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Са мы ад да ле ны — 
не зна чыць аб дзе ле ны

— Наш ра ён — адзін з са мых ад да ле ных 

ад аб лас но га цэнт ра ў Бе ла ру сі. Ад Па стаў 

да Ві цеб ска — 260 кі ла мет раў, — ка жа га-

лоў ны ўрач Па стаў скай цэнт раль най ра-

ён най баль ні цы Ула дзі мір ЧА КА ВЫ, які, 

да рэ чы, уз на чаль вае яе ўжо амаль чвэрць 

ста год дзя. — Та му мы ад пра цоў ва ем ма-

дэль ака зан ня да па мо гі ў ад да ле ным ра ё -

не, якая грун ту ец ца на прын цы пах са ма -

да стат ко вас ці. Гэ та зна чыць, мак сі маль на 

маг чы мы спектр ме ды цын скіх па слуг лю дзі 

па він ны атры маць у сва ім ра ё не. Ма дэль 

бы ла рас пра ца ва на Ві цеб скім дзяр жаў ным 

ме ды цын скім уні вер сі тэ там су мес на з вы ка-

наў чай ула дай на ша га ра ё на. Акра мя цэнт-

раль най ра ён най баль ні цы, у ра ё не ёсць 

Ва ен ны шпі таль па гра ніч най служ бы, дзі-

ця чы рэ абі лі та цый на-азда раў лен чы цэнтр 

«Вет разь». Мак сі маль на вы ка рыс тоў ва ем 

тое аб ста ля ван не, якое ёсць у гэ тых уста но-

вах. Ка лі па цы ен ту па тра бу ец ца скла да нае 

ля чэн не, на кі роў ва ем най перш у Ві цебск. 

У асоб ных вы пад ках вы ка рыс тоў ва ем 

і Мінск — ад нас ён за 160 кі ла мет раў. 

Вось дня мі ад пра ві лі па цы ен та з ін фарк там 

у 9-ю ста ліч ную баль ні цу.

У вы пад ку сар дэч на-са су дзіс тых ка та-

строф, ка лі важ на ака заць да па мо гу ў пер-

шыя га дзі ны, па сло вах га лоў на га ўра ча, 

па цы ен та на кі роў ва юць у клі ні кі з ан гі я-

г ра фіч ны мі комп лек са мі. Най час цей — у 

На ва по лацк, а так са ма ў аб лас ны цэнтр і 

ста лі цу.

— Ня гле дзя чы на ад да ле насць ра ё на, 

пад час транс пар ці роў кі хво рых у нас не 

бы ло да пу шча на вы пад каў ле таль нас ці ці 

ўзнік нен ня ўсклад нен няў, — пад крэс лі вае 

Ула дзі мір Ча ка вы.

Ёсць у баль ні цы і ра дзіль нае ад дзя лен-

не. Усе ро ды без ры зы кі ўзнік нен ня ўсклад-

нен няў, а гэ та 60 %, пры ма юць тут. Ле тась 

у Па стаў скай ЦРБ на ра дзі ла ся больш за 

200 ма лых. На чар зе — ма дэр ні за цыя ра-

дзіль на га і дзі ця ча га ад дзя лен няў, а па куль 

за вер ша ны ра монт у ад дзя лен ні жа но чай 

кан суль та цыі. Ка бі не ты асна шча ны но вым 

аб ста ля ван нем і мэб ляй. Прый шоў шы на 

пры ём да гі не ко ла га, пры па ка зан нях мож на 

ад ра зу прай сці УГД.

— Усе аку шэ ры-гі не ко ла гі прай шлі пад-

рых тоў ку па УГД-ды яг нос ты цы. Сён ня іх 

у нас чац вё ра. Мы ак тыў на пра цу ем над 

тым, каб ура чы ме лі дзве спе цы я лі за цыі: 

маг лі пра во дзіць УГД ці ФГДС-ды яг нос ты-

 ку, эн да ска піч ныя да сле да ван ні. На сён -

няшні дзень восем на шых ура чоў прай шлі 

пад рых тоў ку па УГД-ды яг нос ты цы. Усе тыя 

аб сле да ван ні, якія па стан дар це па тра бу юц-

ца на пер шым уз роў ні ака зан ня да па мо гі, — 

вы кон ва ем. Дзе сяць га доў та му мы ня дрэн-

на аб на ві лі аб ста ля ван не, праў да, не ка то-

рае ўжо зноў па тра буе ма дэр ні за цыі, — 

дзе ліц ца га лоў ны ўрач. — У нас два апа ра ты 

для ка ла нас ка піі, бран хас коп, эн да ска піч нае 

аб ста ля ван не, тры апа ра ты УГД, праў да, 

два з іх экс плу а ту юц ца больш за 10 га доў.

І мы ма ем вост рую па трэ бу ў яшчэ ад ным 

УГД-апа ра це вы со ка га кла са. З'я ві ла ся ў 

нас і маг чы масць ра біць ге ма ды я ліз, дзя ку-

ю чы ча му мы пад рых та ва лі 12 па цы ен таў, 

у тым лі ку ад но дзі ця, да пе ра сад кі ны рак, 

якую ім вы ка на лі ў ста лі цы. Ге ма ды я ліз 

да па ма гае нам вы ра тоў ваць лю дзей і пры 

атруч ван нях. Што да ты чыц ца та кіх аб сле да-

ван няў, як КТ і МРТ, то ка ля 300 па цы ен таў 

што год на кі роў ва ем у По лацк, На ва по лацк 

або Ві цебск. Мно гія аб сле ду юц ца па сва ёй 

іні цы я ты ве ў Мін ску і Мін скай воб лас ці.

Зу сім ня даў на ў па лі клі ні цы ад крыў ся 

пас ля ра мон ту рэнт ге наў скі ка бі нет. Тут су-

час нае ліч ба вае аб ста ля ван не. Уз во дзіц ца і 

но вы бу ды нак для па то ла га-ана та міч на га 

бю ро, які пла ну юць здаць у каст рыч ні ку-

ліс та па дзе.

Па ла ты — у Па ла цы
Бу даў ніц тва яшчэ ад на го кор пу са для 

ста цы я на ра так са ма ў пла нах. Рэч у тым, 

што на тэ ры то рыі ме ды цын ска га га рад ка ў 

Па ста вах зна хо дзіц ца гіс то ры ка-куль тур ны 

пом нік дру гой па ло вы ХVІІІ — пер шай па-

ло вы ХІХ ста год дзя — Па лац Ты зен гаў за. 

У ХХ ста год дзі тут раз мя шча лі ся роз ныя 

ўста но вы — шпі та лі пад час Пер шай і Дру гой 

су свет ных вой наў, гім на зія, НКВД і мі лі цыя 

ў мір ны час. У ся рэ дзі не мі ну ла га ста год-

дзя па лац быў пе ра да дзе ны баль ні цы. Ка лі 

бы лі па бу да ва ны но выя кар пу сы па лі клі ні кі 

і ста цы я на ра, у па ла цы ўсё роў на за ста лі ся 

не ка то рыя пад раз дзя лен ні.

— У кор пу се не бы ло ін жы нер ных се так 

і ка му ні ка цый, і мы іх па бу да ва лі: пад вя лі ў 

па ла ты ка на лі за цыю, ва ду, улад ка ва лі са ні-

тар ныя вуз лы. Тут раз мя шча юц ца не ўра ла-

гіч нае ад дзя лен не ста цы я на ра, ад дзя лен не 

пе ра лі ван ня кры ві, фі зі я тэ ра пеў тыч нае ад-

дзя лен не. Але да лей бу да ваць штось ці ў 

кор пу се, яко му 250 га доў, не мэ та згод на, — 

упэў не ны га лоў ны ўрач. — Лепш па бу-

 да ваць но вы не вя лі кі кор пус на 30 лож каў, 

каб вы вес ці з па ла ца на шы ме ды цын скія 

пад раз дзя лен ні.

Да рэ чы, на пад тры ман не па ла ца ўжо ў 

гэ тым ста год дзі бы ло вы дзе ле на два гран ты 

ЮНЭС КА (Па лац Ты зен гаў за стаў пер шым 

у Ві цеб скай воб лас ці пом ні кам, ад зна ча ным 

та кім чы нам). Пер шы да зво ліў ства рыць умо-

вы, каб за ха ваць яго ад раз бу рэн ня. На срод-

кі дру го га ў пад валь ных па мяш кан нях быў 

ство ра ны му зей, які сён ня на вед ва юць гос ці 

го ра да, у тым лі ку і за меж ныя ту рыс ты.

— У нас шмат ар га ні за ва ных груп, асаб-

лі ва ў вы хад ныя. Гэ та ня дзіў на, бо ў роз ных 

рэй тын гах па лац ува хо дзіць у дзя сят ку леп-

шых аб' ек таў Ві цеб скай воб лас ці. З на мі вя-

дуць пе ра піс ку лю дзі з Еў ро пы, у пры ват нас-

ці з Вя лі ка бры та ніі, якія ў роз ныя ча сы тут 

па бы ва лі і прод кі якіх бы лі звя за ны з гэ ты мі 

мяс ці на мі, — рас каз вае га лоў ны ўрач. — 

У ме жах на шых фес ты ва ляў тут пра вод зяц ца

кан цэр ты пад ад кры тым не бам, гіс та рыч ныя 

рэ кан струк цыі, з'ез ды бі ё ла гаў і ар ні то ла-

гаў. Экс плу а та цыя бу дын ка цал кам ус кла-

дзе на на ра ён ную баль ні цу, і мы з гэ тай 

не ха рак тэр най для ме ды цын скай уста но вы 

функ цы яй спраў ля ем ся. Гэ та, ба дай, адзі ны 

прык лад у Бе ла ру сі, ка лі гіс то ры ка-куль-

тур ны пом нік, які мае та кі вы со кі рэй тынг 

знач нас ці, зна хо дзіц ца на ба лан се баль ні цы 

і экс плу а ту ец ца як ме ды цын скі кор пус. Але 

на ды шоў час раз ме жа ваць па то кі ту рыс таў 

і мед ра бот ні каў з па цы ен та мі. Ця пер ідзе 

ка рэк ці роў ка пра ек та.

Вя лі кая коль касць ту рыс таў, да рэ чы, 

вы ма гае ад ка лек ты ву баль ні цы пад трым-

лі ваць на ўзроў ні тэ ры то рыю ме ды цын-

ска га га рад ка. Тут уста ноў ле ны пом нік 

Кан стан ці ну Ты зен гаў зу і сё ле та з'я віц ца 

яшчэ адзін — Ан то нію Ты зен гаў зу. Пра ве-

дзе на ланд шафт нае доб ра ўпа рад ка ван не: 

на тэ ры то рыі вы са джа на не каль кі ты сяч 

кве так, пра цу юць фан та ны і кас ка ды, 

уста ноў ле ны кам па зі цыі са скульп тур ба-

гоў ме ды цы ны і зда роўя. По бач з му зе ем 

раз ме шча на ка фэ.

Каб ма ла дыя спе цы я ліс ты 
па доў жы лі кант ракт...

У Па стаў скай цэнт раль най ра ён най баль-

ні цы сён ня пра цу юць 102 ура чы. Пры гэ тым 

42 мед ра бот ні кі зна хо дзяц ца ў дэ крэт ных 

ад па чын ках.

— У нас за кры ты амаль усе стаў кі, але з 

улі кам пе ра важ на жа но ча га ка лек ты ву не-

аб ход насць у кад рах усё роў на за хоў ва ец ца. 

З дзевяці пе ды ят раў, на прык лад, чац вё ра за-

раз у дэ крэ це. Пры гэ тым наш ка лек тыў, ба-

дай, са мы муж чын скі ся род усіх ме ды цын скіх 

уста ноў Ві цеб шчы ны — у нас звыш 30 % муж-

чын. На прык лад, пра цуе восем пад пал коў ні-

каў ме ды цын скай служ бы, якія пе рай шлі з ва-

ен на га шпі та ля па гра ніч най служ бы, — з го на-

рам ка жа пра ка лек тыў Ула дзі мір Ча ка вы. — 

У два блі жэй шыя га ды мы ча ка ем дзевяць 

ура чоў, якім вы да ва лі мэ та выя на кі ра ван ні. 

Яны па він ны ад пра ца ваць у нас пяць га доў.

Да рэ чы, ма ла дыя спе цы я ліс ты, якія пры-

еха лі пра ца ваць па раз мер ка ван ні, за ста юц-

ца ў Па ста вах.

— Сё ле та і ле тась усе шэсць ура чоў агуль-

най прак ты кі, ад пра ца ваў шы не аб ход ны тэр-

мін, па доў жы лі кант рак ты. Мы ўсім пра па ноў-

ва ем прай сці пе ра пад рых тоў ку і атры маць 

дру гас ную спе цы я лі за цыю, а так са ма па вы-

сіць сваю ка тэ го рыю. Усё гэ та дае маг чы-

масць па вя лі чыць ім зар пла ту. У нас ма ла-

ды док тар, які пра цуе ў пер ша сным звя не, 

атрым лі вае да ты ся чы руб лёў і на ват больш. 

Пра па ноў ва ем ім і жыл лё — арэнд ныя ква тэ-

ры. Акра мя та го, наш са цы яль ны па кет пра ду-

гледж вае 50-працэнтную апла ту ква тэ ры па 

най ме. Ма ла дыя спе цы я ліс ты больш ах вот на 

вы бі ра юць ква тэ ры па най ме з мэб ляй і бы та-

вой тэх ні кай, якія каш ту юць 100—140 руб лёў. 

Тым, у ка го ёсць сям'я, зруч ней, ка неш не, 

жыць у двух па ка ё вай арэнд най ква тэ ры, — 

ар гу мен туе га лоў ны ўрач.

Сак рэт ра ё на доў га жы ха роў
Па стаў ская ЦРБ аб слу гоў вае амаль 

40 ты сяч на сель ніц тва. У яе склад ува хо дзяць 

дзве па лі клі ні кі (у Па ста вах і Ва ра па е ве) і 

во сем ам бу ла то рый ура ча агуль най прак-

ты кі. Тры з іх — у Па ста вах, пяць — у сель-

скай мяс цо вас ці, дзе вя дзе пры ём 18 ура-

чоў. Ам бу ла то рыі цал кам укам плек та ва ны 

не аб ход ным аб ста ля ван нем, у не ка то рых 

ёсць ста ма та ла гіч ныя ка бі не ты, ка бі не ты 

фі зі яп ра цэ дур, апа ра ты УГД-ды яг нос ты кі. 

Усе ам бу ла то рыі асна шча ны элект рон ны мі 

пра гра ма мі: там пра цу юць з элект рон ны мі 

ме ды цын скі мі карт ка мі, урач атрым лі вае на 

план шэт вы ні кі ана лі заў па цы ен та з ла ба ра-

то рыі ці рэнт ге наў скія здым кі. Ура чы аказ-

ва юць шмат про філь ную да па мо гу: ро бяць 

хі рур гіч ныя апра цоў кі, пад бі ра юць аку ля ры, 

аб сле ду юць па цы ен таў з лор-за хвор ван ня-

мі, ро бяць кар дыя гра му і г. д.

— З 2001 го да Па стаў скі ра ён стаў ба-

за вым у ві цеб скім экс пе ры мен це па ад пра-

цоў цы рэ фар ма ван ня сіс тэ мы пер ша снай 

ме ды ка-са цы яль най да па мо гі па прын цы пе 

ўра чоў агуль най прак ты кі. Мы ста лі пі я не ра-

мі ў кра і не па гэ тай рэ ар га ні за цыі. Пер шай 

бы ла на ша На ва сёл каў ская ам бу ла то рыя, 

за тым Ка май ская ўчаст ко вая баль ні ца. 

Ужо пяць га доў, як мы цал кам пе рай шлі ад 

участ ко вых тэ ра пеў таў да ўра чоў агуль най 

прак ты кі, — удак лад няе су раз моўнік.

Да рэ чы, з 2016 го да ўра чы агуль най 

прак ты кі Па стаў скай ЦРБ ня змен на ра бі лі-

ся леп шы мі на кон кур сах пра фе сій на га май-

стэр ства. За гад чык па лі клі ні кі Па стаў скай 

ЦРБ Ма ры на Брэсц кая пе ра маг ла ў на мі-

на цыі «Най леп шы ўрач агуль най прак ты кі» 

ў 2016 го дзе, На ва сёл каў ская ам бу ла то рыя 

(за гад чык Ва сіль Сі віц кі) ста ла най леп шай у 

кра і не ў 2017 го дзе, а ле тась ся род ура чоў 

агуль най прак ты кі вы зна чыў ся за гад чык ад-

дзя лен ня Па стаў скай ЦРБ Мі ха іл Пе тух.

— Мы пай шлі на дэ цэнт ра лі за цыю і ад-

кры лі ў Па ста вах тры ам бу ла то рыі ўра ча 

агуль най прак ты кі. Гэ та да зво лі ла раз гру-

зіць па лі клі ні ку, тут аб слу гоў ва ец ца толь кі 

тое на сель ніц тва, якое жы ве ў гэ тым мік ра-

ра ё не, і кан суль ту юць вуз кія спе цы я ліс ты, —

тлу ма чыць га лоў ны ўрач.

Да рэ чы, увя дзен не ўра чоў агуль най 

прак ты кі да зво лі ла раз гру зіць і вуз кіх спе-

цы я ліс таў.

— Сён ня ў нас 19-е, і са мы да лё кі за піс — 

да аф таль мо ла га на 23-е чыс ло. Да хі рур га вы 

тра пі це ў дзень зва ро ту, гэ так жа як да дэр-

ма то ла га і гі не ко ла га, — кан ста туе, зве рыў-

шы ся з кам п'ю та рам, Ула дзі мір Ча ка вы. — 

І зра зу ме ла, да ўра ча агуль най прак ты кі — 

у дзень зва ро ту ён па ві нен пры няць лю бо-

га па цы ен та. У нас што дзён на пра во дзіц ца 

ма ні то рынг рэ жы маў ча кан ня, і ка лі ця гам 

дзе ся ці дзён па цы ен ты не мо гуць тра піць 

да спе цы я ліс та, пра гра ма на кам п'ю та ры 

ін фар муе мя не і за гад чы ка па лі клі ні кі, мы 

збі ра ем ся і ана лі зу ем, як пе ра раз мер ка ваць 

рэ сур сы.

Та лон чык да ўра ча вуз кай 

спе цы я лі за цыі за каз вае ўрач 

агуль най прак ты кі, ка лі ў па цы ен та 

ёсць па ка зан ні да кан суль та цыі. 

Або да та ко га спе цы я ліс та 

трап ля юць з вост рай па та ло гі яй 

па хут кай да па мо зе. Так са ма 

ўрач са ма стой на вы клі кае хво рых, 

якія зна хо дзяц ца ў яго 

на дыс пан сер ным улі ку (як пра ві ла, 

у кож на га спе цы я ліс та та кіх 

па цы ен таў 300—400).

У Па стаў скім ра ё не 450 вё сак. У іх пра-

цуе 26 ФА Паў. Раз-два на ты дзень ура чы 

агуль най прак ты кі вы яз джа юць на ФА Пы. 

Спе цы я ліс ты вуз кай спе цы я лі за цыі на вед-

ва юць сель скія ме ды цын скія ўста но вы па 

аў то рках. Ёсць і пе ра соў ны ме ды цын скі 

пункт, які вы яз джае ў вёс кі, — у ім ад ра зу ж 

мож на на быць і не аб ход ныя ле кі. У лю бую

вёс ку, ад куль па сту пае зва рот двух і больш 

гра ма дзян, так са ма вы яз джае ўрач.

— Пры кож най участ ко вай баль ні цы ў нас 

ёсць лож кі сяст рын ска га до гля ду. Пры чым 

кож ны год во сен ню мы мя ня ем іх про філь: 

30 % лож каў па кі да ем для ля чэн ня вост рай 

і хра ніч най па та ло гіі, а вось ас тат нія пе ра-

во дзім у ме ды ка-са цы яль ныя. І з ліс та па да 

да кра са ві ка ста лыя лю дзі з ма лень кіх вё сак 

ма юць маг чы масць аб сле да вац ца, здаць 

ана лі зы, пад ля чыц ца, а да ле та вяр та юц ца 

ў свой дом. Праз та кія ме ды ка-са цы яль-

ныя лож кі, пан сі я на ты, якія на ле жаць упраў-

лен ню па пра цы і са цы яль най аба ро не, мы 

адап та ва лі на шу сель скую ме ды цы ну пад 

па трэ бы вяс коў цаў. І атрым лі ва ец ца, што 

на шы лю дзі жы вуць даў жэй, чым у су сед ніх

ра ё нах, — рэ зю муе су раз моўнік. — З Глы-

боц кім ра ё нам мы лі да ры па доў га жы ха рах 

у рэ гі ё не. У нас больш за дзве ты ся чы ча ла-

век пе ра сяг ну ла 80-га до вы ру беж.

Да рэ чы, ужо тры дзе ся ці год дзі лю дзі да-

вя ра юць Ула дзі мі ру Мі ка ла е ві чу прад стаў-

ляць іх ін та рэ сы ў мясцовых Са ве тах дэ пу-

та таў, 20 га доў з іх — у Ві цеб скім аб лас ным 

Са ве це дэ пу та таў.

— Увесь гэ ты час мя не вы лу чае адзін і 

той жа ка лек тыў і вы бі ра юць жы ха ры ад ной 

і той жа акру гі. Зна чыць, мая па зі цыя ад па-

вя дае ча кан ням лю дзей, — тлу ма чыць та кое 

па ста ян ства су раз моўнік.

Але на КРА ВЕЦ, г. Па ста вы.

ПА ПРЫН ЦЫ ПЕ СА МА ДА СТАТ КО ВАС ЦІ

Гэ та, ба дай, адзі ны прык лад 
у Бе ла ру сі, ка лі гіс то ры ка-куль тур ны 
пом нік, які мае та кі вы со кі рэй тынг 
знач нас ці, зна хо дзіц ца на ба лан се 
баль ні цы і экс плу а ту ец ца 
як ме ды цын скі кор пус.

Рэнтгеналабарант Пастаўскай ЦРБ Юрый ЛІТВІНОВІЧ 
з новым абсталяваннем на «ты».


