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У Бе ла ру сі пра жы вае больш за 568 ты сяч лю дзей 

з ін ва лід нас цю, з іх амаль 32 ты ся чы скла да юць 

дзе ці да 18 га доў. Мно гія з гэ тых лю дзей ма юць 

па трэ бу ў тэх ніч ных срод ках рэ абі лі та цыі. 

Якім чы нам іх мож на атры маць і ці ма юц ца льго ты 

па іх апла це, нам рас ка за лі ў Мі ніс тэр стве пра цы 

і са цы яль най аба ро ны.

Пра тэз на-ар та пе дыч ныя і ін шыя срод кі рэ абі лі та цыі 

знач на аб ляг ча юць жыц цё лю дзям з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі. Уся го ў Дзяр жаў ны рэ естр тэх ніч ных срод каў 

са цы яль най рэ абі лі та цыі ўва хо дзяць 72 па зі цыі — крэс-

ла-ка ляс ка з элект ра пры во дам, апор ны кій, спе цы яль ны 

су праць про леж не вы мат рац, пра тэ зы верх ніх і ніж ніх ка-

неч нас цяў, бан даж ныя вы ра бы, слы ха выя апа ра ты і мно-

гія ін шыя прад ме ты. За бес пя чэн не імі лю дзей, якія ма юць 

та кую па трэ бу, пра во дзіц ца па за яў ным прын цы пе.

КУ ДЫ ЗВЯР ТАЦ ЦА?
Па трэ бу ў тэх ніч ных срод ках рэ абі лі та цыі для ча ла ве-

ка вы зна чае ме ды ка-рэ абі лі та цый ная экс перт ная ка мі сія 

(МРЭК) аль бо ўра чэб на-кан суль та тыў ная ка мі сія (УКК).

Для за бес пя чэн ня срод ка мі рэ абі лі та цыі не аб ход на звяр-

нуц ца з за явай у мяс цо вы ор ган па пра цы, за ня тас ці і са цы-

яль най аба ро не, прад ста віў шы на ступ ныя да ку мен ты:

— ін ды ві ду аль ную пра гра му рэ абі лі та цыі аль бо за клю-

чэн не УКК;

— да ку мент, які свед чыць асо бу;

— па свед чан не аб на ра джэн ні дзі ця ці і паш парт ад на го 

з баць коў пры за бес пя чэн ні срод ка мі рэ абі лі та цыі дзі ця ці-

ін ва лі да ва ўзрос це да 16 га доў;

— па свед чан не (укла дыш да яго) для гра ма дзян, якія 

ма юць пра ва на льго ты;

— пра цоў ную кніж ку (пры не аб ход нас ці).

Да рэ чы, не ўсе срод кі рэ абі лі та цыі мож на атры маць у 

ор га нах са цы яль най аба ро ны. Па мы лі цы, пра тэ зы і ар тэ зы 

верх ніх і ніж ніх ка неч нас цяў і ту ла ва, эк зап ра тэ зы ма лоч-

най за ло зы з лі фа мі, ар та пе дыч ны абу так і не ка то рыя ін-

шыя срод кі рэ абі лі та цыі прый дзец ца звяр тац ца ў Бе ла рус кі 

пра тэз на-ар та пе дыч ны ад наў лен чы цэнтр у Мін ску ці ў яго 

фі лі ялы ў рэ гі ё нах.

Каб лю дзям з ін ва лід нас цю І, ІІ гру пы і дзе цям-ін ва лі дам 

вы дзе лі лі слы ха выя апа ра ты, кан такт ныя лін зы, лу пы, тэст-

па лос кі для вы зна чэн ня ўзроў ню цук ру ў кры ві, глю ко метр 

ці ін су лі на выя шпры цы, не аб ход на звяр тац ца ў мяс цо выя 

ор га ны ахо вы зда роўя.

Бы ва юць вы пад кі, ка лі ін ва лі ду скла да на са ма стой на 

пры ехаць і па даць да ку мен ты. За яго гэ та мо гуць зра біць 

сва я кі. А на дом да адзі но ка га ча ла ве ка мо жа быць на-

кі ра ва ны са цы яль ны ра бот нік, які пры ме за яву. Акра мя 

та го, ін ва лі ды І гру пы і ін ва лі ды-ка ля сач ні кі для атры ман ня 

срод каў рэ абі лі та цыі ма юць пра ва бяс плат на ска рыс тац ца 

са цы яль ным так сі.

ШТО НА КОНТ АПЛА ТЫ?
Срод кі рэ абі лі та цыі мо гуць вы дзя ляц ца бяс плат на, а 

так са ма на льгот ных умо вах — з апла тай 20, 25 і 50 пра цэн-

таў кош ту. Так са ма ма юц ца пэў ныя ка тэ го рыі гра ма дзян, 

якія па він ны на бы ваць срод кі рэ абі лі та цыі за поў ны кошт 

у ар га ні за цыі-вы твор цы або ў ар га ні за цыі, якая ганд люе 

імі. Умо вы апла ты ў кож ным кан крэт ным вы пад ку лепш 

удак лад ніць у ра ён ным упраў лен ні па пра цы, за ня тас ці і 

са цы яль най аба ро не (у ста лі цы — у ра ён ным упраў лен ні 

са цы яль най аба ро ны).

ТЭР МІН ВЫ КА РЫ СТАН НЯ
Важ на па мя таць, што срод кі тэх ніч най рэ абі лі та цыі ма-

юць свой тэр мін вы ка ры стан ня. Так, на прык лад, для па ка-

ё вых ка ля сак гэ ты тэр мін скла дае пяць га доў, для пра гу-

лач ных — ча ты ры га ды. Для мно гіх з іх пра ду гле джа на маг-

чы масць ра мон ту — на пра ця гу го да з мо ман ту атры ман ня 

за бяс печ ва ец ца га ран тый ны ра монт. Па за кан чэн ні гэ та га 

тэр мі ну ор га ны са цы яль най аба ро ны яшчэ раз бяс плат на 

ад ра ман ту юць сро дак тэх ніч най рэ абі лі та цыі.

У вы пад ку ка лі тэр мін экс плу а та цыі срод ку рэ абі лі та-

цыі не мі нуў, але ў ча ла ве ка змя ні лі ся ант ра па мет рыч ныя 

па ра мет ры, па леп шыў ся аль бо па гор шыў ся стан зда роўя, 

у вы ні ку ча го не маг чы ма вы ка рыс тоў ваць на яў ны сро дак 

рэ абі лі та цыі, пры на яў нас ці ін ды ві ду аль най пра гра мы рэабі-

лі та цыі ін ва лі да ці за клю чэн ня УКК маг чы ма вы да ча но ва га. 

Пры гэ тым вы да дзе ны ра ней сро дак рэ абі лі та цыі трэ ба 

бу дзе вяр нуць.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

Як атры маць тэх ніч ныя срод кі рэ абі лі та цыі?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Ка лі не зда ро выя пры кме ты 

зной дуц ца, ад па вед ны да ку мент 

на кі ру юць у ор га ны аду ка цыі, дзе 

яго вы ву чаць і пра ана лі зу юць, ад-

нак гэ та не азна чае аў та ма тыч на-

га пры сва ен ня сям'і ста ту су СНС. 

Пе да го гі па він ны ад рэ ага ваць 

на сіг нал і пра вес ці «са цы яль нае 

рас сле да ван не» — та кое дзе ян не 

як тэр мін упер шы ню за ма ца ва лі 

за ка на даў ча ў па ста но ве № 22. 

Аб ста ноў ку ў сям'і па він ны пра ве-

рыць ця гам 15 дзён.

Жа дан не вы пра віц ца 
ві та ец ца

Рас сле да ван нем бу дуць зай-

мац ца не ад ны толь кі пе да го гі, а 

і ін шыя ор га ны, што па він ны аба-

ра няць пра вы і ін та рэ сы дзя цей. 

Вы ні кі рас сле да ван ня раз гле дзяць 

на па ся джэн ні са ве та ўста но вы 

аду ка цыі па пра фі лак ты цы зла-

чын стваў і пра ва па ру шэн няў не-

паў на лет ніх, каб вы нес ці вер дыкт 

пра на яў насць са цы яль на не бяс-

печ ных кры тэ ры яў.

Пры гэ тым на па ся джэн не аба-

вяз ко ва за про сяць баць коў, каб 

яны не толь кі ве да лі, але і чу лі, 

што ад бы ва ец ца ў да чы нен ні да 

іх сям'і. І тут ужо ім вы ра шаць: ці 

пры маць ме ры па вы праў лен ні, ці 

не мя няць сваё стаў лен не да жыц-

ця і дзя цей.

— У мно гім зы хо дзя чы з жа дан-

ня і ад ка зу баць коў са вет пра фі-

лак ты кі вы ра шае: на кі ра ваць ма-

тэ ры я лы аб пры знан ні дзі ця ці тым, 

якое апы ну ла ся ў СНС, у ка ар ды-

на цый ны са вет, ство ра ны вы кан-

ка мам у кож най мяс цо вас ці, або 

на кі ра ваць баць коў па ака зан не 

са цы яль най да па мо гі ў ад па вед ны 

дзярж ор ган, — за ўва жы ла Але на 

Сі ма ко ва. — Пры гэ тым баць кі па-

він ны са мі на пі саць за яву ў дзяр-

жаў ны ор ган, які аказ вае са цы яль-

ныя па слу гі, каб атры маць іх. Гэ та 

так са ма но вая маг чы масць, за ма-

ца ва ная за ка на даў ча для баць коў, 

якія жа да юць пра явіць ак тыў ную 

жыц цё вую па зі цыю і га тоў насць 

ства рыць для дзі ця ці нар маль ныя 

ўмо вы жыц ця. Та кім чы нам яны ўжо 

пры ма юць ме ры, каб іх сям'ю не 

пры зна лі ў СНС.

Дру гая маг чы масць са ма стой на 

вы ра шыць, вы праў ляц ца ці не, да-

ец ца баць кам пад час па ся джэн ня 

ка ар ды на цый на га са ве та — там 

пры ма ец ца ра шэн не аб за ма ца-

ван ні за ма лы мі ста ту су СНС і 

за цвяр джэн ні комп лек су ме ра-

прыем стваў, скі ра ва ных на ства-

рэн не спры яль на га ася род ку для 

дзя цей. Праў да, пры гэ тым у сям'і 

бу дуць пра хо дзіць так са ма і кант-

роль ныя ме ра пры ем ствы.

Уся гэ тая ра бо та да ты чыц ца 

вы пад каў, ка лі дзі ця па кі да юць 

у сям'і і не пры зна юць яго тым, 

ка му па тра бу ец ца аба ро на дзяр-

жа вы. Но вая па ста но ва скі ра ва на 

ме на ві та на ўдас ка на лен не ра бо ты 

без ада бран ня ма лых з сем' яў.

— Больш дак лад ная, яс ная, 

зра зу ме лая, з пэў на вы зна ча ным 

па рад кам ра бо та на эта пе пры-

знан ня дзя цей ты мі, якія апы ну лі ся 

ў СНС, да зво ліць зра біць ада бран-

не ма лых з сям'і мі ні маль ным, — 

да да ла прад стаў ні ца мі ніс тэр ства 

аду ка цыі. — Па да ных на ка нец 

мі ну ла га го да, да рэ чы, у па раў-

нан ні з 2010-м удвая змен шы ла ся 

коль касць дзя цей, баць кі якіх па-

збаў ле ны пра воў на ма лых.

Ме ды цын скія кры тэ рыі
Пры рас пра цоў цы па ста но вы 

№ 22 уліч ва лі ся так са ма фак ты 

не аб грун та ва на га пры знан ня дзя-

цей ты мі, якія апы ну лі ся ў СНС, і 

ты мі, ка му па тра бу ец ца аба ро на 

дзяр жа вы, у тым лі ку і на пад ста ве 

за клю чэн няў ура чэб ных ка мі сій.

— На мес цах не заўж ды пра-

віль на трак та ва ла ся Ін струк цыя 

№ 47, якой кі ра ва лі ся так са ма і 

су пра цоў ні кі ахо вы зда роўя пры 

вы яў лен ні пры кмет СНС, — за ўва-

жы ла Ган на КО ТА ВА, га лоў ны 

па за штат ны спе цы я ліст Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя па ам-

бу ла тор на-клі ніч най да па мо зе 

дзе цям. — На шы ра бот ні кі пры 

ака зан ні да па мо гі до ма звяр та лі 

ўва гу на ся мей на-бы та выя ўмо вы, 

якія маг лі свед чыць пра іс на ван не 

па тэн цый на дрэн на га ста но ві шча 

для ця жар нас ці або жыц ця і зда-

роўя не паў на лет ня га.

Па ста но ва № 22 дак лад на вы-

зна чы ла кры тэ рыі, па якіх ця пер 

па він ны пра ца ваць ме ды кі, — гэ та 

ка лі баць кі сіс тэ ма тыч на не вы кон-

ва юць рэ ка мен да цыі мед ра бот ні-

каў па ды яг нос ты цы, ля чэн ні або 

рэ абі лі та цыі дзі ця ці, што па гра жае 

яго жыц цю ці зда роўю.

— Но вая ро ля з'я віц ца ва ўра ча-

пе ды ят ра і тэ ра пеў та — функ цыя 

ўра ча-экс пер та, які па ві нен бу дзе 

вы зна чыць на яў насць па гро зы 

жыц цю і зда роўю дзі ця ці, — да да-

ла яна. — Пры гэ тым з 24 ты сяч 

дзя цей у СНС 1913 ма лых бы ло 

вы яў ле на ме ды ка мі, а ўся го з бо-

ку ўра чоў бы ло да сла на больш як 

9000 рэ ага ван няў.

Трэ ба ад роз ні ваць, што сіс тэ ма-

тыч нае ад маў лен не ад ан ты бі ё ты каў 

пры пра сту дах — не пад ста ва для 

рэ ага ван ня, а вось ад мо ва ад іх пры 

пнеў ма ніі — крок да СНС. Поў нае не-

пры ман не пры шчэ пак, якія ад но сяц-

ца да пра фі лак тыч ных мер, так са ма 

не пры вя дзе да пры знан ня дзі ця ці 

тым, якое зна хо дзіц ца ў не бяс пе цы.

На кі ра ван не ў ЛПП 
і пра вер ка на строю

Ро ля пра ва ахоў ных ор га наў пры 

вы яў лен ні дзя цей, якія тра пі лі ў са-

цы яль на не бяс печ нае ста но ві шча, 

ця пер бу дзе жорст ка вы зна ча на і 

звя дзец ца да пра фі лак тыч най ра-

бо ты з баць ка мі, ка лі яны ста яць 

на пра фі лак тыч ным улі ку, і не паў-

на лет ні мі, ка лі на тое ма юц ца за ка-

на даў чыя пад ста вы. А так са ма пры 

раз гля дзе скар гаў ад су се дзяў.

— Ін фар ма цыя ад ор га наў унут-

ра ных спраў ці ахо вы зда роўя ў ор-

га ны аду ка цыі аб на яў нас ці тых ці 

ін шых кры тэ ры яў не з'яў ля ец ца пад-

ста вай для па ста ноў кі дзі ця ці ў СНС. 

Гэ та суб' ек тыў нае мер ка ван не та го, 

хто вы явіў даныя кры тэ рыі. Ра шэн-

не бу дзе пры мац ца ўпаў на ва жа ным 

на тое ор га нам, — пад крэс ліў Сяр-
гей ЯН КОЎ СКІ, на чаль нік ад дзе ла 
ўпраў лен ня пра фі лак ты кі Мі ніс-
тэр ства ўнут ра ных спраў. — Ор-

га ны ўнут ра ных спраў у ме жах сва-

ёй кам пе тэн цыі бу дуць пра во дзіць 

ін ды ві ду аль ную пра фі лак тыч ную 

ра бо ту з асо ба мі, якія апы ну лі ся ў 

СНС, або афарм ляць у ля чэб на-

пра цоў ны пра фі лак то рый пры наяў-

нас ці пад ста вы для гэ та га.

У сваю чар гу, спе цы я ліс ты Мі-

ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 

аба ро ны на сель ніц тва вы яў ля юць 

дзя цей, што апы ну лі ся ў са цы яль на 

не бяс печ ным ста но ві шчы, пад час 

гу та рак з людзь мі, якія звяр та юц ца 

да іх: пры ака зан ні са цы яль ных па-

слуг до ма, на зна чэн ні са цы яль най, 

ад рас най да па мо гі, пен сій, аб сле-

да ван ні ўмоў пра жы ван ня, вы да-

чы па свед чан ня шмат дзет най сям'і. 

Ана лі зу юць на строй, па во дзі ны і 

ста сун кі баць коў і дзя цей і ро бяць 

ад па вед ныя вы ва ды.

Іры на СІ ДА РОК.

АДА БРАЦЬ 
ЦІ ПА КІ НУЦЬ?
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