
30 лістапада 2018 г.АБ’ЕКТЫЎ4

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

І гэ ты не вя ліч кі ка лек тыў з 14 ча-

ла век ро біць сваю ра бо ту як след. 

Пра апош няе свед чаць знеш ні вы-

гляд ста рых, спа кой ная ат мас фе-

ра, ад сут насць спе цы фіч на га па ху 

ў па ла тах, дзе боль шасць лю дзей 

ля жа чыя. Га лі на Па лі шчук сва ім 

ка лек ты вам га на рыц ца. Мно гія 

з са ні та рак і сяс цёр ужо на пен-

сіі, ад пра ца ваў шы столь кі га доў 

ме ды ка мі, не рас тра ці лі спа га ду 

да лю дзей. Іх не трэ ба кож ны раз 

кант ра ля ваць.

Бо тут спе цы фіч ныя ўмо вы. 

Ста рых па трэб на да гле дзець, ча-

сам як ма лых дзя цей. Вось за сту-

пае Ган на Мі хай лаў на Хва шчо ва 

на нач ную зме ну, яна спа чат ку ўсе 

не аб ход ныя ма ні пу ля цыі зро біць, а 

по тым па цы ен там но гі па па рыць, 

ног ці па аб стры гае. Для кож на га 

доб рае сло ва зной дзе. У ін шых су-

пра цоў ні каў свае па ды хо ды. Тут 

ня рэд ка бы вае, ка лі адзі но кім, 

тым, ка му зу сім не пры но сяць пе-

ра дач, ча сам кла дуць у ха ла дзіль-

нік неш та да маш няе, маў ляў, і вам 

пе рад алі, ка лі вы спа лі.

АДЗІ НО КІЯ
Най больш на сель ні каў гэ тай 

баль ні цы лю дзі адзі но кія, тыя, у 

ка го ня ма дзя цей. Та кія, на прык-

лад, як Ма рыя Фё да раў на Се ра-

да з За мшан. Яна тра пі ла сю ды 

ра зам з бра там. Абое адзі но кія, 

сем' яў не ства ры лі. Брат і па мёр у 

гэ тай баль ні цы лі та раль на на ру-

ках у сяст ры. А Ма рыя Фё да раў на 

без на гі, га ды два та му ёй зра бі лі 

апе ра цыю. Яна ста ра ец ца ру хац-

ца, каб не ля жаць зу сім. Ах вот на 

ўсту пае ў раз мо ву, ра ду ец ца кож-

най маг чы мас ці з кімсьці па га ва-

рыць. По бач на тум бач цы ля жыць 

ра ён ная га зе та, ба буль ка ці ка віц-

ца мяс цо вы мі на ві на мі. Жан чы на 

рас каз вае пра свае бе ды, не зайз-

дрос ны лёс, але раз ва жае ні бы 

ко ла саў ская ста рож ка з ра ма на 

«На ро ста нях»: «Жы ве ча ла век, 

бо жы вы ў зям лю не па ле зеш».

Са ні тар ка Ла ры са Ге ра сі мук, 

якая прый шла да па маг чы апра-

нуц ца Ма рыі Фё да раў не, ад зна-

чы ла по тым, што гэ тая па цы ент ка 

ад на з са мых адэкватных. Мно гія, 

на жаль, не ўсве дам ля юць рэ аль-

насці, не ка то рыя на ват не ве да-

юць, дзе яны зна хо дзяц ца.

СА ЛА МЯ НЫЯ ЎДО ВЫ 
І ЎДАЎ ЦЫ

Га лі на Іва наў на за зна чае, што 

ўжо не каль кі ча ла век прай шло 

праз іх баль ні цу з па доб ны мі 

жыц цё вы мі гіс то ры я мі. Па чы на-

ла ся пры клад на ад ноль ка ва. Жыў 

у вёс цы амаль што пры га жун, 

вя сё лы і зу ха ва ты муж чы на, на 

пра цы не апош ні, жан чын лю біў. 

І ў ней кі мо мант сы шоў з сям'і да 

дру гой, там жыў на пра вах пры ма-

ка, без уся ля кіх фар маль нас цяў. 

Ну і жыў, зда ва ла ся б, ня дрэн на, 

па куль пра ца ваў па гас па дар-

цы, зар пла ту пры но сіў. Усё бы ло 

доб ра і за да валь ня ла абод ва ба-

кі. А по тым гэ та гра ма дзян ская 

жон ка па мі рае, і яе дзе ці да юць у 

леп шым вы пад ку не каль кі дзён на 

збо ры і ад' езд. А ка лі ехаць ня ма 

ку ды і зда роўе не над та, па доб-

ная баль ні ца мо жа быць вый сцем. 

Ёсць яшчэ адзін ва ры янт раз віц ця 

па дзей, на ват больш ра ды каль ны. 

Ка лі ча ла век па чы нае хва рэць, 

яго гра ма дзян ская жон ка прос та 

вы га няе з ха ты. Адзін з та кіх не ба-

рак і пра жы вае за раз у на зва най 

баль ні цы.

Пры га да ла ся даў няя су стрэ ча 

з жан чы най — кі раў ні ком ад на го 

вяс ко ва га прад пры ем ства з пе ра-

важ на муж чын скім ка лек ты вам. 

Яна са сме хам рас каз ва ла, што 

на ўсіх свя точ ных не фар маль ных 

ме ра пры ем ствах яна не пра мі нае 

даць та кі на паў жар тоў ны на каз: 

«Не бе гай це за ма ла ды мі жан-

чы на мі, піль нуй це ся жо нак! Тыя, 

што бе га юць, зда ра ец ца, пад 

пло там шлях за кан чва юць». У гэ-

тым жар це, зга дзі це ся, ёсць до ля 

праў ды.

БАЦЬ КІ І ДЗЕ ЦІ
Яшчэ больш шка да тых па цы-

ен таў баль ні цы, у якіх ёсць дзе ці. 

За раз не ка жу пра та кіх дзя цей, 

якія са мі вя дуць аса цы яль ны лад 

жыц ця і не мо гуць быць апо рай на 

ста рас ці га доў. Ёсць пэў ная част-

ка лю дзей, якія па аб' ек тыў ных 

пры чы нах не мо гуць да гля даць 

ста рых баць коў. На прык лад, са мі 

яшчэ не на пен сіі, а ста ро га ча-

ла ве ка нель га па кі нуць ад на го ў 

ква тэ ры, бо ў яго дэ мен цыя, ён 

мо жа ўклю чыць газ аль бо вый-

сці ў акно ці бал кон ныя дзве ры. 

Ча сам дзе ці ка жуць: «Бу дзем ад-

да ваць пен сію і яшчэ столь кі ж 

пла ціць, толь кі да гля дзі це баць ку 

ці ма ці ва ўста но ве».

І яшчэ ад ну ка тэ го рыю лю дзей 

ба чы лі ў сва іх сце нах ра бот ні кі гэ-

тай баль ні цы. У іх вы пад ку бы ло, 

што жон ка хо ча да гля даць сваю 

ма ці до ма, а муж — ка тэ га рыч на 

су праць. І пы тан не ста іць ру бам: 

аль бо це шча ў ква тэ ры, аль бо раз-

вод. Бы вае, вя до ма, і на ад ва рот, 

жон ка на па рог не пус кае ста рую 

і хво рую свяк роў.

Тут мож на хі ба ма ла дым па-

ра іць, каб пры гля да лі ся ад но да 

ад на го яшчэ да вя сел ля. Вось 

вам тэст на спа га ду: за мест на-

вед ван ня за баў ляль най уста но вы 

за пра сі це кан ды да та ў су жэн цы ў 

баль ні цу сяст рын ска га до гля ду з 

фрук та мі і са лод кі мі па да рун ка мі. 

Па яго рэ ак цыі на га рот ную ста-

расць мож на мно гае зра зу мець. 

З'я віц ца на го да па га ва рыць на гэ-

тую тэ му.

І дру гая вы сно ва, што па доб ныя 

ўста но вы трэ ба раз ві ваць. Асаб-

лі ва для тых, хто мо жа за пла ціць, 

па він ны быць да мы са ста рэ лых 

больш вы со ка га ўзроў ню, чым ця-

пе раш нія баль ні цы сяст рын ска га 

до гля ду, та кія, ку ды б па жы лыя 

лю дзі не ба я лі ся тра піць.

ВА ЛАН ЦЁ РЫ 
І МЕ ЦЭ НА ТЫ

Аў та ра гэ тых рад коў за пра сі ла 

ў Вя лі ка рыц кую баль ні цу стар-

шы ня Ма ла рыц кай ра ён най ар га-

ні за цыі Бе ла рус ка га фон ду мі ру 

Люд мі ла Бурш тын. Люд мі ла Вік та-

раў на ра зам са сва і мі ак ты віс та мі 

ча сам бы ва юць у гэ тай уста но ве. 

Яны пры во зі лі сю ды коў дры, па-

сцель ную бя ліз ну, ін шыя па да рун-

кі. Пры яз джа юць і на свя ты, каб 

пад тры маць па цы ен таў баль ні цы, 

даць зра зу мець ста лым лю дзям, 

што пра іх не за бы ла ся гра мад-

ства, іх пом няць. За раз Люд мі ла 

Вік та раў на сумесна з аб лас ным 

кі раў ніц твам ад дзя лен ня Фон ду мі-

ру ак тыў на зай ма юц ца по шу ка мі 

спе цы яль на га пры ста са ван ня для 

ку пан ня ля жа чых лю дзей. Спа дзя-

юц ца, што за ме сяц-дру гі ўдас ца 

на быць па трэб ную рэч. Ця пер жа 

ра бот ні цы баль ні цы ча сам уча ты-

рох ня суць хво ра га ў ван ну. Са мі 

нема ла дыя, спі ны ба ляць. Для іх 

та кое крэс ла бы ло б як зна ход ка.

Нель га ска заць, што ў баль ні цу 

ні хто не пры хо дзіць. І свя тар мяс-

цо вы за зі рае, і ста рэй шыя школь-

ні кі, як ужо га ва ры ла ся, прад стаў-

ні кі гра мад скіх ар га ні за цый з ра-

ё на. Але та кія ві зі ты вы гля да юць 

як ра за выя ак цыі. А так, каб бы лі 

па ста ян ныя на вед валь ні кі, у нас 

ні бы і не пры ня та. У Вя лі кай Ры-

це, не ма лым на се ле ным пунк це, 

і су сед ніх вёс ках шмат, на прык-

лад, пен сі я не раў ак тыў на га ўзрос-

ту, ёсць пяр віч кі асоб ных гра мад-

скіх ар га ні за цый. Але да сель скай 

мяс цо вас ці па ве вы ва лан цёр ска га 

ру ху да хо дзяць ма руд на. І дар ма. 

Ні хто ні ад ча го не за стра ха ва ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ма ла рыц кі ра ён.

ВО СЕНЬ ЖЫЦ ЦЯ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ён так са ма ад зна чыў, што ся род да па мог 

для сем' яў з дзець мі не ма лую част ку скла да-

юць вы пла ты сем' ям, якія вы хоў ва юць дзя цей-

ін ва лі даў. «Акра мя та го, ле тась бы ла да дзе на 

маг чы масць пра ца ваць на паў стаў кі баць кам, 

якія ажыц цяў ля юць до гляд дзі ця ці-ін ва лі да», — 

да даў на мес нік мі ніст ра. Да рэ чы, з 31,7 ты ся чы 

дзя цей-ін ва лі даў ва ўзрос це да 18 га доў толь-

кі 650 зна хо дзяц ца ў ін тэр на тных уста но вах. 

Пе ра важ ная боль шасць, па вод ле слоў Аляк-

санд ра Ру ма ка, вы хоў ва ец ца ў сем' ях, у хат ніх 

умо вах.

Мно гія, атры маў шы ін ва лід насць, тым не 

менш хо чуць пра цяг ваць пра ца ваць, імк нуц ца 

рэа лі за ваць свой па тэн цы ял — кры ху больш 

за 86 ты сяч лю дзей з ін ва лід нас цю пра цу юць. 

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра пра цы і са цы яль-

най аба ро ны, у Бе ла ру сі ство ра на ад па вед ная 

за ка на даў чая ба за, якая вы зна чае па лі ты ку 

за ня тас ці для гэ тай ка тэ го рыі.

Так, для лю дзей з ін ва лід нас цю пры пры ёме 

на ра бо ту не ўста наў лі ва ец ца вы пра ба валь ны 

тэр мін, у іх ёсць маг чы масць прай сці пе ра на-

ву чан не, атры маць но вую пра фе сію. Най маль-

ні кам кам пен су юц ца вы дат кі на аб ста ля ван не 

ра бо чых мес цаў для ін ва лі даў. Так са ма лю бы 

ча ла век з асаб лі вас ця мі раз віц ця пры жа дан ні 

мо жа атры маць суб сі дыю на ар га ні за цыю сва-

ёй спра вы.

«Ця пер ня ма та ко га па няц ця, як ра бо чая або 

не ра бо чая гру па ін ва лід нас ці, — за явіў ды рэк-

тар РНПЦ ме ды цын скай экс пер ты зы і рэ абі-

лі та цыі Ва сіль СМЫ ЧАК. — Ча ла век з лю бой 

гру пай мо жа пра ца ваць пры жа дан ні і ад сут-

нас ці су праць па ка зан няў да та го або ін ша га 

ро ду дзей нас ці».

— Ка лі ра ней па вы ні ках аб сле да ван ня 

вы зна ча ла ся, кім мо жа пра ца ваць ча ла век з 

ін ва лід нас цю, што ўсклад ня ла вы бар пра фе-

сій, то ця пер мы пай шлі на тое, каб пра гра ма 

вы яў ля ла, якая пра ца про ці па ка за ная ча ла-

ве ку з улі кам яго за хвор ван ня, — рас тлу-

ма чыў Аляк сандр 

Ру мак.

У пер шым квар-

та ле на ступ на га 

го да бу дзе ство ра-

на но вая ін ды ві ду-

аль ная пра гра ма 

рэ абі лі та цыі ін ва-

лі да — ця пе раш нія 

пра цу юць не да стат-

ко ва доб ра. «Ёсць 

да ру чэн не рас пра-

ца ваць но вую ін ды ві ду аль ную пра гра му рэа-

бі лі та цыі, уз гад ніць яе з усі мі за ці каў ле ны мі 

мі ніс тэр ства мі і ве дам ства мі, а так са ма гра-

мад скі мі аб' яд нан ня мі ін ва лі даў. Акра мя та го, 

упер шы ню ў Бе ла ру сі бу дзе пры ня тая і ўка ра-

нё ная ін ды ві ду аль ная пра гра ма рэ абі лі та цыі 

і абі лі та цыі дзі ця ці-ін ва лі да. Сён ня асоб най 

та кой пра гра мы ў нас ня ма», — ска заў Ва сіль 

Смы чак.

Свят ла на БУСЬ КО.

ДА РОЎ НЫХ МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ
«Ця пер ня ма 
та ко га па няц ця, 
як ра бо чая 
або не ра бо чая 
гру па ін ва лід нас ці. 
Ча ла век 
з лю бой гру пай 
мо жа пра ца ваць».

Га лі на ПА ЛІ ШЧУК.

Са ні тар ка Ла ры са ГЕ РА СІ МУК 
і па цы ент ка Ма рыя СЕ РА ДА.

Добрая навінаДобрая навіна

ДРУЖ НЫЯ 
І ПА ЗІ ТЫЎ НЫЯ

Бе ла ру сы 
за ня лі 2-е мес ца 

ў агуль ным за лі ку 
Па ра дэль фій скіх 
гуль няў — 2018 

і за ва я ва лі Гран-пры 
ў на мі на цыі 

«Ва каль нае мас тац тва»
Ня даў на ў ра сій скім Іжэў ску 

(Уд мур ція) за вяр шы лі ся Дру гія 

між на род ныя Па ра дэль фій скія 

гуль ні — маш таб ныя ін клю зіў-

ныя твор чыя спа бор ніц твы для 

лю дзей з ін ва лід нас цю, якія 

прад стаў ля лі 22 кра і ны све-

ту. Вель мі ўда лым быў удзел 

у ме ра пры ем стве бе ла рус-

кай дэ ле га цыі: як рас ка за ла 

На тал ля ЗА ДЗЯР КОЎ СКАЯ, 

на чаль нік упраў лен ня куль-

ту ры і на род най твор час ці 

Мі ніс тэр ства куль ту ры, пры 

не па срэд най фі нан са вай пад-

трым цы яко га ажыц цяў ля ла ся 

гэ та па езд ка, у не афі цый ным 

«ме даль ным за лі ку» на ша кра-

і на за ня ла 2-е мес ца па коль-

кас ці атры ма ных уз на га род, 

са сту піў шы толь кі Кі таю.

Ця гам тыд ня больш як 1,5 ты-

ся чы ўдзель ні каў вы сту па лі ў 

29 на мі на цы ях па 8 ві дах мас-

тац тва: му зыч нае, вы яў лен чае, 

аў ды я ві зу аль нае, тэ ат раль нае, 

ха рэа гра фіч нае, цыр ка вое, лі-

та ра ту ра і жэс та вая пес ня. Так-

са ма ў ме жах Гуль няў пра хо-

дзі лі тэ ма тыч ныя між на род ныя 

на ву ко ва-прак тыч ныя кан фе-

рэн цыі, ад бы ва лі ся шмат лі кія 

се мі на ры, твор чыя су стрэ чы 

і май стар-кла сы (на прык лад, 

бе ла рус кі па ра а лім пі ец, біз нес-

мен, май стар спор ту і ўдзель нік 

на цы я наль най па ра а лім пій скай 

ка ман ды па пла ван ні Аляк сей 

Та лай шмат су стра каў ся са 

школь ні ка мі і сту дэн та мі, за ра-

джаў ап ты міз мам і жыц ця люб-

ствам асаб лі вых вы ха ван цаў 

цэнт ра са цы яль на га прад зю сі-

ра ван ня «Жу ра вей нік»).

На род ны муж чын скі ва каль-

ны гурт «Хо рус», які вось ужо 

13 га доў дзей ні чае на прад-

пры ем стве «Элект» Бе ла рус-

ка га та ва рыст ва ін ва лі даў па 

зро ку, прад стаў ляў на Дру гіх 

Па ра дэль фій скіх гуль нях ва-

каль нае мас тац тва. Квар тэт 

вы кон ваў два му зыч ныя ну-

ма ры: «Бе лая Русь ты мая» і 

па пу ры, скла дзе нае з пе сень 

са вец кіх кам па зі та раў. І, ня-

гле дзя чы на сур' ёз ную кан-

ку рэн цыю — больш як 100 

удзель ні каў — атры маў Гран-

пры! «Гэ та без умоў на важ ны і 

важ кі вы нік, — ад зна чае кі раў-

нік ка лек ты ву Ігар Кец кін, — 

бо ў сва ёй сіс тэ ме Бе ла рус-

ка га та ва рыст ва ін ва лі даў па 

зро ку мы шмат ра зоў зай ма-

лі пер шыя мес цы на роз ных 

кон кур сах, але пры знан не на 

між на род ным уз роў ні, вы ступ-

лен не на ад ной сцэ не з та кі мі 

ар тыс та мі, як «Бу ра наў скія 

ба бу лі», Дыя на Гурц кая — гэ-

та бы ла но вая пры ступ ка. Без 

ліш няй сціп лас ці ска жу, што 

ўся Уд мур ція за гэ тыя дні за ка-

ха ла ся ў ма іх хлоп цаў».

Акра мя та го, ар га ні за та-

ры Гуль няў на зва лі бе ла ру саў 

«Са май па зі тыў най і друж най 

ка ман дай удзель ні каў».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


