Зямля Валожынская, родная зямля, жыві, квітней у светлых промнях славы!

Працоўная слава

Наступны нумар газеты выйдзе 10 САКАВІКА

Грамадска-палітычная газета Валожынскага раёна
Выдаецца з 10 кастрычніка 1939 года

ПЯТНІЦА, 5 сакавіка 2021 г., № 17 (9770)

Сёння праходзіць
урачыстае
падвядзенне вынікаў
работы арганізацый і
працаўнікоў
раёна за 2020 год
Дарагія прадстаўнікі працоўных
калектываў Валожыншчыны!
Бягучы год стаў для ўсіх нас часам напружанай
працы, якая выявіла лепшыя рысы рупліўцаў раёна. Мы шчыра ўдзячны кожнаму, хто затрачвае
сілы, уменні і старанні, каб павялічваць прэстыж
і прыбытак нашых арганізацый. Сёння перад раёнам стаіць задача павышэння якасці сельскагаспадарчай і прамысловай прадукцыі, пашырэння
вытворчасці і, як след, узроўню жыцця работнікаў
і ўсіх грамадзян, дзеля дабрабыту якіх кожны з
вас на працоўным месцы прыкладвае намаганні.
Дарагія Валожынцы! Дзякуй вам за адданую,
жыццёва неабходную працу ва ўсіх сферах.
Мы маем сур’ёзную падставу ганарыцца прадстаўнікамі аграпрамысловага комплексу, прамысловых прадпрыемстваў, годнай службай людзей,
якія адказваюць за ахову парадка, бяспеку грамадзян і іх маёмасці. Нас радуюць дасягненнямі
спецыялісты адукацыі, культуры і іншых сфер.
Асаблівая ўдзячнасць нашым дарагім медыкам,
якія, незважаючы на цяжкасці, годна спраўляюцца з пандэміяй каранавіруса. Шчыра жадаем кожнаму асобнаму працаўніку і іх камандам моцнага
здароўя, карпаратыўнай згуртаванасці, правільнага разумення задач, што ставіць сёння перад
беларусамі дзяржава. Няхай радуе вас вынік працы, расце зарплата і з ёй дабрабыт сем’яў. Няхай
бягучы год прынясе ў наш цудоўны куток Беларусі
яшчэ больш значныя поспехі і дасягненні. Нізкі
паклон вам, прафесіяналы Валожыншчыны!
Раённы выканаўчы камітэт
Раённы Савет дэпутатаў

Паважаныя працаўнікі
Валожынскага раёна!

Дасылаю вам прывітанне з нагоды ўрачыстасці,
якая па традыцыі падводзіць вынік агульнай працы за мінулы год. Спрадвеку і да сённяшняга дня
працавітыя людзі карыстаюцца бязмежнай павагай у беларускага народа. Менавіта яны ўслаўляюцца ў вершах і песнях. Правядзенне свят, на
якіх лепшыя працаўнікі атрымліваюць заслужаныя ўзнагароды, з’яўляецца важным момантам у
жыццядзейнасці асобных калектываў і ўсяго раёна ў цэлым. Вы, дарагія работнікі розных сфер,
– аснова эканомікі Рэспублікі Беларусь. Ваш высокі прафесіяналізм, любоў і адданасць абранай
справе выклікаюць шчырае захапленне і павагу.
Жадаю ўсім, хто ўносіць свой уклад у агульную
справу, выключнага здароўя, дастатку і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні!
Алег СЕМЯНЧУК,
дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь VII склікання

Галоўны
клопат –
жыццё
і здароўе
людзей
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Установа аховы здароўя “Валожынская
цэнтральная раённая бальніца” – гэта
складаны і зладжаны
механізм, дзейнасць
якога напрамую залежыць ад ведаў, вопыту
і працаздольнасці 707 супрацоўнікаў (102 урачы, 263
прадстаўнікі сярэдняга і 342
малодшага медыцынскага і
тэхнічнага персаналу). Ложкавы фонд у цэлым па раёне
складае 326 ложка-месцаў,
з іх 231 – у горадзе. У склад
ЦРБ, акрамя стацыянараў і
паліклінікі, што працуюць у
райцэнтры, уваходзяць 5 амбулаторый, 12 ФАПаў, участковая бальніца з паліклінікай
у Ракаве, Івянецкая гарпасялковая
бальніца
з
паліклінікай,
Пяршайская
бальніца сястрынскага
догляду.
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2017 года
за медыцынскае
а б с л у гоўванне
жыхароў Валожыншчыны нясе адказнасць галоўны ўрач ЦРБ
Павел Алегавіч Ганчар. Ураджэнец
Смаргоні прыбыў у Валожын пасля
заканчэння педыятрычнага факультэта Гродзенскага медуніверсітэта. Лідарскія якасці, пастаяннае жаданне развівацца як асобе
і спецыялісту спрыялі таму, што
кар’ерны рух наперад у маладога
чалавека праходзіў імкліва. За непрацяглы перыяд Паўлу Алегавічу
ўдалося наладзіць цудоўныя зносіны з калектывам медустановы,
унікнуць у акалічнасці гаспадарчай
дзейнасці (зусім нядаўна медустанова справілася з даволі маштабнай задачай – заменай ліфтавага
абсталявання, працягваюцца рамонтныя работы, паступова закупляюцца неабходныя прыборы і
інвентар).
У бягучым годзе калектыў
годна праявіў сябе ў барацьбе з
інфекцыяй COVID-19. Многія напрацоўкі валожынскіх медыкаў

з’яўляюцца ўнікальнымі, ацэнены на ўзроўні рэспублікі. Павел
Алегавіч з удзячнасцю ўзгадвае
кожнага супрацоўніка, што непасрэдна змагаўся з пандэміяй. У
першую чаргу адзначыў заслугі
намесніка галоўнага ўрача Альфрэда Зянонавіча Нехвядовіча,
эідэміёлага Таццяны Турпаковай
і галоўнай медыцынская сястры
Вольгі Яраславаўны Бітэль. Разам з тым, галоўны ўрач заўважыў:
медыкі, якія не былі напрамую
задзейнічаны ў лячэнні хворых з
каранавірусам, на сваіх працоўных месцах стараліся не дапусціць росту іншых захворванняў,
са значнай нагрузкай працягвалі
аказваць неабходную медыцынскую дапамогу людзям з вострымі, хранічнымі захворваннямі
і траўмамі рознай складанасці.
Прафесіяналізм калектыву ЦРБ
дазваляе спраўляцца з самымі

складанымі задачамі, галоўныя
з якіх – прафілактыка і своечасовае выяўленне захворванняў,
правядзенне адэкватнага лячэння як з выкарыстаннем стацыянараў, так і амбулаторна.
Сёння нараўне з вопытнымі калегамі за здароўе жыхароў раёна
змагаюцца спецыялісты, якія пакуль не могуць пахваліцца назапашаным вопытам, аднак жаданне пастаянна спасцігаць новае з
кожным працоўным днём набліжае іх да прафесіяналізму карыфеяў лячэбнай і прафілактычнай
справы. У мінулым годзе каманда
медыкаў павялічылася на 27 чалавек, з іх 6 – спецыялісты з вышэйшай медыцынскай адукацыяй. У
бягучым годзе чакаецца прыбыццё васьмі ўрачоў, якія ў свой час
атрымалі мэтавыя накіраванні.
Валянціна КРАЎНЕВІЧ,
фота аўтара

