
«Без пра фе сі я на лаў 
ня ма раз віц ця»

Больш за дзесяць га доў пост га-
лоў на га ўра ча Уз дзен скай цэнт-
раль най ра ён най баль ні цы зай мае 
Аляк сандр ДРЭЙ ЧУК. Ме на ві та пас-
ля та го, як ён стаў кі раў ні ком, тут па-
ча лі ся вя лі кія пе ра ме ны: баль ні ца не 
раз ста на ві ла ся пе ра мож цам рэс пуб-
лі кан ска га агля ду якас ці і ме ды цын-
ска га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
У пра фе сіі Аляк сандр Аляк санд ра віч 
ужо амаль 35 га доў, у якас ці спе цы я-
лі за цыі ён аб раў пе ды ят рыч ны кі ру-
нак, што дзіў ным чы нам спа лу ча ец ца 
з яго яск ра вы мі лі дар скі мі якас ця мі. 
Да рэ чы, сваю энер гію ён на кі роў вае 
не толь кі на раз віц цё да ру ча най яму 
ўста но вы, але і на гра мад скую дзей-
насць: га лоў ны ўрач ра ён най баль-
ні цы быў абра ны ў аб лас ны Са вет 
дэ пу та таў ад Уз дзен скай вы бар чай 
акру гі. Ся род га лоў ных за дач сва ёй 
пра цы Аляк сандр Аляк санд ра віч на-
зы вае за ма ца ван не кад раў і аб наў-
лен не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы.

— Без пра фе сі я на лаў ня ма раз віц-
ця. Та му не аб ход на ства раць год ныя 
ўмо вы і за бяс печ ваць доб ры за ро бак. 
Мы над гэ тым уз моц не на пра цу ем, 
што дае свае вы ні кі: у нас вы со кая 
ўкам плек та ва насць ме ды цын скім 
пер са на лам. Мо ладзь пры яз джае 
на прак ты ку, пра хо дзіць ін тэр на ту-
ру, раз мер ка ван не і за ста ец ца. Мы 
ста ра ем ся іх за ці ка віць: мяс цо выя 
гас па дар кі вы дзя ля юць до мі кі ў аг-
ра га рад ках, са мі ад ра ман та ва лі не-
каль кі ін тэр на таў, бу ду ем арэнд нае 
жыл лё. І, вя до ма, не за бы ва ем аб 
ча ла ве чым стаў лен ні. Я, на прык лад, 
ад чу ваю вя лі кую ад каз насць пе рад 
мо лад дзю, і стаў лю ся да іх шчы ра, 
па-баць коў ску, — рас каз вае га лоў-
ны ўрач.

Што да ты чыц ца аб наў лен ня ма тэ-
ры яль на-тэх ніч най ба зы, то не каль кі 
га доў на зад ва ўста но ве ахо вы зда-
роўя па чаў ся ра монт, які па этап на 
за кра не ўсе ад дзя лен ні. Ужо цал кам 
га то ва ад дзя лен не рэ абі лі та цыі, на-
па ло ву — ін фек цый нае ад дзя лен не, 
ад ра ман та ва ная праль ня, харч блок. 
З дзевятнаццаці цал кам ма дэр ні за ва-
ны 14 фель чар ска-аку шэр скіх пунк-

таў, у іх зра бі лі су час ны кас ме тыч ны 
ра монт, пра вя лі во да пра вод, пяч ное 
ацяп лен не за мя ні лі цэнт раль ным. 
Да рэ чы, у са мой баль ні цы ёсць свая 
ка цель ня, якая пра цуе на мяс цо вых 
ві дах па лі ва. Гэ та да зва ляе зні зіць 
кошт ад ной гі га ка ло рыі ў тры ра зы, а 
так са ма са ма стой на рэ гу ля ваць час 
уклю чэн ня ацяп лен ня.

Аб пла нах Аляк сандр Аляк санд ра-
віч га ва рыць не вель мі лю біць. «Да-
вай це мы ўсё да ро бім, а по тым вам 
рас ка жам. Па куль мож на па гля дзець 
на тое, што ўжо га то ва. А га на рыц ца 
нам, праў да, ёсць чым», — ад зна чае 
га лоў ны ўрач.

Узор ная клі ніч на-
ды яг нас тыч ная 
ла ба ра то рыя

Яшчэ адзін го нар Уз дзен скай 
цэнт раль най ра ён най баль ні цы — 
клі ні ка-ды яг нас тыч ная ла ба ра то рыя. 
Тут уста ноў ле ны іму на фер мент ны аў-
та ма тыч ны ана лі за тар. Аб ста ля ван-
не та ко га кла са ёсць хі ба што ў НДІ 
ан ка ло гіі. Цал кам аў та ма ты за ва ная 
сіс тэ ма да зва ляе звес ці да мі ні му му 
ўплыў ча ла ве ча га фак та ру на пра-

цэс, а зна чыць, і вы нік да сле да ван-
ня, па ско рыць ра бо ту су пра цоў ні каў 
і атры маць вы нік у дзень зда чы ана-
лі зу.

— З яго да па мо гай мы ро бім да-
сле да ван не на TОRСH-ін фек цыі 
для ця жар ных, вы ву ча ем па ла выя 
гар мо ны і гар мо ны шчы та па доб най 
за ло зы, ан ка мар кё ры яеч ні каў, ма-
лоч най, шчы та па доб най і пад страў-
ні ка вай за ло з, пе ча ні, кі шэч ні ка. У гэ-
тым ме ся цы па чы на ем ра біць но выя 
ана лі зы лім фа тыч ных за хвор ван няў 
і комп лекс ны скры нінг лёг кіх і ма лоч-
най за ло зы. Так, ра ён ная баль ні ца 
не мо жа за бяс пе чыць поў ную за гру-

жа насць пры бо ра, за тое гэ та да зво-
ліць яму пра ца ваць больш дак лад на 
і доў га. У цэ лым, дзе гэ та маг чы ма, 
мы ста ра ем ся пе рай сці на цал кам аў-
та ма ты за ва ны ана ліз, — тлу ма чыць 
за гад чы к клі ні ка-ды яг нас тыч най 
ла ба ра то рыі Іры на СІ ЗО ВА.

«З'яз джаць? 
Ды на вош та!»

У Уз дзен скай ра ён най баль ні цы 
спе цы я ліс ты ро бяць усё маг чы мае, 
каб аказ ваць сва ім па цы ен там ме-
ды цын скую да па мо гу на мес цы, а не 
ад праў ляць іх у ста лі цу. Для гэ та га 
не каль кі га доў та му ў хі рур гіч нае ад-
дзя лен не на бы лі ла па рас ка піч ную 
стой ку. Ця пер тут ро бяць апе ра цыі 

з мік ра до сту пам, гэ та зна чыць пры 
да па мо зе зу сім не вя лі кіх над рэ заў. 
У ад роз нен не ад больш траў ма тыч-
ных апе ра цый ча су на ад наў лен не 
па тра бу ец ца ў ра зы менш. З да па-
мо гай стой кі вы кон ва юць вы да лен не 
жоў це вых пу зы роў, ня даў на па ча лі 
апе ры ра ваць апен ды цыт.

Не час та мож на су стрэць у ра ён ных 
баль ні цах і ар го нап лаз ме ны ка а гу ля-
тар. З яго да па мо гай мож на, ка жу чы 
прос тай мо вай, за лі тоў ваць ра ны. Ка-
а гу ля тар ужы ва ец ца як пад час ад кры-
тых, так і пад час за кры тых апе ра цый. 
Ад ной чы яго вы ка рыс тоў ва лі на ват у 
гі не ка ла гіч най апе ра цыі пры апа плек-
сіі яеч ні ка, пры чым уда ло ся за ха ваць 
і яеч нік, і ма тач ную тру бу.

— Мы на мес цы пра во дзім і не ка-
то рыя вы со ка тэх на ла гіч ныя апе ра-
цыі. Ся род іх транс план та цыя част кі 
кост кі з кар ты каль ным плас том, кам-
бі на ва ная апе ра цыя бруш ной по лас ці 
з су меж ны мі ор га на мі, на прык лад, 
участ ка пе ча ні і кі шэч ні ка, — рас-
каз вае за гад чык хі рур гіч на га ад-
дзя лен ня, урач-хі рург вы шэй шай 

ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі Яў ген 
СЕ РА ФІ МАЎ.

У гэ та ж ад дзя лен не паў та ра го да 
та му па раз мер ка ван ні быў ад праў ле-
ны Ула дзі слаў ГАЎ РУ СІК. Ма ла ды 
хі рург ро дам з Грод на, дзе і скон чыў 
ме ды цын скі ўні вер сі тэт. Пры гэ тым 
на кі ра ван не ў ра ён яго ні коль кі не 
рас ча ра ва ла. Ула дзі слаў ад зна чае, 
што ў гэ тым ёсць свае пе ра ва гі. На-
прык лад, да во дзіц ца ра біць аб са-
лют на раз на пла на выя апе ра цыі, што 
доб ра для на быц ця прак тыч на га во-
пы ту. Да та го ж, пры цяг ва юць хлоп ца 
ўмо вы пра цы і по бы ту. Ня даў на яму 
вы дзе лі лі трох па ка ё вы блок у аб ноў-
ле ным ін тэр на це. Ула дзі слаў усмі ха-
ец ца, што ў яго на ват ня ма столь кі 
рэ чаў для та кой пра сто ры. Але ўлет-

ку ўсё па він на па мя няц ца: ма ла ды 
ча ла век пла нуе змя ніць са цы яль ны 
ста тус і пры вес ці жон ку ме на ві та сю-
ды. Да рэ чы, па спе цы яль нас ці яна 
так са ма ўрач. Так што ва Уз дзе па-
він на з'я віц ца но вая ўра чэб ная сям'я, 
па коль кі пе ра яз джаць ма ла ды спе-
цы я ліст ні ку ды не збі ра ец ца.

Бу ду чы ня за ўра ча мі 
агуль най прак ты кі

Уся го ў склад уста но вы ахо вы зда-
роўя акра мя са мой баль ні цы ўва хо-
дзіць 19 фель чар ска-аку шэр скіх пунк-
таў і шэсць ам бу ла то рый. Па сло вах 
на мес ні ка га лоў на га ўра ча па ме-
ды цын скім аб слу гоў ван ні на сель-
ніц тва Ва дзі ма ЛА БАН КА, тэн дэн цыя 
су час най ме ды цы ны, каб тэ ра пеў ты 
і ўчаст ко выя дак та ры пе ра ква лі фі ка-
ва лі ся ва ўра чоў агуль най прак ты кі. 
Гэ та зна чыць, апроч на вы каў тэ ра пеў-
та, ура чы па він ны ва ло даць ве да мі ў 
не ўра ло гіі, ота ла рын га ло гіі, ля чэн-
ні воч ных хва роб і гэ так да лей. Каб 
пры па да зрэн ні на па та ло гію ўрач не 

на кі роў ваў па цы ен та да вуз ка га спе-
цы я ліс та, а мог па ста віць ды яг наз 
і пры зна чыць ля чэн не са ма стой на. 
Асаб лі ва ак ту аль на гэ та для сель скай 
мяс цо вас ці, дзе пе ра важ ны пра цэнт 
па жы ло га на сель ніц тва, яко му не так 
прос та да брац ца ў го рад. Ця пер пра-
цэс пе ра хо ду да но вай сіс тэ мы ў Уз-
дзен скім ра ё не прак тыч на за вер ша ны. 
Але тым не менш раз на ме сяц вуз кія 
спе цы я ліс ты пра цяг нуць вы яз джа ць у 
сель скія фі лі ялы, каб пад ра бяз на пра-
кан суль та ваць усіх, хто жа дае.

На огул у ра бо це Уз дзен ска га ра-
ён на га апа ра та ахо вы зда роўя за-
дзей ні ча на больш за 600 ча ла век. 
Ра ней у яго склад ува хо дзі лі сель-

скія баль ні цы, але прак ты ка па ка за-
ла, што яны не рэн та бель ныя. Ця пер 
мяс цо выя жы ха ры на кі роў ва юц ца ў 
ра ён ную баль ні цу, дзе ім аказ ва юць 
ква лі фі ка ва ную да па мо гу. Уся го ў 
ста цы я на ры 161 лож ка-мес ца.

— У ра ё не так са ма ёсць баль ні ца 
сяст рын ска га до гля ду ў вёс цы Це ля-
ко ва, раз лі ча ная на 25 мес цаў. Там 
зна хо дзяц ца адзі но кія па жы лыя лю-
дзі і тыя, ад ка го ад мо ві лі ся іх дзе ці. 
Гэ та праб ле ма, на жаль, ста іць да во-
лі вост ра. Акра мя гэ та га для па кі ну-
тых ста рых у ста цы я на ры вы дзе ле на 
25 мес цаў. Афор міць іх у дом-ін тэр-
нат мож на толь кі ў вы пад ку, ка лі 
яны адзі но кія або іх дзе ці га то выя 
да плач ваць пэў ную су му. Але час цей 
яны прос та за ста юц ца без до гля ду і 
тур бо ты. Мы не мо жам па кі нуць іх без 
ува гі, та му гэ тую функ цыю бя ром на 
ся бе, — ад зна чы ла га лоў ная мед-
сяст ра баль ні цы Жан на ЛІ ПАЙ.

У блі жэй шы час Уз дзен скую ра ён-
ную баль ні цу ча ка юць чар го выя пе-
ра ме ны — пе ра ход на элект рон ныя 
рэ цэп ты і элект рон ную ам бу ла тор ную 
карт ку, амаль усё для гэ та га ўжо га-
то ва. Га лоў най за да чай па-ра ней ша-
му за ста ец ца за вяр шэн не ра мон ту. 
Так са ма ёсць за дум ка пе ра аб ста-
ля ваць ін фек цый нае ад дзя лен не ў 
гас раз лі ко вы рэ абі лі та цый ны цэнтр. 
Уз ро вень ін фек цый най за хва раль-
нас ці зні жа ец ца, та му та кія вя лі кія 
пло шчы ад дзя лен ню, на шчас це, ця-
пер не па трэб ныя. Мо жа атры мац ца 
неш та на кшталт шмат функ цы я наль-
на га са на то рыя прос та ў го ра дзе.

Дар'я КАСКО.

Да лей на кі роў ва ем ся ў цал кам ма дэр ні за ва нае ад-

дзя лен не рэ абі лі та цыі. На пра цэ ду ры ў ка бі нет гід ра тэ-

ра піі з за да валь нен нем пры хо дзяць не толь кі мяс цо выя 

жы ха ры, але і мін ча не, якія пе ра бі ра юц ца ва Уз дзен-

скі ра ён у цёп лую па ру го да. Тым больш што цэ ны на 

плат ныя па слу гі, у ад роз нен не ад ста ліч ных, зу сім не 

ку са юц ца. Ка бі не ты ста лі на столь кі за па тра ба ва ны мі, 

што ў баль ні цы на ват вы пус ці лі па да рун ка выя сер ты-

фі ка ты на іх на вед ван не, якія ка рыс та юц ца асаб лі вай 

па пу ляр нас цю ў пе ры яд свят.

У ад ным з ка бі не таў гід ра тэ ра піі, на прык лад, мож на 

знай сці душ Шар ко, стру мен ны і ўзы хо дзя чы ду шы, 

у ін шым — пад вод ны душ-ма саж і жам чуж ную ван ну. 

Та кую наз ву яна атры ма ла дзя ку ю чы бур бал кам, якія яе 

на паў ня юць, — па фор ме яны на гад ва юць жам чу жын кі. 

Пра цэ ду ры па ляп ша юць кро ва зва рот і лім фаз ва рот, 

дзя ку ю чы та му, што пра во дзіц ца ма саж уся го це ла: ад 

пя так да шыі — што пры во дзіць да агуль на га азда раў-

лен ня ар га ніз ма. Іх мож на су пра ва дзіць і аро ма тэ ра-

пі яй, на вы бар пра па ну юць эк стракт яд лоў цу, гор най 

ла ван ды, ме лі сы і раз ма ры ну. Як рас ка за ла стар шая 

мед сяст ра ад дзя лен ня ме ды цын скай рэ абі лі та цыі 

На тал ля ЛІСАКОВІЧ, рэ ка мен ду ец ца пра хо дзіць курс 

у 10—15 пра цэ дур раз у квар тал.

Сучасныя тэх на ло гіі, кло пат пра ра бот ні каў Сучасныя тэх на ло гіі, кло пат пра ра бот ні каў 
і не ты по выя па слу гіі не ты по выя па слу гі

Адзін з най важ ней шых ле таш ніх на быт каў для баль-

ні цы — рэ ама біль. Ку піць яго да па мог Уз дзен скі рай вы-

кан кам. Ня гле дзя чы на вя лі кія вы дат кі, пе ра аца ніць гэ та 

ўкла дан не нель га. Рэ ама біль цал кам укам плек та ва ны 

для ака зан ня эк стран най рэ ані ма цый най ме ды цын скай 

да па мо гі і транс пар ці роў кі цяж кіх хво рых.

— Тут вель мі шы ро кі са лон, мож на ста яць на ўвесь 

рост, ка бі на з са ло нам злу ча ец ца дзвя ры ма, яр кае 

асвят лен не — усё зроб ле на, каб ства рыць мак сі маль-

на зруч ныя ўмо вы для пра цы ўра ча. Аб ста ля ван не так-

са ма ўсё не аб ход нае. На прык лад, кар дыя ма ні тор для 

кант ро лю сар дэч най дзей нас ці, на сы чэн ня кіс ла ро дам, 

ціс ку. У вы пад ку не аб ход нас ці мож на пра вес ці дэ фіб ры-

ля цыю і элект ра кар ды ёс ты му ля цыю. Так са ма тут уста-

ля ва ны пе ра нос ны апа рат штуч най вен ты ля цыі лёг кіх і 

элект ра ад смокт валь нік, — па каз вае тэх ні ку за гад чык 

ад дзя лен ня хут кай ме ды цын скай да па мо гі Мі ха іл 

ЗЫ КАЎ.

Апроч ін ша га ў рэ ама бі лі заў сё ды ёсць за пас най-

каш тоў ней шых ле ка вых прэ па ра таў. На прык лад, та нэк-

тап ла зу ўвод зяць пад час буй на ача го ва га ін фарк ту. Ка лі 

тромб за кры вае са суд, на ды хо дзіць ішэ мія — кіс ла род-

нае га ла дан не сар дэч най мыш цы. Гэ ты тромб мож на 

ўмоў на «рас тва рыць» прэ па ра там. Пас ля яго ўвя дзен ня 

ад наў ля ец ца кро ва за бес пя чэн не сар дэч най мыш цы, 

тым ча сам ча ла ве ка вя зуць у Мінск, дзе яму ро бяць 

ан гі яг ра фію і пры не аб ход нас ці ста вяць ад мыс ло вую 

спру жы ну, якая рас шы рае сар дэч ны са суд. Сэр ца па чы-

нае на сы чац ца кіс ла ро дам нар маль на, дзя ку ю чы ча му 

атрым лі ва ец ца па збег нуць не зва рот ных на ступ стваў. 

Прэ па рат да ра гі, але вель мі эфек тыў ны. Дзя ку ю чы яго 

свое ча со ва му ўвя дзен ню, толь кі за мі ну лы год уда ло ся 

вы ра та ваць жыц ці больш як 10 ча ла век.

Яшчэ ад на «на він ка», якая з'я ві ла ся ле тась, — ліч-

ба вы рэнт ген-апа рат. Як рас каз вае за гад чы к рэнт ге-

наў скага ад дзя лен ня Іры на БА ЛЯ КО ВА, да з'яў лен ня 

но ва га аб ста ля ван ня спе цы яль на пад рых та ва лі ка бі нет: 

уз мац ні лі ра ды я цый ную аба ро ну сцен, сто лі, па мя ня лі 

дзве ры, уста ля ва лі ад мыс ло вую вен ты ля цыю з функ-

цы яй па да грэ ву. Дзя ку ю чы та му, што комп лекс ліч ба вы, 

па вя ліч ваць пра сто ру не прый шло ся — па нар ма ты вах 

ня ма не аб ход нас ці вы лу чаць для яго вя лі кія пло шчы.

Апа рат скла да ец ца з не каль кіх час так, з да па мо гай якіх 

мож на пра во дзіць ска піч ныя, ка лі за пра цай унут ра ных 

ор га наў мож на на зі раць у рэ жы ме ан лайн, і рэнт ге на гра-

фіч ныя да сле да ван ні як у ста я чым, так і ў ля жа чым ста но ві-

шчы па цы ен та. Але га лоў ная 

пе ра ва га гэ та га комп лек су ў 

тым, што для яго ра бо ты не 

па трэб ная да ра гая плён ка. 

Да ныя за піс ва юц ца на спе-

цы яль ныя ка се ты, якія мож на 

вы ка рыс тоў ваць шмат ра зо ва, 

пас ля ча го лі та раль на не каль-

кі хві лін яны апра цоў ва юц ца ў 

ад мыс ло вым пры ём ні ку. Га-

то вы зды мак мож на раз дру-

ка ваць на па пе ры, за пі саць 

на дыск або флэш ку, а так-

са ма па элект рон най по шце 

на ўпрост на кі ра ваць ура чу, 

які вя дзе па цы ен та. Гэ та не 

толь кі вель мі зруч на, а ле і да-
зва ляе іс тот на эка но міць.

У 80-я га ды мі ну ла га ста год дзя Уз дзен скую цэнт раль ную 
ра ён ную баль ні цу бу да ва лі як экс пе ры мен таль ны пра ект. 
Та ды яна бы ла ад ной з най леп шых па асна шчэн ні ў БССР. 
Га ды прай шлі, але свой лі дар скі ста тус баль ні ца не стра ці ла. 
Тут ёсць су час нае аб ста ля ван не, яко га ня ма больш ні ў 
ад ным ра ё не. За раз ва ўста но ве ахо вы зда роўя пра во дзіц ца 
маш таб ная ма дэр ні за цыя. Які мі яшчэ да сяг нен ня мі га на рац ца 
су пра цоў ні кі, а якія зме ны яшчэ толь кі ў пла нах, мы да ве да лі ся, 
на ве даў шы Уз ду.

КА ЛІ РА ЁН НАЯ АХО ВА ЗДА РОЎЯ НА ЎЗРОЎ НІ СТА ЛІЧ НАЙ

Урач-тэ ра пеўт Анас та сія ДУ БІН СКАЯ на пры ёме.

Га лоў ны ўрач Уз дзен скай ЦРБ 
Аляк сандр ДРЭЙ ЧУК.

Урач-рэнт ге но лаг 
БА ЛЯ КО ВА Іры на 
па каз вае но вы 
рэнт ген-апа рат 
бе ла рус кай вы твор час ці.

Укол вы ра та ван ня За гад чык 
хі рур гіч на га ад дзя лен ня 
Яў ген СЕ РА ФІ МАЎ 
і стар шая апе ра цый ная мед сяст ра 
На тал ля КІ ЦІ КА ВА.

Се анс аро ма тэ ра піі ў жам чуж най ван не

За гад чы к 
клі ні ка-ды яг нас тыч най 
ла ба ра то рыі Іры на СІ ЗО ВА.

Cтаршая мед сяст ра 
ад дзя лен ня 

ме ды цын скай рэ абі лі та цыі 
На тал ля ЛІ СА КО ВІЧ 

дэ ман струе душ Шар ко, 
узы ход ны і цыр ку ляр ны. 

Так са ма ёсць 
пад вод ны душ-ма саж 

і жам чуж ная ван на.

На мес нік 
га лоў на га 

ўра ча 
Ва дзім 

ЛА БА НОК.

Га лоў ная 
мед сяст ра 

Жан на ЛІ ПАЙ.
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