
25 верасня 2020 г.СОЦЫУМ4

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Апы нуц ца па той бок 
кры мі наль най на ві ны

20 міль ё наў вы ні каў вы дае по шу ка вік 

у ін тэр нэ це на за пыт «жу дас ная ава рыя ў 

цэнт ры Го ме ля 12 каст рыч ні ка 2019 го да». 

На ві дэа і фо та рэ парт ажы з мес ца ДТЗ, 

што ад бы ло ся на ву лі цы Са вец кай, нель га 

гля дзець са спа кой ным сэр цам. «Звяз да» 

так са ма пі са ла аб пад ра бяз нас цях тра гіч-

на га зда рэн ня http://www.zvіazda.by/be/

news/20191015/1571130303-sk-raspavyou-

padrabyaunascі-tragedyі-u-gomelі.

Па той бок кры мі наль най на ві ны, якая 

аб ля це ла кра і ну, а по тым доў га му сі ра ва-

ла ся ў сац сет ках, ака за ла ся га мяль чан ка 

Тац ця на Бой ні ча ва. Той ве чар як раз у пра-

фе сій нае свя та — Дзень на стаў ні ка — па-

дзя ліў жыц цё пе да го га на без апе ля цый ныя 

«да» і «пас ля». Ад но ім гнен не ада бра ла ў яе 

сяб роў ку, кар' е ру, зда роўе... По тым бы ла 

доў гая ба раць ба за жыц цё, а ўрэш це, як 

пры суд, — ін ва лід ная ка ляс ка.

У га да ві ну жу дас най ава рыі, якая за бра-

ла жыц цё най леп шай сяб роў кі Алы, а са му 

яе ска ле чы ла, Тац ця на Львоў на не мо жа 

пры му сіць ся бе ўба чыць мес ца зда рэн ня. 

Да та го ж яна, не ка лі ак тыў ны ча ла век, пе-

да гог амаль з 30-га до вым ста жам, лю бі мі ца 

ка лек ты ву, дзя цей і іх баць коў, сён ня вель-

мі рэд ка мо жа вый сці з ква тэ ры на ву лі цу. 

Пад' езд шмат па вяр хо ві ка, у якім яна жы ве, 

на жаль, дрэн на пры ста са ва ны для ін ва лі-

даў-ка ля сач ні каў.

Баліць і цела, і душа 
— Я апры том не ла праз два дні пас ля ава-

рыі. Па мя таю толь кі во чы му жа ды сы на, — 

рас каз вае Тац ця на Бой ні ча ва і про сіць не 

са ро мец ца за да ваць «ба лю чыя пы тан ні». 

Яна пры вык ла. Горш, ка лі сэр ца пя чэ ад 

ня шчы рас ці:

— Ка лі мя не толь кі пры вез лі з ДТЗ, на 

на зе бы ла па рва на аор та. Уво гу ле ледзь 

па спе лі да вез ці да баль ні цы, та му што я 

губ ля ла шмат кры ві. Спа чат ку ўра чы зма-

га лі ся за тое, каб я прос та за ста ла ся жыць. 

Праз ты дзень, ка лі стан нар ма лі за ваў ся, — 

зра бі лі паў тор ную апе ра цыю. Увесь гэ ты 

час я ду ма ла аб сва ёй сяб роў цы, бы ла 

ўпэў не на:  яна ў цяжкім ста не, мо жа, у ін-

шай баль ні цы, але мы хут ка су стрэ нем ся. 

29 каст рыч ні ка — дзень на ра джэн ня Алы. 

Мя не ўжо пе ра вя лі ў звы чай ную па ла ту, і 

я ўна чы вы ра шы ла на пі саць ёй, па він ша-

ваць пер шай. Ад кры ла ста рон ку ў сац сет-

цы і ўба чы ла фо та ў чор най рам цы. Свет 

аб ры нуў ся. Ду ша ска ле ча ная не менш за 

маё це ла.

У лю тым Тац ця ну Львоў ну на кі ра ва лі ў 

Рэс пуб лі кан кую баль ні цу ме ды цын скай рэ-

абі лі та цыі ў Ак са каў шчы не.

— Я жы ла гэ тым мо ман там, — пры зна-

ец ца жан чы на, — та му што мне ка за лі, 

што лю дзі пас ля Ак са каў шчы ны ўста юць 

і вы хо дзяць на сва іх на гах. Са мной так не 

зда ры ла ся. Але жыць што хві лін ным ча кан-

нем, што вось ты хут ка пой дзеш, пач неш 

ад чу ваць свае но гі — гэ та са мая страш ная 

паст ка.

Тац ця на Львоў на ка жа, што ўра чы пра-

гно заў не ро бяць: сі ту а цыя цяж кая — за-

кра ну ты спін ны мозг. Але раз ры ваў ня ма, а 

зна чыць — ёсць на дзея на вы зда раў лен не. 

Сён ня яе сі ла, яе жыц цё вы стры жань, яе 

ве ра — гэ та муж, сын і ма ма.

Не пры ня та аб мяр коў ваць
— Я пра ца ва ла доў гі час на стаў ні кам ма-

тэ ма ты кі, по тым — на мес ні кам ды рэк та ра. 

Ма ры ла зноў вяр нуц ца да вы кла дан ня, каб 

зноў узяць пя ты клас, а по тым вы пус ціць 

дзя цей у жыц цё. Толь кі два ме ся цы ву чэб-

на га го да ад пра ца ва ла...

Ця пер Тац ця на Львоў на — са ма ву ча ні ца. 

Яна ву чыц ца жыць з ін ва лід нас цю:

— Я ста ла ку ды хут чэй пе ра соў вац ца, 

бо ба чу, што ма ме цяж ка. За раз я ў сва ёй 

сям'і — шэф-ку хар. Па чы на ла з та го, што 

ў па коі ста ві ла на пад ло гу муль ты вар ку і 

пра сі ла пры нес ці пра дук ты, за гру жа ла ў яе. 

Ця пер і пі ра гі пя ку са ма. Я зра зу ме ла, што 

да ава рыі мая сям'я бы ла для мя не кры ху 

на дру гім пла не з-за пра цы. Усё спра вы, 

спра вы, а ў най больш скла да ны мо мант 

ме на ві та муж, сын і ма ма ста лі са май са-

праўд най апо рай.

Муж Тац ця ны Бой ні ча вай — Аляк сандр — 

пе ра аб ста ля ваў усё ў ква тэ ры, каб жон цы 

бы ло зруч ней ру хац ца на ка ляс цы. Уста ля-

ва лі не аб ход ныя для рэ абі лі та цыі трэ на жо-

ры. Дзень жан чы ны ця пер рас пі са ны як у 

пра фе сій на га спарт сме на. Вель мі важ ны 

трэ на жор-вер ты ка лі за тар, які вы цяг вае па-

зва ноч нік і дае маг чы масць ста яць пэў ны 

час, сям'я на бы ла дзя ку ю чы срод кам, са-

бра ным праф са юзам ра бот ні каў аду ка цыі 

і на ву кі Го ме ля. Ця пер яшчэ б атры маць 

маг чы масць вы хо дзіць на ву лі цу. Жыць без 

пра гу лак і све жа га па вет ра згуб на для не-

ру хо ма га ча ла ве ка.

— Мне да во дзіц ца з'яў ляц ца на ву лі цы, 

толь кі ка лі муж і сын вяр та юц ца з пра цы. 

Па куль яны па вя чэ ра юць, ад пач нуць, усё — 

ноч. Праў да, я пры вык ла вы бі рац ца з ква тэ-

ры толь кі ў цем ры. Ба я ла ся, што па зна юць і 

бу дуць шка да ваць. Не хо чац ца ста віць знаё-

ма га ча ла ве ка ў ня ём кую сі ту а цыю, ка лі ён 

не ве дае, як ся бе па во дзіць. Та му імк нём-

ся вы бі рац ца з до му два ра зы на ты дзень. 

Бы вае, што ўзмац ня юц ца бо лі. Ка лі ка заць 

шчы ра, я са ро ме ю ся па каз вац ца ў та кім 

ста но ві шчы.

Тым ча сам Тац ця на Львоў на збі ра ец ца 

на пра гул ку. Па аб ста ля ва на му пры пад-

трым цы дэ пу та та пан ду се спус кац ца знач на 

пра сцей, але ўсе ра зу ме юць — гэ та пры-

ста са ван не толь кі ча со вае, га во рыць муж 

ге ра і ні:

— Да гэ та га но ва га спус ку ўво гу ле ЖКГ 

бы лі зроб ле ны драў ля ныя па ла зы без аб ме-

жа валь ні каў. Зра зу ме ла, што ў ка му наль ні-

каў не бы ло срод каў на больш грун тоў нае 

пры ста са ван не. Ад ной чы ка ляс ка з Тац ця-

най па ка ці ла ся, і мы з сы нам яе ледзь ве 

зла ві лі, — ка жа Аляк сандр Бой ні чаў, а тым 

ча сам ла ві руе з ка ляс кай мі ма чы гун най ба-

та рэі ў пад' ез дзе. — Са ма стой на ча ла век на 

ка ляс цы не спус ціц ца, гэ та ві да воч на.

Тац ця ну Львоў ну за сму чае і тое, што па 

яе зва ро тах зроб ле на ня ма ла, лю дзі імк нуц-

ца да па маг чы, але ў вы ні ку яна ўсё ад но не 

мо жа са ма стой на вы ехаць на ву лі цу. На ват 

ка лі пры ва рыць па рэ нчы, ка ляс ка мо жа ў 

лю бы мо мант са ско чыць з пан ду са, бо на хіл 

спус ку праз мер на кру ты.

— У ма ёй га ла ве ча сам шчоў кае — мо жа, 

я хут ка ўста ну і пай ду, мо жа, усё гэ та мар-

на, — шчы ра пе рад ае свае эмо цыі Тац ця на 

Львоў на. — Але на са мрэч жыц цё мі нае, а 

та кія дум кі — паст ка.

Яна пры зна ец ца, што ця пер ду мае аб 

тым, як ву чыць школь ні каў на леж на ста віц-

ца да лю дзей з ін ва лід нас цю:

— Так, ця пер я ра зу мею, што бар' е ры — 

гэ та не толь кі бар дзю ры на шля ху ча ла ве ка 

ў ін ва лід най ка ляс цы, яны яшчэ і ў сэр цах. У 

мой пер шы «вы хад у свет» су стрэ ла бы лых 

ка лег. Лю дзі раз гу бі лі ся. Пы та ю ся: што не 

так? Ад каз ва юць, што не ве да юць, на ват як 

са мной раз маў ляць. А я ўсё тая ж Тац ця на, 

толь кі знач ная мац ней шая.

Між тым, яна агуч вае і ін шыя мо ман ты:

— Са мы пер шы зва но чак, што лю дзі мя-

не не за бы лі ся, быў яшчэ ў баль ні цы. У мя не 

быў дзень на ра джэн ня, і я пра чну ла ся не ў 

па ла це, а быц цам у квет ка вай кра ме. Вось 

у мя не траў мы, пе ра жы ван ні, а жыц цё па-

він на пра цяг вац ца. Быц цам пе ра не сла ся ў 

ад мыс ло вую фо та зо ну: усе з ад дзя лен ня 

пры хо дзі лі да мя не фа та гра фа вац ца. Пры-

га жосць на ват у го ры аб' яд ноў вае.

Ка лі вон ка вым пан ду сам мож на ка рыс-

тац ца, то ўнут ра ны пан дус трэ ба мя няць, 

упэў не ны муж Аляк сандр.

— Ці ўста на віць спе цы яль ны пад' ём нік.

Але ні тое, ні дру гое Бой ні ча вы са ма-

стой на зра біць не мо гуць. Да ра шэн ня гэ тай 

праб ле мы да лу чыў ся дэ пу тат Па ла ты Прад-

стаў ні коў На цы я наль на га Схо ду па Го мель-

скай пра мыс ло вай акру зе № 35 Аляк сандр 

Маш ка раў.

— У да дзе ным вы пад ку пры пад трым цы 

на шых дэ пу та таў і ген ды рэк та ра прад пры-

ем ства «Медп ласт» бы ло зной дзе на тэх ніч-

нае ра шэн не. Для но вай пля цоў кі вы ка рыс-

та лі ма тэ ры я лы тры ва лыя, але не важ кія. 

Кан струк цыя да зва ляе ча ла ве ку вы яз джаць 

з пад' ез да і вяр тац ца, але, без умоў на, не-

аб ход на су пра ва джэн не. У да лей шым, ка лі 

кан струк цыю трэ ба бу дзе ўдас ка наль ваць, 

мы бу дзем шу каць ін шыя ва ры ян ты.

Між тым Тац ця на Бой ні ча ва ма рыць вяр-

нуц ца да сва ёй ра бо ты. Ка жа, больш за ўсё 

жа дае зноў ба чыць ці каў ныя дзі ця чыя во чы. 

Яна не губ ляе над зею, што зной дзец ца маг-

чы масць зра біць яе жыц цё больш ма біль-

ным, а зна чыць — шчас лі вым.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

ЖЫЦ ЦЁ ВЫ СТРЫ ЖАНЬ

Стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га 

схо ду па аду ка цыі, 

на ву цы, куль ту ры 

і са цы яль ным 

раз віц ці су стрэў ся 

з ка лек ты вам 

Гро дзен ска га 

аб лас но га 

пе ры на таль на га 

цэнт ра і ад ка заў 

на пы тан ні 

ка рэс пан дэн та 

«Звяз ды».

Што да ты чыцца за ко на-

твор чай дзей нас ці, у най блі-

жэй шы час бу дзе раз гля дац-

ца ка рэк ці роў ка па ўня сен ні 

змя нен няў у пра ект за ко на 

«Аб ахо ве зда роўя», па ве да-

міў Вік тар Ліс ко віч. Мяр ку-

ец ца, што зме ны за кра нуць 

мно гія ас пек ты, каб па леп-

шыць якасць і да ступ насць 

ме ды цын скай да па мо гі.

Бу дуць вы зна ча ны так 

зва ныя апор ныя баль ні цы 

ў кож ным рэ гі ё не, што да-

зво ліць скан цэнт ра ваць 

ма тэ ры яль на-тэх ніч ныя 

рэ сур сы для ака зан ня ўсіх 

ві даў ме ды цын скай да па мо-

гі ў бліз кай да ся галь нас ці. 

Па-пер шае, па цы ент па ві нен 

тра піць у баль ні цу на пра-

ця гу ад ной га дзі ны, а па-

дру гое атры маць да па мо гу 

на ўзроў ні рэс пуб лі кан скіх 

цэнт раў. Та кім чы нам, не 

трэ ба бу дзе ча каць сва ёй 

чар гі на ней кае пла на вае 

аб сле да ван не ці апе ра цыю 

ў цэнт раль ных клі ні ках ста-

лі цы.

Бу дзе ўза ко не на функ-

цы я на ван не ўні вер сі тэц кай 

клі ні кі як пі лот на га пра ек-

та. Та кі но вы ста тус атры-

мае Гро дзен ская аб лас ная 

баль ні ца, на ба зе якой гэ ты 

пра цэс і па чаў ся.

Знач нае мес ца ад во дзіц-

ца ін фар ма ты за цыі. Ліч ба-

вы кі ру нак да па мо жа мець 

поў ную ба зу аб па цы ен тах. 

Гэ та да зво ліць свое ча со ва 

пры няць ра шэн не, а так са ма 

раз гру зіць ме ды цын скіх ра-

бот ні каў ад афарм лен ня да-

ку мен таў. Та кім чы нам, яны 

больш ча су змо гуць удзя ліць 

не па срэд на па цы ен ту.

Па ра лель на з гэ тым за-

ко нам ідзе яшчэ адзін — аб 

ле ка вых срод ках. Дэ пу та ты 

раз гле дзяць пра па но вы, якія 

за кра на юць па ра дак уво зу 

ле ка вых срод каў, іх рэ гіст-

ра цыю. На прык лад, увоз па-

трэб ных ле каў бу дзе ажыц-

цяў ляц ца па ка рот кай схе ме. 

Пра ду гле джа ны яшчэ цэ лы 

шэ раг но вых па ла жэн няў, 

якія скі ра ва ны на да ступ-

насць і якасць ме ды цын скай 

да па мо гі. Пра ект мяр ку ец ца 

раз гле дзець яшчэ да кан ца 

гэ та га го да.

На су стрэ чы з ка лек ты-

вам Гро дзен ска га аб лас но-

га пе ры на таль на га цэнт ра 

га вор ка іш ла аб пад трым-

цы імі джу ме ды цын ска га 

ра бот ні ка. І су пра цоў ні кі 

ўста но вы з гэ тым па спя хо-

ва спраў ля юц ца. Што год 

тут пры ма ец ца звыш трох 

ты сяч ро даў, больш за 20 

га доў ня ма ма ця рын скай 

смя рот нас ці, пры тым што 

сю ды трап ля юць і па цы ент кі 

з ус клад нен ня мі. Тут за стаў-

ся кас цяк ка лек ты ву і вель-

мі ніз кая ця ку часць кад раў. 

Вік тар Ліс ко віч і сам зра біў 

знач ны ўнё сак у раз віц цё гэ-

тай ме ды цын скай уста но вы, 

якую ўзна чаль ваў во сем га-

доў. З яго ўдзе лам бу ды нак 

аб на віў ся, на бы та но вае аб-

ста ля ван не, знач на вы рас ла 

зар пла та ра бот ні каў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

Се на та ры за ра бо тайСе на та ры за ра бо тай

ДА СТУП НАСЦЬ І ЯКАСЦЬ
Не ка то рыя ас пек ты ка рэк ці роў кі пра ек та за ко на «Аб ахо ве зда роўя»
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