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Але коль касць та кіх ме-
ды цын скіх уста ноў у сель-
скай мяс цо вас ці ўсё ж па сту-
по ва ска ра ча ец ца. За апош-
нія пяць га доў іх ста ла менш 
на 5 % — з 3056 да 2900. 
Пры гэ тым, як рас тлу ма чыў 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
ахо вы зда роўя Дзміт рый 
ПІ НЕ ВІЧ, коль касць сель скіх 
жы ха роў, якая пры хо дзяц-
ца на ад ну ме ды цын скую 
ўста но ву, у ся рэд нім за ста-
ец ца ста біль най і ва га ец ца 
ў ме жах 705—713 ча ла век. 
Та му змян шэн не коль кас ці 
ўста ноў — вы нік ска ра чэн-
ня сель ска га на сель ніц-
тва. А вяс ко вых жы ха роў 
з 2014 го да да 2018-га ста-
ла менш на 147 ты сяч — 
з 2193,4 да 2046.

Што да ты чыц ца баль ніц 
сяст рын ска га до гля ду, то 
трэ ба ска заць: іх коль касць 
за ста ец ца ад нос на ста біль-
най — яна ва га ец ца ў ме жах 
90—95 адзі нак. Пры чым Мі-
ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
вы сту пае за іх за ха ван не. 
Па вод ле звес так ве дам ства, 
да 30 % пен сі я не раў, якія 
пра жы ва юць у сель скай 
мяс цо вас ці, — адзі но кія ці 
адзі но ка пра жы ва ючыя. 
І часта зі мой іх вы ра тоў вае 
ме на ві та зна хо джан не ў 
баль ні цы сяст рын ска га до-
гля ду.

Асноў нае ж ска ра чэн не 
ад бы ва ец ца пе ра важ на за 
кошт ФА Паў. Кож ны з іх 
раз лі ча ны на аб слу гоў ван-
не 700 вяс коў цаў. У якас ці 
вы клю чэн ня з улі кам асаб лі-
вас цяў рас ся лен ня, маг чы-
ма яго ра бо та пры на яў нас ці 
500 жы ха роў. І ска ра чэн не 
не эфек тыў на пра цу ю чых
ФА Паў — не па збеж ны вы нік 
сён няш ніх рэа лій і дэ ма гра-
фіч ных змен. Хоць зноў-та кі 
і іх ста ра юц ца не спіс ваць з 
ра хун каў там, дзе гэ та маг-
чы ма.

— Не вар та бяз дум на 
за кры ваць ФА Пы, як і ам-
бу ла то рыі ўра ча агуль най 
прак ты кі, сель скія ўчаст-
ко выя баль ні цы і баль ні цы 
сяст рын ска га до гля ду, — 
за клі каў на су мес ным па-
ся джэн ні Са ве та па ўза е ма-

дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня пры Са ве це 
Рэс пуб лі кі і Са ве та Ака дэ міі 
кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Дзміт-
рый Пі не віч. — У струк ту ры 
на шых рас хо даў вы дат кі на 
гэ тыя ўста но вы скла да юць 
не мно гім больш за 2 %. 
У пры ват нас ці, ФА Пы і ўра-
чы агуль най прак ты кі — гэ та 
ўся го 1 %, з усім ас тат нім — 
не больш за 3 %. Та му іс тот-
най эка но міі мы на гэ тым не 
атры ма ем. На наш по гляд, 
та кія струк ту ры па він ны 
сы хо дзіць толь кі ра зам з 
на сель ніц твам, і хо чац ца 
спа дзя вац ца, што і яны, і 
жы ха ры бу дуць за ста вац ца 
ў сель скай мяс цо вас ці. На-
яў насць та кой ам бу ла тор-
най да па мо гі эка но міць вя-
лі кую коль касць ча ла ве чых 
рэ сур саў, — пад крэс ліў пер-
шы на мес нік мі ніст ра.

Ад нак рэ струк ту ры за-
ваць ме ды цын скую да па-
мо гу ўсё ж да во дзіц ца ў 
ад па вед нас ці з рэа лі я мі сён-
няш ня га дня. У пры ват нас ці, 
ура чэб ныя ам бу ла то рыі за-
мя ня юць на больш дас ка-
на лыя ў пла не асна шчэн ня 
ам бу ла то рыі ўра ча агуль най 
прак ты кі. Мяр ку ец ца, што 
ўка ра нен не ін сты ту та ўра-
ча агуль най прак ты кі, якое 
за раз ак тыў на ажыц цяў ля-
ец ца ва ўсёй кра і не, да зво-

ліць удас ка на ліць ака зан-
не ме ды цын скай да па мо гі 
ў пер шую чар гу на вёс цы. 
У су вя зі з гэ тым коль касць 
ура чэб ных ам бу ла то рый у 
Бе ла ру сі ска ра ці ла ся да 19, 
а ам бу ла то рый ура ча
агуль най прак ты кі вы рас ла 
да 610.

Пла ну ец ца, што да 2020 
го да тэ ра пеў таў у нас цал-
кам за ме няць ура чы агуль-
най прак ты кі. Трэ ба ад зна-
чыць, што гэ та больш уні-
вер саль ныя спе цы я ліс ты. 
Та кі док тар мо жа ака заць 
не толь кі тэ ра пеў тыч ную, 
але і аф таль ма ла гіч ную, 
не ўра ла гіч ную, кар дыя ла-
гіч ную, эн да кры на ла гіч ную, 
хі рур гіч ную і лор-да па мо-
гу. Для гэ та га ў яго ма юц ца 
і не аб ход ныя ве ды і на вы кі, 
і да дат ко вае аб ста ля ван не, 
у пры ват нас ці тое, што па-
тра бу ец ца для пра вер кі 
зро ку ці ды яг нос ты кі ра бо ты 
сэр ца на пра ця гу су так (хол-
тэ раў скае ма ні та ры ра ван-
не), а так са ма элект рон ныя 
та но мет ры і тэр мо мет ры, 
пе ра нос ныя элект ра кар ды-
ёг ра фы і ін шае. Зра зу ме ла, 
пры не аб ход нас ці кан суль-
та цыі вуз ка га спе цы я ліс та 
ўрач на кі роў вае да яго па-
цы ен та.

Акра мя асна шчэн ня сель-
скіх ам бу ла то рый су час ным 
аб ста ля ван нем іх ста ра юц ца 

па этап на за бяс пе чыць аў та-
транс пар там, тэ ле фон най 
су вяз зю, на да ваць ім функ-
цыі «хут кай ме ды цын скай 
да па мо гі». Так, на прык лад, у 
ад па вед нас ці з Дзяр жаў ны-
мі са цы яль ны мі стан дар та мі, 
кож ная ам бу ла то рыя ўра ча 
агуль най прак ты кі і ўчаст ко-
вая баль ні ца мае свой аў та-
транс парт.

Пры ска ра чэн ні коль кас ці 
ФА Паў важ ную ро лю ад во-
д зяць ра ён на му звя ну, якое ў 
сва ёй струк ту ры мае цэнт-
раль ныя ра ён ныя баль ні цы, 
цэнт ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі, 
ра ён ныя дыс пан се ры і ін шыя 
ўста но вы. Ра ды ус тэ ры то рыі, 
якую ахоп лі вае дзей насць 
гэ тых уста ноў, — ка ля 40 кі-
ла мет раў, што да зва ляе на 
пра ця гу га дзі ны да ехаць да 
лю бой вёс кі і ака заць ме ды-
цын скую да па мо гу.

А як жа до ступ сель скіх 
жы ха роў да вы со ка тэх на ла-
гіч най ме ды цын скай да па-
мо гі? Вяс коў цы пры не аб-
ход нас ці мо гуць атры маць 
яе ў спе цы я лі за ва ных між-
ра ён ных ад дзя лен нях, якія 
пры ма юць па цы ен таў з не-
каль кіх тэ ры та ры яль на на-
блі жа ных ра ё наў, а так са ма 
ў аб лас ных і рэс пуб лі кан скіх 
баль ні цах і на ву ко ва-прак-
тыч ных цэнт рах.

Пра цэс ап ты мі за цыі ме-
ды цын скіх ар га ні за цый на 
вёс цы, на жаль, не па збеж-
ны, бо з'яў ля ец ца след ствам 
дэ ма гра фіч ных пра цэ саў — 
ска ра чэн ня коль кас ці сель-
ска га на сель ніц тва і яго 
ста рэн ня, кан ста ту юць у 
Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя. 
У той жа час ме ды цын скія 
тэх на ло гіі ўдас ка наль ва-
юц ца, раз ві ва ец ца і інф ра-
струк ту ра вёс кі, і сель скае 
на сель ніц тва не за ста нец ца
без ме ды цын скай да па мо гі. 
Рэ зер вам па вы шэн ня яе
да ступ нас ці ў мі ніс тэр стве 
ба чаць удас ка на лен не ла-
гіс ты кі і раз віц цё да рож най 
сет кі, а так са ма па ляп шэн не 
за бес пя чэн ня ар га ні за цый 
ахо вы зда роўя.

Але на КРА ВЕЦ.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПА КІ НУЦЬ НЕЛЬ ГА ПА КІ НУЦЬ НЕЛЬ ГА 
ЗА КРЫЦЬЗА КРЫЦЬ

ДА ПА МО ГА ДА ПА МО ГА 
«НА КО ЛАХ»«НА КО ЛАХ»
АСАБ ЛІ ВАСЦЬ Ві цеб шчы ны — у са май вя лі кай 

коль кас ці на се ле ных пунк таў. Іх тут больш 
за 6,2 ты ся чы. Пры бліз на ў двух ты ся чах — 
да 10 ча ла век, а ў 2/3 — коль касць жы ха роў 
не пе ра вы шае 50 ча ла век! І жы ха роў усіх вё са чак 
трэ ба за бяс пе чыць ме ды цын скі мі па слу га мі. Ка лі 
ФАП за кры ва юць, як у на ро дзе ка жуць, бя да. Але ж 
з ча сам вяс коў цы ўпэў ні ва юц ца, што не так ужо 
і важ на, каб ме ды цын скі пункт быў у кро ка вай 
да ступ нас ці. Тая ж «хут кая», ка лі трэ ба, знач на 
больш апе ра тыў ная і аказ вае вы со ка пра фе сій ную 
ме ды цын скую да па мо гу.

На чаль нік упраў лен ня ахо вы зда роўя Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма Юрый ДЗЯР КАЧ, член Па-
ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры, на цы я наль ным раз віц ці, 
пад крэс лі вае, што, не за леж на ад мес ца пра жы ван-
ня, мед да па мо га па він на быць ака за на на доб рым 
уз роў ні. Па вод ле яго слоў, асноў ная за да ча га лі ны 
ахо вы зда роўя — за бяс пе чыць да ступ насць ме ды-
цын скай да па мо гі ў ад па вед нас ці з нар ма ты ва мі 
дзяр жаў ных са цы яль ных стан дар таў...

Се на тар упэў не ны, што ў глы бін цы пры пра віль-
ным па ды хо дзе непрын цы по ва, якая мед да па мо га: 
ста цы я нар ная ці «з ко лаў». Га лоў нае, каб яна аказ-
ва ла ся свое ча со ва.

На огул, на пэў на, ма ла хто ве дае, што ФАП не аба-
вяз ко ва па ві нен быць у кож най вёс цы. А звы чай на з 
на сель ніц твам ка ля 700—800 ча ла век і з ад лег лас-
цю пры клад на пяць кі ла мет раў да най блі жэй шай 
ме ды цын скай уста но вы. Ка лі ў свой час ад кры ва лі 
ФА Пы пад ля чэн не зга да най вы шэй коль кас ці лю-
дзей, а на груз ка з ча сам па мен шы ла ся ў 2—4 ра зы,
дык ла гіч на, што трэ ба та кую ўста но ву за кры ваць. 
І там, дзе гэ та ра цы я наль на, ме ды цын ская да па мо га
аказ ва ец ца «з ко лаў». Да рэ чы, на Ві цеб шчы не ар-
га ні за ва на ака зан не хут кай ме ды цын скай да па мо гі 
на су меж ных тэ ры то ры ях, а не па ад мі ніст ра цый ным 
прын цы пе. І гэ та за бяс печ вае пры быц цё бры гад да 
мес ца вы клі ку ў ап ты маль на ка рот кія тэр мі ны.

Між ін шым, толь кі ў мі ну лым го дзе служ ба хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі воб лас ці атры ма ла 14 но вых 
аў та ма бі ляў. Ці ка ва, што аб ста ля ван не «ка рэт» — ад 
ві цеб скай фір мы.

На огул, за крыц цё ФА Паў — з'я ва да во лі рэд кая. 
І ўсё час цей у пра він цыі, на ад ва рот, ад кры ва юць 
пас ля ра мон ту но выя аб' ек ты. На прык лад, у са ка ві ку 
ад кры ла ся пас ля ма дэр ні за цыі Ку рын ская ам бу ла-
то рыя ўра ча агуль най прак ты кі Ві цеб ска га ра ё на. 
У на се ле ным пунк це жы ве ка ля 900 ча ла век. Плюс 
ме ду ста но ва да па слуг жы ха роў яшчэ ка ля 25 вё сак. 
Ка лі ра ней у Ку ры не да ме ды каў пры хо дзі лі ў да рэ-
ва лю цый ны бу ды нак без вы год, ця пер атры маць 
да па мо гу мож на ў но вым мес цы, якое зна хо дзіц ца 
на пер шым па вер се жы ло га до ма. І ам бу ла то рыя 
ад па вя дае ўсім су час ным па тра ба ван ням. Ёсць на-
ват маг чы масць дыс тан цый ных кан суль та цый праз 
ін тэр нэт.

Да рэ чы, у рэ гі ё нах Пры дзвін ня ёсць ці ка вы во пыт 
па фа паў скай тэ ме. На прык лад, на Сен нен шчы не ў 
рам ках іні цы я ты вы Бе ла рус ка га са ю за жан чын і ЦРБ 
«Не губ ля ю чы ча су» для фа паў скіх ме ды каў ку пі лі 
ка ля двац ца ці элект ра ве ла сі пе даў. Гэ та да зво лі ла 
ска ра ціць коль касць вы клі каў «хут кай».

У Ар шан скім ра ё не дзя ку ю чы воб лач ным кам-
п'ю тар ным тэх на ло гі ям ін фар ма цыя аб па цы ен це 
ўжо вя до мая ме ды кам «хут кай». І зра зу ме ла, ёсць 
маг чы масць пе ра да ваць да ныя аб ста не зда роўя 
тых, ка го вя зуць у баль ні цу.

У Ві цеб скай воб лас ці вель мі ак тыў на пра во дзіц-
ца па этап ная ар га ні за цыя ра бо ты ўчаст ко вай служ-
бы па прын цы пе ўра ча агуль най прак ты кі. Ле тась
у воб лас ці пра ца ва лі 232 ура чы агуль най прак ты кі — 
58,7 % ад коль кас ці ўчаст ко вых тэ ра пеў таў. Як
ад зна чы лі ва ўпраў лен ні ахо вы зда роўя, для іх ство-
ра ны ўсе не аб ход ныя ўмо вы. Ака зан не пер ша снай 
ме ды цын скай да па мо гі ў аб' ёме 100 % імі ажыц-
цяў ля ец ца ў Па стаў скім і Верх ня дзвін скім ра ё нах. 
І на блі жа юц ца да гэ та га ўзроў ню ў Брас лаў скім і 
Ле пель скім ра ё нах. Ле тась у Верх ня дзвін ску па-
 ча ла пры маць па цы ен таў но вая па лі клі ні ка на 
75 на вед ван няў у зме ну, спра ек та ва ная для пра цы 
ўра чоў агуль най прак ты кі. І, як пад крэс ліў се на тар 
Дзяр кач, гэ та пер шы во пыт у кра і не.

Но выя па ды хо ды да ака зан ня мед да па мо гі ў 
глы бін цы да зва ля юць знач на па вы сіць якасць па-
слуг і эка но міць дзяр жаў ныя срод кі. Во пыт вы ву-
ча лі ра сі я не з па меж ных тэ ры то рый. І мно гае ўзя лі 
на за мет ку.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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