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СЁН НЯ ў кра і не бу ду юц ца су час ныя 
па лі клі ні кі і баль ні цы, на ўзбра ен ні 

якіх зна хо дзіц ца са мае вы со ка тэх-
на ла гіч нае аб ста ля ван не. Прэ зі дэнт 
звяр тае ўва гу на тое, што ўсё су час нае 
і пе ра да вое па він на зна хо дзіц ца не 
толь кі ў ста лі цы, але і мак сі маль на 
бліз ка да сель ска га жы ха ра. На гэ тым 
тыд ні ў Ма гі лё ве ад быў ся вя лі кі 
ме ды цын скі са вет, у якім узя лі ўдзел 
гу бер на тар воб лас ці Ле а нід ЗА ЯЦ, 
на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя 
Вя ча слаў ШЫ ЛА, га лоў ны кар ды ё лаг 
кра і ны Аляк сандр МРО ЧАК. На го дай 
для су стрэ чы ста ла раз мо ва аб раз віц ці 
га лі ны ахо вы зда роўя і эфек тыў ным 
вы ка ры стан ні ме ды цын скіх рэ сур саў 
у Ма гі лёў скай воб лас ці. Удзель ні кі 
на ве да лі най больш знач ныя 
ме ды цын скія аб' ек ты аб лас но га цэнт ра.

Ле тась у Ма гі лё ве ўсту піў у строй рэ-
кан стру я ва ны ра дзіль ны дом. Гэ та толь-
кі адзін з кар пу соў га рад ской баль ні цы 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі. У аб ноў-
ле ным рад до ме скан цэнт ра ва на вя лі кая 
коль касць су час най ме ды цын скай тэх ні кі 
і ство ра ны са мыя кам форт ныя ўмо вы для 
пер са на лу і па ра дзіх. Сё ле та і на ле та за-
пла на ва ны знос усіх ста рых мед па бу доў 
баль ні цы, якім бо лей чым па 100 га доў, 
і бу даў ніц тва но ва га су час на га кор пу са. 
Ён бу дзе пры зна ча ны для ака зан ня ме ды-
цын скай да па мо гі па цы ен там з не траў ма-
тыч ны мі па шко джан ня мі га лаў но га моз га і 
цэ рэб ра вас ку ляр най па та ло гі яй.

За апош нія га ды знач на ўма ца ва на ма-
тэ ры яль на-тэх ніч ная ба за Ма гі лёў ска га 
аб лас но га ан ка дыс пан се ра. Сён ня тут на 
ўлі ку зна хо дзіц ца 35 ты сяч жы ха роў рэ гі ё -
на, пры чым што год вы яў ля ец ца больш 
за 5 ты сяч но вых за хвор ван няў. План рэ ар га ні-
за цыі ан кас луж бы ў Ма гі лёў скай воб лас ці 
быў за цвер джа ны яшчэ ў 2004 го дзе. 
З 2010 го да на ба зе ан ка дыс пан се ра па чаў 
пра ца ваць ра дые ла гіч ны кор пус, што да ло 
па цы ен там маг чы масць атрым лі ваць вы-
со ка тэх на ла гіч нае пра мя нё вае ля чэн не. На 
пра ця гу 10 га доў з'я ві лі ся па лат ны кор пус 
на 120 лож каў, хос піс на 30 лож каў, цэнт-

ра лі за ва ная цы та ла гіч ная ла ба ра то рыя. 
У 2017 го дзе быў за пу шча ны но вы апе ра цый-
 ны блок, а ў 2019-м па чаў ра бо ту мар фа ла-
гіч ны кор пус з ла ба ра то ры яй для іму на гіс-
та ла гіч ных да сле да ван няў. Сё ле та за пла-
на ва ны ўвод ла ба ра то рыі ра дые нук лід най 
ды яг нос ты кі, для якой Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя ўжо за ку пі ла су час ную дэ тэк тар-
ную га ма-ка ме ру. Гэ тае аб ста ля ван не да-
зво ліць свое ча со ва вы яў ляць на яў насць 
ме та стаз і па шко джа ных лім фа вуз лоў пры 
но ва ўтва рэн нях. Дзя ку ю чы на бы та му два 
га ды та му спе цы яль на му аб ста ля ван ню 
для ві дэа асіс та ва най хі рур гіі ця пер на ба зе 
ан ка дыс пан се ра ро бяць эн да ска піч ныя і 
та ра кас ка піч ныя апе ра цыі.

Сён ня ў мік ра ра ё не Ка зі мі раў ка ўзво -
дзіц ца су пер су час ная «ра зум ная» па лі клі -
ні ка, якая бу дзе аб слу гоў ваць 37 ты сяч 
да рос ла га і дзі ця ча га на сель ніц тва. На яе 
ба зе раз мес цяц ца пад стан цыя хут кай ме-

ды цын скай да па мо гі, жа но чая 
кан суль та цыя, ста ма та ла гіч нае 
ад дзя лен не, рэнт ге на ддзя лен-
не з дзвю ма рэнт ге на ла гіч ны мі 
ўста ноў ка мі і ма мог ра фам, су-
час ная клі ні ка-ды яг нас тыч ная 
ла ба ра то рыя і шмат ча го ін ша га. 
Бу дзе функ цы я на ваць элект рон-
ная ба за, а вы ні кі аб сле да ван ня 
па цы ен та ад ра зу ж тра пяць на 
яго элект рон ную ам бу ла тор ную 
кар ту. Аб слу гоў ван не бу дзе вес-
ці ся па пра гра ме «Кла пат лі вая 
па лі клі ні ка», асноў най за да чай 
якой з'яў ля ец ца кам форт нае аб-
слу гоў ван не па цы ен таў. Сён ня 
аб' ект зроб ле ны пры бліз на на
8 %, але, як за пэў ніў ге не раль-

ны ды рэк тар ААТ «Будт рэст 

№ 12» Дзміт рый МА РО ЗАЎ, 
па лі клі ні ка бу дзе зда дзе ная ў 
экс плу а та цыю ўжо сё ле та. На яе 
ўзвя дзен не з аб лас но га бюд жэ ту 
вы дзе ле на 47 міль ё наў руб лёў.

Пас ля на вед ван ня ме ды цын-
скіх аб' ек таў Ма гі лё ва на ба зе аб-
лас ной баль ні цы ад быў ся вя лі кі 
ме ды цын скі са вет, дзе ўдзель ні-
кі аб мер ка ва лі план ап ты мі за цыі 
ўпраў лен ня ахо вы зда роўя Ма гі-

лёў скай воб лас ці, ма дэр ні за цыю сіс тэ-
мы кар дыя ла гіч най да па мо гі, сту пень 
ака зан ня ан ка ла гіч най да па мо гі. Ан ка-
ла гіч ныя за хвор ван ні і хва ро бы ор га наў 
кро ва зва ро ту апош нія га ды ўпэў не на 
тры ма юць у Ма гі лёў скай воб лас ці пер-
шыя мес цы ся род пры чын смя рот нас ці. 
Пры чым ка лі ма гі лёў скі ан ка дыс пан сер 
за апош ні час да стат ко ва доб ра пе ра-
аснас ціў ся, то кар дыя хі рур гі пра цу юць 
у да стат ко ва на пру жа ных умо вах. Але 
гэ та толь кі пы тан не ча су. На ба зе аб-
лас ной баль ні цы ўжо пад рых та ва ная 
пля цоў ка пад уз вя дзен не су час на га кар-
 дыя ла гіч на га цэнт ра, дзе пад час се мі-
нара як раз і ад бы ла ся за клад ка сім ва-
ліч най кап су лы.

— Бу даў ніц тва но ва га бу дын ка дасць 
маг чы масць ра біць апе ра цыі на яшчэ 
больш якас ным уз роў ні, — ад зна чыў 
пад час гэ та га ўра чыс та га мо ман ту ды-
рэк тар Рэс пуб лі кан ска га на ву ко ва-
прак тыч на га цэнт ра кар дыя ло гіі 
Аляк сандр МРО ЧАК. — У све це ўсё 
змя ня ец ца, з'яў ля юц ца но выя тэх на ло гіі, 
і мы як раз і аб мяр коў ва лі іх рэа лі за цыю 

ў но вым кор пу се. Гэ та гіб рыд ная кар дыя -
хі рур гія, не тра ды цый ная кар дыя ло гія 

і арыт ма ло гія. Яны да зва ля юць ра біць 
най менш траў ма тыч ныя апе ра цыі і ска-
ра ча юць зна хо джан не ча ла ве ка на баль-
ніч ным лож ку ў ра зы. Ар га ні за цыя ака-
зан ня ме ды цын скіх па слуг па він на быць 
та кая, каб «за ла ты стан дарт» 120 хві лін быў 
да ступ ны лю бо му гра ма дзя ні ну на лю бой 
тэ ры то рыі. Аказ ва ю чы да па мо гу пры вост-
рым ка ра нар ным сін дро ме — а ме на ві та гэ-
та ця пер най больш час тая кар дыя ла гіч ная 
праб ле ма, — трэ ба ўклас ці ся ў 120 хві лін, 
каб да ста віць па цы ен та ў кар дыя цэнтр.

— Та кая кан цэп цыя за кла дзе на па ўсёй 
кра і не, і па доб ныя цэнт ры ад кры ва юц ца 
не толь кі ў га ра дах аб лас но га пад па рад-
ка ван ня, але і ў на се ле ных пунк тах з коль-
кас цю на сель ніц тва 80 ты сяч, — да поў ніў
ка ле гу на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя 
Вя ча слаў ШЫ ЛА. — І гэ та да ты чыц ца і 
ін шых ві даў спе цы я лі за ва най ме ды цын-
скай да па мо гі. Усё ро біц ца для та го, каб 
на блі зіць яе як ма га блі жэй да жы ха роў 
сель скай мяс цо вас ці і па леп шыць якасць 
іх аб слу гоў ван ня.

— У най блі жэй шыя пяць га доў воб ласць 
ча ка юць вя лі кія пе ра ўтва рэн ні, на кі ра ва-
ныя на ака зан не пра фе сій най ме ды цын-
скай да па мо гі ча ла ве ку і пад аў жэн не яго 
жыц ця ў цэ лым, — пад крэс ліў стар шы ня 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а нід 
ЗА ЯЦ. — Гэ ты цэнтр бу дзе за бяс печ ваць 
па цы ен таў Ма гі лёў скай воб лас ці са мы мі 
су час ны мі ме та да мі ля чэн ня. Тут мы ўста-
но вім най ноў шае аб ста ля ван не, якое ёсць 
у све це. Пе ра ўтва рэн ні ад бу дуц ца не толь-
кі па кар дыя хі рур гіі, але і па ан ка кі рун ку. 
Мы ма ем на мер па бу да ваць но вы кор пус 
і аснас ціць яго пе ра да вым аб ста ля ван нем. 
Не аб ход ны вя лі кія ма тэ ры яль ныя срод кі 
для та го, каб усё за пла на ва нае ажыц ця-
віць. Я вель мі ўдзяч ны Прэ зі дэн ту кра і ны, 
які пад тры маў пра па но ву Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма па раз віц ці ме ды цын скай 
ба зы, і тым прад пры ем ствам, якія ад гук ну-
лі ся на за клік узяць удзел у збо ры срод каў 
на бу даў ніц тва важ ных для воб лас ці ме-
ды цын скіх аб' ек таў. Гэ тыя пе ра лі чэн ні да-
па маг лі па спя хо ва за вяр шыць рэ кан струк-
цыю Ма гі лёў ска га рад до ма і баль ні цы ў 
Асі по ві чах, а так са ма па чаць бу даў ніц тва 
па лі клі ні кі ў ра ё не Ка зі мі раў кі і кар дыя-
хі рур гіч на га цэнт ра. Спа дзя ю ся, што мы 

і да лей бу дзем су мес ны мі на ма ган ня мі 
ства раць у воб лас ці моц ную ме ды цын скую 
ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу, якая змо жа 
апе ра тыў на ра та ваць жыц ці лю дзей.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

УЗ РО ВЕНЬ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ УЗ РО ВЕНЬ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ 
ВЫКЛЮЧНА СУ СВЕТ НЫВЫКЛЮЧНА СУ СВЕТ НЫ
У Ма гі лё ве ме ды цын скія экс пер ты аб мер ка ва лі пла ны раз віц ця гэ тай га лі ны 

на на ступ ную пя ці год ку і за кла лі сім ва ліч ную кап су лу 
ў пад му рак но ва га кар дыя ла гіч на га цэнт ра

У Ма гі лё ве рэа лі зу ец ца план рэ ар га ні за цыі ан кас луж бы.

Ге не раль ны ды рэк тар будт рэс та № 12 га ран туе, 
што но вая па лі клі ні ка бу дзе зда дзе на ўжо сё ле та.

Га лоў ны кар ды ё лаг кра і ны Аляк сандр МРО ЧАК 
узяў удзел у за клад цы сім ва ліч на га ка ме ня 

бу ду ча га кар дыя цэнт ра.

 Кам пе тэнт на
Ула дзі мір ГАЦ КО, член Па ста ян-

най ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч-
най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж-
най па лі ты цы Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь:

— Сён ня ў пар ла мен це зна хо дзіц-
ца на раз гля дзе За кон «Аб ахо ве зда-
роўя», і вель мі важ на ад пра ца ваць на 
прак ты цы тыя ас пек ты, якія па він ны 
там уліч вац ца. Мы на ве да лі ў Ма гі лё ве 
ме ды цын скія аб' ек ты, дзе ўве дзе ны ў 
дзе ян не са мыя пе ра да выя тэх на ло гіі, 
і пе ра ка на лі ся, што без іх якас нае і да-
ступ нае аб слу гоў ван не на сель ніц тва ў 
бу ду чы ні прос та не маг чы ма.


