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РА ДО НУ?
Га лоў ным кам па не нтам ра до-

на вай ва ды з'яў ля ец ца ра дон — 
інерт ны газ, які ўтва ра ец ца пры 
рас пад зе ра дыю. Ля чэб нае 
ўздзе ян не аказ вае аль фа-вы-
пра мень ван не гэтага газу і пра-
дук таў яго рас па ду. Ра до на вая 
ва да са дзей ні чае нар ма лі за цыі 
ўсіх ві даў аб ме ну ў ар га ніз ме, 
аказ вае абяз боль ва ю чае, про-
ці за па лен чае і за спа ка яль нае 
дзе ян не. Па ме ха ніз ме дзе ян ня 
ра до на тэ ра пія — гэ та адзін са 
спо са баў сты му ля цыі ахоў ных сіл 
ар га ніз ма, яго су пра ціў ляль нас ці 
да роз ных за хвор ван няў, у тым 
лі ку ан ка ла гіч ных.

Гід ра мі не раль ная ба за ра до-
на вай ва ды са на то рыя «Ра дон» 
прад стаў ле на ча тыр ма свід ра ві-
на мі глы бі нёй ад 285 да 307 мет-
раў. Кан цэнт ра цыя ра до ну ка ля 
40 НК/л — най леп шая для вы ка-
ры стан ня ў ля чэб ных мэ тах.

Про філь са на то рыя «Ра-
дон»: ля чэн не за хвор ван няў 
кас цё ва-мы шач най сіс тэ мы і 
злу чаль най ткан кі, нер во вай 
сіс тэ мы, мо ча па ла вой сфе ры, 
жа но чых па ла вых ор га наў, бяс-
плод нас ці ся мей ных пар.

Про філь дзі ця ча га ад дзя-
лен ня «Ба ра ві чок»: ля чэн не 
за хвор ван няў кас цё ва-мы шач-
най сіс тэ мы і злу чаль най ткан кі, 
ор га наў кро ва зва ро ту, ды хан ня, 
стра ва ван ня, нер во вай і мо ча па-
ла вой сіс тэм.

Сён ня «Ра дон» — гэ та су час-
ная, аў та ры тэт ная не толь кі ў Бе-
ла ру сі здраў ні ца, не ад на ра зо вы 
пе ра мож ца рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су «Брэнд го да». А па чы-
на ла ся ўсё з праб ле мы, з-за якой 
спа чат ку ні хто і не праг на за ваў 
бу даў ніц тва са на то рыя. Уз нік ла 
яна... у ад ным з кал га саў.

ЗА СТА ЛІ СЯ 
БЕЗ ВА ДЫ

Іні цы я тар і адзін з аў та раў 
гэ тай пуб лі ка цыі Ула дзі мір Мі-
хай ла віч ЛО ГАШ пры гад вае:

— У 1967 го дзе мне да вя ло-
ся кі ра ваць бу доў ляй Лід ска га 
ла ка фар ба ва га за во да. Пры 
гэ тым ства раў ся моц ны во да-
за бор з пад зем ных кры ніц: на 
трох свід ра валь ных уста ноў ках 
пра ца ва лі ра бо чыя мінск ага 

трэс та «Прам буд вод» на ча ле з 
пра ра бам Ся мё нам Брэс ле рам. 
І рап там... Не як ра ні цай пры-
хо дзіць ён на пла нёр ку і па ве-
дам ляе, што на чаль ства па тра-
буе пе ра кі нуць ад ну ўста ноў ку 
ў кал гас «Ра сія» Дзят лаў ска га 
ра ё на, бо там на ма лоч най фер-
ме вый шла са строю свід ра ві-
на і ка ро вы за ста лі ся без ва ды. 
Вя до ма, мы па він ны да па маг чы 
ся ля нам. А не ўза ба ве Брэс лер 
па ве да міў, што но вая свід ра ві-
на ў кал га се зроб ле на. Пры чым 
яна на ват фан та нуе — ва да 
вы лі ва ец ца на па верх ню. Пас-
ля ана лі зу ака за ла ся: ра дон!!! 
Доў га по тым Ся мён ка заў мне: 
«Ба чыш, я зра біў ад крыц цё на 
тва ёй ма лой Ра дзі ме». І я гэ тым 
га на ру ся: якім жа ба гац цем на-
дзя лі ла пры ро да маю род ную 
зям лю!

Вось так чыс та тэх на ла гіч ныя 
ас пек ты пры род най кры ні цы ўза-
е ма звя за ны і з ду хоў ны мі, па тры-
я тыч ны мі па чуц ця мі.

ПАД АПЕ КАЙ 
СВЯ ТО ГА 

ПАН ЦЕ ЛЯЙ МО НА
Ула дзі мір Ло гаш — ура джэ нец 

вёс кі Ахо на ва, якая зна хо дзіц ца 
за тры кі ла мет ры ад са на то рыя 
«Ра дон»:

— Вя до ма, у гіс то рыі з ад-
крыц цём ра до на вай кры ні цы быў 
эле мент вы пад ко вас ці, але ад бы-
ло ся гэ та па во лі Бо жай. У ма ёй 
род най вёс цы, бы лым цэнт ры 
сель са ве та, ёсць царк ва, якая ў 
мі ну лую вай ну бы ла спа ле на пар-
ты за на мі, а ня даў на ад бу да ва на. 
Дык вось, у ста рыя ча сы двой чы 
ў год у гэ тых мяс ці нах ла дзі лі ся 
фэс ты — 22 мая (дзень свя то га 
Мі ка лая) і 9 жніў ня (дзень свя то-
га Пан це ляй мо на), ка лі царк ва 
і пры ха джа не іх уша ноў ва лі. А 
свя ты Пан це ляй мон, як вя до ма, 
з'яў ля ец ца апе ку ном дак та роў і 
ме ды цы ны. І хі ба ж вы пад ко ва, 
што ме на ві та ка ля вёс кі Ры ба кі, 
якая ўва хо дзіць у гэ ты цар коў-
ны пры ход, вы яві лі га ю чую ва ду 
і ства ры лі ўні каль ную здраў ні цу? 
Га во ра чы сло ва мі На тал лі Ар сен-
не вай, тут рас сы па лі ся пра мен ні 
Бо жай хва лы.

Не па да лёк ад са на тор на га 
кор пу са, на мес цы свід ра ві ны ра-
до ну па бу да ва на кап ліч ка, якая 
бы ла асве ча на епіс ка пам На ва-
груд скім і Лід скім, на мес ні кам 
Свя та-Ус пен ска га Жы ро віц ка га 
ма нас ты ра ГУ РЫ ЕМ. Не ўза ба-
ве тут уста но вяць бю вет, бо ра-
до на вая ва да вы ка рыс тоў ва ец ца 
не толь кі для вон ка ва га пры мя-

нен ня, ван наў, але, у пэў най кан-
цэнт ра цыі, і для піц ця — у мэ тах 
ля чэн ня за хвор ван няў страў ні ка, 

ны рак. А по бач — ку пель, дзе 
мож на аку нуц ца ў ра до на вую ва-
ду, якая па сту пае ту ды па тру бах 
са свід ра ві ны.

У ЛЮ БУЮ ПА РУ 
ГО ДА — УСЕ МЕСЦЫ 

ЗАНЯТЫЯ
Сён ня азда раў лен чая ба за са-

на то рыя раз лі ча на на 450 мес цаў 
для да рос лых, яшчэ 176 ёсць у 
дзі ця чым ад дзя лен ні «Ба ра ві-
чок». Пры чым фак тар се зон нас ці 
прак тыч на не ад чу ва ец ца: у лю-
бую па ру го да — мак сі маль ная 
за паў няль насць. І гэ та ва ўмо вах 
кан ку рэн цыі, якая рас це на рын-
ку са на тор на-ку рорт ных па слуг. 
Чым жа тлу ма чыц ца та кая за па-
тра ба ва насць ра до на вай здраў-
ні цы на Дзят лаў шчы не? З гэ тым 
пы тан нем мы звяр ну лі ся да га-
лоў на га ўра ча са на то рыя «Ра-
дон» Ле а ні да КАР ПІ ШЭ ВІ ЧА.

— Пры чы на та кой па пу ляр-
нас ці, па-пер шае, у тым, што 
больш ні дзе ў Бе ла ру сі пры род-
на га ра до ну ў ля чэб най кан цэнт-
ра цыі ня ма ці, мо жа, па куль не 
знай шлі. Пас ля кар пат лі ва га вы-
ву чэн ня са ста ву ра до на вай ва ды 
ву чо ныя прый шлі да вы сно вы, 
што па сва іх ля чэб ных улас ці вас-
цях на шы кры ні цы не ўсту па юць 
та кім зна ка мі тым ку рор там, як 
Цхал ту ба, Ма цэс та, Хмель нік.

Пры гэ тым на ша ад мет насць у 
тым, што ра до на выя пра цэ ду ры 
да паў ня юц ца пры мя нен нем ля-
чэб ных са пра пе ле вых гра зяў з 
во зе ра Дзі кае, у са стаў якіх ува-
хо дзяць ві та мі ны, фер мен та — і 
гар мо на па доб ныя рэ чы вы, амі-
на кіс ло ты і ін шыя бія ла гіч на ак-
тыў ныя злу чэн ні. Гэ тае ба гац це, 
якім пры ро да так са ма на дзя лі-
ла дзят лаў скую зям лю, мы не 
толь кі за дзей ні ча ем у ін та рэ сах 
сва іх па цы ен таў, але і пра па ну-
ем ін шым здраў ні цам рэс пуб лі кі, 
рас паў сюдж ва ем праз ап тэч ную 
сет ку для ка ры стан ня ў хатніх 
умо вах.

Азда раў лен чы эфект уні-
каль ных пры род ных фак та раў 
за бяс печ ва ец ца дзя ку ю чы ўка-
ра нен ню най ноў шых ме ды цын-
скіх тэх на ло гій, аб ста ля ван ня. У 
гэ тым кі рун ку су пра цоў ні ча ем з 
ву чо ны мі — у пры ват нас ці, з Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га ме ду ні-
вер сі тэ та, Бе ла рус кай ме ды цын-
скай ака дэ міі пас ля дып лом най 
аду ка цыі, з ка фед ры ме ды цын-
скай рэ абі лі та цыі Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га ме ду ні вер сі тэ та. 
Па ста ян на раз ві ва ем ды яг нас-
тыч ную ба зу, мо жам ра біць вель-

мі шы ро кі спектр бія хі міч ных, 
гар ма наль ных да сле да ван няў і 
ан ка ла гіч ных мар ке раў. Каб лю-
дзі, якія да нас пры еха лі, спаў-
на ска рыс та лі ся маг чы мас ця мі 
са на то рыя не толь кі ў ля чэб ных, 
але і ў пра фі лак тыч ных мэ тах.

Праў да, толь кі пры род ных 
рэ сур саў і су час най апа ра ту-
ры тут не да стат ко ва. За апош-
нія 10 га доў, ка лі ААТ «Бе ла-
гразд раў ні ца» ўзна ча ліў Іван 
Фё да ра віч АВЕР ЧАН КА, знач-
на ўма ца ва ла ся ма тэ ры яль-
на-тэх ніч ная ба за са на то ры яў 
та ва рыст ва. Ука ра нё ны но выя 
пра ек ты ў га лі не аб ста ля ван ня, 
ме ды цын скіх тэх на ло гій, ар га ні-

за цыі пра цы і кі ра ван ня. Не 
стаў вы клю чэн нем і «Ра дон»: 
у дзі ця чым ад дзя лен ні «Ба-
ра ві чок» па бу да ва ны шко ла, 
ме ды цын скі пункт з іза ля та-
рам, ад ра ман та ва ны спаль-
ныя кар пу сы, доб ра ўпа рад-
ка ва на тэ ры то рыя. Вы ка на лі 
ка пі таль ны ра монт абе дзен-
ных за лаў і цэ хаў харч бло ка, 
які ця пер асна шча ны са мым 
су час ным ха ла дзіль ным і 
тэх на ла гіч ным аб ста ля ван-
нем. Ін тэр' ерам за лаў па-
зайз дрос цяць рэ ста ра ны. 
Каб ства рыць кам форт ныя 
ўмовы для ад па чы валь ні каў 
ад ра ман та ва ны хо лы 1-га 
і 2-га па вер хаў, жы лыя ну-
ма ры 4-га і 5-га па вер хаў, 

па бу да ва ны фан тан, 
рэ кан стру я ва ны дру гі 
кор пус са на то рыя — 
уся го не пе ра лі чыць.

Кож ны су пра цоў нік 
са на то рыя (іх у на шым 
ка лек ты ве ка ля 380) 
пра цуе так, каб ад па-
чы валь ні кі па мак сі-
му ме атры ма лі тое, 
на што раз ліч ва лі пры 
на быц ці пу цёў кі. І гэ та 
да ты чыц ца не толь-
кі ля чэб на га пра цэ су 
(ква лі фі ка цыя ме ды-
цын ска га пер са на лу 
вель мі вы со кая), але 
і ўся го комп лек су па-
слуг — пра жы ван ня, 
хар ча ван ня, ар га ні-
за цыі эк скур сій, куль-
тур ных і гуль ня вых 
пра грам. Для кам-
форт на га ад па чын ку 
ёсць кі на кан цэрт ная, 
тан ца валь ная і біль-
ярд ная за лы, лет ні 
ам фі тэ атр, біб лі я тэ ка, 
служ ба пра ка ту ве ла-
сі пе даў, лыж і ін ша га спор тін вен-
та ру. У са на то рыі раз ме шча ны 
ад дзя лен ні двух бан каў, пош ты, 
ап тэ ка. Да па слуг клі ен таў так са-
ма ка вяр ня са све жа ад ціс ну ты мі 
со ка мі, тра вя ны мі на сто я мі, кіс-
ла род ным как тэй лем, трэ на жор-
ная за ла, тэ ніс ны корт, гуль ня выя 
пля цоў кі для дзя цей і да рос лых. 
Ма ем два шы коў ныя аў то бу сы 
для эк скур сій ных па ез дак — у 
Ня свіж, Грод на, На ва гру дак, Мір, 
Лі ду, Жы ро ві чы, Сын ка ві чы...

Да рэ чы, ужо даў но ў ААТ 
«Бе ла гразд раў ні ца» быў пры-
ня ты ко дэкс пра фе сій най эты кі 
су пра цоў ні каў. У ім га во рыц ца, 
што агуль ны мі кар па ра тыў ны мі 
каш тоў нас ця мі ра бот ні каў аб'-
яд нан ня з'яў ля юц ца прын цы по-
васць, сум лен насць, спра вяд лі-
васць, аба вяз ко васць, ад да насць 
ка лек ты ву і ад каз насць за яго 
пос пех, прэ стыж і пра цві тан не. 
Вы со ка цэ няц ца пра фе сі я на лізм, 
ста ран насць, аку рат насць, твор-

чы па ды ход да спра вы, умен не ў 
лю бой сі ту а цыі быць ка рэкт ным 
да сва іх клі ен таў. Інакш яны прос-
та па мя ня юць нас на ін шых.

«БУ ДУ 
РЭ КА МЕН ДА ВАЦЬ 

«РА ДОН» 
СВА ІМ СЯБ РАМ»

Па вод ле апош ня га апы тан ня, 
ка ля 75% ад па чы валь ні каў, на ве-
даў шы «Ра дон» ад ной чы, по тым 
пры яз джа юць із ноў. Тым са мым 
яны «га ла су ю ць» сва і мі гра шы ма 
за вы со кую якасць па слуг. Пры-
чым гэ та зу сім не аба вяз ко ва 
больш за мож ныя ра сі я не. Ка ля 
здраў ні цы мы ўба чы лі аў та ма бі лі 
з ну ма ра мі са мых роз ных бе ла-
рус кіх рэ гі ё наў.

Ка ля ад на го з пра цэ дур ных 
ка бі не таў гу та рым з мін ча ні-
нам Яў ге нам ЖДА НО ВІ ЧАМ, 
які, па яго сло вах, «у «Ра до не» 
ужо ў 12-ты ці 13-ты раз»:

— Я шмат ча го пе ра про ба-
ваў са сва ёй спі най і ад даў пе-
ра ва гу ме на ві та «Ра до ну», дзе 
пра хо джу азда раў лен не амаль 
што год. Ка лі па чы наў, то ў са на-
то рыі яшчэ не бы ло ця пе раш няй 
«эк зо ты кі» — та кой, як, на прык-
лад, азо на тэ ра пія, ла зе ры. Ха ця 
аса біс та мне да па ма гае тра ды-

цый нае — пры род ны ра дон, ля-
чэб ныя гра зі, ма саж. А па ра дак 
тут быў заў сё ды: спе цы я ліс ты цу-
доў ныя, аб слу гоў ван не доб рае.

Аль бо вось толь кі два апош нія 
за пі сы ў кні зе вод гу каў.

Мі ка лай ФІ ГУ РОЎ СКІ, 
г. Маск ва:

«Ад па чы ваю ў «Ра до не» ў 
трэ ці раз, усё вы дат на. Хо чац ца 
ад зна чыць доб рую ра бо ту рэ цэп-
шэн, пры бі раль шчы ка (чыс ці ня, 
аку рат насць, не на зой лі васць), 
зруч нае і вет лі вае пра хо джан не 
пра цэ дур, кам форт ны ад па чы-

нак. Як і ра ней, бу ду рэ ка мен-
да ваць ваш са на то рый сва ім 
сяб рам».

Але на ЛІН НІК, г. Мінск:
«Вя ліз ная ча ла ве чая ўдзяч-

насць уся му пер са на лу са на то-
рыя «Ра дон» за су пер аб слу гоў-
ван не на пра цэ ду рах ва ўра чоў. 
Мы з сяб роў кай у вас упер шы ню, 
але, па вер це, вы атры ма лі ў на-
шых асо бах па ста ян ных ад па чы-
валь ні каў».

Клі ен ты вы каз ва юць так са ма 
па дзя ку ме ды цын скім сёст рам, 
афі цы ян там («на ват у ста ліч ным 

рэ ста ра не не заў сё ды бы-
вае та кое аб слу гоў ван-
не»), «су пер гор ніч най», 
«ды джэю за ўмен не пад бі-
раць му зы ку», «ка лек ты ву 
мас тац кай са ма дзей нас-
ці Дзят лаў ска га ра ён на га 
До ма куль ту ры за цу доў ны 
кан цэрт»...

— Ці з'яў ля ец ца сён ня 
«Ра дон», так бы мо віць, 
на род най здраў ні цай? 
— ці ка вім ся ў га лоў на га 
ўра ча са на то рыя Ле а ні да 
Кар пі шэ ві ча.

— Аб са лют на. На шы 
дзве ры ад чы не ны для 
ўсіх — у пер шую чар гу для 
жы ха роў Бе ла ру сі, а так са-
ма для гас цей з за меж жа. 
Вы ка рыс тоў ва юц ца і маг-
чы мас ці ам бу ла тор на га 
азда раў лен ня, ка лі лю дзі 
пра жы ва юць у на ва коль-
ных вёс ках, атрым лі ва ю-
чы ў са на то рыі не аб ход-
ныя ім па слу гі. З роз ных 
аб лас цей на шай кра і ны 
пры яз джа юць і ў дзі ця чае 
ад дзя лен не «Ба ра ві чок». 
Ра ней гэ та быў ла гер, які 
вы ка рыс тоў ваў ся толь кі 
ле там, а ця пер, фак тыч на, 
круг ла га до вы дзі ця чы са-
на то рый, які, акра мя сва-
ёй ба зы, вы ка рыс тоў вае 
маг чы мас ці «да рос лай» 
здраў ні цы.

ВЯ ЛІ КА МУ 
КА РАБ ЛЮ — 

ВЯ ЛІ КАЕ ПЛА ВАН НЕ!
Гэ тая доб ра вя до мая пры маў-

ка мо жа па слу жыць па жа дан нем 
на бу ду чы ню ка лек ты ву «Ра до-
на» і ўся го са на тор на-ку рорт на га 
аб' яд нан ня «Бе ла гразд раў ні ца». 
Так, зроб ле на ня ма ла. Вось толь-
кі ад на ліч ба: з па чат ку ра бо ты 
са на то рыя на Дзят лаў шчы не па-
слу га мі, якія па сва ім уз роў ні і 
эфек це не са сту паюць леп шым 
су свет ным ку рор там, ска рыс та-
лі ся больш за 250 ты сяч ча ла-
век! Але на пе ра дзе но выя, яшчэ 
больш знач ныя вяр шы ні.

— Та кое пры род нае ба гац це, 
якім на дзя лі ла гэ тыя мяс ці ны 
пры ро да, ма гут ныя і эфек тыў ныя 
ля чэб ныя фак та ры трэ ба мак сі-
маль на вы ка рыс тоў ваць дзе ля 
азда раў лен ня лю дзей, — пе ра-
ка на ны Ле а нід Кар пі шэ віч.

Ле а нід Ры го ра віч зна ё міць з 
пра ек там рэ кан струк цыі са на-
тор на га кор пу са, якую пла ну ец-
ца рас па чаць ужо сё ле та. Бу дуць 
над бу да ва ны яшчэ два па вер хі 
з азда раў лен чы мі па мяш кан ня-
мі і спар тыў най за лай. Ля чэб ная 
ма гут насць са на то рыя па вя лі-
чыц ца, як мі ні мум, на чвэрць, а 

гэ та зна чыць, што яшчэ больш 
лю дзей змо гуць ска рыс тац ца па-
слу га мі здраў ні цы.

Да рэ чы, блі жэй шы мі перс пек-
ты ва мі па вя лі чэн ня пра па но вы 
азда раў лен чых па слуг на Дзят-
лаў шчы не (акра мя па шы рэн ня 
са на то рыя «Ра дон», ця пер бу-
ду ец ца ля чэб на-азда раў лен чы 
цэнтр пры ват най фір май) з агуль-
най вы га дай маг лі б ска рыс тац ца 
аг ра ся дзі бы на ва кол ля. Яны б, 
што ўжо прак ты ку ец ца, пра да-
стаў ля лі жыл лё ад па чы валь ні-
кам, а тыя атрым лі ва лі б ля чэн не 
ам бу ла тор на.

Ды і ўво гу ле на яў насць гэ тай 
уні каль най азда раў лен чай ба зы 
з яе на вед ван нем сот ня мі і ты ся-
ча мі лю дзей па він на слу жыць ін-
та рэ сам усіх на ва коль ных рэ гі ё-
наў — эка на міч ным, куль тур ным. 
У пры ват нас ці, са дзей ні чаць не 
толь кі па пу ля ры за цыі на шай мі-
нуў шчы ны, але і ад наў лен ню аб'-
ек таў гіс та рыч най спад чы ны, якіх 
ня ма ла не па да лёк ад ра до на вай 
здраў ні цы. Гэ та Ра дзі ві лаў скі па-
лац у Ня сві жы, за мак Іль і ні чаў і 
кня зёў Мір скіх у Мі ры, Люб чан-
скі за мак, які ця пер ад наў ля ец ца 
па іні цы я ты ве Іва на Пя чын ска га. 
Ча ка юць доб рых гас па да роў па-
ла ца-пар ка вы ан самбль Храп то-

ві чаў у Шчор сах, цу доў ны 
парк і ся дзі ба гра фа О' Рур-
ка ва Усе лю бе...

Аль бо ўзяць да ро гу, 
што звяз вае са на то рый 
«Ра дон» са ста лі цай бы ло-
га Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га На ва груд кам. Яшчэ 
ў са вец кі час па ча ло ся ас-
фаль та ван не ўчаст ка да-
ро гі ад Дзят ла ва да На ва-
груд ка. Уда ло ся па крыць 
ас фаль там боль шую част-
ку, як ка за лі ў ва ко лі цах, 
ста ро га Ка ця ры нін ска га 
гас цін ца. Ця пер ад «Ра до-
на» да На ва груд ка ўся го 
22 км, але 10 з іх — па-
куль без ас фаль ту. Хо чац-
ца спа дзя вац ца, што гэ тая 
праб ле ма бу дзе на рэш це 
вы ра ша на. Гэ та важ на і 
для мяс цо вых жы ха роў, 
і для лю дзей, якія пры яз-
джа юць у са на то рый з ін-
шых рэ гі ё наў рэс пуб лі кі і 
за меж жа. Мо жа, з'я вяц ца 
ін вес та ры, як гэ та бы ло ў 
«Ра до не» з бу даў ніц твам 
ганд лё ва га цэнт ра і ка-
вяр ні?

Аль бо ін вес та ры за ці ка-
вяц ца ўста ноў кай у са на то-
рыі со неч ных ба та рэй?

— Мы заў сё ды ад кры ты 
для но ва га, пе ра да во га, — 
ка жа Ле а нід Кар пі шэ віч.

Асаб лі вая ўва га — энер га-
эфек тыў нас ці, бо ад за трат на 
энер га рэ сур сы за ле жыць і кошт 
пу цё вак для ад па чы валь ні каў. Вя-
лікую ра бо ту вы ка на лі, на прык-
лад, па рэ кан струк цыі цеп ла се так 
з пры мя нен нем іза ля ва ных труб. 
Ця пер рас па чы на юць уцяп лен-
не фа са да са на тор на га кор пу са, 
што важ на з пунк ту гле джан ня і 
энер га збе ра жэн ня, і пры ваб нас ці 
знеш ня га вы гля ду бу дын ка.

...На пры кан цы мі ну ла га го да 
са на то рый «Ра дон» ад свят ка ваў 
сваё 20-год дзе. З гэ тай на го ды 
ад бы ла ся на ву ко ва-прак тыч-
ная кан фе рэн цыя з удзе лам 
ву чо ных і прак ты каў, вы сту пі лі 
4 док та ры ме ды цын скіх на вук. 
Ураж вае, на коль кі грун тоў на кі-
раў ніц тва ААТ «Бе ла гразд раў ні-
ца» ста віц ца да та го, каб на ба зе 
пры род на га ба гац ця ства раць і 
ўдас ка наль ваць моц ную, су свет-
на га ўзроў ню ку рорт ную і рэ крэ-
а цый ную зо ну — азда раў лен ня і 
ад па чын ку. Ка лі ўліч ваць тое, як 
ды на міч на раз ві ва ец ца, ума цоў-
ва ец ца ма тэ ры яль на-тэх ніч ная 
і ме ды цын ская ба за ра до на вай 
здраў ні цы на Дзят лаў шчы не, 
мож на не су мня вац ца, што ўсё 
атры ма ец ца!

Хто ска заў, што на ша зям ля і мы, яе жы ха ры, бедныя 
і па ста ян на за ле жым ад больш ба га тых су се дзяў? 
Такая дум ка ўбі ва ла ся ў га ло вы ты мі, хто ба чыў у нас 
то «крэсы ўсход нія», то «ад ста лыя ўскраіны заходнія», 
для таго, каб вы гля даць лепш са мім. Але не верце ім, 
гэ та няпраўда! І сён ня слу жыць бе ла рус ка му народу 
спадчына, па кі ну тая Ска ры нам, Ця пін скім, Буд ным, Сапегам, Радзівіламі, Ільінічамі, 
Кіш ка мі, Агін скі мі... А ўжо ў га ды на шай дзяржаўнай незалеж нас ці ўмацавалі свае 
пазі цыі такія зна камітыя брэн ды, як «МАЗ», «МТЗ», «Белкалій», «Гродна Азот» і многія 
ін шыя. Сёння мы павядзём га вор ку пра яшчэ адну жамчужыну нашай Айчыны — 
крыні цу ра до на вай ва ды ка ля вёс кі Ры бакі Дзятлаўскага раёна. Тут, сярод сос наў 
і бяроз, у экала гіч на чыс тай зо не, у месцы суто кі рэк-прыгажунь Моўчадзь і Паніква, 
якія маюць кры ніч ную асно ву і не забруджваюцца ніякімі сцёкамі, ужо 20 гадоў 
дадзенае нам ад Бо га ра до ві шча па-гас па дар ску выкарыстоўвае дзе ля здароўя 
людзей калектыў ад на го з буй ней шых фі лі ялаў ААТ «Бе ла гразд раў ні ца» — 
санаторыя «Ра дон».

КРЫ НІ ЦА З БО ЖАЙ ЛАС КІ
Са на то рый «Ра дон»: 20 га доў пра цы дзе ля зда роўя лю дзей

Спе ле ак лі ма та ля чэб ні ца 
з гра дзір няй

Гэ та на зем ная ма дэль глы бо-
кай пя чо ры, дзе сце ны і пад ло-
га — з ру ды Са лі гор ска га ка лій-
на га ба сей на. У «Ра до не» пры-
мя ні лі ноу-хау: у са ля ны па кой 
да баў ле на гра дзір ня — пры ста-
са ван не для зда бы чы со лі шля-
хам вы па рван ня. На сця не ві сяць 
бя ро за выя га лі ны, і па іх сця кае 
ра сол, на сы ча ю чы па вет ра аэ ра-
іо на мі. Вель мі кам форт ная і ка-
рыс ная пра цэ ду ра, якая ста ноў ча 
ўздзей ні чае на ор га ны ды хан ня, 
імун ную і эн да крын ную сіс тэ мы. 
Ідэя і кан струк цыя рас пра ца ва ны 
ў ААТ «Бе ла гразд раў ні ца». Пры-
чым усё вы раб ле на з ай чын ных 
ма тэ ры я лаў. За па тэн та ва на як 
ка рыс ная ма дэль у На цы я наль-
ным цэнт ры ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці.

Кры я тэ ра пія
Якас на но вае ра шэн не ў ля-

чэн ні лю дзей з астэ а арт ро за мі. 
Кры я тэ ра пія ста ноў ча ўплы вае 
на фі зі я ла гіч ныя функ цыі апор-
на-ру халь на га апа ра ту: анал ге-
зія, змян шэн не ацё ку і за па лен ня 
су ста ваў, мы шач ная рэ лак са цыя, 
па вы шэн не ка пі ляр на га кры ва-
то ку. Больш за 90% па цы ен таў, 
якія прай шлі курс кры я тэ ра піі, 

ад зна ча лі па ляп шэн не свай го 
ста ну — зні жэн не ба ля во га сін-
дро му і па ве лі чэн не ру хо мас ці ў 
па шко джа ных су ста вах.

Азо на тэ ра пія
У са на то рыі «Ра дон» ёсць 

ка бі нет азо на тэ ра піі. Гэ та аль-
тэр на тыў ны ме тад ля чэн ня мно-
гіх за хвор ван няў, які да зва ляе 
іс тот на зні жаць па трэб насць у 
ле ка вых срод ках. Азон ва ло дае 
раз на стай ным ля чэб ным эфек-
там — ан ты бак тэ ры яль ным, 
про ці ві рус ным і ан ты грыб ко вым 
дзе ян нем. Зні жае ін так сі ка цыю 
і за па лен не, сты му люе іму ні-
тэт, па шы рае са су ды, па ляп-
шае цыр ку ля цыю кры ві. Ме тад 
азо на тэ ра піі асаб лі ва ка рыс ны 
лю дзям, якія ма юць алер гію на 
ле ка выя прэ па ра ты з уз нік нен-
нем па боч ных рэ ак цый.

Вы ця жэн не 
па зва ноч ні ка 

ў ра до на вай ва дзе
Уні каль ная пра цэ ду ра, якая 

вы кон ва ец ца дзя ку ю чы ра до-
ну і су час на му аб ста ля ван ню. 
Ча ка е мы эфект ме то ды кі — дэ-
кам прэ сія нер во вых струк тур, 
па ляп шэн не кро ва зва ро ту, 
змян шэн не ацё ку і па та ла-
гіч на га на пру жан ня мыш цаў, 

лік ві да цыя рэ ак тыў ных з'яў 
у ткан ках. Па ра мет ры тэ ра піі 
вы зна ча юц ца ін ды ві ду аль на з 
улі кам уз рос ту і агуль на га ста-
ну па цы ен та. Кур сы та ко га ля-
чэн ня да зво лі лі абы сці ся без 
апе ра цыі мно гім па цы ен там з 
між па зва ноч ны мі гры жа мі.

Ла зер ная кас ме та ло гія
У са на то рыі «Ра дон» мож на 

ска рыс тац ца но вы мі ме то ды-
ка мі ла зер най кас ме та ло гіі на 
ўні каль ным апа ра це «Муль ты-
лайн». Вось да лё ка ня поў ны 
пе ра лік па слуг: ла зер ная эпі-
ля цыя, ля чэн не са су дзіс тых 
за хвор ван няў ску ры, ка рэк цыя 
руб цоў, на на пер фа ра цыя ску-
ры, SMA-ама лодж ван не, ля чэн-
не гі пер піг мен та цыі ску ры.

Кар бок сі тэ ра пія
Гэ та но вы на кі ру нак фі зі я тэ-

ра піі — пад скур нае пры мя нен-
не вуг ля кіс ла га га зу з са су да па-
шы ра ю чым, мі я рэ лак сі ру ю чым 
і абяз боль вальным дзе ян нем. 
Кар бок сі тэ ра пія з'яў ля ец ца но-
вым, пра грэ сіў ным ме та дам 
ля чэн ня роз ных за хвор ван няў 
і ка рыс та ец ца вя ліз най па пу-
ляр нас цю на ку рор тах Чэ хіі і 
Гер ма ніі. Ця пер гэ тая па слу га 
да ступ ная і ў Бе ла ру сі.

ПА АПОШ НІМ СЛО ВЕ МЕ ДЫ ЦЫН СКАЙ ДУМ КІ
У ад ной пуб лі ка цыі не маг чы ма рас ка заць пра ўсе най ноў шыя тэх на ло гіі ме ды цын скай ін дуст-
рыі, што ўка ра ня юц ца ў «Ра до не». Звер нем ува гу толь кі на асоб ныя «ці ка він кі». Не ка то рыя 
з іх не ма юць ана ла гаў у рэс пуб лі цы.

З пра ек там рэ кан струк цыі ля чэб на га ад дзя лен ня зна ё міць 
га лоў ны ўрач сана то рыя Ле а нід КАР ПІ ШЭ ВІЧ.

Се анс га ры зан таль на га 
падводнага вы цяжэння 

ў ра до на вай ва дзе 
праводзіць мед сяст ра 

Іна САН ЮК.

Гра зе ля чэб ні ца са на то рыя мае 
самае су час нае аб ста ля ван не.

Мед сяст ра Ак са на ЧЭР НІК пра во дзіць SPA-пра цэ ду ру.

Ула дзі міра 
ЛОГАША мы 
сфатаграфавалі 
на са мым 
сімвалічным 
месцы 
санаторнага 
гарад ка — каля 
кап лі цы над 
гаючай кры ні цай.

Тут пра цуе ўста ноў ка 
імпульснай вакуумнай тэрапіі 
з оп цы яй маг ні та тэ ра піі.

Уз ро вень гар мо наў 
шчытападобнай зало зы вы зна чае 

ўрач Галіна ЕМЯЛЬЯН ЧЫК.

З да па мо гай шмат функ цы я наль на га ла зер на га 
апа ра та «Муль ты лайн» пра вод зяць уні каль ныя 

кас ме та ла гіч ныя пра цэ ду ры.


