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Бяз гуч ны ал фа віт
Ці ка ва на зі раць з бо ку, як 

вы клад чык «раз маў ляе» з ча-

ла ве кам у па го нах пры да па-

мо зе жэс таў. Тут усё, як пры за-

па во ле най здым цы, толь кі адзін 

упэў не на раз во дзіць ру ка мі, а 

дру гі ро біць гэ та асця рож на і не 

так вы раз на. Яно і зра зу ме ла, 

бо гэ та зу сім не тая жэс ты ку-

ля цыя, якой большасць з нас 

ка рыс та ец ца ў жыц ці.

На ава ло дан не жэс та вай 

мо вай да ец ца ты дзень, а дак-

лад ней, ча ты ры дні, бо ў су бо-

ту і ня дзе лю за ня ткаў ня ма, а 

ў пят ні цу ўжо трэ ба зда ваць. 

А за ча ты ры дні яшчэ па спра-

буй за свой на ву ку. Не па спеў 

увай сці ў курс, як ужо за пра сі лі 

на за лік. У бі ле це два пы тан-

ні — тэ а рэ тыч нае і прак тыч нае. 

Каб ад ка заць, трэ ба ве даць 

на ву ко вы ма тэ ры ял пра асаб-

лі вас ці лю дзей з па ру шэн ня-

мі слы ху і ўмець дак ты ля ваць 

тэкст — пе ра кла даць яго са 

звы чай най мо вы на мо ву жэс-

таў. По тым яшчэ не вя ліч кая 

«гу тар ка» з вы клад чы кам на 

воль ную тэ му. Пры чым бяз гуч-

ная. І, трэ ба ад даць на леж нае, 

ні во дзін з пры сут ных у аў ды то-

рыі (а гру па на ліч вае 30 ча ла-

век) не за ва ліў эк за мен. Эк за-

ме на тар за да во ле ная.

— За ча ты ры дні на ву чыц ца 

дак тыль най мо ве і ўмен ню яе 

дэ ка дзі ра ваць не вель мі цяж-

ка, а вось за сво іць жэс та вую 

на цы я наль ную мо ву, дзе жэст 

азна чае цэ лае сло ва, са праў ды 

скла да на, — ад зна чае стар шы 

вы клад чык ка фед ры псі ха-

ло гіі і ка рэк цый най ра бо ты 

МДУ імя А. Ку ля шо ва Але на 

ТО МА ША ВА. — Але ў слу ха чоў 

фар мі ру ец ца ўяў лен не пра яе 

асаб лі вас ці і за ка на мер нас ці.

Але на То ма ша ва, да рэ чы, 

ад на з тых рэд кіх спе цы я ліс таў 

у Бе ла ру сі, якія спе цы я лі зу юц-

ца на не вер баль ных срод ках 

ка му ні ка цыі. Яна на ват пра во-

дзі ла на ву ко вае да сле да ван не 

асноў фар мі ра ван ня жэс та ва-

га маў лен ня ў глу хіх стар ша-

клас ні каў. У яе вя лі кі во пыт 

ра бо ты як у спе цы я лі за ва ных 

на ву чаль ных уста но вах, так і 

ў вы шэй шых. І яна з лёг кас цю 

дуб лі руе на шу раз мо ву жэс та-

мі. На ват слу ха чы кур са з зайз-

драс цю на зі ра юць за ру ха мі яе 

рук. Та ко му за ты дзень дак лад-

на не на ву чыш ся — спат рэ біц-

ца не каль кі га доў спе цы яль най 

пад рых тоў кі. У пе да га гіч ным 

уні вер сі тэ це Мак сі ма Тан ка па 

спе цы яль нас ці «сур да пе да-

го гі ка» ву чац ца аж но ча ты ры 

га ды. За гэ ты тэр мін мож на 

асво іць пры клад на тры ты ся чы 

жэс таў і ўжо з лёг кас цю кан-

так та ваць з людзь мі з праб ле-

ма мі слы ху.

Кра і на глу хіх
На тыд нё выя кур сы су пра-

цоў ні кі мі лі цыі пры яз джа юць 

з роз ных кут коў кра і ны. Ве-

даць асно вы жэс та вай мо вы 

сён ня вель мі важ на. Бе ла русь 

ак тыў на рэа лі зуе ін клю зіў ны 

па ды ход у мэ тах ства рэн ня 

без бар' ер на га ася род дзя для 

лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі. Упер шы ню ста тус 

на цы я наль най жэс та вай мо ве 

быў на да дзе ны ў 1992 го дзе, 

ка лі пры ня лі За кон аб са цы яль-

най аба ро не ін ва лі даў Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. А ў 2009 го дзе 

ў да ку мент бы лі ўне се ны па-

праў кі, якія ага вор ва юць, што 

дыс цып лі на «асно вы жэс та вай 

мо вы» па він на быць уклю ча на 

ў ву чэб ныя пла ны ўста ноў аду-

ка цыі, дзе рых ту юць су пра цоў-

ні каў МУС, МНС, са цы яль ных 

ра бот ні каў.

— На на шых ка рот ка тэр-

мі но вых кур сах мы так са ма 

зна ё мім ся з асаб лі вас ця мі 

лю дзей з па ру шэн ня мі слы-

ху, — удак лад няе Але на То-

ма ша ва. — Су пра цоў ні кам 

права  ахоў ных ор га наў гэ та 

трэ ба ве даць, каб псі ха ла гіч-

на быць га то вы мі да ўза е ма-

ад но сін з імі, не са ро мец ца 

ўсту паць у кан такт, умець 

да па маг чы. Мы звяр та ем ува гу 

на лек сі ку, якая ўжы ва ец ца ў 

транс пар це, пры зна ём ствах, 

зла чын ствах, у за ко нах, — 

уся го та го, што да ты чыц ца 

кры мі наль ных аб ста він. Для 

леп ша га ра зу мен ня тэ мы мы 

задзейнічаем муль ты ме дый-

ныя ма тэ ры я лы — прэ зен та-

цыі, лек цыі. Гля дзім фраг мен ты 

кан цэр таў, дзе вы ка рыс тоў ва-

ец ца сур да пе ра клад. Слу ха чы 

з ці ка вас цю да вед ва юц ца, што 

ў асаб лі вых лю дзей ёсць сваё 

твор чае жыц цё.

Асаб лі выя 
пра ва па ру шаль ні кі

Так, глу ха ня мых лю дзей, 

маг чы ма, і ня шмат, але ўсе 

мі лі цы я не ры, з які мі мне да-

вя ло ся па раз маў ляць пас ля 

за лі ку, неш та зга да лі са сва-

ёй прак ты кі. Ар цём Кузь мі ніч 

з Ві цеб ска, які ця пер пра цуе 

ўчаст ко вым у Пер ша май скім 

РА УС, рас ка заў, што не каль кі 

га доў та му ён удзель ні чаў у за-

тры ман ні цэ лай гру пы ча ла век 

у нач ным клу бе. Іх за па до зры лі 

ў кра дзя жы тэ ле фо на і гро шай. 

Пры вез лі кам па нію ў ад дзя лен-

не — і хут ка вы свет лі ла ся, што 

ні вод ны з гэ тых лю дзей не мо-

жа га ва рыць. Да вя ло ся цэ лую 

ноч пе ра піс вац ца з імі, каб зра-

зу мець, у чым спра ва. У вы ні ку 

вы свет лі ла ся, што адзін з іх 

узяў рэ чы і гро шы дру го га і не 

пры знаў ся.

— Яны жэс ты ку ля ва лі, 

а мы ні чо га не маг лі зра зу-

мець, — ка жа Ар цём. — Шка-

да, што я на той мо мант не 

ве даў жэс та вай мо вы. Ця пер 

мне бы ло б знач на пра сцей. 

Маг чы ма, зра зу меў бы не 

ўсё, бо яшчэ цяж ка ўнік нуць, 

асаб лі ва ка лі ча ла век вель мі 

хут ка жэс ты ку люе, але, мне 

зда ец ца, абы шло ся б ужо без 

за пі сак.

Анд рэй Ка раль чук з Го ме-

ля зга даў кур' ёз ны вы па дак з 

дзя цін ства, ка лі ён з баць ка-

мі жыў на ад ной пля цоў цы з 

сям' ёй глу хіх. Яны ўвесь час 

раз маў ля лі вы ключ на жэс та-

мі, але ка лі муж вы пі ваў і па-

чы наў скан да ліць, ён вы да ваў 

та кую не цэн зур шчы ну, што 

ўсе су се дзі бы лі ў шо ку. Як 

гэ та атрым лі ва ла ся — за гад-

ка, бо ні вод на га нар маль на га 

сло ва муж чы на і вы ма віць не 

мог.

А вось Аляк сандр Паў лю-

чэн ка з Ба ра на віч на огул не-

ад ной чы кан так та ваў з асаб-

лі вы мі людзь мі.

— Ка лі пра ца ваў у па труль на-

па ста вой служ бе, на на шым 

марш ру це зна хо дзі ла ся прад-

пры ем ства, дзе пра ца ва лі глу-

хія, — рас ка заў ён. — Бы ло і 

та кое, што вы яз джа лі да іх на 

вы клі кі. Раз маў ля лі як атрым-

лі ва ла ся — дзе з да па мо гай 

тых жа за пі сак, дзе ней кі мі 

агуль ны мі жэс та мі. Скла да на 

да во дзі ла ся, бо не зу сім іх ра-

зу ме лі. Яны, вядома ж, чы та-

юць па вус нах, але на ўмыс на 

не ідуць на кан такт. Як нам на 

кур сах рас тлу ма чы лі, цал кам 

глу хіх лю дзей уся го 1 %, ас-

тат нія — з част ко вай стра тай 

слы ху. Так што трэ ба шу каць 

маг чы масць іх раз га ва рыць. 

Ве дан не жэс та вай мо вы спра-

шчае гэ ту за да чу.

— Доб ра, што дзяр жа ва 

звяр ну ла ся да гэ тай праб ле-

мы, — раз ва жае Аляк сандр 

Паў лю чэн ка, і з ім са лі дар ныя 

ўсе ас тат нія яго ка ле гі. — Лю-

дзі з па ру шэн ня мі слы ху — 

раў на праў ныя чле ны гра мад-

ства, і мы па він ны ста віц ца да 

іх з ра зу мен нем, каб яны не 

ад чу ва лі сва ёй ада рва нас ці 

ад гра мад ства і ў іх не бы ло 

жа дан ня зра біць неш та не за-

кон нае.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,

фо та аў та ра.

Здароўе. Здароўе. 
Практычны падыходПрактычны падыход

НО ВАЕ СЛО ВА 
Ў МЕ ДЫ ЦЫ НЕ
Больш за 90 міль ё наў руб лёў склаў па 

вы ні ках 2019 го да эка на міч ны эфект ад 

іна ва цый най дзей нас ці на ву ко вых ар-

га ні за цый сіс тэ мы Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя (у тым лі ку ад рэа лі за цыі ме-

ды цын скіх па слуг з улі кам пра ду хі ле най 

эка на міч най шко ды).

Як рас ка заў на чаль нік ад дзе ла на ву кі Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ва сіль ФІ ЛА НЮК, 

у рам ках на ву ко вай і на ву ко ва-тэх ніч най дзей-

нас ці пры ўдзе ле ар га ні за цый сіс тэ мы Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя ле тась бы лі рас пра ца ва ныя, 

за цвер джа ныя да пры мя нен ня і ўка ра нё ныя ў 

прак тыч ную ахо ву зда роўя 187 но вых ме та даў 

ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі (ды яг нос ты кі, 

ля чэн ня, ме ды цын скай пра фі лак ты кі за хвор ван-

няў, ме ды цын скай рэ абі лі та цыі па цы ен таў), два 

бія ме ды цын скія кле тач ныя пра дук ты і больш за 

два дзя сят кі ле ка вых срод каў і тэст-сіс тэм.

На прык лад, у БДМУ быў рас пра ца ва ны ме-

тад ля чэн ня па цы ен таў з дыс тра фіч ны мі за-

хвор ван ня мі ра га ві цы, за сна ва ны на ад наў лен ні 

функ цы я наль ных рэ зер ваў і ахоў ных ме ха ніз маў 

па верх ні во ка. Яго ўка ра нен не да зво ліць ска ра-

ціць тэр мі ны ля чэн ня па цы ен таў з хра ніч ны мі 

дыс тра фіч ны мі за хвор ван ня мі ра га ві цы на 30 %, 

зні зіць па трэ бу ў ке ра тап лас ты цы на 15—20 %, 

па мен шыць час та ту пас ля апе ра цый ных ус клад-

нен няў пас ля фо ка э муль сі фі ка цыі ка та рак ты.

У РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі рас пра ца ва ны ме-

та ды хі рур гіч на га ля чэн ня па цы ен таў з ней ра-

ген ны мі па ру шэн ня мі функ цыі ма ча во га пу зы-

ра, пра мой кіш кі і аналь ных сфінк та раў, ме тад 

ме ды цын скай рэ абі лі та цыі па цы ен таў дзі ця ча га 

ўзрос ту з арт рэ зі я мі і апё ка мі стра ва во да.

У РНПЦ «Кар дыя ло гія» — ме тад хі рур гіч на-

га ля чэн ня анеў рыз мы груд ной част кі аор ты з 

пры мя нен нем эк зап ра тэ за з бія ла гіч на га ма тэ-

ры я лу, які да зво ліць па мен шыць апе ра цый ную 

траў му, ска ро ціць пра цяг ласць зна хо джан ня ў 

ад дзя лен ні рэ ані ма цыі, тэр мі ны ста цы я нар на га 

ля чэн ня на двое-трое су так і ў вы ні ку пры вя дзе 

да зні жэн ня кош ту ля чэн ня гэ тай ка тэ го рыі па-

цы ен таў на 20 %.

У РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі — ме тад 

вы зна чэн ня іма вер нас ці не спры яль ных зы хо даў 

ін фарк ту моз га ў па цы ен таў ва ўзрос це ад 18 да 

45 га доў. Удас ка на ле ны ал га рытм ды яг нос ты кі 

і схе мы дру гас най ме ды цын скай пра фі лак ты кі 

ін фарк ту моз га з улі кам фе на ты пу і вы ні каў 

фар ма ка ге не тыч на га тэс ці ра ван ня.

У РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 

імя М. М. Аляк санд ра ва рас пра ца ва лі і ўка ра-

ні лі ме тад ма ле ку ляр на-ге не тыч най і пра мя нё-

вай ды яг нос ты кі ра ку пра ста ты, вы ка ры стан не 

яко га па вя ліч вае эфек тыў насць вы яў лен ня за-

хвор ван ня да 46 % з па мян шэн нем коль кас ці 

паў тор ных бія псій на 24 %.

У РНПЦ пуль ма на ло гіі і фты зі ят рыі су мес на 

з БДМУ быў рас пра ца ва ны ал га рытм, які да-

зва ляе ды фе рэн цы я ваць у па цы ен таў дзі ця ча га 

ўзрос ту ла тэнт ную ту бер ку лёз ную ін фек цыю і 

ак тыў ную фор му ту бер ку лё зу.

У РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе дыі ўка ра нё-

ны ў клі ніч ную прак ты ку но вы ме тад ля чэн ня 

астэ а нек ро зу га лоў кі сцег на вой кост кі, за сна-

ва ны на пра вя дзен ні мі ні ін ва зіў най хі рур гіч най 

дэ кам прэ сіі ача га не кро зу га лоў кі праз шый ку 

сцег на вой кост кі і на ступ ным увя дзен ні ў га лоў-

ку бія ме ды цын ска га кле тач на га пра дук ту на 

асно ве ме зен хі маль ных ства ла вых кле так.

Спе цы я ліс та мі РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія-

ло гіі су мес на з на ву коў ца мі з ВДМУ рас пра ца-

ва на больш за дзе сяць тэст-сіс тэм для ідэн ты-

фі ка цыі шэ ра гу ак ту аль ных мік ра ар га ніз маў і 

вы зна чэн ня іх ад чу валь нас ці да хі мі я тэ ра пеў-

тыч ных ле ка вых срод каў.

— Ука ра нен не вы ні каў на ву ко вых рас пра цо-

вак у прак тыч ную сіс тэ му ахо вы зда роўя да зва-

ляе іс тот на па леп шыць якасць ме ды цын скай 

пра фі лак ты кі, ды яг нос ты кі і ля чэн ня за хвор-

ван няў, — да даў Ва сіль Фі ла нюк. У сваю чар гу, 

гэ та спры яе па ве лі чэн ню якас ці і пра цяг лас ці 

жыц ця на сель ніц тва, а так са ма дае ўскос ны эка-

на міч ны эфект з пры чы ны зні жэн ня пра цоў ных 

страт, змян шэн ня пра цяг лас ці ля чэн ня па цы ен-

таў, пра ду хі лен ня смя рот нас ці і ін ва лід нас ці ў 

пра ца здоль ным уз рос це, змян шэн ня коль кас ці 

на кі ра ван няў на ля чэн не за ме жы Бе ла ру сі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ТЛУ МА ЧУ... 
НА ПАЛЬ ЦАХ

 Кам пе тэнт на
Сяр гей ВЕ НЕ ДЗІК ТАЎ, на чаль нік ка фед ры са цы яль на-

гу ма ні тар ных дыс цып лін Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС:

— Гэ тыя кур сы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі іс ну юць у нас 

ужо працяглы час, і на пра ця гу го да мы ў ста не пры няць 

дзве гру пы па 30 ча ла век. У нас, як вы ўжо за ўва жы лі, збі-

ра ец ца ўся Бе ла русь. Вя до ма, што за ты дзень спе цы я ліс та 

пад рых та ваць не маг чы ма, але ж мы да ём доб рую ба зу, якая 

да зва ляе на шым слу ха чам удас ка наль вац ца і пра ца ваць 

да лей. На за лі ку яны да стат ко ва ўпэў не на вы каз ва юць свае 

дум кі, мо гуць «пе ра клас ці» на жэс та вую мо ву звы чай ны 

сказ. Яны цал кам ары ен ту юц ца, як дзей ні чаць да лей і што 

ву чыць са ма стой на. Мно гія з іх ад зна ча юць, што ў ра бо це 

ўзні ка юць сі ту а цыі, ка лі гэ тыя на вы кі вель мі не аб ход ныя. 

І ка лі ра ней у ста сун ках з глу хі мі людзь мі іс на ва ла ка му ні ка-

тыў ная сця на, то ця пер мець та кія зно сі ны ім бу дзе знач на 

пра сцей.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гру па ра зам з вы клад чы ка мі Але най ТО МА ША ВАЙ і Сяр ге ем ВЕ НЕ ДЗІК ТА ВЫМ.


