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У на ступ ным го дзе Мін гар вы кан-

кам пла нуе ўка ра ніць да дат ко-

вую ме ру са цы яль най пад трым кі 

ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны — па слу гу вы клі ку эк стран най 

да па мо гі спе цы яль най ма біль най 

уні вер саль най пры ла дай. Гэ та 

так зва ны дыс тан цый ны па тра-

наж до ма.

У су вя зі з гэ тым ка мі тэт па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не і ка мі-

тэт па ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма, 

а так са ма Мін скае га рад ское ўпраў лен-

не МНС су мес на з ве тэ ра на мі вай ны і 

пра цы пра тэс ці ра ва лі да дзе ны сэр віс 

ад цэнт ра да па мо гі «Лі нія жыц ця 24», 

каб пра ве рыць якасць па слу гі. Удзел 

у пі лот ным пра ек це пры ня лі па жы лыя 

ма ла ма біль ныя, адзі но кія або адзі но ка 

пра жы ва ючыя лю дзі.

Пер са наль ная ме ды цын ская сіг на-

лі за цыя «Лі нія жыц ця 24» — гэ та сіс тэ-

ма ма ні то рын гу і эк стран на га вы клі ку 

да па мо гі для па жы лых лю дзей. Яна 

ўяў ляе са бой спе цы яль ны ку лон, адзін 

на ціск на які да зва ляе ча ла ве ку не 

толь кі па даць сіг нал SОS, але і па га ва-

рыць з апе ра та рам. Убу да ва ны мо дуль 

GРS (геа ла ка цыя) мо жа вы зна чыць, 

дзе пен сі я нер зна хо дзіц ца, а ад мыс ло-

вы дат чык па дзен ня па ве да міць, што з 

ча ла ве кам неш та зда ры ла ся, ка лі ён 

сам не ў сі лах ні чо га ска заць, на прык-

лад стра ціў пры том насць.

Як па каз вае прак ты ка, боль шасць 

ня шчас ных вы пад каў з па жы лы мі 

людзь мі зда ра ец ца, ка лі яны зна хо-

дзяц ца ад ны, без све дак. Ста ро му 

скла да на, а час та і прос та не маг чы ма 

пры гэ тым да цяг нуц ца да тэ ле фо на, а 

не пры том ны ча ла век сам са бе да па-

маг чы не мо жа. Між тым ме ды кі доб ра 

ве да юць, што ў вы пад ку ін суль ту ці 

ін фарк ту вель мі важ на ака заць ме ды-

цын скую да па мо гу як ма га хут чэй — 

гэ та так зва нае пра ві ла за ла той га дзі-

ны. Та ды іма вер насць ус клад нен няў і 

смер ці зні жа ец ца ў пяць ра зоў — так 

сцвяр джае су свет ная ста тыс ты ка.

На «Лі ніі жыц ця 24» круг ла су тач на 

дзя жу рыць апе ра тар з ме ды цын скай 

аду ка цы яй і прак тыч ным во пы там 

пра цы ў ме ды цын скіх уста но вах. Ён 

вы зна чае пры чы ну вы клі ку, а ка лі ча-

ла век зна хо дзіц ца без пры том нас ці, то 

па яго мес ца зна хо джан ні (якое, на га-

да ем, аў та ма тыч на вы зна чае функ цыя 

геа ла ка цыі) на кі роў вае не аб ход ную 

да па мо гу, перш за ўсё «хут кую». Пры 

не аб ход нас ці так са ма да лу чае МНС, 

мі лі цыю і ін шыя служ бы, па ве да міў-

шы ўсю па трэб ную ін фар ма цыю аб 

аба нен це (яна ўжо за хоў ва ец ца ў ба зе 

да ных, бо з ула даль ні кам «тры вож най 

кноп кі» або яго най блі жэй шы мі сва я-

ка мі па пя рэд не за клю ча ец ца да га вор 

аб аб слу гоў ван ні).

Апе ра тар так са ма кант ра люе, каб 

вы клік пры ня лі ў хут кай да па мо зе ці 

ін шай эк стран най служ бе і на кі ра ва лі 

сва іх спе цы я ліс таў, дыс тан цый на тры-

мае су вязь з па цы ен там да іх пры ез ду, 

пад трым лі вае яго псі ха ла гіч на, за тым 

да вед ва ец ца, у якую баль ні цу ча ла ве-

ка ад вез лі ці якая ін шая да па мо га бы ла 

ака за на, і пе рад ае ін фар ма цыю аб гэ-

тым яго сва я кам.

— Да дзе ны сэр віс ары ен та ва ны 

на па жы лых, лю дзей з хра ніч ны мі 

за хвор ван ня мі, у якіх іс нуе ры зы ка 

рэз ка га па гар шэн ня са ма ад чу ван ня 

аж да стра ты пры том нас ці, ін ва лі даў, 

адзі но кіх, якім важ на ад чу ван не да-

па мо гі і пад трым кі ў эк стран най сі туа-

цыі, — ад зна чае адзін з за сна валь-

ні каў цэнт ра да па мо гі «Лі нія жыц ця 

24» Ула дзі мір КА ЗА КОЎ. — Акра мя 

та го, сэр віс прос та не аб ход ны лю-

дзям, якія па ку ту юць на дэ мен цыю, 

бо да зва ляе апе ра тыў на і з вы со кай 

дак лад нас цю вы зна чаць мес ца зна хо-

джан не ча ла ве ка, які мог згу біц ца з-за 

пра ва лу ў па мя ці.

Па доб ныя служ бы до гля ду па жы-

лых лю дзей і асоб з хра ніч ны мі за хвор-

ван ня мі ўжо ка ля 30 га доў па спя хо ва 

пра цу юць у мно гіх кра і нах све ту. І іх 

па пу ляр насць рас це з кож ным го дам. 

На За ха дзе лі чаць кож ную ка пей ку і 

ра зу ме юць, што ін сульт ці ін фаркт, які 

па чы на юць ля чыць са спаз нен нем, вы-

лі ва ец ца ў знач ныя су мы гро шай — і 

для са міх лю дзей, і для дзяр жа вы, і 

гэ та ўжо не ка жу чы пра ін шыя, не ма-

тэ ры яль ныя стра ты.

Ула дзі мір Ка за коў упэў не ны, што 

пра ек ты, па доб ныя да «Лі ніі жыц ця 

24», аба вя за ны імк нуц ца да су пра цоў-

ніц тва з дзяр жа вай. «На раз ві тых рын-

ках та кія сэр ві сы іс ну юць га лоў ным 

чы нам дзя ку ю чы стра ха вой ме ды цы-

не, якая пад трым лі ва ец ца дзяр жа вай. 

Та му мы звяр ну лі ся па пад трым ку і 

пра цу ем су мес на з ка мі тэ там па пра-

цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Мін гар вы кан ка ма, — па дзя ліў ся ён. — 

Па слу га вы клі ку эк стран най да па мо гі 

праз ма біль ную ўні вер саль ную пры-

ла ду па вы сіць уз ро вень бяс пе кі са-

ма стой на га пра жы ван ня ве тэ ра наў і 

ў перс пек ты ве змо жа стаць ад ной з 

фор маў са цы яль на га аб слу гоў ван ня 

на сель ніц тва, якія за мя ня юць ста цыя-

нар».

Свят ла на БУСЬ КО.

Но выя па слу гіНо выя па слу гі

КУ ЛОН ХУТ КА ГА РЭ АГА ВАН НЯ
Пер са наль ная ме ды цын ская сіг на лі за цыя да па мо жа па жы лым
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ТЫ 
НЕ АДЗІН...

У Мін скім ра ё не 
ве тэ ра наў апя ку юць та ла кой

Тут пра жы вае больш за 30 ты сяч пен сі я не раў, 

у тым ліку 12 ін ва лі даў і 63 удзель ні кі Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, 8 жы ха роў бла кад на га Ле нін гра да, 

149 бы лых вяз няў фа шысц кіх ла ге раў, 

126 з іх — не паў на лет нія вяз ні. Яны муд рыя, 

але ча сам без да па мож ныя. Ёсць і адзі но кія. У 

не ка то рых ня ма ні ко га, хто б мог аб іх па кла па ціц ца. 

У мно гіх не стае ні сіл, ні зда роўя, каб вый сці з 

до ма і дай сці да ма га зі на. У Мін скім ра ё не ро бяць 

усё не аб ход нае, каб пад тры маць гэ тых лю дзей, 

да па маг чы ў вы ра шэн ні жыц цё вых 

і бы та вых пы тан няў.

— На ша ар га ні за цыя пра цуе ў ад ной звяз цы з рай вы-

кан ка мам, ра ён ным Са ве там дэ пу та таў, упраў лен нем па 

над звы чай ных сі ту а цы ях, тэ ры та ры яль ным цэнт рам са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, праф са юза мі, дэ пу-

та та мі ўсіх уз роў няў. Асаб лі ва цес на ўза е ма дзей ні ча ем з 

сель вы кан ка ма мі, — рас ка заў стар шы ня Мін скай ра ён-

най ар га ні за цыі ве тэ ра наў Ана толь МА І СЕ ЕЎ. — У нас 

22 ве тэ ра ны вы бра ны дэ пу та та мі сель скіх Са ве таў і раён-

на га Са ве та, мно гія — ста рас ты вё сак. Ра зам з ка мі сі яй 

сель вы кан ка маў прад стаў ні кі ар га ні за цыі ўдзель ні ча юць 

у аб сле да ван ні жыл лё ва-бы та вых і ма тэ ры яль ных умоў 

ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны і асоб, якія да іх пры-

раў на ва ныя.

У па ся джэн нях Са ве та прэ зі ды у ма ве тэ ран скай ар га ні за-

цыі, што пра хо дзяць з вы ез дам на мес ца, пры ма юць удзел 

дэ пу та ты ра ён на га і аб лас но га Са ве таў, Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, усе за ці каў ле ныя служ-

бы і струк ту ры. Та кое ме ра пры ем ства прай шло ў Шар шун-

скім сель са ве це. На ім аб мер ка ва лі жыц цё ва важ ныя для 

па жы лых лю дзей сель скай мяс цо вас ці пы тан ні: па жар най 

бяс пе кі, за бяс пе ча нас ці па лі вам.

У сель са ве це на ліч ва ец ца 430 пен сі я не раў, у тым лі ку 

адзін удзель нік Вя лі кай Ай чын най вай ны, адзін вя зень кан-

цэнт ра цый на га ла ге ра, 10 адзі но кіх і 196 адзі но ка пра жы ва-

ючых гра ма дзян. Сё ле та бяс плат на за вез лі дро вы бы ло му 

вяз ню Ма рыі Іва наў не Бог дан, а ра бот ні кі ка му наль на га 

ўні тар на га прад пры ем ства пры сель вы кан ка ме іх па сек лі 

і скла лі. Ас тат нія мо гуць на быць дро вы па льгот най ца не, 

па коль кі на тэ ры то рыі сель са ве та ёсць ляс ніц тва. Пры мяс-

цо вым сель вы кан ка ме існуе так са ма ка мі сія па пра вер цы 

ста ну да моў. Усім гра ма дзя нам, якія ад но сяц ца да ве тэ ран-

скай ар га ні за цыі, уста ноў ле ны па жар ныя апа вя шчаль ні кі, 

лю дзям на гад ва юць аб пра ві лах па жар най бяс пе кі.

— Сё ле та 57 адзі но кім і 28 ін ва лі дам Вя лі кай Ай чын най 

вай ны і па агуль ным за хвор ван ні ўста на ві лі бяс плат на па-

жар ныя апа вя шчаль ні кі, пя ці ін ва лі дам і ся мі ўдзель ні кам 

вай ны ад ра ман та ва лі пе чы, — пра цяг вае Ана толь Мі хай-

ла віч. — Нам да па ма га юць сель скія Са ве ты дэ пу та таў, дзе 

вель мі ўваж лі ва ста вяц ца да па жы лых лю дзей. Пад трым-

лі ва юць ве тэ ра наў вай ны і пра цы кі раў ні кі шмат якіх прад-

пры ем стваў, дзе не ка лі яны пра ца ва лі. Ге не раль ны ды рэк-

тар аг ра кам бі на та «Жда но ві чы» Ры гор Чуй ко за бяс печ вае 

ве тэ ра наў га род ні най. Прад пры маль нік з Ка ло дзі шчаў Іван 

Са чы шын да Дня Пе ра мо гі вы дзе ліў 12 удзель ні кам вай ны 

па 200 руб лёў і па пра дук то вым на бо ры. Та кую да па мо гу 

мужчына аказ вае што год. Да рэ чы, ён дэ пу тат Мінск ага 

аб лас но га Са ве та.

Ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Рапс» 

Мі ха іл Ла ма ка ро дам з Кру пі цы, доб ра ве дае ўсіх ве тэ ра-

наў. Ка лі ёсць па трэ ба — да па ма гае на ват ім ма тэ ры яль на, 

а яшчэ рэ гу ляр на во зіць іх на эк скур сіі.

Што год ме ды цын скія ўста но вы пра вод зяць комп лекс-

ныя агля ды ін ва лі даў і ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны 

і асоб, пры роў не ных да іх. Вя лі кую ўва гу гэ тым пы тан ням 

удзя ля юць у Мін скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы.

Да рэ чы, пад час па ся джэн ня ў Шар шу нах на мес нік стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль-

ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі Ва лян ці на Кур се віч так са ма звяр ну ла ўва гу 

на пы тан ні ме ды цын ска га за бес пя чэн ня ве тэ ра наў і пен-

сія не раў:

— Кож ны год мы імк нём ся ра біць як ма га больш для 

гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян. Што да ты чыц ца са цы яль ных 

іль гот і га ран тый, то яны пра ду гле джа ны на за ка на даў чым 

уз роў ні. Ве тэ ра нам, у пры ват нас ці га ран та ва на бяс плат-

нае за бес пя чэн не ле ка мі, вы раб зуб ных пра тэ заў і шмат 

ча го ін ша га.

Ва лян ці на Вац ла ваў на вы со ка аца ні ла ра бо ту Мін скай 

ра ён най ар га ні за цыі ве тэ ра наў:

— Я лі чу, што гэ тая струк ту ра зай мае да стой нае мес ца 

ў кра і не і сум лен на вы кон вае свае за да чы. Ве тэ ра ны зра-

бі лі для нас вель мі шмат, і мы па він ны з удзяч нас цю да іх 

ста віц ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

На зі раль ныя гра мад скія 

ка мі сіі ство ра ны ў кра і не на 

роз ных уз роў нях больш як 

дзе сяць га доў та му з мэ тай 

аба ро ны пра воў асу джа ных. 

Яны фар мі ру юц ца, дзей ні-

ча юць і пры ма юць ра шэн ні 

са ма стой на, акрэс лі ла Але-

на КІ РЫ ЧЭН КА, на чаль нік 

упраў лен ня па пы тан нях 

не ка мер цый ных ар га ні за-

цый Мі ніс тэр ства юс ты цыі 

Бе ла ру сі:

— Мы імк нём ся ўдас-

ка наль ваць і па шы раць 

паў на моц твы гра мад скіх 

на зі раль ных ка мі сій. Па 

іні цы я ты ве мі ніс тэр ства га-

доў пяць та му, на прык лад, 

ві даз мя ні лі ад ну з нор маў 

па ста но вы Саў мі на, якая рэ-

гу люе дзей насць гра мад скіх 

ка мі сій. Іх прад стаў ні кам 

да лі маг чы масць га ва рыць 

з асу джа ны мі без пры сут-

нас ці чле наў ад мі ніст ра-

цый гэ тых уста ноў. Бы ло б 

ня бла га, каб на зі раль ныя 

ка мі сіі маг лі на вед ваць ар-

га ні за цыі кры мі наль на-вы-

ка наў чай сіс тэ мы па па ве-

дам ляль ным прын цы пе, а 

не па да зволь ным, як ця пер, 

бо бы ва юць жа і эк стран ныя 

вы пад кі. Маг чы ма, ка мі сіі 

змо гуць фар мі ра вац ца і з 

чле наў праф са юзаў і пра-

ва аба рон цаў, а не толь кі 

гра мад скіх аб' яд нан няў, як 

ця пер.

Стар шы ня Рэс пуб лі-
кан скай гра мад скай на-
зі раль най ка мі сіі Тац ця на 
КРАЎ ЧАН КА за пэў ні ла, 
што паў на моц тваў ім зболь-
ша га ха пае:

— Ця пер пры клад на за 
ты дзень да пла на ва на га 
на вед ван ня мы звяр та ем ся 
ў Дэ парт амент вы ка нан ня 
па ка ран няў МУС і праз па-
ру дзён атрым лі ва ем ад каз. 
У цэ лым ні я кіх пе ра шкод 
па ві зі тах у нас ня ма. Лі та-
раль на ўсё, што мы ха це-
лі б па гля дзець, ба чым. Мы 
рас пра ца ва лі ан ке ты, якія 
раз да ём асу джа ным, і яны 
за паў ня юць іх пры нас у ад-
сут насць кі раў ні коў кры мі-
наль ных уста ноў.

Ле тась чле ны на зі раль-
ных ка мі сій роз ных уз роў-

няў на ве да лі 22 кры мі наль-

ныя ўста но вы, за ўва жыў 

Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ, мі ністр 

юс ты цыі Бе ла ру сі:

— Пад час азна ям лен чых 

гу та рак уз ды ма юц ца пы тан-

ні функ цы я на ван ня ўста ноў, 

умоў ад бы ван ня па ка ран ня 

асу джа ны мі, ме ды ка-са ні-

тар на га ста ну, ар га ні за цыі 

воль на га ча су і на ву чан ня, 

куль тур на га і пра цоў на га 

вы ха ван ня. Чле ны ка мі сій 

на вед ва юць усе па мяш-

кан ні, дзе раз ме шча ны 

асу джа ныя. Ця пер рас пра-

цоў ва ец ца рэг ла мент ра бо-

ты гра мад скіх на зі раль ных 

ка мі сій.

Дзя ку ю чы пра па но вам 

ка мі сій асу джа ныя змаг лі, 

на прык лад, дыс тан цый на 

атрым лі ваць аду ка цыю ў 

роз ных уста но вах. А прак-

ты ка ра бо ты та ко га гра мад-

ска га кант ро лю па ка за ла 

не аб ход насць вы ву чэн ня і 

маг чы май рэа лі за цыі су час-

на га за меж на га во пы ту ў гэ-

тай сфе ры ў Бе ла ру сі.

Іры на СІ ДА РОК.

Кант роль аба ро ны пра воў асу джа ных 
ак ты ві зу ец ца

Маг чы масць па ве дам ляць пра жа дан не на вед ваць 

уста но вы кры мі наль на-вы ка наў чай сіс тэ мы, 

а не ча каць да зво лу на гэ та, пла ну юць ства рыць 

у Бе ла ру сі для чле наў ка мі сій гра мад ска га 

кант ро лю. Каб ак ты ві за ваць і ўдас ка на ліць 

дзей насць та кіх ка мі сій, па шы рыць 

іх паў на моц твы, у Мі ніс тэр стве юс ты цыі су мес на 

з Са ве там Еў ро пы пра вя лі ад па вед ны се мі нар.


