоўнiцтва прадпрыемства
i медыкаў. Па словах галоўнага
ўрача абласной iнфекцыйнай
бальнiцы Сяргея ЦIХАНОВIЧА,
з дапамогай спонсараў абсталяваны аўтаматычны дэзбар'ер для
ўрачоў, якiя выходзяць з бокса. Устаноўка дазваляе значна
хутчэй i дакладней апрацаваць
касцюм, чым гэта робiць пульверызатар. Таксама на фабрыцы
асвоiлi выпуск масак i абарончых
экранаў.
Лабараторыя ў марскiм кантэйнеры будзе запатрабавана
i надалей. Як зазначыў Сяргей

Цiхановiч, забор бiяматэрыялу
можна весцi i пры iншых iнфекцыйных захворваннях, бо спiс
ПЦР-даследаванняў даволi вялiкi. Гэта i рэспiраторныя iнфекцыi, i харчовыя — усе тыя, на
якiх спецыялiзуецца профiльная
ўстанова. Галоўнае — захаваецца прынцып бескантактавасцi
персаналу i пацыента.
Зараз у вобласцi пяць лабараторый, якiя бяруць
аналiзы на каранавірусную iнфекцыю.
Iх агульная магутнасць — 1200 даследаванняў у суткi.
З красавiка, калi пачалi браць першыя
про бы, зроб ле на
больш за 80 тысяч
аналiзаў.
Як па ве да мiў
старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзiмiр КРАЎЦОЎ падчас адкрыцця
лабараторыi, сiтуацыя з каранавiрусам у рэгiёне стабiлiзуецца.
Гродзенская вобласць паступова
выходзiць з пандэмii, таму шэраг
устаноў будзе вяртацца да свайго звыклага профiлю работы.
Планавыя аперацыi ўзнаўляюць
шэсць раёнаў вобласцi. Цалкам
пераходзiць на лячэнне сваiх
пацыентаў гарадская бальнiца
№ 3. Калi такая тэндэнцыя захаваецца, у лiпенi колькасць устаноў, якiя займаюцца лячэннем
COVID-19, значна скароцiцца.
Маргарыта УШКЕВIЧ.
Фота БелТА.

БРЭСТЧЫНА

КТ у Пiнску i станцыя хуткай
дапамогi ў Баранавiчах
Не толькi ў абласным цэнтры, але i ў раёнах папаўняецца новымi аб'ектамi галiна аховы здароўя
У Брэсце адносна нядаўна ўводзiлi ў
строй цэлы шэраг новых аб'ектаў аховы
здароўя. Найбольш яскравы прыклад —
паэтапная мадэрнiзацыя i рэканструкцыя
аддзяленняў Брэсцкай абласной клiнiчнай
бальнiцы, якая прырасла новымi карпусамi
iнфекцыйнага аддзялення. Па сутнасцi,
тут з'явiлася новая iнфекцыйная бальнiца.
Дадатковыя будынкi ўзведзены i ў
комплексе абласной дзiцячай бальнiцы,
пабудаваны дзiцячая i дарослая палiклiнiкi.
Пералiк можна доўжыць.
Напярэдаднi тысячагоддзя горада ўрачыста адкрылi новую станцыю хуткай дапамогi ў Зарэчным раёне Брэста. Адзначалася, што з'яўленне гэтага аб'екта наўпрост
уплывае на якасць i своечасовасць аказання
першай дапамогi для вялiкай часткi горада,
бо выезд машын з новай станцыi па вулiцы
Суворава дае магчымасць зберагчы каштоўныя хвiлiны, якiя часта становяцца вырашальнымi. Новая станцыя ўяўляе сабой
трохпавярховы адмiнiстрацыйна-бытавы
корпус з надземным гаражом-стаянкай для
аўтамабiляў хуткай дапамогi. На тэрыторыi
ёсць стэрылiзацыйная, сiстэма для абясшкоджання медыцынскiх адходаў, блок для запраўкi кiслародных балонаў, пакоi адпачынку для супрацоўнiкаў, душавыя, сталоўка,
канферэнц-зала.
Пераразаючы сiмвалiчную стужку, старшыня аблвыканкама Анатоль ЛIС сказаў
тады аб дзяржаўным прыярытэце ў справе
аховы здароўя i паабяцаў, што ў вобласцi
пастаянна будуць адкрывацца новыя па-

добныя аб'екты, сiстэма аховы здароўя будзе папаўняцца абсталяваннем.
Вось i сёлета медыкi з рэгiёнаў атрымлiваюць новыя магчымасцi для ўдасканалення дыягнастычнага i лячэбнага працэсаў,
аказання першай дапамогi. У канцы мая ў
Пiнскiм анкалагiчным дыспансеры пачаў
працаваць новы камп'ютарны тамограф.
Дарэчы, гэта адзiн з найноўшых рэнтгенаўскiх спiральных тамографаў, якiя закупiла
профiльнае мiнiстэрства для ўстаноў аховы
здароўя краiны.
Названы апарат быў патрэбны медыцыне ў Пiнску як паветра. Папярэднi тамограф
выйшаў са строю яшчэ год таму, рабiць яго
рамонт было немэтазгодна — як высветлiлася, кошт рамонту быў блiзкi да кошту новай
тэхнiкi. Амаль год пацыентам анкалагiчнага
профiлю даводзiлася карыстацца паслугамi
КТ Пiнскай цэнтральнай бальнiцы. А ў сувязi
з цяперашняй эпiдсiтуацыяй тэрмiны чакання ў чарзе сталi дасягаць чатырох месяцаў,
што, зразумела, не спрыяла дакладнасцi пастаноўкi дыягназу i паспяховаму лячэнню.
Паводле слоў галоўнага ўрача Пiнскага
анкалагiчнага дыспансера Сяргея КАХАНОВIЧА, новы камп'ютарны тамограф мае
нашмат лепшыя дыягнастычныя якасцi, чым
папярэднi. Гэта значыць, за меншы адрэзак
часу можна атрымаць «карцiнку» зоны, якая
даследуецца, i, што важна, з меншай прамянёвай нагрузкай. Апарат працуе ў дзве
змены, за дзень абследаванне праходзяць
32 чалавекi. Пры неабходнасцi графiк работы можа быць павялiчаны — тады за дзень
КТ пройдуць да 40 чалавек. Па накiраваннi

ўрача пацыенты абследуюцца бясплатна,
таксама ёсць магчымасць аказання платных паслуг.
З увядзеннем у строй высокатэхналагiчнай апаратуры абследаванне стала магчыма
прайсцi пацыентам з Пiнска i Пiнскага раёна,
а таксам жыхарам Iванаўскага i Столiнскага
раёнаў. Кошт тамографа японскай вытворчасцi складае 470 тысяч еўра.
А ў Баранавiчах рыхтуюцца да наваселля
на станцыi хуткай i неадкладнай медыцынскай
дапамогi. У зоне яе абслугоўвання (гэта горад
i раён) жыве больш за 210 тысяч чалавек. Памяшканне 1948 года пабудовы не адпавядае
сучасным патрэбам медыцынскай установы.
Да таго ж раней станцыя была разлiчана толькi на горад — пазней, калi далучылi брыгады
раённых медыкаў, стала цеснавата.
Таму для станцыi ўзвялi новы двухпавярховы будынак. У iм прадугледжаны кабiнеты
амбулаторнага прыёму пацыентаў. Яшчэ на
першым паверсе размесцяцца дыспетчарская служба, службовыя памяшканнi, душавыя пакоi. Стэрылiзацыйнае аддзяленне
аснашчана сучаснымi сухажаравым i паравым стэрылiзатарамi. Другi паверх аддалi
пад адмiнiстрацыю, пакоi адпачынку персаналу, сталоўку, канферэнц-залу.
Iдуць апошнiя работы па падрыхтоўцы
новай станцыi да засялення. Расстаўлены
мэбля i абсталяванне. Манцiруецца i правяраецца сувязь, што вельмi важна для работы хуткай дапамогi. Паводле iнфармацыi
кiраўнiка станцыi Васiля БАЦКАЛЕВIЧА,
медыкi плануюць пераехаць сюды праз тыдзень-другi.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

