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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

У воб лас ці гэ та пер шы 
прык лад, ка лі ра ён ная 
ўста но ва ахо вы 
зда роўя за ра бі ла 
на сва ёй іні цы я ты ве 
амаль 18 ты сяч 
до ла раў. У пла нах — 
за ку піць кам п'ю та ры 
з 3G ін тэр нэ там, 
WEB-ка ме ры 
і на вуш ні кі для ўра чоў 
і фель ча раў і аб' яд наць 
у адзі ную сет ку 
3 участ ко выя баль ні цы, 
6 ам бу ла то рый 
і 2 ФА Пы. Да кан ца 
чэр ве ня пра ект 
па ві нен быць цал кам 
рэа лі за ва ны.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ 
НА ЗВА ЛІ... «ВА СА»

Іні цы я ты ва за пра ца ва ла 
дзя ку ю чы... уваж лі вас ці га-
лоў на га ўра ча ма гі лёў скай па-
лі клі ні кі №11 Сяр гея Ка ра е ва. 
Гэ та ён за ці ка віў ся аб' явай у 
ін тэр нэ це і пры няў ра шэн не 
паў дзель ні чаць у кон кур се 
ПРА АН «Са дзей ні чан не раз-
віц цю на мяс цо вым уз роў ні ў 
Бе ла ру сі». А на тхняль ні кам і 
рас пра цоў шчы кам ста ла на-
чаль нік гас па дар чай част кі 
Воль га Ма сольд. Як ча ла век 
не абы яка вы да ўся го пе ра-
да во га, яна пры га да ла, што 
не каль кі га доў та му чы та ла ў 
ін тэр нэ це пра ра бо ту аме ры-
кан скіх ме ды каў з на сель ніц-
твам пры да па мо зе ві дэа су-
вя зі. Сён ня для ме ды цын скіх 
уста ноў буй ных га ра доў Бе ла-
ру сі гэ та так са ма не на він ка, 
але ж раз мо ва ідзе пра вёс ку. 
Ука ра нен не тут ан лайн-су-
вя зі — іна ва цый ны і на ват у 
чымсь ці дзёрз кі пра ект.

Ці ка ва, што для пад стра-
хоў кі па да дзе на бы ла за яў ка 
на яшчэ адзін, менш ам бі-
цый ны пра ект, які да ты чыў ся 
ўста ноў кі на ад ной з участ ко-
вых баль ніц со неч ных ба та-
рэй. Але пе ра маг ла ме на ві та 
«Ва са» (так Воль га сім ва ліч на 
на зва ла свой пра ект з ві дэа-
су вяз зю). У пе ра кла дзе з ла-

цін скай гэ та «ягад ка». Маў ляў, 
па куль усё, што ро біц ца, гэ та 
кве тач кі, а «ягад кі» бу дуць 
по тым — у вы гля дзе больш 
дак лад най па ста ноў кі ды яг-
на заў, і, як след ства, зні жэн-
ня ўзроў няў за хва раль нас ці і 
смя рот нас ці.

На рэа лі за цыю пра ек та вы-
дзе ле ны грант на су му ка ля 
18 ты сяч до ла раў і ка ля 2 ты-
сяч до ла раў па лі клі ні ка га то ва 
ўнес ці са ма. Спа дзя ван ні на 
гэ ты пра ект вя лі кія.

— У нас на аб слу гоў ван ні 
29 ты сяч жы ха роў Ма гі лёў-
ска га ра ё на. Ка ля 30% — гэ та 
пен сі я не ры, але па вя ліч ва ец-
ца і коль касць дзя цей. Су час-
ныя тэх на ло гіі да па мо гуць 
нам пра во дзіць пра фі лак-
тыч ную ра бо ту, ка рэк ці ра-
ваць ля чэн не. Мы збі ра ем ся 
у ан лайн-рэ жы ме пра во дзіць 
ві дэа кан фе рэн цыі з ура ча-
мі, якія пра цу юць на вёс цы, 
ажыц цяў ляць кан суль та цыі. 
Уліч ва ю чы, што там у асноў-
ным ма ла дыя спе цы я ліс ты, 
та кі спо саб да чы нен няў вель-
мі не аб ход ны і ка рыс ны. Яны 
змо гуць апе ра тыў на звя зац ца 
са сва і мі больш во пыт ны мі ка-
ле га мі, атры маць не аб ход ныя 
звест кі ад вуз кіх спе цы я ліс-
таў. Мож на бу дзе апе ра тыў-
на пе ра да ваць у элект рон ным 
вы гля дзе вы піс кі, да вед кі. А 
яшчэ — пра во дзіць ВКК на ад-
лег лас ці, ка лі част ка спе цы-
я ліс таў бу дзе зна хо дзіц ца на 
ра ё не, а част ка тут, у го ра дзе. 
І лю дзям не спат рэ біц ца ліш ні 
раз ехаць да нас, — ра ду ец ца 
бу ду чым маг чы мас цям Сяр-
гей Ка ра еў.

У пла нах — па сту по ва 
аха піць ві дэа су вяз зю ўсе 33 
пад раз дзя лен ні з лі ку баль ніц, 
ам бу ла то рый і ФА Паў.

Пра ект бу дзе ўка ра няц-
ца ад на ча со ва з пе ра хо дам 
усіх ме ды цын скіх уста ноў на 
адзі ную рэс пуб лі кан скую ме-
ды цын скую ін фар ма цый ную 
пра гра му. У 11-й па лі клі ні цы 
ўжо кам п'ю та ры за ва ны ўсе 
тэ ра пеў тыч ныя і пе ды ят рыч-
ныя ка бі не ты.

ДОБ РЫЯ 
ПАРТ НЁ РЫ 
НЕ ГОРШ 

ЗА СПОН СА РАЎ
У кан цы сту дзе ня Воль га 

Ма сольд па бы ва ла ў Мін ску 
на се мі на ры, дзе з пе ра мож-
ца мі кон кур су ПРА АН бы лі за-
клю ча ны да мо вы.

— Трэ ба склас ці пад ра бяз-
ную пра гра му на шых да лей-
шых дзе ян няў, — рас каз вае 
Воль га. — Бу дзе вы вя рац ца 
кож ны наш крок, за кож ную 

су му гро шай трэ ба да ваць 
поў ную спра ва зда чу. Да 
30 чэр ве ня пра ект па ві нен ужо 
за пра ца ваць. У гэ тым ме ся цы 
мы ад кры лі раз лі ко вы ра ху-
нак, пер шы транш па сту піў.

Парт нё ра мі па ўка ра нен-
ні іні цы я ты вы (іх на яў насць 
бы ла аба вяз ко вая па ўмо вах 
кон кур су) ста лі Ма гі лёў скі тэх-
на парк і ра ён ная ар га ні за цыя 
БРСМ. Тэх на парк ака заў да-
па мо гу ў пад рых тоўцы іні цы я-
ты вы, а мо ладзь за раз на ўсіх 
сва іх ме ра пры ем ствах рэ кла-
муе пра ект. Рас каз вае, што 
быць іні цы я тыў ным сён ня — 
па тра ба ван не ча су. І па лі клі-
ні ка №11 — яск ра вы прык лад 
та го, як гэ та мо жа пра ца ваць. 
«Трэ ба ад соч ваць та кія пра-
па но вы і дзей ні чаць, — ка жа 
Воль га Ма сольд. — Ар га ні-
за цыі, якія мо гуць да па маг-
чы фі нан са ва, раз мя шча юць 
свае ўмо вы на сай тах. Я бы ла 
свед кам та му, як адзін з да-
моў-ін тэр на таў Ма гі лёў скай 

воб лас ці вый граў грант на 
ад крыц цё май стэр няў для ін-
ва лі даў. А ней кі края знаў ца 
знай шоў та кім чы нам гро шы 
на вы дан не кні гі пра свае ад-
крыц ці».

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ 
ПРАБ ЛЕ МЫ 
АГУЛЬ НЫЯ 

З МЕ ДЫ ЦЫН СКІ МІ
Са ма стой на знай сці гро шы 

на рэа лі за цыю пра ек та, за які 
ўзя ла ся ра ён ная па лі клі ні ка, 
сён ня не прос та. Удзел у кон-
кур се ПРА АН — па куль што 
пер шая спро ба вы ра шыць на-
дзён нае пы тан не. Пры дэ фі-
цы це срод каў цяж ка бы вае не 
па крыў дзіць па цы ен таў. Але 
тут імк нуц ца зна хо дзіць за-
ла тую ся рэ дзі ну. Та кі ба лю чы 
пра цэс, як ап ты мі за цыя, так-
са ма пра во дзіў ся з улі кам усіх 
«за» і «су праць». У Се му ка чах, 
на прык лад, быў ФАП, а за 4 кі-
ла мет ры — ам бу ла то рыя. Вы-
ра ша на бы ло з ФА Па зра біць 
ам бу ла то рыю. Се му ка чы ўсё 
ж та кі цэнтр гас па дар кі, там 
больш на сель ніц тва. А ле тась 
з Ня да ша ва пе ра нес лі ФАП у 
Амха вую. Зноў-та кі з тых мер-
ка ван няў, што там больш на-
сель ніц тва. Да та го ж Амха вая 
зна хо дзіц ца на тра се і да ехаць 
ту ды спад руч ней.

— Па ро дзе дзей нас ці ме-
ды кі заў сё ды су ты ка юц ца з 
праб ле ма мі лю дзей не толь кі 
ме ды цын ска га ха рак та ру, — 
ка жа Сяр гей Ка ра еў. — Атры-
маў шы ін ва лід насць, стра ціў-
шы маг чы масць пра ца ваць 
па спе цы яль нас ці, ча ла век 
перш за ўсё звяр та ец ца да 
нас. І тут ад ны мі ме ды цын-
скі мі па слу га мі спра вы не 
аб мя жоў ва юц ца. Ад наў ля ем 
да ку мен ты, на ват зай ма ем ся 
па ха ван нем. Та му што час цей 
за ўсё па мі ра юць адзі но кія 
або кі ну тыя род ны мі лю дзі. 

Ада рваць ме ды цы ну ад гра-
мад ства на огул не маг чы ма. 
У нас ме ды кі пры на вед ван-
ні са цы яль на не бяс печ ных 
ся мей або адзі но кіх ста рых 
звяр та юць ува гу не толь кі на 
стан зда роўя лю дзей і на яў-
насць ле каў, але і на са ні-
тар ныя ўмо вы. Ці ка вяц ца, ці 
па трэб на да па мо га. Ка лі да 
нас толь кі пры еха лі бе жан-
цы з Укра і ны, мы ад ны мі з 
пер шых па ды ма лі пы тан не, 
як быць з ця жар ны мі жан чы-
на мі. Лю дзі вы му ша ны бы лі 
ў спеш цы кі нуць свае да мы, 
не ка то рыя на ват не ме лі 
срод каў для іс на ван ня. Дзе 
ім бы ло ўзяць срод кі на тыя 
ж ро ды? І мы яшчэ да Ука за 
да па ма га лі ме ды цын скі мі па-
слу га мі тым, ка му прый шоў 
час на ра джаць.

На жаль, ёсць пы тан ні, якія 
па лі клі ні ка са ма стой на не 
мо жа вы ра шаць. Па ра докс у 
тым, што ўста но ва аб слу гоў-
вае сель скае на сель ніц тва, 
але фі нан су ец ца з га рад ско-
га бюд жэ ту, бо зна хо дзіц ца на 
тэ ры то рыі аб лас но га цэнт ра.

— Та кое ра шэн не бы ло 
пры ня тае Саў мі нам яшчэ ў 
2005 го дзе, але гэ та не вель-
мі зруч на, — лі чыць га лоў ны 
ўрач. — Фі нан са ван не па він-
на зы хо дзіць з та го ад мі ніст-
ра цый на га цэнт ра, які ад каз-
вае за лю дзей. Ма гі лёў скі 
рай вы кан кам га то вы гэ та 
ра біць, але не мае за кон най 
пад ста вы. Нам жа зруч ней 
пра ца ваць з ра ён ным бюд жэ-
там. Я кан так тую з ра ён ны мі 
служ ба мі — Жыл кам га сам, 
ра та валь ні ка мі, мі лі цы яй, але 
мы іс нуем у роз ных фі нан са-
вых вы мя рэн нях. А маг лі б 
аказ ваць па слу гі не толь кі за 
гро шы, але і па ўза е ма раз-
лі ках.

Да рэ чы, ра шэн не стаць 
дэ пу та там Сяр гей Ка ра еў 
пры маў так са ма з та кім 
пры цэ лам, каб бы ло пра-
сцей вы ра шаць агуль ныя 
праб ле мы з роз ны мі за ці-
каў ле ны мі служ ба мі. Ёсць 
маг чы масць пад час се сій 
пад няць вост рыя пы тан ні, 
па гу та рыць аб вы дзя лен ні 
срод каў на па пе рад жаль-
ныя мэ ты. За раз, на прык-
лад, па лі клі ні ка пра во дзіць 
у ра ё не пра фі лак тыч ныя 
ме ры су праць ша лен ства 
су мес на з Бе ла рус кім та-
ва рыст вам па ляў ні чых і 
ры ба ло ваў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра і з ар хі ва 

Воль гі МА СОЛЬД

�

Ме ды цы на і тэх на ло гііМе ды цы на і тэх на ло гіі  ��

ПРЫ ЁМ У РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН
У Ма гі лёў скім ра ё не сель скіх жы ха роў бу дуць аб слу гоў ваць з да па мо гай ві дэа су вя зі

На жаль, ёсць пы тан ні, 
якія па лі клі ні ка 
са ма стой на не мо жа 
вы ра шаць. Па ра докс 
у тым, што ўста но ва 
аб слу гоў вае сель скае 
на сель ніц тва, 
але фі нан су ец ца 
з га рад ско га бюд жэ ту, 
бо зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі аб лас но га 
цэнт ра.

Атры маў шы 
ін ва лід насць, стра ціў шы 
маг чы масць пра ца ваць 
па спе цы яль нас ці, 
ча ла век перш за ўсё 
звяр та ец ца да нас. І тут 
ад ны мі ме ды цын скі мі 
па слу га мі спра вы 
не аб мя жоў ва юц ца.

Воль га МА СОЛЬД і Сяр гей КА РА ЕЎ шу ка юць 
най больш пра грэ сіў ныя ме та ды ака зан ня ме ды цын скіх па слуг.

Рэ гіст ра ту ра па лі клі ні кі ўжо спра буе пра ца ваць 
з элект рон ны мі карт ка мі па цы ен таў па пра гра ме «Ле кар».

МЫТ НЯ ДАЕ ДА БРО
У Ма гі лё ве ад крыў ся пер шы на тэ ры-
то рыі воб лас ці транс парт на-ла гіс тыч ны 
цэнтр «Ма гі лёў-Бел мыт ня сэр віс».

Пры го жы бу ды нак на ву лі цы Круп скай абя-
цае стаць цэнт рам для раз віц ця біз не су. Тут 
ёсць усё для та го, каб атры маць цэ лы комп лекс 
па слуг па мыт ным афарм лен ні і транс парт-
на-ла гіс тыч ным су пра ва джэн ні па ста вак. Яго 
па мяш кан ні асна шча ны су час ным аб ста ля ван-
нем і вы со ка тэх на ла гіч най сіс тэ май кі ра ван ня 
пра цэ са мі. Да па слуг клі ен таў ха ла дзіль ныя 
ка ме ры для за хоў ван ня гру заў, па гру зач на-
раз гру зач ная тэх ні ка, упа ко вач нае аб ста ля-
ван не. Цэнтр зруч на раз мяс ціў ся не толь кі на 
шля ху асноў ных транс парт ных па то каў, але і 
мае свае чы гу нач ныя пад' яз ныя шля хі.

— Сён ня ла гіс тыч на му сек та ру ад во дзіц ца 
асаб лі вае мес ца ў раз віц ці эка но мі кі Бе ла ру-

сі, — ад зна чыў стар шы ня Дзяр жаў на га мыт-
на га ка мі тэ та Бе ла ру сі Юрый СЯНЬ КО. — І 
гэ та за ка на мер на, уліч ва ю чы геа гра фіч нае 
ста но ві шча рэс пуб лі кі, якая з'яў ля ец ца мос там 
у ганд лё вых ад но сі нах па між най буй ней шы мі 
між на род ны мі рын ка мі. Ма гі лёў скі ла гіс тыч ны 
цэнтр ад па вя дае ўсім па тра ба ван ням. Тут усё 
ап ты маль на вы ве ра на і эфек тыў на за дзей-
ні ча на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

БУ ДЗЕМ НА СУ ВЯ ЗІ!
Кам па нія МТС па ве да мі ла аб сва ім на-
ме ры зні зіць цэ ны на па слу гі су вя зі ў 
роў мін гу на тэ ры то рыі кра ін — удзель ніц 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

З 1 кра са ві ка 2016 го да аба не нты апе ра-
та ра пад час зна хо джан ня ў Ра сіі, Ка зах ста не, 
Ар ме ніі і Кыр гыз ста не бу дуць менш пла ціць 
за су вязь.

Кра і ны ЕА ЭС — са мыя за па тра ба ва ныя 
на прам кі ся род клі ен таў МТС, якія рэ гу ляр-
на ка рыс та юц ца роў мін гам за мя жой. На гэ-
тыя ча ты ры дзяр жа вы пры па дае амаль 70% 
вы ход ных вы клі каў па кра і не зна хо джан ня, а 
так са ма ка ля 50% усіх ува ход ных вы клі каў і 
ін тэр нэт-тра фі ку ў роў мін гу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ВІ ТАЙ ЦЕ! ВІН ШУЙ ЦЕ! 
ЖА ДАЙ ЦЕ!

Па він ша ваць бліз кіх і зна ё мых з лю бі-
мы мі свя та мі і зна мя наль ны мі па дзея мі 
ў жыц ці заў сё ды пры ем на. Ця пер та кое 
він ша ван не мо жа стаць не за быў ным 
дзя ку ю чы но ва му ін тэр нэт-сэр ві су «Бел-
пош ты».

Ліст з він ша ван ня мі ў кан вер це — вы дат ная 
на го да пе ра даць цёп лыя сло вы па дзя кі і лю-

бо ві ад ра са ту, а ця пер, у век ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, гэ та яшчэ і да во лі не тры ві яль ны 
спо саб зра біць пры ем нае бліз кім, сяб рам і ка-
ле гам.

«Він ша ван ні са свя та мі» — уні каль ны ін тэр-
нэт-сэр віс, з да па мо гай яко га лю бы ах вот ны 
мо жа афор міць за каз на він ша валь ны ліст на 
ад рас род ных, сяб роў або парт нё раў да дзяр-
жаў ных і пра фе сій ных святаў.

Ліст з па жа дан ня мі на ма ляў ні чым блан ку ў 
кан вер це мож на ад пра віць па ўсёй тэ ры то рыі 
кра і ны, а так са ма за мя жу.

Для атры ман ня він ша валь на га ліс та на пя-
рэ дад ні свя та не аб ход на афор міць за каз не 
паз ней, чым за сем дзён да на ступ лен ня свя та 
пры пе ра сыл цы па Бе ла ру сі. Ад пра віць він ша-
ван не мож на прос тым або за каз ным ліс том.

Апла ціць за каз мож на бан каў скі мі аплат-
ны мі карт ка мі між на род ных пла цеж ных сіс тэм 
VІSA і MasterCard.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.


