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Сё ле та сі ту а цыя ін шая. За паў-

го да пры сут насць за меж ні каў у 

гро дзен скіх са на то ры ях ска ра-

ці ла ся амаль у тры ра зы. Паў за 

зра зу ме лая — су свет ныя ка му ні-

ка цыі змен шы лі ся з-за пан дэ міі. 

Але ра зам з гэ тым паў стае пы тан-

не: ці не стра цяць са на то рыі свай-

го за меж на га ту рыс та? Ці змо жа 

раз ві вац ца ме ды цын скі ту рызм і 

на да лей? Каб гэ та вы свет ліць, я 

да мо ві ла ся аб на вед ван ні ад ной 

з са мых прэ стыж ных і кам фар та-

бель ных здраў ніц рэ гі ё на — ААТ 

«Са на то рый «Азёр ны».

Гэ ты азда раў лен чы комп лекс 

па пу ляр ны як у бе ла ру саў, так і 

ў за меж ных гра ма дзян. Не ка то-

рыя пры яз джа юць сю ды га да мі. 

Як, на прык лад, гэ та ро біць сям'я 

Мыш ко з Віль ню са. Сё ле та яны 

тут вось мы раз. Ці каў лю ся, ці не 

бе ла ру сы яны, бо проз ві шча га-

во рыць са мо за ся бе. Ака за ла ся, 

што Алег — з Ма гі лёў шчы ны, а ў 

Грод не жы вуць яго брат і ін шыя 

сва я кі. Ала — ра сі ян ка, а лёс звёў 

іх у лі тоў скай ста лі цы, там і за ста-

лі ся жыць. У Бе ла русь пры яз джа-

юць час та, жар ту юць, што ўсё па-

ча ло ся з на сталь гіч на га ту рыз му. 

На па чат ку пры яз джа лі да сва я коў, 

а по тым вы ра шы лі пры ехаць сю-

ды і на азда раў лен не. Па сту по ва 

азна ё мі лі ся з са на тор най ба зай. 

Брат Але га, гро дзен скі ўрач, па-

ра іў па ехаць у са на то рый «Азёр-

ны». Ця пер што год пры яз джа юць. 

Па сяб ра ва лі з пер са на лам. Гос ці з 

Віль ню са лі чаць пра фе сі я на лізм і 

вет лі васць ме ды каў ад ны мі з га-

лоў ных пе ра ваг бе ла рус ка га са-

на то рыя.

— Мы бы лі ў лі тоў скіх са на то-

ры ях у Бірш та ні се і ў Друс кі нін кае. 

Я па раў на ла ма саж — там мя не 

прос та гла дзі лі, а тут не як больш 

вы зна ча на. І на огул вель мі ўваж лі-

ва ста вяц ца, гэ та мно гае зна чыць. 

Вель мі доб рыя су ад но сі ны ца ны і 

якас ці. То кі, лім фад рэ наж, ля чэб-

ная гразь, ван ны. Сё ле та мне па-

ра і лі ба ра ка ме ру. Усе гэ тыя пра-

цэ ду ры лі та раль на ста вяць нас на 

но гі, — пе ра ліч вае плю сы Ала.

На ват сё лет ні скла да ны ў пла-

не пра ез ду се зон не спы ніў гра ма-

дзян Літ вы. Праў да, пры хо дзі ла ся 

не каль кі ра зоў ад клад ваць, каб 

не тра піць па вяр тан ні да дому ў 

са ма іза ля цыю. Але сі ту а цыя так 

імк лі ва мя ня ла ся, што пад га даць 

та кое «акно» не атры ма ла ся. Та му 

вы ра шы лі ўсё роў на ехаць, хоць 

два тыд ні по тым прый дзец ца пра-

вес ці до ма.

Па сло вах ме не джа ра па ту-

рыз ме Мі ха і ла Ка жу ры, гас цей з 

Літ вы і ўво гу ле з Пры бал ты кі знач-

на пры ба ві ла ся. Гэ та му па спры яў 

бяз ві за вы рэ жым з тэр мі нам зна-

хо джан ня 15 дзён для тых, хто едзе 

ў бе ла рус кія са на то рыі. Да та го ж 

за меж ні кам не трэ ба кла па ціц ца 

пра афарм лен не да ку мен таў — 

усё гэ та ро біц ца ў са мім са на то рыі.

Ан ке ту адсылаюць у па гран-

 ка мі тэт, дзе вы зна ча ец ца яе штрых-

код, по тым да ку мент ад праў ля юць 

за меж ні ку, які раз дру коў вае яго і 

прад стаў ляе на гра ні цы.

Ві да воч на, што сё лет няя сі-

ту а цыя ўнес ла свае ка рэк ты вы 

ў пры ём гас цей з-за мя жы — іх 

коль касць рэз ка зні зі ла ся. Між тым 

нель га ска заць, што та кіх ту рыс таў 

на огул ня ма. У са на то рыі гэ ту сі ту а-

 цыю лі чаць ча со вай і ро бяць усё 

маг чы мае, каб не стра ціць свой 

кан тын гент.

— У пер шую чар гу тут звяр та-

юць ува гу на ме ды цын скую ба зу. 

За раз гэ та адзін з важ ных фак-

та раў пры цяг ван ня за меж ні каў. 

Та му ў «Азёр ным» ідуць па шля ху 

па ста ян на га ад наў лен ня і па шы-

рэн ня па слуг.

Дру гі знач ны фак тар — азда-

раў лен чыя пра гра мы па вась мі 

 кі рун ках. У га рад скіх па лі клі ні ках 

та кіх пра грам ня ма, рас каз вае 

ўрач-рэ абі лі то лаг Га лі на Яку бен-

ка. Яна ад зна чы ла, што лю дзі, якія 

пры яз джа юць у са на то рый, вель мі 

ці ка вяц ца гэ ты мі пра гра ма мі.

І трэ ці важ ны ас пект — ме ды-

цын ская ды яг нос ты ка і ля чэн не. 

У са на то рыі пра цу юць урач-уро лаг, 

ан ко лаг, ста ма то лаг, ды яг ност. 

Акра мя та го, іс нуе да моў ле насць з 

аб лас ной клі ніч най баль ні цай, дзе 

ёсць маг чы масць не толь кі прай сці 

кан суль та цыю вуз кіх спе цы я ліс таў, 

але і зра біць комп лекс нае ды яг нас-

тыч нае аб сле да ван не за 1-3 дні, у 

тым лі ку і МРТ. Да рэ чы, гэ та ад на 

з са мых па пу ляр ных ме ды цын скіх 

па слуг ся род за меж ні каў. У Грод не 

па гэ тай тэх ні цы вы кон ва юць ска-

 ні ра ван не ўся го це ла для выяўлення 

ан ка ла гіч на га за хвор ван ня. А ка лі 

ча ла век з'яз джае, атрым лі вае ме-

ды цын скія рэ ка мен да цыі.

— У кан цы го да мы гля дзім, 

якое аб ста ля ван не вы хо дзіць са 

строю, штось ці з'яў ля ец ца но вае, 

на вед ва ем вы стаў кі ме дабс та ля-

ван ня, на бы ва ем тое, што за па-

тра ба ва на, — тлу ма чыць фі зі я тэ-

ра пеўт Ган на Аў гуль.

Ме ды цын ская ба за асаб лі ва 

пры ваб ная для за меж ні каў, ка жа 

су раз моў ца. Пры бал ты, па ля кі, 

ра сі я не пры яз джа юць ме на ві та 

азда ра віц ца. Яны не ўтой ва юць,

што ў ся бе дома за пла цяць за ад ну 

пра цэ ду ру, як тут за цэ лы комп-

лекс. За меж ні кі ка рыс та юц ца ты-

мі па слу га мі, якія не па кры ва юць 

унёс кі па стра ха вой ме ды цы не ў 

іх кра і нах. Ра зам з тым уз ро вень 

да па мо гі на вед валь ні кі са на то рыя 

ацэнь ва юць як еў ра пей скі. Ме на-

ві та так вы зна чы ла сваё мер ка-

ван не гра ма дзян ка Ра сіі Але на 

Стэль мах.

Мы раз маў ля ем з ся мей най 

па рай з Санкт-Пе цяр бур га лі та-

раль на па між пра цэ ду ра мі. Але на 

спя ша ла ся на пад вод ную вы цяж-

ку, дзе ля якой, улас на ка жу чы, і 

пры яз джае ў «Азёр ны». Вель мі 

доб ра, што ёсць маг чы масць аб-

сле да вац ца, ска рыс тац ца кас ме-

тыч ны мі пра цэ ду ра мі, лі чыць яна.

— Мя не кры ху здзіў ляе, што 

бе ла ру сы час та на ра ка юць, што 

тут до ра га, што са на то рый больш 

скі ра ва ны на за меж ных ту рыс таў, 

але як мо жа быць тан на, ка лі мы 

ба чым, коль кі тут укла дзе на? — 

за да ец ца пы тан нем жан чы на. — 

Мно гія пра цэ ду ры ро бяц ца на за-

меж ным аб ста ля ван ні, тэ ры то рыя 

пры го жа аформ ле на. Зра зу ме ла, 

што са на то рыю па трэб на за раб-

ляць гро шы, бо ён на са ма акуп-

нас ці.

У Ра сіі мно гія ро бяць стаў ку 

на кам форт, і ад па вед на ў са на-

то рыі ёсць кам форт ныя ну ма ры. 

На дум ку Але ны, «Азёр ны» па ўз-

роў ні на гад вае на ват гор ныя фе-

шэ не бель ныя ку рор ты, а цэ на вы 

фак тар зу сім ін шы. Там ад па чы нак 

бу дзе каш та ваць у 2-3 ра зы да ра-

жэй. Та му мно гія ра сі я не ад да юць 

пе ра ва гу бе ла рус кім здраў ні цам. 

Ці за ха ва ец ца та кая тэн дэн цыя на-

да лей? Ні Але на, ні яе муж Анд рэй 

у гэ тым не су мня ваец ца. Яны са-

мі пры яз джа юць сю ды дру гі раз 

і на ле та так са ма мяр ку юць пры-

ехаць.

— У Пі це ры віль гаць, пра студ-

ныя за хвор ван ні, та му для нас 

важ на на ды хац ца све жым па вет-

рам і ўма ца ваць зда роўе. Тут ёсць 

усё і для ўсіх. Ёсць з чым па раў-

наць, — ка жа Анд рэй.

Між ін шым, у са на то рыі не зга-

джа юц ца, што іх уста но ва скі ра-

ва на на за меж ні каў. Здраў ні ца 

па пу ляр ная і ў бе ла ру саў. Мно-

гія пры яз джа юць не ўпер шы ню. 

У фае су стрэ ла ся з ад ной та кой 

сям' ёй з Мін ска. Дык вось Свят ла-

на і Ігар Су сько вы пры яз джа юць 

сю ды ўжо чац вёр ты раз, пры чым 

з дзець мі. Ума ца ваць іму ні тэт, па 

сло вах Свят ла ны, да па ма га юць 

во зе ра, аква парк, са ля ны па кой 

і ча роў ная пры ро да. А яшчэ тут 

шмат за баў для дзя цей, пры чым 

з кож ным го дам з'я ўля ец ца неш та 

но вае.

Уво гу ле ся мей ны ад па чы нак 

ста но віц ца пры яры тэт ным у боль-

шас ці бе ла рус кіх са на то ры яў.

Спры яе гэ та му і да маш няя ат ма-

с фе ра здраў ніц. А ў «Азёр ным» ле-

 чаць не толь кі це ла, але і ду шу. На 

тэ ры то рыі са на то рыя па бу да ва на 

царк ва, асве ча ная ў го нар Пят ра і 

Паў ла. А ўся тэ ры то рыя зай мае 

16 гек та раў ся род чыс та га хвой на га

ле су. Да рэ чы, для Іга ра і Але ны Са-

доў ні ка вых, якія пры еха лі з Ка за ні, 

ме на ві та пры ро да ў пры яры тэ це. 

Пе шы ма цы ён па ляс ных ас фаль та-

ва ных сця жын ках яны ро бяць што-

дзень і сцвяр джа юць, што гу ляць 

тут пры ем на ў лю бую па ру го да.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 

 У тэ му
Экс парт ме ды цын скіх па слуг да сёлетняга го да па вя ліч ваў ся на 

10 %. На гэ тым сек та ры ту рыз му Гро дзен ская воб ласць за ра бі ла 

больш за міль ён до ла раў ЗША, што з'яўляецца да во лі знач най ліч-

бай. Лі да рам па ака зан ні па слуг мож на лі чыць аб лас ную баль ні цу. За 

год тут пра хо дзяць ля чэн не ад 600 да 800 за меж ні каў. У ад дзя лен ні 

плат ных ме ды цын скіх па слуг Гро дзен скай баль ні цы хут кай да па мо гі 

боль шасць плат ных па цы ен таў да ня даў ня га ча су скла да лі ме на ві та 

прад стаў ні кі за меж ных кра ін. Мно гія звяр та юц ца, каб зра біць ды яг-

нос ты ку, плас тыч ную апе ра цыю ці за мя ніць ка лен ны су стаў.

А вось ту рыс тыч ныя фір мы не вель мі імк нуц ца «пра соў ваць» 

ме ды цын скі ту рызм. У ту рыс тыч най фір ме «ЗЭТ» лі чаць, што сі ту а-

 цыя мо жа па леп шыц ца, ка лі ме ды цын скія ўста но вы бу дуць ра біць 

ад па вед ныя ад лі чэн ні за па слу гі ту рыс тыч ным кам па ні ям. Ра зам з 

тым у ту рыс тыч най фір ме па га джа юц ца: ме ды цын скі ту рызм мае 

по пыт ся род за меж ні каў, асоб нае мес ца ў ім зай ма юць бе ла рус кія 

здраў ні цы.

Ме ды цын скі ту рызм: паў за ці но вы ім пульс?

Уся го ў фо ру ме пры ня ло ўдзел 

больш чым сто прад стаў ні коў біз-

не су і дзе ла вой су поль нас ці з Бе-

ла ру сі, Ра сіі, Гер ма ніі, Кі тая, Япо ніі 

і Тур цыі.

— Пер шы ра ён ны біз нес-фо рум 

за рэ ка мен да ваў ся бе як перс пек-

тыў ная пля цоў ка для кан струк тыў-

на га дыя ло гу ўла ды з пры ват ным 

біз не сам, а дру гі гэ та яшчэ раз па-

цвер дзіў, — ад зна чыў стар шы ня 

Ма гі лёў ска га ра ён на га вы ка наў-

ча га ка мі тэ та Алег ЧЫ КІ ДА. — 

Ме на ві та ін вес ты цыі з'яў ля юц ца 

са мы мі эфек тыў ны мі кры ні ца мі 

эка на міч на га рос ту, а іх га лоў нае 

пры зна чэн не — ста біль нае раз-

віц цё і па вы шэн не ўзроў ню жыц ця 

лю дзей.

Удзель ні кі азна ё мі лі ся з вы-

ста вай эка на міч на га па тэн цы я лу 

Ма гі лёў ска га ра ё на, аб мер ка ва-

лі перс пек ты вы раз віц ця біз не су, 

уза е ма дзе ян ня суб' ек таў гас па да-

ран ня з ор га на мі дзярж кі ра ван ня, 

шля хі ін тэ гра цыі ў су свет ную эка-

на міч ную пра сто ру.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та з сай та ін фар ма цый на га 

агенц тва Mоgіlеvnеws.

Біз несБіз нес

16 верасня 2020 г. 9РЭГІЁНЫ

КРЫ НІ ЦЫ ЭКА НА МІЧ НА ГА РОС ТУ
28 па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве 

на агуль ную су му 292 міль ё ны 

бе ла рус кіх руб лёў бы ло пад пі са на 

на дру гім ра ён ным ін вест фо ру ме 

«Ма гі лёў скі ра ён — тэ ры то рыя 

маг чы мас цяў». З іх 250 міль ё наў 

руб лёў — гэ та гро шы, якія 

пла ну ец ца пры цяг нуць у эка но мі ку, 

і 42 міль ё ны — атры маць за конт 

экс парт ных кант рак таў. Так, 

прад стаў нік з Гер ма ніі за клю чыў 

па гад нен не з Ма гі лёў скім агенц твам 

рэ гі я наль на га раз віц ця, а Ма гі лёў скі 

рай вы кан кам — з кі тай скай 

пра він цы яй Янь цын.
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