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Н
Е ЖКАЎ СКАЯ ам бу ла то рыя 
ўра ча агуль най прак ты кі 
па чы нае пры ём 

з па ло вы дзя вя тай ра ні цы, 
але ўжо а вось май у яе 
ка лі до рах ро біц ца мна га люд на. 
Ка мусь ці трэ ба ана лі зы здаць, 
ка мусь ці пра кан суль та вац ца 
з ура чом, ка мусь ці прай сці 
фі зі яп ра цэ ду ры.

Най леп шыя ў воб лас ці 
і не толь кі

Не жкаў ская ам бу ла то рыя аб-
слу гоў вае 29 вё сак, да са ма га
край ня га на се ле на га пунк та — 
16 кі ла мет раў. На ўчаст ку жы вуць
2723 ча ла ве кі. З іх 847 пен сі я не-
раў і 417 дзя цей, шмат якім ня ма 
яшчэ і го да. Ам бу ла то рыя аказ-
вае поў ны комп лекс па слуг, як і 
лю бая ін шая па лі клі ні ка. Тут ёсць 
свая ла ба ра то рыя, дзе мож на 
зра біць ана ліз кры ві, у тым лі ку на 
глю ко зу і ха лес тэ рын. Для больш 
глы бо ка га да сле да ван ня так са ма 
не спат рэ біц ца ехаць у Бя лы ні чы. 
За бор кры ві зро бяць на мес цы і 
ад пра вяць у рай цэнтр. Пры ам-
бу ла то рыі пра цуе пра цэ дур ны 
ка бі нет, іс нуе дзён ны ста цы я нар. 
З Ма гі лё ва пры яз джае пе ра со вач-
ны флю а рог раф. На ўзбра-
ен ні пар та тыў ны апа рат для 
пра вя дзен ня ЭКГ. Ка лі кар-
дыя гра ма на сця рож вае, яе 
пе рад адуць у рай цэнтр, каб 
вуз кі спе цы я ліст зра біў сваё 
за клю чэн не. Ад роз нен не ад 
звы чай най па лі клі ні кі толь-
кі ў тым, што штат мен шы. 
З мед пер са на лу тут пра цуе 
адзін тэ ра пеўт, пе ды ятр на 
паў стаў кі, фель чар, ча ты ры 
ме ды цын скія сяст ры і ла ба-
рант ка.

Але на цяж кас ці тут не 
скар дзяц ца. На ад ва рот, 
дэ ман стру юць вы дат ныя 
па каз чы кі ў ра бо це. Па вы-
ні ках дзей нас ці за мі ну лы 
год Не жкаў ская ам бу ла то-
рыя пры зна на най леп шай 
у воб лас ці і ў кра і не. Да рэ-
чы, не каль кі га доў та му яна 
ўжо бы ла пер шай у кра і не. 
На огул, уся сця на ў ка лі до-
ры ў дып ло мах і гра ма тах. 
За прос та так та кія ўзна га-
ро ды не да юць.

— Па каз чы каў, па якіх 
вы зна ча юць леп шых, 
шмат, — сціп ла ка жа за гад чы ца 
ам бу ла то рыі Ма рыя ЗАЙ ЦА-
ВА. — Ся род іх на ра джаль насць, 
смя рот насць, ан ка за пу шча насць. 
Мы ўсё гэ та ад соч ва ем. Пры му-
ша ем лю дзей пра хо дзіць дыс-
пан се ры за цыю, на ват за пра шэн ні 
да сы ла ем. Не ка то рыя жы ха ры на 
іх не рэ агу юць, але мы іх роз ны мі 
спо са ба мі за ці каў лі ва ем да нас 
прый сці. Тлу ма чым, што пас ля 
40 га доў гэ та аба вяз ко ва трэ ба 
ра біць. Ха ця не пры ем ныя хва-
ро бы вы яў ля юц ца і ў зу сім яшчэ 
ма ла дых.

Ма рыя Зай ца ва пра цуе ў ам-
бу ла то рыі во сем га доў. Да гэ та га 
ля чы ла лю дзей у Дры бін скім ра ё-
не, ку ды тра пі ла па раз мер ка ван-
ні пас ля ву чо бы ва ўні вер сі тэ це, і 
ў Ма гі лё ве. Але ся мей ныя аб ста-
ві ны пры му сі лі па мя няць го рад 
на вёс ку.

На пры ём да ўра ча
Асноў ны кан тын гент — гэ та 

жы ха ры аг ра га рад ка Ві шоў. Але 
ха пае па цы ен таў і з на ва коль ных 

вё сак. На прык лад, з Лям ні цы, 
дзе не каль кі га доў та му за кры-
лі ФАП.

— У леп шыя ча сы ў нас бы лі 
і шко ла, і пош та, і ФАП — за раз 
ні чо га не за ста ло ся, — уз ды ха-
юць су жэн цы Лю боў Вік та раў-
на і Мі ка лай Ула дзі мі ра віч, што 
пры еха лі на пры ём. — Ра ней бы-
ло дзе і ціск па ме раць, і таб лет ку 
ку піць, і кро пель ні цу зра біць —
ця пер па ўсё гэ та трэ ба сю ды 
ехаць або ў Бя лы ні чы. Тры ра зы 
на ме сяц пры яз джа ем — то но гі 
за ба ляць, то спі на, то яшчэ якая 
на ва ла. Вось за раз уко лы пры-
зна чы лі, та му мы тут, бо хто ж іх 
зро біць? За ад но трэ ба ле кі ку піць 
ад ціс ку. Гэ та хва ро ба ўжо не вы-
леч ная, таб лет кі трэ ба піць па-
ста ян на. А транс пар ту не ха пае: 
адзін толь кі аў то бус па аў то рках 
ез дзіць. Ды і ма шы ну не вель мі 
прос та знай сці, не кож ны па га-
дзіц ца пад вез ці.

Ма рыя Зай ца ва ста рым спа-
чу вае, але што ра біць, ка лі 
коль касць на сель ніц тва ска ра-
ча ец ца.

— Ка лі на ўчаст ку 150 ча ла век, 
ФАП тры маць вель мі страт на, — 
ка жа ўрач. — Ад нас Лям ні ца не 
так да лё ка, кі ла мет раў 6—7. Па га-

рад скіх мер ках — не ад лег ласць, 
там так са ма не ўсе мо гуць хут ка 
да па лі клі ні кі да брац ца. А ў са док 
не ка то рыя во зяць дзя цей на огул 
з ад на го кан ца го ра да ў дру гі. Ня-
зруч на, але ж што ра біць? ФА Пы 
ў вёс ках, якія вы мі ра юць, — так-
са ма вя лі кая рас ко ша. 150 ча ла-
век на ад на го фель ча ра — гэ та 
мі зэр. На груз ка на фель ча ра ам-
бу ла то рыі ў 10 ра зоў боль шая. Да 
та го ж вы клі кі, якія па сту па юць 
на ФАП, усё роў на аб слу гоў вае 
ам бу ла то рыя. Фель ча ру ня ма на 
чым ез дзіць.

Без ува гі 
ні хто не за ста ец ца

У фі зі я тэ ра пеў тыч ным ка бі-
не це Не жкаў скай ам бу ла то рыі 
анш лаг. Ён пра цуе паў та ры га-
дзі ны што дзень, і трэ ба па спець 
прай сці пры зна ча ныя ўра чом 
пра цэ ду ры. Воль га Ма жар ца ва 
вы кон вае аба вяз кі мед сяст ры 
фі зі я ка бі не та і фель ча ра ФА Па 
ў Свя ці ла ві чах.

— Су мя шчаць скла да на, — 
пры зна ец ца су раз моў ца. — Але 
на чвэрць стаў кі ў ам бу ла то рыі 
пра жыць ня прос та. Па слу га-
мі ФА Па ка рыс та юц ца жы ха ры 
яшчэ дзвюх вё сак — Крас нае і 
Сту дзён кі, уся го на ўчаст ку ка ля 
800 ча ла век. Ра ды ус аб слу гоў-
ван ня 8 кі ла мет раў. За дзень пра-
хо джу па 15 кі ла мет раў — ад на му 

трэ ба ціск па ме раць, дру-
го му ўкол зра біць, трэ ця га 
агле дзець. На мне про даж 
ле каў, па тра наж дзя цей, 
аб слу гоў ван не па цы ен таў 
до ма. Лю дзі тэ ле фа ну юць 
і па ве дам ля юць, што са мі 
не ў ста не прый сці, і я бя гу. 
Шмат ля жа чых хво рых, не-
транс пар та бель ных. Ра ней 
10 га доў пра ца ва ла за гад-
чы цай ФА Па ў Лям ні цы, 
але лю дзей там ра бі ла ся 
ўсё менш і менш. Апош-
нім ча сам на ват праз дзень 
пры хо дзі лі на ра бо ту. Па-
цы ен таў ма ла, зар пла та не-
вя лі кая.

Дзі ця чая аў ды то рыя на 
асаб лі вым ра хун ку. Для яе 
на ват ёсць асоб ны ўва ход 
у ам бу ла то рыю. Пры ём 
вя дзе во пыт ны ўрач-пе ды-
ятр Аляк сандр Шо бі каў. Ён 
пра цуе на паў стаў кі, і воль-
на га ча су на раз мо вы ў яго 
амаль ня ма. На зі раю збо ку, 
як ён агля дае трох ме сяч на-
га ма лы ша і кан суль туе яго 
ма ці. Ма ла дая жан чы на лі-

та раль на з хо ду па спя вае па дзя-
ліц ца доб ры мі сло ва мі ў ад рас 
ура ча і па дзя ка ваць праз га зе ту 
за пра фе сій нае аб слу гоў ван не. 
А на чар зе ўжо но вы па цы ент. 
У дзяў чы ны не за жы вае кры ва-
вы ма золь на пят цы. Па куль урач 
яе кан суль туе, па сту пае вы клік 
на дом.

— Вось так і пра цу ем, увесь час 
у спра вах, — ко рат ка ка жа пе ды-
ятр. — Уся го на ўчаст ку 392 ма лы-
шы. Дзе ці ў асноў ным ві шоў скія. 
Але ез дзім аб слу гоў ваць ма лых 
па цы ен таў і на вёс ку. Ка лі па-
трэб на да па мо га вуз кіх спе цы я-
ліс таў або больш дас ка на лае аб-
сле да ван не, вя зём у Бя лы ні чы. 
Без ува гі ні хто не за ста ец ца.

ФАП не за ме ніць ува гі 
бліз кіх

А мы ра зам з фель ча рам ам бу-
ла то рыі Свят ла най Ка за ко вай ед-
зем у Сі пай лы ра та ваць 93-га до-
вую ба буль ку, у якой гі пер та ніч ны 
крыз. Яе дач ка па тэ ле фо не па ве-

да мі ла, што ў жан чы ны высо кі ціск 
і яго не маг чы ма збіць. У вя лі кай 
фель чар скай су мцы — та но метр 
і ле кі на ўсе вы пад кі жыц ця.

На ўзбра ен ні ам бу ла то рыі не-
пе ра мож ны «ўазік», які ў на ро дзе 
на зы ва юць «бо хан» або больш 
пя шчот на — «бул ка». Умо вы 
ўнут ры спар тан скія, але ту тэй-
шым ме ды кам да цяж кас цяў не 
пры вы каць. Едзем, пад скок ва ю-
чы на ўха бах. Пра сёл ка выя да ро-
гі, у ад роз нен не ад цэнт раль ных, 
ас фаль там не па кры тыя. Дом 
знай шлі, мож на лі чыць, з пер-
шай спро бы.

У пя рэд няй на ка на пе ля жыць 
жан чы на, але гас па ды ня клі ча 
прай сці да лей. Ка жа, што гэ та яе 
98-га до вая цёт ка, а да па мо га па-
трэб на ма ці. Па куль фель чар раз-
бі ра ец ца з па цы ент кай, зна ём лю-
ся блі жэй з ба бу ляй. Вы свет лі ла ся, 
што да пры ез ду сю ды яна жы ла ў 
Ма гі лё ве. Там з ме ды цын скай да-
па мо гай на огул ні я кіх праб лем, а 
вось без ува гі бліз кіх жыц цё аказ-
ва ец ца яшчэ гор шым.

— Я ад на жы ла, стра ці ла пры-
том насць і доў га ля жа ла на пад-
ло зе, на на ступ ны дзень усё паў-
та ры ла ся, — па скар дзі ла ся жан-
чы на. — Прый шло ся звяр нуц ца 
да пля мен ні цы. Яна мя не сю ды і 
за бра ла. Лі чы, да моў вяр ну ла ся, 
мы ж з сяст рой тут на ра дзі лі ся.

Гас па ды ня до ма, да рэ чы, са-
ма ўжо пен сі я нер ка. Але сіл да-
гля даць і ма ці, і цёт ку яшчэ ха-
пае. Пра ма ці рас каз вае, што ў 
той праб ле мы па ча лі ся, ка лі яна 
ўпа ла. Спа чат ку моц на ацяк ла 
на га, а ка лі ацёк спаў, на тва-
ры з'я ві ла ся яз ва і пай шла кроў. 
А яшчэ ціск па ста ян на па ды ма-
ец ца і га ла ва ба ліць. Фель чар 
ме рае ціск, а ён у ба бу лі 160 на 
90, дае таб лет ку і ро біць укол. 

Хут ка па ляг чэе, су па кой вае яна 
па цы ент ку. По тым дае па ра ды 
яе да чцэ і па кі дае рэ цэпт. Трэ ба 
вяр тац ца ў ам бу ла то рыю і да па-
ма гаць ура чу вес ці пры ём. А там 
зноў ад праў ляц ца да ка гось ці на 
да па мо гу.

Па вел МАНЬ КО, га лоў ны 
ўрач Бя лы ніц кай цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы:

— У на шым ра ё не для аб слу-
гоў ван ня дзе вя ці ты сяч сель ска га 
на сель ніц тва пра цуе пяць ам бу-
ла то рый ура ча агуль най прак ты кі 
і дзе сяць ФА Паў. Ра ней ам бу ла-
то рыі ўзна чаль ва лі ўчаст ко выя 
ўра чы-тэ ра пеў ты, за раз іх змя ні-
лі ўра чы агуль най прак ты кі. Гэ та 
знач на па ляп шае якасць па слуг, 
бо ўра чы агуль най прак ты кі ва-
ло да юць ба за вы мі прак тыч ны мі 
на вы ка мі пры ака зан ні па слуг па 
вуз кіх спе цы яль нас цях. На прык-
лад, мо гуць зра біць пер ша сную 
хі рур гіч ную апра цоў ку ран, на-
клас ці швы, пра кан суль та ваць 
як не ўро лаг або ота ла рын го лаг, 
ад ным сло вам на пер шым эта пе 
здоль ны ака заць шмат про філь-
 ную ам бу ла тор ную да па мо гу. 
І за бяс пе ча насць та кі мі спе цы я -
ліс та мі на ся ле ў Бя лы ніц кім
ра ё не стап ра цэнт ная. Горш ста-
но ві шча з транс пар там. Ле тась 
змаг лі ку піць за срод кі мяс цо ва-
га бюд жэ ту ад ну ма шы ну хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі. Сё ле та 
з аб лас но га бюд жэ ту абя ца юць 
вы дзе ліць фі нан сы на на быц цё 
ма шын для ра ё на. Па трэ ба ў гэ-
тым вель мі вя лі кая. Бо транс парт 
у ра ё не амаль цал кам зно ша ны.

Аляк сандр ЖЫ ЛІН, на чаль-
нік упраў лен ня ахо вы зда роўя 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма:

— За апош нія пяць га доў у воб-
лас ці бы ло за кры та 46 ФА Паў. 
Гэ та заў сё ды вы му ша ная ме ра, 
на якую пры хо дзіц ца іс ці, ка лі 
коль касць на сель ніц тва зні жа ец-
ца пры бліз на да 70 ча ла век. Мы 
за ці каў ле ны ў тым, каб у кож на-
га, як ка заў Прэ зі дэнт, бы ла да-
ступ насць па слуг і пер ша снай ме-
ды ка-са ні тар най да па мо гі. Аль-
тэр на ты ва ФА Пу — пе ра со вач ная 
фор ма ра бо ты. Іс ну юць гра фі кі 
вы ез ду ў на се ле ныя пунк ты і пры-
ёму гра ма дзян на ба зе да моў 
са цы яль ных па слуг, на прык лад. 
Пе ра со вач ны ФАП, вя до мая рэч, 
не за ме ніць ста цы я нар на га, але 
там, дзе прак тыч на не за ста ло-
ся на сель ніц тва, — гэ та вый сце. 
Мы так са ма ду ма ем аб на быц ці 
ад на го та ко га аў та ма бі ля для аб-
слу гоў ван ня ад да ле ных вё са чак 
паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фота аўтара.

БУД НІ СЕЛЬ СКА ГА ЎРА ЧА
З які мі на ступ ства мі ап ты мі за цыі пры хо дзіц ца яму су ты кац ца пад час ра бо ты

РЭ ПАР ЦЁР

Не жкаў ская 
ам бу ла то рыя ўра ча 

агуль най прак ты кі
пры зна ная най леп шай 

у воб лас ці і кра і не.

Аляк сандр ШО БІ КАЎ дае слуш ную па ра ду.

З па ва гай да па цы ен та. 
Фель чар Свят ла на КА ЗА КО ВА.


