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КА МУ І КОЛЬ КІ?
Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — У 

кра і не пра жы вае ка ля 130 ты сяч 
адзі но кіх не пра ца здоль ных гра-
ма дзян, ся род якіх ёсць і па жы-
лыя. Гэ та лю дзі, якія не ма юць 
паў на лет ніх дзя цей, му жа або 
жон кі, баць коў. Уну кі, пля мен ні-
кі тут не ўліч ва юц ца. Па жы лыя, 
якія яшчэ за ха ва лі фі зіч ную ак-
тыў насць і якім не аб ход ны што-
дзён ныя ста сун кі з ра вес ні ка мі, 
мо гуць на вед ваць ад дзя лен ні 

дзён на га зна хо джан ня тэ ры та-
ры яль ных цэнт раў са цы яль на-
га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
Тым, ка го аб мя жоў вае дрэн нае 
са ма ад чу ван не, пра па ну юц ца са-
цы яль ныя па слу гі на да му. А тыя, 
хто стра ціў маг чы масць да са ма-
аб слу гоў ван ня, раз мя шча юц ца ў 
ста цы я нар ныя ўста но вы. На да му 
адзі но кія ма ла за бяс пе ча ныя 
гра ма дзя не аб слу гоў ва юц ца 
бяс плат на. У да мах-ін тэр на тах 
агуль на га ты пу (іх па кра і не 23) 
і ад дзя лен нях круг ла су тач на га 
зна хо джан ня (іх 59) адзі но кія па-
жы лыя мо гуць аплач ваць па слу гі 
на льгот най асно ве. Усе, хто мае 
род ных, але пра жы вае асоб-
на, аб слу гоў ва юц ца на ўмо вах 
поў най апла ты. Ка лі ж мы ма-
ем спра ву з ня доб ра сум лен ны мі 
дзець мі, якія, ска жам, зло ўжы-
ва юць ал ка го лем, а сам па жы-
лы ча ла век не мо жа апла ціць 
па слу гі па поў ным кош це з-за 
ма лой пен сіі, вы кан кам пры мае 
ра шэн не аб па ні жэн ні апла ты ці 
вы зва лен ні ад яе.

«Звяз да»: — Як звы чай на 
вы яў ля юц ца гэ тыя не аба ро-
не ныя ка тэ го рыі? Лю дзі са мі 
па він ны пра сіць са цы яль най 
да па мо гі?

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — Што-
год тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са-
цы яль на га аб слу гоў ван ня на-
сель ніц тва аб сле ду юць умо вы 
пра жы ван ня адзі но кіх гра ма дзян 
і вы свят ля юць, хто і ў чым мае 
па трэ бу. Ка мусь ці аказ ва ец ца 
са дзей ні чан не ў ра мон це пе чы, 
ка мусь ці — у ра мон це або за ме-
не элект ра пра вод кі... Да рэ чы, для 
боль шай зруч нас ці ў сель скай 
мяс цо вас ці ад кры ва юц ца са цы-
яль ныя пунк ты — фі лі ялы цэнт-
раў са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня. На ша служ ба пад трым лі вае 
су вязь і з сель са ве та мі, дзе так-
са ма мож на атры маць са цы яль на 
важ ную ін фар ма цыю. Вяс коў цаў 
на вед ва юць і ма біль ныя бры га-
ды са цабс лу гоў ван ня — ар га ні зу-
юць ві зіт па трэб ных спе цы я ліс таў 
(юрыс та, псі хо ла га, г.д.).

Са мы мі за па тра ба ва ны мі ў 
на шых адзі но кіх і адзі но ка пра-
жы ва ючых па жы лых з'яў ля юц ца 
са цы яль на-бы та выя па слу гі (да-
стаў ка та ва раў, ле каў, су вязь з 
ме ду ста но ва мі, пры бі ран не ў до-
ме, доб ра ўпа рад ка ван не пры ся-
дзіб на га ўчаст ка, рас чыст ка сне гу 
і г.д.). Яны пра да стаў ля юц ца па 
ніз кіх цэ нах або на огул бяс плат-
на. Акра мя гэ та га, у кож ным ра ё-
не рас пра цоў ва ец ца свой пе ра лік, 
згод на з якім па слу гі пра да стаў-
ля юц ца па больш вы со кім та ры-
фе (кол ка дроў, ра монт пло та, 
пры ся дзіб ных па бу доў, па шыў і 
ра монт па сцель най бя ліз ны, па-
слу гі са цы яль най праль ні, цы-
руль ні і г.д.).

Свят ла на ЗА НСКАЯ: — Да-
пус цім, я 80-га до вая вяс ко вая 
ба бу ля, якой цяж ка ха дзіць. Што 
мне зра біць, каб атры маць да па-
мо гу са цы яль най служ бы?

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — Звяр-
нуц ца ў сель скі Са вет, які на кі руе 
да са цы яль на га ра бот ні ка. Той за-
клю чыць з ва мі да га вор на ака-
зан не па трэб ных па слуг. Іх апла та 

ў асноў ным ад бы ва ец ца на мес-
цы, пе рад аец ца сац ра бот ні ку.

«Звяз да»: — У рэ дак цыю 
прый шоў та кі ліст ад чы тач-
кі: «Мне 60 га доў, пен сія — 
1 млн 460 ты сяч. Звяр ну ла ся 
па тэ ле фо не ў са цад дзел Ня-
свіж ска га рай вы кан ка ма па 
матэрыяльную дапамогу... 
Там ска за лі са браць да ку-
мен ты і пры вез ці. А по тым 
пры ехаць яшчэ па кан чат ко-
вае ра шэн не. Зна чыць, трэ ба 
апла ціць ча ты ры па езд кі  — 
у Ня свіж і на зад... Іс ці я не 
ма гу, а гра мад скі транс парт 
хо дзіць рэдка... Як жа атры-
маць тую да па мо гу?»

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — За-
мест адзі но кіх са ста рэ лых гра-
ма дзян, якія па ста не зда роўя 
ма юць па трэ бу ў ста рон няй да-
па мо зе, за ява за паў няц ца спе-
цы я ліс там тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня. Ка лі ў вас ня ма гру пы ін-
ва лід нас ці, зна чыць, да вя дзец-
ца ехаць са мой. Па трэб ны толь-
кі паш парт, пра цоў ная кніж ка 
і пен сій нае па свед чан не. Ка лі 
ча ла век рэа лі зуе пра дук цыю 
з пры ся дзіб на га ўчаст ка, то і 
да вед кі аб яе рэа лі за цыі. Атры-
маць пас ля ад рас ную са цы яль-
ную да па мо гу мож на на по шце, 
у ад дзя лен ні бан ка або, з ня даў-
ня га ча су (адзі но кім па жы лым, 
якім больш за 70 га доў, і адзі но-
кім ін ва лі дам 1 і 2 груп), — дзя-
ку ю чы служ бе да стаў кі пен сіі. 
Праў да, яны па куль пра цу юць 
толь кі ў Мін ску і Ма ла дзеч не... 
Акра мя та го, вы спа чат ку са мі 
мо жа це пра лі чыць, ці ёсць сэнс 
звяр тац ца па та кую да па мо гу. 
Атры маць ад па вед ную кан суль-
та цыю мож на і па тэ ле фо не.

Сяр гей ДА ВІ ДОЎ СКІ: — З 
ліс та не вы ні кае, ці ёсць у гэ тай 
жан чы ны род ныя, бліз кія... Ня-
ўжо зу сім ня ма ка му да па маг чы 
ў та кім прос тым пы тан ні? Са-
праў ды, дзяр жа ва па він на кла-
па ціц ца пра не аба ро не ныя ка-
тэ го рыі гра ма дзян — ін ва лі даў, 
адзі но кіх... Але ў пер шую чар гу 
ма ла дзей шыя бліз кія, сва я кі не 
па він ны за бы вац ца на пэў ны 
кло пат. У нас ча сам дзе ці вы-
пі ва юць усе со кі з баць коў, якія 
пра цу юць, а як тыя па чы на юць 
жыць на мі зэр ную пен сію, дык 
цал кам за бы ва юц ца на іх. Ды 
яшчэ ча сам за яў ля юць: маў ляў, 

ня хай дзяр жа ва кла по ціц ца... 
Не, ша ноў ныя, гэ та най перш 
ваш аба вя зак.

ПА ЛІ КЛІ НІ КА 
ЯК КА ВЯР НЯ

Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ: — У мно-
гіх кра і нах прый шлі да вы сно вы, 
што лю бая фор ма ста цы я нар на га 
до гля ду гор шая за ам бу ла тор ную. 
Сло вам, не аб ход на до ма ства раць 
ча ла ве ку та кія ўмо вы, каб ён мог 
там за ста вац ца. Гэ та доб ра і для 
фі зіч на га, і для псі хіч на га зда роўя. 
У Фін лян дыі, на прык лад, агуль-
ная ме ды ка-са цы яль ная служ ба 
што дня вы зна чае, ка му і які від 
да па мо гі сён ня па тра бу ец ца. Ка лі 
адзі но кі па цы ент вы піс ва ец ца са 
ста цы я на ра, ра бот нік ме ды ка-са-
цы яль най бры га ды пра па нуе яму 
ма дэр ні за ваць жыл лё — раз мяс-
ціць по руч ні ў ван ным па коі, пе-
ра нес ці вы клю чаль ні кі, каб да іх 
ляг чэй бы ло да цяг нуц ца... У Еў-
ро пе сён ня ўсё больш ка жуць 
пра не аб ход нас ць па мак сі му ме 
ра біць усё для та го, каб ча ла век 
за ста ваў ся до ма. Гэ та і гра мад-
ству вы гад на, і якасць жыц ця ча-
ла ве ка па вы шае.

70 пра цэн таў на шых па жы-
лых ма юць 7-9 хра ніч ных за хвор-
ван няў. 30 пра цэн таў з іх ма юць 
па трэ бу ў ме ды ка-са цы яль ным 
до гля дзе, і гэ та асноў ныя на вед-
валь ні кі на шых па лі клі нік... Усё 
жыц цё ча ла ве ку не ха па ла ча су 
на пра фі лак ты ку за хвор ван няў, 
і вось на пен сіі, на рэш це, з'я віў-
ся час за няц ца сва ім зда роў ем! 
Як толь кі га ра джа нін вы хо дзіць 
на пен сію, ён зран ку па чы нае ха-
дзіць не толь кі ў ма га зін, але і ў 
па лі клі ні ку. У тым лі ку і каб пад-
трым лі ваць ста сун кі — з ура ча мі, 
зна ё мы мі. Мы ўжо жар ту ем, што 
трэ ба пры па лі клі ні ках ад кры ваць 

ка вяр ні... У вяс коў цаў — ага род, 
свой ская жы вё ла. А га ра джа нін 
або бяс кон ца хо дзіць у па лі клі ні-
ку, або ся дзіць до ма, на бі рае ва-
гу ды памнажае фак та ры ры зы кі 
раз віц ця дэ мен цыі.

Та му сён ня на зі ра ец ца рост 
аб' ёмаў ака зан ня ме ды цын скай 
да па мо гі па жы лым га ра джа нам. 
Па на вед ван нях па лі клі нік у нас 
са мы вы со кі па каз чык у Еў ро пе. 
Дзя куй Бо гу, у сель скай мяс цо-
вас ці мы збе раг лі ФА Пы з фель-
ча ра мі ў ма лых вёс ках. Гэ та вель-
мі цэ ніц ца на шы мі вяс ко вы мі гра-
ма дзя на мі. Але ёсць ка тэ го рыя 
асоб, якія па тра бу юць доў га ча со-
вай да па мо гі. І тут не абы сці ся без 
баль ніц сяст рын ска га до гля ду. Іх 

у сіс тэ ме мі ніс тэр ства 102. Ся-
рэд няя пра цяг ласць зна хо джан-
ня ў та кой баль ні цы — 90 дзён, 
як пра ві ла, у зі мо вы пе ры яд. За 
гэ ты час мож на пад ля чыц ца, ад-
на віц ца і вяс ной вяр нуц ца на свой 
ага род, да лю бі мых за ня ткаў, бо 
гэ та над звы чай важ на для па жы-
лых. У бальніцу сяст рын ска га до-
гля ду так са ма на кі роў ва ец ца той, 
ка му пас ля ля чэн ня ў ста цы я на ры 
па тра бу ец ца да лей шая рэ абі лі та-
цыя, а не рап тоў нае вяр тан не да 
звык ла га жыц ця ў адзі но це.

Ак са на БАР ТА ШЭ ВІЧ: — У 
Ві лей скім ра ё не — ка ля ты ся чы 

па жы лых лю дзей адзі но кіх і ка ля 
8 ты сяч адзі но ка пра жы ва ючых, 
а баль ні ца сяст рын ска га до гля-
ду ў ра ё не раз лі ча на на 25 лож-
каў. Усіх адзі но кіх узяць на зі му 
ў та кую баль ні цу не маг чы ма. А 
та му ство ра ны да мы се зон на га 
пра жы ван ня, дзе ста рыя жы вуць 
у ацяп ляль ны се зон. Яны ра зам 
аплач ва юць ка му наль ныя па-
слу гі, да іх пры хо дзіць са цы яль-
ны ра бот нік. Для дзяр жа вы гэ та 
абы хо дзіц ца знач на тан ней. А 
ў баль ні цу сяст рын ска га до гля-
ду мы бя ром адзі но кіх, з які мі не 
спра віц ца на до мная са цы яль ная 
служ ба, — ля жа чых, з пе ра ло-
ма мі. Хво ры пад леч ва ец ца і на-
кі роў ва ец ца ў ін тэр нат. Ад ной з 
функ цый баль ні цы сяст рын ска га 
до гля ду з'яў ля ец ца як раз афарм-
лен не ў ін тэр нат.

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — Мы 
ўжо ўзя лі на ўзбра ен не ста цы я-
нар за мя шчаль ныя фор мы са цы-
яль на га аб слу гоў ван ня і бу дзем 
ак тыў на іх раз ві ваць. Да 1986 го-
да адзі най фор май са цабс лу гоў-
ван ня ў на шай кра і не бы лі да мы-
ін тэр на ты. Пас ля з'я ві ла ся са цы-
яль ная да па мо га на да му. Сён ня 
ў нас на та кім аб слу гоў ван ні 88 
ты сяч па жы лых (у да мах-ін тэр на-
тах агуль на га ты пу зна хо дзяц ца 
больш за 4 ты ся чы ча ла век). У ад-
дзя лен нях дзён на га зна хо джан ня 
не толь кі ар га ні за ва ны ад па чы-
нак, але і ажыц цяў ля ец ца до гляд 
не пра ца здоль ных. Па сту по ва хо-
чац ца ўка ра ніць штось ці кштал-
ту дзі ця ча га сад ка для па жы-
лых. Та кую маг чы масць ацэ няць 
дзе ці і ўну кі тых ста рых, якіх лепш 
бы ло б па кі нуць пад на гля дам на 
ней кі час.

У роз ных рэ гі ё нах кра і ны ў 
нас дзей ні ча юць і ін шыя ста цы я-
нар за мя шчаль ныя фор мы. Гэ та 
«да мы зі моў кі», ка лі двое, трое 
су се дзяў аб' яд ноў ва юц ца на зі-
мо вы час, жы вуць у ад ным до ме, 
дзе іх на вед вае са цы яль ны ра-
бот нік. «Дом са ма стой на га пра-
жы ван ня» — гэ та ка лі пус ту ю чы 
ў сель скай мяс цо вас ці жы лы дом 
пры во дзіц ца ў нар маль ны тэх ніч-
ны стан, у яго за ся ля юц ца не пра-
ца здоль ныя гра ма дзя не, якія не 
ма юць жыл ля або якія апы ну лі ся 
ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі. Па-
тра нат ажыц цяў ляе ўсё той жа 
тэ ры та ры яль ны цэнтр, сель вы-
кан кам. Ёсць яшчэ пры ём ная, 
гас ця вая, па тра нат ная сем'і, 
ства ра юц ца да мы са ма стой на га 
су мес на га зна хо джан ня, са на то-
рый на да му.

У ста лі цы пра цяг ва ец ца ра бо-
та па ўка ра нен ні рэн та вых ад но-
сін. Пры гэ тым атры маль нік рэн ты 
пе рад ае сваё жы лое па мяш кан не 
ва ўлас насць Мін ска, а Мін гар вы-
кан кам як пла цель шчык рэн ты, са 
свай го бо ку, ажыц цяў ляе па жыц-
цё вае ўтры ман не гра ма дзя ні на. 
Да га вор па жыц цё ва га ўтры ман ня 
за клю ча ец ца з мін ча на мі, якія да-
сяг ну лі 70-га до ва га ўзрос ту і не 
ма юць у Мін ску асоб, аба вя за ных 
па за ко не іх утрым лі ваць.

БЯ ГОМ, БЯ ГОМ...
Свят ла на ЗА НСКАЯ: — Ці 

нель га ства рыць ней кую ін фар-
ма цый ную са цы яль ную служ бу, 
дзе мож на бы ло б атры маць усю 
па доб ную ін фар ма цыю?

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — 
З 1 сту дзе ня 2015 го да ўсёй кра і-
не бу дзе да ступ на та кая ін фа лі нія. 
Мож на бу дзе атры маць да ве дач-
ную ін фар ма цыю і кан суль та цыі 
спе цы я ліс таў мі ніс тэр ства. Да рэ-
чы, і ця пер у мі ніс тэр ства па сту-
пае шмат зван коў аб да па мо зе. 
Па вер це, мы раз бі ра ем кож ную 
сі ту а цыю.

Сяр гей ДА ВІ ДОЎ СКІ: — Да-
рэ чы, сі ту а цыі бы ва юць вель мі 
роз ныя. Ста рыя мо гуць быць і не 
адзі но кі мі па фак це (ёсць і дзе ці, 
і ін шыя сва я кі), і на ват пен сія ў 
не ка то рых не са мая ма лая... Але 
ім, з ад на го бо ку, мо жа са праў ды 
не ха паць поў най ін фар ма цыі аб 
тым, як вы ра шыць тое ці ін шае 
пы тан не. З дру го га бо ку, я ха цеў 
бы на га даць пра не ка то рыя важ-
ныя мо ман ты, над які мі па ві нен 
пра ца ваць кож ны з нас. І дзяр жа-
ва тут ні пры чым. Яшчэ па куль 
мы не вый шлі на пен сію, трэ ба за-
хоў ваць і пад трым лі ваць кан так-
ты з сяб ра мі і ка ле га мі па пра цы, 
ума цоў ваць кан так ты з бліз кі мі, 
спра ба ваць сі лы ў са мых роз ных 
ві дах дзей нас ці — вы ха ван ні ўну-
каў, вя дзен ні хат няй гас па дар кі, 
гра мад скай дзей нас ці... Вар та 
імк нуц ца мак сі маль на доў га за-
хоў ваць са ма аб слу гоў ван не, за-
ста вац ца ак тыў ным. А на дзяр-
жа ву да вай це раз ліч ваць у са мых 
край ніх вы пад ках.

Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ: — Пад-
тры маю ка ле гу па двух мо ман-
тах... Ад на мая ба бу ля бы ла не-
ха дзя чай, а дру гая, як ка жуць, 
бе га ла. Ля жа чая што ве чар на-
дзя ва ла сваю лю бі мую брош ку і 
а 18-й га дзі не ча ка ла «вес так з 
па лёў».

— Ну што? — су стра ка ла ля-
жа чая тую, што бе га ла. Тая па чы-
на ла рас каз ваць на ві ны. Уся гэ та 
ін фар ма цыя пе ра пра цоў ва ла ся 
да на ступ на га дня, мозг ак тыў на 
пра ца ваў... Гэ тыя ста сун кі бы лі 
вель мі важ ны мі для абедз вюх, 
асаб лі ва для той, што ме ла фі-
зіч ныя аб ме жа ван ні.

Яшчэ факт. Ля жа чую жан чы ну 
дзе ці на ву ча юць ра бо це са скай-
пам. Дзе ці сяб ро вак гэ тай жан чы-
ны так са ма на ву ча юць сва іх «ста-
рых». У вы ні ку ўсе аказ ва юц ца 
на столь кі за ня ты мі пе ра мо ва мі, 
аб мер ка ван нем, асэн са ван нем 
атры ма най ін фар ма цыі, што там 

і пра адзі но ту не маг чы ма га ва-
рыць, і па мяць трэ ні ру ец ца...

Ад нак я пры гад ваю і та кі факт 
з ме ды цын скай прак ты кі. Дзе ці 
вы клі ка лі да сва ёй са ста рэ лай 
ма ці ўра ча. Док тар пы та ец ца: 
коль кі ва ша «ба бу ля» ў ко ме? А 
дзе ці ка жуць: не ве да ем. Як вы-
свет лі ла ся, яны тыд ня мі за ша фу 
не за гляд ва лі! Або ёсць сі ту а цыі, 
ка лі да па мо га па трэб на не толь кі 
са ста рэ ла му баць ку, але і не ма-
ла до му сы ну. Бо ад на му — за 90, 
дру го му — за 70, ды яшчэ ёсць 
унук-ін ва лід...

ПА ТРА БУ ЕЦ ЦА... 
ВЯ ЛІ КАЕ СЭР ЦА

Ан жэ лі ка АНОШ КА: — Цал-
кам згод на, што па жы лы па ві нен, 
на коль кі гэ та маг чы ма, за ста вац-
ца ў хат няй аб ста ноў цы. Ад на з 
мэт на шай пра гра мы, якая фі-
нан су ец ца гер ман скім фон дам 
«Па мяць, ад каз насць і бу ду чы-
ня», ме на ві та так і гу чыць. Ад нак 
пры ста са ваць жыл лё, вя до ма, 
яшчэ не ўсё. Важ на пад трым лі-
ваць «ба я вы» на строй. Для гэ та га 
не аб ход на ар га ні за ваць ад па чы-

нак, знай сці ці ка вы за ня так для 
та го, хто пра жы вае адзін або вы-
му ша ны за ста вац ца ў адзі но це, 
па куль сва я кі на пра цы. І ка лі мы 
бу дзем па кі даць усё гэ та толь кі 
на дзяр жаў ныя са цы яль ныя і ме-
ды цын скія ўста но вы, то да лё ка не 
пра су не мся.

Не аб ход ныя ўмо вы ства ра юц-
ца з да па мо гай та кой пра гра мы, 
як «Мес ца су стрэ чы: дыя лог». 
Яе рэа лі зу юць не каль кі гра мад-
скіх ар га ні за цый, іх ва лан цё ры 
— ча сам агуль ны мі на ма ган ня мі 
з сям' ёй па жы ло га. Час та ўза е-
ма дзей ні ча ем пры гэ тым з цэнт-
ра мі са цабс лу гоў ван ня. У Го ме лі, 
на прык лад, адзін па да печ ны 11 
га доў не мог раз маў ляць пас ля 
ін суль ту. І рап там за спя ваў! Дзе ля 

та кіх вы ні каў у ме жах пра гра мы 
шэ раг гра мад скіх ар га ні за цый 
рэа лі зу юць у роз ных рэ гі ё нах Бе-
ла ру сі 87 пра ек таў! Сло вам, во-
пыт пад трым кі па жы лых, ве дан не 
іх асноў ных па трэб ёсць, ад нак 
ёсць і та кая праб ле ма: ня ўхіль-
нае ста рэн не пры во дзіць у рэш-
це рэшт да стра ты ма біль нас ці, 

а ма дэ ляў ва лан цёр скай пра цы 
з та кі мі людзь мі фак тыч на ня ма. 
Дэ фі цыт ідэй звя за ны ў асноў-
ным з ад сут нас цю пра фе сій ных 
ве даў і на вы каў. Не аб ход на аб'-
яд ноў ваць на ма ган ні гра мад скіх 
ар га ні за цый, ва лан цё раў і ор га-
наў ахо вы зда роўя, са ца ба ро ны. 
Для са міх гра мад скіх ар га ні за цый 
важ на ве даць, на якое ме на ві та 
ўза е ма дзе ян не мож на бы ло б 
тут раз ліч ваць, якім мог бы быць 
удзел ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў. 
Мы ха це лі б пад трым лі ваць сем'і, 
якія да гля да юць па жы лых (не ма-
біль ных, са зні жэн нем ін тэ ле кту), 
на ву чаць сва я коў та ко му до гля ду. І 
мы ха це лі б, каб нас так са ма ву чы лі 
не ча му ў гэ тым на кі рун ку.

Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ: — Ве да-
е це, тут час цей не па тра бу юц ца 
ней кія асаб лі ва глы бо кія ве ды. 
Хі ба, псі ха ла гіч ная пад рых тоў ка. 
Ды вя лі кае сэр ца. Во пыт па каз-
вае, што па трэб ную коль касць 
пра фе сі я на лаў не пад рых ту еш 
ні ко лі. Звы чай на са май эфек тыў-
най аказ ва ец ца да па мо га лю дзей, 
якія па бы ва лі ў па доб най сі ту а цыі 
і знай шлі па ды хо ды. Вось іх трэ ба 
ўцяг ваць у ва лан цёр скі рух больш 
ак тыў на.

Гра мад скім ар га ні за цы ям на-
огул не аб ход на пра ца ваць не 
толь кі ў са цы яль ным кі рун ку. Не-
як пры яз джаю ў вёс ку, пы та ю ся: 
«Хто ў вас ста рас та?» Ня ма. «Хто 
на огул га лоў ны?» Ня ма. Лю дзі не 
ве да юць, дзе зна хо дзяц ца тыя, 
хто па ві нен ве даць іх ледзь не па 
ім ёнах! А вар та па зва ніць па жы-
лой сяб роў цы ў Фран цыю, як тая 

ад ра зу па чы нае ўзды хаць: як жа я 
ста мі ла ся ад гра мад ска га жыц ця! 
Яна там бе гае з ад на го ме ра пры-
ем ства на дру гое. То ад ным зай-
ма ец ца, то ін шае рас пра цоў вае... 
Нам аба вяз ко ва трэ ба браць гэ та 
на ўзбра ен не.

Ан жэ лі ка АНОШ КА: — У 
нас не вы ха ва на па трэ ба жыць 

гра мад скім жыц цём. Мая дач ка 
пра цуе ва лан цё рам ва ўні вер сі-
тэ це трэ ця га ўзрос ту — вы кла дае 
ба бу лям ня мец кую мо ву, кам п'ю-
тар ную аду ка цыю. Яе ра вес ні кі 
гэ тага не ра зу ме юць: на вош та 
па трэб на бяс плат ная гра мад ская 
на груз ка?

А ве да е це, як мы за ах воч ва лі 
ад ных па жы лых пра ца ваць з ін-

шы мі? Пер шых па жы лых ва лан-
цё раў мы за пра сі лі спа чат ку на 
за баў ляль ныя пра гра мы, кам п'ю-
тар ныя кур сы. По тым пра па на ва-
лі на ву чыц ца ка рыс ным на вы кам 
на кур сах Чыр во на га Кры жа, пас-
ля за ма ца ва лі за кож ным та кім 
ва лан цё рам «свай го» па жы ло га. 
І кож ная па ра пра ца ва ла па той 
схе ме, якая бы ла зруч най для 
абод вух — прос та зван кі, або су-
стрэ чы, або гуль ні. Нех та на ват 
ад па чы ваць у са на то рый па рай 
ез дзіў... Вар та, аказ ва ец ца, па-
чаць.

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — Як-
раз для та го, каб па жы лыя даў-
жэй за ста ва лі ся ак тыў ны мі, са цы-
яль ныя па слу гі пе ра важ на ма юць 
на мэ це ме на ві та са дзей ні чан не 
па жы лым, а не вы ка нан не не ча га 
за мест іх. Яшчэ ха це ла ся б ска-
заць пра дзяр жаў ны са цы яль ны 
за каз — фор му ўза е ма дзе ян ня 
дзяр жа вы і не дзяр жаў ных не ка-
мер цый ных ар га ні за цый па ака-
зан ні са цы яль ных па слуг і рэа лі-
за цыі са цы яль ных пра ек таў. У яго 
рам ках маг чы ма суб сі дзі ра ван не 
дзей нас ці не дзяр жаў ных не ка мер-
цый ных ар га ні за цый. Па мер суб-
сі дый мо жа да ся гаць 50% кош ту 
пра ек та і вы зна ча ец ца мяс цо вы мі 
ор га на мі. Сён ня ўжо за клю ча ны 
24 да га во ры ў 23 рэ гі ё нах рэс пуб-
лі кі. Ся род асноў ных вы ка наў цаў 
дзярж сац за ка зу — Бе ла рус кае 
та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа, 
якое бя рэ на ся бе ме ды ка-са цы-
яль ны до гляд на да му лю дзей, 

якія па не ка то рых пры чы нах не 
мо гуць аб слу гоў вац ца тэ ры та ры-
яль ны мі цэнт ра мі. Тут у рам ках 
дзярж за ка зу аплач ва ец ца пра ца 
ме ды цын скіх сяс цёр мі ла сэр нас ці. 
Гра мад скія ар га ні за цыі мы за клі-
ка ем больш ак тыў на звяр тац ца ў 
мяс цо выя ор га ны ўла ды са сва і мі 
пра па но ва мі.

ДЗЕ ЦЯЖ КА, 
ТАМ «ПРА БЕЛ»

Свят ла на ЗА НСКАЯ: — Не бу-
дзем за бы ваць пра вель мі не аба-
ро не ную гру пу па жы лых лю дзей 
з дэ мен цы я мі — уз рос та вым зні-
жэн нем ін тэ ле кту. Сад кі дзён на га 
зна хо джан ня, пра якія га ва ры ла ся 
вы шэй, — прос та ма ра! У тым лі-
ку для ка тэ го рыі сва я коў псі хіч на 
хво рых. Ку ды дзя ваць та кіх ста-
рых, па куль дзе ці пра цу юць?

У РНПЦ псі хіч на га зда роўя 
іс ну юць ад дзя лен ні, ку ды шпі-
та лі зу юц ца па цы ен ты з дэ мен-
цы я мі і на яў нас цю псі хо зу. У 
шэ ра гу вы пад каў мы атрым лі ва-
ем сур' ёз нае па ляп шэн не ста ну 
хво ра га, яго ра зу мо вых функ цый. 
Бо сён ня ёсць пэў ныя ме то ды кі 
вя дзен ня та кіх па цы ен таў, ёсць 
су час ныя ме ды ка мен ты. Рас цяг-
ван не ча су пра грэ са ван ня за-
хвор ван ня вель мі важ нае. Сва я кі 
атрым лі ва юць маг чы масць звык-
нуцца з тымі зменамі, што ад бы-
ва юц ца з іх бліз кім.

Вы дат на, ка лі па доб ныя па цы-
ен ты з пер шы мі пра ява мі зні жэн-
ня ін тэ ле кту бу дуць звяр тац ца да 
псі хі ят ра, атрым лі ваць па трэб ную 
да па мо гу, але ў на ступ ныя пе ры-
я ды аб васт рэн ня дэ мен цыі сва я кі 
па він ны на кі роў вац ца ўжо не ў ме д-
у ста но ву, а ў са цы яль ную служ бу. 
Па жы лыя, пра якіх я ка жу, не па-
він ны за ста вац ца ва ўмо вах клі ні кі 
на заўж ды. Адзі но кіх жа лю дзей з 
глы бо кі мі па ру шэн ня мі не аб ход на 
раз мя шчаць у про філь ны псі ха не ў-
ра ла гіч ны ін тэр нат. Але тут ёсць 
праб ле ма са свое ча со вым афарм-
лен нем: іс нуе чар га. Па Мін ску гэ-
тая чар га мо жа доў жыц ца ад 2 да 7 
га доў! Але дзе ўвесь гэ ты час па ві-
нен зна хо дзіц ца адзі но кі і сур' ёз на 
хво ры ста ры? У на шым цэнт ры? 
Гэ та не рэ аль на. Для дзяр жа вы ста-
цы я нар нае ля чэн не ў псі хі ят рыч-
най уста но ве абы хо дзіц ца вель мі 
до ра га. Мы за кід ва ем са цы яль ную 
служ бу ліс та мі: маў ляў, дай це пу-
цёў ку ў дом-ін тэр нат хоць бы для 
не дзея здоль ных! Ад нак...

Тац ця на ФЁ ДА РА ВА: — Праб-
ле ма чар гі да ты чыц ца, га лоў ным 
чы нам, жы ха роў ста лі цы, ку ды 
мно гія дзе ці за бі ра юць сва іх са-
ста рэ лых баць коў. У ін шых рэ гі-
ё нах з гэ тым пра сцей. А на да му 
та кіх па цы ен таў не аб слу гоў ва-
юць. Ства раць жа мі ні-ін тэр на ты 
на да му — за трат на.

Свят ла на ЗА НСКАЯ: — У тым 
лі ку і та му, што прос та не зной дзеш 
ах вот ных аб слу гоў ваць та кую ка тэ-
го рыю ста рых. У на шым ад дзя лен-
ні пра цу юць усё ж та кі не каль кі спе-
цы я ліс таў, а вось з хат ні мі ўмо ва мі 
атрым лі ва ец ца пра бел.

ЦЕР ПЯЦЬ 
ДА АПОШ НЯ ГА

Люд мі ла ЖЫ ЛЕ ВІЧ: — У ме-
жах ня даў ня га пі лот на га пра ек-
та ў Кар мян скім і Бра гін скім ра-
ё нах Го мель скай воб лас ці бы ла 
ство ра на комп лекс ная бры га да, 
у якую ўва хо дзі лі прад стаў ні кі 
пра ва ахоў най і са цы яль най служ-
баў, ме ды кі. Мы па спра ба ва лі вы-
пра ца ваць схе му ўза е ма дзе ян ня 
пры ака зан ні да па мо гі па жы лым 
па цы ен там. Пра ца ва лі і са сва я-
ка мі па жы лых. Гэ та бы ла спро ба 
аба зна чыць на шы функ цыі, на ву-
чыць ад но ад на го ней кім асноў-
ным рэ чам. Спа дзя ём ся, што гэ ты 
кі ру нак бу дзе раз ві вац ца.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА,
Свят ла на БУСЬ КО.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

СТА РАСЦЬ — НЕ ПА ТА ЛО ГІЯ

«Звяз да»: — Ці мае Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў на пра ца ва ныя па ды хо-
ды па вы яў лен ні ста рых, якім па трэб на 
пад трым ка?
Алег КА РА ЗЕЙ: — У пра цэ се ра бо ты — 

пад час пра фі лак тыч ных ме ра пры ем стваў або 
рас крыц ця зла чын стваў — мы, без умоў на, 
су ты ка ем ся з праб ле ма мі па жы лых. На ват 
ка лі раз ва ле ную печ за ўва жа ем у до ме, то 
па ве дам ля ем пра гэ та су пра цоў ні кам Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях. Фак ты 
лю бо га не ўлад ка ван ня не па кі да юц ца без 
ува гі, ін фар ма цыя на кі роў ва ец ца ў мяс цо выя 
ор га ны ўла ды. За 4 ме ся цы гэ та га го да 2 769 
пен сі я не раў па цяр пе лі ў вы ні ку зла чын стваў. 
Гэ та пры клад на столь кі ж, коль кі за ад па вед-
ны час мі ну лых га доў. У кра і не на огул кож нае 
дру гое зла чын ства — гэ та кра дзеж. Та му і не 
дзіў на, што ах вя ра мі ў гэ тым вы пад ку час та 
ста но вяц ца да вер лі выя па жы лыя. Асаб лі ва 
сяль ча не, якія жы вуць без сталь ных дзвя рэй 
і спе цы яль ных ахоў ных сіс тэм.

Ка лі ў та ко га жы ха ра ёсць хоць бы 
не вя лі кі ста біль ны да ход — пен сія, а по-
бач пра жы вае не пра цу ю чы ал ка го лік, то 
вось вам і са мы рас паў сю джа ны ва ры янт 
зла чын ства... 

Вось зла чын ца раз біў шкло, ад чы ніў 
дзве ры, за лез у ха ту. За крыў ру кой рот 
ах вя ры, пры ста віў нож да гор ла і за па тра-
ба ваў гро шай... У вы ні ку за атры ма ныя 22 
ты ся чы руб лёў, дзве бля шан кі шпро таў і 
ліх та рык да вя дзец ца па зба віц ца во лі мі ні-
мум на 5 га доў.

Па жы лыя лю дзі ня рэд ка ста но вяц ца ах-
вя ра мі і мах ляр ства. Страч ва юць ло гі ку і на-
бы ва юць у ста рон ніх лю дзей рэ чы па знач на 
за вы ша ным кош це. Да пус цім, у дом пры хо-
дзяць лю дзі з на бо рам каст руль, які на рын ку 
каш туе ка пей кі, а да вер лі вы пен сі я нер ад дае 
за яго па ло ву пен сіі. Вя до ма, у ме жах спе цы-
яль на га комп лекс на га ме ра пры ем ства «Ува-
га: уз рост!» на шы су пра цоў ні кі тлу ма чаць 
і рас каз ва юць, што не здар ма не зна ё мыя 
лю дзі на вед ва юц ца да вас у дзень пен сіі. 
Рэ ка мен ду ем ка рыс тац ца плас ты ка вы мі 
карт ка мі — усё ж та кі пла ціць па ёй мож на 
ўжо і ў вяс ко вых кра мах.

«Звяз да»: — Ста рыя ча сам аказ ва юц-
ца не аба ро не ны мі і ад са мых бліз кіх 
сва я коў...

Алег КА РА ЗЕЙ: — Бліз кія ня рэд ка і ад бі-
ра юць гро шы, і збі ва юць. А на сва іх род ных 
ста рыя скар дзіц ца не жа да юць. Пра ду хі ліць 
та кія зла чын ствы, бы та вы гвалт — праб ле-
ма... Ні во дзін вы яў ле ны факт не за ста нец-
ца без рэ ага ван ня з бо ку пра ва ахоў ні каў. 
Па жы лы ча ла век прос та па ві нен ад ной чы 
на браць 102. На жаль, у боль шас ці вы пад каў 
яны гэ та не ро бяць, а гвалт, які меў мес ца 
ад ной чы, аба вяз ко ва не ка лі зда рыц ца зноў. 
Ча сам су се дзі, зна ё мыя ве да юць сі ту а цыю, 
але маў чаць. На ша на сель ніц тва звы чай на 
за кры вае во чы на тое, што ад бы ва ец ца на-
во кал. І па ту рае но вым зла чын ствам.

Мы зай ма ем ся на ват па гро за мі і ня цяж кі мі 
ця лес ны мі па шко джан ня мі. Ад нак па куль не 
атры ма ем за яву ад па цяр пе ла га, не мо жам 
пры цяг нуць крыў дзі це ля да ад каз нас ці. Толь-
кі ў вы пад ку, ка лі ча ла век мае псі ха фі зіч ныя 
асаб лі вас ці (не раз маў ляе, аб ме жа ва ны ў ру-
ху, па ку туе ад псі хіч на га за хвор ван ня і г.д.), 
якія пе ра шка джа юць аба ра няць свае пра вы, 
або ён зна хо дзіц ца ў за леж ным ста но ві шчы, за 
спра ву мо жа ўзяц ца не па срэд на пра ку рор.

На ша служ ба за ці каў ле на ў вы яў лен ні 
на ват са мых «дроб ных» фак таў па ру шэн ня 
пра воў. І не аба вяз ко ва за «лёг кае» пра ва-
па ру шэн не крыў дзі цель ад ра зу ж тра піць 
за кра ты, як та го ба яц ца звы чай на ма ту лі 
сы ноў-ал ка го лі каў... Ад нак з апош німі бу-
дзе пра ве дзе на пра фі лак тыч ная раз мо ва. 
І, маг чы ма, мы па пя рэ дзім больш сур' ёз нае 
зла чын ства.

Учы нен не на пра ця гу го да трох лю бых 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн няў па гра-
жае ме ды цын скім агля дам, які вы яў ляе, ці 
ёсць за хвор ван не на ал ка га лізм/нар ка ма нію 
і ці ня ма про ці па ка зан няў да раз мя шчэн ня 
ў ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак то рый. Да-
лей вы но сіц ца афі цый нае па пя рэ джан не аб 
маг чы мым на кі ра ван ні ў ля чэб на-пра цоў ны 
пра фі лак то рый. Ка лі на пра ця гу го да пас ля 
гэ та га ўчы ня ец ца лю бое ад мі ніст ра цый нае 
пра ва па ру шэн не ў ста не ал ка голь на га ап'я-
нен ня, то афарм ля ец ца на кі ра ван не ў ЛПП. 
Гэ тыя ўста но вы ў нас сён ня пе ра поў не ны. 
На пра ця гу го да там аказ ва ец ца ка ля 6 ты-
сяч ча ла век.

Сён ня пла ну ец ца ўнес ці за ка на даў чыя 
змя нен ні, згод на з які мі бу дзе маг чы мым 
да тэр мі но вае спы нен не зна хо джан ня ў ЛПП. 
Звы чай на на кі ра ван не вы да ец ца на 1 год. 

Ад нак ка лі праз 6 ме ся цаў зна хо джан ня гра-
ма дзя нін за рэ ка мен дуе ся бе як за ко на па-
слух мя ны (не па ру шаў пра цоў ную дыс цып лі-
ну, не меў ні я кіх за ўваг з бо ку ад мі ніст ра цыі), 
то суд мо жа раз гле дзець і да тэр мі но вае вы-
зва лен не. Гэ та на ўрад ці бу дзе мець ма са вы 
ха рак тар, але, тым не менш, мы змо жам 
кры ху па ско рыць пра цэс на кі ра ван ня ў вы-
шэй зга да ныя пра фі лак то рыі. Бо ў нас сён ня 
ёсць вы пад кі, ка лі ра шэн не су да ўсту пі ла ў 
сі лу, а сва бод ных мес цаў ня ма. Па ста ян-
на ка ля ты ся чы ча ла век па кра і не ча ка юць 
сва ёй чар гі. На жаль, ёсць у нас і фак ты та-
го, што пад час гэ та га ча кан ня на кі ра ва ныя 
ўчы ня лі но выя зла чын ствы...

У кож на га ўчаст ко ва га ёсць так зва ны 
паш парт ад мі ніст ра цый на га ўчаст ка, дзе па-
зна ча на коль касць на сель ніц тва, ар га ні за-
цый, су дзі мых і г.д. У тым лі ку па зна ча юц ца 
і гра ма дзя не, якія пра жы ва юць са ма стой на 
або з асо ба мі аса цы яль ных па во дзін. Сту-
пень ал ка га лі за цыі на сель ніц тва ў рэ гі ё-
не — вель мі важ ны мо мант у ста тыс ты цы 
зла чын стваў. На огул 90 пра цэн таў са мых 
цяж кіх зла чын стваў учы ня ец ца ў ста не ал-
ка голь на га ап'я нен ня. Та му мы спра бу ем 
больш ак тыў на пра ца ваць у пра фі лак тыч-
ным кі рун ку.

Трэба імк нуц ца мак сі маль на доў га за хоў ваць 
са ма аб слу гоў ван не, за ста вац ца ак тыў ным. 
А на дзяр жа ву да вай це раз ліч ваць у са мых 
край ніх вы пад ках.

Дзе ці вы клі ка лі да сва ёй са ста рэ лай ма ці ўра ча. 
Док тар пы та ец ца: коль кі ва ша «ба бу ля» ў ко ме? 
А дзе ці ка жуць: не ве да ем. Як вы свет лі ла ся, 
яны тыд ня мі за ша фу не за гляд ва лі! 

Вар та па зва ніць па жы лой сяб роў цы 
ў Фран цыю, як тая ад ра зу па чы нае ўзды хаць: 
як жа я ста мі ла ся ад гра мад ска га жыц ця! 
Яна там бе гае з ад на го ме ра пры ем ства на дру гое.


