4
2 верасня 2010 г.

ААТ «НАФТАН»: МАДЭРНІЗАЦЫЯ — ШЛЯХ ДА СУСВЕТНАГА ЎЗРОЎНЮ
«ПА ЗАВЯРШЭННІ ПРАГРАМЫ РЭКАНСТРУКЦЫІ
І МАДЭРНІЗАЦЫІ ВЫЙДЗЕМ НА СУСВЕТНЫ ЎЗРОВЕНЬ»
Будаўніцтва на ААТ «Нафтан» набыло сапраўды грандыёзны размах.
— Сёння ў рэканструкцыі і
мадэрнізацыі прадпрыемства
задзейнічана 18 генпадрадных
арганізацый і 32 субпадрадчыкі, — расказаў начальнік
упраўлення будаўніцтва, рэканструкцыі і мадэрнізацыі
Сяргей КУЗНЯЦОЎ. — На

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Гэта ў першую чаргу датычыцца старога корпуса прафілакторыя «Нафтана», дзіцячага
садка № 5, інтэрната № 2, спартыўнага комплексу, футбольнага поля...
— Няпростая сітуацыя з
сыравінай адбілася на праграмах рэканструкцыі і мадэрнізацыі вытворчасці?
— Безумоўна. Адсутнасць
уласных сродкаў прыпыніла
плацяжы па кантрактах, якія
былі заключаны ў 2009 годзе.
Адбыўся разрыў з банкамі, якія
павінны былі прадаставіць крэдыты. Сёлета нам нават давяло ся паказваць фінансавую
справаздачнасць не толькі за
мінулы год, але і за першыя 4-5
ме сяцаў 2010 года. Зараз усе
дамоўленасці, якія былі дасягнутыя летась, пераглядаюцца,
карэктуюцца. Мы ўжо блізкія
да падпісання крэдытных дагавораў з вядучымі банкамі Чэхіі
і Аўстрыі. Вядуцца перамовы
і з іншымі фінансавымі структурамі.

абсталявання — чэшская кампанія UNІS, і генеральны праекціроўшчык — ЗАТ «Нафтахімпраект» (Санкт-Пецярбург).
Акрамя таго, мы завяршаем
рэканструкцыю комплексу па
вытворчасці араматыкі. Гэта
вельмі сур'ёзны рамонт. Папершае, маштаб кампаніі. З вытворчага цыклу адначасова выводзіцца шэсць тэхналагічных
аб'ектаў, на якіх працуе каля
200 чалавек. Гэта ўстаноўкі па
выпрацоўцы сумарных ксілолаў, артаксілолу, псеўдакумолу,
бензолу, параксілолу і ксілолаў.
На асноўнай устаноўцы па вытворчасці параксілолу праводзім замену адсарбенту, рэвізію ўнут раных устройстваў,
замену сістэмы кіравання тэхналагічным працэсам і ўсе тыя
работы, якія неабходныя для
паспяховага функцыянавання
комплексу на працягу трох гадоў. Па завяршэнні гэтага этапу мадэрнізацыі мы зможам
атрымліваць ад 65 да 70 тыс.
тон параксілолу ў год. А гэта
асноўная сыравіна для ААТ
«Магілёўхімвалакно». На іх,
у сваю чаргу, завязана
лёгкая прамысловасць.
Таму рамонт комплексу
араматыкі знаходзіцца
на кантролі ў Саўміна.
— З якім настроем
падышлі да прафесійнага свята?
— Свя ты, а тым
больш пра фе сій ныя,
прынята адзначаць працоўнымі поспехамі. Калі папярэднія гады для
нашага акцыянернага
таварыства былі даволі паспяховымі па ўсіх
паказчыках, то змяненне ўмоў гаспадарання
вы му шае пра ца ваць
на паніжанай прадукцыйнасці: загрузка магутнасцяў складае каля
80 працэнтаў ад той,
да якой мы прызвычаіліся. Тым не менш робяцца пэўныя захады
для выпраўлення сітуацыі. Пачалі асвойваць
альтэрнатыўныя віды

Выконваючы абавязкi начальнiка
ўстаноўкi АВТ-6 Генадзь ШЫЁНАК
на ўчастку блока цеплаабмену.

Праграма рэканструкцыі і
мадэрнізацыі «Нафтан 2010—
2015» зацверджана Саветам
Мініст раў Рэспублікі Беларусь. Яна ўлічвае ўсе нюансы.
«Вянцом» праграмы з'яўляецца
будаўніцтва комплексу ўстановак па запаволеным каксаванні
цяжкіх нафтавых рэштак. Аднак да пуску самой устаноўкі
каксавання павінна быць пабудаваная ўстаноўка атрымання
вадароду, устаноўка па ўтылізацыі серавадароду метадам
Клауса з атрыманнем элементарнай серы, рэканструкцыя
трох установак гідраачысткі
дызельнага па ліва. Дарэчы,
атрыманы дызель будзе цалкам адпавядаць міжнароднаму стандарту Еўра-5. Згодна з
праграмай, пуск комплексу запланаваны на канец 2013 года.
Зараз ужо падпісаны асноўныя
кантракты на пастаўку абсталявання з лідарамі ў яго вытворчасці.
Увогуле па праграме развіцця зараз у стадыі рэалізацыі знаходзяцца 22 буйныя
інвестыцыйныя праекты. Сюды ўваходзіць і будаўніцтва
новай устаноўкі АТ-8 магутнасцю 6 млн тон нафты ў год.
Ужо вызначаны пастаўшчык

Прыбыў чугуначны састаў
з венесуэльскай нафтай.

вугле ва да род най сы ра ві ны.
Пе рапра цоў ва ем ка захстанскія прамагонны мазут і пячное паліва ў дызель стандарту
Еўра-5. Рыхтуемся да прыёму
іншых відаў нафты. Тая ж вене су эль ская наф та гатун ку
«Санта-Барбара» — асаблівая.
Яна ўтрымлівае прыкладна ў
паўтара раза больш светлых
вуглевадародаў, чым расійская
URАLS. Таму пра поўную загрузку ўсяго абсталявання не
даводзіцца гаварыць у тым ліку
і па гэтай прычыне: па светлых
нафтапрадуктах у нас і так будзе перагрузка. Такім чынам,
загрузка ў 85-90 працэнтаў
дазволіць выпускаць такую ж
колькасць светлай прадукцыі,
як і пры поўнай загрузцы нафтай маркі URАLS.

рознай стадыі будаўніцтва знаходзяцца 52 аб'екты, на якіх
працуе каля 800 чалавек. Асноўныя з тых, што будуць здадзены
ўжо сёлета, — гэта ўстаноўка
нізкатэмпературнай ізамерызацыі «Пенекс» і вакуумны блок
устаноўкі «Вісбрэкінг». Больш
як на палову гатовы парк для захоўвання звадкаваных вуглевадародаў і эстакада для іх зліву.

Яшчэ адзін грандыёзны аб'ект
— пашырэнне базы захоўвання
нафты. Дадаткова ўстанаўліваюцца тры рэзервуары на 30 тыс.
кубаметраў кожны і два па 20
тыс. кубаметраў. Гэта дазволіць
стварыць стратэгічны запас сыравіны.
Калі гаварыць пра больш аддаленую перспектыву, то зараз
уся работа накіравана на тое,
каб падрыхтаваць дакументацыю пад будаўніцтва комплексу запаволенага каксавання.
Адначасова трэба будзе ўзвесці
пяць установак!
З 2005 года заканадаўства
ў га лі не будаў ніц тва ста ла
больш жорсткім. Мноства працэдурных пытанняў прывяло
да зацягванняў тэрмінаў будаўніцтва. Нам у гэтым сэнсе
Гэтыя вялiзныя рэактары прадназначаныя для ўстановак
вельмі дапамог Указ кіраўніка
гiдраачысткi, вага кожнай канструкцыi большая за 260 тон.
дзяржавы, згодна з якім ААТ
«Нафтан» можа без
правядзення конкурсаў напрамую прыцягваць арганізацыю
«Наф та за вод мантаж», якая выдатна
— Намі падпісаны кант ракт па забеспячэнні прыёмкі і
ведае наш завод і неперапрацоўкі 160 тыс. тон нафты гатунку «Санта-Барбакалі менавіта пад яго
ра», — паведаміў намеснік генеральнага дырэктара па
і стваралася, і ў якасвытворчасці Сяргей АЛТУХОЎ. — Сыравіна ідзе з эсці праектнай арганітонскага порта. Пастаўшчык — Беларуская нафтавая камзацыі — Гродзенскі
панія. З пункту гледжання
ін сты тут азот най
нафтаперапрацоўкі, гэтая
прамысловасці, які
сыравіна ўзбагачана светўваходзіць у склад
лымі нафтапрадуктамі —
У руках лабаранта Iрыны ВЯЧЭРСКАЙ узор нафты канцэрна «Белнаф«Санта-Барбара», якая прыбыла ў Наваполацк.
у ад ной то не патэн цы ял
тахім».
бен зі ну, ды зе лю, га зы
вы шэй, чым у на фце гатунку URАLS. Удзельныя
вы дат кі на пе рапра цоўку гэ тых гатун каў нафты аднолькавыя, а выхад
таварнай, больш дарагой
прадукцыі ў «Санта-Барбары» вышэй.
На ша за дача бы ла забяс пе чыць рыт міч ную
прыёмку, перапрацоўку і
У цэнтральнай заводскай
ад груз ку та вар най пра дук цыі. Вель мі важ на бы ло на ма- лабараторыi. Разгонку
сыравiны на фракцыi
цаць тэхналагічны рэжым, адаптаваць нашы магутнасці да праводзяць лабаранты
новага гатунку сыравіны. З чым мы паспяхова і справіліся. Ала IЗМЕР i Валянцiна
ШАНЬКО.
КО.
Праведзена вялікая работа і тэхнолагамі, і лабараторыямі,
Укладка электракабеля на новай эстакадзе.
іншымі службамі прадпрыемства. Нейкіх праблем, звязаных
з перапрацоўкай вене суэльскай нафты, не ўзнікла. З пункту
гледжання паказчыкаў работы прадпрыемства, яе пастаўкі
— пазітыўны момант. Таму мы за тое, каб перапрацоўваць
яшчэ большыя аб'ёмы «Санта-Барбары». І рыхтуемся да гэтага тэхналагічна. Зараз адпаведныя службы завода разлічваюць тую аптымальную колькасць нафты, якую мы зможам
прыняць і перапрацаваць. Давесці да 100 працэнтаў загрузку
толькі за кошт «Санта-Барбары» нельга. Наш завод, як і
любы іншы, арыентаваны на
пэўны гатунак сыравіны. Таму
аблегчаную нафту мы можам
перапрацоўваць толькі ў сумесі з іншай традыцыйнай для
нас сыравінай у суадно сінах
25 на 75 працэнтаў.
Урадам і канцэрнам пастаўлена задача павялічыць загрузку магутнасцяў. Мы разглядаем усе варыянты яе выканання. Гэта і давальніцкая нафта,
і набыццё ўласнай сыравіны,
і альтэрнатыўныя віды сыравіны... Мазут і пячное паліва
бы лі актуаль ныя, ка лі за вод
быў неда гружа ны па асноўным ві дзе сы ра ві ны, і дапамаглі перажыць вясенне-летНачальнік таварнані перыяд. З павелічэннем засыравіннага цэха № 8
грузкі па нафце актуальнасць
загрузкі другасных працэсаў
Сяргей ЯЎТУШЫК:
будзе змяншацца.
— База захоўвання нафты завода павялічваецца пад гэтыя задачы?
— Гэта стратэгічная задача. З пункту гледжання энергетычнай бяспекі мець вялікі запас сыравіны выгадна. У выпадку
нейкіх непрадбачаных абставінаў з пастаўкамі, гэтую нафту
можна будзе з поспехам выкарыстоўваць. У той жа Еўропе на
падобных прадпрыемствах маецца месячны запас як сыравіны, так і нафтапрадуктаў. Вядома, гэта дарагое задавальненне,
аднак цалкам апраўданае. Нават калі форсмажор здарыцца раз
— Апош нім ча сам мы
у сто гадоў.
Ад сябе заўважу, што ў няпростай сітуацыі, якая склала- пры ма ем не толь кі наф ту,
ся на пачатку года, тыя арганізацыі, перад якімі ставілася але і іншыя альтэрнатыўныя
задача па альтэрнатыўных пастаўках нафты, справіліся з віды сыравіны. Вось нядаўёй бліскуча. Павярнуць плыні нафты з Лацінскай Амерыкі, на пача лі пра ца ваць з нафвыбудаваць лагістычны ланцужок, наладзіць эфектыўную тай з Вене суэлы — у Эстонію
перапрацоўку, адгрузку, продаж таварнай прадукцыі ў такія прыбыў ужо другі танкер. Не
сціслыя тэрміны вельмі складана. Мяркуйце самі: гаварыць выключана, што да канца гопра вене суэльскую нафту мы пача лі вясной, і ўжо ў маі да геа гра фія па ста вак яшчэ
пайшлі першыя пастаўкі праз поўдзень, а ў ліпені — праз больш пашырыцца. Ка лі капоўнач. Гэта гаворыць пра мабільнасць, кіруемасць усіх заць пра «Санта-Барбару», у
звёнаў ланцуга і правільнасць прынятых рашэнняў. Вынік ся рэд нім за дзень мы прывідавочны — загрузкі павышаюцца, прадпрыемствы атрым- ма ем ка ля 100-120 ва го наў
нафты.
ліваюць прыбытак, плацяць падаткі...

Намеснік генеральнага дырэктара
Мікалай КАЛБАСЕНКА:

«НЯГЛЕДЗЯЧЫ
МЫ ЗАХАВАЛІ
— Са цы яль ная сфе ра
на прад пры ем стве вель мі
знач ная: дзве па лі клі ні кі,
санато рый, па лац культу ры,
во сем дзі ця чых сад коў, інтэрнаты, летнікі, базы адпачынку, некалькі спартыўных
комплексаў, тэнісныя корты,
— рас ка заў Мі ка лай Аляксанд ра віч. — Як бы ні было складана, мы практычна
ўсё захава лі. За апошні час
ка пі таль на ад ра ман та ва ны
дзі ця чы са док № 5 — першы са док прад пры ем ства,
спартыў ны комп лекс, адзін
з карпусоў санаторыя. У пачатку года пасля рамонту адкрыўся адзін з заводскіх інтэрнатаў. Укладваюцца грошы і ў загарадныя аб'екты:
аздараўленчы дзіцячы лагер
і турыстычную базу.
За апошнія два гады ўведзе ны ў экс плуата цыю або
ўво дзіц ца ў блі жэй шай

перспектыве шэраг мадэрнізаваных і новых вытворчых
аб'ектаў. Размова ў першую
чаргу ідзе пра ўстаноўку ізамерызацыі бензіну і ўстаноўку першаснай перапрацоўкі
наф ты. Гэ та запатра ба ва ла
па ве лі чэн ня штат най колькасці работнікаў. Пад новыя
пра екты на прад пры ем стве
створана больш за 100 працоўных месцаў. Спецыялісты
ўжо падабраныя і праходзяць
дападрыхтоўку на ана лагічных дзей ных вы творчасцях
завода.
Кадры ў асноўным падбіраем у мясцовых профільных
уста но вах — ву чы лі шчы,
тэх ні куме і Полац кім дзяржаўным універсітэце. Апошнім ча сам ста лі запра шаць
леп шых вы пуск ні коў сталічных ВНУ — Беларускага
дзяржаўнага тэхна лагічнага
ўні вер сі тэ та і Бе ла рус ка га

НА ЦЯЖКАСЦІ,
ЎСЮ «САЦЫЯЛКУ»

на цы я наль на га тэх ніч на га
ўні вер сі тэ та — ін жы не раўтэх но ла гаў, ін жы не раў-меха ні каў, ін жы не раў-энер гетыкаў... Ахвотных працаваць
на «Нафтане» па-ранейшаму
шмат. І ў гэтай сітуацыі конкурсная сістэма, уведзеная ў
свой час, выручае. Суб'ектыўны падыход пры адборы спе-

цыяліста цалкам выключаны.
Таму штучна працоўных дынастый, як гэта было ў савецкія часы ды і зараз бывае на
ін шых прад пры ем ствах, не
ства ра ец ца. Напрык лад, сёлета мы пада лі заяўкі ў названыя вышэй навучальныя
ўстановы на 86 маладых спецыялістаў. Умова — 10 лепшых па рэйтынгу, і 11-ты ўжо
не патрапіць, чыім бы сваяком ён ні быў. Спецыялісты,
якія прыходзяць на агульных
падставах, праходзяць тэсціраванне.
Са свайго боку такі жорсткі
падыход пры адборы кампенсуецца годнай аплатай працы і
важкім сацыяльным пакетам.
Так, кожнаму маладому спецыялісту, які мае патрэбу, прадастаўляем месца ў інтэрнаце. Створаць сям'ю — дадзім
пакой у сямейным інтэрнаце.
Для ма ла дых спе цы я ліс таў

— асобная льготная чарга на
будаў ніц тва жыл ля. Ча каць
пачатку закладкі дома давядзецца каля 5 гадоў. Ільготны
крэдыт у 5 працэнтаў гадавых на 20-25 гадоў дапамагае
атрымаць завод. Розніцу паміж працэнтамі банка і названай стаўкай таварыства бярэ
на сябе.
Натуральна, кожны работнік мае маг чы масць атрымаць якас нае меды цын скае
аб слу гоў ван не, са натор нае
лячэнне, прычым не толькі ў
нашым санаторыі... Аб'яднанне мае ўсю інф ра структу ру
для заняткаў работнікаў фізкультурай і спортам — было б жа дан не. І ўсё гэ та ці
цалкам бясплатна, ці па вельмі льготных цэнах. Напрыклад, за пуцёўку ў санаторый
«Нафтана» давядзецца заплаціць уся го 10 пра цэн таў ад
яе кошту.

«ЗА ДЗЕНЬ ПРЫМАЕМ
КАЛЯ 100-120 ВАГОНАЎ
«САНТАБАРБАРЫ»

Будынак дзiцячага яслi-сада № 5 старэйшы за карпусы
«Нафтана», але выглядае выдатна, бо нядаўна
быў грунтоўна рэканструяваны. Тут мы пазнаёмiлiся
з выхавальніцай Аленай СIНIЦЫНАЙ-КАСАРЭНКА i адным
з яе падапечных чатырохгадовым Ягоркам БАРАВЫМ.
Старшы iнспектар ДАI Сяргей КОЖУХ патрапiў у аб'ектыў
невыпадкова: на тэрыторыi гульнявых пляцовак створаны
выдатны аўтагарадок, дзе малыя знаёмяцца з правiламi
для пешаходаў.

Бусел самаробны, але ўсталяваны з надзеяй на новыя прыбыткі.

ДЗЯЦІНСТВА ПАВІННА
БЫЦЬ ШЧАСЛІВЫМ!

«ПЕРАХОД НА ІНШЫ ГАТУНАК
НАФТЫ НА НАШАЙ РАБОЦЕ
ФАКТЫЧНА НЕ АДБІЎСЯ»
— Для нас няма вялікай розніцы, за якой нафтай ажыццяўляць уваходны кантроль — паказчыкі кантралююцца адны і тыя
ж: шчыльнасць, солі, мехпрымесі, — сцвярджае Сяргей Сушко.
— Адзінае, нязначна павялічыўся аб'ём працы. Гэта звязана з
тым, што калі мы прымаем сыравіну з нафтаправода, то аналіз
дастаткова праводзіць раз у суткі. Пры дастаўцы чыгуначным
транспартам правяраем кожны састаў. Працуем тым жа штатам
і пашырацца не плануем... Не выклікала нейкіх складанасцяў
новая сыравіна і ў рабоце ўстаноўкі АВТ-6. Прыкладна на 10
працэнтаў павялічыўся выхад дызельнай фракцыі, зменшыўся — мазуту.
Басейн «Садко», якi належыць «НАФТАНУ», любiмае месца заняткаў
аматараў спорту ўсiх узростаў.

2 верасня 2010 г.

На будаўнiцтве вакуумнага
блоку ўстаноўкi Вiсбрекiнг.

ААТ «Нафтан» па ідэалагічнай рабоце, кадрах і сацыяльным развіцці

«МЫ ЦАЛКАМ АДАПТАВАЛІСЯ
ДА НОВАГА ГАТУНКУ НАФТЫ»

Начальнік лабараторыі Сяргей СУШКО:

У АВАНГАРДЗЕ 5

час урачыстага адкрыцця намеснік генеральнага дырэктара Мікалай Калбасенка і старшыня
прафкама Вольга Рагоўская падарылі дзеткам
мультымедыйны праектар. Цяпер і мульцікі
«круцім», і спецыяльныя праграмы, якія развіваюць...
На нашых вачах дзеці асвойвалі стол для
гульні ў тэніс, гулялі ў пясочніцах, разам з
інспектарам ДАІ вывучалі правілы дарожнага
руху на спецыяльна абсталяванай пляцоўцы,
«абжывалі» дыхтоўна аформленыя домікі-веранды... Як удакладніла эканаміст аддзела
сацыяльнага развіцця Вольга ТАБАКОВА,
у дзіцячых садках аб'яднання дзеці атрымліваюць за кошт прадпрыемства 20-працэнтную
надбаўку да нормаў харчавання. Паводле яе
слоў, на «Нафтане» ўвогуле асаблівая ўвага
надаецца клопату пра дзяцей. Вялікай папулярнасцю карыстаецца адпачынак у летніх аздараўленчых лагерах «Ленінец» і «Камета». Згодна з калектыўным дагаворам, кожны работнік
завода мае магчымасць адправіць сваіх дзетак
на адпачынак у адзін з іх. Пры гэтым заплаціць
давядзецца ўсяго 15 працэнтаў ад кошту пуцёўкі. У летніках завода створаны
Старшыня асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола»
Генадзь НЯВЫГЛАС прыехаў да нафтанаўскiх спартсменаў з падарункамi. выдатныя ўмовы: шасціразовае
харчаванне, кожны корпус мае
гарачае водазабеспячэнне, а ў
«Ленінцы» маецца яшчэ і крыты басейн...
Старэйшы садок завода знаходзіўся на рэканструкцыі два гады. Прычым увесь гэты час
бацькі з нецярпеннем чакалі яго адкрыцця і
запісвалі дзетак у групы. Тут яны не шматлюдныя: ясельная — 10 дзетак, у астатніх па
20. Патрапіць у выдатна абсталяваную, укамплектаваную лепшымі педагагічнымі кадрамі
ўстанову імкнуліся многія. Аднак перавага аддаецца дзецям работнікаў і ўнукам ветэранаў
«Нафтана».
— Нягледзячы на тое, што нашаму садку сёлета спаўняецца ўжо 47 гадоў, пасля такой выдатнай рэканструкцыі яго проста не пазнаць —
выглядае як новы, — расказала выхавальніца
Наталля Валянцінаўна КІРЭЙ, якая працуе
тут ужо 20 гадоў. — Зроблена ўсё, што толькі
магчыма, прычым на еўрапейскім узроўні. Гэта
тычыцца як самога будынка, тэрыторыі, пакояў, так і абсталявання, спартыўных пляцовак і
інвентару, цацак...
— Камфорт максімальны, — уключылася ў
размову намеснік загадчыцы садка Наталля
ГУР. — Дзякуючы «Нафтану», створаны ўсе
ўмовы для гарманічнага развіцця асобы. Пад-

Санаторый першай
катэгорыi «НАФТАН»
ведае кожны
нафтаперапрацоўшчык.
Намеснiк галоўнага
ўрача Юлiя КАРАЛЁВА
у дапаўннне да iнтэрв’ю
прадэманстравала
цудоўныя архiдэi:
гэтыя рэдкiя кветкi
ўпрыгожваюць тутэйшы
iнтэр’ер.
Медсястра Аляксандра
КОРСАК параiла
нам сфатаграфаваць
сучаснае абсталяванне,
якiм можа
ганарыцца нават самая
буйная лячэбная
ўстанова:
магнiтатурбатрон ЭОЛ.

Будуюцца рэзервуары для захоўвання нафты ёмiстасцю 20 i 30 тысяч кубаметраў.
На ўзвядзеннi новых канструкцый працуе мантажнiк Мiкалай ФIНДРЫК.

— Наш санаторый разлічаны на адначасовае знаходжанне 140 чалавек, — расказала
намеснік галоўнага ўрача па
медыцынскай рабоце Юлія
КА РА ЛЁ ВА. — У год мы
прымаем 17 заездаў. У асноўным аздараўліваюцца работнікі нашага аб'яднання: ААТ
«Нафтан», завода «Палімір»,
а таксама ветэраны вытворчасці.
У ве рас ні 2009 года завяр шы ла ся рэ кан струк цыя
пер ша га кор пу са са на торыя. Бы ло за куп ле на но вае
ўні каль нае аб ста ля ван не...
Нам сапраўды ёсць чым гана рыц ца: та кое су час на е і
раз на стай нае аб ста ля ван не,
кам форт ныя умовы пра жыван ня знай сці цяж ка. Го нар
на ша га санато рыя — маг ні-

татурбатрон. З яго дапамогай
пра водзіц ца маг ні татэ рапія.
Асноў нае па казанне для лячэн ня — ан ка ла гіч ныя захвор ванні на лю бой ста дыі.
На шчасце, вялікай колькасці
ан ках во рых у нас ня ма, таму магнітатурбат рон мы актыў на вы ка рыс тоў ва ем для
лячэння артэрыяльнай гіпертэнзіі. Вынікі вельмі добрыя:
ідзе ста бі лі за цыя ціс ку, паляп ша ец ца псі ха эма цы й ны
фон, пацыенты лепш спяць...
Да па ма га ем і людзям, якія
ма юць прабле мы з апор нару халь ным апа ратам: астэа ханд ро зы, гры жы — сапраўдны біч апошніх дзе сяцігоддзяў.
Вельмі актуальны і нават
модны накірунак у лячэнні —
крыатэрапія. Мы маем уста-

Санаторый
з прыстаўкай
«унікальны»
ноўку агульнай крыатэрапіі
нямецкай вытворчасці і ўстаноўку для лакальнай крыатэрапіі. Калі апошняя больш выкарыстоўваецца ў касметалогіі, лячэнні апорна-рухальных
захворванняў, хірургіі — пры
выцетых месцах і траўмах, то
агульная крыатэрапія выкарыстоўваецца для павышэння
супраціўляльнасці арганізма
да інфекцый, узняцця агульнага тонусу. Сярод медыцынскіх паказанняў — хваробы
апор на-ру халь на га апа рату,
у прыватнасці, рэўматоідны
артрыт.
Працуе ў нас і кабінет бемертэ рапіі, укамплектаваны
швейцарскім абсталяваннем.
Ка лі звы чай ныя фі зі я тэ рапеў тыч ныя апа раты пра цуюць з велічы нёй індук цыі ў
мілітэслах, то ў бемертэрапіі
ве лі чы ня ін дук цыі вы мя раецца ў мікратэслах. Гэта значыць, уздзе янне на ар га нізм
мі ні маль нае. Тым не менш,
мы бачым доб ры тэ ра пеўтычны эфект і ў неўра логіі,
і пры ля чэн ні скураных захвор ван няў.
Для лячэння шэрагу станаў

мы з поспехам выкарыстоўваем і беларускія апараты «Артаспок» і «Уніспок».
Шы ро ка вы ка рыс тоў ва ем
водалячэнне: мінеральна-салявыя ванны, ванны з аксідатам торфу, кантрасныя ванны,
падводны душ-масаж... Не так
даў но за ку пі лі спа-кап сулу,
якая дазваляе праводзіць падводны масаж з інфрачырвонай Работнiцы гаспадарчага цэха Юлiя КУРЧЫНСКАЯ i Алена СКАРЫНА з гонарам за сваю справу паказалi
нам прыгожыя кветнiкi, якiя яны даглядаюць. Здымкi побач гавораць самi за сябе: строгi тэхналагiчны пейзаж
саўнай, аромасаўнай, хрома- прад
прыемства нафтаперапрацоўшчыкi ўпрыгожылi ў поўным суладдзi з прыродай.
тэрапіяй. Таксама маем добра
асна шча ны кас ме та ла гіч ны
кабінет. Зараз пачалі атрымліваць касметалагічныя сродкі.
Мяркую, яны будуць карыстацца велізарнай папулярнасцю не толькі сярод работнікаў
прадпрыемства.
У санаторыі сфарміравана
стаматалагічнае аддзяленне.
Пра цу юць тры ста матолагі-артапеды, два стаматолагі-тэрапеўты, маем уласныя
зубатэхнічную лабараторыю,
рэнтгеналагічны кабінет... Пацыенту не трэба бегаць па паліклініках.
Практыкуем нетрадыцыйныя віды лячэння: іголкарэфлексатэ рапію, аку пункту ру. базу, мы аддаём перавагу не- Адзін з пацыентаў трапіў да абсталяванне. Галоўны ўрач
Ма ючы та кую шы коў ную медыкаментозным відам ля- нас «падлячыцца» без нейкіх санаторыя — Аляксандр Сапэўных скаргаў. Праведзенае рокін — прагрэсіўны кіраўнік,
чэння.
Да нас прыходзяць пацыен- даследаванне своечасова вы- які імкнецца апошнія дасягты заводскіх паліклінік. Не- явіла ў яго цяжкае небяспеч- нен ні меды цы ны вы ка рысзалежна ад наяўнасці пэўных нае захворванне. Зараз чала- тоўваць на практыцы. Таму,
паказанняў, мы імкнёмся ўсім век прааперыраваны і добра калі мы можам абгрунтаваць
правесці поўнае абследаван- сябе адчувае. Прыходзіў, дзя- неабходнасць таго ці іншага
абсталявання, прадпрыемства
не. Калі гэта ўльтрагук, то для каваў за дапамогу.
З сакавіка 2010 года мы за- заўсёды ідзе нам насустрач...
жанчын — і даследаванне малочнай за лозы, для мужчын рэгістравалі новыя віды дзей- Ганарыцца наш санаторый і
— прастаты. Тое ж і з даследа- насці: рэнтгеналагічную дыяг- спецыялістамі, якія тут праваннем сэрца, іншых органаў. ностыку і касметалогію. Уво- цуюць. 92 працэнты нашых
Дзякуючы такому падыходу, гуле наш санаторый аказвае 14 урачоў і 77 працэнтаў сярэдняга медперсаналу маюць кавыявілі шмат паталогій, у тым відаў паслуг.
ліку і анкалагічных захворванЗа такія ўнікальныя магчы- тэгорыю.
Матэрыялы падрыхтавалі
няў. За 6 месяцаў — 15 выпад- масці вялікі дзякуй трэба скаСяргей ПРОТАС,
каў. Пацыенты былі своеча- заць кіраўніцтву «Нафтана».
Віктар ПАЗНЯКОЎ.
сова накіраваныя ў Полацкі Мы маем магчымасць наведанкадыспансэр і па ліклінікі ваць выставы, дзе прадстаў- Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
для ўдакладнення дыягназу. лена найноўшае медыцынскае УНП 100155376

