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АХОВА ЗДАРОЎЯ 

Пасля вызвалення Ушаччыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў большасць партызанскіх 

медыкаў была пакінута ў раёне для аднаўлення ўстаноў аховы здароўя. Паводле рашэння 

РК КП(б)Б і райвыканкама Ушацкі раённы аддзел аховы здароўя ўзначаліў Цярэнцій Піліпавіч 

Гірсёнак, а галоўным урачом Ушацкай райбальніцы стала Настасся Львоўна Вейнберг. Сюды былі 

накіраваны ўрачы Н. А. Рыбакова і А. І. Мучанка, медсёстры Э. П. Сямёнава, Е. М. Мацуганава, С. 

В. Львова, М. С. Міцкевіч, Л. Р. Голік, Т. В. Гірсёнак, стаматолаг Е. М. Бутоўская і іншыя. Загадчыцай 

аптэкі стала К. Т. Тарасевіч. 

Раённая бальніца была размешчана ў будынку ветлячэбніцы і ў пустуючых хатах. Не 

хапала бялізны, посуду, прадуктаў харчавання, медыкаментаў, перавязачных сродкаў, прадметаў 

догляду за хворымі. Замест ложкаў работнікі бальніцы зрабілі тапчаны і матрацы з саломы. 

Абласны аддзел аховы здароўя выдзяліў для райбальніцы прадукты харчавання: цукар, 

тлушч, а таксама мыла, нацельную бялізну, прасціны. 

У прыватных дамах размяшчаліся ўсе 7 фельчарска-акушэрскіх пунктаў (ФАПаў). 3-за 

недахопу кадраў іх узначальвалі медыцынскія сёстры, а ўрачэбныя ўчасткі – фельчары. 

Урачэбныя ўчасткі і фельчарска-акушэрскія пункты не мелі транспарту. У раённай бальніцы 

быў толькі адзін конь. Толькі ў канцы 1945 г. з’явіўся грузавы аўтамабіль. 

3 ліпеня 1944 г. па красавік 1945 г. у раёне былі адкрыты раённая бальніца на 60 ложкаў, 

санэпідэмстанцыя, малярыйная станцыя, амбулаторыя, жаночая і дзіцячая кансультацыі, 

туберкулёзны кабінет, скурна-венерычны кабінет, раённая аптэка, Чарапоўшчынскі, Вялікадолецкі, 

Зарачанскі, Завячэльскі, Глыбачанскі, Гарбаціцкі, Маладолецкі, Кубліцкі сельскія ўрачэбна-

амбулаторныя ўчасткі, Лозаўская інфекцыйная бальніца. Працавалі Мосарскі, Плінскі, Сарочынскі, 

Усвейскі, Гарадзецкі фельчарска-акушэрскія пункты. 

У 1946 г. пачалі працаваць Вялікадолецкі, Чарапоўшчынскі, Завячэльскі, Зарачанскі 

амбулаторна-бальнічныя ўчасткі (усе на 10 ложкаў) і Гарбаціцкі, Сарочынскі, Мосарскі, Жарскі, 

Плінскі, Усвейскі, Гарадзецкі ФАПы, дзіцячыя яслі на 50 месцаў. Каб палепшыць абслугоўванне 

насельніцтва, занятага днём на рабоце, быў арганізаваны вячэрні прыём з 18 да 20 гадзін 

штодзённа. У канцы 1946 г. на базе Гарбаціцкага фельчарска-акушэрскага пункта пачаў працаваць 

амбулаторна-ўрачэбны ўчастак, адкрыты Маладолецкі ФАП. 

У гарпасёлку былі створаны аперацыйная і перавязачная, радзільнае, тэрапеўтычнае, 

хірургічнае, інфекцыйнае аддзяленні, паліклініка, харчблок. За год рабілася да 250 аперацый. Былі 

пабудаваны малярыйная і санітарная станцыі. 

Але працягвала існаваць кадравая праблема. У 1947 г. у раёне працавала 8 урачоў, 

15 фельчараў, 5 акушэрак, 38 медсясцёр і дэзінструктараў, 4 стаматолагі і тэхнікі-стаматолагі. 

Для падрыхтоўкі кадраў сярэдніх медработнікаў у раёне была адкрыта школа медсясцёр 

Чырвонага Крыжа. 

У жніўні 1947 г. раённы аддзел аховы здароўя ўзначаліў Р. Я. Цемахаў. У раёне 

заставалася неспрыяльным эпідэміялагічнае становішча. Хварэлі на малярыю, сыпны і брушны 



тыф, трахому, дыфтэрыю, дызентэрыю і інш. Нягледзячы на цяжкія ўмовы, медработнікі аказвалі 

дапамогу хворым, вырашалі пытанні аздараўлення насельніцтва раёна. 

У 1955 г. райбальніца атрымала першую аўтамашыну і з гэтага часу на выездах пачалі 

працаваць два фельчары, але дзяжурылі яны толькі ўдзень. 

У адпаведнасці з рашэннем выканкама Ушацкага райсавета дэпутатаў працоўных у снежні 

1959 г. пашырыліся ўчастковыя бальніцы: Селішчанская – на 25 ложкаў, Вялікадолецкая і 

Глыбачанская – на 15. Будаваўся Гарбаціцкі амбулаторны ўчастак. У новым памяшканні былі 

размешчаны радзільнае аддзяленне, амбулаторыя. Адкрылася аптэка ў Селішчанскай бальніцы. 

Многія фельчарска-акушэрскія пункты былі выведзены з арэндаваных жылых будынкаў. 

У 1960 г. ва Ушацкай райбальніцы працавалі 12 урачоў, 2 стаматолагі, 48 сярэдніх 

медыцынскіх работнікаў. Пры бальніцы меліся 2 машыны УАЗ, адна ПАЗ-625, адна грузавая, 

дэзкамера АПК, а таксама аўтамабіль «Масквіч». 

3 ліпеня 1960 г. пры райбальніцы была адкрыта станцыя хуткай медыцынскай дапамогі, 

якая атрымала спецыяльныя аўтамашыны. Хуткая медыцынская дапамога пачала працаваць 

кругласутачна. 

3 красавіка 1961 г. было ўведзена дзяжурства ўрачоў па райбальніцы з 21.00 да 9.00. 

Палепшылася санітарна-эпідэміялагічнае становішча ў раёне. Гэта было вынікам 

павышэння жыццёвага ўзроўню насельніцтва. Былі ліквідаваны ў раёне такія захворванні, як 

паратыф, поліяміэліт, сыпны тыф, слупняк, сібірская язва, дыфтэрыя, цэрэбраспінальны менінгіт. 

У 1966 г. у сістэму аховы здароўя адноўленага Ушацкага раёна ўваходзілі Цэнтральная 

раённая бальніца на 135 ложкаў, санэпідэмаддзел, Селішчанская, Вялікадолецкая, Дубраўская, 

Глыбачанская ўчастковыя бальніцы на 25 ложкаў, Завячэльская на 10 ложкаў, Гарбаціцкі ўрачэбна-

амбулаторны ўчастак, два фельчарска-акушэрскія пункты, 14 здраўпунктаў і Ушацкія дзіцячыя яслі 

на 45 месцаў. Галоўным урачом раёна працаваў Б. М. Крыжэўскі, намеснікамі па эпідэмпытаннях 

– Б. І. Буткевіч, па лячэбнай часці – К. Л. Сарокін. 

Вострай неабходнасцю стала будаўніцтва новай бальніцы. Будынкі старой не адпавядалі 

патрабаванням, было закрыта туберкулёзнае аддзяленне. Хворых накіроўвалі на стацыянарнае 

лячэнне ў суседнія раёны. Хірургічнае, радзільнае і дзіцячае аддзяленні былі размешчаны ў 

прыстасаваным драўляным будынку былога райвыканкама. Стацыянар бальніцы размяшчаўся ў 

двух будынках, якія знаходзіліся адзін ад аднаго на адлегласці кіламетра. 50 тэрапеўтычных 

ложкаў ад раённай бальніцы былі размешчаны ў вёсцы Арэхаўна, дзе галоўным урачом быў 

Е. С. Чарнуха, а пазней – П. В. Красноў. 

У 1967 г. была арганізавана донарская справа. Забор крыві праводзіўся Полацкай станцыяй 

пералівання крыві бясплатна. Сярод донараў было шмат медыкаў. Санітарка М. П. Дапёрка здала 

больш за 30 л крыві і стала «Ганаровым донарам СССР». 

У 1974 г. ва Ушачах былі пабудаваны новая раённая бальніца на 220 ложкаў, паліклініка на 

300 наведванняў за змену і 12-кватэрны жылы дом для медработнікаў. Бальніца была аснашчана 

сучасным на той час абсталяваннем. Адкрыццё Цэнтральнай раённай бальніцы дазволіла 

ліквідаваць Селішчанскую, Завячэльскую і Арэхаўскую сельскія ўчастковыя бальніцы, скараціць 

колькасць ложкаў у Глыбачанскай участковай бальніцы да 10, Вялікадолецкай – да 15. Замест 

закрытых участковых бальніц пачалі працаваць фельчарска-акушэрскія пункты. 



У 1974 г. у Цэнтральнай раённай бальніцы былі створаны аддзяленні: хірургічнае на 

65 ложкаў (загадчык В. А. Бяляеў), тэрапеўтычнае на 80 ложкаў (загадчыца А. С. Краснова), 

радзільнае на 25 ложкаў (загадчыца Н. П. Бяляева), дзіцячае на 25 ложкаў (загадчыца 

Ф. В. Салаўянчык), інфекцыйнае на 25 ложкаў (загадчык В. І. Жыткевіч), гінекалагічнае на 

10 ложкаў (загадчыца Н. П. Бяляева). 

Функцыянавала аддзяленне хуткай медыцынскай дапамогі, дзе працавалі 6 фельчараў і 

6 вадзіцеляў. Раённую санэпідэмстанцыю ўзначальваў галоўны ўрач Б. І. Буткевіч. Галоўнымі 

ўрачамі сельскіх участковых бальніц былі В. А. Галёркін (Дубраўская, на 25 ложкаў), В. А. Сквярнюк 

(Вялікадолецкая, на 15 ложкаў), Я. І. Свірскі (Глыбачанская, на 10 ложкаў). 

У раёне працавала 16 аптэк і аптэчных пунктаў. 

У снежні 1974 г. галоўным урачом раёна быў прызначаны П. В. Красноў, яго намеснікам па 

лячэбнай часці – В. І. Жыткевіч. 

Але, нягледзячы на дасягнутае, сістэма аховы здароўя не адпавядала патрабаванням часу. 

У 1975–1980-я гг. у раёне была самая нізкая па вобласці забяспечанасць урачэбнымі кадрамі 

(абласны паказчык 27,8, раённы – 10 урачоў на 10 тыс. насельніцтва). Не было рэнтгенолага, ЛОР-

урача, фізіятэрапеўта. Не хапала педыятраў, тэрапеўтаў, хірургаў. 

Заставаўся нізкім узровень нараджальнасці ў раёне – 11,9 на 1000 насельніцтва (абласны – 

14,5). Высокім быў паказчык смяротнасці – 14,3 (абласны – 11,4). Пераўзышоў у 1,5 разы абласны 

паказчык дзіцячай смяротнасці. Ён складаў 23,3 на 1000 народжаных. Усё гэта патрабавала 

далейшага развіцця аховы здароўя. 

У 1988 г. было завершана будаўніцтва Дубраўскай участковай бальніцы на 25 ложкаў, 

Кубліцкага, Матырынскага і Жарскага фельчарска-акушэрскіх пунктаў. 

А. В. Пашковіч 

 


