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Ка рыс ны во пытКа рыс ны во пыт

ШКО ЛА 
ДА БРЫ НІ
Як пра ца ўлад коў ва юц ца 

ін ва лі ды?
На «Бе лА сеп ты ка-Дэз» на пра-

ця гу шэ ра гу га доў ства ра лі ся 

ра бо чыя мес цы для лю дзей з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі. 

Сён ня тут пра цуе 47 ін ва лі даў. 

Гэ та больш за па ло ву ка лек-

тыву.

Што зна чыць ра бо та на гэ тым 
прад пры ем стве для са міх ін ва лі даў?

— Перш за ўсё — атры ман не да-
дат ко ва га ста біль на га да хо ду. Але, 
як ка жуць, не хле бам адзі ным жы ве 
ча ла век. Важ на і тое, што тут ство-
ра на ася род дзе для жы вых зно сін, 
са цы яль ны і куль тур ны ася ро дак, 
дзе са бра лі ся лю дзі з ад ноль ка вай 
жыц цё вай праб ле май. А ў кам па ніі 
мы знай шлі струк ту ру, якая, па сут-
нас ці, прад стаў ляе і аба ра няе на шы 
ін та рэ сы, — сцвяр джа юць ра бот ні кі 
прад пры ем ства. — Кож ны з нас мае 
до ступ да са цы яль на га па ке та, які 
га ран туе пе ры я дыч ныя ме ды цын скія 
агля ды, прэ міі, ма тэ ры яль ную да па-
мо гу, па да рун кі, ла дзяц ца роз ныя 
свя ты. Сён ня, на прык лад, у За слаў-
скім га рад скім до ме куль ту ры ад бу-
дзец ца ўра чыс тае ме ра пры ем ства, 
пры мер ка ва нае да Дня ін ва лі даў, 
якое ла дзіць «Бе лА сеп ты ка-Дэз». 
У ім, мяр ку ец ца, возь муць удзел дэ-
пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цыя-
наль на га схо ду Бе ла ру сі Ва лян ці на 
Кур се віч, прад стаў ні кі і дэ пу та ты 
Заслаў ска га гар вы кан ка ма.

Як і лю быя ра бот ні кі, ін ва лі ды ма-
юць пра ва бяс плат на на вед ваць уні-
каль ны ланд шафт ны і ту рыс тыч ны 
аб' ект кам па ніі — «Ап тэ кар скі сад», 
дзе вы рошч ва юц ца ле ка выя срод-
кі — ас но ва для роз ных ві даў бе ла-
рус ка га чаю. Акра мя та го, лю дзі з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі мо гуць 
удас ка наль ваць свае пра фе сій ныя 
на вы кі. Во пыт ныя май стры, спе цыя-
ліс ты ву чаць іх но вым вы твор чым 
апе ра цы ям, што да зва ляе па вы сіць 
сваю кан ку рэн та здоль насць на рын ку 
пра цы. І вель мі важ на, што яны ад чу-
ва юць сваё да чы нен не да ства рэн ня 
ка рыс на га пра дук ту.

Лю дзі ве да юць, што яны за па тра-
ба ва ныя, іх па ва жа юць, пад трым лі-
ва юць. Пры хо дзя чы ў кам па нію, яны 
ўлі ва юц ца ў ка лек тыў, пры ўно сяць 
свае тра ды цыі, раз на стай ныя фор мы 
ад па чын ку, пра фе сій най адап та цыі, 
на ву чан ня і са цы яль най рэ абі лі та-
цыі. Хтось ці, ад пра ца ваў шы пэў ны 
пе рыяд, па вы ні ках ме ды цын ска га 
аб сле да ван ня пры зна ец ца зда ро вым, 
але пра цяг вае пра ца ваць на прад-
пры ем стве ўжо ў ін шым ста ту се.

— Мер ка ван не, што ін ва лі ды за-
дзей ні ча ны толь кі на са мых прос тых 
апе ра цы ях, не ад па вя дае рэ ча іс-
насці. Яны пра цу юць і бух гал та ра мі, 
і ін спек та ра мі па кад рах, і пе ра клад-
чы ка мі пра фе сій най лі та ра ту ры, — 
за ўва жае вы ка наў ца аба вяз каў 

ды рэк та ра «Бе лА сеп ты кі» Сяр гей 

ЛА ДЫШАЎ. — Вар та да даць, што 
кам па нія зды мае са цы яль ную на-
груз ку з го ра да-спа да рож ні ка ста лі-
цы За слаўя. Учас так, дзе не па срэд-
на за ня тыя ін ва лі ды, зна хо дзіц ца 
тут. Асноў ная ж вы твор чая пля цоў ка 
раз мя шча ец ца на ба зе бы ло га ва ен-
на га га рад ка ў вёс цы Цнян ка. Та му 
для да стаў кі су пра цоў ні каў вы ка рыс-
тоў ва ец ца кар па ра тыў ны транс парт. 
І яшчэ адзін ста ноў чы мо мант: дру гая 
па ло ва ра бот ні каў прад пры ем ства — 
зда ро выя лю дзі. Для іх стасункі з ін-
ва лі да мі, па на шых на зі ран нях, гэ та 
так са ма шко ла. Шко ла та ле рант нас-
ці, на стаў ніц тва, ад кры тас ці, уза е ма-
да па мо гі, да бры ні і ча ла веч нас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ваш пра тэз — 
на ша праб ле ма

— Мы асво і лі прак тыч на ўсе тэх-
на ло гіі, які мі ва ло да юць су свет ныя 
лі да ры, і па ста ян на ў іх ву чым ся, 
уклад ва ем вя лі кія срод кі ў аду ка-
цыю на шых су пра цоў ні каў, — рас-
каз вае на мес нік мі ніст ра пра цы і 

са цы яль най аба ро ны Аляк сандр 

РУ МАК, пра вод зя чы жур на ліс таў 
па цэ хах Бе ла рус ка га пра тэз на-ар-
та пе дыч на га ад наў лен ча га цэнт-
ра. — Мы вы ву ча ем су свет ныя 
тэн дэн цыі ў пра тэ за ван ні і мо жам 
ра біць та кія ж пра тэ зы, як ро бяць 
на шы ня мец кія ка ле гі — пы тан не 
толь кі ў кам плек та цыі.

Су час ны пра тэз скла да ец ца з 
не каль кіх мо ду ляў: кук сап ры ём-
най гіль зы, рэ гу лі ро вач най част кі 
і ступ ні.

— 90 % пос пе ху — гэ та кук сап-
ры ём ная гіль за. Мы мо жам вы-
раб ляць іх з ай чын ных ма тэ рыя-
лаў. Гіль зы вы кон ва юц ца з вуг ле-
плас ты ку, з акры ла вых смол. Гэ та 
да зва ляе зра біць іх тры ва лы мі і 
ад на ча со ва лёг кі мі, — тлу ма чыць 
урач-траў ма то лаг-ар та пед Яў-

ген БЯР ВІН СКІ.

Яшчэ ад на му па цы ен ту цэнт ра, 
Ге на дзю Мі ка ла е ві чу з Брэс та, за 
30 дзён, якія ён бу дзе зна хо дзіц-
ца ў ста цы я нар ным ад дзя лен ні, 
пад бя руць тры пра тэ зы: асноў ны, 
ра бо чы і ку паль ны. Муж чы на так-
са ма шмат га доў, пас ля та го як 
з-за ня шчас на га вы пад ку стра ціў 
на гу, жы ве з пра тэ зам. Але ра-
ней шы спо саб жыц ця яму ўда ло ся 
за ха ваць, у пры ват нас ці, за стац ца 
ў пра фе сіі (пра цуе ку ха рам).

— За раз па цы ент у тэс та вым 
пра тэ зе. Ён вы ка рыс тоў ва ец ца 
для пад гон кі кук сап ры ём най гіль-
зы. Мы мо жам ба чыць зо ны праз-
мер най і не да стат ко вай на груз-
кі і рэ гу ля ваць тэс та вую гіль зу. 
За тым вы раб ля ец ца па ста ян ная 
гіль за. Ка лі вы ўба чы це ча ла ве ка 
з та кім пра тэ зам на ву лі цы, вы 
на ват не за ўва жы це яго ін ва лід-
насць, — рас каз вае Яў ген Бяр він-
скі і про сіць па цы ен та прай сці ся.

Для фік са цыі пра тэ за вы ка рыс-
тоў ва ец ца сі лі ко на вы лай нер, які 
не сліз гае па ску ры. Ка лі ра ней 
лай нер слу жыў ахоў ным ме ха ніз-
мам, дык ця пер ён мо жа вы кон-
ваць і кра пеж ную функ цыю. На ім 
пры ма ца ва ны спе цы яль ны ме та-
ліч ны штыр, які фік су ец ца ў за мок, 
і пра тэз на дзей на тры ма ец ца.

Зні жа ем ва гу ка ляс кі
На прад пры ем стве вы раб ля-

юц ца са мыя роз ныя тэх ніч ныя 

срод кі рэ абі лі та цыі — ад ка ля сак 
да ар та пе дыч на га абут ку, па лак, 
ха дун коў, бан да жоў, пра тэ заў ма-
лоч най за ло зы і бя ліз ны для іх 
ума ца ван ня.

— На ша на він ка — ка ляс ка 
для дзя цей з ДЦП, мы яе рас-
пра ца валі су мес на з поль скі мі 
ка ле га мі. Ёсць лі ней ка па ка ё вых 
ка ля сак роз най сту пе ні функ цы-
я наль нас ці, у тым лі ку і ка ляс кі 
ак тыў на га ты пу, — дэ ман струе 
вы ра бы га лоў ны ін жы нер прад-

пры ем ства Ігар ХА ЛО ПІ ЦА.

Па ка ё вая ка ляс ка раз лі ча на 
на пяць га доў, ка ляс ка ак тыў на га 

ты пу — на чатыры га ды, з элект-
ра пры во дам — на шэсць га доў. 
Пры гэ тым пе ра адоль ваць пе ра-
шко ды, спус кац ца па пры ступ ках, 
з'яз джаць з бар дзю раў лю дзей з 
аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі ву-
чаць у спе цы я лі за ва ным аду ка-
цый на-рэ абі лі та цый ным цэнт ры 
пры прад пры ем стве. Што год тут 
вы раб ля ец ца ка ля 150 ка ля сак ак-
тыў на га ты пу, ка ля 120 ка ля сак з 
элект ра пры во дам. Да рэ чы, бе ла-
рус кая ка ляс ка з элект ра пры во-
дам каш туе 2600 руб лёў. Ця пер 
у цэнт ры пра цу юць над но вай яе 
ма дэл лю, якая змо жа пра хо дзіць 
да 40 кі ла мет раў без пад за рад кі 
аку му ля та ра, — гэ та да зво ліць 
кам форт на пра яз джаць іс тот ныя 
ад лег лас ці. Што год тут вы пус ка-
юць ад сямі да васьмі з паловай 
ты ся чы ка ля сак роз ных ві даў. Гэ та 
цал кам за кры вае па трэ бу бе ла рус-
ка га рын ка і да зва ляе выходзіць 
на рын кі збы ту за мя жой. У пры-
ват нас ці, прад пры ем ства дру гі год 
су пра цоў ні чае з Азер бай джа нам і 
вя дзе пе ра мо вы з Уз бе кі ста нам.

— Мы ак тыў на ідзём па шля-
ху аб ляг чэн ня кан струк цыі. Увесь 
час на ра ка лі, што на шы ка ляс кі 
цяж кія. З 17-18 кі ла гра маў мы 
зні зі лі ва гу да 11-12. Для гэ та га 
ў кан струк цыі вы ка рыс тоў ва ем 
маг ні е выя ко лы, труб кі ў кан-
струк цыі ра мы ма юць таў шчы ню 
ўся го 0,8 мм. У су свет на вя до-

ма га вы твор цы Otto Bock ва га 
су па стаў ляль ная, — ка жа ге не-

раль ны ды рэк тар Бе ла рус ка га 

пра тэз на-ар та пе дыч на га ад-

наў лен ча га цэнт ра Ула дзі мір 

КА ЛЕ ВІЧ.

Цэх па шы ву ар та пе дыч на га 
абут ку — адзі ны ў кра і не, дзе 
на ла джа на ма са вая вы твор-
часць вы ра баў руч ной ра бо ты. 
Гэ та яшчэ адзін від за па тра ба-
ва най пра дук цыі цэнт ра. Без 
яго не мо гуць абы сці ся лю дзі з 
па та ло гі я мі ступ няў. Абу так шы-
ец ца па ін ды ві ду аль ных за ка зах. 
І па да браць яго мо гуць лю дзям з 

са мы мі роз ны мі дэ фар ма цы я мі 
ступ няў — ука ра чэн нем, сла но-
вас цю, а так са ма дзе цям з ДЦП і 
ін шым (уся го ка ля 20 ві даў па та-
ло гій). Што ме сяц абут ні кі цэнт ра 
вы раб ля юць да ты ся чы пар. Каш-
туе ад на та кая ад 120 руб лёў, пры 
гэ тым ня мец кі ана лаг — 1,5 ты-
ся чы еў ра.

Кож ны год у цэнт ры да па ма-
га юць 65 ты ся чам па цы ен таў з 
роз ны мі на ступ ства мі траў маў і 
цяж кіх хва роб. Част ка з іх пра хо-
дзіць праз ста цы я нар нае ад дзя-
лен не, дзе ім рас пра цоў ва юць 
комп лекс ную пра гра му рэ абі лі-
та цыі, пад бі ра юць і вы раб ля юць 
пра тэз, ву чаць ха дзіць. Ін струк-

та ры зай ма юц ца з імі ў ба сей не і 
трэ на жор най за ле, ро бяць ма саж 
і фі зія п ра цэ ду ры. У спе цы я лі за-
ва ным аду ка цый на-рэ абі лі та цый-
ным цэнт ры мож на атры маць і 
пра фе сію. Тут на ву ча юць па шас-
ці спе цы яль нас цях, у пры ват нас-
ці, абут ні каў, май строў па ма ні кю-
ры, мас та коў-афар мі це ляў.

Но вае ў за ка на даў стве
У Бе ла ру сі жы ве 570 ты сяч ча-

ла век з ін ва лід нас цю, у тым лі ку 
33 ты ся чы дзя цей. Гэ та ка ля 6 % 
на сель ніц тва. Пер шую, са мую 
цяж кую гру пу мае амаль 90 ты-
сяч ча ла век, дру гую — 260 ты сяч, 
трэ цюю — 188 ты сяч.

— Ка лі ў са вец кія ча сы па лі ты-
ка ў ад но сі нах да ін ва лі даў ме ла 
пе ра важ на ме ды цын скую на кі ра-
ва насць, то ця пер мы пе рай шлі 
да са цы яль на га ас пек ту. На ша 
за да ча — са цы яль на ін тэ гра ваць 
та кіх лю дзей у гра мад ства, у тым 
лі ку праз за бес пя чэн не тэх ніч ны-
мі срод ка мі рэ абі лі та цыі, — ка жа 
Аляк сандр Ру мак.

Лю дзі з ін ва лід нас цю ў за леж-
нас ці ад ме ды цын скіх па ка зан няў 
мо гуць атры маць у тэ ры та ры яль-
ных ор га нах па пра цы і са цы яль-
най аба ро не 72 ві ды срод каў 
рэ абі лі та цыі. Та кія срод кі, як ка-

ляс кі, пра тэ зы, ар та пе дыч ны абу-
так і ін шыя вы да юц ца бяс плат на. 
Не ка то рыя, на прык лад смарт фо-
ны для не ві ду шчых, аплач ва юц ца 
част ко ва.

— Мы пад рых та ва лі пра ект па-
ста но вы Саў мі на, які пра ду гледж-
вае кам пен са цыю за срод кі рэ абі-
лі та цыі, што лю дзі з ін ва лід нас цю 
на бы ва юць са ма стой на. У пе ра-
лік уклю чы лі па куль 11 та кіх срод-
каў. У Ра сіі, на прык лад, дзей ні чае 
кам пен са цый ны прын цып: лю дзі 
са мі на бы ва юць не аб ход нае, 
а дзяр жа ва за тым вяр тае ім гро-
шы. Мы за ха ва ем наш ра ней шы 
прын цып, але да дзім лю дзям і 
са мім маг чы масць на бы ваць не-
аб ход нае і кам пен са ваць част ку 
трат, ка лі іх не за да валь ня юць 
тыя срод кі, што вы да юц ца. Пра-
ект да ку мен та пад рых та ва ны, 
пра хо дзіць уз гад нен не з за ці каў-
ле ны мі ве дам ства мі і, маг чы ма, 
на ле та бу дзе пры ня ты, — рас ка-
заў Аляк сандр Ру мак.

З 570 ты сяч ін ва лі даў 200 ты-
сяч зна хо дзяц ца ў пра ца здоль-
ным уз рос це. З іх 110 ты сяч мае 
рэ ка мен да цыі для пра ца ўлад ка-
ван ня. І толь кі ка ля 60 % пра цуе.

— Пра ект за ко на «Аб пра вах 
ін ва лі даў і іх са цы яль най ін тэ гра-
цыі» пра ду гледж вае шэ раг мер 
для сты му ля цыі пра ца ўлад ка ван-
ня. Гэ та і на ву чан не, і пе ра пад-
рых тоў ка, і ўлад ка ван не за кошт 
бро ні (квот). За кон зна хо дзіц ца ў 
Па ла це прад стаў ні коў і рых ту ец-
ца да раз гля ду ў пер шым чы тан ні 
на вя сен няй се сіі, — па ве да міў 
на мес нік мі ніст ра.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ДУ МАЦЬ ПРА ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ


