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СВІН КА З МАН ДА РЫН КАЙ 
І ЯЕ КАМ ПА НІЯ

— Уся го сён ня ў нас на ўлі ку 
зна хо дзяц ца больш за трыц-
цаць дзве ты ся чы жы ха роў, — 
удак лад няе Ан тон Лы соў. — На 
пер шым мес цы рак ску ры, на 
дру гім, трэ цім, чац вёр тым — 
ко ла рэк таль ны, рак лёг кіх, 
страў ні ка... Хва ро ба, як пра ві-
ла, до ля лю дзей са ста рэ лых. 
Ся рэд ні ўзрост на шых па цы ен-
таў скла дае 65—67 га доў. Сён-
ня аб ста ля ван не да зва ляе ды-
яг нас та ваць за хвор ван не на 
ран ніх ста ды ях, але трэ ба і са-
мо му быць піль ным. Ка лі па яў-
ля юц ца якія-не будзь вы дзя лен-
ні, кроў, ка шаль, які ні з чым не 
звя за ны, бес пры чын нае па ху-
дзен не, трэ ба іс ці да док та ра. 
А пас ля са ра ка гэ та трэ ба ра-
біць на ват та ды, ка лі тры вож-
ных сімп то маў ня ма. За пі шы-
це ся на пры ём да ўчаст ко ва га, 
зра бі це флю а раг ра фію, гаст-
ра фіб рас ка пію. Жан чы ны раз 
у тры га ды па він ны на вед ваць 
гі не ко ла га і зда ваць ана ліз на 
цы та ла гіч нае да сле да ван не, а 
ва ўзрос це ад 45 да 65 га доў 
па бы ваць на пры ёме ў ма мог-
ра фа і зра біць здым кі ма лоч-
ных за лоз, паў дзель ні чаць у 
скры нін гу ра ку ма лоч най за ло-
зы. Толь кі ма маг ра фія да зва-
ляе ўста на віць ран нія бес сімп-
том ныя вы пад кі ра ку.

— Ад ны ка жуць, што рост 

ра ка вых за хвор ван няў на ў-

прост звя за ны з на ступ ства -

мі ава рыі на Чар но быль скай 

АЭС, дру гія, што са спад чын-

нас цю, трэ ція звяз ва юць гэ та 

з дрэн най эка ло гі яй і ня пра-

віль ным хар ча ван нем...

— Што ме на ві та вы клі ка ла 
гэ та за хвор ван не, са стап ра-
цэнт най га ран ты яй ска заць не-
маг чы ма. Не вы ключа на, што 
яно і спад чын нае: гру па лю-
дзей жы ве ў ад ноль ка вых умо-
вах, ад ноль ка ва хар чу ец ца, 
вя дзе ад ноль ка вы лад жыц ця. 
Ёсць, ка неш не, ге не тыч ная 
схіль насць, але на коль кі яна іг-
рае ро лю, цяж ка ска заць.

Ча ла век на пра ця гу жыц ця 
на жы вае пэў ныя за хвор ван ні, 
у вы ні ку якіх уз ні кае зла я кас-
ная пух лі на. Не здар ма ж ка-
жуць, што трэ ба вес ці зда ро вы 
лад жыц ця. Інакш на пэў ным 
эта пе сіс тэ ма дасць збой. Ча му 
шмат ра ку тоў стай кіш кі? Та му 
што мы ня пра віль на хар чу ем-
ся. Нам па да ба ец ца сма жа нае, 
а трэ ба ўжы ваць зда ро вую 
ежу. Інакш ад бы ва ец ца раз-
драж нен не слі зіс тай тоў ста га 
кі шэч ні ка, уз ні кае па ліп, а з яго 
по тым раз ві ва ец ца рак. Каб гэ-
та не ста ла сюр пры зам, трэ ба 
раз у пяць га доў ра біць ка ло-
нас ка пію.

— Рак — хва ро ба не прад ка-

заль ная. Не ад на ра зо ва пры хо-

дзі ла ся чуць, што на ват апош-

няя ста дыя гэ та га за хвор ван ня 

не заў сё ды пры суд...

— Так. Ёсць вы пад кі, ка лі 
апе ры ру еш хво ра га і па чы на-

еш су мня вац ца, што вы нік бу-
дзе доб ры, але, на шчас це, усё 
атрым лі ва ец ца інакш. І та кое 
ня рэд ка зда ра ец ца. Лю дзі 
яшчэ жы вуць па 15—20 га доў. 
Ужо і за бу дзеш ся пра та го па-
цы ен та, су стрэ неш яго дзе-не-
будзь, а ён: док тар, вы мя не 
па мя та е це? І гэ та заў сё ды ра-
дас на, бо ра зу ме еш, што твая 
ра бо та пры но сіць ка рысць.

— Сён ня ме ды цы на 

здоль ная вы ра та ваць ча ла-

ве ка ад страш на га за хвор-

ван ня, ка лі ды яг наз бу дзе 

па стаў ле ны свое ча со ва. Што 

ро біц ца для та го, каб па пя-

рэ дзіць хва ро бу?

— Мы пра во дзім рэ кан-
струк цыю ад на го з бу дын каў 
на ша га дыс пан се ра пад мар-
фа ла гіч ны кор пус, дзе бу дзе 
два ад дзя лен ні — іму на гіс та хі-
міі і гіс та ла гіч нае. Гэ тыя ад дзя-
лен ні пры зна ча ныя для та го, 
каб мы як ма га хут чэй і най-
больш якас на вы да ва лі за клю-
чэн ні аб мар фа ла гіч най і гіс та-
хі міч най струк ту ры пух лі ны. Ад 
гэ та га да сле да ван ня за ле-
жыць, якім бу дзе ля чэн не. Ду-
маю, што да кан ца кра са ві ка 
бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты 

бу дуць за кон ча ныя. Ужо пра ве-
дзе ны тар гі па на быц ці ме ды-
цын ска га аб ста ля ван ня.

Ра ней мы ка рыс та лі ся па-
слу га мі аб лас но га па то ла га а-
на та міч на га бю ро — гэ та ін шая 
юры дыч ная асо ба, якая пра ца-
ва ла ад асоб ле на ад нас. Бы лі 
пэў ныя скла да нас ці — даў жэй 
ра бі лі ся ана лі зы, а за раз гэ ты 
час па мен шыц ца на па ру тыд-
няў. Вый грыш хоць не вя лі кі ў 
ча се, але пры гэ тым за хвор-
ван ні вель мі важ ны. Мы, на 
жаль, зна хо дзім ся ў ро лі да га-
ня ю ча га. І ка лі па спя ва ем да-
гнаць, атрым лі ва ем ста ноў чы 
вы нік. Ка лі не, усё ад бы ва ец ца 
на ад ва рот.

Пра грэс, вя до ма, даў маг чы-
масць ра біць тое, што не маг-
чы ма бы ло яшчэ 15—20 га доў 
та му. За раз больш ста но віц ца 
па цы ен таў, у якіх за хвор ван не 
вы яў ле на на ран ніх ста ды ях — 
пер шай або дру гой. А зна чыць, 
ча ла век жы ве даў жэй. Я не ма-
гу ска заць, што мы сён ня вы-
ле чы лі хво ра га, але мы да сяг-
ну лі пра цяг лай рэ мі сіі, лю дзі 
жы вуць па 5,10,15, 20 га доў.

— У кан цы мі ну ла га го да 

ан ка дыс пан сер атры маў но-

вае вы со ка тэх на ла гіч нае аб-

ста ля ван не для апе ра цый най 

хі рур гіч на га кор пу са. Як яно 

сён ня вы ка рыс тоў ва ец ца?

— Дзя ку ю чы яму мы па ча лі 
ўка ра няць ві дэа асіс ці ра ва ныя 
апе ра цыі. Гэ та ка лі ро біц ца 
пра кол ла па рас ка піч ным або 
то ра кас ка піч ным спо са бам і 
пух лі на вы да ля ец ца. Вель мі 
эфек тыў ная апе ра цыя на ран-
ніх ста ды ях зла я кас ных но ва-
ўтва рэн няў. Ча ла век на трэ ці-
чац вёр ты дзень мо жа ўжо вяр-
нуц ца да до му.

Акра мя гэ та га сён ня ў нас 
ад бы ва ец ца рэ кан струк цыя ла-
ба ра то рыі ра дые нук лід най ды-
яг нос ты кі, якая зда ва ла ся ў 
экс плу а та цыю ў 1992 го дзе. Бу-
дзе ўста ноў ле на су час нае аб-
ста ля ван не, якое да зво ліць на 
са мых ран ніх ста ды ях вы яў-
ляць змя нен ні ў лім фа вуз лах. 
Ад гэ та га бу дзе за ле жаць аб'-
ём апе ра тыў на га ўмя шан ня і 
пра мя нё вай тэ ра піі.

— Ле тась ад бы ла ся не-

пры ем ная гіс то рыя з пра мя-

нё вы мі па ска ра льні ка мі, якія 

вый шлі са строю і іх доў га не 

маг лі ад ра ман та ваць. Ча му 

та кое ад бы ло ся?

— Са праў ды, праб ле мы бы-
лі. Ця пер пра мя нё выя па ска ра-
льні кі пра цу юць. Аб ста ля ван ня 
ў нас да стат ко ва, але яго трэ ба 
свое ча со ва ра ман та ваць, не 
ча каць па паў го да і бо лей. Каб 
та ко га не ад бы ва ла ся, трэ ба 
бы ло б пе ра гле дзець за ка на-
даў чую ба зу і да зво ліць ме ды-
цын скім уста но вам са ма стой на 
вес ці пе ра мо вы з па стаў шчы-
ка мі аб ста ля ван ня. Ця пер усё 
гэ та ро біц ца цэнт ра лі за ва на, а 
та му вель мі доў га. Да рэ чы, ра-
монт па ска ра льні каў абы шоў ся 
дзяр жа ве ў 48 ты сяч руб лёў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПА КУЛЬ МЫ ЎСЁ ЯШЧЭ 
Ў РО ЛІ ДА ГА НЯ Ю ЧА ГА
Га лоў ны ўрач Ма гі лёў ска га ан ка дыс пан се ра Ан тон ЛЫ СОЎ пра тое, 

што ро біц ца ў воб лас ці, каб свое ча со ва ды яг нас та ваць рак

Знайсці сябеЗнайсці сябе

Са лод кі 
біз нес

У пча ля роў рас па чаў ся но вы се зон. На пя рэ дад ні 

яго ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў з кі раў ні ком 

ся лян ска-фер мер скай гас па дар кі «Пча ляр По лач чы-

ны» Іга рам ШЭН ДЗЕ ЛЕМ, які рас ка заў, як па чаў зай-

мац ца гэ тай спра вай і як пра віль на вы браць мёд.

Па 80 кі ло мё ду
Су раз моў нік — сяб ра са лі гор ска га та ва рыст ва «Борт-

нік», якое ўзна чаль вае Ва сіль Ка ва лец.
У Іга ра Шэн дзе ля — пчаль нік на 200 сем' яў у Верх ня-

дзвін скім ра ё не. Ёсць і кра ма ў По лац ку. Ра зам з пад на ча-
ле ны мі зай ма юц ца вы твор час цю дам коў па поль скай тэх-
на ло гіі — у По лац кім ра ё не (га рад скі па сё лак Вет ры на). 
У пча ля ра ў ка лек ты ве больш за трыц цаць ча ла век. Мёд і 
пра дук ты пча ляр ства, дам кі рэа лі зу юць у Бе ла ру сі і Ра сіі.

— З ча го ўсё па чы на ла ся? Ды, ба дай, лёс. На ра дзіў ся 
ў На ва по лац ку, які бу да ва лі баць кі. Яны з вё сак ро дам. А 
пра цу з пчо ла мі ўба чыў упер шы ню ў дзя цін стве ў Кур скай 
воб лас ці Ра сіі. Гэ та ад бы ло ся на не вя ліч кім пчаль ні ку ма-
ёй цёт кі і яе му жа. Там бы ло сто сем' яў. Вель мі ці ка ва 
бы ло на зі раць за сва я ком-пча ля ром, як ён неш та ро біць, — 
рас каз вае біз нес мен.

Пас ля шко лы Ігар Ле а ні да віч слу жыў у ар міі, пра ца ваў 
на прад пры ем стве «Вы мя раль нік» кі роў цам. По тым вы ра-
шыў рас па чаць сваю спра ву. У пча лі ным біз не се — ка ля 
дзе ся ці га доў. На конт «са лод ка га ўра джаю», як ка жуць, 
год на год не пры па дае.

— Ле тась кож ная сям'я да ла ка ля 80 кі ло мё ду. Мно гае, 
вядома, за ле жыць ад пра фе сі я на ліз му пча ля ра. Мя не гэ-
та му ні хто не ву чыў. Лі чу, што яшчэ не да сяг нуў май стэр-
ства з вя лі кай лі та ры. Але, каб больш-менш неш та зра зу-
мець, ду маю, як у ВНУ, трэ ба га доў пяць-шэсць 
ву чыц ца, — упэў не ны ён.

Пча лі ная «фі ла со фія»
Пчо лы, як і лю дзі, усе роз ныя. На жаль, у све це іх ста-

но віц ца ўсё ме ней. Гэ та вы нік вы ка ры стан ня хі мі ка таў у 
сель скай гас па дар цы: пчо лы прос та па ча лі вы мі раць. Ад-
па вед на, з'я ві лі ся праб ле мы з ура джай нас цю...

— Ка лі пча ла апы ляе, на прык лад, грэч ку і рапс, ура джай 
вы шэй шы на 20—30 %, — ка жа прад пры маль нік. — Ка лі 
за ду мац ца, не бу дзе іх, не бу дзе апы лен ня, ура джа яў так-
са ма.

Ка лі ёсць раз віц цё пча ляр ства, па ра лель на пра грэ сі руе 
сель ская гас па дар ка.

А яшчэ ён пра дае дам кі і ін шае аб ста ля ван не з эка ла-
гіч на чыс тых ма тэ ры я лаў. На прык лад, ме да гон ка ро біц ца 
вы ключ на з не ржа вей кі, пры дат най для хар чо вых мэт. 
Да рэ чы, з кож ным го дам на па раў наль на да ра гія «ак се су-
а ры» по пыт па вя ліч ва ец ца.

Як вы браць якас ны пра дукт
У су раз моў ні ка на пчаль ні ку пчо лы двух ві даў: кар ні ка 

і бак фаст. У на шай кра і не ёсць яшчэ і ся рэд ня рус кая, каў-
каз ская... Апош ніх у БССР пры во зі лі з Каў ка за пас ля вай-
ны, бо сва іх бы ло вель мі ма ла.

— Зразумела, у кож на га ві ду свой ха рак тар: яны па-
роз на му пе ра пра цоў ва юць сы ра ві ну. Я вы браў зга да ных 
вы шэй, бо мёд у іх атрым лі ва ец ца са мы якас ны. Да рэ чы, 
што дня ра ні цай трэ ба з'ес ці лы жач ку гэ та га пра дук ту з 
цёп лай ва дой, што ўплы вае на па ляп шэн не іму ні тэ ту, вель-
мі ка рыс на для страў ні ка, а так са ма да дае сіл і га ран туе 
доб ры на строй, — сцвяр джае пчаляр.

Усе га тун кі мё ду ка рыс ныя. Але ёсць ню ан сы. На прык лад, 
лі па вы мёд рэкамендуюць пры пра студ ных за хвор ван нях. 
У мё дзе грэц кім больш жа ле за, што лепш для пра фі лак ты кі 
за хвор ван няў кры ві. У ве ра со вым шмат мі не ра лаў...

Усе пра дук ты пча ляр ства Ігар ра іць куп ляць у фір мен-
ных кра мах або ў ганд ля ра, яко му мож на да вя раць. Як жа 
вы браць та ко га спе цы я ліс та пча лі ных спраў? Ка неш не, на 
смак мё ду. Але ёсць і яшчэ адзін сак рэт.

— Узім ку, на прык лад, мёд па ві нен быць крыш та лі за ва ны, 
а вад кім апры ёры быць не мо жа! У ідэа ле лепш узяць на 
про бу крыху мё ду на спе цы я лі за ва ным кір ма шы, фэс це, 
по тым звяр тац ца па мёд да пча ля ра, — тлу ма чыць.

Прад пры маль нік упэў не ны ў ка рыс ным вы ні ку апі тэ ра піі. 
Ка лі нех та ба іц ца ўку саў, мож на па пра віць зда роўе ў «хат-
ках», якія над пча лі ны мі дам ка мі. На ся ко мыя сва ёй віб ра-
цы яй, што фар мі руе ста ноў чую энер ге ты ку, уплы ва юць на 
па ляп шэн не агуль на га ста ну. Як і пах про па лі су. Пча ляр не 
па чут ках ве дае, што ў Еў ро пе, на прык лад у Чэ хіі, та кі ста-
ра жыт ны від азда раў лен ня вель мі па пу ляр ны.

У Ігара Шэндзеля тры дачкі. Ста рэй шай трыц цаць га доў, 
і пча ляр ства, ка жа, не яе. Не вы клю чае, што ся мі га до вая 
або ча ты рох га до вая за хо пяц ца вель мі ка рыс най і да во лі 
пры быт ко вай спра вай баць кі. І бу дзе ка му пе ра даць са-
лод кі біз нес.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Пом ні кі гэ тай рах ма най жы вё-
лі не ўста ноў ле ны ў мно гіх кра і нах 
све ту. У тым лі ку ў Бель гіі, Гер ма-
ніі, Іс па ніі, Анг ліі, Эс то ніі, Да ніі, 
Чэ хіі, Пар ту га ліі, Злу ча ных Шта-
тах Аме ры кі. У Фла рэн цыі зна хо-
дзіц ца, ба дай, са мы вя до мы фан-
тан «Ка бан чык», які ўжо ча ты рыс-
та га доў ста іць у цэнт ры го ра да 
на пло шчы ка ля ста ро га рын ку. 

Жы ха ры і гос ці кла дуць па-
рсюч ку ў рот ма нет ку і за-
гад ва юць жа дан ні. І ка лі яна 
ўпад зе праз ра шот ку фан та-
на, лі чыц ца, што за ду ма нае 
аба вяз ко ва здзейс ніц ца.

Ёсць спа дзя ван не, што і 
лю бан ская свін ка бу дзе да-
стаў ляць жы ха рам рай цэнт-
ра і гас цям толь кі ра дасць.

У на шых амаль што су се дзяў 
эс тон цаў брон за вая свін ня з'я ві ла-
ся 17 сту дзе ня 2008 го да, у дзень 
70-га до ва га юбі лею Тар тус ка га 
рын ку. На ад ным ба ку яе на пі са ны 
рад кі вер ша Ін дрэ ка Хір вэ. Сэнс іх 
у тым, што ча ла век усе свае дрэн-
ныя ўчын кі і зла чын ствы пад но сіць 
як да бро. Свін ня больш сум лен ная, 
бо яна заў сё ды свін ня.

Лю бан ская свін ка з ман да рын-
кай — дру гая скульп ту ра ў Бе ла-
ру сі. Пер шая — дзядзь ка Ан тон, 
які пры ехаў пра да ваць свін ку ў 
ста лі цу, — су стра кае на вед валь ні-
каў За ход ня га рын ку ў Мін ску.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Ура чы б'юць тры во гу: коль касць ан ках во рых год 

ад го ду рас це. Ма гі лёў шчы на не вы клю чэн не. За 

апош нія тры га ды ліч ба па цы ен таў, якім упер шы ню 

быў па стаў ле ны та кі ды яг наз, скла ла больш за пяць 

ты сяч ча ла век. Ра ней яна вы шэй план кі ў пяць ты сяч не 

па ды ма ла ся. Знач ны пры рост да лі ра ё ны, па цяр пе лыя 

ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС, — Крас на поль скі, 

Слаў га рад скі, Ча вус кі. Але, як ні дзіў на, рэ корд па ста віў 

чыс ты ад уз дзе ян ня ра дые нук лі даў Кі раў скі ра ён. Ён 

у гэ тых сум ных па каз чы ках на ват апе рад жае не толь кі 

ся рэд не аб лас ны, але і ся рэд не рэс пуб лі кан скі ўзро вень.

Ары гі наль ны ан самбль скульп тур, пры све ча ных 

зна кам за дыя ка, ство ра ны ў го ра дзе Лю бань 

на Мін шчы не. А ў па чат ку 2019-га — го да жоў та га 

Ка ба на — да кам па ніі да лу чы ла ся яшчэ і свін ка 

з ман да рын кай. Скульп ту ра вы раб ле на па за ка зе 

ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 

мо ла дзі Лю бан ска га рай вы кан ка ма. Аў тар яе, 

як і ў па пя рэд ніх вы пад ках, — рэз чык па дрэ ве 

з Пет ры каў ска га ра ё на Аляк сандр Кні га.

ДЗЯЎ ЧА ТЫ 
З ВЁС ЛА МІ

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)

Цэнтр алім пій ска га рэ зер ву ў По лац ку вы хоў вае бу ду чых спарт сме наў па ака дэ міч-
ным вес ла ван ні, вес ля роў на ка ноэ і на бай дар ках. Тым са мым пра цяг вае ле та піс По-
лац кай шко лы вес ла ван ня, які па чаў ся з 1973 го да. У 2011 на ба зе ста рой шко лы 
ўзве дзе ны шы коў ны комп лекс, які ўклю чае ў ся бе ву чэб на-трэ ні ро вач ныя за лы, гас ці-
ні цу, ка фэ. Ця пер у Цэнт ры зай ма юц ца 312 пад лет каў і юна коў. Ся род іх — 77 дзяў чат. 
Апя ку юц ца над бу ду чы мі зор ка мі трэ не ры вы шэй шай і пер шай трэ нер скай ка тэ го рыі, 
май стры спор ту СССР і між на род на га кла са, за слу жа ныя трэ не ры, пе ра мож цы пер-
шын стваў Еў ро пы і све ту. Ад ным з та кіх ты ту ла ва ных трэ не раў Цэнт ра з'яў ля ец ца Мі-
ха іл Ка мін скі, на за ня тках яко га мне па шчас ці ла па быць. У сек цыі ака дэ міч на га вес ла-
ван ня, якую вя дзе Мі ха іл Іва на віч, зай ма юц ца 6 юна коў і 10 дзяў чат. Што дня зран ку, 
пе рад за ня тка мі ў агуль на аду ка цый най шко ле, яго вы ха ван цы «ра за гра юц ца» на сі ла-
вых ад мыс ло вых трэ на жо рах, асвой ва юць штуч нае вес ла ван не. Пас ля шко лы — зноў 
трэ ні роў кі, але гэ тым ра зам на ад кры тым па вет ры і са праўд ных лод ках. Вес ля ры на-
строй ва юць ме та ліч ныя кан струк цыі пад вёс лы, зно сяць свае пер са наль ныя «адзі ноч-
кі», «двой кі» і «чац вёр кі» да ва ды, каб пра ца ваць да сто мы, да ма за лёў. Сё ле та трэ ні-
ро вач ны се зон на Дзві не па чаў ся ў пер шых чыс лах са ка ві ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Больш здым каў гэ та га фо та рэ парт ажу гля дзі це на сай це «Звяз ды».

НА МАЙ СКІЯ — 
ДА ДАТ КО ВЫЯ ЦЯГ НІ КІ
З 26 кра са ві ка да 12 мая Бе ла-

рус кая чы гун ка пры зна чы ла 

40 да дат ко вых цяг ні коў, з якіх 34 — 

у між рэ гі я наль ных зно сі нах, 6 — 

у між на род ных.

У між рэ гі я наль ных зно сі нах да дат ко-
выя цяг ні кі бу дуць кур сі ра ваць па між 
Мінск ам і аб лас ны мі цэнт ра мі, а так са ма 
па марш ру тах Мінск — Ма зыр (ст. Ко-
зен кі) — Мінск і Мінск — Пінск. Да дат ко-
выя між на род ныя цяг ні кі пра ду гледж ва-
юц ца па марш ру тах Мінск — Віль нюс —
Мінск, Санкт-Пе цяр бург — Бранск.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


