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Акрыц цё ўлет ку мі ну ла га го да 
кар дыя цэнт ра ў Ма зы ры ста ла 
са праў ды зна ка вай па дзе яй для 
ўсёй ме ды цы ны гэ та га рэ гі ё на 
Го мель шчы ны. Но вую ўста но ву з 
су час ным аб ста ля ван нем і пад-
рых та ва ным шта там спе цы я ліс таў 
мяс цо выя жы ха ры ча ка лі з не цяр-
пен нем.

Між ра ён ны кар дыя цэнтр ство-
ра ны на ба зе Ма зыр скай цэнт-
раль най га рад ской баль ні цы. 
У зо не яго аб слу гоў ван ня, апра ча 
Ма зыр ска га, На раў лян скі, Ка лін ка-
віц кі, Лель чыц кі, Жыт ка віц кі, Пет-
ры каў скі, Ель скі і Хой ніц кі ра ё ны. 
Гэ та ка ля 300 ты сяч ча ла век, якім 
не аб ход на да па мо га спе цы я ліс-
таў у ля чэн ні і пра фі лак ты цы сар-
дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў. 
Ра бо та кар дыя ла гіч на га цэнт ра 
ар га ні за ва на па прын цы пе ка лек-
тыў на га ка ры стан ня.

На пад рых тоў ку па мяш кан няў і 
на быц цё аб ста ля ван ня для но вай 
уста но вы бы ло на кі ра ва на ка ля 
трох міль ё наў руб лёў. Фі нан са ван-
не ажыц цяў ля ла ся як з аб лас но га, 
так і з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. 
Для ра бо ты ў цэнт ры ча ты ры спе-
цы я ліс ты эн да вас ку ляр най хі рур гіі 
прай шлі пе ра пад рых тоў ку на ба зе 

Ад ге роя Вя лі кай Ай чын най вай ны да 
лі да раў сён няш ня га ча су: му зей, ство ра ны 
на ба зе ся рэд няй шко лы № 11 Ма зы ра, 
рас каз вае пра 30 вы дат ных жан чын. Ся-
род іх — Ге роі Са вец ка га Са ю за, пад поль-
шчы цы, ура чы, ма ці во і наў-ін тэр на цы я  -
на ліс таў, кі раў ні кі, гра мад скія ак ты віс ты, 
дэ пу та ты Па ла ты Прад стаў ні коў і чле ны 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, 
спарт сме ны, дзея чы куль ту ры і мас тац тва. 
У кож най — свая бія гра фія, свае за слу гі, 
але ўсіх іх аб' яд ноў вае лю боў да род на га 
краю.

— На тое, каб са браць ма тэ ры я лы, спат-
рэ бі ла ся ка ля двух га доў, — тлу ма чыць ды-
рэк тар СШ № 11 Ма зы ра Яў ге нія ВА РА НО-
ВІЧ. — Ад крыц цю па пя рэд ні ча ла кар пат лі-
вая ра бо та: аса біс тыя су стрэ чы з ге ра і ня мі, 
збор уні каль ных раз на пла на вых экс па на таў. 
Збіра лі і ліс ты з фрон ту, і ор дэ ны, і ме да лі, 
і гра ма ты, і па свед чан ні. Рых та ва лі ма тэ ры я лы 
на стаў ні кі і дзе ці. Пра во дзі лі ся цэ лыя жур-
на лісц кія рас сле да ван ні.

Га на ро вае мес ца ў экс па зі цыі за ня ла і гіс-
то рыя жан чы ны-кі раў ні ка, якая ўзна чаль вае 
Ма зыр скі рай вы кан кам, — Але ны Паў леч кі. 
Пад час эк скур сіі звяр та ец ца ўва га на тое, 
што на Ма зыр шчы не больш за 60 пра цэн-
таў кі ру ю чых па сад зай ма юць прад стаў ні цы 
пры го жа га і да лё ка не сла ба га по лу. Жан-
чы на да ка за ла, упэў ні вае гэ ты не звы чай-
ны пра ект, што мож на быць да лі кат най і 
мяк кай жон кай, кла пат лі вай ма ці і ў той жа 
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На тал ля ЦІШ КО ВА, га лоў ны ўрач 
УА «Ма зыр ская цэнт раль ная 
га рад ская па лі клі ні ка».
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Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі 
пас ля дып лом най аду ка цыі.

Кар дыя цэнтр асна шча ны су час-
ным ан гі яг ра фіч ным комп лек сам, 
уста ля ва ным у рэнт ген-апе ра-
цый най. Ма зыр стаў пер шым рай-
цэнт рам Го мель скай воб лас ці, дзе 
з'я ві ла ся па доб нае ме ды цын скае 
аб ста ля ван не.

— Ан гі яг ра фіч ны комп лекс да-
зва ляе вы яў ляць лю быя праб ле-
мы з ар тэ рыя льным рэ чы шчам 

са су даў. Пры гэ тым умя шан не ў 
ар га нізм ча ла ве ка ажыц цяў ля ец-
ца без раз рэ заў, што да зва ляе 
па збег нуць пас ля апе ра цый ных 
траў маў. У пер шую чар гу мы мо-
жам больш якас на ля чыць ін фарк-
ты мі я кар да, па ляп ша ю чы да лей-
шы пра гноз і якасць жыц ця па-
цы ен таў, — ад зна чы ла га лоў ны 
ўрач Ма зыр скай цэнт раль най 
га рад ской па лі клі ні кі На тал ля 
ЦІШ КО ВА.

У кар дыя цэнт ры пра вод зяць як 
пла на выя, так і эк стран ныя апе-
ра цыі. Ні я кіх аб ме жа ван няў па 
коль кас ці па цы ен таў ня ма. Ме ды кі 
ад зна ча юць, што ёсць маг чы масць 
аказ ваць да па мо гу ўсім, хто мае ў 
гэ тым па трэ бу. У ад дзя лен ні так са-

ма пра во дзіц ца ар га ні за цый на-ме-
та дыч ная і пра фі лак тыч ная ра бо та 
з ура ча мі і па цы ен та мі з за ма ца ва-
ных ра ё наў.

— Ад на з га лоў ных за дач уста-
но вы — па вя лі чыць да ступ насць 
спе цы я лі за ва най кар дыя ла гіч най 
да па мо гі для жы ха роў Па лес ка га 
рэ гі ё на, — да да ла га лоў ны ўрач. — 
Чым час цей і эфек тыў ней за хвор-
ван ні бу дуць вы яў ляц ца на ран няй 
ста дыі, тым больш шан цаў на па-
спя хо вы вы нік ля чэн ня.

Ма зыр скія спе цы я ліс ты на 
мес цы ця пер ма юць маг чы масць 
зай мац ца вы са ка я кас най ды яг нос-
ты кай і ля чэн нем са су даў сэр ца: 
пра во дзіць ка ра наг ра фію і стэн-
та ван не.

МУ ЗЕЙ ЖАН ЧЫН МА ЗЫР ШЧЫ НЫ — МУ ЗЕЙ ЖАН ЧЫН МА ЗЫР ШЧЫ НЫ — 
УНІ КАЛЬ НЫ ІН ТЭР АК ТЫЎ НЫ ПРА ЕКТУНІ КАЛЬ НЫ ІН ТЭР АК ТЫЎ НЫ ПРА ЕКТ

час прын цы по вым кі раў ні ком, пра фе сі я на-
лам сва ёй спра вы, здоль ным на ра шу чыя 
ўчын кі.

Ідэя ства рэн ня му зея жан чын Ма зыр-
шчы ны на ле жыць ра ён най ар га ні за цыі Бе-
ла рус ка га са ю за жан чын. Ця пер тут больш 
за 1100 экс па на таў. Не ўсе яны прад стаў-
ле ны на стэн дах. Па мяш кан не па раў наль на 
не вя лі кае, але му зей асна шча ны па вод ле 
най ноў шых тэх на ло гій. Ін фар ма цыю мож на 
па гля дзець на ін тэр ак тыў ным эк ра не.

Эк скур сіі пра вод зяць пе да го гі і вуч ні. 
Вір ту аль ную ж эк скур сію па му зеі жан чын 
Ма зыр шчы ны мож на здзейс ніць на сай це 
ся рэд няй шко лы № 11. На ця пе раш ні мо-
мант у ме жах пра ек та вя дзец ца ак тыў ная 
ра бо та па по шу ку но вых ге ра інь. Пра цяг ва-
ец ца да след чая спра ва вуч няў і на стаў ні каў 
у гэ тым кі рун ку.

Між тым ёсць на што па гля дзець і ча му 
па ву чыц ца ў ра бо це ін шых уста ноў аду ка цыі 
Ма зыр ска га ра ё на.

— На прык лад, у Ка мен скай ся рэд няй 
шко ле па спя хо ва рэа лі зу ец ца пра ект «Ка-
мен ская эка-да ча», — за ся родж вае ўва гу 
на чаль нік ад дзе ла аду ка цыі Ма зыр ска га 
рай вы кан ка ма Лю боў КЛЕП ЧУ КО ВА. — 
Дзе ці з вя лі кай ці ка вас цю ву чац ца вы рошч-
ваць эка ла гіч на чыс тую пра дук цыю і га та-
ваць смач ныя сму зі, дух мя ныя пры пра вы і 
ка рыс ную гар ба ту.

У Пруд коў скай ся рэд няй шко ле сі ла мі пе-
да го гаў рас пра ца ва на аў тар ская пра гра ма 

па фар мі ра ван ні ў вуч няў асноў аг ра эка на-
міч най куль ту ры. Га лоў ная ідэя — ма ты ва-
цыя ў вы ба ры пра фе сій, якая бу дзе за па-
тра ба ва на ў аг ра пра мыс ло вым комп лек се 
рэ гі ё на.

Хлоп цы і дзяў ча ты спа сці га юць асно вы 
са да вод ства і ага род ніц тва. У якас ці ба зы 
для не стан дарт най фор мы ра бо ты — школь-
ны ўчас так, на якім вы рошч ва юць ага род-
ні ну і са да ві ну.

— Да рэ чы, у мі ну лым се зо не атры ма лі 
з участ ка 400 кі ла гра маў буль бы, — тлу-
ма чыць Лю боў Сця па наў на. — Та кі доб ры 
вы нік не толь кі даў вуч ням маг чы масць 
зра зу мець, як доб рая гас па дар ка да па ма-
гае ска ра ціць вы дат кі на хар ча ван не, але і 
на тхніў іх на но выя сель гас вы пра ба ван ні.

У цэ лым жа но вая фор ма ра бо ты Пруд-
коў скай ся рэд няй шко лы за клі ка на вы хоў-
ваць у вуч няў па ва гу і лю боў да ра бо ты 
на зям лі. У шко ле дзей ні чае сель гас атрад 
«Аг ра Сі ла». Школь ні кі рас пра ца ва лі біз-
нес-план па ства рэн ні фрук то ва-ягад на га 
га да валь ні ка. Да рэ чы, сё ле та для ўма ца-
ван ня ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы Пруд-
коў скай шко ле ад Ма зыр ска га рай вы кан-
ка ма быў па до ра ны сер ты фі кат на дзве 
ты ся чы руб лёў.

Ме на ві та ўста но вы аду ка цыі ады гры ва-
юць вя лі кую ро лю ў раз віц ці аграр най га лі ны 
праз па пу ля ры за цыю сель ска гас па дар чай 
ра бо ты. У гэ тым упэў не на на чаль нік ад дзе-
ла аду ка цыі Ма зыр ска га рай вы кан ка ма. 
Лю боў Клеп чу ко ва звяр тае ўва гу і на тое, 
што ўста но вы аду ка цыі Ма зыр шчы ны пры-
кла да юць усе на ма ган ні, каб іх вы пуск ні кі 
пас ля да лей шай ву чо бы вяр та лі ся пра ца-
ваць у свае род ныя на се ле ныя пунк ты.

— З па стаў ле най за да чай па спя хо ва 
спраў ля ец ца Руд нян ская ся рэд няя шко ла, — 
ад зна чае Лю боў Сця па наў на. — Больш за 
50 % вы пуск ні коў гэ тай уста но вы аду ка цыі 
вы бі ра юць сель ска гас па дар чыя спе цы яль-
нас ці, пас ля ча го вяр та юц ца ў аг ра га ра док 
дып ла ма ва ны мі спе цы я ліс та мі.

Трэ ба ад зна чыць, што ле тась у Ма зыр-
скім ра ё не вы пуск ні кам школ бы ло вы да-
дзе на 217 мэ та вых на кі ра ван няў. Сё ле та — 
ужо 260, а гэ та зна чыць, што хлоп цы і дзяў-
ча ты вер нуц ца дып ла ма ва ны мі спе цы я ліс-
та мі — жыць, пра ца ваць, ства раць улас ныя 
сем'і бу дуць на род най Ма зыр шчы не.
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