
Трэ ні руй ся на зда роўе!
Фіт нес-цэнтр «Нар дзін» — гэ та кам пакт ная трэ на жор ная за ла, 

за ла аэ ро бі кі і SРА-комп лекс, у якім пра па ну ец ца ма саж і пра хо-
дзяць за ня ткі аква а э ро бі кі, вель мі па пу ляр най ся род бу ду чых 
ма туль. 

У ме жах пра гра мы дзі ця ча га азда раў лен ня дзе ці ад 4 да 8 га-
доў на ву ча юц ца пла ван ню ў гуль ня вой фор ме.

— Ін струк тар трэ на жор най за лы дае па чат коў цам поў ную кан-
суль та цыю па маг чы мас цях трэ ні роў кі, — тлу ма чыць кі раў нік 
фіт нес-цэнт ра Але на КРУ ЧЫ НІ НА. — Пра ду гле джа на і маг чы-
масць ін ды ві ду аль най трэ ні роў кі пад на гля дам спе цы я ліс та. Скла-
ла ся так, што для на вед валь ні каў на ша га фіт нес-цэнт ра ён стаў 
свай го ро ду клу бам па ін та рэ сах, — яны тут зна ё мяц ца, аб мень-
ва юц ца мер ка ван ня мі па да сяг ну тых вы ні ках, да па ма га юць на-
віч кам. Прак ты ка па каз вае, што як у дзі ця чых, так і ў да рос лых 
гру пах ста сун кі пра цяг ва юц ца і за сце на мі «Нар дзі на».

Як вя до ма, фіт нес — гэ та азда раў лен чая ме то ды ка, якая да-
зва ляе змя ніць фор мы це ла і ва гу. Гэ тая ме то ды ка ўклю чае ў 
ся бе фі зіч ныя трэ ні роў кі і пра віль на па да бра ную ды е ту. І прак ты-
ка ван ні, і ды е та пад бі ра юц ца ін ды ві ду аль на, у за леж нас ці ад 
уз рос ту, ста ну зда роўя, про ці па ка зан няў, асаб лі вас цяў фі гу-
ры... 

На шы ін струк та ры ма юць вя лі кі во пыт у гэ тай га лі не. Яны да-
дуць не аб ход ныя рэ ка мен да цыі, пра кант ра лю юць вы нік.
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Ме ды цын скі цэнтр «Нар дзін» вось ужо 10 га доў 
заста ец ца ад ной з буй ней шых у кра і не пры ват ных 
меды цын скіх уста ноў па ўзроў ні і аб' ёме 
прадастаўляемых па слуг. «Нар дзін» сён ня — гэ та 
высокі ўзро вень аб слу гоў ван ня і кам фор ту, спецыялісты 
вы со кай ква лі фі ка цыі, су час нае медыцын скае 
абсталяван не еў ра пей скай і япон скай вы твор час ці. 
Ура чы рэ гу ляр на зна хо дзяць магчымасці для 
наведвання про філь ных між на род ных канферэнцый 
і се мі на раў, дзе атрым лі ва юць но выя ве ды, якія мож на 
пас ля пры мя ніць на прак ты цы.

За 10 га доў у «Нар дзі не» склаў ся ка лек тыў 
аднадумцаў, які вы зна ча ец ца вы со кім уз роў нем 
прафесі я на ліз му, лю боўю да сва ёй спра вы, твор чым 

эн ту зі яз мам. Усе ўра чы ме ды цын ска га цэнт ра ма юць 
вы шэй шую і пер шую ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі — 
з іх 9 дак та роў ме ды цын скіх на вук і 14 кан ды да таў 
медыцын скіх на вук. Гэ та лю дзі спра вы, якія лю бяць 
тое, чым зай ма юц ца. Маг чы ма, спра ва ў тым, што 
перша па чат ко ва тут бы ло вель мі моц нае і друж нае 
яд ро, якое скла да ла ся з лю дзей, чы ёй га лоў най задачай 
бы ло ака зан не мак сі маль на эфек тыў най, 
высокакваліфіка ва най і су час най ме ды цын скай 
дапамо гі тым, хто мае ў ёй па трэ бу. Гэ та тыя, для ка го 
клят ва Гі пак ра та — не пус ты гук, а бе лы ха лат — сім вал 
чыс ці ні ду мак і пе ра ка нан няў. У вы ні ку склаў ся дружны 
ка лек тыў, у якім усе ду ма юць ра зам і спра ча юц ца не 
аб са цы яль ных — аб ме ды цын скіх праб ле мах.

Ды рэк тар ме ды цын ска га цэнт ра «Нар дзін» Ігар СТУ ПІШ:
— Ме ды цын ская на ву ка і тэх на ло гіі не ста яць на мес цы, і, ад па-

вед на, па вы ша ец ца ўзро вень па тра ба ван няў тых, хто ста но віц ца 
«спа жыў цом» ме ды цын скіх па слуг. Для за ва я ван ня па зі цый лі да ра 
ка лек тыў цэнт ра «Нар дзін» сён ня мак сі маль на вы ка рыс тоў вае на-
за па ша ныя за апош няе дзе ся ці год дзе су свет най ме ды цы най на ву-
ко выя да сяг нен ні і маг чы мас ці на вей шых апа рат ных комп лек саў, а 
так са ма ўлас ны прак тыч ны во пыт і на пра ца ва ны па тэн цы ял.

Што год у цэнт ры «Нар дзін» з'яў ля юц ца но выя фор мы і кі рун кі 
аб слу гоў ван ня. За раз цэнтр пра цуе па больш як 50 ме ды цын скіх 
кі рун ках. Ёсць ад дзя лен ні — ля чэб на-ды яг нас тыч нае, ста ма та ла-
гіч нае, рэнт ге на ла гіч нае, апе ра цый нае, а так са ма фіт нес-цэнтр. 
Што дня «Нар дзін» на вед ва юць да 500 ча ла век, пры чым аб са лют ная 
іх боль шасць, мяр ку ю чы па ана лі зе на вед ван няў, — на шы па ста ян-
ныя клі ен ты. Ад мі ніст ра та ры ў рэ гіст ра ту ры заў сё ды га то вы даць 
пра віль ныя ары ен ці ры для пра хо джан ня тых ці ін шых да сле да ван-
няў. Вар та ра зу мець, што вуз кія спе цы я ліс ты пры ма юць не што дня, 
а та му ві зіт мо жа ад быц ца не на на ступ ны дзень пас ля за пі су, але 
доў га ча каць так са ма не да вя дзец ца. Уль тра гу ка выя да сле да ван ні 
са мых роз ных ві даў ка рыс та юц ца вя лі кім по пы там. Кож ны спе цы я-
ліст, які пра во дзіць та кое да сле да ван не, вя дзе пэў ны кі ру нак. Вы-
кон ва ем асноў ныя ві ды ўльтра гу ка во га да сле да ван ня для дзя цей, 
у тым лі ку ўльтра гук га лаў но га моз га для дзя цей да го да... Сён ня 
«Нар дзін» па спя хо ва кан ку ры руе з ін шы мі ка мер цый ны мі ўста но-
ва мі, якія пра па ну юць мед пас лу гі, па коль кі «Нар дзін» стаў брэн дам, 
зна кам якас ці...

На мес нік ды рэк та ра 
медыцын ска га цэнт ра 
«Нардзін» Алена УЛА СА ВА:

— Сён ня з вя лі кай коль кас-
цю ар га ні за цый Мін ска ў нас 
за клю ча ны да моў ле нас ці на 
кар па ра тыў нае аб слу гоў ван не. 
Мы ак тыў на раз ві ва ем гэ ты кі-
ру нак. Кі раў ні кі прад пры ем-
стваў за ці каў ле ны ў за ха ван ні 
зда роўя сва іх ра бот ні каў і та му 
ад шук ва юць маг чы мас ці пра-
да стаў лен ня апош нім сац па ке-
та на пра хо джан не ме ды цын-
ска га аб слу гоў ван ня. Звы чай на 
та кі па кет пра ду гледж вае пэў-
ны пе ра лік па слуг — за вы клю-
чэн нем, вя до-
ма, эс тэ тыч-
най ста ма та-
ло гіі ці плас-
тыч най хі рур гіі. 
Тым не менш, 
ка лі ней кая 
н е  а б  хо д  н а я 
па слу га не 
тра пі ла ў гэ ты 
пе ра лік, яна 
мо жа быць 
а ф о р м  л е  н а 
да дат ко вым 
па гад нен нем.

За раз та кія 
м а г  ч ы  м а с  ц і 
за ах воч ван ня 
ра бот ні каў до-
сыць шы ро ка 
вы ка рыс тоў-

ва юц ца ты мі ж ІT-кам па ні я мі. 
Ар га ні за цыі і прад пры ем ствы 
мо гуць за клю чыць да га вор на 
аб слу гоў ван не як праз стра ха-
вую кам па нію, так і на пра мую 
з «Нар дзі нам». У лю бым вы-
пад ку з усі мі стра ха вы мі кам-
па ні я мі, якія пра да стаў ля юць 
па слу гу доб ра ах вот на га ме ды-
цын ска га стра ха ван ня на тэ ры-
то рыі на шай кра і ны, у нас за-
клю ча ны не аб ход ныя да моў ле-
нас ці. Прак ты ка па каз вае, што 
гэ та вель мі зруч на, а та му ра-
бот ні кі не іг на ру юць па доб ную 
маг чы масць ме ды цын ска га аб-
слу гоў ван ня...

З кож ным го-
дам па слу гі цэнт-
ра ста но вяц ца 
ўсё больш па пу-
ляр ны мі ся род 
гас цей ста лі цы. 
Сю ды час  та 
звяр та юц ца па-
цы ен ты з да лё-
ка га і бліз ка га 
за меж жа. Ад ным 
з га лоў ных фак-
та раў, які ўплы-
вае на вы бар за-
меж ных па цы ен-
таў на ка рысць 
мед цэнт ра «Нар-
дзін», з'яў ля ец ца 
пры ем нае спа лу-
чэн не кош ту і 
якас ці.

Наз ва ля чэб на-ды яг нас тыч-
на га ад дзя лен ня ка жа са ма за 
ся бе. Тут мож на атры маць кан-
суль та цыю і ля чэн не ў лю бых 
спе цы я ліс таў — тэ ра пеў та, 
кар ды ё ла га, не ўро ла га, гаст-
ра эн тэ ро ла га, рэў ма то ла га, 
эн да кры но ла га, хі рур га, ар та-
пе да, псі ха тэ ра пеў та, ла га пе-
да, уро ла га, гі не ко ла га і інш. 
Пе ды ят рыя прад стаў ле на ў 
тым лі ку дзі ця чы мі ўра ча мі-ар-

та пе да мі, гі не ко ла га мі і не ўро-
ла га мі.

— На шы маг чы мас ці ў га-
лі не ды яг нос ты кі — гэ та 
ўльтра гу ка вое, рэнт ге на ла гіч-
нае, функ цы я наль нае, эн да-
ска піч нае і ла ба ра тор нае аб-
сле да ван ні, — тлу ма чыць за-
гад чык ля чэб на-ды яг нас-
тыч на га ад дзя лен ня Мі ха іл 
ДА РОШ КА. — Усе асноў ныя 
ві ды ана лі заў пра вод зяц ца 

не па срэд на ў на шай ла ба ра-
то рыі. Мо жам пра во дзіць 
звыш 180 ві даў да сле да ван-
няў, у тым лі ку, ска жам, алер-
га тэс ці ра ван не па кры ві да 
ўсіх вя до мых груп алер ге наў.

Ня даў на мы ўка ра ні лі эн да-
ска піч ную ды яг нос ты ку ў сне. 
На вы кі пра вя дзен ня гэ тай ме-
то ды кі я на бы ваў пад час ста-
жы роў кі за ме жа мі кра і ны. 
Пра да стаў лен не ме на ві та та-

ко га ме та ду ажыц цяў лен ня 
гаст ра ду а дэ нас ка піі — вель мі 
важ ны мо мант для шэ ра гу па-
цы ен таў. Урач-анес тэ зі ё лаг 
уво дзіць прэ па рат, які вель мі 
хут ка дзей ні чае. Усе жыц цё ва 
важ ныя функ цыі ар га ніз ма 
пры гэ тым кант ра лю юц ца. Па-
цы ент па гру жа ец ца ў ка рот ка-
ча со вы сон. Як толь кі ўвя-
дзен не прэ па ра та спы ня ец ца, 
ча ла век пра чы на ец ца. У та кіх 
жа ўмо вах праводзіцца і аб-
сле да ван не кі шэч ні ка — ка ла-
нас ка пія...

Ад тэ ра пеў та да пе ды ят ра

Маг чы мас ці па ста ян на па шы ра юц цаМаг чы мас ці па ста ян на па шы ра юц ца

Ра бі це пры шчэп кі!

У 2010 го дзе быў ад кры ты су-
час ны хі рур гіч ны ста цы я нар — па 
ву лі цы Бех це ра ва, 7, у са сно вым 
ле се. Ця пер там пра вод зяц ца апе-
ра цыі ў га лі не плас тыч най эс тэ-
тыч най хі рур гіі, ан ка ло гіі, ата ры на-
ла рын га ло гіі, пра кта ло гіі, ура ло гіі, 
фле ба ло гіі (ла зер нае ля чэн не ва-
ры коз най хва ро бы ніж ніх ка неч-
нас цяў).

Не па срэд на апе ра цый нае ад-
дзя лен не — гэ та апе ра цый ная з 
су час ным аб ста ля ван нем і пяць 
кам фар та бель ных па лат. Ту тэй-
шае раз мя шчэн не мож на на зваць 
хат нім.

— Плас тыч ная хі рур гія да во лі 
шы ро ка аб мяр коў ва ец ца ў гра мад-
стве, і ў боль шас ці вы пад каў гэ тае 
аб мер ка ван не зво дзіц ца да та го, 

што па доб ныя хі рур гіч ныя ўмя шан ні — 
рас ко ша для ба га тых, якія імк нуц ца 
пе ра маг чы ста расць, — рас каз вае за-
гад чык апе ра цый на га ад дзя лен ня 
Па вел ПА ШУК. — Ад нак та кія ўяў лен-
ні вель мі ад нос на ад люст роў ва юць усю 
пра цу спе цы я ліс та па плас тыч най хі-
рур гіі.

Не аб ход на ра зу мець, што плас тыч-
ная хі рур гія за клі ка на не толь кі вы пра-
віць тую част ку це ла, якой не 
 за да во ле ны па цы ент, але вы кон вае і 
ад наў лен чую функ цыю. Ін шы мі сло ва-
мі, вы праў ляе дэ фек ты, у тым лі ку пры-
ро джа ныя або атры ма ныя ў вы ні ку 
траў маў, апё каў, ня пра віль на га ля чэн-
ня. Эс тэ тыч ная хі рур гія да па ма гае па-
зба віц ца пры ро джа най ла па ву хас ці, 
асі мет рыі вуш ных ра ка він, не пра пар-
цы я наль на вя лі ка га но са, вы праў лен ня 

скрыў лен няў, якія пе ра шка джа юць нар-
маль на му ды хан ню, а так са ма ўзрос-
та вых ска жэн няў верх ня га па ве ка, ава-
лу тва ру. Без умоў на, кож ная па доб ная 
апе ра цыя па тра буе пэў най пад рых тоў-
кі па цы ен та. Гэ та не толь кі пэў ныя ві ды 
аб сле да ван няў, якія мож на прай сці ў 
на шым жа цэнт ры, але і псі ха ла гіч ны 
ас пект, ма раль ны на строй.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА, 
Аляк сандр ФУР САЎ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.
УНП 190628015

У ка бі не це функ цы я наль най ды яг нос ты кі. 
Вы зна чэн не функ цый знеш ня га ды хан ня 

пра во дзіць мед сяст ра Іна МА ЛОЧ КА.

Ля чэб на-ды яг нас тыч нае ад-
дзя лен не пра па нуе і пра вя дзен-
не вак цы нап ра фі лак ты кі для 
дзя цей і да рос лых. Дзе цям усе 
не аб ход ныя пры шчэп кі вы кон ва-
юц ца па вод ле рэ ка мен да цый 
На цы я наль на га ка лен да ра пры-
шчэ пак. Пра во дзіц ца ў «Нар дзі-
не» і вак цы на цыя су праць гры пу, 
для ча го што год вы ка рыс тоў ва-
ец ца якас ная фран цуз ская вак-
цы на «Вак сіг рып».

Як толь кі ў рэс пуб лі цы бы лі 
за рэ гіст ра ва ны вак цы ны су-
праць ра ку шый кі мат кі, цэнтр 
адзін з пер шых па чаў пры мя-
няць іх.

Ужо не каль кі га доў для пра-
фі лак ты кі пнеў ма ко ка вай ін фек-

цыі вы ка рыс тоў ва ец ца вак цы на 
«Пнеў ма 23». Сё ле та пра па ну-
ец ца яшчэ вак цы на «Прэ ве нар». 
Яна ўво дзіц ца не каль кі ра зоў, 
але іму ні тэт пас ля за хоў ва ец ца 
ўсё жыц цё.

— Пнеў ма ко ка вая ін фек цыя 
— гэ та комп лекс за хвор ван няў, 
якія вы клі кае пнеў ма кок, а ме на-
ві та пнеў ма нія, вост ры ся рэд ні 
атыт, гной ны ме нін гіт, эн да кар-
ды ты, плеў ры ты, арт ры ты, — ка-
жа на мес нік за гад чы ка ля чэб-
на-ды яг нас тыч на га ад дзя лен-
ня Свят ла на КУЗЬ МІ НА. — 
Пнеў ма ко ка вая ін фек цыя з'яў ля-
ец ца, як пра ві ла, ус клад нен нем 
ін шых ін фек цый. Гэ та, на прык-
лад, пнеў ма ко ка вая пнеў ма нія 

пас ля пе ра не се на га гры пу. Або 
за па лен не ся рэд ня га ву ха (атыт) 
пас ля лю бой ві рус най ін фек цыі. 
«Пнеў ма 23» аба ра няе ад 23 
най больш рас паў сю джа ных ты-
паў пнеў ма ко каў. Пры мя няць 
вак цы ну мож на з 2-га до ва га 
ўзрос ту. Рэ ка мен ду ец ца ў пер-
шую чар гу па цы ен там гру пы ры-
зы кі: дзе цям, якія час та хва рэ-
юць, асо бам ва ўзрос це ад 65 
га доў, па цы ен там з хра ніч ны мі 
за хвор ван ня мі сар дэч на-са су-
дзіс тай, ды халь най сіс тэм, з цук-
ро вым дыя бе там, цы ро зам пе ча-
ні, хра ніч най ныр ка вай не да стат-
ко вас цю, па цы ен там з вы да ле-
най се ля зён кай і не ка то ры мі ін-
шы мі па та ло гі я мі...

У апе ра цый ным ад дзя лен ні ство ра ны вы дат ныя ўмо вы 
для кам форт на га зна хо джання пацыен таў і па спя хо вай пра цы ме ды каў. 

Гэ тыя фо та здым кі зна ё мяць з стар шай аперацый най сяст рой Ган най ФА МІ НОЙ, 
паказваюць адно з па мяш кан няў, 

прадстаўляюць за гад чыка аддзялен ня Паў ла ПА ШУ КА.

З эс тэ тыч на га бо ку

Се анс прэ са тэ ра піі пра во дзіць урач-фі зі я тэ ра пеўт Лю боў ІВА НО ВА.

Аб сле да ван не пра во дзіць урач-рэнт ге но лаг, 
за гад чык ад дзя лення Аляксандр ГА ЛУШ КА.

За апаратам ультра гу ка вой ды яг нос ты кі — 
урач Ала АНІ ШЧАН КА.

У «Нар дзі не» ёсць усё для камфортнага знаходжан ня:
— дру жа люб ная ат мас фе ра, якая па чы на ец ца з усмеш кі 

ад мі ніст ра та ра;
— вы со кі пра фе сі я на лізм ура чоў;
— спа кой ная аб ста ноў ка ў пра стор ным хо ле і ўтуль ных 

ля чэб ных ка бі не тах, асна шча ных су час ным аб ста ля ван нем;
— комп лекс ны па ды ход да ля чэн ня;
— ува га да па цы ен таў з бо ку ўсіх су пра цоў ні каў цэнт ра.

На ме даг ляд — 
пра цоў ным ка лек ты вам

Ад рас:Ад рас:
220013, г. Мінск, вул. Сур га на ва, 47 Б.220013, г. Мінск, вул. Сур га на ва, 47 Б.

Рэ жым пра цы:Рэ жым пра цы:
па ня дзе лак-пят ні ца — 8.00-21.00па ня дзе лак-пят ні ца — 8.00-21.00

су бо та-ня дзе ля — 8.00-16.00су бо та-ня дзе ля — 8.00-16.00
Кан такт ныя тэ ле фо ны:Кан такт ныя тэ ле фо ны:

159 (для Мін ска), (+375) 017 296-62-72.159 (для Мін ска), (+375) 017 296-62-72.

Бе ла снеж ная 
ўсмеш ка

Ста ма та ла гіч нае ад дзя лен не 
— гэ та і тэ ра пія, і ар та пе дыя, і ар-
та дан тыя, і хі рур гія. Ёсць па на рам-
ны рэнт ген. Не адзін год цэнтр па-
спя хо ва пра цуе ў га лі не ім план та-
ло гіі. Па цы ен ту пра па ну юц ца на 
вы бар ад на- і двух этап ныя ім план-
ты. Ад на этап ныя ім план ты асаб лі-
ва па пу ляр ныя ся род за меж ных 
па цы ен таў. Стаць ула даль ні кам 
«га лі вуд скай усмеш кі» мож на з да-
па мо гай фо та ад бель ван ня (пра цэ-
ду ра доў жыц ца 30-45 хві лін і дае 
эфект на 1-2 га ды).

Ме ды цын скі цэнтр «Нар дзін»: Ме ды цын скі цэнтр «Нар дзін»: 
кам форт ныя ўмо вы для за ха ван ня зда роўякам форт ныя ўмо вы для за ха ван ня зда роўя


