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Вет лі васць, па ва га
і та ле рант насць

Як вя до ма, з ся рэ дзі ны 

каст рыч ні ка па ча лі дзей ні-

чаць но выя Пра ві лы ме ды-

цын скай эты кі і дэ ан та ло гіі, 

за ма ца ва ныя ў ад па вед най 

па ста но ве Мі ніс тэр ства ахо-

вы зда роўя. Пра ект гэ та-

га да ку мен та вы но сіў ся на 

гра мад скае аб мер ка ван не, 

па коль кі ён за кра нае ін та рэ-

сы вель мі мно гіх: і тых, ка му 

аказ ва ец ца ме ды цын ская 

да па мо га, і тых, хто аказ вае 

гэ ту да па мо гу.

За цвер джа ныя нор мы 

ме ды цын скай эты кі і дэ ан-

та ло гіі змя шча юць пе ра лік 

асноў ных ма раль на-этыч ных

нор маў па во дзі н ме ды-

 цын скіх ра бот ні каў, нор мы 

ўза е ма ад но сін мед ра бот ні-

каў з па цы ен та мі і ка ле га мі, 

ра бот ні ка мі ін шых ор га наў 

і ар га ні за цый. У пры ват-

нас ці, мед ра бот ні кі па він-

ны пры трым лі вац ца та кіх 

прын цы паў, як вет лі васць, 

гу ман насць, дэ ма кра тыч-

насць, да вер, мі ла сэр насць, 

стры ма насць, спа чу ван не, 

спра вяд лі васць, па ва га і та-

ле рант насць. Ме ды кам не аб-

ход на пра яў ляць ра зу мен не 

і цярп лі васць да па цы ен таў, 

па ва жаць іх по гля ды і пе ра-

ка нан ні. Нель га да пус каць 

дыс кры мі на цыі па рэ лі гій-

ных, на цы я наль ных і ін шых 

пры кме тах. Мед ра бот ні кі 

па він ны стрым лі ваць свае 

эмо цыі, быць так тоў ны мі, у 

да ступ най і зра зу ме лай для 

па цы ен та фор ме ін фар ма-

ваць яго аб ха рак та ры і мэ-

тах пла на ва на га ля чэн ня, 

асаб лі вас цях пры мя нен ня 

тых ці ін шых ле ка вых срод-

каў, вы ра бах ме ды цын ска-

га пры зна чэн ня, маг чы мых 

па боч ных эфек тах, рас каз-

ваць пра аль тэр на ты вы гэ-

та му ля чэн ню. Акра мя та го, 

хут кая ме ды цын ская да-

па мо га па він на аказ вац ца 

мед ра бот ні ка мі (у ме жах іх 

маг чы мас цяў) лю дзям, якія 

ма юць у ёй па трэ бу, і па-за 

сценамі ўстаноў ахо вы зда-

роўя. Вы пад кі па ру шэн ня гэ-

тых нор маў бу дуць раз гля-

дац ца ка мі тэ та мі (ка мі сі я мі) 

па пы тан нях ме ды цын скай 

эты кі і дэ ан та ло гіі, ка мі сі я мі 

па су праць дзе ян ні ка руп цыі, 

якія пра цу юць у ар га ні за цы-

ях ахо вы зда роўя.

Узяць чу жы боль
— Час цей за ўсё мы ка жам 

пра да па мо гу па цы ен там, 

але да па мо га па тра бу ец ца 

і ўра чам. Трэ ба на ву чаць іх 

бес кан флікт ным зно сі нам, 

на вы кам са ма рэ гу ля цыі, як 

пра віль на вы хо дзіць са ста ну 

стрэ су. На шы цэнт ры як раз і 

бу дуць зай мац ца гэ ты мі пы-

тан ня мі, там бу дуць пра ца-

ваць пра фе сій ныя псі хо ла гі, 

пра во дзіц ца ад па вед ныя трэ-

нін гі, — пад крэс лі вае стар-

шы вы клад чык ка фед ры 

гра мад ска га зда роўя і ахо-

вы зда роўя Бел МА ПА Дзі на 

МАР ЧАН КА-ЦЯ БУТ. — Ка лі 

мы ка жам пра пра фе сій ныя 

ры зы кі, то ў пер шую чар гу 

ма ем на ўва зе ўзнік нен не 

сін дро му эма цы я наль на га 

вы га ран ня. Гэ та мо гуць быць 

і раз віц цё цы ніз му, і мо ман-

ты, якія ў псі ха ло гіі на зы ва-

юць рэ дук цы яй пра фе сій ных 

аба вяз каў (спро бы ска ра ціць 

пра фе сій ныя аба вяз кі, якія 

вы ма га юць эма цы я наль ных 

вы дат каў). Хво ра му ча ла ве-

ку страш на, ба лю ча, не зра-

зу ме ла... З та кі мі людзь мі 

трэ ба ўмець пра ца ваць, і ка лі 

ўрач бя рэ ўвесь боль на са-

бе, то да па мо га спат рэ біц ца 

ўжо яму.

— Ра бо та ме ды цын ска-

га пер са на лу — гэ та па ста-

ян нае зна хо джан не ў тым 

ці ін шым стрэ са вым ста не, 

та му што аб са лют ная боль-

шасць лю дзей звяр та ец ца са 

сва імі праб ле мамі. Хва ро ба 

цяг не не толь кі фі зіч ныя, фі-

зі я ла гіч ныя па ру шэн ні, але 

і псі ха ла гіч ныя праб ле мы, 

та му што ча ла век ад чу вае 

дыс кам форт, — раз ва жае 

стар шы ня Бе ла рус кай 

аса цы я цыі ўра чоў, дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Дзміт-

рый ШАЎ ЦОЎ. — І па цы ент 

мае пра ва па тра ба ваць да 

ся бе асаб лі ва га стаў лен ня і 

ўва гі. Док тар па ві нен ра за-

брац ца, што з ім ад бы ло ся, 

на стро іць яго на па зі тыў ны 

лад, уста на віць, як мы ка-

 жам, тэ ра пеў тыч ны кан такт — 

да біц ца поў на га ўза е ма-

 дзе ян ня з па цы ен там, каб 

ра зам спра віц ца з яго хва-

ро бай. Та му на шы ме ды цын-

скія ра бот ні кі па він ны быць 

пад рых та ва ныя. Той курс, 

які вы кла да ец ца ў ме дуні-

вер сі тэ тах, за клад вае ба зіс, 

але гэ та тэ о рыя. Зу сім ін шая 

спра ва, ка лі сту дэнт ста но-

віц ца ўра чом і атрым лі вае 

ўлас ны до свед ста сун каў з 

па цы ен та мі, шля хам спроб і 

па мы лак ма ла ды спе цы я ліст 

спра буе вы бу да ваць сваю

ма дэль па во дзі н. Вель мі 

важ на да па маг чы на шым 

ка ле гам знай сці па ды ход да 

кож на га па цы ен та, та му да-

па мо га па тра бу ец ца ім і на 

ўзроў ні пост дып лом най пад-

рых тоў кі.

Ме ды кі — 
у са цы яль ных 
сет ках

Воль га Мар шал ка па ве-

да мі ла, што ўвесь змест па-

ста но вы «Аб за цвяр джэн ні 

Пра віл ме ды цын скай эты кі 

і дэ ан та ло гіі» быў па кла дзе-

ны ў асно ву служ бо вых ін-

струк цый і ўсіх ме ды цын скіх 

ра бот ні каў азна ё мі лі з гэ тым 

да ку мен там пад рос піс. Дэ-

та лё ва га апі сан ня знеш ня га 

вы гля ду ра бот ні каў у па ста-

но ве не змя шча ец ца, але гэ-

тыя пы тан ні пра пі са ны ў пра-

ві лах унут ра на га пра цоў на га 

рас па рад ку ўста ноў ахо вы 

зда роўя.

— Вон ка вы вы гляд ме ды-

цын ска га ра бот ні ка па ві нен 

быць эс тэ тыч ным і не пе ра-

шка джаць яму вы кон ваць яго 

служ бо выя аба вяз кі, — тлу-

ма чыць Дзміт рый Шаў цоў. — 

Па вер це, што бяс шум ны

абу так без аб ца саў — гэ та 

кло пат як пра на шых ка лег, 

так і пра па цы ен таў, бо ка лі 

мед ра бот нік атры мае траў му 

на ра бо чым мес цы, то пад 

па гро зай мо жа ака зац ца і 

жыц цё па цы ен та. Даў жы ня 

ха ла та ў нас ні дзе не пра пі-

са на, але ж усім зра зу ме ла, 

што мо жа вы клі каць не за-

да валь нен не ў хво рых лю-

дзей. Паў праз рыс ты ха лат, 

апра ну ты на ін шае адзен не, 

бу дзе да рэ чы хі ба што толь кі 

ў рэнт ген-ка бі не це ці ў рэ-

гіст ра ту ры. Уво гу ле, сён ня 

ня ма праб лем з тым, каб 

вы гля даць пры го жа і су час-

на. Мы, на шчас це, ады шлі 

ад ба ваў ня ных ха ла таў, якія 

страч ва лі свой вы гляд амаль 

ім гнен на: ёсць і доб рыя тка-

ні ны, і зруч ныя ме ды цын скія 

кас цю мы... Ма кі яж так са ма

не па ві нен быць кід кім, як і 

шлейф ад пар фу мы, бо ў ка-

гось ці мо жа быць алер гія на 

пэў ныя па хі...

А на што ма юць пра ва ме-

ды цын скія ра бот ні кі ў са цы -

яль ных сет ках? У ін шых кра і -

нах бы лі вы пад кі, ка лі пас ля 

з'яў лен ня пэў ных здым каў у 

се ці ве, якія вы кла да лі ме-

ды цын скія ра бот ні кі, апош-

нія страч ва лі мес ца пра цы. 

(Ну як, на прык лад, ста віц ца 

да эра тыч ных здым каў на 

апе ра цый ным ста ле?) Бы лі 

і флэш мо бы, ар га ні за ва ныя 

ме ды ка мі, у пад трым ку сва іх 

ка лег, ка лі тыя ра бі лі сэл фі 

на сва ім ра бо чым мес цы і 

дзя лі лі ся імі ў ін тэр нэ це.

— У са цы яль ных сет ках 

нель га раз мя шчаць фо та і 

ві дэа лю бых ме ды цын скіх 

ма ні пу ля цый з па цы ен та мі: 

ні пад час пры ёму, ні пад час 

апе ра цыі. Гэ та та бу, та му 

што ўсё, што да ты чыц ца 

па цы ен та, скла дае ўра чэб-

ную тай ну, — пад крэс лі вае 

Дзміт рый Шаў цоў. — Дзя-

ліц ца па доб ны мі фо та і ві-

дэа ме ды кі мо гуць толь кі з 

ка ле га мі вы ключ на ў пра-

фе сій ных мэ тах. Так са ма 

не да пу шчаль на, каб мед ра-

бот ні кі ў са цы яль ных сет ках 

раз мя шча лі фо та з п'я ных 

ве ча ры нак, та му што ўрач 

у ста не ал ка голь на га ап'я-

нен ня або з цы га рэ тай ні як 

не ўпіс ва ец ца ў па сту ла ты 

зда ро ва га ла ду жыц ця. Што 

да ты чыц ца ін шых аса біс тых 

фо та і ві дэа, то ёсць сва бо-

да са ма вы яў лен ня, гэ та аса-

біс тая спра ва кож на га. Ка лі 

ме дык лі чыць, што ён мо жа 

вы клас ці, на прык лад, фо та ў 

ку паль ні ку пад паль май, дык 

што тут та ко га?

Рэй тынг 
у элект рон ным 
ка бі не це

Воль га Мар шал ка рас ка-

за ла, што ў рам ках раз віц ця 

элект рон най ахо вы зда роўя 

пла ну ец ца ар га ні за ваць 

пер са ні фі ка ва ны ўлік уся го 

мед пер са на лу кра і ны. Мяр-

ку ец ца, што ў кож на га ўра-

ча і ме ды цын скай сяст ры ў 

перс пек ты ве з'я віц ца аса біс-

ты элект рон ны ка бі нет. Ён 

бу дзе на паў няц ца ін фар ма-

цы яй, ка рыс най як для ін шых 

ка лег і кі раў ні коў сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя (на прык лад, 

для па тэн цый ных най маль-

ні каў), так і для па цы ен таў, 

якія хо чуць больш да ве дац ца 

пра спе цы я ліс та, да яко га іх 

на кі роў ваць. Пры чым апош-

нія змо гуць па кі нуць там свой 

вод гук: вы ка заць па дзя ку 

або, на ад ва рот, — па кі нуць 

кры тыч ную за ўва гу. Так бу-

дзе фар мі ра вац ца рэй тынг 

кож на га ме ды цын ска га ра-

бот ні ка.

— Мяр кую, што спе цы я-

ліст, які хва люецца за свой 

ста тус, прос та не да пус ціць, 

каб нейкі кампрамат трапіў 

ў сеціва, — раз ва жае Воль-

га Мар шал ка. — Гэ та бу дзе 

сты му лам для та го, каб вы-

кон ваць нор мы эты кі не толь-

кі на ра бо чым мес цы, але і за 

сце на мі ме ды цын скай уста-

но вы. На ша пра фе сія ва ўсіх 

на ві да во ку, та му трэ ба кла-

па ціц ца пра свой імідж.

— Да та го ж па цы ент, на-

прык лад, мо жа за даць пы-

тан не ўра чу: «А ча му, док тар, 

у вас 25 га доў пра цоў на га 

ста жу і толь кі дру гая ка тэ-

го рыя?» — да паў няе ка ле гу 

Дзміт рый Шаў цоў. — А та кія 

вы пад кі так са ма бы ва юць. 

Бе ла рус кая аса цы я цыя ўра-

чоў за раз пра во дзіць проб-

нае ін тэр нэт-га ла са ван не. 

Уста ноў ле ны філь тры, каб 

не да пус ціць ма ні пу ля цый, 

і мы пра вя ра ем лі та раль на 

кож ны вод гук — ці рэ аль ны 

ча ла век яго па кі нуў? І ці ка-

вую сі ту а цыю на зі ра ем. Ме-

на ві та ад нас кі раў ні кі ме ды-

цын скай уста но вы да вед ва-

юц ца, што ў та го ці ін ша га іх 

спе цы я ліс та ўжо ёсць пэў ны 

рэй тынг. І чу ем: «А ча му ме-

на ві та гэ ты док тар? У нас жа 

ёсць і больш да стой ныя!» Мы 

ка жам: «Гэ та вы так ду ма е-

це, а ў па цы ен таў ёсць сваё 

мер ка ван не». Зда ра ец ца, 

што на пе рад вы ры ва ец ца 

ма ла ды док тар. Мы цал кам 

пад трым лі ва ем ідэю элект-

рон ных ка бі не таў, бо бу дзе 

ство ра на кан ку рэнт нае ася-

род дзе, ні хто не за хо ча быць 

аў тсай да рам. Па вы шэн не 

ква лі фі ка цыі, за меж ныя ста-

жы роў кі — усё гэ та, ка неш не, 

вель мі важ нае для ме ды цын-

 ска га ра бот ні ка, але пра фе сі я-

 на лізм — гэ та яшчэ і ча ла-

 ве ка люб ства, умен не знай сці 

па ды ход да кож на га па цы-

ен та, па да браць па трэб ныя 

сло вы. Да сяг нуць ста ноў ча га 

вы ні ку ў ля чэн ні мож на толь кі 

ў тан дэ ме...»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ЗО НЕ НЕ БЯС ПЕ КІ... УРАЧУ ЗО НЕ НЕ БЯС ПЕ КІ... УРАЧ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Той курс, які 
вы кла да ец ца 
ў ме ды цын скіх 
уні вер сі тэ тах, за клад вае 
ба зіс, але гэ та тэ о рыя. 
Зу сім ін шая спра ва, 
ка лі сту дэнт ста но віц ца 
ўра чом».

«У са цы яль ных сет ках 
нель га раз мя шчаць 
фо та і ві дэа лю бых 
ме ды цын скіх 
ма ні пу ля цый 
з па цы ен та мі». 

«У кож на га ўра ча 
і ме ды цын скай сяст ры 
ў перс пек ты ве з'я віц ца 
аса біс ты элект рон ны 
ка бі нет».

Пра гэ та па ве да міў на мес нік 

мі ніст ра сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня Ула дзі мір ГРА КУН 

у прэс-цэнт ры БЕЛ ТА. 

Ён удак лад ніў, што сель ска гас па-

дар чыя прад пры ем ствы не да атры ма лі 

ка ля 1,8 млн тон збож жа да ўзроў ню 

мі ну ла га го да. «Ха чу ад зна чыць, што 

мы цал кам за бяс пе ча ны хар чо вым 

збож жам, а зна чыць, і му кой, кру па мі, 

хле ба бу лач ны мі вы ра ба мі. За куп ляць 

збож жа за мя жой мо гуць, на прык лад, 

птуш ка комп лек сы. З улі кам та го, што 

ў нас ёсць дзяр жаў ны рэ зерв, пла ну-

ец ца за ку піць каля 600—700 ты сяч тон 

не хар чо ва га збож жа», — ска заў Ула-

дзі мір Гра кун.

На мес нік мі ніст ра ад зна чыў, што за-

куп кі бу дуць пра во дзіц ца на кон курс най 

асно ве. «Прад пры ем ствы, якія бу дуць 

за куп ляць збож жа, па він ны пра вес ці 

кон кур сы і вы зна чыц ца па най больш 

вы гад ных цэ нах для кра і ны. Не вы клю-

ча на, што воб лас ці бу дуць пра во дзіць 

цэнт ра лі за ва ныя кон кур сы. Бу дзем за-

куп ляць у тых, хто пра па нуе най мен шую 

ца ну і най леп шыя ўмо вы. Гэ та мо гуць 

быць роз ныя кра і ны, у тым лі ку Ра сія і 

Укра і на», — ска заў Ула дзі мір Гра кун.

Як вя до ма, па ча так сё лет ня га ле та 

вы да ў ся най больш за суш лі вым. Па 

звест ках Бел гід ра ме та, ся рэд няя тэм-

пе ра ту ра па вет ра па кра і не скла ла 

плюс 16,9 гра ду са, што вы шэй за клі -

ма тыч ную нор му на 3,5 гра ду са. Та кі 

цёп лы май ад зна ча ны ўпер шы ню за 

ўвесь пе ры яд на зі ран няў. А за пер-

шую дэ ка ду чэр ве ня ў ся рэд нім па 

кра і не вы па ла толь кі 10 % ад нор мы 

апад каў. 

Сяр гей КУР КАЧ.

Хар чо вая бяс пе каХар чо вая бяс пе ка

Збож жа да ку пяць за мя жой, 
вы ключ на фу раж нае
Пры клад на 600—700 ты сяч тон

Хаў рус ні кі 
аба кра лі зна ё ма га

Па цяр пе лы да ве даў ся 
пра гэ та ад мі лі цы я не раў

Су пра цоў ні кі Цэнт раль на га РУ УС 

ста лі цы за зна хо джан не ў гра мад-

скім мес цы ў ста не ал ка голь на га 

ап'я нен ня за тры ма лі двух муж чын, 

у якіх пры са бе меў ся ноў тбук.

Мі лі цы я не ры вы свет лі лі, што гэ та 

тэх ні ка бы ла ўкра дзе на ў 34-га до ва-

га зна ё ма га хаў рус ні каў. Пры ехаў шы 

да до му да па цяр пе ла га, апе ра тыў ні кі 

так са ма ўста на ві лі факт кра дзя жу ў 

яго 100 руб лёў. Пра тое, што ён стра ціў 

ма ё масць і гро шы, муж чы на да ве даў ся 

ад су пра цоў ні каў мі лі цыі. Ака за ла ся, 

кра дзеж ад быў ся, ка лі двое зна ё мых 

бы лі ў яго ў гас цях, па ве да мі лі ў Цэнт-

раль ным РУ УС г. Мін ска.

У да чы нен ні да 38-га до ва га і 42-га до-

ва га жы ха роў ста лі цы за ве дзе на кры мі-

наль ная спра ва. Ім па гра жае па ка ран не 

ў вы гля дзе па праў чых ра бот на тэр мін 

да двух га доў ці арыш ту, або аб ме жа-

ван ня во лі на тэр мін да ча ты рох га доў, 

або па збаў лен ня во лі на той жа тэр мін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ПОКУПКА УДАЧИ 3.0»
Место и дата составления отчета:

10.12.2018 г.

г. Минск, пр-т Независимости, 11/2, офис 328.

1. Организатор: частное предприятие «Голден Медиа Компани», 

УНП 691751128. Юридический адрес: 223610, Минская область, г. Слуцк, 

ул. Ленина, 195А, офис 5.

2. Наименование рекламной игры – «Покупка удачи 3.0».

3. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 

№ 3338 от 30.07.2018 г., выдано Министерством антимонопольного регу-

лирования и торговли Республики Беларусь

4. Срок начала рекламной игры: 15 августа 2018 г. 

Срок окончания рекламной игры: 14 декабря 2018 г 

5. Количество участников рекламной игры: 9 933 участников.

6. Призовой фонд разыгран полностью.

7. Победители рекламной игры: главный приз 15 000,00 рублей. 

Победитель – Алексеюк Александр Михайлович, г. Кобрин, и 1 000 

(одна тысяча) победителей. Каждый победитель выиграл денежный приз 

в размере 100,00 (сто) белорусских рублей 00 копеек.

Список победителей находится на сайте ОАО «Белгазпромбанка», 

www.belgazprombank.by, в разделе «Новости».

8. Для справок по вопросам проведения рекламной игры, тел. +375 

17 209-90-03.

9. В ходе проведения рекламной игры нарушений допущено не было. 

Жалоб организатору и комиссии не поступало.

Директор ЧП «Голден Медиа Компани» Кухарчик Е. Н.


