
Па ста ян ная ка мі сія па пра цы 

і са цы яль ных пы тан нях рых-

туе пра ва вы акт да пер ша га 

чы тан ня. Коль касць лю дзей з 

ін ва лід нас цю па сту по ва па вя-

ліч ва ец ца. На 1 сту дзе ня 2020 

го да іх на ліч ва ец ца больш за 

572 ты сяч ча ла век. Па сло вах 

на мес ні ка мі ніст ра пра цы і са-

цы яль най аба ро ны Аляк санд ра 

РУ МА КА, ін ва лід насць імі раз-

гля да ец ца як з'я ва са цы яль ная. 

Та му ак цэнт ро біц ца на са цы я-

ль ным за бес пя чэн ні па тра ба-

ван няў лю дзей з ін ва лід нас цю 

і ін клю зіі.

За ко нам бу дуць вы ра ша ны та кія 

знач ныя пы тан ні, як за ма ца ван не 

пар ко вач ных мес цаў для лю дзей 

з ін ва лід нас цю, аб ста ля ван не да-

ступ на га ася род дзя ў жы лых да мах 

і ўста но вах, ку ды яны звяр та юц ца па 

ака зан не па слуг. «Шмат ува гі ўдзя-

ля ец ца так са ма за бес пя чэн ню пра ва 

на пра цу для лю дзей з ін ва лід нас цю. 

Нель га па дзя ляць пра вы лю дзей з ін-

ва лід нас цю па сту пе ні важ нас ці, але 

ўсё ж та кі за бяс пе чыць пра ва на пра-

цу для ча ла ве ка з ін ва лід нас цю, які 

жа дае пра ца ваць, — гэ та аба вя зак 

усіх дзяр жаў ных струк тур, якія зай-

ма юц ца гэ ты мі пы тан ня мі», — ска заў 

Аляк сандр Ру мак.

Сён ня з да па мо гай ор га наў ула-

ды за ня тыя ка ля 60 пра цэн таў лю-

дзей з ін ва лід нас цю пра ца здоль на га 

ўзрос ту і тых, хто мае маг чы масць 

пра ца ваць згод на з рэ ка мен да цы я мі 

МРЭК. Дзя ку ю чы са дзей ні чан ню ор-

га наў па пра цы і за ня тас ці, са цы яль-

най аба ро ны што год ра бо чыя мес-

цы атрым лі вае ка ля 40 пра цэн таў 

ін ва лі даў, што звяр та юц ца з гэ тай 

мэ тай. Ар га ні за цы ям, за цвер джа-

ным гра мад скі мі аб' днан ня мі ін ва лі-

даў, і ін шым, што ма юць у скла дзе 

30 і больш пра цэн таў лю дзей з ін-

ва лід нас цю, да дзе ны шэ раг іль гот 

у эка на міч най сфе ры. Як ад зна чыў 

на мес нік мі ніст ра, гэ тая нор ма па-

цвяр джае, што ў Бе ла ру сі рэа лі зу-

юц ца пра вы лю дзей з ін ва лід нас цю 

на пра цу і сіс тэ ма са дзей ні чан ня іх 

пра ца ўлад ка ван ню па ста ян на ўдас-

ка наль ва ец ца. На ша кра і на да лу-

чэн нем да Кан вен цыі аб пра вах 

ін ва лі даў і яе ра ты фі ка цы яй узя ла 

на ся бе аба вяз кі па вы ка нан ні між-

на род ных нор маў ў ад но сі нах да та-

кіх лю дзей.

Удзель ні ка мі па шы ра на га па ся-

джэн ня Па ста ян най ка мі сіі па пра цы 

і за ня тас ці бы лі прад стаў ні кі кі раў ніц-

тва і струк тур ных пад раз дзя лен няў 

раз на стай ных мі ніс тэр стваў — ар-

хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, пра цы і са-

цы яль най аба ро ны, жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі, ахо вы зда роўя, 

ін фар ма цыі, аду ка цыі, транс пар ту і 

ка му ні ка цый. За пра сі лі да ўдзе лу і 

гра мад скія аб' яд нан ні ін ва лі даў: Бе-

ла рус кае та ва рыст ва ін ва лі даў па 

зро ку, Бе ла рус кую аса цы я цыю да-

па мо гі дзе цям-ін ва лі дам і ма ла дым 

ін ва лі дам, Бе ла рус кае та ва рыст ва 

ін ва лі даў, Бе ла рус кае та ва рыст ва 

глу хіх, Рэс пуб лі кан скую аса цы я цыю 

ін ва лі даў-ка ля сач ні каў.

Стар шы ня Цэнт раль на га праў-

лен ня Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

ін ва лі даў Ула дзі мір ПА ТА ПЕН КА 

рас ка заў пра па жа дан ні па ўдас ка-

на лен ні за ко на і між на род ны во пыт 

у сфе ры ра бо ты ор га наў дзяр жаў-

на га кі ра ван ня з ін ва лі да мі. Так, ся-

род пра па ноў лю дзей з ін ва лід нас цю 

ства рэн не ор га на, дэ парт амен та ці 

абудс ме на пры Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та, які б кант ра ля ваў ра бо ту з 

ін ва лі да мі, маг чы масць за сна ваць 

цэнт ры рэ абі лі та цыі і абі лі та цыі ўсіх 

фор маў улас нас ці.

Да рэ чы, пра ца ваць над за ко на-

пра ек там па чаў яшчэ мі ну лы склад 

дэ пу та таў. Пас ля доў ні кі пра цяг ну-

лі дзей насць. З па ла жэн ня мі за ко-

на бы лі азна ём ле ны за ці каў ле ныя 

амаль ва ўсіх вы бар чых акру гах.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Не сак рэт, што вы бар пра фе сіі для асоб з 

асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця аб ме-

жа ва ны ста нам зда роўя і да лё ка не заў сё ды 

іх па трэ бы і жа дан ні су па да юць з шан ца-

мі ава ло даць той ці ін шай спе цы яль нас цю. 

Але дзя ку ю чы ін фар ма цый ным тэх на ло гі ям 

аду ка цый ныя маг чы мас ці для лю дзей з ін-

ва лід нас цю па шы ра юц ца.

— Пра фа ду ка цыя імк нец ца да та го, каб мак-

сі маль на ўка ра ніць вэб-тэх на ло гіі ў пра цэс на ву-

чан ня. Рэ гу ляр на пра вод зяц ца кон кур сы сай таў, 

каб вы зна чыць, на коль кі яны да ступ ныя лю дзям 

з аб ме жа ван ня мі па слы ху ці зро ку, — пад крэс-

лі вае на чаль нік ад дзе ла Цэнт ра на ву ко ва-ме-

та дыч на га за бес пя чэн ня пра фе сій най аду ка-

цыі Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та пра фе сій най 

аду ка цыі Але на ФА ЛЕ ВІЧ. — Так са ма шы ро ка 

вы ка рыс тоў ва юц ца элект рон ныя аду ка цый ныя 

рэ сур сы. Сё ле та на ба зе Ма гі лёў ска га дзяр жаў-

на га эка на міч на га пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле-

джа ар га ні за ва на экс пе ры мен таль ная пля цоў ка 

для асоб з па ру шэн ня мі функ цый апор на-ру халь-

на га апа ра та. Іх на ву чан не вя дзец ца з мак сі маль-

ным пры цяг нен нем эле мен таў дыс тан цый на га 

на ву чан ня.

Але на Фа ле віч да да ла, што сё ле та ка ман да 

ма ла дых спе цы я ліс таў, якія ма юць пэў ныя псі ха фі-

зіч ныя па ру шэн ні, возь ме ўдзел у рэс пуб лі кан скім 

кон кур се пра фе сій на га май стэр ства WorldSkіlls 

Belarus. Ан лайн-пля цоў кі бу дуць пра ца ваць у Ма-

гі лёў скай воб лас ці для на ву чэн цаў з па ру шэн ня мі 

функ цый апор на-ру халь на га апа ра та, а ў Мін ску — 

для тых, хто мае праб ле мы са слы хам або зро-

кам.

На чаль нік Цэнт ра раз віц ця ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій БДПУ імя М. Тан ка Ак са на МІ НІЧ па-

ве да мі ла, што ў кра і не рэа лі зу ец ца шэ раг пра грам 

па ін фар ма ты за цыі аду ка цыі. Згод на з На цы я наль-

ным пла нам дзе ян няў па рэа лі за цыі па ла жэн няў 

Кан вен цыі аб пра вах ін ва лі даў у Рэс пуб лі цы Бе-

ла русь, на пе ры яд да 2025 го да па він ны быць вы-

ка на ны па тра ба ван ні па адап тыў нас ці ін фар ма цыі 

для сту дэн таў са сла бым зро кам.

Так са ма на ба зе Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе-

да га гіч на га ўні вер сі тэ та дзей ні чае рэс пуб лі кан скі 

рэ сурс ны Цэнтр ін клю зіў най аду ка цыі, дзе рых ту-

юць на стаў ні каў, ла га пе даў, дэ фек то ла гаў, аказ-

ва юць кан суль та тыў ную да па мо гу як дзе цям з псі-

ха фі зіч ны мі па ру шэн ня мі, так і іх баць кам.

— У БДУ ў на ву чаль ным пра цэ се за дзей ні ча на 

шмат ін фар ма цый ных аду ка цый ных рэ сур саў, у 

тым лі ку для сту дэн таў з псі ха фі зіч ны мі па ру шэн-

ня мі, — рас ка за ла за гад чы ца ву чэб на-ме та дыч-

най ла ба ра то рыі іна ва цый у аду ка цыі ўні вер-

сі тэ та На тал ля МА РО ЗА ВА. — На сён ня сіс тэ ма 

кі ра ван ня на ву чан нем вя дзец ца праз аду ка цый ны 

пар тал, ство ра ны на ба зе да ных у сіс тэ ме Moodle: 

у ёй функ цы я нуе ка ля дзвюх ты сяч на ву чаль ных 

дыс цып лін прак тыч на па ўсіх спе цы яль нас цях. 

Ка рыс та юц ца па слу га мі аду ка цый на га пар та ла 

пры бліз на 12 ты сяч сту дэн таў. Да та го ж у БДУ 

на ву ча юц ца 84 сту дэн ты з пэў ны мі асаб лі вас ця-

мі, для іх ство ра ны ін ды ві ду аль ны план і гра фік 

на ву чан ня.

— Ін клю зія — гэ та пра са цы я лі за цыю і адап та-

цыю тых, у ка го ёсць асаб лі выя па трэ бы, — упэў-

не ны май стар вы твор ча га на ву чан ня Мінск ага 

дзяр жаў на га ка ле джа элект ро ні кі, не ві ду шчы 

ка рыс таль нік ін тэр нэ ту Аляк сандр СЕ ВЯ РЫН. — 

Я быў уклю ча ны ў пра цэс воч най і дыс тан цый най 

фор мы на ву чан ня як вы клад чык і як на ву чэ нец 

у роз ныя ча сы: двац цаць га доў та му, дзе сяць і 

ця пер. Лі чу, што ў 2020 го дзе трэ ба пе ра стаць 

здзіў ляц ца та му, што лю дзі з аб ме жа ва ны мі маг-

чы мас ця мі ка рыс та юц ца кам п'ю тар най тэх ні кай 

і га джэ та мі. Тэх ніч ны пра грэс ру шыць хут ка. У 

2011 го дзе ў мя не з'я віў ся ма біль ны тэ ле фон, 

яшчэ ра ней, у 2004 го дзе, — кам п'ю тар. Гэ та га 

да стат ко ва для та го, каб з да па мо гай су час ных ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій атрым лі ваць аду ка цыю. 

Ад нак вар та ра зу мець: яны да ступ ныя не ўсім і 

не ад ноль ка ва. Та му трэ ба ства раць адап та ва ны 

кан тэнт, удас ка наль ваць на вы кі па вы ка ры стан ні 

ІT і ўка ра няць іх. На прык лад, ка ры стан ню сэн-

сар ным смарт фо нам трэ ба на ву чыц ца, і не ўсе 

не ві ду шчыя мо гуць гэ та зра біць са ма стой на, а 

на стаў ні кі або вы клад чы кі не заў сё ды мо гуць да-

па маг чы. Што да ты чыц ца сіс тэ мы Moodle, то яна 

для нас да ступ ная, але кан тэнт, раз ме шча ны ў 

ёй, ча сам бы вае ня якас ны: ка ля 40 пра цэн таў 

ма тэ ры я лаў да ец ца ў скрын шо тах — для нас гэ та 

пе ра шко да...

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Экс пер ты за якас цi ме ды цын-

скай да па мо гi бу дзе пры мя няц ца ў 

вы пад ках усiх ля таль ных зы хо даў, 

баль нiч най iн фек цыi i ўсклад нен-

няў, паў тор най шпi та лi за цыi на пра-

цягу го да з на го ды ад на го i та го ж 

за хвор ван ня, вы пад ках, якiя су пра-

ва джа юц ца скар га мi на якасць ака-

зан ня ме ды цын скай да па мо гi.

— Ра ней та кая экс пер ты за 

так са ма бы ла, але яе пра во дзi ла 

ля чэб на-кант роль ная ка мi сiя той 

уста но вы, дзе зда ры ла ся па доб-

ная сi ту а цыя. Ця пер гэ та бу дзе 

ажыц цяў ляць зу сiм iн шая дзяр-

жаў ная ўста но ва — аб лас ная ме-

ды ка-рэ абi лi та цый ная экс перт ная 

ка мi сiя, якая дасць ацэн ку якас-

цi ака зан ня ме ды цын скай да па -

мо гi, — рас тлу ма чы ла Ва лян цi на 

Кур се вiч. — На прык лад, ад быў ся 

ля таль ны вы па дак у ад дзя лен нi 

кар дыя ло гii. Бу дзе раз гля дац ца 

не толь кi ра бо та гэ та га ад дзя лен-

ня — да дуць ацэн ку дзей нас цi ўсёй 

ля чэб най уста но вы. На прык лад, 

спаз нi лi ся ў ака зан нi да па мо гi па-

цы ен ту з iн фарк там, бо свое ча со ва 

не ўзя лi яго на ка ра наг ра фiю. 

У чым праб ле ма? Не пра ца ваў 

ан гi ёг раф. Ча му? Не бы ло спе цы я -

лiс та цi апа рат зла маў ся i свое ча-

со ва не да ста вi лi за па сную част ку? 

З усiм гэ тым бу дзе раз бi рац ца экс-

перт ная ка мi сiя.

Бяс плат ны мi ста нуць ле кi ў ад-

дзя лен нях дзён на га зна хо джан ня, 

так зва ных дзён ных ста цы я на рах.

— Для на сель нiц тва гэ та са-

мы ад чу валь ны мо мант, бо яны 

змо гуць атры маць бюд жэт ную 

да па мо гу. Ка лi ра ней па цы ент 

iшоў да ўра ча, якi вы пiс ваў яму 

рэ цэпт, а за тым на бы ваў ле кi ў 

ап тэ цы за свае срод кi, то ця пер 

усе прэ па ра ты ён атры мае ў дзён-

ным ста цы я на ры бяс плат на. Та-

кiм чы нам, змен шыц ца коль касць 

шпi та лi за цый, а срод кi бу дуць пе-

ра раз мер ка ва ны са ста цы я нар-

най на ам бу ла тор на-па лi клi нiч ную 

да па мо гу, — пад крэс лi ла пар-

ла мен та рый. — Гэ та ак ту аль на 

для пра ца здоль ных гра ма дзян з 

iшэ мiч най хва ро бай сэр ца, ар тэ-

рыя льнай гi пер тэн зi яй, хра нiч най 

аб струк тыў най хва ро бай лёг кiх. 

Яны змо гуць пра хо дзiць ля чэн не ў 

ад дзя лен нi дзён на га ста цы я на ра, 

дзе iм пад бя руць ле ка выя срод кi. 

На прык лад, на ра бо це ў ча ла ве ка 

зда рыў ся гi пер та нiч ны крыз. Па-

цы ен та пры во зяць у ста цы я нар, 

дзе яму аказ ва юць да па мо гу, 

а да лей у ад дзя лен нi дзён на га 

зна хо джан ня ўрач пад бя рэ прэ-

па ра ты для нар ма лi за цыi ар тэ-

рыя льна га цiс ку.

У аб ноў ле ным за ко не з'я вiц ца i 

та кое па няц це, як аб грун та ва ная 

пра фе сiй ная ры зы ка.

— Ка лi ме ды цын ская да па мо-

га ака за на ў поў най ад па вед нас-

цi з клi нiч ным пра та ко лам, урач 

вы ка наў усё, што не аб ход на, але 

вы нiк не быў да сяг ну ты, — гэ та 

аб грун та ва ная пра фе сiй ная ры-

зы ка, — рас тлу ма чы ла Ва лян цi на 

Кур се вiч.

Но вы за ко на пра ект пра ду-

гледж вае i па шы рэн не пе ра лi ку 

ме ды цын скiх уста ноў, дзе мож на 

бу дзе прай сцi ме даг ляд. У пры ват-

нас цi, з'я вiц ца та кая маг чы масць 

у мед сан час цях буй ных прад пры-

ем стваў, та кiх як Мiн скi трак тар ны 

за вод, Мiн скi за вод ха ла дзiль нi каў 

«Ат лант», Бе лАЗ. Так са ма лю бое 

прад пры ем ства змо жа за клю чыць 

да га вор на пра хо джан не ме даг ля-

ду сва i мi су пра цоў нi ка мi ў пры ват-

ных ме ды цын скiх цэнт рах.

Уво дзiц ца i пра цэ ду ра акрэ ды-

та цыi. Усе дзяр жаў ныя ме ды цын-

скiя ўста но вы па вiн ны яе прай сцi 

да 1 сту дзе ня 2023 го да.

— У шэ ра гу ўста ноў iс ну юць 

ме та ды ака зан ня да па мо гi, якiя 

ад ста юць ад су час на га ўзроў ню, 

вы кон ва юц ца ў ма лых аб' ёмах, 

але па тра бу юць вя лi кiх срод каў. 

У бу ду чым та кая да па мо га бу дзе 

скан цэнт ра ва на на ба зе мiж ра ён-

 ных цэнт раў. Пры вя ду прык лад 

Мiн скай воб лас цi: мiж ра ён ныя 

цэнт ры ства ра юц ца ў Ба раў ля-

нах, Са лi гор ску, Ма ла дзеч не i 

Ба ры са ве. Усе ра ё ны бу дуць раз-

мер ка ва ны па гэ тых цэнт рах, каб 

па цы ент, ска жам, з вост рым iн-

фарк там мi я кар да быў да стаў ле-

ны ту ды ў ка рот кi пра ме жак ча су, 

яму бы ла зроб ле на ка ра наг ра фiя 

i ака за на да лей шая да па мо га на 

вы со кiм уз роў нi, — ад зна чы-

ла Ва лян цi на Кур се вiч. — Нi я кiя 

ад дзя лен нi ме ду ста ноў, якiя не 

ад па вя да юць су час ным па тра ба-

ван ням, за кры ты не бу дуць. Яны 

бу дуць пе ра пра фi ля ва ны пад ака-

зан не пэўных вi даў за па тра ба ва-

най да па мо гi — тэ ра пеў тыч най, 

кар дыя ла гiч най i iншых.

Але на КРА ВЕЦ.

Ахо ва зда роўяАхо ва зда роўя

ЭКС ПЕР ТЫ ЗА ЯКАС ЦI I АБ ГРУН ТА ВА НАЯ РЫ ЗЫ КА
Якiя но ва ўвя дзен нi ча ка юць ура чоў i па цы ен таў

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

РОЎ НЫЯ ПРА ВЫ 
І АСАБ ЛІ ВЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ
У Па ла це прад стаў ні коў аб мер ка ва лі пра па но вы 

па пра ек це за ко на «Аб пра вах ін ва лі даў 
і іх са цы яль най ін тэ гра цыі»

Іна ва цыі ў аду ка цыіІна ва цыі ў аду ка цыі

ІT І ІН КЛЮ ЗІЯ: 
ТРЫ ВА ЛЫ СА ЮЗ

Ле кi за кошт бюд жэ ту на дзён ным ста цы я на ры, па шы ра ны пе-

ра лiк ме ды цын скiх уста ноў, дзе мож на прай сцi ме даг ляд, экс-

пер ты за якас цi ака зан ня ме ды цын скай да па мо гi, акрэ ды та цыя 

ме ды цын скiх уста ноў — гэ тыя i iн шыя зме ны з'я вяц ца ў За ко не 

«Аб ахо ве зда роўя», якi ўсту пiць у дзе ян не ў 2021 го дзе. Пра 

но ва ўвя дзен нi рас ка за ла на мес нiк стар шы нi Па ста ян най ка мi-

сii Па ла ты прад стаў нi коў па ахо ве зда роўя, фi зiч най куль ту ры, 

ся мей най i ма ла дзёж най па лi ты цы Ва лян цi на КУР СЕ ВIЧ.
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