
Шматвектарнасць прафесійнай адданасці

 

Галоўны ўрач Наталля Ягорчанка ў прафесіі ўжо больш як 20 гадоў.
Сёлета гарадская паліклініка № 6 Гродна не толькі паспяхова перайшла дзесяцігадовы
рубеж, але і была адзначана як лепшая ў вобласці на конкурсе-аглядзе прафесійнага
майстэрства. Карэспандэнты «МВ» пабывалі ў перадавой медыцынскай установе, каб усё
пабачыць на ўласныя вочы і сустрэцца з прафесіяналамі гэтай дружнай каманды.

Больш часу на пацыента

На парозе паліклінікі нас сустракаюць галоўны ўрач Наталля Ягорчанка і яе намеснік па
медыцынскай частцы Алена Яковіч. У прафесіі яны ўжо больш як 20 гадоў, апошнія тры ў 
тандэме. Аднак у кожнай быў свой шлях. У сям’і Наталлі Пятроўны медыкаў не было. 
Старшакласніцай працавала ў Навагрудскай ЦРБ санітаркай, каб паступіць у ГрДМІ і 
дапамагчы хвораму бацьку, які пакутаваў на рэўматычную хваробу сэрца… 

Яе намесніца Алена Мікалаеўна з дынастыі медыкаў. Нарадзілася ў Гомелі. З маленства 
дакладна ведала, што будзе доктарам: лячыла лялек, ставіла ім пластмасавы градуснік і 
слухала цацачным стэтаскопам. Скончыла ГрДМІ і засталася ў Гродне. 

Абедзьве ўпэўнены ў тым, што моц іх установы — у электроннай медыцыне і акцэнце на 
пярвічнае звяно.   

— Перад намі пастаўлена канкрэтная задача — да канца года не менш як 65 % тэрапеўтаў 
павінны працаваць як урачы агульнай практыкі. Актыўна развіваецца работа ў камандзе: 
урач — медыцынская сястра — памочнік урача, — тлумачыць Наталля Ягорчанка. —
Калі, скажам, запланаванае абследаванне, то да ўрача чалавек павінен прыйсці ўжо з 
вынікамі, а дапамагае яму ў гэтым памочнік урача, які выклікае пацыента на прыём.
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Пярвічнае звяно ў нас моцнае. Варта адзначыць тэрапеўтычны ўчастак № 31. Урач 
Таццяна Лазарэвіч, медыцынская сястра Галіна Пшарадзінская і памочнік урача Раіса 
Лясько — спецыялісты з вялікім вопытам, якія добра ведаюць сваіх пацыентаў.

— Камп’ютарызацыя — вялікая справа, — разважае тэрапеўт Таццяна Лазарэвіч. — Гэта 
вялікая палёгка. Адыйшла ў нябыт працаёмкая паператворчасць: толькі «мышка» 
хвосцікам махне — і рэцэпт ужо гатовы, і ўсе аналізы перад табою. Застаецца больш часу 
на пацыента.

 

Урач-тэрапеўт Таццяна Лазарэвіч і ўчастковая медсястра Галіна Пшарадзінская.

Паліклініка лідзіруе па хірургічных умяшаннях сярод гарадскіх медыцынскіх устаноў — 1
300 аперацый на год.

Загадчыца хірургічнага аддзялення Святлана Белесава скончыла ГрДМУ ў 2002 годзе,
праходзіла тут інтэрнатуру. Адпрацаваўшы два з паловай гады ў Скідзельскай гарадской
бальніцы, вярнулася ў калектыў.
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Урач-хірург Таццяна Лаўранюк і загадчыца хірургічнага аддзялення Святлана Белесава.

Санаторый у Дзевятоўцы

Асаблівым попытам у жыхароў мікрараёна Дзевятоўка карыстаецца фізіятэрапеўтычнае
аддзяленне паліклінікі, якое не горшае за санаторый.

— Наша аддзяленне мае сучаснае медыцынскае абсталяванне, — расказвае загадчыца
Наталля Коціш. — Пацыенты атрымліваюць сеансы электрасветалячэння, лазарнай,
ультрагукавай тэрапіі, гідрамасаж, жамчужныя ванны і г. д. Шырока выкарыстоўваем
сакскія і беларускія сапрапелевыя гразі. Фізіятэрапеўтычныя метады дапамагаюць
атрымаць добры лячэбны эфект: стымулююць імунітэт, працэсы метабалізму, узнаўляючы
нармальную функцыю органаў і тканак, скарачаюць перыяд рэабілітацыі. Эфект ад многіх
працэдур захоўваецца да паўгода і больш. Гэта дазваляе павялічыць час рэмісіі хранічных
захворванняў.

Адзін з высокаэфектыўных метадаў — лазератэрапія. Больш за 70 % неўралагічных 
пацыентаў, якія тут рэабілітуюцца, ужо адчулі гаючую сілу лазера. 

За нараджэнне  

У 2018-м адзначае 30-годдзе структурнае падраздзяленне медустановы — жаночая 
кансультацыя №5.

— У Гродне дзве жаночыя кансультацыі: 2-я, якая знаходзіцца ў Кастрычніцкім раёне, і 
наша, — тлумачыць загадчыца кансультацыі Аксана Жэгздрын. — На іх базе створана 
аддзяленне "Шлюб і сям,я", дзе працуюць кабінеты па прафілактыцы невынашвання 
цяжарнасці, онкапрафілактыцы, УГД, псіхатэрапіі. З мінулага года да паслуг пацыентаў 
кабінет уралогіі, дзе могуць атрымаць дапамогу і мужчыны. Нядаўна адкрыіы кабінет "За 
нараджэнне". Асноўная задача яго спецыялістаў — аказанне дапамогі (медыцынскай, 
сацыяльнай, юрыдычнай, канфесійнай) цяжарным жанчынам у крызіснай сітуацыі.
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Жанчын у стане крызіснай цяжарнасці кансультуе загалчыца аддзялення "Шлюб і сям,я
Святлана Гудзіновіч. Перадабортную кансультатыўную работу вядзе псіхатэрапеўт 
Святлана Клімовіч. З гэтага года праводзіцца сямейнае кансультаванне, у якім бяруць 
удзел не толькі будучая маці, але і бацька. 

— Пацыенткам даём "тры дні цішыні" на роздум, — расказвае Святлана Яраславаўна. —
Любое рашэнне паважаем, але ж мы, вядома, за нараджэнне. Летась 15 жанчын, якія 
хацелі зрабіць аборт, захавалі цяжарнасць, і мы лічым гыта сваёй агульнай перамогай.

Калі цяжарнасць складаная, з няпростым анамнезам, то з жанчынай працуюць 
спецыялісты кабінета па прафілактыцы невыношвання цяжарнасці.

 

Урач-псіхатэрапеўт Святлана Клімовіч і загадчыца аддзялення «Шлюб і сям’я» 
жаночай кансультацыі № 5 Святлана Гудзіновіч.

Урач УГД Святлана Страпко ў час УГ-скрынінгу выяўляе групу рызыкі храмасомнай
паталогіі, пры неабходнасці пацыентка накіроўваецца на кансультацыю ў медыка-
генетычны цэнтр Гродзенскага абласнога клінічнага перынатальнага цэнтра. Да паслуг
цяжарных дзённы стацыянар, дзе можна атрымаць патрэбныя працэдуры і ін,екцыі.

— Актыўна працуем з тымі жанчынамі, якія плануюць цяжарнасць, — адзначае Святлана
Гудзіновіч. — За два месяцы бягучага года тэрапеўты ўключылі ў спіс 43, мы дадалі яшчэ
155. Сярод іх 26 жанчын, якія лечацца ад бясплоддзя і плануюць зацяжараць, і мы ім у
гэтым дапамагаем.

Шчыльна працуем з прадстаўнікамі праваслаўнай і каталіцкай канфесій. Асабліва цесныя 
стасункі з каталіцкай дабрачыннай арганізацыяй "У абарону жыцця", бо ў нас 
аднолькавыя задачы.
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Урач УГД Святлана Страпко.

Як стала вядома, у рэспубліканскім аглядзе-конкурсе на лепшае правядзенне пярвічнымі
прафсаюзнымі арганізацыямі Беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя
грамадскага кантролю за захаваннем заканадаўства аб ахове працы дыпломам першай
ступені
і каштоўным падарункам адзначана грамадская камісія паліклінікі № 6 (старшыня Алена 
Залеска). 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………Святлана Хорсун……………………………………………………
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