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Іх ад кры юць у Ба ры са ве, 
Са лі гор ску, Ма ла дзеч не і 
Мін скім ра ё не. Ле тась у рэ гі ё не 
ўжо ўвя лі ў экс плу а та цыю 
дзя ся так ме ды цын скіх 
аб' ек таў. Сё ле та пра цяг ва ец ца 
бу даў ніц тва но вых і 
пе ра аб ста ля ван не іс ну ю чых 
ме ду ста ноў. Так са ма пла ну ец ца 
ўдас ка наль ваць ме ды цын скую 
да па мо гу ў Ру дзен ску, 
Сма ля ві чах і Фа ні па лі.

КАН ЦЭП ЦЫЯ 
Ў ДЗЕ ЯН НІ

— У 2018 го дзе ў воб лас ці 
бы ла рас пра ца ва на кан цэп цыя 
раз віц ця ча ты рох тэ ры та ры яль-
ных цэнт раў спе цы я лі за ва най 
ме ды цын скай да па мо гі. Кан-
цэп цыю пад тры ма ла Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя, у тым лі ку і 
з па стаў ка мі вы со ка тэх на ла гіч-
на га аб ста ля ван ня за кошт рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту, — рас-
каз вае на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня па ахо ве зда роўя 
Мінск ага абл вы кан ка ма На-
тал ля БА ЯР СКАЯ. — Та кія цэнт-
ры ства ра юц ца для па ляп шэн ня 
да ступ нас ці і якас ці ля чэн ня не-
за леж на ад мес ца пра жы ван ня, 
кан цэнт ра цыі і эфек тыў на га вы-
ка ры стан ня ме ды цын скіх кад-
раў і аб ста ля ван ня. Яны сфар-
мі ра ва ны з улі кам транс парт най 
да ступ нас ці для за ма ца ва ных 
ра ё наў: у Ба ры са ве, Мін скім ра-
ё не, Ма ла дзеч не і Са лі гор ску. 
Апор ныя баль ні цы — у Жо дзі не 
і Слуц ку.

Но вае аб ста ля ван не для МРТ, 
якое ўжо вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
Ба ры са ве і Ма ла дзеч не, да зво-
лі ла па леп шыць да ступ насць 
аб сле да ван ня пла на вых па цы-
ен таў і ска ра ціць тэр мін ча кан ня 
да 10-14 дзён. На за вяр ша ю чым 
эта пе ця пер зна хо дзіц ца ўста ноў-
ка апа ра та і ў Са лі гор скай баль-
ні цы. Амаль га то вы да ўво ду ў 
экс плу а та цыю ан гі яг ра фіч ныя 
комп лек сы ў Ба ры саў скай і Ма-
ла дзе чан скай ЦРБ.

Пры гэ тым зно ша насць ма-
тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы мед-
у ста ноў і не да хоп кад раў най-
больш ак ту аль ныя для Мінск-
ага і Ба ры саў ска га ра ё наў. Та му 

ме на ві та там і бу дзе пры мац ца 
шэ раг мер.

У Ба ры са ве ўзво дзяц ца дзі-
ця чы шмат про філь ны кор пус на 
116 лож каў, стан цыя пе ра лі ван ня 
кры ві, так са ма рэ кан стру ю ец ца 
хі рур гіч ны кор пус.

Асаб лі вую за кла по ча насць 
ва ўлад воб лас ці вы клі кае Мін-
скі ра ён. Па вод ле слоў На тал лі 
Ба яр скай, што га до вы пры рост 
на сель ніц тва тут скла дае ка ля 
10 ты сяч ча ла век. Не да хоп інф-
ра струк ту ры, вы со кая ця ку часць 
ме ды цын скіх кад раў (бліз ка 
Мінск, по бач шмат ме ды цын-
скіх уста ноў рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня) так са ма ўсклад ня юць 
сі ту а цыю. Фак тыч ная на груз-
ка ам бу ла тор на-па лі клі ніч ных 
пад раз дзя лен няў вы шэй шая за 
пла на вую ў тры ра зы. Ад сюль 
не за да во ле насць на сель ніц тва 
чэр га мі. Та му раз віц цё сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя ў пры ста ліч ным 
ра ё не ўяў ля ец ца важ най спра-
вай.

У ра ё не за пла на ва на бу даў-
ніц тва вась мі аб' ек таў, а два ўжо 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю. Гэ та 
тэ ра пеў тыч ны кор пус на 180 лож-
каў і Ха це жын ская ля чэб ная ам-
бу ла то рыя. Рас пра цоў ва ец ца 
пра ект на-каш та рыс ная да ку-
мен та цыя на бу даў ніц тва Азяр-
цоў скай па лі клі ні кі на 200 на-
вед ван няў у зме ну і па лі клі ні кі ў 
Ба раў ля нах на 800 на вед ван няў 
у зме ну. Іх бу даў ніц тва мяр ку-
ец ца па чаць у дру гой па ло ве 
бя гу ча га го да. Так са ма вя дзец-

ца пра ек та ван не ме ды цын ска га 
комп лек су ў За слаўі. Гэ та баль-
ні ца на 300 лож каў і па лі клі ні ка 
на 700 на вед ван няў у зме ну. За-
пла на ва на бу даў ніц тва па лі клі-
ні кі ў Ко пі шчы на 1330 на вед ван-
няў і ам бу ла то рыі ў Пры лу ках на 
200 на вед ван няў.

АМАЛЬ 12 МІЛЬ Ё НАЎ 
НА МЕДТЭХНІКУ

Но вым аб ста ля ван нем за бяс-
печ ва юц ца не толь кі тэ ры та ры-
яль ныя цэнт ры і апор ныя баль-
ні цы, але і баль ні цы пер ша га 
тэх на ла гіч на га ўзроў ню.

— Мы пра ана лі за ва лі стан ма-
тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, скан-
цэнт ра ва лі фі нан са выя срод кі ў 
аб лас ным бюд жэ це і цэнт ра лі за-
ва лі за яў кі на за куп ку аб ста ля ван-
ня. І што год вы ра ша ем праб ле мы 
па не каль кіх кі рун ках. У пры ват-
нас ці, у 2018 го дзе за ку пі лі ўльтра-
гу ка вую і ды халь ную апа ра ту ру, у 
2019 на бы лі 53 адзін кі эн да ска-
піч на га аб ста ля ван ня. У вы ні ку 
сён ня лю бая ме ду ста но ва пер-
ша га ўзроў ню ва ло дае асноў ным 
спект рам ды яг нас тыч ных пра цэ-
дур. З улі кам ма ю чай ад быц ца 
рэ ар га ні за цыі хі рур гіч най служ бы 
ў 2020 го дзе пла ну ец ца за ку піць 
13 адзі нак ві дэа ла па рас ка піч на га 
аб ста ля ван ня.

Акра мя та го, для пе ра асна-
шчэн ня ўста ноў ахо вы зда роўя 
ле тась на бы та ліф та ва га аб ста-
ля ван ня на су му 4,6 міль ё на руб-
лёў. На ін фар ма ты за цыю вы дат-

ка ва на 1,25 міль ё на руб лёў, на 
па жар ную бяс пе ку — 2,48 міль-
ё на. Уся го на ўма ца ван не ма тэ-
ры яль на-тэх ніч най ба зы ме ду-
ста ноў, у тым лі ку на бу даў ніц-
тва і рэ кан струк цыю, з бюд жэ ту 
Мін скай воб лас ці бы ло на кі ра-
ва на 53,3 міль ё на руб лёў. З іх на 
ме ды цын скае аб ста ля ван не — 
11,8 міль ё на.

Апраў да ла ся бе і прак ты ка пе-
ра соў ных ме ды цын скіх комп лек-
саў для жы ха роў ма ла на се ле ных 
і ад да ле ных вё сак. Для па ляп-
шэн ня да ступ нас ці ме ды цын скай 
да па мо гі сён ня яны дзей ні ча юць 
у ся мі ра ё нах Мін скай воб лас ці. 
Ад пра ца ва ны марш ру ты іх ру ху 
і крат насць вы ез даў. У вы ні ку 
па леп шы ла ся да ступ насць ды-
яг нас тыч най да па мо гі, ле ка ва га 
за бес пя чэн ня, змян шэн не коль-
кас ці вы клі каў хут кай ме ды цын-
скай да па мо гі. Та кія комп лек сы 
да юць маг чы масць ажыц цяў ляць 
пра фі лак тыч ныя ме ды цын скія 
агля ды ра бот ні каў сель ска гас па-
дар чых прад пры ем стваў без ад-
ры ву ад вы твор час ці. У 2020 го-
дзе за пла на ва на на быць іх яшчэ 
пяць. Акра мя гэ та га, пла ну ец ца 
за ку піць 162 аў та ма бі лі — гэ та 
да зво ліць аб на віць парк на тра-
ці ну.

НО ВАЯ ТЭХ НА ЛО ГІЯ 
ХАТ НЯЙ 
КАР ДЫЯ ТА КАГ РА ФІІ

У рам ках пра гра мы транс-
гра ніч на га су пра цоў ніц тва 
«Поль шча — Бе ла русь — Украіна 
2014—2020» у Мін скай воб лас ці 
па ча та рэа лі за цыя двух су мес-
ных пра ек таў. Адзін з іх пра ду-
гледж вае асна шчэн не гіб рыд ным 
ан гі яг ра фіч ным комп лек сам аб-
лас ной клі ніч най баль ні цы. Дру-
гі — ар га ні за цыю дыс тан цый на-
га фер тыль на га ма ні то рын гу для 
ця жар ных жан чын у аб лас ным 
клі ніч ным ра дзіль ным до ме. Гэ та 
да зво ліць на ад лег лас ці ацэнь-
ваць стан пло да. Тэх на ло гія так 
зва най хат няй кар дыя та каг ра фіі 
бу дзе ўка ра нё на ў воб лас ці ўпер-
шы ню ў кра і не.

Пэў ныя за ха ды ро бяц ца і для 
пры цяг нен ня перс пек тыў ных ме-
ды цын скіх кад раў. У пры ват нас ці, 

гэ та за бес пя чэн не да стой най за-
ра бот най пла тай і жыл лём.

Сён ня ўзро вень ся рэд няй за-
ра бот най пла ты мед ра бот ні каў у 
Мін скай воб лас ці — най вы шэй-
шы ў кра і не. Для іх бу ду ец ца 
жыл лё. Ле тась зда дзе ны ін тэр-
нат для су пра цоў ні каў дзі ця чай 
аб лас ной клі ніч най баль ні цы, 
у Аст ра шыц кім Га рад ку пра ве-
дзе на рэ кан струк цыя са на то рыя 
«Ка а пе ра тар» у ін тэр нат для ме-
ды цын скіх ра бот ні каў, уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю ін тэр нат ма ла ся-
мей на га ты пу ў вёс цы Ляс коў ка. 
Па тра бу ец ца бу даў ніц тва ін тэр-
на таў у Ба ры са ве, Са лі гор ску і 
Ма ла дзеч не. Гэ та па вы сіць за-
ма ца ва насць ма ла дых спе цы я-
ліс таў на пер шых ра бо чых мес-
цах.

У 2020 го дзе пра цяг нец ца 
ства рэн не тэ ры та ры яль ных цэнт-
раў, бу даў ніц тва аб' ек таў у Мін-
скім і Ба ры саў скім ра ё не, дзі ця-
чай па лі клі ні кі ў Жо дзі не, па ча та 
пра ек та ван не хі рур гіч на га кор-
пу са Мін скай аб лас ной клі ніч най 
баль ні цы. Акра мя та го, 20 міль ё-
наў руб лёў на кі ра ва ны сё ле та на 
на быц цё вы со ка тэх на ла гіч на га 
ме ды цын ска га аб ста ля ван ня для 
пе ра асна шчэн ня ота ла рын га ла-
гіч най і аф таль ма ла гіч най служ-
баў цэнт раў спе цыя  лі за ва най 
ме ды цын скай да па мо гі. Яшчэ 
ад ным пры яры тэт ным кі рун кам 
ста не раз віц цё сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя ў та кіх га ра дах, як Ру-
дзенск, Сма ля ві чы і Фа ні паль.

Але на КРА ВЕЦ.

У Вi цеб скай воб лас цi га на рац ца, што 
пер шым ча ла ве кам, якi на ра дзiў ся 
сё ле та ў Бе ла ру сi, ста ла дзяў чын ка 
з аб лас но га цэнт ра. Яе ма цi лi та раль на 
пад бой ку ран таў зра бi ла свой унё сак 
у па ляп шэн не дэ ма гра фiч най сi ту а цыi 
ў кра i не.

На Вi цеб шчы не пы тан нi дэ ма гра фii зна-
хо дзяц ца ў цэнт ры ўва гi мяс цо вай ула ды. 
Ле тась на поў на чы кра i ны бы лi вы ка на ны 
асноў ныя па каз чы кi дзяр жаў най пра гра мы 
«Зда роўе на ро да i дэ ма гра фiч ная бяс пе-
ка Рэс пуб лi кi Бе ла русь». За бяс печ ва юц ца 
ўсе са цы яль ныя стан дар ты. А ча ка ная ся-
рэд няя пра цяг ласць жыц ця на сель нiц тва ў 
па раў на ннi з 2010 го дам па вя лi чы ла ся на 
4,3 го да i скла ла 73,8 го да.

Гэ та, без умоў на, вы нiк комп лекс ных 
мер, якiя пры мае мяс цо вая ўла да. У воб-
лас цi апош нiм ча сам не за рэ гiст ра ва на 
вы пад каў ма ця рын скай смя рот нас цi. 
Коль касць у струк ту ры смя рот нас цi жы-
ха роў, якiя па мер лi ў пра ца здоль ным 
узросце, пра цяг вае за ста вац ца са май 
нiз кай у кра i не. Ле тась бы ло ад кры та 
ад дзя лен не су пра ва джаль на га пра жы-
ван ня ў аг ра га рад ку Бы чы ха Га ра доц-
ка га ра ё на, пра цяг ва лi ся рэ кан струк цыя 
по лац ка га до ма-iн тэр на та, ка пi таль ныя i 
бя гу чыя ра мон ты трох да моў-iн тэр на таў 
у Ар шан скiм ра ё не. Да рэ чы, у воб лас цi 
сён ня функ цы я ну юць 25 тэ ры та ры яль-
ных цэнт раў са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель нiц тва i 15 да моў-iн тэр на таў для 
са ста рэ лых i iн ва лi даў.

У 2019 го дзе бы лi зда дзе ны «пад ключ» 
цэнт раль ная па лi клi нi ка ў мiк ра ра ё не Поў-
дзень-7 Вi цеб ска, алер га цэнтр у На ва по-
лац ку, ча ты ры ам бу ла то рыi ўра ча агуль най 
прак ты кi i г. д. Ста лi пры маць па цы ен таў 
ста ма та ла гiч ныя ад дзя лен нi ў Брас ла ве, 
Док шы цах, Верх ня дзвiн ску.

Агуль на вя до ма, што зда роўе, даў га-
лец це за ле жаць ад якас цi пiт ной ва ды. 
Ле тась у воб лас цi па бу да ва на ка ля 60 аб'-
ек таў во да за бес пя чэн ня i ка на лi за цыi, ка ля 
75 % з iх — улас ны мi сi ла мi аб лва да ка на ла. 
Вы ка нан не ра бот гас па дар чым спо са бам, 
да рэ чы, за бяс печ вае эка но мiю бюд жэт ных 
срод каў на 30 %. На прык лад, толь кi на ад-
ным аб' ек це ў Ар шан скiм ра ё не сэ ка но мi лi 
1 мiль ён руб лёў. Ак тыў на ўвод зяц ца ў экс-
плу а та цыю стан цыi абез жа лез ван ня.

Вы ка нан не за дач дэ ма гра фiч най бяс пе-
кi ў цэнт ры ўва гi не толь кi мяс цо вай ула ды 
роз ных уз роў няў, але i пра ва ахоў ных ор-
га наў. На жаль, не ва ўсiх ра ё нах воб лас цi 
на леж ным чы нам вы кон ва юц ца пад пра-
гра мы № 1 «Сям'я i дзя цiн ства» i № 3 «Пра-
ду хi лен не i пе ра адо лен не п'ян ства i ал ка-
га лiз му». Ак ту аль ны мi за ста юц ца пы тан нi 
аба ро ны пра воў дзя цей, якiя па цяр пе лi ад 
жорст кас цi i гвал ту ў асоб ных сем' ях.

У дэ ма гра фiч най тэ ме дро бя зяў не бы-
вае. I на пра ца ва ны га да мi до свед, комп-
лекс ны па ды ход да вы ра шэн ня на спе лых 
праб лем ужо да юць ста ноў чыя вы нi кi: па-
вя лiч ва ец ца коль касць на сель нiц тва, знi-
жа ец ца смя рот насць ся род пра ца здоль-
ных гра ма дзян, пад лет каў i дзя цей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

КОМП ЛЕКС НЫ ПА ДЫ ХОД

БЕЗ ДРО БЯ ЗЯЎ
Не ка то рыя асаб лi вас цi ўдас ка на лен ня ра бо ты мяс цо вых ор га наў ула ды ў сфе ры дэ ма гра фii

БУ ДЗЕМ ЗДА РО ВЫЯ

ПА ЛЕП ШЫЦЬ ДА СТУП НАСЦЬ 
І НЕ СТРА ЦІЦЬ ЯКАС ЦІ

У Мін скай воб лас ці 
ства ра юц ца ча ты ры 

тэ ры та ры яль ныя 
цэнт ры 

спе цы я лі за ва най 
ме ды цын скай да па мо гі
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ДА ВЕД КА
У Мін скай воб лас ці сён-

ня пра цу юць 793 ар га ні за-
цыі ахо вы зда роўя. Ся род 
іх — 22 цэнт раль ныя ра ён-
ныя баль ні цы, Жо дзін ская 
га рад ская баль ні ца, во сем 
аб лас ных уста ноў ахо вы зда-
роўя, 39 участ ко вых баль ніц, 
150 ура чэб ных ам бу ла то рый, 
373 фельд чар ска-аку шэр скія 
пунк ты, 18 баль ніц сяст рын-
ска га до гля ду. Служ ба хут-
кай да па мо гі прад стаў ле на 
24 стан цы я мі хут кай да па-
мо гі. Акра мя та го, у рэ гі ё не 
пра цу юць 622 ам бу ла тор на-
па лі клі ніч ныя уста но вы і тры 
стан цыі пе ра лі ван ня кры ві.


