
СВАЯ АТ МАС ФЕ РА 
ГАР МО НІІ

Уль тра су час ны са на то рый зна-
хо дзіц ца за 10 кіламетраў ад Пін ска 
ка ля ра кі Пі ны. Ка лі ко рат ка апі саць 
мяс цо вае на ва кол ле, то склад ва ец ца 
ўра жан не, што ме на ві та ў гэ тым мес-
цы бе ла рус кая пры ро да прад стаў ле-
на ва ўсім сва ім не паў тор ным ха раст-
ве. Пін шчы на па пра ве за слу жы ла 
рэ пу та цыю пры род най жам чу жы ны. 
Край зна ка мі ты не паў тор най эка сіс-
тэ май ба ло т, якія на зы ва юць лёг кі мі 
Еў ро пы. Кор пус са на то рыя акру жа ны 
ел ка мі і пыш ны мі клё на мі. Па ўсёй 
тэ ры то рыі — га зо ны і квет ні кі.

У та кіх умо вах асаб лі ва ад чу ва-
ец ца ат мас фе ра гар мо ніі пры ро ды 
і ча ла ве ка. Гэ та да зва ляе ўжо псі ха-
ла гіч на на стро іць па цы ен та на ад-
наў лен не. І з рэ абі лі та цый най ба зай 
тут усё на са мым вы шэй шым уз роў-
ні, што да зва ляе сур' ёз на і грун тоў-
на за няц ца сва ім зда роў ем.

«Мы азда раў ля ем тут як бе-
ла рус аў, так і гра ма дзян іншых 
краін. Замежнікаў што год пры яз-
джае не менш за 20 працэнтаў 
ад усёй клі енц кай ба зы. Яны ве-
да юць, што тут мож на атры маць 
якас нае ля чэн не і пабыць у ці шы-
ні. Гэ та той ад па чы нак, які вель мі 
ша ну ец ца ў Еў ро пе. У сваю чар гу 
мы пра па ну ем умо вы для вя дзен-
ня зда ро ва га ла ду жыц ця і не аб-
ход ную рэ абі лі та цыю. Клі ен ты 
вяр та юц ца да нас што год», — рас-
каз вае га лоў ны ўрач рэс пуб лі-
кан ска га са на то рыя «Ясель да» 
Свят ла на БА РАЎ КО ВА.

А ўсё та му, што тут 
га то вы ўлі чыць жа дан ні 
са мых па тра ба валь ных 
па цы ен таў. Па сло вах 
Свят ла ны Ба раў ко вай, 
па спя хо вая рэ абі лі та цыя 
па чы на ец ца з кам фор ту. 
Тут вель мі зруч на ўлад-
ка ва ныя ну ма ры для 
пра жы ван ня. Улі ча на 
ўсё: ад ды зай ну ін тэр'-
ера, які ства рае ўра-
жан не, што па цы ент «як 
до ма», да маг чы мас ці 
ка рыс тац ца Wі-Fі. Са мі 
ад па чы валь ні кі ад зна-
ча юць, што ім хо чац ца 

вяр нуц ца да доб рых, не абы яка-
вых спе цы я ліс таў са на то рыя, якія 
ро бяць сваю ра бо ту пра фе сій на 
і з ду шой.

«Наш са на то рый з'яў ля ец ца 

част кай сіс тэ мы Мі ніс тэр ства пра-

цы і са цы яль най аба ро ны. На ша 

асноў ная за да ча — азда раў лен не 

і рэ абі лі та цыя гра ма дзян. Мі ніс тэр-

ствам пра во дзіц ца пас ля доў ная 

ра бо та па раз віц ці сет кі і па шы рэн-

ні ля чэб на-азда раў лен чай ба зы. 

Да рэ чы, сіс тэ ма пра цы і са цы яль-

най аба ро ны Бе ла ру сі хут ка ад зна-

чыць сваё ста год дзе», — на га да ла 

Свят ла на Ба раў ко ва.

«Над хар ча ван нем 
мы пра цу ем сур' ёз на. 
Па вя ліч ва ем асар ты-
мент, змя ня ю чы сма-
ка выя якас ці, вы ка-
рыс тоў ва ем за каз ное 
ме ню, дзе з не каль кіх 
страў мож на вы браць 
неш та на свой густ. Для 
на ша га са на то рыя На-

цы я наль ная ака дэ мія на вук рас пра-
ца ва ла нор мы па кож ным кі рун ку. 
Усё зба лан са ва на і на кі ра ва на на 
ад наў лен не ар га ніз ма», — па тлу ма-
чы ла Свят ла на Ба раў ко ва.

У са на то рыі «Ясель да» ар га ні за-
ва на пя ці ра зо вае хар ча ван не па сіс-
тэ ме за каз ных страў. Пра па ну ец ца 
ды е тыч нае хар ча ван не па шэ ра гу 
ды ет. Тут круг лы го д ра ду юць па-

цы ен таў све жай ага род ні най, са да-
ві ной, яга да мі, якас ным мя сам і на-
ту раль най ма лоч най пра дук цы яй, а 
так са ма бе ла рус кай на цы я наль най 
кух няй і фір мо вы мі стра ва мі.

«Усе па цы ен ты мо гуць быць упэў-
не ныя, што атры ма юць якас ныя па-
слу гі. Мы па ста ян на со чым за на він-
ка мі ў га лі не ля чэб на-ды яг нас тыч-
на га аб ста ля ван ня. Што год уво дзім 
но выя ме то ды кі. Сё ле та — ба ра тэ-
ра пію, но выя ві ды ма са жу, апа ра ты 
ва ку ум най тэ ра піі для па вы шэн ня 
рэ зер во вых маг чы мас цяў ар га ніз ма. 
Так са ма пла ну ем не ка то рыя но выя 
ві ды рэ абі лі та цыі ў вы гля дзе апа-
рат най маг ні та тэ ра піі. Бу дзем ра ды 
ба чыць усіх ах вот ных», — за пра сі ла 
Свят ла на Ба раў ко ва.
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Ад па чыць, па пра віць зда роўе, прай сці курс рэ абі лі та цыі 
з да па мо гай са ма га су час на га аб ста ля ван ня з усёй Бе ла ру сі 
і су сед ніх кра ін пры яз джа юць на Пін шчы ну. Ме на ві та 
тут зна хо дзіц ца са на то рый для ве тэ ра наў вай ны, пра цы 
і ін ва лі даў «Ясель да», які мае шы ро кі ме ды цын скі про філь. 
У са на то рыі аказ ва юць па слу гі па ля чэн ні хва роб, звя за ных 
з кас цё ва-мы шач най сіс тэ май і злу чаль ных тка нак, ор га наў 
стра ва ван ня, а так са ма праводзяць ля чэн не спа да рож ных 
за хвор ван няў сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, ор га наў ды хан ня
 і нер во вай сіс тэ мы. За зда роўе па цы ен таў тут ад каз ва юць 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя тэ ра пеў ты і ін шыя ўра чы. 
Пра ўні каль насць гэ та га мес ца пад ра бяз ней у ма тэ ры я ле.

Пад ра бяз ная ін фар ма цыя на сай це уаsеldа.bу
е-mаіl: уаsеldа.sаnаtоrу@tut.bу

Кан такт ны тэ ле фон для бра ні ра ван ня пу цё вак — 
+375-44-777-84-88.

ЗДА РОЎЕ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З КАМ ФОР ТУЗДА РОЎЕ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З КАМ ФОР ТУ
Са на то рый «Ясель да» вы хо дзіць на но вы ўзро вень рэ абі лі та цыі гра ма дзян

СПА, ДЫ ЯГ НОС ТЫ КА І БОЛЬШ ЗА 80 ПРА ЦЭ ДУР ЛЯ ЧЭН НЯ
Ме ды цын скае ля чэн не ў са на то рыі ўклю-

чае ў ся бе больш за 80 ві даў пра цэ дур. Ёсць 
гра зецеп ла ля чэн не, асноў ным кам па не нтам 
яко га з'яў ля ец ца са пра пе ле вая гразь во зе-
ра Дзі кае, маг чы масць атры маць больш за 
пяць ві даў ма са жу (у тым лі ку ме ха ніч ны і 
ва ку ум ны). У са на то рыі мож на прай сці больш 
за дзесяць ві даў вод ных пра цэ дур, су хія вуг -
ля кіс лыя і шкі пін ар ныя ван ны. Ёсць ба ра ка-
ме ра для нар мак січ най ля чэб най кам прэ сіі. 
Таксама выкарыстоўваецца і пра цэ ду ра, якая 
ства рае эфект саля вых шах таў. Акра мя ўдар-
на-хва ле вай і ва ку ум-тэ ра піі прак ты ку ец ца 
ля чэн не хо ла дам і яшчэ мност ва пра цэ дур.

Доб ра раз ві ты і спа-кі ру нак, ёсць ба сейн з эле мен та мі 
аква пар ку і джа ку зі. Акра мя та го, мож на прай сці ды яг-
нас тыч нае да сле да ван не УГД, дэ нсі та мет рыю, атры-
маць па слу гі хі міч най і бія хі міч най ла ба ра то рыі.

ТРА ДЫ ЦЫЙ НЫЯ І ФІР МО ВЫЯ СТРА ВЫ

Мед сяст ра ва ку ум най фі зі я тэ ра піі Свят ла на СА ЧКОЎ СКАЯ 
пра во дзіць пра цэ ду ру.

Мед сяст ра прэ са тэ ра піі Анас та сія БУ РАК 
спе цы я лі зу ец ца на ля чэн ні за хвор ван няў 

лім фа тыч ных і вя ноз ных са су даў 
ніж ніх ка неч нас цяў, а так са ма ацё каў.

Га лоў ны ўрач Свят ла на Сця па наў на 
БА РАЎ КО ВА прад стаў ляе 

азда раў лен чы ба сейн.

Гра зе вая ля кар ня. Агуль ную аплі ка цыю пра во дзіць 

мед сяст ра Ган на СА ВО НА ВА з памочнікамі.

«Гэ тыя дзе ці не мо гуць спа-
сціг нуць агуль ную школь ную 
пра гра му. Тут для іх ство ра ны 
ад мыс ло выя пра гра мы, на кі-
ра ва ныя на тое, каб адап та-
ваць да са ма стой на га жыц ця 
і са цы я лі за ваць. У шко ле дзе ці 
мо гуць атры маць ра бо чую пра-
фе сію», — рас ка заў яе ды рэк-
тар Вя ча слаў ІЗО ТАЎ.

Уро кі пра цоў на га на ву чан ня 
па чы на юц ца з пер шых кла саў. 
Па сту по ва за дан ні дзе цям ус-
клад ня юц ца, а ўжо ў апош ніх двух 
кла сах іх на ву ча юць ас но вам пэў-
ных пра фе сій: ка ва ля ха лод на га 
ка ван ня ме та лу, уклад чы ка тра-
ту ар най пліт кі, збор шчы ка кор-
пус най мэб лі, швач кі, пча ля ра 
і ага род ні ка.

«Раз на стай насць пра фе сій шы-

ро кая. У рам ках да дат ко вай аду ка-

цыі дзе ці зна ё мяц ца і з ган чар най 

спра вай — у шко ле ёсць доб ра аб-

ста ля ва ная ган чар ная май стэр ня. 

Ство ра на і пча лі ная па се ка», — 

рас каз вае Вя ча слаў Ізо таў.

Ці ка вы і той факт, што на ба зе 

шко лы ство ра на не вя лі кая вы твор-

часць па вы ра бе тра ту ар най пліт кі, 

кор пус най мэб лі, па шы ве па сцель-

най бя ліз ны. Для хлоп цаў і дзяў чат, 

якія на ву ча юц ца ў ін тэ гра ва ных 

кла сах, пад час лет ніх ка ні кул ар га-

ні зоў ва юць на ба зе шко лы-ін тэр на та 

ла гер пра цы і ад па чын ку, дзе яны 

мо гуць вы пра ба ваць ся бе ў пра цоў-

най дзей нас ці, за ра біць са бе пер-

шыя і не ма лень кія гро шы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Пад ра бяз ную ін фар ма цыю 

пра Ма лот ка віц кую да па мож-

ную шко лу-ін тэр нат вы мо жа це 

знай сці на сай це: mоlіntеrn.brеst-

rеgіоn.еdu.bу

З асаб лі вым па ды хо дамЗ асаб лі вым па ды хо дам  
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Сяр гей ПРЫ ХОДЗЬ КА — кі раў нік гурт ка ган чар най спра вы 
пра во дзіць за ня ткі з вуч ня мі 12-га кла са.

Ма лот ка віц кая да па мож ная шко ла-ін тэр на т 
да е над зею дзе цям з аб ме жа ван ня мі

У Пін скім ра ё не зна хо дзіц ца ўні каль ная ўста но ва, якая 

да па ма гае дзе цям з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця 

знай сці сваё пры зван не і атры маць пу цёў ку ў жыц цё. Не да лё ка 

ад аг ра га рад ка Ма лот ка ві чы ў да па мож най шко ле-ін тэр на це 

на ву ча юць дзя цей з ін тэ ле кту аль най не да стат ко вас цю.


