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Пра фе сія ўра ча заўж ды 
бы ла вы са ка род най. І сён ня 
на сіць бе лыя ха ла ты мае го-
нар не кож ны. А тым больш, 
ка лі пад ха ла там яшчэ і па-
го ны.

АД НА ПРА ФЕ СІЯ — 
ДЗВЕ КЛЯТ ВЫ

Ня гле дзя чы на тое, што ў 
кур сан таў поў ным хо дам ідзе 
се сія і ка ні ку лы не за га ра мі, 
та кое ўра жан не, што на ву чан-
не на ва ен на-ме ды цын скім 
фа куль тэ це не спы ня ец ца ні 
на се кун ду. Бу ду чыя ўра чы 
асвой ва юць асно вы хі рур гіі за 
апе ра цый ным ста лом, прак-
ты ку ю чыя — удас ка наль ва-
юць сваё май стэр ства пад час 
за ня ткаў па эк стрэ маль най 
ме ды цы не.

На ву чан не ва ен ных ура чоў 
на фа куль тэ це ад бы ва ец ца на 
ча ты рох ка фед рах: ар га ні за-
цыі ме ды цын ска га за бес пя-
чэн ня вой скаў і эк стрэ маль-
най ме ды цы ны, ва ен най эпі-

дэ мі я ло гіі і ва ен най гі гі е ны, 
ва ен на-па ля вой тэ ра піі і ва-
ен на-па ля вой хі рур гіі. Фа куль-
тэт рых туе не толь кі ва ен ных 
ура чоў для Уз бро е ных Сіл, 
ін шых вой скаў і вай ско вых 
фар мі ра ван няў Бе ла ру сі, а і 
сту дэн таў уні вер сі тэ та па пра-
гра ме пад рых тоў кі афі цэ раў 
ме ды цын скай служ бы за па су. 
Так са ма тут пра хо дзяць пе-
ра пад рых тоў ку і па вы ша юць 
сваю ква лі фі ка цыю як ужо 
прак ты ку ю чыя ўра чы, так і 
ва ен ныя фель ча ры. Та кім чы-
нам, на фа куль тэ це па спя хо ва 
функ цы я нуе сіс тэ ма бес пе ра-
пын най ва ен на-ме ды цын скай 
аду ка цыі.

— На шы вы пуск ні кі да юць 
дзве клят вы: клят ву Гі пак ра та 
і на вер насць Ра дзі ме, якую 
агуч ва юць пад час пры няц ця 
Ва ен най пры ся гі, — га во рыць 
на чаль нік ва ен на-ме ды цын-
ска га фа куль тэ та БДМУ, 

пал коў нік ме ды цын скай 
служ бы, док тар ме ды цын-
скіх на вук, пра фе сар Ва сіль 
БОГ ДАН. — Акра мя та го, што 
па він ны ве даць цы віль ныя 
ўра чы, яны асвой ва юць ва-
ен ныя і ва ен на-ме ды цын скія 
дыс цып лі ны. У больш па шы-
ра ным ва ры ян це вы ву ча юць 
па та ло гію, звя за ную з ба я вы мі 
дзе ян ня мі, хі рур гіч ную траў му, 
ва ен на-па ля вую тэ ра пію. Ар-
га ні за цыя і пра вя дзен не ме-
ра пры ем стваў ме ды цын ска га 
за бес пя чэн ня во ін скіх час цей 
і пад раз дзя лен няў ва ўмо вах 
ба я вой аб ста ноў кі і паў ся дзён-
най дзей нас ці — гэ тыя ве ды, 
без умоў на, спат рэ бяц ца на-
шым кур сан там пры пра хо-
джан ні во ін скай служ бы.

Пер ша сныя вай ско выя па-
са ды вы пуск ні кі фа куль тэ та 
зай ма юць пас ля ін тэр на ту-
ры. У вой скі ма ла дыя ўра чы 
трап ля юць ужо стар шы мі 
лей тэ нан та мі ме ды цын скай 
служ бы. Зван не лей тэ нан та 
пры свой ва ец ца ім пас ля за-
кан чэн ня 5 кур са.

НА ВУ КО ВЫЯ 
ДА СЯГ НЕН НІ 
СУ СВЕТ НА ГА 
ЎЗРОЎ НЮ

Ва ен на-ме ды цын скі фа-
куль тэт зай ма ец ца пад рых-
тоў кай і кад раў вы шэй шай 
на ву ко вай ква лі фі ка цыі. Ад'-
юнк ту ра ад кры та па спе цы-
яль нас цях «тэ ра пія», «хі рур-
гія» і «ва ен ная ме ды цы на».

— Лю дзей, у якіх ёсць 
схіль насць да на ву ко вай дзей-
нас ці, мы імк нём ся за ўва жыць 
яшчэ ў пра цэ се на ву чан ня, — 
рас каз вае на чаль нік ва ен на-
ме ды цын ска га фа куль тэ та. — 
Тра піў шы ў так зва ны рэ зерв 
на ву ко вых кад раў, яны спра-
бу юць свае сі лы пры на пі сан ні 
сту дэнц кіх ра бот, на ву ко вых 
ар ты ку лаў, якія ў да лей шым 
мо гуць вы рас ці ў кан ды дац-
кую або док тар скую ды сер та-
цыю. І та кія пры кла ды ёсць.

Як ад зна чае на мес нік на-
чаль ні ка ва ен на-ме ды цын-
ска га фа куль тэ та па ву чэб-
най і на ву ко вай ра бо це, пал-
коў нік ме ды цын скай служ-
бы Алег ІШУ ЦІН, на ву ко вы 
па тэн цы ял пра фе сар ска-вы-
клад чыц ка га скла ду ва ен на-
ме ды цын ска га фа куль тэ та 
адзін з са мых вы со кіх ся род 
ва ен ных фа куль тэ таў. «Пра-
цэнт атры ман ня ву чо ных сту-
пе няў — 60%, — пад крэс лі вае 
кан ды дат ме ды цын скіх на вук, 
да цэнт. — Ся род вы клад чы-
каў — 7 дак та роў і 18 кан ды-
да таў ме ды цын скіх на вук, 6 
пра фе са раў і 11 да цэн таў. Гэ-

та ўра чы-прак ты кі, якія што-
дзён на вы кон ва юць апе ра цыі, 
пе ра вяз кі, кан суль ту юць па-
цы ен таў, ажыц цяў ля юць вя лі кі 
аб' ём ля чэб най ра бо ты».

Да рэ чы, аба ро на кан-
ды дац кай або док тар скай 
ды сер та цыі з пры сва ен нем 
на ву ко ва га зван ня на ва ен-
на-ме ды цын скім фа куль тэ це 
ад бы ва ец ца што год. Пры чым 
аб грун та ваць вы ні кі свай го 
да сле да ван ня — толь кі паў-
спра вы. Важ на яшчэ па цвер-
дзіць іх уні каль насць. Пра па-
на ва ныя ме та ды ды яг нос ты кі 
і ля чэн ня той ці ін шай па та-
ло гіі апра бу юц ца ў ля чэб ных 
уста но вах і афарм ля юц ца ў 
вы гля дзе ін струк цыі па пры-
мя нен ні, якая за цвяр джа ец ца 
Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя, 
пас ля ча го рэг ла мен ту ец ца да 
пры мя нен ня ва ўсіх ля чэб ных 
уста но вах на шай дзяр жа вы 
не за леж на ад ве да мас най 
пры на леж нас ці.

З апош ніх рас пра цо вак вы-
клад чы каў фа куль тэ та — но-
вы тур ні кет (ана лаг жгу та) для 
спы нен ня вон ка ва га кры ва цё-
ку. Рас пра цоў кай за ці ка ві лі ся 
на бе ла рус кім прад пры ем стве 
«Стуж ка». У вы ні ку бы ла вы-
раб ле на проб ная пар тыя, якая 
прай шла сер ты фі ка цыю як 
вы раб ме ды цын ска га пры зна-
чэн ня. Рас пра цоў кай но ва га 
жгу та бе ла рус кія на ву коў цы 
ў га лі не ва ен най ме ды цы ны 
не толь кі не са сту па юць, а на-
ват пе ра ўзы хо дзяць іс ну ю чыя 
ў све це ана ла гі.

На дум ку на чаль ні ка фа-
куль тэ та, на ву ко выя да сле-
да ван ні аба вяз ко ва па він ны 
быць за па тра ба ва ны мі. Не 
вы пад ко ва ўсе тэ ма ты кі ды-
сер та цый, якія аба ра ня юц ца 

на фа куль тэ це, ак ту аль ныя як 
для Уз бро е ных Сіл, так і для 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. 
І аб гэ тым свед чыць хоць бы 
той факт, што леп шай док-
тар скай ды сер та цы яй у га лі не 
ме ды цы ны за 2015 год бы ла 
пры зна на на ву ко вая ра бо та, 
аба ро не ная на ва ен на-ме ды-
цын скім фа куль тэ це. Аў тар — 
яго кі раў нік Ва сіль Бог дан.

ХІ РУР ГА МІ 
СТА НО ВЯЦ ЦА 
Ў АПЕ РА ЦЫЙ НАЙ

Пас ля за кан чэн ня ва ен на-
ме ды цын ска га фа куль тэ та ў 
ар мію пры хо дзяць не прос та 
афі цэ ры, а вы са как лас ныя 
спе цы я ліс ты. Гэ та толь кі зда-
ец ца, што ў іх ма ла во пы ту. 
На са мрэч, ужо па чы на ю чы з 
пер ша га кур са, кур сан ты спа-
сці га юць прак тыч ную ме ды-
цы ну на ба зе 432-га Га лоў на га 
ва ен на га клі ніч на га ме ды цын-
ска га цэнт ра Уз бро е ных Сіл, 
2-й і 4-й клі ніч ных баль ніц 
ста лі цы, дзе функ цы я ну юць 
фа куль тэц кія ка фед ры.

У ад ным з па ко яў ка фед-
ры ва ен на-па ля вой хі рур гіі 2-й 
га рад ской клі ніч най баль ні цы, 
у якім звы чай на пра хо дзяць 
тэ а рэ тыч ныя за ня ткі, з ра ні-
цы бы ло пус та. І не та му, што 
кур сан ты лю бяць па спаць. 
Бу ду чыя ўра чы зна хо дзі лі ся ў 
апе ра цый най.

— Пад час хі рур гіч ных умя-
шан няў кур сан ты і слу ха чы 
фа куль тэ та заў сё ды асіс ці-
ру юць мне, — ка жа асіс тэнт 
ка фед ры ва ен на-па ля вой хі-
рур гіі ва ен на-ме ды цын ска-
га фа куль тэ та, пад пал коў нік 
ме ды цын скай служ бы, кан-
ды дат ме ды цын скіх на вук 
Дзміт рый КЛЮЙ КО. — Якая 
апе ра цыя ні бы ла б па скла-
да нас ці, я не маю маг чы мас ці 
пры сту піць да яе з та кім жа, 
як і я, ура чом. Кож ны кур сант 
і сту дэнт, а тым больш ін тэрн 
ці клі ніч ны ар ды на тар, па ві-
нен як ма га больш пра ца ваць 
ру ка мі. Та кая асаб лі васць на-
шай ка фед ры.

Дзміт рый Клюй ко — не 
толь кі та ле на ві ты вы клад чык, 
а і прак ты ку ю чы хі рург. Як ён 
сам пры знаў ся, ура чом ха цеў 
быць заў сё ды. У свой час яго 
спа ку сі ла і ра ман ты ка ва ен-
най служ бы, і ця пер ні ў якай 
ін шай пра фе сіі, акра мя як у 
ва ен най ме ды цы не, ён ся бе 
не ба чыць.

— Што ад роз ні вае ва ен на га 
ўра ча ад цы віль на га? — паў-
та рае маё пы тан не Дзміт рый 
Клюй ко і тут жа ад каз вае: — 
Умен не пры маць ра шэн не 
пры ма са вым па ступ лен ні 
па цяр пе лых. Каб мі ні мі за ваць 
стра ты, ва ен ны ўрач па ві нен 
пра ца ваць з не каль кі мі па цы-
ен та мі ад на ча со ва.

І ён гэ та ве дае не па пад-
руч ні ках або апо ве дах ста рэй-
шых ка лег. Ме на ві та Дзміт рый 
Клюй ко і яго ка ле гі па 2-й клі-
ніч най баль ні цы аказ ва лі да-
па мо гу па цяр пе лым пад час 
тэ рак та ў мін скім мет ро.

ДА ПА МАГ ЧЫ 
СА БЕ І ІН ШЫМ

У су вя зі з апош ні мі па дзея-
мі ў све це ўсё больш ак ту аль-
най ста но віц ца эк стрэ маль ная 
ме ды цы на. Як аказ ваць пер-
шую да па мо гу пад час ба я вых 
дзе ян няў і над звы чай най сі ту а-
цыі, ву чаць на ка фед ры ар га ні-
за цыі ме ды цын ска га за бес пя-
чэн ня вой скаў і эк стрэ маль най 
ме ды цы ны. Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» па зна ё мі лі ся толь кі 
з не каль кі мі спо са ба мі.

Ад ным з най больш скла да-
ных эле мен таў, які вы кон ва ец-
ца пад аг нём пра ціў ні ка, з'яў-
ля ец ца вы ман не па ра не на га з 
бра ня тэх ні кі. Прын цып дзе ян-
ня ў па доб най сі ту а цыі гэ тым 
ра зам ад пра цоў ва лі вы клад-
чы кі ва ен ных на ву чаль ных 
уста ноў, якіх бу дуць пры цяг-
ваць да пра вя дзен ня за нят-
каў па ва ен на-ме ды цын скай 
пад рых тоў цы з кур сан та мі.

— Усе за ня ткі па ва ен на-
ме ды цын скай пад рых тоў цы 
па він ны пра во дзіц ца ў поў най 
ба я вой эпі кі роў цы ці хоць бы ў 
мі ні маль най кам плек та цыі: бро-
не ка мі зэль ка, шлем і аў та мат, 
што на шмат ус клад няе лю быя 
дзе ян ні, у тым лі ку па ака зан ні 
да па мо гі, — лі чыць на чаль нік 
ка фед ры ар га ні за цыі ме ды-
цын ска га за бес пя чэн ня вой-
скаў і эк стрэ маль най ме ды цы-
ны, пал коў нік ме ды цын скай 
служ бы, кан ды дат ме ды цын-
скіх на вук, да цэнт Анд рэй 
СТРЫН КЕ ВІЧ. — Тое, што яшчэ 
ня даў на ўяў ля ла са бой ва ен на-
ме ды цын ская пад рых тоў ка, — 
умен не на клас ці па вяз ку — гэ та 
пры ём, які вы кон ва ец ца ўжо ў 
зо не схо ві шча. Тыя ме та ды ака-
зан ня пер шай да па мо гі, які мі 
ва ўмо вах бою, акра мя па вяз кі, 
па ві нен ва ло даць лю бы ва ен-
на слу жа чы, фі зіч на вы кон ваць 
вель мі цяж ка. На клас ці са бе 
жгут у кла се — ляг чэй лёг ка га, 
пад аг нём пра ціў ні ка ды яшчэ 
бу ду чы ў бро не ка мі зэль цы, 
мак сі маль на пры ціс ка ю чы ся 
да зям лі, — скла да на тэх ніч на. 
Пры чым нель га за бы ваць, што 
за да чу ўсклад ня юць хва ля ван-
не і стрэс.

Уліч ва ю чы, што га лоў нае 
ва ўмо вах бою — вы ка наць па-
стаў ле ную за да чу, ды і на ўрад 
ці ў та кой аб ста ноў цы мож на 
раз ліч ваць на да па мо гу на ва-
коль ных, вай скоў цаў у пер шую 
чар гу ву чаць, як пра віль на ака-
заць пер шую да па мо гу са бе.

Па мер ка ван ні ад' юнк та ка-
фед ры, ма ё ра ме ды цын скай 
служ бы Сця па на Са ўчан чы ка, 
жыц цё па ра не на га за ле жыць 
ад та го, хто пер шы і, га лоў нае, 
як на кла дзе жгут. «А коль кі 
та кіх пры кла даў, ка лі не свое-
ча со ва на кла дзе ны жгут або 
ня ўмен не гэ та ра біць са спад-
руч ных срод каў каш та ва ла ча-
ла ве ку жыц ця, — ка жа ва ен ны 
ўрач. — Эле мен тар ныя ве ды 
па ака зан ні пер шай да па мо-
гі — тое, што па трэб на кож-
на му, каб пры не аб ход нас ці 
за ха ваць ча ла ве ку жыц цё».

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

�

Асно вы хі рур гіі кур сан ты спа сці га юць 
як пад час лек цый ура чоў-прак ты каў, 

так і ў пе ра вя зач най і на ват за апе ра цый ным ста лом.
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ГІ ПАК РА ТЫ 
Ў ПА ГО НАХ
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на свае во чы 
ўба чы лі, як ста но вяц ца ва ен ны мі ўра ча мі

Ва ен на-ме ды цын скі фа куль тэт Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та — адзі нае мес ца ў кра і не, 
дзе рых ту юць ва ен ных ура чоў. За больш чым два дзе ся-
ці год дзі іс на ван ня з яго сцен вый шла больш за 500 вы-
пуск ні коў. Сён ня гэ та кі раў ні кі ме ды цын скіх служ баў 
сі ла вых ве дам стваў, на чаль ні кі ме ды цын скіх служ баў 
вай ско вых час цей, на чаль ні кі ка фед раў ва ен на-ме ды-
цын ска га фа куль тэ та і ва ен ных ка фед раў ме ды цын скіх 
уні вер сі тэ таў, ад дзя лен няў ва ен на га шпі та ля і цы віль-
ных баль ніц, та ле на ві тыя ўра чы, якія што дзён на ста яць 
на вар це на ша га зда роўя, а ча сам і жыц ця.

Рас пра цоў кай но ва га 
жгу та бе ла рус кія 
на ву коў цы ў га лі не 
ва ен най ме ды цы ны 
не толь кі не са сту па юць, 
а на ват пе ра ўзы хо дзяць 
іс ну ю чыя ў све це 
ана ла гі.

Вы ман не па ра не на га з бра ня тэх ні кі — 
адзін з най больш скла да ных эле мен таў, які вы кон ва ец ца пад аг нём пра ціў ні ка.


