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Рэ абі лі та цыя 
для «Вет ра зя»...

Азда раў лен чыя пра цэ ду ры на лю-

бы густ — ад на ва мод най аро ма тэ-

ра піі да па куль рэд кай у нас кі не зі тэ-

ра піі, хар ча ван не — шэсць ра зоў на 

дзень, су час ныя ну ма ры, утуль ная 

тэ ры то рыя з мност вам квет ні каў, туй 

і ін шы мі эле мен та мі ланд шафт на га 

дэ ко ру, а ва кол — хва ё вы лес. І гэ та 

не за меж ны цэнтр, у та кіх умо вах 

у бе ла рус кай глы бін цы пра хо дзяць 

бясплатную рэ абі лі та цыю дзе ці з 

асаб лі вас ця мі раз віц ця.

— Паў та ра го да та му, ка лі я 

ўпер шы ню пры ехаў у «Вет разь», 

ста ла зра зу ме ла, што да вя дзец ца 

пра вес ці вя лі кую ра бо ту, каб на-

ла дзіць эфек тыў ную рэ абі лі та цыю 

і зра біць цэнтр кан ку рэн та здоль-

ным на рын ку азда раў лен чых па-

слуг, — рас каз вае га лоў ны ўрач 

Сяр гей ПЕ ТУ ХОЎ.

Пра ца па ча ла ся не ад клад на, і з 

та го ча су мно гае змя ні ла ся. Уда ло-

ся не толь кі за поў ніць пус ту ю чыя 

мес цы. Дзя ку ю чы фі нан са вай пад-

трым цы кі раў ніц тва Ві цеб скай воб-

лас ці, а так са ма за за роб ле ныя па-

за бюд жэт ныя срод кі ад ра ман та ва-

лі част ку жы лых кар пу соў, за ку пі лі 

но вую мэб лю і па сцель ную бя ліз ну, 

аб на ві лі ку хон нае аб ста ля ван не, 

пры вя лі ў па ра дак тэ ры то рыю, ар-

га ні за ва лі ну ма ры па вы ша най кам-

форт нас ці для тых, хто ад па чы вае 

па плат ных пу цёў ках. Рэ абі лі та цый-

ны цэнтр мя няў ся з кож ным днём. 

За гэ ты час толь кі дрэў і кус тоў бы-

ло вы са джа на больш за тры сот ні. 

На але ях і по бач з кар пу са мі з'я ві-

лі ся па ка заль ні кі руч но га ка ван ня, 

аль тан кі і лаў кі.

Трэ ба за ўва жыць, што Сяр гей 

Пе ту хоў, які, да рэ чы, сё ле та ўзна-

га ро джа ны са цы яль най прэ мі яй 

«Па ла ю чае сэр ца» на рэс пуб лі-

кан скім кон кур се «Ча ла век сва ёй 

спра вы — 2018», меў знач ны во-

пыт ар га ні за тар скай пра цы. Дзе-

сяць га доў ён кі ра ваў Глы боц кай 

цэнт раль най ра ён най баль ні цай, і 

за гэ ты час ме ды цын ская ўста но-

ва ста ла ад ной з най леп шых у Ві-

цеб скай воб лас ці, за што ў 2010-м 

га лоў ны ўрач атры маў га на ро вае 

зван не «Ча ла век го да Ві цеб шчы-

ны». Пас ля быў на мес ні кам ге не-

раль на га ды рэк та ра і га лоў ным 

ура чом ад на го з са мых су час ных 

са на тор ных комп лек саў кра і ны — 

«Плі са». У 2017-м пры няў но вы 

вы клік — пе рай шоў у «Вет разь», 

яко му па тра ба ва ла ся іс тот нае аб-

наў лен не.

...і для дзя цей 
з асаб лі вас ця мі

Але на даць знеш ні лоск — толь-

кі па ло ва спра вы. Га лоў нае — 

трэ ба бы ло асво іць су час ныя пра-

гра мы рэ абі лі та цыі і на ву чыць 

пер са нал най ноў шым ме то ды кам, 

а так са ма аб на віць ме ды цын скае 

аб ста ля ван не.

— На ша за да ча — зра біць 

рэ абі лі та цыю комп лекс най, за-

дзей ні чаць не толь кі ме ды цын скі 

ас пект, але і псі ха ла гіч ны, і са цы-

яль на-пе да га гіч ны, — тлу ма чыць 

Сяр гей Юр' е віч. — Важ на мак-

сі маль на са цы я лі за ваць дзі ця з 

асаб лі вас ця мі, раз віць у яго ка му-

ні ка тыў ныя на вы кі, вы ра шыць пы-

тан ні бы та вой адап та цыі, на ву чыць 

пры не аб ход нас ці вы ка рыс тоў ваць 

пры ла ды для ру ху, па прос ту ка-

жу чы, пад рых та ваць да са ма стой-

на га жыц ця. Та му з дзець мі ў нас 

пра цу юць ме ды кі роз на га про фі-

лю: рэ абі лі то ла гі, не ўро лаг і ўра чы 

ін шых спе цы я лі за цый, ін струк та-

ры ля чэб най фіз куль ту ры, у тым 

лі ку ін струк та ры па кі не зі тэ ра піі 

(ля чэн не ру хам) і эр га тэ ра піі (раз-

віц цё, ад наў лен не і пад тры ман не 

на вы каў, не аб ход ных ча ла ве ку ў 

паў ся дзён ным жыц ці), ма са жыс ты, 

спе цы я ліс ты па апа рат най фі зі я тэ-

ра піі, а так са ма псі хо ла гі, ла га пед-

дэ фек то лаг, пе да го гі і вы ха валь ні-

кі. Сён ня дзей ні чае ад пра ца ва ная 

сіс тэ ма. На прык лад, для дзі ця ці з 

ДЦП муль ты дыс цып лі нар ная бры-

га да спе цы я ліс таў вы зна чае комп-

лекс ную пра гра му і ста віць за да-

чы на трох тыд нё вы цыкл на шай 

ста цы я нар най рэ абі лі та цыі. Яны 

вы ра ша юць, якія ме то ды кі бу дуць 

пры мя няц ца, якую апа рат ную фі зі-

я тэ ра пію трэ ба пры зна чыць, з які мі 

зо на мі па пра цу юць ма са жыс ты, як 

бу дуць дзей ні чаць псі хо лаг і ла-

га пед. Праз тры тыд ні ана лі зу ем 

вы нік і да ём рэ ка мен да цыі баць-

кам для да лей шай са ма стой най 

ра бо ты.

Вар та за ўва жыць, што пры кла-

ды вя лі кіх пос пе хаў сва іх ма лень кіх 

па цы ен таў мо жа пры вес ці кож ны 

спе цы я ліст ля чэб на га ад дзя лен ня 

цэнт ра. Хлоп чы ка з ДЦП з Па стаў, 

які ра зам з та там што год пры яз-

джае на рэ абі лі та цыю, ве да юць 

тут, зда ец ца, усе. Ён па куль не мо-

жа ха дзіць і дрэн на раз маў ляе, але 

з кож ным го дам ад бы ва ец ца 

пры кмет ны пра грэс. «Хлоп чык 

скла да ны, але дзя ку ю чы баць кам, 

якія з ім па ста ян на зай ма юц ца і до-

ма, і з на шай да па мо гай, мы ба чым, 

што яго стан па сту по ва мя ня ец ца 

да леп ша га», — ка жуць у цэнт ры. 

Для пер са на лу, як і для баць коў, 

кож ны но вы рух, но вая ўсмеш ка — 

вя лі кая ра дасць і сты мул пра ца-

ваць да лей.

І хоць ме ды кі цэнт ра сцвяр джа -

юць, што цу даў не бы вае і за 

21 дзень кар ды наль ныя зме ны 

не маг чы мыя, гіс то рыі не ка то рых 

па цы ен таў інакш як цу дам не на-

за веш. Дзяў чы на-пад ле так з Ві-

цеб ска з ды яг на зам ДЦП (пад час 

хадзь бы ў яе дрэн на ру ха лі ся ру ка 

і на га) так са ма што год пра хо дзі ла 

рэ абі лі та цыю ў цэнт ры. У адзін з 

за ез даў ёй пры зна чы лі тан ца валь-

ную тэ ра пію ў гру пе са зда ро вы мі 

пад лет ка мі. І вы нік пе ра сяг нуў усе 

ча кан ні: ме на ві та ў тан цы яе не да-

хоп амаль цал кам знік.

— Да сяг нен ні на шай ме ды цы ны 

да зва ля юць сён ня вы ходж ваць не-

да но ша ных дзе так ад 500 гра маў. 

На жаль, ча сам яны ма юць не ка-

то рыя не ўра ла гіч ныя ад хі лен ні ў 

раз віц ці. Та му коль касць на шых 

па тэн цый ных на вед валь ні каў не 

змян ша ец ца, — кан ста туе Сяр гей 

Пе ту хоў. — У эка на міч на раз ві тых 

кра і нах, як, зрэш ты, і ў нас, коль-

касць дзя цей, якія ма юць скла да-

ныя хра ніч ныя хва ро бы, асаб лі-

вас ці раз віц ця і ін ва лід насць, пры-

клад на 7-8 %. Та му мы мэ та на кі-

ра ва на зай ма ем ся за хвор ван ня мі 

пуль ма на ла гіч на га, кар дыя ла гіч-

на га, апор на-ру халь на га про фі ляў 

і ак цэн та ва на раз ві ва ем тэх на ло гіі 

рэ абі лі та цыі з не ўра ла гіч ны мі па-

та ло гі я мі, бо да нас трап ляе знач-

ны пра цэнт дзе так з ДЦП.

І ўжо сён ня спе цы я ліс ты цэнт ра, 

якія прай шлі ста жы роў ку і на ву чан-

не ў Бе ла ру сі і за мя жой, дак лад на 

ве да юць, як ім да па маг чы. Ін струк-

тар па кі не зі тэ ра піі ра зам з дзі цем 

асвой вае но вы рух, зды мае спазм 

і ўдас ка наль вае ра бо ту мыш цаў, 

якія ад ста юць у раз віц ці. Част ка 

прак ты ка ван няў вы кон ва ец ца на 

ўста ноў цы «Эк зар та», якая скла-

да ец ца з сіс тэ мы пад ве саў (пет лі, 

тро сы, жгу ты) і да па ма гае лік ві да-

ваць спаз мы і бо ле вы сін дром, ад-

на віць аб' ём ру хаў у па зва ноч ні ку 

і су ста вах, ак ты ві за ваць глы бо кія 

мыш цы. Та кія за ня ткі пра хо дзяць у 

пад ве ша ным ста не, ка лі нер во ва-

мы шач ная сіс тэ ма губ ляе раў на-

ва гу, та кім чы нам ад бы ва ец ца яе 

свое асаб лі вая пе ра за груз ка. Раз-

віць пос пех да па ма га юць ма саж, 

фі зі я тэ ра пія і за ня ткі па раз віц ці 

дроб най ма то ры кі кіс ці.

— Рэ абі лі та цыя дзя цей з ДЦП — 

гэ та ін ды ві ду аль ная пра ца, бо ў 

кож на га з іх — свая праб ле ма. 

І та кі пра цэс вы ма гае больш глы-

бо ка га на ву чан ня пер са на лу, чым 

мы і зай ма ем ся па ста ян на. Дзя куй 

га лоў на му ўпраў лен ню па ахо ве 

зда роўя Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма, якое пад трым лі вае на шы іні-

цы я ты вы і спры яе іх рэа лі за цыі, — 

ка жа Сяр гей Пе ту хоў.

А су се дзі
га ла су юць руб лём

Але за раб ляе цэнтр і са ма стой-

на. Два апош нія га ды ў «Вет разь» 

на азда раў лен не пры яз джа юць ра-

сій скія дзе ці. Ле тась у цэнт ры ад-

па чы ва ла 200 дзя цей з пры ват най 

ма тэ ма тыч най шко лы Санкт-Пе-

цяр бур га ра зам з вы клад чы ка мі, 

сё ле та іх пры еха ла ўжо 300. На яў-

насць улас най шко лы на тэ ры то рыі, 

а так са ма вя лі кай спар тыў най за-

лы і спар тыў ных пля цо вак, цэнт ра 

воль на га ча су і шы ро ка га пе ра лі ку 

азда раў лен чых пра цэ дур — усё гэ-

та пра цуе на ка рысць «Вет ра зя». 

У жніў ні тут ад па чы ва юць і трэ ні-

ру юц ца вы ха ван кі ад ной з мас коў-

скіх школ мас тац кай гім нас ты кі. 

Га лоў ны ўрач пры зна ец ца, што 

кан ку рэн цыя на рын ку са на тор на-

азда раў лен чых і рэ абі лі та цый ных 

па слуг сён ня вя лі кая, але пры вы-

ба ры мес та для азда раў лен ня ра сі-

я не спы ні лі ся на «Вет ра зі»:

— Гэ тым ле там мы не змаг лі 

пры няць усіх ах вот ных, ня гле дзя-

чы на тое, што ў да да так да 250 ра-

 ней шых мес цаў ар га ні за ва лі яшчэ 50. 

Дзя ку ю чы гэ та му, да рэ чы, наш 

Па стаў скі ра ён, а так са ма су сед нія 

Глы боц кі і Шар каў шчын скі рэа лі-

за ва лі пра гра му па азда раў лен ні 

дзя цей-сі рот. Па ка заль на, што, 

па бы ваў шы ў нас па бюд жэт най 

пу цёў цы, баць кі час та бра ні ру юць 

яшчэ ад ну праз паў го да — за ўлас-

ны кошт. Зна чыць, на шы рэ абі лі-

та цый ныя пра гра мы да юць вы нік, 

та кім чы нам, мы на пра віль ным 

шля ху.

Але на КРА ВЕЦ.

— Мне мяс цо вая зна хар ка 

рас каз ва ла, што трэ ба спа-

чат ку вы піць мёрт вай ва ды. 

Яна ачыс ціць це ла ад уся го 

дрэн на га, а ўжо жы вую мож-

 на ўжы ваць толь кі праз 3-4 

га дзі ны — яна пры дасць мо-

 цы і зда роўя, — рас каз вае 

гас па дар аг ра ся дзі бы «Боч-

ка», які і па ве да міў пра за-

гад ка вую мяс ці ну.

За пус каю ко наў ку ў ка-

ло дзеж з «ля ні вай» ва дой: 

«А коль кі яе піць?»

— Вы са мі зра зу ме е це. 

Коль кі тут роз ных лю дзей 

бы ло. Усе ад зна ча юць, што 

мно га яе не вы піць, на ват у 

спё ку, — за ўва жае мой пра-

ва жа ты. — Не бой це ся, яна 

не атрут ная, лю дзі на экс-

пер ты зу ва зі лі, ва да чыс тая, 

бяс печ ная, без ней ка га асаб-

лі ва га сма ку. Прос та зро бі це 

не каль кі глыт коў і ад чу е це, 

што больш не хо чац ца...

Па кры се гэ та мяс ці на аб-

рас тае роз ны мі ле ген да мі. 

Па вод ле ад ной з іх, кры ні цы 

з'я ві лі ся, ка лі ней кі ма нах аб 

гор ку, з-пад якой яны сён ня 

б'юць, кі ем стук нуў. Па вод ле 

дру гой, быц цам знай шоў гэ-

тыя вы то кі зда роўя ча ла век, 

які доў га хва рэў, пры чым 

пад каз ку яму да лі ма на хі аж 

у Ты бе це, да та го ж за ўва-

жы лі, што та кіх мяс цін уся го 

сем ва ўсім све це...

Та кую дзі вос ную кропку 

на кар це мая сям'я ад кры-

ла для ся бе вы пад ко ва, ка лі 

за еха ла па зу сім ін шыя ле-

ген ды на ча роў нае во зе ра 

Сві цязь. У Год ма лой ра дзі-

мы мы вы ра шы лі ад кры ваць 

для ся бе Бе ла русь. На шай 

га лоў най мэ тай бы ло па ка-

заць дзе цям Брэсц кую крэ-

пасць і Бе ла веж скую пу шчу, 

але па да ро зе мы па ба чы лі 

шмат цу доў ных мяс цін і па чу-

лі мно га ці ка вых фак таў, хоць 

вік та ры ну скла дай на тэ му 

«Як вы ве да е це Бе ла русь?». 

Вось толь кі асоб ныя, са мыя 

прос тыя пы тан ні для яе. Як 

вы гля да лі кры ла тыя гу са ры 

і хто гэ та та кія? У якое аба-

рон чае збу да ван не ўва ход 

зна хо дзіў ся так вы со ка над 

зям лёй, што во ра гам ту ды

не маг чы ма бы ло тра піць?

Ін тэр' ер якой ся дзі бы змаг лі 

ад на віць дзя ку ю чы апі сан ням 

у лі та ра тур ным тво ры? У го-

нар яко га ўра джэн ца Бе ла ру-

сі на зва на са мая вы со кая га-

ра Аў стра ліі? Дзе зна хо дзіц ца 

на се ле ны пункт Ра дасць і якія 

мяс ці ны з «эма цы я наль ны мі» 

наз ва мі вы ве да е це?

А коль кі ці ка вых лю дзей 

мож на су стрэць у час та кіх 

па да рож жаў! На прык лад, 

нам уда ло ся па зна ё міц ца з 

ра мес ні кам, які зра біў са мую 

пер шую ма не ту ў не за леж-

най су час най Бе ла ру сі, ён 

нам на ват па ка заў га зе ту, 

дзе пра гэ та на пі са на. Праў-

да, за тую ма не ту ні чо га не 

ку піш — яна су ве нір ная.

Пры зна ю ся, та кое па да-

рож жа-ад крыц цё вель мі хо-

чац ца пра цяг нуць. І да вай це 

гэ та зро бім ра зам. Ча му б 

не прай сці ся сцеж ка мі края-

знаў цаў, не за зір нуць у ма-

лень кія школь ныя ці на ват 

пры ват ныя му зеі, не па слу-

хаць ле ген ды і пад ан ні, пра 

якія ве да юць толь кі ў ва шай 

вёс цы, не спы таць ва ды са 

свя тых кры ніц, не да ве дац-

ца, дзе пра цуе жан чы на-

ка валь, не вы ву чыць мо ву 

ша па ва лаў? А мо жа, у вас 

вік та ры ны ў за па се ёсць? Ці-

ка ва, ці зной дуць лю дзі ад-

ка зы на ва шы пы тан ні...

Дзя лі це ся сва і мі ад крыц-

ця мі з па да рож жаў, рас каз-

вай це пра сваю ма лую ра-

дзі му, зна ём це ся з ці ка вы мі 

людзь мі — і да сы лай це свае 

аповеды і фо та здым кі ў 

«Звяз ду». А мы бу дзем па-

зна чаць гэ тыя кропкі на 

кар це, ку ды са праў ды вар-

та па ехаць, і, дасць бог, аба-

вяз ко ва су стрэ нем ся.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



Як тра піць у каз ку?
Каб уба чыць жы вую і мёрт вую ва ду зу сім не трэ ба 

вы праў ляц ца за «тры дзе вяць зя мель». Вы зной дзе-

це яе не да лёк ад вёс кі Ко сі чы На ва груд ска га ра ё на. 

У ад ным мес цы ста яць два ка ло дзе жы. За зір ні це ў 

адзін — ва да чыс тая, праз рыс тая, ці хая, бру іц ца па-

воль на, бы не хо чу чы. У дру гім ка ло дзе жы зруб ім-

хом па рос, ім чыць з яе ру ча ёк, га мо ніць, спя ша ец ца. 

Як вы ду ма е це, дзе ж тут ва да мёрт вая, а дзе жы вая? 

Аказ ва ец ца, гэ та важ на ве даць, бо і ка рыс тац ца ва-

 дой трэ ба ў тым жа па рад ку, як у каз цы. Маў ляў, ка лі 

прос та змя шаць, эфек ту не бу дзе, гэ так жа як і ад 

ад ной жы вой ва ды.

Кропка на кар цеКропка на кар це  

НА ХВА ЛЯХ ЗДА РОЎЯНА ХВА ЛЯХ ЗДА РОЎЯ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Заняткі на ўстаноўцы «Экзарта».Заняткі на ўстаноўцы «Экзарта».


