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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па трэб ны і ня ні ў сем'і, дзе рас-

туць зда ро выя дзе ці, а іх баць кі 

ма юць ін ва лід насць. Ды і ма мы 

з ма ла за бяс пе ча ных сем' яў, га-

то выя вы хо дзіць на ра бо ту, каб 

ра за брац ца з фі нан са вы мі праб-

ле ма мі, ка лі за іх дзець мі нех та 

пры гле дзіць...

Ме ды ка-са цы яль ная служ ба 

Чыр во на га Кры жа «Да па мо га», 

якой сё ле та споў ні ла ся 55 га доў, 

аказ вае комп лекс ныя па слу гі сва-

ім па да печ ным. Так, мед сяст ра, 

якая ад па лі клі ні кі пры хо дзіць да 

па цы ен таў ра біць ін' ек цыі ці пе ра-

вяз кі, не аба вя за на кар міць, аб-

 слу гоў ваць па цы ен та, не можа

гля дзець за ім па ста ян на. А са-

цы яль ныя ра бот ні кі па за ко не не 

мо гуць аказ ваць ме ды цын скія па-

слу гі, на прык лад ра біць унут ры-

мы шач ныя ін' ек цыі, ча сам ім не 

ха пае і пэў ных ве даў для гэ та га. 

Сёст ры мі ла сэр нас ці Чыр во на га 

Кры жа здоль ны вы кон ваць функ-

цыі і са цы яль на га, і мед ра бот ні ка. 

Ле тась да па мо гу на да му атры ма-

ла паў та ры ты ся чы ча ла век. Ся род 

па да печ ных — лю дзі са ста рэ ла га 

ўзрос ту з мност вам за хвор ван няў, 

з псі хіч ны мі рас строй ства мі, ан-

ка ла гіч ны мі і ін шы мі цяж кі мі хра-

ніч ны мі за хвор ван ня мі, да рос лыя 

і дзе ці з ін ва лід нас цю, лю дзі, што 

жы вуць з ВІЧ/СНІД. Трэ ба ска заць, 

што па ло ва гэ тых па цы ен таў — 

лю дзі з ін ва лід нас цю 1-й гру пы

аль бо тыя, хто па куль не па спеў 

гэ ту ін ва лід насць афор міць, зу сім 

адзі но кія ці тыя, чы іх сва я коў ня ма 

по бач і ня ма ка му пра іх па кла па-

ціц ца. Усе па слу гі яны атрым лі ва-

юць бяс плат на.

Са цы яль ны за каз
Ле тась у ме ды ка-са цы яль най 

служ бе Чыр во на га Кры жа пра ца-

ва ла 225 су пра цоў ні каў (ме ды цын-

скія сёст ры, ма лод шыя сёст ры, са-

цы яль ныя ра бот ні кі і псі хо ла гі), ім 

да па ма га лі 844 ва лан цё ры.

Вы дат кі на ўтры ман не ме ды-

ка-са цы яль най служ бы скла лі 

750 ты сяч руб лёў. Па ло ва з іх 

па кры ва ец ца дзяр жа вай (гэ та 

за роб кі мед ра бот ні каў). Ас тат-

няе ар га ні за цыя зда бы вае са ма. 

На прык лад, срод кі, які мі ка рыс-

та юц ца мед сёст ры (ан ты сеп ты кі, 

пе ра вя зач ныя ма тэ ры я лы, мед тэх-

ні ка), на бы ва юц ца Чыр во ным Кры-

жам. Та му для ар га ні за цыі важ ныя 

спон сар ская да па мо га, член скія 

ўзно сы і доб ра ах вот ныя ах вя ра-

ван ні. Так, дзя ку ю чы су пра цоў ніц-

тву з плат фор май «Ім ёны» (пра ект 

«Па тра наж ная служ ба ў рэ гі ё нах») 

уда ло ся са браць гро шы на ра бо ту 

сяс цёр мі ла сэр нас ці ў Ві лей скім, 

Пру жан скім ра ё нах, а так са ма ў 

Свет ла гор ску, Асі по ві чах, Жыт ка-

ві чах і Ка лін ка ві чах.

Но выя фор мы ра бо ты да зва ля-

юць па шы рац ца і ад па вед на па-

вя ліч ваць коль касць лю дзей, якія 

атрым лі ва юць ува гу і кло пат. Дзя-

ку ю чы дзяр жаў на му са цы яль на му 

за ка зу ар га ні за цыя ад кры ла стаў кі 

ме ды цын скіх сяс цёр, якія спя ша-

юц ца да адзі но кіх ба буль і дзя дуль, 

што ў той ці ін шай сту пе ні стра ці лі 

здоль насць да са ма аб слу гоў ван-

ня і пе ра мя шчэн ня. Пры чым пад 

комп лекс ны до гляд (ме ды цын-

скі, ін ды ві ду аль ны, са цы яль ныя 

па слу гі) па цы ен ты трап ля юць на 

пра цяг лы час, у ся рэд нім ка ля пя-

ці га доў.

— Дзяр жаў ны са цы яль ны за-

каз — гэ та ме ха нізм пры цяг нен-

ня не дзяр жаў ных ар га ні за цый да 

ака зан ня са цы яль ных па слуг, за-

бес пя чэн ня па трэб лю дзей, якія 

апы ну лі ся ў скла да най жыц цё вай 

сі ту а цыі і якім не аб ход ныя ча сам 

уні каль ныя па слу гі, што не аказ-

ва юц ца дзяр жаў ны мі служ ба мі, — 

за ўва жае на мес нік кі раў ні ка 

ад дзе ла ме ды ка-са цы яль най 

ра бо ты Бе ла рус ка га Та ва рыст-

ва Чыр во на га Кры жа Тац ця на 

СВЯТ ЛО ВІЧ. — Да та го ж пла на-

ва ла ся па вы сіць якасць па доб ных 

па слуг, мер ка ва ла ся, што па сту-

по ва бу дуць уцяг вац ца но выя не-

ка мер цый ныя ар га ні за цыі і па між 

імі бу дзе кан ку рэн цыя. За каз чы-

ка мі ж вы сту пяць мяс цо выя вы ка-

наў чыя і рас па рад чыя ор га ны. На 

кож най тэ ры то рыі ёсць пры яры тэт-

ныя, най больш вост рыя праб ле мы, 

вы зна ча юц ца ка тэ го рыі на сель ніц-

тва, якім трэ ба да па мо га, і якія ме-

на ві та па він ны быць па слу гі.

З кож ным го дам су пра цоў ніц-

тва дзяр жаў ных служ баў і гра мад-

скіх ар га ні за цый па шы ра ец ца. Так, 

ка лі ў 2013 го дзе Чыр во ны Крыж 

рэа лі зоў ваў адзін да га вор на ака-

зан не па слуг у ме жах дзярж за-

ка зу, то ле тась іх бы ло ўжо 60, у 

вы ні ку 835 ча ла век з 57 ра ё наў 

усіх аб лас цей Бе ла ру сі атры ма лі 

ква лі фі ка ва ную да па мо гу.

На огул з 2013 да 2018 го да ў 

кра і не бы ло за клю ча на 274 да га-

во ры на рэа лі за цыю дзяр жаў на га 

са цы яль на га за ка за (па звест ках 

Мінп ра цы і са цы яль най аба ро-

ны), ся род іх 197 да га во раў рэа-

лі за ва ны Бе ла рус кім Та ва рыст-

вам Чыр во на га Кры жа. Але, як 

за ўва жае Тац ця на Свят ло віч, што

да ты чыц ца ака зан ня да па мо гі на 

да му, тут ра бо ты хо піць на мно гія 

ар га ні за цыі: «Прак ты ка па каз вае, 

што і тым сем' ям, дзе ёсць ка му 

пры гле дзець за пры ка ва ным да 

лож ка сва я ком, спат рэ біц ца та кая

па слу га. Па доб ная да па мо га на 

25 пра цэн таў зні жае су за леж насць

сва я коў, яны мо гуць не браць ліс-

ток ча со вай не пра ца здоль нас ці, 

не сы хо дзіць на па ло ву ці чвэрць 

стаў кі, а спа кой на пра ца ваць, ра-

біць унё сак у эка но мі ку кра і ны.

Да та го ж сён ня мно гія дзе ці 

(на прык лад, якія з'е ха лі на за роб-

кі і пра жы ван не ў ін шыя га ра ды і 

кра і ны) згод ны пла ціць за кло пат 

пра іх са ста рэ лых баць коў. Та му 

Чыр во ны Крыж па сту по ва бу дзе 

раз ві ваць і та кія па слу гі. Ар га ні-

за цыя вы сту пі ла за сна валь ні кам 

уні тар на га прад пры ем ства «Тэ ры-

то рыя да па мо гі», ку ды мо жа звяр-

тац ца пла це жаз доль нае на сель-

ніц тва. Увесь пры бы так пус ка ец ца 

на пад трым ку і раз віц цё служ бы 

сяс цёр мі ла сэр нас ці. Дзей ні чае фі-

ла со фія: на бы ва ю чы па слу гі для 

сва іх бліз кіх, ча ла век пры гэ тым 

да па ма гае і яшчэ ка мусь ці, ка го 

мед сёст ры да гля да юць на бяз вы-

плат най асно ве.

Ча му нас гэ та му ні хто 
не на ву чыў?

На ту раль на, ча ла ве ку, які злёг, 

кам форт ней, ка лі яго бу дуць да-

гля даць род ныя. Але спрак ты ка-

ва ны сва як мо жа зра біць ма су па-

мы лак, спра ва ка ваць ус клад нен ні, 

про леж ні, зра біць свай му па да-

печ на му ба лю ча. Ква лі фі ка ва ная 

да па мо га для та кіх хво рых сён ня 

кар ды наль на мя ня ец ца. «До гляд — 

гэ та не прос та на бор дзе ян няў,

а комп лекс ме ра пры ем стваў, які 

ўклю чае да па мо гу пры роз ных за-

хвор ван нях, ар га ні за цыю пра сто-

ры ўнут ры ква тэ ры, — за ўва жае 

трэ нер Бе ла рус ка га Та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа па пер шай да-

па мо зе, до гля дзе і кі нес тэ цік се 

Але на РУ СІ НО ВІЧ. — Ся дзел ка не 

па він на быць ад сло ва «ся дзець». 

На вош та вам ча ла век, які прос та 

бу дзе зна хо дзіц ца по бач з хво рым 

у ква тэ ры і гля дзець тэ ле ві зар? Гэ-

та спе цы я ліст, які да па ма гае сям'і, 

не толь кі да гля дае па да печ на га, 

але і імк нец ца за ха ваць той па тэн-

цы ял, які ў хворага за стаў ся, раз ві-

ваць яго, ад наў ляць асоб ныя ру хі і 

мак сі маль на за ха ваць здоль насць 

да са ма аб слу гоў ван ня».

Ка лі ў сям'і з'яў ля ец ца цяж ка-

хво ры, гэ та ка рэн ным чы нам мя-

няе жыц цё ўсіх. Лю дзі вы му ша ны 

да гля даць хво ра га круг лыя су ткі. 

І гэ та цяж ка і эма цы я наль на, і фі-

зіч на. Час та яны па прос ту не ве-

да юць, што ра біць. А ўя ві це, што 

цяж ка хво ра га су жэн ца да во дзіц ца 

гля дзець яго са ста рэ лай жон цы. 

Спра бу ю чы пры ўзняць, пе ра су нуць 

цяж ка га му жа, яна мо жа і са бе на-

шко дзіць. Та му сён ня спе цы я ліс-

ты ву чаць прос тым дзе ян ням, якія 

да па мо гуць здзяйс няць до гляд на 

на леж ным уз роў ні і мі ні мі зу юць фі-

зіч ную на груз ку. Для гэ та га трэ ба 

зра зу мець, якім чы нам мы ру ха ем-

ся са мі. Па спра буй це пад няць са 

сту ла ся дзя ча га ча ла ве ка. Хут чэй 

за ўсё вы бу дзе це па прос ту цяг-

нуць яго прос та ўверх, тры ма ю чы 

пад па хі ці за ру ку. А ця пер са мі 

ўстань це та кім жа чы нам, з пра-

мой спі най. Мы ж, ка лі па ды ма-

ем ся з крэс ла, кры ху на хі ля ем ся 

на пе рад. Што пе ра шка джае пра-

па на ваць на хі ліц ца на шым па да-

печ ным? А та кіх ню ан саў мно га. 

Ме на ві та на іх і звяр та юць ува гу 

трэ не ры па кі нес тэ цік се. Пры чым 

гэ та му нель га на ву чыц ца дыс тан-

цый на, па ін тэр нэ це. Та кія за ня ткі 

ін тэр ак тыў ныя, на 70 пра цэн таў 

скла да юц ца з прак ты кі і толь кі 

на 30 — з тэ о рыі.

Чыр во ны Крыж пра во дзіць 

май стар-кла сы і трэ нін гі як для 

парт нёр скіх ар га ні за цый (тых жа 

ся дзе лак, мед сяс цёр, су пра цоў-

ні каў ін тэр на таў і са цы яль ных 

служ баў), так і для сва я коў цяж-

ка хво рых. Час та пас ля за ня ткаў 

удзяч ныя лю дзі на ра ка юць: «Ну 

ча му нас ра ней гэ та му ні хто не 

на ву чыў?»

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

СЯ ДЗЕЛ КА НЕ АД СЛО ВА «СЯ ДЗЕЦЬ»...

На слы хуНа слы ху

Кі ра-Да мі ні ка пры еха ла 

ў парк ак тыў на га ад па-

чын ку ў Ра там цы, каб 

ра зам з ін шы мі дзець мі 

ад зна чыць дзень на ра-

джэн ня сва ёй сяб роў кі. 

Але для яе гэ та свя та

ста ла ся тра ге ды яй.

Як вя до ма з роз ных кры-

ніц (а тэ ма ак тыў на аб мяр-

коў ва ец ца ў се ці ве) па куль 

част ка да рос лых зай ма ла ся 

ар га ні за цый ны мі пы тан ня-

мі, дзе ці ра зам з ас тат ні мі 

ўдзель ні ка мі свя та вы ра шы-

лі пай сці да аль тан кі. Не да-

лё ка ад гэ та га мес ца яны 

су стрэ лі і так су, якую гас-

па дар пры вя заў да дрэ ва. 

Дзе ці па ды шлі да са ба кі, і 

ка лі дзяў чын ка на хі лі ла ся да 

яго, той па ку саў ёй твар — 

бы лі па рва ныя гу ба, шча ка 

і ўчас так пад во кам.

Пер шую да па мо гу дзяў-

чын цы ака за лі су пра цоў-

нік пар ку і жан чы на-ўрач з 

кам па ніі, дзе быў са ба ка. У 

хут кім ча се ў парк, акра мя 

хут кай да па мо гі і мі лі цыі, 

пры еха лі і баць кі па цяр пе-

лай. Дзяў чын ку па кла лі ў 

баль ні цу і зра бі лі апе ра цыю. 

Ця пер ёй не аб ход на да па-

мо га плас тыч на га хі рур га. 

Акра мя та го, па коль кі ў так-

сы не бы ло пры шчэп кі ад 

ша лен ства, дзяў чын ка пра-

хо дзіць курс тэ ра піі.

Ма ма дзяў чын кі мае на-

мер па ка раць гас па да роў 

са ба кі і пла нуе па даць на іх у 

суд. Яна ад зна чы ла, што ні-

хто з кам па ніі, дзе быў са ба-

ка, не па ды шоў і не па пра сіў 

пра ба чэн ня. Толь кі ў кан цы 

след чых ме ра пры ем стваў 

гас па да ры са ба кі па ды шлі да 

ма ці Кі ры, але яна не за ха це-

ла з імі раз маў ляць. Ёсць у яе 

пы тан ні і да дзе ян няў ад мі-

ніст ра цыі пар ку: ча му са ба ку 

пус ці лі ў гра мад скае мес ца 

без на морд ні ка і да пус ці лі, 

каб ён ака заў ся по бач з ін-

шы мі ад па чы валь ні ка мі.

Гас па дар са ба кі Аляк-

сандр не ра зу мее, ча му так 

ад бы ло ся, але пры гэ тым 

згод ны ад каз ваць за сі ту а-

цыю. Па вод ле яго слоў, так-

се Аму ру во сем з па ло вай 

га доў, са ба ка заў сё ды быў 

акру жа ны дзець мі і вёў ся-

бе спа кой на, без агрэ сіі. А 

па коль кі ў кар ку ён мае вы-

шы ню 20 см, на морд нік для 

яго быў не па трэб ны.

Гас па дар рас ка заў жур-

на ліс там, што ў той дзень 

са ба ку за ла пу ўджа лі ла 

аса, што, маг чы ма, і паў-

плы ва ла на яго па во дзі ны. 

Аляк сандр ад вёў яе па да лей 

ад ін шых ад па чы валь ні каў і 

пры вя заў да дрэ ва. Ка лі ад-

бы ла ся тра ге дыя, по бач быў 

яго ны сяб ра.

Гас па дар так сы так са ма 

пад крэс ліў, што, ка лі ма-

шы на хут кай да па мо гі і мі-

лі цыя па еха лі, яны з жон кай 

па ды шлі да ма мы дзяў чын кі 

і па пра сі лі пра ба чэн ня, па кі-

ну лі свой ну мар тэ ле фо на, 

пра па ноў ва лі да па мо гу. Але 

ма ці дзяў чын кі, як по тым і ў 

баль ні цы яе баць ка, ад ка за-

ла, што гэ та пы тан не яны бу-

дуць вы ра шаць па-ін ша му.

Па просьбе «Звяз ды» 

пра ка мен та ваў сі ту а цыю 

ін струк та р-кі но ла г Анд рэй 

ШКЛЯ ЕЎ:

— Уво гу ле так са — па ляў-

ні чы нор ны са ба ка. Яе мэ та — 

по шук зве ра, ба раць ба з 

ім у аб ме жа ва най пра сто-

ры, та му і бу до ва зу боў у яе 

ад па вед ная. Але звы чай на 

са ба ка ні чо га прос та так не 

ро біць — не бы вае вы пад-

каў, ка лі ён агрэ сіў ны без 

пад ста вы. Маг чы ма, дзе ці 

штось ці ўчы ні лі ў ад но сі нах 

да са ба кі — на сту пі лі яму на 

хвост ці ўшчык ну лі, ка лі ста-

ла ся та кая рэ ак цыя агрэ сіі. 

Але пры гэ тым гас па дар са-

ба кі так са ма ві на ва ты, што 

па кі нуў свай го га да ван ца 

без на гля ду. Трэ ба больш 

дас ка на ла раз бі рац ца ў аб-

ста ві нах спра вы.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

ТАК СА І ДЗЕ ЦІ Будзь у кур се!Будзь у кур се!

НА КАНТ РО ЛІ — БЯС ПЕ КА 
ПЕ РА ВОЗ КІ ДЗЯ ЦЕЙ

Рэс пуб лі кан ская пра фі лак тыч ная ак цыя Дзяр ж-

аў та інс пек цыі па кант ро лі за бяс печ най пе ра воз кай 

дзя цей «Ма лень кі па са жыр — вя лі кая ад каз насць!» 

стар тавала 18 жніў ня і бу дзе доў жыц ца ця гам тыд-

ня, па ве да мі лі ва УДАІ МУС.

Што год у жніў ні ўзрас тае коль касць да рож на-транс-

парт ных зда рэн няў з удзе лам не паў на лет ніх па са жы раў. 

Гэ та аб умоў ле на ма са вай пе ра воз кай дзя цей з мес цаў 

ад па чын ку і азда раў лен ня. Не вы ка нан не пры гэ тым эле-

мен тар ных мер бяс пе кі (не вы ка ры стан не дзі ця чых утрым-

лі валь ных пры лад, ра мя нёў бяс пе кі, пе ра воз ка дзя цей да 

12 га доў на ма та цык лах і ма пе дах) пры во дзіць да гі бе лі і 

траў мі ра ван ня не паў на лет ніх.

Пад час ак цыі ін спек та ры на га да юць да рос лым аб пра-

ві лах бяс печ най пе ра воз кі дзя цей і ад каз нас ці за іх па-

ру шэн ні. Рас тлу ма чаць кі роў цам пра ві лы вы ка ры стан ня 

ра мя нёў бяс пе кі і дзі ця чых утрым лі валь ных пры лад, рас-

ка жуць пра пры чы ны і на ступ ствы траў ма тыз му ма ла лет-

ніх па са жы раў. Так са ма ў гэ ты пе ры яд су пра цоў ні кі ДАІ 

пра кант ра лю юць вы ка нан не кі роў ца мі пра віл бяс печ най 

пе ра воз кі дзя цей і хут кас на га рэ жы му.

Праб ле ма гі бе лі і траў ма тыз му не паў на лет ніх у ДТЗ 

за ста ец ца вель мі ак ту аль най. За 7 ме ся цаў бя гу ча га го да 

на да ро гах кра і ны ў іх за гі ну лі дзе вяць і атры ма лі траў мы 

76 дзя цей-па са жы раў. Пры гэ тым 40 пра цэн таў не паў на-

лет ніх пе ра во зі лі ся з па ру шэн нем уста ноў ле ных пра віл.

Акра мя та го, пе рад па чат кам на ву чаль на га го да ДАІ пра-

ве рыць стан школь ных аў то бу саў і бяс пе ку іх марш ру таў, а 

так са ма пра кант ра люе лік ві да цыю вы яў ле ных не да хо паў у 

ста не ву ліч на-да рож най сет кі па блі зу ўста ноў аду ка цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У па чат ку жніў ня ў па сёл ку Ра там ка
са ба ка моц на па ку саў за твар вась мі га до вую дзяў чын ку

Фота з сайта Чырвонага Крыжа.


