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Ка лі да ку мен ты бы лі аформ ле ны, Ва сіль 

Ан то на віч не ха ваў свай го за да валь нен ня. 

За да ча Та ма ры Аляк санд раў ны бы ла да-

па ма гаць муж чы ну, бо яна не звы чай ная 

мед сяст ра, а ме ды цын ская мі ла сэр ная сяст-

ра ме ды ка-са цы яль най служ бы Чыр во на га 

Кры жа «Да па мо га». Да рэ чы, гэ та ўні каль-

ная служ ба, якая аказ вае ў рам ках ад ной 

струк ту ры па слу гі ме ды цын скія, са цы яль-

ныя і ін ды ві ду аль на га до гля ду до ма. Мэ та 

служ бы — да па маг чы лю дзям, якія ма юць 

па трэ бу ў до гля дзе, не тра піць у ін тэр нат 

для са ста рэ лых, а за стац ца до ма і быць 

там на столь кі доў га, на коль кі гэ та маг чы ма, 

з мак сі маль на вы со кім уз роў нем не за леж-

нас ці і якас ці жыц ця.

Уво гу ле, пер шыя мі ла сэр ныя сёст ры 

Чыр во на га Кры жа па ча лі пра ца ваць на Бе-

ла ру сі яшчэ ў дру гой па ло ве XІX ста год-

дзя. Пра цу ю чы ў аб шчы нах мі ла сэр ных 

сяс цёр мяс цо вых упраў лен няў Ра сій ска га 

Чыр во на га Кры жа ў Мін ску, Ві цеб ску, Грод-

не і Ма гі лё ве, яны да па ма га лі ў баль ні цах, 

кла па ці лі ся аб цяж ка хво рых, пра ца ва лі ў 

ача гах ін фек цый. У 1964 го дзе ў Бе ла рус-

кім Чыр во ным Кры жы бы ла сфар мі ра ва на 

Служ ба мі ла сэр нас ці для за бес пя чэн ня до-

гля ду до ма ве тэ ра наў і ін ва лі даў Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. У хут кім ча се дзей насць 

служ бы бы ла па шы ра на да за бес пя чэн ня 

ме ды цын скай і са цы яль най да па мо гі адзі-

но кіх па жы лых лю дзей і ін ва лі даў.

Коль касць мі ла сэр ных сяс цёр да хо дзі-

ла да ты ся чы ста вак за кошт дзяр жаў на га 

фі нан са ван ня. Ме ды цын скія мі ла сэр ныя 

сёст ры бы лі за ўва жа ныя на сва іх тэ ры то-

ры ях і ў цэ лым вы ра ша лі па трэ бы па жы ло га 

на сель ніц тва ў ме ды ка-са цы яль най да па-

мо зе до ма.

Дзяр жаў нае фі нан са ван не служ бы бы ло 

спы не на яшчэ ў 2002 го дзе ў су вя зі са змя-

нен нем за ка на даў ства, та му склад служ бы 

ска ра ціў ся. Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во-

на га Кры жа па ча ло за бяс печ ваць за ро бак 

мі ла сэр ным сёст рам за кошт член скіх уз-

но саў, ах вя ра ван няў і ўнут ра най спон сар-

скай да па мо гі, а з 2013 го да і праз удзел у 

дзяр жаў ным са цы яль ным за ка зе.

Сён ня ў Бе ла ру сі пра цуе 199 ра бот ні каў 

служ бы — гэ та 153 ква лі фі ка ва ныя ме ды-

цын скія мі ла сэр ныя сяст ры, ма лод шыя мі-

ла сэр ныя сёст ры, а так са ма псі хо ла гі і са-

цы яль ныя ра бот ні кі. Та ма ра Аляк санд раў на 

адзі ная мед сяст ра гэ тай служ бы ў Ста рых 

Да ро гах. Пад яе апе кай ад на ча со ва зна хо-

дзяц ца да шас ці са ста рэ лых лю дзей і тых, 

што ма юць ін ва лід насць. Гэ та ня шмат для 

го ра да з 11-ты сяч ным на сель ніц твам.

Та ма ра Аляк санд раў на пры хо дзі ла і 

ад ра зу бра ла ся за спра ву: ме ра ла ціск, 

пра во дзі ла не аб ход ныя хі рур гіч ныя ма ні-

пу ля цыі, са чы ла за ка тэ та рам, вы кон ва ла 

пры зна чэн ні дак та роў, са чы ла, каб па да-

печ ны пры маў пра пі са ныя док та рам ле-

кі, каб у яго заў сё ды бы ла пры га та ва ная 

ежа і ўво гу ле ме ла ся ўсё не аб ход нае для 

гас па дар кі па жы ло га ча ла ве ка. Як глыт ка 

све жа га па вет ра ён ча каў пры хо ду сва ёй 

лю бі май «сяст рыч кі». Ка лі ўсё бы ло доб ра, і 

не пры спеш ва лі ін шыя па да печ ныя, Та ма ра 

Аляк санд раў на з за да валь нен нем пры ма-

ла за пра шэн не па піць ра зам гар ба ты. Гэ та 

быў са мы лю бі мы час Ва сі ля Ан то на ві ча. 

Ён рас каз ваў жан чы не аб сва іх ра дас цях і 

го ры, аб ма рах і рас ча ра ван нях. Мі ла сэр ная 

сяст ра ра зам з па да печ ным ні бы та пра жы-

ва ла яго жыц цё.

— А по тым мне па зва ні лі ра ні цай і ска-

за лі, што Ан то на віч па мёр, — Та ма ра Аляк-

санд раў на ад вя ла по зірк, каб я не за ўва жы-

ла яе слё зы. — Я пра цую ў служ бе больш за 

со рак га доў, але ні як не ма гу пры вык нуць 

да смер ці. Ра зу мею, што мае па да печ ныя 

лю дзі най час цей ста лыя і адзі но кія, якія ня-

рэд ка ўжо не мо гуць аб слу гоў ваць ся бе. 

Але я ба чу не без да па мож ных, а ме на ві та 

лю дзей — ці ка вых, доб рых і ня прос тых, з 

усі мі іх не да хо па мі і вар тас ця мі. Яны ста-

но вяц ца «сва і мі», і са смер цю кож на га з іх 

я ад чу ваю, што страч ваю част ку «свай го». 

Га во раць, што па жы лыя лю дзі за бі ра юць 

энер гію. Ня праў да! Яны ад да юць яе, вучаць 

ца ніць кож ны мо мант свай го жыц ця.

Мы не ка то ры час ся дзім моўч кі за ста-

лом ў офі се Чыр во на га Кры жа ў Ста рых 

Да ро гах. Бу ды нак ста ры і ха лод ны, але ў ім 

зроб ле ны сціп лы кас ме тыч ны ра монт. Яго 

зра біў муж Та ма ры Аляк санд раў ны, бяз-

змен ны ва лан цёр мі ла сэр най сяст ры, 

каб яго лю бая маг ла ад чу ваць ся бе там 

як ма га больш кам форт на. Ра ні цай до-

ма яны ра зам сне да юць, п'юць зя лё ны 

чай, по тым муж чы на ад во зіць Та ма ру 

Аляк санд раў ну на ра бо ту. На пра ця-

гу дня ён мо жа пад' ехаць у па трэб нае 

мес ца да жон кі, каб да па маг чы да нес ці 

пра дук ты яе па да печ ным.

Мы да пі ва ем ка ву і збі ра ем ся вы хо-

дзіць з Та ма рай Аляк санд раў най. Яна 

спя ша ец ца. Тлу ма чыць, што лю дзі 

хва лю юц ца, ка лі яна за трым лі ва ец ца. 

Тэ ле фа нуе дзе вя нос та га до вай Але не 

Іва наў не, каб па пя рэ дзіць, што бу дзе 

праз 10 хві лін.

За хо дзім у ква тэ ру, у якой доб ра 

пры бра на. Але на Іва наў на ча кае нас 

на ка на пе. Яна дрэн на ба чыць, і ў яе 

ба ліць на га. Ня даў на ў жан чы ны зда-

рыў ся гі пер та ніч ны крыз, і ад на на га моц на 

рас пух ла. Жанчына та ды вель мі на па ло-

ха ла ся. Га во рыць, ледзь да па ўзла да тэ-

ле фо на, каб вы клі каць хут кую. Род ных у 

яе ня ма, та му, акра мя ўра чоў, аб тым, што 

зда ры ла ся, па ве да міць не бы ло ка му.

— На пэў на, Та ма ра Аляк санд раў на —  

гэ та вяр тан не даб ра, якое я не ка лі ў жыц ці 

зра бі ла, — га во рыць Але на Іва наў на. — Па-

мя таю, ка лі яна ма ла дзень кай пта шач кай 

пры еха ла да нас у Ста рыя Да ро гі, га лоў ны 

ўрач не ха цеў браць яе — вель мі ма ла дзень-

кая. Я та ды як дру гі сак ра тар рай ка ма кам-

пар тыі па кла па ці ла ся, і яе афор мі лі. Ну так, 

у Чыр во ны Крыж. А што та кое Чыр во ны 

Крыж? Ні хто тол кам не ра зу меў, на вош та 

ён! А вось ця пер, ка лі ста ла ста рая і без да-

па мож ная, то зра зу ме ла: гэ та і ля чэн не, і 

до гляд, і па ра ды, і доб рыя ад но сі ны.

Па куль па да печ ная рас каз вае пра жыц-

цё, Та ма ра Аляк санд раў на шчы руе ва кол 

Але ны Іва наў ны. Ме рае тэм пе ра ту ру, ціск, 

уз ро вень цук ру і кіс ла ро ду ў кры ві, на маз-

вае хво рую на гу маз зю, за кап вае во чы...

А по тым ра дас на аб вя шчае па да печ най, 

што сён ня ў яе ўсе па каз чы кі ў нор ме. Жан-

чы ны за да во ле ны вы ні кам.

— Та ма ра ж мя не не толь кі ле чыць, — 

рап там ні бы та па сак рэ це га во рыць мне 

Але на Іва наў на. — Яна мя не на ву чы ла і ка ву 

смач ную піць, мне для ціс ку трэ ба. Я ра ней 

толь кі рас пу шчаль ную пі ла, а ця пер вось са-

праўд ную італь ян скую з ка вал кам чор на га 

ша ка ла ду. Гэ та ж та кая аса ло да!

З дру го га па коя па чуў ся бой га дзін ні ка. 

Та ма ра Аляк санд раў на па гля дзе ла на тэ ле-

фон — трэ ба іс ці. Па абя ца ла па да печ най 

вяр нуц ца ўве ча ры, і мы сыш лі. Жан чы на 

спя ша ла ся да шас ці дзе ся ці га до вай Тац ця-

ны Ге ор гі еў ны. Жан чы на год та му злег ла 

пас ля ін суль ту. Муж яшчэ не пан сі я нер, 

пра цуе. Дач ка пры хо дзіць, але не ве дае, як 

да па маг чы ля жа чай ма ці... Жан чы не ста на-

ві ла ся ўсё горш, па куль у жыц ці не з'я ві ла ся 

мі ла сэр ная сяст ра Чыр во на га Кры жа.

Дзве ры до ма ад чы не ны, гэ та зна чыць, 

нас ча ка лі. Мы іш лі на го лас Тац ця ны Ге ор-

гі еў ны па доў гім ка лі до ры і за ўва жы лі, як на 

кух ні кош ка кор міць сваё ка ця ня, пя шчот на 

пад цяг ва ю чы яго да ся бе. Гэ так жа пя шчот-

на нас су стрэ ла гас па ды ня до ма. Жан чы на 

ля жа ла на лож ку ў ма лень кім па кой чы ку 

і, уба чыў шы нас, ні бы та па цяг ну ла ся ўсім 

це лам у наш бок. Па клі ка ла мя не, каб рас-

ка заць, што яшчэ год та му яна ўво гу ле не 

ру ха ла ся, ля жа ла як «бер вя но». А ця пер 

вось згі нае ка ле ні, ва ру шыць на га мі, пры-

ўзні мае спі ну... На ву чы ла ся са ма па ды-

мац ца з да па мо гай спе цы яль най вя роў кі 

і ся дзець. Гэ тыя змя нен ні ад бы лі ся за год 

апе кі над ёй Та ма ры Аляк санд раў ны. Кож ны 

дзень тая ра бі ла спе цы яль нае прак ты ка ван-

не ЛФК з па да печ най, кла па ці ла ся аб ёй, 

уся ла ла над зею.

— Я са ма па пра фе сіі мед сяст ра, — пры-

зна ец ца Тац ця на Ге ор гі еў на. — Ні ко лі не 

ба чы ла та кіх лю дзей, як Та ма ра. На пі шы це 

пра яе — яна ж анёл. Ды ўво гу ле ў яе сям'я 

ўся та кая. Яны з му жам хо дзяць па го ра-

дзе ды да па ма га юць! Ду ма ла — маё жыц-

цё пас ля ін суль ту скон ча на. Але не! Ця пер 

ве ру, што бу ду ха дзіць. Як толь кі ўста ну, 

пач ну са ма ха дзіць па прад пры ем ствах, каб 

лю дзі не за бы ва лі ся пра Чыр во ны Крыж, 

ах вя ра ва лі. Пра гэ та не ду ма еш, па куль не 

су тык неш ся з бя дой.

Жан чы на ста ра ла ся і нам па ка заць свае 

да сяг нен ні. Вось па цяг ну ла за вя роў ку, пры-

вя за ную да сця ны, і се ла, вось ста ран на 

сціс кае па лец мі ла сэр най сяст ры і абедз ве 

за да во ле ны, што атры ма ла ся. Гля джу, як 

шчы ра ра ду ец ца Та ма ра пос пе хам сва ёй 

па да печ най, як не пры кмет на па праў ляе ёй 

коў дру, як аку рат на пры чэс вае ва ла сы, каб 

тая на фо та доб ра вы гля да ла. Зда ец ца, што 

пе рад та бой звы чай ныя сяб роў кі, ка лі б не 

ціcк, пад гуз ні кі, ма саж...

Сён ня та кія «сяб роў кі» ёсць у 1017 ча ла-

век, якія пра жы ва юць у Бе ла ру сі. З іх боль-

шасць — гэ та лю дзі, якім за 80 га доў. 

Адзі но кія, па жы лыя ці з ін ва лід нас цю, 

якія поў нас цю ці част ко ва стра ці лі здоль-

насць да са ма аб слу гоў ван ня і пе ра мя-

шчэн ня, з цяж кі мі хра ніч ны мі за хвор-

ван ня мі. Да па мо гу ў год атрым лі ва юць 

пры клад на 1,5 ты ся чы ча ла век. Усе 

ме ды цын скія мі ла сэр ныя сёст ры Чыр-

во на га Кры жа па ста ян на па вы ша юць 

свой пра фе сій ны ўзро вень не толь кі на 

кур сах па вы шэн ня ква лі фі ка цыі, але і на 

тэ ма тыч ных трэ нін гах і се мі на рах. Та ма-

ра Аляк санд раў на лі чыць, што ў ме ды ка-

са цы яль ную служ бу Чыр во на га Кры жа 

«Да па мо га» ідуць пра ца ваць не вы пад-

ко выя лю дзі. Яны на ват мо гуць не ўсве-

дам ляць, што па пры зван ні не звы чай-

ныя мед сёст ры, а ме на ві та мі ла сэр ныя. 

Гэ та ад бы ва ец ца ў пра цэ се ра бо ты. Так 

зда ры ла ся і з ёй, ка лі ста ла да гля даць 

сва іх пер шых па да печ ных — ін ва лі даў 

вай ны. Жан чы не ўда ло ся ад ра зу ўба чыць у 

іх «сва іх» і сэр цам ад чуць, што ім па трэб на, 

ча го ча ка юць, аб чым ма раць... Ме ды цын ская 

мі ла сэр ная сяст ра — гэ та лад жыц ця, які на-

ра джа ец ца ў глы бі ні сэр ца.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота Яна ХВЕДЧЫНА.
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Ка лі кло пат 
на тхняе жыць

Вяртанне дабра Алене Іванаўне.

Таццяна Георгіеўна ўжо навучылася самастойна садзіцца.


