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Адзiн з най леп шых 
у кра i не

— Два га ды та му мы пра-

вя лi вя лi кае ка пi таль нае аб-

наў лен не: рэ кан стру я ва лi за-

лы хар чо ва га бло ка, за ку пi лi 

но вае ку хон нае аб ста ля ван-

не. Па бу да ва лi куль тур на-за-

баў ляль ны комп лекс «Вя сёл-

ка» — су час ную дыс ка тэч-

ную пля цоў ку, — рас каз вае 

ды рэк тар фi лi яла «Дзi-

ця чы са на то рый «Случ» 

ААТ «Бе ла гразд раў нi ца» 

Сяр гей МАРАЧ КОЎ СКI.

У той жа час быў зда дзе ны 

но вы спаль ны кор пус «Ма цi i 

дзi ця», дзе ства ры лi кам форт-

ныя ўмо вы для ся мей на га ад па чын-

ку. Тут 23 па коi на 40 ча ла век. Акра-

мя гэ та га, у са на то рыi ма ец ца пяць 

спаль ных кар пу соў. Ад на ча со ва тут 

мо гуць раз мяс цiц ца 500 дзя цей.

— У 2018 го дзе ў на шым са на-

то рыi ад па чы ла больш за 7500 дзя-

цей з Бе ла ру сi, а так са ма ка ля 200 

з Ра сii. Ужо 15 га доў мы пра цу ем 

па пра гра ме Са юз най дзяр жа вы 

па ар га нi за цыi ля чэн ня i азда раў-

лен ня дзя цей з ра ё наў Бе ла ру сi i 

Ра сii, якiя най больш па цяр пе лi ад 

ка та стро фы на ЧА ЭС. Для гэ та га 

што год удзель нi ча ем у ад кры тым 

кон кур се, якi пра во дзiць Па ста ян-

ны ка мi тэт Са юз най дзяр жа вы, дзе 

вы зна ча юць най леп шыя са на то рыi. 

За паў та ра дзе ся цi год дзя мы азда-

ра вi лi ка ля 2,5 ты ся чы ра сiй скiх 

школь нi каў з Бран скай, Ка луж скай, 

Туль скай аб лас цей i Ал тай ска га 

краю, — рас каз вае ды рэк тар.

Да рэ чы, ня даў на Па ста ян ны ка-

мi тэт Са юз най дзяр жа вы ад зна чаў 

са на то рый «Случ» па дзя кай «За 

знач ны ўклад у раз вiц цё бе ла рус ка-

ра сiй ска га су пра цоў нiц тва i рэа лi за-

цыю са цы яль на-знач ных пра ек таў 

Са юз най дзяр жа вы». Зрэш ты, уз на-

га ро ды «Случ» атрым лi вае што год. 

На прык лад, сё ле та ён за няў дру гое 

мес ца ся род дзi ця чых са на то ры яў 

кра i ны па вод ле вы нi каў ра бо ты за 

2018 год. Чар го вую Га на ро вую гра ма-

ту з гэ тай на го ды Сяр гей Ма рач коў скi 

атры маў ад ды рэк та ра Рэс пуб лi кан-

ска га цэнт ра па азда раў лен нi i са на-

тор на-ку рорт ным ля чэн нi на сель нiц-

тва Ге на дзя Бал ба тоў ска га.

— Азда раў ля юц ца ў нас i спар-

тыў ныя ка ман ды. Ужо не каль кi 

га доў, на прык лад, пры яз джа юць 

юныя бас кет ба лiс ты клу ба «Цмо-

кi-Мiнск». Не пер шае ле та ў нас 

пра вод зяць вы ха ван кi ста лiч най 

ба лет най шко лы Веж на вец, — ка-

жа Сяр гей Ма рач коў скi.

Што год у са на то рыi ўдас ка наль-

ва юць ма тэ ры яль на-тэх нiч ную ба-

зу. Вя лi кую ўва гу ад да юць бяс пе цы 

дзя цей.

— Дзi ця чы са на то рый ад но сiц ца 

да тых аб' ек таў, дзе за бес пя чэн не 

бяс пе кi ады гры вае клю ча вую ро-

лю, — пад крэс лi вае ды рэк тар. — 

Ня даў на мы цал кам ма дэр нi за ва лi 

сiс тэ му су праць па жар най аба ро ны. 

Пад трым лi ваць бяс пе ку на на леж-

ным уз роў нi да па ма гае ўста ноў ле-

нае ў жы лых кар пу сах, на тэ ры то-

рыi са на то рыя, у хар чаб ло ку i iн шых 

па мяш кан нях вi дэа на зi ран не.

Жы вая пры ро да 
i спа-пра цэ ду ры

Са на то рый «Случ» зна хо дзiц ца 

ў най пры га жэй шым мес цы — па-

ся род зме ша на га ле су, по бач са 

штуч ным ва да схо вi шчам. Та му тут 

мож на зран ку ўба чыць са ву, ка-

жа ноў цi зай ца — жы вая пры ро да 

пад сту пае ня звык ла блiз ка. Акра мя 

тра ды цый ных бя роз, ду боў, каш-

та наў i елак, на тэ ры то рыi рас туць 

туi, яд ло вец, бар ба рыс, брызг лi на, 

дуб роў ка, фар зi цыя. А са праўд ным 

упры га жэн нем з'яў ля ец ца лi па вая 

алея, якая цяг нец ца ўздоўж тэ ры-

то рыi са на то рыя. Га ла сы пту шак 

i чыс тае па вет ра — што яшчэ па-

трэб на для шчас ця?

Дзе цi тра ды цый на пра вод зяць 

тут тры тыд нi. Гэ та га ча су ха пае, 

каб ума ца ваць зда роўе. Тут ёсць 

увесь на бор не аб ход ных пра цэ дур: 

спе ле а ля чэб нi ца, ля чэб ныя гра зi i 

ван ны, iн га ля цыi, роз ныя вi ды ма-

са жу, элект ра-, цеп ла- i свят ло-

ля чэн не, ла зе ра тэ ра пiя, ка бi не ты 

функ цы я наль най ды яг нос ты кi i за-

лы ля чэб най фiз куль ту ры. На тэ ры-

то рыi ма ец ца ўлас ная свiд ра вi на з 

мi не раль най ва дой.

Штат мед ра бот нi каў цал кам укам-

плек та ва ны. Тут пра цу юць ча ты ры 

ўра чы-пе ды ят ры, тэ ра пеўт, 

фi зi я тэ ра пеўт, зуб ны фель-

чар. Паводле слоў намесніка 

дырэктара Ларысы БОНДА-

РАВАЙ, у са на то рыя не каль кi 

кi рун каў азда раў лен ня: сiс тэ-

мы кро ва зва ро ту, ор га наў 

ды хан ня, кас цё ва-мы шач най 

сiс тэ мы, ор га наў стра ва ван ня 

i мо ча па ла вой сiс тэ мы.

Апош нiм ча сам па шы ра ец-

ца вы бар кас ме та ла гiч ных i 

спа-пра цэ дур. Ад на з са мых 

па пу ляр ных — прэ са тэ ра пiя, 

або пнеў ма камп рэ сiй ная тэ-

ра пiя. Гэ та ма саж сцiс ну тым 

па вет рам, якое па да ец ца 

праз спе цы яль ны кас цюм. 

Уз дзей нi чаць мож на як на 

ўсё це ла, так i асоб ныя яго част кi, 

на прык лад спi ну i но гi. Пад час пра-

цэ ду ры — нi я ка га бо лю, толь кi рэ лак-

са цыя i ад чу ван не пры ем на га цяп ла 

ней кi час пас ля. Пра цэ ду ра спры яе 

сты му ля цыi лiм фа ад то ку i ўма ца ван-

ню са су даў, ка рэк цыi фi гу ры, у пры-

ват нас цi, яе лi чаць эфек тыў ным 

срод кам у ба раць бе з цэ лю лi там 

i вя лас цю ску ры.

Яшчэ ад на з на вi нак эс тэ-

тыч най ме ды цы ны — кар бак сi-

тэ ра пiя, або ля чэн не ме ды цын-

скiм вуг ля кiс лым га зам.

— Гэ та ўнi каль ны спо саб па-

леп шыць якасць ску ры i авал 

тва ру. Так са ма мае доб ры эфект 

для ля чэн ня су ста ваў, па зва ноч нi ка, 

вы ка рыс тоў ва ец ца, у пры ват нас цi, 

пры спiн на маз га вых гры жах, пя тач-

най шпо ры, га лаў ных бо лях i iн шых 

хва ро бах, — рас каз вае ўрач агуль-

най прак ты кi са на то рыя «Случ» 

Ула дзi мiр ГУЗ МАН. — Пра цэ ду ра 

цал кам бяс шкод ная. У лю бой ткан цы 

на ша га ар га нiз ма ма ец ца вуг ля кiс-

лы газ, мы толь кi па вя лiч ва ем яго 

кан цэнт ра цыю, увод зя чы пад ску ру. 

I атрым лi ва ем рэ ак цыю ў ад каз — 

у нас па шы ра юц ца кры вя нос ныя, 

лiм фа тыч ныя са су ды, па ска ра ец ца 

i па ляп ша ец ца аб мен рэ чы ваў. Гэ та 

свое асаб лi вая за рад ка для кле так. 

У вы нi ку атрым лi ва ем абяз боль валь-

ны i су праць за па лен чы эфект. Да 

нас на гэ ту пра цэ ду ру (а курс у iдэа-

ле па вi нен скла дац ца з 10 се ан саў), 

пры яз джа юць на шы па ста ян ныя клi-

ен ты са Слуц ка i Са лi гор ска, тыя, хто 

ад чуў ста ноў чы эфект, ле чац ца са мi 

i рэ ка мен ду юць зна ё мым.

У хут кiм ча се з'я вiц ца яшчэ ад на 

па доб ная пра цэ ду ра — азо на тэ ра-

пiя. Унi каль най ме то ды кай ва ло дае 

i ўрач-фi зi я тэ ра пеўт са на то рыя 

Аляк сандр БА РУШ КА. Ме тад спа-

лу чае ла зе ра тэ ра пiю i ла зер ную рэ-

флек са тэ ра пiю.

— Гэ та ўздзе ян не на «кi тай скiя» 

кроп кi па прын цы пе iг ла рэф лек са-

тэ ра пii, толь кi без вы ка ры стан ня 

iго лак, а з да па мо гай маг нiт ных iм-

пуль саў — тлу ма чыць Аляк сандр 

Сяр ге е вiч. — Та му гэ та пры ем ная 

i кам форт ная пра цэ ду ра, якая пра-

хо дзiць пад рэ лак су ю чую му зы ку. 

Яна рэ ка мен ду ец ца пры хва ро бах, 

якiя дрэн на пад да юц ца ля чэн ню 

тра ды цый ны мi ме та да мi, у пры-

ват нас цi пры бран хi яль най астме, 

мiг рэ нях, за iкан нi, нач ным эну рэ зе, 

не ўро за па доб ных цi ках у дзя цей, 

астэ а ханд ро зе, ра ды ку лi тах. Гэ та 

ме то ды ка апра ба ва на на пра ця гу 

дзе ся цi год дзяў. Мiг рэнь, на прык-

лад, гэ та спаз ма са су даў, i зняць 

яе на ват ме ды ка мен тоз на вель мi 

скла да на. А гэ ты ме тад лiк вi дуе 

пры чы ну спаз мы. Для да сяг нен ня 

мак сi маль на га эфек ту па тра бу ец ца 

тры кур сы та кiх пра цэ дур на пра ця-

гу го да. А вось пры ля чэн нi нач но га 

эну рэ зу знач ны эфект ад чу ва ец ца 

на ват ад ад на го кур са.

Ак тыў ны воль ны час 
i зда ро вая ды е та

— Наш са на то рый дзе цi вы бi-

ра юць у тым лi ку з-за цёп лай ат-

мас фе ры i ад но сiн 

вы ха ва це ляў, пе-

да го гаў, ме ды каў i iн шых су пра цоў-

нi каў, — упэў не на на мес нiк за гад-

чы ка ад дзе ла вы ха ваў чай i куль-

тур на-ма са вай ра бо ты са на то-

рыя «Случ» Ва лян цi на САЛАВЕЙ, 

якая, да рэ чы, пра цуе тут ужо 

36 гадоў. — Ёсць дзе цi, якiя пры-

яз джа юць да нас ужо 11-ы раз! Мы 

iмк нём ся, каб яны не толь кi азда-

ра вi лi ся, але i ак тыў на i з ка рыс цю 

пра вя лi час. Што дзён на ар га нi зу ем 

iн тэ ле кту аль ныя, па зна валь ныя, за-

баў ляль ныя i фiз куль тур на-азда раў-

лен чыя ме ра пры ем ствы. Улiч ва ем 

ко ла цi ка вас цяў дзя цей, па жа дан нi 

баць коў. Кож на му дзi ця цi мы ства-

ра ем умо вы для са ма рэа лi за цыi, 

а так са ма ста ра ем ся даць ду шэў ны 

спа кой i кам форт. На прык лад, у нас 

ёсць та кая ак цыя як «СМС лю бi-

май ма ме», дзе кож ны пi ша доб рыя 

сло вы i па жа дан нi. I мы заў сё ды 

на строй ва ем дзя цей, што ад нас 

яны па вiн ны па ехаць кры ху больш 

доб ры мi i пя шчот ны мi. Баць кi, да-

рэ чы, ня рэд ка тэ ле фа ну юць нам з 

па дзя ка мi.

У са на то рыi ма ец ца свая шко ла i 

ўсе не аб ход ныя ўмо вы для бес пе ра-

пын на га аду ка цый на га пра цэ су. Тут 

13 аб ста ля ва ных ву чэб ных ка бi не-

таў з тэх нiч ны мi срод ка мi, на гляд-

ны мi да па мож нi ка мi, ме та дыч най 

лi та ра ту рай, тэ ле вi за ра мi, якiя да-

зва ля юць дэ ман стра ваць ву чэб ныя 

фiль мы. У ка бi не тах фi зi кi i хi мii, на-

прык лад, ма ец ца ўсё не аб ход нае 

для пра вя дзен ня во пы таў i вы ка-

нан ня ла ба ра тор ных ра бот.

У ста лоў цы — толь кi зда ро-

вае хар ча ван не.

— Пят нi ца ў нас — дзень 

бе ла рус кай кух нi. На ша на цыя-

наль ная кух ня пры дат ная для 

пры га та ван ня ды е тыч ных страў. 

Мы га ту ем буль бя ныя алад кi, 

дра нi кi, свi нi ну па-да маш ня му, ка-

шы, — рас каз вае за гад чык хар-

чаб ло ка Лi дзiя ЗАМАРАЕВА. — 

Афi цы ян ты ў гэ ты дзень на дзя ва-

юць на цы я наль ныя кас цю мы, та кiм 

чы нам дзе цi да лу ча юц ца да бе ла-

рус кiх тра ды цый.

Пла ны на бу ду чае ў кi раў нiц тва 

са на то рыя са мыя ам бi цый ныя. Гэ-

та i па ляп шэн не жыл лё ва га фон-

ду, ма тэ ры яль на-тэх нiч най ба зы, 

па шы рэн не спект ру ме ды цын скiх 

па слуг i на быц цё но ва га аб ста ля-

ван ня.

— Не бу ду рас кры ваць усе пла-

ны, але ска жу, што ў 2019 го дзе са-

на то рый «Случ» ста не яшчэ больш 

су час ным i кам форт ным, — ка жа 

Сяр гей Ма рач коў скi. — За пра шаю 

ўсiх ах вот ных упэў нiц ца ў гэ тым i 

ад па чыць у нас.

Але на КРА ВЕЦ. 

Ак са на МI СЕ ЛЯ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Су пра цоў нi ца рэ дак цыi га зе-

ты «Звяз да» Ак са на Мi се ля, якая 

ад па чы ва ла з дзець мi ў са на то-

рыi «Случ» у са ка вi ку, вы каз вае 

асаб лi вую па дзя ку за цёп лы пры-

ём кi раў нiц тву i пер са на лу азда-

раў лен чай уста но вы.

Са на то рый «Случ»: 
ад па чы нак з ка рыс цю
А

ДЗIН з най леп шых дзi ця чых са на то ры яў Бе ла ру сi «Случ» да но ва га лет ня га се зо на рых туе 

шэ раг сюр пры заў для на вед валь нi каў. Тут ад кры ец ца су час ны спа-комп лекс з тры ма 

са ўна мi: фiн скай, са ля ной, ту рэц кiм ха ма мам, а так са ма аб ноў ле ным ба сей нам. 

Да тэ нiс на га кор та, пля цо вак па ва лей бо ле i пляж ным фут бо ле да бу ду юць бас кет боль ную 

пля цоў ку з пра фе сiй ным па крыц цём. Да дай це сю ды кам форт ныя ну ма ры для пра жы ван ня, 

шас цi ра зо вае хар ча ван не, поў ны на бор ля чэб ных пра цэ дур i цi ка ва ар га нi за ва ны воль ны час — 

i вы зра зу ме е це, ча му на быць пу цёў ку ў «Случ» не так i прос та.

Ся род шмат лі кіх уз на га род 
ка лек ты ву ёсць па дзя ка 
ад Па ста ян на га ка мі тэ та 

Са юз най дзяр жа вы.

У спе ле ак лі ма та ля чэб ні цы.

У час се ан са прэсатэрапіі.У час се ан са прэсатэрапіі.

Для са мых ма лень кіх ад па чы валь ні каў ме ды кі пра па ну юць 
спе цы яль ныя ля чэб ныя пра цэ ду ры.


