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Загадчык траўматалагічнага аддзялення Андрэй Місевіч

Лідская ЦРБ — адна з самых вялікіх раённых бальніц у краіне. Па выніках абласнога 
конкурсу-агляду якасцi i культуры медабслугоўвання насельнiцтва за мінулы год 
гэтая ўстанова ўпэўнена трымае трэцяе месца.

Крыху гісторыі

Першая лекарская ўстанова на 5 коек з’явілася ў Лідзе яшчэ ў 1832 годзе. Працаваў адзін 
павятовы доктар, павівальная бабка, 2 лекарскія вучні, была аптэка.
У 1834 годзе з’явілася гарадавая бальніца на 24 койкі, яўрэйская — на 20 і турэмная — на 5. У 
павеце знаходзіліся дзве амбулаторыі — у Шчучыне і Эйшышках, 4 прыёмныя пакоі, 3 
фельчарскія пункты —  у Ганчарах, Жырмунах і Беліцы.  
У 1904-м у Лідскім павеце былі ўжо 4 бальніцы на 115 коек, 2 аптэкі і 5 аптэкарскіх крам. 
Працавалі  6 урачоў, 6 акушэрак і 10 фельчараў.  
У 1922 годзе ў сувязі з эпідэміямі тыфу, дыфтэрыі, дызентэрыі ды іншых інфекцыйных 
захворванняў была пабудавана бальніца на 60 коек за кошт сродкаў надзвычайнага галоўнага 
камісарыята па барацьбе з эпідэміямі.  
У 1925 годзе пабудаваны радзільны дом, у 1935-м — першы бальнічны корпус,  у 1937-м —
другі на 60 коек.  
У 1939 годзе ў горадзе налічвалася 12 прыватных дактароў на 26 тысяч насельніцтва. Коечная 
сетка — 30. На вёсцы было толькі 4 фельчары. З уз’яднаннем заходніх абласцей пачалі зноў 
стварацца лячэбна-прафілактычныя ўстановы. Напачатку  
1941 года іх было 18, працавалі 3 участковыя бальніцы, ФАП.  
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1 жніўня 1944 года пачаў дзейнасць венералагічны дыспансер.
У 1950 годзе адкрыліся клінічная і сералагічная  амбулаторыі.  
У 1960-м працавалі гарадская бальніца на 200 коек, дзіцячая — на 75, супрацьтуберкулёзны 
дыспансер са стацыянарам на 50 коек, станцыя хуткай дапамогі, паліклініка, дзіцячая 
кансультацыя, 5 участковых  бальніц, раддом, 15 здраўпунктаў на прамысловых 
прадпрыемствах.
У 1960–70-я гады пабудавалі дзіцячую паліклініку,  корпус радзільна-гінекалагічнага 
аддзялення, адкрылі інфекцыйнае, гастраэнтэралагічнае, лор-аддзяленні.
У канцы 1977 года Лідская гарадская і дзіцячая бальніцы былі аб’яднаныя ў ЦРБ.  

Цэнтр сусвету  для галоўнага

Галоўны ўрач установы Вадзім Трубчык (на здымку) на гэтай пасадзе акурат два гады. Пасля 
ГрДМУ праходзіў інтэрнатуру на базе Кобрынскай ЦРБ па спецыяльнасці «Акушэрства і 
гінекалогія». Клінічную ардынатуру — на кафедры акушэрства і гінекалогіі ГрДМУ. Некаторы 
час загадваў гінекалагічным аддзяленнем. Шэсць гадоў быў намеснікам галоўнага ўрача па 
медыцынскім абслугоўванні насельніцтва.  

 
— Гэты вопыт дапамагае мне і сёння, — гаворыць Вадзім Міхайлавіч. — Але кіраваць такой 
вялікай шматпрофільнай установай, вядома ж, няпроста. Наша бальніца — гэта 
стацыянары, разлічаныя на 1 067 коек, у тым ліку 887 у ЦРБ, 40 у Бярозаўскай ГБ і 140 ва 
ўчастковых бальніцах, з якіх 70 — сястрынскага догляду. Амбулаторная служба разлічана 
на 1 830 наведванняў за змену. У раёне тры дыспансеры — супрацьтуберкулёзны, 
псіханаркалагічны і скуранавенералагічны, а таксама жаночая кансультацыя, станцыя 
пералівання крыві, станцыя хуткай медыцынскай дапамогі, 17 ФАПаў, 6 самастойных 
урачэбных амбулаторый, 5 — пры ўчастковых бальніцах, некалькі паліклінік. Многія нашы 
аддзяленні — міжраённыя. Працуюць больш як 3 тысячы чалавек. Сёлета да нас прыехалі 
на першае месца работы 42 маладыя спецыялісты. Хочацца, каб ім тут было камфортна 
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працаваць і яны засталіся надоўга. Два гады таму памянялі штоквартальную сістэму 
матэрыяльнага стымулявання на штомесячную. Клапоцімся пра жыллё для маладых 
спецыялістаў. У залежнасці ад аб’ёмаў працы ў індывідуальным парадку прызначаем 
надбаўкі стымулюючага характару.
Прааналізавалі звароты грамадзян і высветлілі шэраг прычын, якія былі «балючым месцам» 
у некаторых падраздзяленнях.
Актуальнай застаецца тэма этыкі і дэанталогіі. Не сакрэт, што нават самы моцны прафесіянал 
не будзе лепшым доктарам, калі ён няўважлівы да пацыентаў. Пра гэта таксама часта 
гутарым з калегамі.
Гістарычна так склалася, што ў Лідскай ЦРБ існуе некалькі прыёмных аддзяленняў, а гэта 
нязручна для пацыентаў і медперсаналу.
— Вырашылі аб’яднаць гэтыя прыёмныя аддзяленні і зрабіць адно агульнае на базе 
хірургічнага корпуса,— дзеліцца планамі Вадзім Міхайлавіч. — Праект у стадыі 
экспертызы. У рамках аказання экстраннай дапамогі гэта актуальна. Паэтапна ў 
аддзяленнях робім рамонты памяшканняў, якіх, на жаль, яшчэ не хапае. Інфарматызацыя 
бальнічнай сеткі, пашырэнне паслуг урачоў агульнай практыкі, прафесійны рост нашых 
медработнікаў — гэтыя ды іншыя пытанні вырашаем калектыўна. У нас камандная 
работа.
Тэрыторыя мужнасці

Не адзін дзясятак гадоў працуе ў Лідскай ЦРБ намеснік галоўнага ўрача па хірургіі Вячаслаў 
Латушка. Ён добра памятае 1990-я,  калі на тэрыторыі бальніцы быў нават уласны падворак, 
дзе не толькі вырошчвалі агародніну, але і гадавалі свінак.  
Сёння тут утульны бальнічны дворык, шмат кветак і дрэў. Сюды глядзяць вокны хірургічных і 
траўматалагічнага аддзяленняў, дзе  ўжо шмат гадоў працуюць майстры сваёй справы. З 
некаторымі з іх пазнаёміліся.  
Загадчык траўматалагічнага аддзялення Андрэй Місевіч — з дынастыі ўрачоў: бацькі і браты 
таксама прысвяцілі сябе медыцыне. У Лідскай ЦРБ ён з 1995 года.
— За гэты час пераехалі ў новы будынак, зрабілі сучасны рамонт, — расказвае Андрэй 
Альфрэдавіч. — Сёння актыўна пратэзуем тазабедраныя суставы — робім полюснае 
эндапратэзаванне паўмедыяльнага пералому шыйкі бядра. Расце аператыўная 
актыўнасць. Паспяхова выконваем умяшанні ўзроставым пацыентам, якія раней не мелі 
шанцаў на выздараўленне. Займаемся і планавай артапедыяй.
Поруч працуюць калегі: урач-траўматолаг Аляксандр Булай, урач-ардынатар Яўген Паўленка, 
старшая медсястра аперацыйнага блоку траўматалагічнага аддзялення Аліна Лукаш, 
працоўны стаж якой ужо амаль тры дзесяцігоддзі.  
За мінулы год выканалі 588 аперацыйных умяшанняў, — падсумоўвае Андрэй Місевіч. — А ў 
гэтым колькасць ужо пераваліла за 600. Аддзяленне міжраённае: абслугоўваем пацыентаў 
Лідскага, Іўеўскага, Воранаўскага, Карэліцкага раёнаў. Кожны дзень — розныя сітуацыі. 
Напрыклад, бабуля, якая вырашыла вярнуцца ў аўтобус, дзе пакінула торбачку. Кіроўца не 
паспеў затармазіць, і яна трапіла пад кола. У выніку адкрыты шматаскольчаты пералом нагі з 
шырокім пашкоджаннем мяккіх тканак.  
Спачатку нават думалі ампутаваць канечнасць, але вырашылі пачаць кансерватыўнае 
лячэнне. Шмат давялося «пачараваць» над знявечанай бабулінай нагой, але ўрэшце ўсё 
атрымалася і наша пацыентка будзе выпісвацца, як кажуць, на сваіх дваіх.  

Прафесіянала паважаюць і пацыенты, і калегі.
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— Учора а чацвёртай раніцы пазваніў дзяжурны ўрач — малады калега, каб параіцца, —
усміхаецца Андрэй Альфрэдавіч. — І гэта нармальна, бо ўсе мы робім адну справу.
Больш як 28 гадоў загадваў аддзяленнем гнойнай хірургіі ўрач-хірург Уладзіслаў Шылко.

 
— Пасля Гродзенскага медыцынскага тады яшчэ інстытута я праходзіў інтэрнатуру ў 
Лідзе, а потым застаўся тут назаўжды, — успамінае Уладзіслаў Іванавіч. — У нашым 
аддзяленні лечацца ў асноўным пацыенты з ускладненнямі цукровага дыябету, з 
абліціруючым атэрасклерозам ніжніх канечнасцей, з апёкамі, практалагічнымі ды іншымі 
захворваннямі. Пры глыбокіх апёках робім аўтадэрмапластыку. Раней пры гнойных 
некратычных зменах на скуры была вялікая колькасць радыкальных ампутацый. Цяпер 
аперацыйныя ўмяшанні на ступні і галёнцы сталі больш ашчаднымі. У савецкі час 
неаднаразова стажыраваўся ў Маскве і Ленінградзе: у НДІ практалогіі, на курсах па 
таракальнай хірургіі і г. д. Цяпер — у БелМАПА.
Да нас паступаюць пацыенты з васьмі суседніх раёнаў. Увесь час адчуваем сваю адказнасць 
— як прафесійную, так і маральную.

У жаночых далонях   

Намеснік галоўнага ўрача Лідскай ЦРБ па дзяцінстве і родаўспамажэнні Святлана Яўланава 
на гэтай пасадзе два гады. Тэрмін, здавалася б, яшчэ невялікі, але з яе прыходам сітуацыя 
змянілася да лепшага.  

УУ

НамесН
на гн

У жаночыхжаночы

аступаступ
рафесійнурафесійну

стажстаж
ай хірургіі і й хірургіі 
упаюць ппаюць п

ую

ах н
яшанні нашанні н
жыраваўжырава

іі г.

ыбокіх аокіх а
на скуры бна скуры б

а ста ст

ым паым п
зам ніжніхзам ніж
апёкахёка

ага тага т
назаўжды,заўжды,
пацыентыацыент

іх к

тады яшчэтады яш
—— успаус



 
— Лідскі радзільны дом — міжраённы перынатальны цэнтр 2-га ўзроўню, працуе 5 
аддзяленняў, — расказвае Святлана Георгіеўна. — Адкрыўся ў 1997 годзе. Да 2017-га 
рэанімацыя «цяжкіх» нованароджаных праводзілася ў аддзяленні нованароджаных на пасту 
інтэнсіўнай тэрапіі. Патрэбны былі ўрачы анестэзіёлагі-рэаніматолагі, таму наш галоўны 
ўрач вырашыў запрасіць чатырох маладых спецыялістаў для кругласутачнага паста.

У Святланы Георгіеўны, якую прызначылі на гэтую пасаду, быў не толькі 24-гадовы стаж 
урача-неанатолага, але і кваліфікацыйная катэгорыя ды спецыялізацыя па рэанімацыі.

— Да канца 2016 года у нас атрымалася амаль удвая знізіць смяротнасць немаўлят, —
успамінае Святлана Яўланава. — А ў 2017-м гэты паказчык быў ужо самы нізкі ў вобласцi.
Але і сёння мы змагаемся за жыццё кожнага дзіцяці: калі трэба, клічам на дапамогу 
рэанімацыйную брыгаду з ГрАКБ, звяртаемся ў Рэспубліканскі цэнтр экстраннай 
медыцынскай дапамогі, выклікаем санавіяцыю, па нашым запрашэнні прыязджаюць 
спецыялісты з Гродна і Мінска. Стараемся папярэдзіць сітуацыю: напрыклад, наведваем 
сем’і, што аказаліся ў сацыяльна небяспечным становішчы.

Міжраённае рэабілітацыйнае аддзяленне для дзяцей-інвалідаў і хворых з псіханеўралагічнымі 
захворваннямі адкрылася два гады таму. Яго загадчыца Ірына Панас чалавек вопытны і 
сардэчны, добра ведае сваю справу.
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«Працуем па прынцыпу мультыдысцыплінарнай брыгады. Да нас шпіталізуюцца пацыенты 
з 8 раёнаў Гродзеншчыны з ДЦП, прыроджанымі парокамі развіцця ЦНС, з яе перэферычнымі 
парушэннямі, з рухальнымі, моўнымі і каардынайнымі праблемамі. Рэабілітуем дзяцей ад 
нараджэння і да паўналецця — штогод звыш 800 чалавек (за сем месяцаў бягучага года 453 
дзіцяці). Выкарыстоўваем не толькі медыкаментозную карэкцыю, але і масаж,  лазерную, 
кінезія-, іголкарэфлексатэрапію і г. д. Добры эфект пры рухальных парушэннях дае лячэбны 
касцюм «Адэлі». Але найпершыя лекі  — дабрыня і цёплыя жаночыя рукі».

                                                                                                                                 Святлана Хорсун                            
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