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Ста рэ ем, на жаль
На сель ніц тва ў Еў ро пе ста рэе. 

І Пры дзвін не — не вы клю чэн не.
— Гра ма дзян ва ўзрос це 65 га доў 

і ста рэй шых — 16,6 пра цэн та, што 
пе ра вы шае між на род ны па каз чык у 
2,4 ра за. Пры гэ тым 16,1 % на сель ніц-
тва яшчэ не да сяг ну ла пра ца здоль-
на га ўзрос ту (у кра і не — 17,7 %)... 
Між ін шым, на Ві цеб шчы не ўзро-
вень смя рот нас ці ў пра ца здоль ным 
уз рос це адзін з са мых ніз кіх ся род 
рэ гі ё наў, — ка жа Юрый Дзяр кач.

Ці ка ва, што Ві цеб шчы на — лі дар 
па коль кас ці тых, ка му 100 га доў з 
плю сам, — іх больш за шэсць дзя-
сят.

Ле тась у воб лас ці на ра дзі ла ся 
больш за 10,3 ты ся чы дзя цей, а па-
за ле тась — ка ля 11,5 ты ся чы. Пра фе-
сар ска ра чэн не тлу ма чыць тым, што 
кож ны год у ся рэд нім па 5,5 ты ся чы 
прад стаў ніц пры го жай па ло вы ча ла-
вец тва з'яз джа юць на ву чо бу, пе ра-
яз джа юць, ка лі вы хо дзяць за муж... 
Ці ка ва, што ў па раў на нні з 2010 го-
дам ся рэд ні ўзрост маці пры на ра-
джэн ні пер ша га дзі ця ці па вя лі чыў ся 
з 24,7 да 26,3 го да.

Дзя ку ю чы эфек тыў на му кан суль-
та ван ню змяншаецца коль касць 
абор таў. Да рэ чы, па спя хо ва быў 
ад пра ца ва ны пі лот ны пра ект па пе-
ра да чы жа но чых кан суль та цый Ві-
цеб ска ў склад Ві цеб ска га аб лас но-
га клі ніч на га ра дзіль на га до ма. Гэ та 
ся род ін ша га да зво лі ла сэ ка но міць 
не ма лыя гро шы.

— Уліч ва ю чы па вы шэн не якас ці 
ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі і 
эка на міч ны эфект, ле тась гэ ты во-
пыт пе ра ня лі ў Ар шан скім ра ё не. Там 
ка ар ды на цыя ра бо ты аку шэр ска-
гі не ка ла гіч най служ бы ўскла дзе на 
на га рад скі ра дзіль ны дом. А на По-
лач чы не ка ар ды на та рам дзей нас ці 
стаў На ва по лац кі га рад скі ра дзіль ны 
дом, — пра цяг вае Юрый Дзяр кач.

Вель мі за па тра ба ва ныя ся род 
жы ха роў «Шко ла бу ду чай ма мы», 
«Шко ла ма ла дых баць коў». Мо-
ладзь ах вот на зай ма ец ца ва лан цёр-
ствам, агі ту ю чы за зда ро вы лад жыц-
ця. Ак ты віс та мі ру ху «Роў ны на ву чае 
роў на га» ўжо ста лі ка ля 330 хлоп цаў 
і дзяў чат.

Са мая ніз кая ця куч ка
Кі раў нік ахо вы зда роўя воб лас ці 

агу чыў і та кую ста тыс ты ку. Сён ня на 
Ві цеб шчы не функ цы я ну юць 42 між-

ра ён ныя ме ды цын скія цэнт ры, 13 — 
аб лас ных спе цы я лі за ва ных.

— Ар га ні за ва на ра бо та адзі на га ў 
кра і не пе ра соў на га ме ды цын ска га 
ды яг нас тыч на га комп лек су,— пад-
крэс лі вае пра фе сар.

Гэ тая на ва цыя пра дык та ва на са-
мім жыц цём, па коль кі воб ласць — 
лі дар па коль кас ці на се ле ных пунк-
таў: іх больш за 6,2 ты ся чы.

Мно гае зроб ле на для зні жэн-
ня смя рот нас ці ад хва роб сіс тэ мы 
кро ва зва ро ту. Іх удзель ная ва га — 
46,8 % — са мы ніз кі па каз чык у кра і-
не. Дзя ку ю чы па мян шэн ню цяж кас ці 
на ступ стваў ін фарк ту і вост ра га па-
ру шэн ня маз га во га кро ва зва ро ту ле-
тась атры ма лі эка на міч ны эфект — 
542 ты ся чы руб лёў.

Па вя лі чыў ся ўзро вень ды яг нос-
ты кі ан ка па та ло гіі на ран ніх ста ды ях. 
Гэ ты і ін шыя фак ты да зво лі лі сэ ка но-
міць ка ля 977,7 ты ся чы руб лёў.

Тое, што не па тра ці лі, на кі роў-
ва ец ца на па ляп шэн не ма тэ ры яль-
на-тэх ніч на га за бес пя чэн ня ўста ноў 
ахо вы зда роўя. Толь кі ле тась на іх 
бу даў ніц тва, рэ кан струк цыю, ма-
дэр ні за цыю і ра монт на кі ра ва на 
48,2 міль ё на, па бу да ва лі 20 аб' ек таў, 
на бы лі аб ста ля ван не на 15,9 міль ё на 
руб лёў.

На го дай для го на ру мож на на-
зваць тое, што на Ві цеб шчы не са мая 
ніз кая ў кра і не ця ку часць кад раў. За 
апош нія пяць га доў ад ток па мен шыў-
ся ў 1,4 ра за. Гэ та вы нік та го, што па-
чы на ю чым ме ды кам прадастаўляюць 
жыл лё, у тым лі ку і арэнд нае. На-
прык лад, ле тась — 11 спе цы я ліс там.

Ар шан скі пі лот ны пра ект
— У Ар шан скім ра ё не рэа лі зу ец-

ца пі лот ны пра ект ін фар ма ты за цыі з 
вы ка ры стан нем «воб лач ных» тэх на-
ло гій, — рас ка заў ме дык.

Па між роз ны мі ін фар ма цый ны-
мі сіс тэ ма мі ажыц цяў ля ец ца аб мен 
не аб ход нымі звесткамі... Для па-
ска рэн ня і ап ты мі за цыі іх пе ра да-
чы ар га ні зу ец ца за хоў ван не да ных 
па цы ен таў і іх ме ды цын скіх кар так 
цэнт ры ад на го з апе ра та раў ма біль-
най су вя зі.

— Вы ка ры стан не «воб лач ных» 
тэх на ло гій да зва ляе раз мер ка ваць 
на груз ку. Акра мя за хоў ван ня мі ні-
маль на не аб ход най ін фар ма цыі, 
цэнт раль ны ву зел вы кон вае функ-
цыі ад мі ніст ра та ра за пы таў ад роз-
ных уста ноў на атры ман не больш 
пад ра бяз ных да ных, — тлу ма чыць 
Юрый Дзяр кач.

Усё гэ та да зво ліць ажыц ця віць 
хут кі аб мен ін фар ма цы яй па між 
уста но ва мі ахо вы зда роўя і ар га ні-
за ваць у воб лас ці адзі ную ін фар ма-
цый ную ме ды цын скую пра сто ру.

Ці ка ва, што ме ды каў за бяс печ-
ва юць план шэ та мі. Імі ўжо ка рыс-
та юц ца бры га ды «хут кай» у Ор шы, 
Мё рах, Верх ня дзвін ску і ў аб лас ным 
цэнт ры.

Ка лі га ва рыць пра ка рысць у цэ-
лым ад ука ра нен ня вы со кіх тэх на ло-
гій, то праз гэ та мож на сэ ка но міць 
да 10 % вы дат каў.

Па іні цы я ты ве га лоў на га ўпраў-
лен ня ахо вы зда роўя Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма на тэ ле ка на ле «Бе ла-
русь 4» рэ гу ляр на вы хо дзіць у эфір 
пра гра ма «Жы ві і будзь зда ро вы». 
У ёй бя руць удзел вя ду чыя ўра чы, 
прад стаў ні кі на ву ко вай ме ды цы ны. 
Рас каз ва юць пра пра фі лак ты ку за-
хвор ван няў, фак та ры ры зы кі, пер-
шыя сімп то мы хва роб. Да юць рэ ка-
мен да цыі, як ака заць са бе і ін шым 
да па мо гу ў эк стран ных сі ту а цы ях. 
Ёсць ці ка вая ідэя транс ля ваць аб-
лас ны спе цы я лі за ва ны ме ды цын скі 
тэ ле ві зій ны ка нал.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ШТО ЛЮ ДЗІ КА ЖУЦЬ

«МС»:
 — У якіх кі рун ках вы ба чы це перс пек-
ты ву раз віц ця рэ гі ё на?

Глеб ЛА ПІЦ КІ, ге не раль ны ды рэк тар 
Між на род на га фес ты ва лю мас тац-
тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску»:

— Рэ гі ён, ка неш не, мо жа раз ві вац-
ца ў роз ных кі рун ках, па чы на ю чы ад 
сель скай гас па дар кі, за кан чва ю чы 

куль ту рай. І, ка лі га ва рыць пра раз віц-
цё Пры дзвін ска га краю ў сфе ры куль ту ры, 

ка неш не ж, га во рым пра наш «Сла вян скі ба зар».
Сён ня як раз мы па чы на ем про даж бі ле таў. Сё ле та ды-

рэк цыя пры клад вае вя лі кія на ма ган ні, да рэ чы, як і ра ней, 
каб з'яў ля лі ся но выя прад стаў лен ні. На прык лад, ля до выя 
шоу, КВЗ-кан цэр ты, ме ра пры ем ствы для дзят вы і ін шае.

Мы плён на пра цу ем з на шы мі парт нё ра мі, каб усе лю-
дзі, не за леж на ад уз рос ту, змаг лі для ся бе знай сці неш та 
ці ка вае на фес ты ва лі. І ро бім мно гае, каб «Сла вян скі ба зар» 
стаў не толь кі куль тур ным, але і ту рыс тыч ным пра дук там.

У наш час ак тыў на раз ві ва ец ца па дзей ны ту рызм. І мы 
хо чам, каб у яго рам ках наш фэст стаў асноў най па дзе яй, 
якая бу дзе пры цяг ваць лю дзей — тых, хто жы ве на Ві цеб-
шчы не, і тых, хто пры яз джа е ў наш цу доў ны рэ гі ён.

Іры на ВО РА НА ВА, ды рэк тар уста но-
вы куль ту ры «Му зей Мар ка Ша га ла 

ў Ві цеб ску»:

— Лі чу, што ў су вя зі з ад ме най віз 
на 30 дзён для ін ша зем цаў, у Ві цеб-
шчы ны, як і ў цэ лым Бе ла ру сі, доб ры 

па тэн цы ял раз віц ця ў ту рыс тыч ным кі-
рун ку.
На конт бяз ві зу: за ўва жы ла, што му зей 

наш ста ла па аў то рках і се ра дах на вед ваць больш нем цаў 
і га ланд цаў. На пэў на, гэ та звя за на з ад па вед ны мі авія рэй-
са мі ў ста ліч ны аэ ра порт. Пры гэ тым, да рэ чы, куп ля юць 
бі ле ты да нас не ў скла дзе ту рыс тыч ных груп, а пры хо дзяць 
не каль кі ча ла век або па ад ным...

А вось кі тай скіх ту рыс таў па куль не так мно га, як ха-
це ла ся б. Ка лі ле тась уся го ў нас бы ло ка ля 36,7 ты ся чы 
на вед валь ні каў, ся род якіх 70 % — ін ша зем цы, з іх толь кі 
90 кі тай цаў!

Мы па ста ра лі ся, каб ін фар ма цыю пра му зей мож на бы ло 
ад шу каць у ін тэр нэ це і на кі тай скай мо ве. І ў ту рыс тыч най 
рэ клам най дру ка ва най пра дук цыі, якая бяс плат на рас-
паў сюдж ва ец ца ў га тэ лях і гэ так да лей, для нас, ка неш не, 
заў сё ды ёсць мес ца.

Без умоў на, імя Ша га ла ва біць у Пры дзвін скі край мно гіх. 
І «ша га лаў скі ту рызм», я ўпэў не ная, з кож ным го дам бу дзе 
ўсё больш за па тра ба ва ны і па пу ляр ны.

Ве даю, што аб мяр коў ва ец ца перс пек ты ва да зво лу на-
вед ваць Бе ла русь без ві зы не толь кі праз На цы я наль ны 
аэ ра порт. Як вя до ма, на ша воб ласць мя жуе з Лат ві яй і 
Літ вой. Дык на вош та ля цець жы ха рам гэ тых кра ін у Мінск, 
ка лі мя жа по бач? Праз су се дзяў і па ля кам, на прык лад, да 
нас пра сцей пры ехаць це раз аў та ма біль ныя пунк ты про-
пус ку...

Ігар ЕШЧАН КА, в. а. ка мер цый-
на га ды рэк та ра Ар шан ска га льно-
кам бі на та:

— Па коль кі Ор ша ва ўсёй краі -
не аса цы ю ец ца са льном, я ба чу 
пры яры тэ там раз віц цё пе ра пра-
цоў кі і куль ту ры льна вод ства ў на-
шым рэ гі ё не. Гэ тая сфе ра гіс та рыч на скла-
ла ся, яе трэ ба раз ві ваць. Нам ёсць з ка го браць прык лад і 
ў ка го ву чыц ца. Скажам, у Бель гіі, якая знач на мен шая за 
Бе ла русь (уся Бель гія па па ме рах, як на ша Ві цеб ская воб-
ласць), але эка на міч на больш раз ві тая кра і на. У бель гій-
скім го ра дзе Корт рэйк ёсць му зей іль ну. Гэ та пад крэс лі вае 
асаб лі вае стаўленне жы ха роў да куль ту ры зем ля роб ства, 
вы твор час ці. І гэ та па каз чык та го, што кра і на за ха ва ла куль-
ту ру ра бо ты са льном. У нас, на жаль, гэ та га ня ма. Прэ зі-
дэнт ска заў, што лён — куль ту ра па лі тыч ная. Та му за да ча 
вы пра ца ваць та кое ж стаўленне ўскла да ец ца не толь кі на 
наш кам бі нат і край, а і на ўсю кра і ну. Што да ты чыц ца 
ўсёй Ві цеб скай воб лас ці, ад зна чу ту рызм як перс пек тыў-
ную сфе ру.

Жан на АКУ ЛА, стар шы ня 
Мя жан ска га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў:

— На мой по гляд, перс пек ты ву 
ўяў ляе ту рызм. Брас лаў шчы на — гэ та 
пры го жыя мяс ці ны, пры ро да, раз на-
стай ныя ме ра пры ем ствы. Ту рыс тыч ны 
біз нес трэ ба раз ві ваць і ў сфе ры аб слу гоў ван ня. Мы пры-
гра ніч ны з Літ вой, Лат ві яй рэ гі ён. Шмат за меж ных гас цей 
ад туль пры яз джае, та му шмат ува гі трэ ба ад да ваць доб ра-
ўпа рад ка ван ню. У мно гіх на шых мяс цо вых жы ха роў там жы-
вуць род ныя. Спры яе і тое, што як у пры гра ніч на га рэ гі ё на, 
на Брас лаў шчы не спро шча ны ві за вы рэ жым. Да та го ж, на 
тэ ры то рыі на ша га сель са ве та пра цуе ка ля 20 аг ра ся дзіб. Гэ та 
так са ма пры цяг вае гас цей з на шай кра і ны і за меж жа.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ДЭ МА ГРА ФІЯ

Га лоў нае — 
якасць ака зан ня 

ме ды цын скай 
да па мо гі

На Ві цеб шчы не за апош нія сем га доў 
ча ка ная пра цяг ласць жыц ця па вя лі чы ла ся 
на 4,2 го да і да сяг ну ла 73,7 го да. Да рэ чы, 
ад па вед ныя тэм пы вы шэй шыя за ся рэд не-
рэс пуб лі кан скія. Ка э фі цы ент смя рот нас ці 
ле тась стаў най леп шым за апош нія 25 га доў. 
Пра гэ та «МС» рас ка заў на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ахо вы зда роўя Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма, член Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Юрый 
ДЗЯР КАЧ.


