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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У спа бор ніц твах па руч ной кась бе 

прад стаў ні кі за па вед ні ка — як муж чы ны, 

так і жан чы ны — удзель ні ча юць ка ля 15 га-

доў, — рас ка за ла Воль га Мас ка лё ва. — 

Па чы на лі яшчэ ў 2004 го дзе з па доб на га 

чэм пі я на ту ў Поль шчы, а по тым ды рэк тар 

за каз ні ка «Спо раў скі» Ва дзім Пра та се віч 

за пра сіў у Вы со кае.

Як ча ла век вяс ко вы Воль га і да чэм пі я-

на ту ўме ла ка рыс тац ца ка сой. Але спа чат ку 

яна, як і не ка то рыя ін шыя ўдзель ні кі, ка сі ла 

тра ву ад на і на «льгот ных» умо вах (на мен-

шай дыс тан цыі). Ка лі ж са бра ла-

ся ка ман да, вы ра шы лі зма гац ца 

за пры зы на роў ні з муж чы на мі 

(на што ад важ ва лі ся не ўсе) — і 

не па шка да ва лі пра гэ та.

І ў апош нія га ды, ня гле дзя-

чы на скла да насць се на ко су 

на ба ло це, усё больш жан чын 

імк нуц ца пра ве рыць свае сі лы 

ў спа бор ніц твах. Та му і пры зы 

за ва ёў ваць ста ла больш скла-

да на. Але, па сло вах Воль гі Мас ка лё вай, 

«Спо раў скія се на ко сы» — гэ та не толь кі 

зма ган не за пры зы, але і су стрэ ча з сяб ра-

мі, які мі ста лыя ўдзель ні кі чэм пі я на ту ста лі 

за гэ тыя га ды.

— Сё ле та бя ром на «Спо раў скія се на ко-

сы» сва іх дзя цей, каб і яны ад чу лі ат мас фе-

ру свя та, што па нуе на фес ты ва лі, — па дзя-

лі ла ся Воль га Мас ка лё ва.

* * *
Зма гац ца за пе ра мо гу бу дуць і пад час 

фут бо ла на ба ло це, які пра хо дзіць у за каз-

ні ку шос ты год за пар.

Для гас цей эка фес ты ва лю ар га ні за та ры 

пад рых та ва лі на сы ча ную за баў ляль ную пра-

гра му. Так, ах вот ныя змо гуць прай сці ся па 

эка ла гіч най сцеж цы, марш рут якой пра кла-

дзе ны па ба ло це, па на зі раць за птуш ка мі на 

спе цы яль на аб ста ля ва най пля цоў цы, пра ка-

ціц ца на ко нях, па лё таць на дэль тап ла не ці 

па вет ра ным ша ры.

Пра ект «БЕЛ МЕД» (фі нан су ец ца Еў ра-

пей скім са юзам і рэа лі зу ец ца ПРА АН, СА АЗ, 

ЮНІСЕФ і ЮНФ ПА ў парт нёр стве з Мі ніс тэр-

ствам ахо вы зда роўя) прэ зен туе 35 мяс цо вых 

іні цыя тыў, якія ста лі пе ра мож ца мі трох кон кур-

саў «Будзь зда ро вы!». За пла на ва ны на ву чаль-

ныя, спар тыў ныя і твор чыя ме ра пры ем ствы: 

тур нір два ро вых гуль няў, май стар-кла сы па 

скан ды наў скай хадзь бе і гім нас ты цы, ас но вах 

бяс печ най жыц ця дзей нас ці, зда ро вым хар ча-

ван ні, ма ля ван ні пяс ком і рос пі се па шкле.

За вер шыць ме ра пры ем ства кан цэрт з 

удзе лам па пу ляр ных бе ла рус кіх вы ка наў цаў 

Тэа, ка вер-гру пы «Мя та», гру пы «Цяг ні-Штур-

хай» і ін шых твор чых ка лек ты ваў.

Да брац ца з рай цэнт ра да мес ца свя та 

мож на бу дзе бяс плат на — ад мыс ло выя аў то-

бус ныя рэй сы ад пра вяц ца 10 жніў ня з Бяро зы 

ў Вы со кае.

Чэм пі я нат па руч ной кась бе «Спо раў скія 

се на ко сы» пра хо дзіць на тэ ры то рыі рэс пуб лі-

кан ска га бія ла гіч на га за каз ні ка «Спо раў скі» 

з 2006 го да. Гэ та не толь кі ці ка вае, але і ка-

рыс нае для пры ро ды ме ра пры ем ства. Дзя-

ку ю чы ачы шчэн ню ні зін ных ба лот ад за рас-

тан ня тра вой і хмыз ня ком на гэ тых участ ках 

па чы на юць гнез да вац ца рэд кія птуш кі, у тым 

лі ку і гла баль на па гра жа е мы від — вярт ля вая 

ча ро таў ка.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка лі ўрач-ін тэрн атрым-

лі вае ў ста лі цы 520 руб лёў 

у ме сяц, ма ла ды спе цы я-

ліст — ка ля 600, то ў не вя лі кіх 

га ра дах іх зар пла та скла дае 

ад па вед на 650—700 руб лёў. 

Га лоў ны ўрач 39-й га рад-

ской клі ніч най па лі клі ні кі 

Мін ска Воль га ЕС МАН ЧЫК 

на пры кла дзе сва ёй уста но-

вы рас ка за ла, што ма ла дым 

спе цы я ліс там вы плач ва юц-

ца пад'ём ныя — срод кі ў 

па ме ры апош няй сты пен-

дыі. Тым, хто змя ніў мес ца 

жы хар ства — кам пен са цыя 

ў су вя зі з пе ра ез дам. Над-

баў ка па кант рак це скла дае 

50 %, ка ля 20 % — прэ мія. 

Кож на му ўста наў лі ва ец ца 

ін ды ві ду аль ная над баў ка за 

скла да насць і на пру жа насць 

пра цы. Акра мя гэ та га, іс ну-

юць квар таль ныя вы пла ты 

ў па ме ры ба за вай ве лі чы ні. 

Пры прад стаў лен ні да га во-

ра най му жыл ля так са ма іс-

нуе кам пен са цыя — ад 1 да 

3 ба за вых ве лі чынь.

Па вы шаць ква лі фі ка цыю 

сва іх спе цы я ліс таў імк нец ца 

кож ны кі раў нік ме ды цын скай 

уста но вы, бо ён за ці каў ле ны 

ва ўкам плек та ван ні кад ра мі, 

ка жа Воль га Ес ман чык.

— У 2014 го дзе да нас 

раз мер ка ва ла ся па моч нік 

ура ча, з 1 жніў ня гэ та га го да 

яна ўжо пры зна ча на стар-

шай ме ды цын скай сяст рой 

па лі клі ні кі. Яна не ад ной-

чы пра хо дзі ла па вы шэн не 

ква лі фі ка цыі, зда ла на ўсе 

ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі. 

За раз за воч на атрым лі вае 

вы шэй шую аду ка цыю, і я 

пад трым лі ваю яе імк нен ні, 

за ці каў ле на, каб спе цы я ліст 

у нас за ста ваў ся пра ца ваць, 

та му пры зна чы ла яе стар-

шай ме ды цын скай сяст рой.

Воль га Ес ман чык рас каз-

вае, што па лі клі ні ка (а яна 

ад кры ла ся ў но вым мік ра-

ра ё не ста лі цы ў 2014 го дзе) 

укам плек та ва на ме ды цын-

скі мі кад ра мі з ся рэд не-

спе цы яль най аду ка цы яй на 

86 %, вы шэй шай — на 96 %. 

Што год сю ды раз мяр коў ва-

ец ца 19—20 ма ла дых спе-

цы я ліс таў. Сё ле та з 1 жніў ня 

на ра бо ту вый шла 15 но вых 

ура чоў, тры па моч ні кі ўра ча, 

фель чар-ла ба рант і ме ды-

цын ская сяст ра.

— Як кі раў нік, я ад чу ваю 

ра дасць, што ва кан сіі за поў-

не ны. З ін ша га бо ку, гэ та вя-

лі кая ад каз насць. Кож на му 

ма ла до му спе цы я ліс ту мы 

пры зна ча ем на стаў ні ка з лі-

ку са мых во пыт ных спе цы я-

ліс таў, які яго ку ры руе.

Ця ку часць кад раў у па лі-

клі ні цы не вя лі кая, пад крэс-

лі вае Воль га Ес ман чык. 

Што год зваль ня ец ца адзін-

тры ча ла ве кі, сё ле та, на-

прык лад, сы шоў адзін урач 

і дзве ме ды цын скія сяст ры.

— Мы раз маў ля ем са 

спе цы я ліс та мі і ве да ем іх 

па трэ бы. Гэ та да зва ляе 

за ха ваць лю дзей. На прык-

лад, наш урач-тэ ра пеўт 

пас ля ад пра цоў кі раз мер-

ка ван ня па жа да ла прай сці 

пе ра пад рых тоў ку і ця пер 

пра цуе эн да кры но ла гам. 

Пры жа дан ні на кі роў ва ем 

на кур сы па вы шэн ня ква-

лі фі ка цыі, каб бы ла маг-

чы масць здаць на ква лі фі-

ка цый ную ка тэ го рыю і па-

вы сіць зар пла ту. Так са ма 

ста ра ем ся за бяс печ ваць 

лож ка-мес цам ці па ко ем 

у ін тэр на це. Сё ле та ад ной 

сям'і да лі па кой у ін тэр на-

це, двум мед сёст рам — 

лож ка-мес цы.

Да ступ насць 
ме ды цы ны — 
ад на з са мых 
вы со кіх у све це

Ка мен ту ю чы тэ му ад то ку 

ме ды цын скіх кад раў, Воль га 

Мар шал ка ад зна чы ла, што 

ў Бе ла ру сі за бяс пе ча насць 

ме ды ка мі ад на з са мых 

вы со кіх у све це. Згод на са 

ста тыс ты кай, на 10 ты сяч 

на сель ніц тва ў нас пры хо-

дзіц ца 55 ура чоў. У еў ра пей-

скіх кра і нах гэ ты па каз чык 

скла дае 38.

— Да ступ насць на шай 

ме ды цы ны — ад на з са мых 

вы со кіх у све це. У Фран цыі, 

на прык лад, трох ме сяч ныя 

чэр гі ча кан ня пры ёму спе-

цы я ліс та. Так, у нас 20 % 

ра бот ні каў зна хо дзіц ца ў 

дэ крэт ных ад па чын ках, бо 

85 % пра цу ю чых у га лі не — 

жан чы ны. І гэ та доб ра, што 

ўра чы на ра джа юць і вы-

ра ша юць дэ ма гра фіч ную 

праб ле му. Пры гэ тым ёсць 

доб ры «за пас» — пен сі я не-

ры. Сён ня ў сіс тэ ме ахо вы 

зда роўя іх ка ля 18 %. Мы 

рых ту ем шэ раг пра ек таў 

па пры цяг нен ні ў ме ды цы ну 

хлоп цаў. Да рэ чы, за кон аб 

ад тэр мі ноў ках сыг раў нам 

на ка рысць: той, хто не па-

сту піў ва ўні вер сі тэ ты, пай-

шоў ву чыц ца ў ка ле джы.

Спе цы я ліст пад крэс лі ла, 

што за мя жу вы яз джае не 

так шмат ме ды каў, як не ка-

то рыя лі чаць:

— На ша ўпраў лен не вы-

дае афі цый ныя пісь мы, якія 

не аб ход ны для ўлад ка ван ня 

на ра бо ту за мя жой. І мы вя-

дзём улік гэ тых спе цы я ліс-

таў. Апош нія два га ды ліч ба 

тых, хто з'яз джае, ста біль-

ная — 190—200 ча ла век. Гэ-

та ня шмат, уліч ва ю чы што 

ў сіс тэ ме пра цуе 53 ты ся чы 

ўра чоў. Без афі цый на га пісь-

ма мож на так са ма па ехаць у 

не ка то рыя кра і ны, на прык-

лад Ра сію. Але апош нім ча-

сам там змя ні ла ся сіс тэ ма 

до пус ку да ра бо ты, і па чаў-

ся ад ва рот ны ад ток. Гэ тыя 

спе цы я ліс ты так са ма пры хо-

дзяць да нас, каб атры маць 

до пуск да ра бо ты ў Бе ла-

русі. Па ста ян ная пра цоў ная 

міг ра цыя іс на ва ла і бу дзе 

іс на ваць, гэ та нар маль ная 

з'я ва. Мы пра пра цоў ва ем 

нар ма тыў ны да ку мент, які 

да зво ліць пад час доў гай 

ста жы роў кі за мя жой не 

зваль няц ца з на шай ме ды-

цын скай уста но вы. Асноў ная 

пры чы на тых, хто з'яз джае, 

да рэ чы, — вый шла за муж 

за гра ма дзя ні на ін шай кра і-

ны.Той, хто едзе ў ра бо чым 

фар ма це, час та вяр та ец ца 

на зад. Ма ла ды спе цы я ліст 

на стар це атрым лі вае ў 

Еў ро пе дзве ты ся чы еў ра. 

З усі мі вы пла та мі і рас хо-

да мі яму за ста ец ца ты ся ча 

ці на ват менш. Прай шоў шы 

пе ра пад рых тоў ку на кар-

ды ё ла га, ска жам, і пра цу ю-

чы на паў та ры стаў кі, у нас 

мож на за раб ляць не на шмат 

менш. Пас ля пя ці га доў ра-

бо ты мож на су мя шчаць з 

прак ты кай у пры ват ным 

ме ды цын скім цэнт ры.

Воль га Мар шал ка ад зна-

чы ла, што сё ле та ліч бы на-

бо ру ў ме ды цын скія ВНУ і 

ка ле джы бы лі па вя лі ча ны: 

ва ўні вер сі тэ ты — на 200 ча-

ла век, ка ле джы — на 450. 

Кон курс, да рэ чы, быў над-

звы чай вы со кі:

— Сё ле та ён скла даў да 

пя ці ча ла век на мес ца — та-

ко га мы не ба чы лі не каль-

кі апош ніх га доў. І нас гэ та 

ра дуе. За ўзро вень пад рых-

тоў кі на шых спе цы я ліс таў за 

мя жой не со рам на.

На ша кра і на, да рэ чы, ад-

на з ня мно гіх, дзе ўра чы пас-

ля за кан чэн ня ВНУ мо гуць 

ажыц цяў ляць дзей насць па 

19 кі рун ках — хі рург, кар ды-

ё лаг, гі не ко лаг, эн да кры но-

лаг, не ўро лаг і ін шых. Спе цы-

я лі за цыя па чы на ец ца з 6-га 

кур са і пра цяг ва ец ца пад час 

пра хо джан ня ін тэр на ту ры. 

За мя жой усе вы пуск ні кі 

спа чат ку пра цу юць ура ча мі 

агуль най прак ты кі, а спе цы-

я лі за цыю атрым лі ва юць на 

пра ця гу трох-чатырох га доў 

(па не ка то рых спе цы яль-

нас цях — да 10 га доў). Та-

му на ша аду ка цыя, на дум ку 

спе цы я ліс таў, пры цяг вае за-

меж ных сту дэн таў. Сён ня ў 

бе ла рус кіх ме ду ні вер сі тэ тах 

ву чыц ца пяць ты сяч сту дэн-

таў з 72 кра ін све ту.

Хва роб шмат — 
док тар адзін

Ма са вая пад рых тоў ка 

ўра чоў агуль най прак ты-

кі па ча ла ся ў Бе ла ру сі з 

2016 го да. І да 2020 го да 

ў па лі клі ні ках яны цал кам 

за ме няць участ ко вых тэ ра-

пеў таў. Ця пер вя дзец ца іх 

пе ра пад рых тоў ка, яе прай-

шлі ка ля 65 % спе цы я ліс-

таў. Урач агуль най прак ты-

кі бу дзе су мя шчаць шмат 

кі рун каў дзей нас ці і змо жа 

вы кон ваць функ цыі не ўро-

ла га, лор-ура ча, кар ды ё ла-

га, эн да кры но ла га і ін шыя. 

Та кі спе цы я ліст пра цуе ў 

ка ман дзе з па моч ні кам 

ура ча і ме ды цын скай сяст-

рой. Бу дзе па вя лі ча ны і час 

пры ёму: ка лі ўрач пра цуе ў 

тым лі ку і з дзецьмі — да 

20 хві лін, толь кі з да рос лым 

насельніцтвам — да 18 хві-

лін. Ра ней на ад на го па цы-

ен та ўчаст ко ва му тэ ра пеў ту 

ад во дзі ла ся 12—15 хві лін. 

Змен шыц ца і коль касць 

на сель ніц тва, якое аб слу-

гоў вае ўрач агуль най прак-

ты кі — з 1700 да 1500 ча ла-

век. Ка бі не ты ўра ча агуль-

най прак ты кі асна шча юц ца 

не аб ход ным ме ды цын скім 

аб ста ля ван нем.

У Бе ла ру сі ў сіс тэ ме 

ахо вы зда роўя пра цуе 

300 ты сяч ра бот ні каў, з 

іх 170 ты сяч — ме ды кі, 

у тым лі ку 53 ты ся чы з 

вы шэй шай аду ка цы яй, 

115 ты сяч — з ся рэд не-

спе цы яль най.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та 

Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Рэ цэп ты аб наў лен няРэ цэп ты аб наў лен ня

ДЗЯЎ ЧА ТЫ, НА ПА КО СЫ!ДЗЯЎ ЧА ТЫ, НА ПА КО СЫ!

Згод на з пра ві ла мі чэм пі я на ту, ка-

ман дам не аб ход на на час (за ліч ва ец-

ца і чыс ці ня ўко су) пра ка сіць па ла су 

шы ры нёй 3 м і даў жы нёй 100 м. Па 

вы ні ках ка манд на га пер шын ства най-

леп шыя кас цы стар ту юць у аса біс тым 

за лі ку на 100-мет ро вай дыс тан цыі з 

шы ры нёй пра ко су 1,5 м.

Вольга ЕСМАНЧЫК 
(у цэнтры) 

з маладымі 
спецыялістамі.
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