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Са мыя-са мыяСа мыя-са мыя

СПОРТ + 
МЕ ДЫЙ НАЯ 
ДЗЕЙ НАСЦЬ
Ме ды я рэ сурс БДУ «Sport BSU» пры-

зна ны най леп шым у Рэс пуб лі кан скім 

кон кур се «За яві пра ся бе праз сац-

сет кі».

«Sport BSU» прад стаў ле ны акаў нта мі ка-
фед ры фі зіч на га вы ха ван ня і спор ту і спар-
тыў на га клу ба БДУ ў са цы яль ных сет ках 
Іnstagram і Facebook.

Дру гое мес ца за няў спарт клуб Бе ла рус-
ка-ра сій ска га ўні вер сі тэ та, а на трэ цяй па-
зі цыі раз мяс ціў ся спар тыў ны клуб Ба ра на-
віц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

Уся го бы ла ацэ не ная ме дый ная дзей-
насць ка ля дзе ся ці ВНУ: Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін-
фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі, Бе ла рус кага 
на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та і ін-
шых.

Па вод ле ўмоў кон кур су, не аб ход на бы ло 
прад ста віць прэ зен та цый ныя ма тэ ры я лы, 
якія змя шча юць ін тэр нэт-спа сыл ку на ста-
рон ку спар тыў най су поль нас ці ў са цы яль най 
сет цы з яе апі сан нем, коль кас цю ўдзель ні-
каў/пад піс чы каў, скрын шо ты з ад люст роў-
ван нем ды зай ну і са мых па пу ля ных па стоў. 
Жу ры ацэнь ва ла ўні каль насць кан тэн ту, 
апе ра тыў насць і ак ту аль насць анан са ван ня 
спар тыў ных ме ра пры ем стваў, афарм лен не 
ста рон кі, рэ гу ляр насць аб наў лен ня па стоў, 
якасць фо та- і ві дэа ма тэ ры я лаў, коль касць 
лай каў, ка мен та ры яў, рэ пост аў па стоў і ін-
шыя па ра мет ры. Пе ра мож цаў і пры зё раў 
вы зна ча лі , зы хо дзя чы з су мы на бра ных ба-
лаў па кож ным кры тэ рыі.

Ар га ні за та рам спа бор ніц тва вы сту піў 
Рэс пуб лі кан скі цэнтр фі зіч на га вы ха ван ня 
і спор ту на ву чэн цаў і сту дэн таў.

На слы хуНа слы ху

КА РА НА ВІ РУС 
ВУ ЧО БУ 

НЕ СПЫ НІЦЬ?
Для бу ду чых ме ды каў мак сі маль на за-

ха ва юць воч ную фор му на ву чан ня, ня-

гле дзя чы на дру гую хва лю COVІD-19. 

Аб гэ тым на су стрэ чы са сту дэн та мі 

Го мель ска га дзяр жаў на га ме ды цын-

ска га ўні вер сі тэ та па ве да мі ла на мес-

нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Але на 

БОГДАН.

На асаб лі вым кант ро лі зна хо дзіц ца сту-
дэнц кае ва лан цёр ства пад час эпі дэ міі ка ра-
на ві ру са. Рэк тар Го мель ска га дзяр жаў на-

га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та Ігар СТО МА 
лі чыць, што во пыт ра бо ты ў «чыр во най зо не» 
па він ны атры маць усе сту дэн ты-ме ды кі.

На су стрэ чы сту дэн ты па ста ві лі пы тан-
не аб увя дзен ні ў ме ду ні вер сі тэ це спе цыя-
лі за ва на га кур са па вы ву чэн ні анг лій скай 
мо вы. Прад стаў ні кі сту дэнц кай су поль нас ці 
агу чы лі так са ма пра па но ву аб су мя шчэн ні 
дып лом ных ра бот сту дэн таў-пра гра міс таў з 
на ву ко вы мі пра ек та мі сту дэн таў-ме ды каў. 
Яны лі чаць, што ў рас пра цоў цы іна ва цый-
ных, на ву ко вых пра ек таў у сфе ры ахо вы 
зда роўя не аб ход ная да па мо га ІT-спе цы я ліс-
таў — ква лі фі ка ва ная ста тыс тыч ная апра-
цоў ка і ві зу а лі за цыя атры ма ных вы ні каў.

Пад вод зя чы вы ні кі су стрэ чы, Але на 
Бог дан ад зна чы ла, што част ка пы тан няў 
сту дэн таў бу дзе вы ра ша на на ўзроў ні кі-
раў ніц тва ме ду ні вер сі тэ та, а не ка то рыя пра-
па но вы не аб ход на раз гле дзець на ўзроў ні 
кі раў ніц тва мі ніс тэр ства і пры няць ра шэн ні 
ад ра зу для ўсіх ме ды цын скіх ВНУ. Ці ка вай, 
на яе по гляд, з'яў ля ец ца ідэя аб ства рэн ні 
пры Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя кан суль та-
тыў на га са ве та, ку ды б ува хо дзі лі сту дэн ты, 
ін тэр ны і ма ла дыя спе цы я ліс ты.

ВЫ РАС ЦІЦЬ 
ПРА ФЕ СІ Я НА ЛА

«Яна бу дзе зме не ная на рэ-
зі дэн ту ру. Але гэ та не ана лаг 
клі ніч най ар ды на ту ры, не ад но 
і тое ж», — ад зна чы ла Воль га 
Ка лю па на ва. Па вод ле яе слоў, 
імк лі вае раз віц цё сфе ры ме ды-
цын скай да па мо гі па тра буе ад 
служ баў ахо вы зда роўя ства рэн-
ня су час най сіс тэ мы пад рых тоў-
кі ўра чоў-спе цы я ліс таў. Га вор ка 
ідзе аб асва ен ні вы со ка тэх на-
ла гіч ных умя шан няў, да лей-
шым удас ка на лен ні і па вы шэн ні 
якас ці пра фе сій най пад рых тоў кі 
з улі кам су час на га ста ну і перс-
пек тыў раз віц ця ахо вы зда роўя, 
ін тэ гра цыі з су свет най сіс тэ май 
ме ды цын скай аду ка цыі.

Рэ зі дэн ту ра бу дзе на кі ра ва на 
на ін ды ві ду аль ную пас ля дып лом-
ную пад рых тоў ку ўра чоў-спе цы-
я ліс таў, па глыб лен не іх пра фе-
сій ных ве даў і ўдас ка на лен не 
прак тыч ных на вы каў, асва ен не 
пе ра да вых ме ды цын скіх тэх на-
ло гій, пад рых тоў ку вы со ка ква лі-
фі ка ва ных кан ку рэнта здоль ных 
спе цы я ліс таў для ака зан ня вы-
со ка тэх на ла гіч най ме ды цын скай 
да па мо гі.

На сён ня ў клі ніч най ар ды на-
ту ры вя дзец ца пад рых тоў ка па 
63 спе цы яль нас цях. Мяр ку ец ца, 
што яны ўсе за ста нуц ца ў рэ зі-
дэн ту ры, але пры гэ тым бу дуць 
пра ду гле джа ны роз ныя тэр мі ны 
пад рых тоў кі. Да дзе нае пы тан не 
яшчэ аб мяр коў ва ец ца, ад зна чы-
ла на чаль нік га лоў на га ўпраў-
лен ня. Кож ная ўста но ва аду ка-
цыі бу дзе ад каз ваць за пэў ныя 
спе цы яль нас ці. На прык лад, за 
пад рых тоў ку ў га лі не хі рур гіі, 
аку шэр ства і гі не ка ло гіі — Бел-
МА ПА, кар дыя ло гіі і кар дыя хі-
рур гіі — РНПЦ «Кар дыя ло гія», 
ней ра хі рур гіі — РНПЦ не ўра ло-
гіі і ней ра хі рур гіі, ста ма та ло гіі — 
Ві цеб скі ме ду ні вер сі тэт, БДМУ, 
транс план та ло гіі — БДМУ, дыяг-
нас тыч ных да сле да ван няў — Го-
мель скі ме ду ні вер сі тэт.

У гэ тым пра цэ се так са ма бу-
дуць за дзей ні ча ны аду ка цый ныя 
цэнт ры ўсіх РНПЦ па роз ных кі-
рун ках. «Мы глы бо ка пе ра ка на-
ныя, што кар дыя хі рур гі, ней ра-
хі рур гі, хі рур гі, транс план то ла гі, 
ста ма то ла гі вы со ка га ўзроў-
ню — гэ та спе цы я ліс ты, якія па-
він ны прай сці сур' ёз ную пад рых-
тоў ку ў рэ зі дэн ту ры», — да да ла 
Воль га Ка лю па на ва.

Па вод ле яе слоў, у мно гіх 
кра і нах ба за вая ме ды цын ская 
аду ка цыя ўклю чае шэсць га доў 
пад рых тоў кі ў ме ду ні вер сі тэ-
це, пас ля ча го пры свой ва ец ца 
ква лі фі ка цыя ўра ча агуль най 
прак ты кі. А каб стаць вы со ка-
ква лі фі ка ва ным спе цы я ліс там, 
не аб ход на прай сці пас ля дып-
лом ную пад рых тоў ку ў рэ зі дэн-
ту ры. У за леж нас ці ад спе цы-
яль нас ці яна мо жа доў жыц ца ад 
ад на го да пя ці га доў. Пас ля гэ-
та га спе цы я ліст вы со ка га кла са 
атрым лі вае до пуск у пра фе сію 
і мо жа аказ ваць ме ды цын скую 
да па мо гу, пры мя ня ю чы вы со ка-
тэх на ла гіч ныя ме то ды кі.

Рэк тар Го мель ска га дзяр-

жаў на га ме ды цын ска га ўні-

вер сі тэ та Ігар СТО МА пе ра-
ка на ны, што больш пра цяг лая, 
глы бо кая пад рых тоў ка па вы со-
ка тэх на ла гіч ных спе цы яль нас-
цях вель мі не аб ход ная. «Ад бы-
ва ец ца не толь кі фар мі ра ван не 
клю ча вых спе цы я ліс таў з вы-
со кім уз роў нем кам пе тэн цый, 
а яшчэ і ней кае «вы ха ван не» 
су час на га док та ра, — ад зна-
чыў ён. — На пер шым кур-
се мы атрым лі ва ем час ця ком 
ма ла дых і ня спе лых лю дзей, 
у тым лі ку ў ма раль ным пла не. 
І на ват атры маў шы дып лом аб 
вы шэй шай ме ды цын скай аду-
ка цыі, ма ла до му спе цы я ліс ту 
не аб ход на рых та вац ца да лей, 
рас ці, зна хо дзіц ца і раз ві вац-
ца ў ася род дзі пра фе сі я на лаў. 
Рэ зі дэн ту ра як раз і да па ма гае 
сфар мі ра ваць больш пад рых-
та ва на га спе цы я ліс та і больш 
ста ла га ча ла ве ка».

ВУ ЧО БА 
НА СІ МУ ЛЯ ТА РАХ

Між ін шым, да 2025 го да ў 
Бе ла рус кім дзяр жаў ным ме-
ды цын скім уні вер сі тэ це пла ну-
юць па бу да ваць но вы ла ба ра-
тор ны сі му ля цый ны комп лекс. 
Пра гэ та пад час круг ла га ста ла 
па ве да міў рэк тар уні вер сі тэ-

та Сяр гей РУБ НІ КО ВІЧ. Ён 
па тлу ма чыў, што га вор ка ідзе 
аб ства рэн ні паў на вар тас на га 
еў ра пей ска га цэнт ра, дзе мож-
на бу дзе на ву чаць бе ла рус кіх 
сту дэн таў і ма ла дых спе цы я ліс-
таў вуз кім на ву ка ё міс тым прак-
тыч ным на прам кам, а так са ма 
аказ ваць аду ка цый ныя па слу гі 
на экс парт.

У БДМУ ўжо ёсць сі му ля цый-
ная ла ба ра то рыя да во лі вы со-
ка га ўзроў ню, якая да зва ляе 
пра во дзіць за ня ткі па роз ных 
кі рун ках — тэ ра піі, хі рур гіі, аку-
шэр стве і гі не ка ло гіі, не ад клад-
ных ста нах. «Я лі чу, што гэ та 
пад му рак, ас но ва для пад рых-
тоў кі на шых сту дэн таў. Але ка лі 
мы хо чам іс ці да лей і фар мі ра-
ваць вы со ка ква лі фі ка ва на га 

вуз ка га спе цы я ліс та, не аб ход-
нае вы со ка пра фе сій нае аб ста-
ля ван не, пэў ныя сі му ля цый ныя 
апа ра ты, якія б мак сі маль на 
імі та ва лі клі ніч ныя ста ны і за-
хвор ван ні», — ад зна чыў рэк тар, 
да даў шы, што та кія цэнт ры ёсць 
за мя жой, у тым лі ку ў Ра сіі.

Пры гэ тым, як за ўва жыў Сяр-
гей Руб ні ко віч, аду ка цый ныя 
кур сы не аба вяз ко ва па він ны 
доў жыц ца ме ся цы, яны мо-
гуць быць ка рот ка тэр мі но выя. 
На прык лад, ар та пе ду-траў ма-
то ла гу на ад пра цоў ку ней кай 
ма ні пу ля цыі на ка лен ным або 
пле ча вым су ста ве мо жа спат рэ-
біц ца мак сі мум па ру дзён. Доб-
ры ўзро вень прак ты ка-ары ен-
та ва най пад рых тоў кі сту дэн таў 
і ма ла дых спе цы я ліс таў у вы-
ні ку за бяс пе чыць не аб ход ную 

якасць ака зан ня вы со ка ква лі фі-
ка ва най да па мо гі на сель ніц тву, 
ад зна чыў рэк тар.

КЛІ НІ КА НЕ ТОЛЬ КІ 
ДЛЯ ПА ЦЫ ЕН ТАЎ

Су час ны сі му ля цый ны цэнтр 
з'я віц ца і ў Гро дзен скім дзяр жаў-
ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це. 
Як ад зна чы ла яго рэк тар Але-

на КРАТ КО ВА, за раз вя дзец ца 
рэ кан струк цыя па мяш кан няў, 
ра бо ты па він ны за вяр шыц ца 
да кан ца снеж ня, а ў па чат ку 
сту дзе ня пла ну ец ца яго ад крыц-
цё. Так са ма Але на Крат ко ва 
па ве да мі ла, што но вы ву чэб ны 
кор пус ГрДМУ пла ну юць па бу-
да ваць по бач з уні вер сі тэц кай 
клі ні кай.

Ёсць ра шэн не аб вы дзя лен ні 
зя мель на га ўчаст ка, ВНУ пры-
сту пае да пра ект ных ра бот. 
Пас ля та го як бу дзе па бу да ва-
ны но вы кор пус, усе клі ніч ныя 
ка фед ры раз мес цяц ца не ў ад-
дзя лен нях, як ця пер, а бу дуць 
вы не се ны ў асоб ны кор пус. 
Сту дэн ты змо гуць пры не аб-
ход нас ці на вед ваць клі ніч ныя 
ад дзя лен ні, не па ру ша ю чы ля-
чэб ны пра цэс.

Што да ты чыц ца ўні вер сі-
тэц кай клі ні кі, то гэ ты пі лот ны 
пра ект да зва ляе ад пра ца ваць 
ака дэ міч ныя ве ды на прак ты-
цы яшчэ пад час на ву чан ня ў 
ВНУ. Але на Крат ко ва лі чыць, 
што сі му ля цый ныя цэнт ры не-
аб ход ныя, але вель мі важ на на-
ву чыць сту дэн та кан так та ваць з 
па цы ен там, раз віць на вы кі збо ру 
анам не зу, агля ду, пра вя дзен ня 
ды яг нос ты кі. Дзя ку ю чы ўні вер сі-
тэц кай клі ні цы гэ та маг чы ма.

Прак тыч на за год (пра ект 
гэ ты стар та ваў у 2019 годзе) 

атры ма ла ся рэа лі за ваць мно-
гае. Пра водзі ла ся вя лі кая 
ра бо та па рас пра цоў цы нар-
ма тыў най ба зы, без якой іс-
на ван не ўні вер сі тэц кай клі ні кі 
бы ло б не маг чы мае. Ство ра ны 
клі ніч ныя ад дзе лы, якія пры-
сту пі лі да ра бо ты. За раз вярс-
та юц ца пла ны па на ву ко вай, 
аду ка цый най і ля чэб най ра бо-
це. Пра вод зяц ца ме ра пры ем-
ствы па па ляп шэн ні ма тэ ры-
яль на-тэх ніч най ба зы.

Ства рэн не ўні вер сі тэц кай 
клі ні кі ёсць, да рэ чы, і ў пла нах 
Ві цеб ска га ме ду ні вер сі тэ та.

«Гэ та су свет ная су свет ная 
тэн дэн цыя, — пад крэс лі вае рэк-

тар Ві цеб ска га дзяр жаў нага 

ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 

Ана толь ШЧАС НЫ. — На мой 
по гляд, дзей насць уні вер сі тэц-

кай клі ні кі — вель мі важ ная і 
за па тра ба ва ная, бо ўні вер сі тэт 
бу дзе пра ца ваць без ад ры ву ад 
прак ты кі. Ля чыць, ву чыць і зай-
мац ца на ву кай — усё гэ та на 
сва ёй ба зе, са сва і мі кад ра мі і 
сва ім бюд жэ там. Больш за тое, 
гэ та но выя маг чы мас ці для ака-
зан ня экс парт ных аду ка цый ных 
па слуг».

Так са ма ў Ві цеб скім дзяр-
жаў ным ме ду ні вер сі тэ це пла-
ну юць ства рыць на ву ко ва-вы-
твор чы ву чэб ны цэнтр. Па сло-
вах Ана то ля Шчас на га, за раз 
пра во дзіц ца пе рад пра ект ная 
пад рых тоў ка да бу даў ніц-
тва цэнт ра, які бу дзе зай маць 
7,5 ты ся чы квад рат ных мет раў. 
Там бу дзе рэа лі за ва ны па сыл 
кі раў ні ка дзяр жа вы, да не се ны 
ім на ІІ З'ез дзе ву чо ных, — Уні-
вер сі тэт 3.0: каб на ву ко выя ад-
крыц ці, якія ста нуць маг чы мыя 
дзя ку ю чы ра бо це гэ та га цэнт ра, 
маг лі як най хут чэй прай сці шлях 
да іх ука ра нен ня.

Ана толь Шчас ны да даў, што 
ўні вер сі тэц кая на ву ка па тра буе 
пэў ных пе ра ўтва рэн няў і фі нан-
са вай пад трым кі. Рэк тар упэў-
не ны, што ў вы ні ку бу дзе вель-
мі хут кая і якас ная ад да ча як у 
пла не раз віц ця на ву кі, так і ў 
пла не пад рых тоў кі да свед ча ных 
кад раў. «Мы пры вык лі больш 
га ва рыць аб ака дэ міч най на ву-
цы, але ўклад уні вер сі тэц кай на-
ву кі зу сім не мен шы. Да та го ж 
яна звя за ная з вель мі ак ту аль-
ным пы тан нем — пад рых тоў кай 
кад раў для ўні вер сі тэ та. Толь кі 
праз на ву ко вую ра бо ту, аба ро ну 
ды сер та цый мы мо жам ка заць 
пра пад рых тоў ку ўні вер сі тэц кіх 
кад раў з на ву ко вы мі сту пе ня-
мі — да цэн таў, дак та роў на-
вук», — рас тлу ма чыў ён.

Кад ра вае пы тан неКад ра вае пы тан не

ВЫ ШЭЙ ШЫ ПІ ЛА ТАЖ 
У ПРА ФЕ СІІ

Як бу дуць рых та ваць для ме ды цы ны «вуз кіх» спе цы я ліс таў?

«Вель мі важ на на ву чыць 
сту дэн та кан так та ваць 
з па цы ен там, раз віць 
на вы кі збо ру анам не зу, 
агля ду, пра вя дзен ня 
ды яг нос ты кі».

Матэрыялы падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Пад рых тоў ка ўра чоў у рэ зі дэн ту ры бу дзе пра хо дзіць па 

63 спе цы яль нас цях. Пра гэ та па ве да мі ла на чаль нік га лоў на-

га ўпраў лен ня ар га ні за цый на-кад ра вай ра бо ты Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Воль га КА ЛЮ ПА НА ВА пад час круг ла га ста-

ла, пры све ча на га пы тан ню па вы шэн ня якас ці ме ды цын скай 

аду ка цыі, які прай шоў у прэс-цэнт ры Бел ТА. Увя дзен не ў 

кра і не та кой фор мы пад рых тоў кі, як рэ зі дэн ту ра, пла ну ец-

ца з 2023 го да. Гэ та за ма ца ва на ў но вай рэ дак цыі За ко на 

аб ахо ве зда роўя, якая пра хо дзіць пад рых тоў ку да дру го га 

чы тан ня. У пры ват нас ці, зве дае зме ны ар ты кул за ко на, які 

да ты чыц ца клі ніч най ар ды на ту ры.


