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Не ба яц ца і быць 
пра сцей

— У ХХІ ста год дзі жан чы на не 

па він на ба віць увесь свой час ля 

плі ты. За мест та го каб зай мац ца 

са бой ці та там, яна ста іць на кух-

ні і раз вар вае ка бач кі, хоць мож на 

прос та ўзяць сло і чак дзі ця ча га 

хар ча ван ня і мі ні мі за ваць рас ход 

ча су. На ша за да ча ў хар ча ван-

ні — быць пра сцей. Па гля дзі це, як 

хар ча ва лі ся на шы прод кі і вы жы-

лі. Ка лі мы са мі па чы на ем ка лу-

пац ца ў «еш ках» (да баў кі з лі та-

рай Е. — Аўт.), то на вош та нам 

та ды дзяр жаў ныя струк ту ры? Ка-

лі пра дукт сер ты фі ка ва ны, то да-

вай це не бу дзем ра зум ні чаць. 

Ка лі ва ша дзі ця кі да ец ца на ежу 

з апе ты там, то хоць «еш кі», хоць 

«гмош кі» — усё пе ра тра віц ца.

Вы ка заў сваю дум ку док тар 

Ка ма роў скі і на конт паль ма ва га 

алею.

— На прык лад, паль ма вы 

алей: шкод на га ў ім ні чо га ня ма. 

Яго даў но вы ка рыс тоў ва юць у 

кан ды тар скай вы твор час ці — ён 

тан ны і зруч ны. І пра дук ты з яго 

ўтры ман нем тэ а рэ тыч на па він ны

каш та ваць у тры ра зы тан ней.

А яны каш ту юць столь кі ж, як 

прадукты са сме тан ко вым мас-

лам. Атрым лі ва ец ца, што на нас 

за раб ля юць гро шы. Як пра дукт 

гэ та аб са лют на звы чай ны рас-

лін ны алей, ён гэ так жа «шкод-

ны», як, ска жам, сла неч ні ка вы. 

Ад яго ёсць хі ба шко да пла не це 

Зям ля, па коль кі вы ся ка юц ца тра-

піч ныя ля сы. Але тэ а рэ тыч на — 

гэ та спо саб пра кар міць ча ла вец-

тва, і ма лоч ную су месь з яго 

ўтры ман нем мо жа ку піць той, у 

ка го ня ма срод каў на штось ці 

больш да ра гое.

Са мае га лоў нае — 
зда ро вы апе тыт

— Ён па ві нен быць не для 

атры ман ня за да валь нен ня ад 

ежы, а та му, што вы пра га ла да лі-

ся, і ва ша сіс тэ ма стра ва ван ня 

га то ва пе ра пра цоў ваць ежу. 

У страў ні ку ёсць страў ні ка вы сок, 

у пе ча ні ёсць жоўць, у пад страў-

ні ка вай за ло зе — пад страў ні ка вы 

сок, а ў кі шэч ні ку — сок кі шэч ні ка. 

Вы па елі — і ўсё па чы нае пра ца-

ваць. Ка лі хоць ней ка га кам па не-

нта не стае, вам не хо чац ца ес ці. 

Ка лі вы пры му ша е це дзі ця ес ці, а 

яно не хо ча, част ка ежы за ста ец-

ца не пе ра траў ле най.

Цу кер кі — ад на 
з са мых страш ных бед

— Цу кер кі — вы дат ны спо-

саб атры ман ня за да валь нен ня, 

а ў якас ці пра дук ту, дзе ёсць 

да дат ко вы цу кар, — гэ та ад на 

з са мых страш ных бед. Праб-

ле ма ХХІ ста год дзя — да дат ко-

вы цу кар. Ра ней дзе ці вяр та лі-

ся са шко лы да до му, кі да лі 

парт фель на пад ло гу і бег лі на 

ву лі цу гу ляць. Тры дзе ся ці год-

дзі та му я спа кой на ста віў ся да 

цук ру і не ба чыў у ім па гро зы. 

Ця пер жа, ка лі боль шую част ку 

ча су дзе ці ся дзяць за пар тай ці 

ў сва ім смарт фо не, у іх за ста-

ец ца ўсё менш маг чы мас цяў 

тра ціць энер гію. Ка лі ў дзі ця ці 

ня ма ліш няй ва гі, баць кі ар га-

ні за ва лі яму адэ кват ны лад 

жыц ця, ча му мы па він ны па-

збаў ляць яго за да валь нен ня? 

Ня хай есць цу кер кі, але ў ра-

зум ных ме жах.

Боль шасць со каў, якія мы 

ба чым на пры лаў ках на шых ма-

га зі наў, — так са ма не са мы ка-

рыс ны пра дукт, на дум ку 

ўра ча.

— Ча сам на со ках пі шуць: ад-

ноў ле ны, з пэў ным пра цэн там 

цук ро ва га сі ро пу. Пра та кі пра-

дукт за бы вай це, нар маль ны 

сок — толь кі на ту раль ны. У ідэа-

ле дзя цей лепш уво гу ле не па іць 

со ка мі, а да ваць цэль ныя фрук-

ты. Ці зва рыць кам пот з ра зы нак, 

ку ра гі з на ту раль ны мі пад са ла-

джаль ні ка мі.

Ці трэ ба са ліць ежу?
— Дзе цям пер ша га го да жыц-

ця са ліць ежу не трэ ба, да лей — 

не больш за адзін грам у су ткі. 

Спе цы яль на са лё ную ежу дзе-

цям да ваць не вар та. Дзі ця чыя 

ныр кі пра цу юць інакш. Пры гэ-

тым важ на ад роз ні ваць, гэ та ра-

за вая ак цыя ці сіс тэ ма? Ка лі 

баць ка кож ны дзень ся дзіць пе-

рад тэ ле ві за рам з чып са мі ў ру-

ках, а по бач дзі ця, гэ та ні ку ды не 

вар та.

Су тач ная нор ма ва ды
— Ёсць та кое па няц це, як фі-

зі я ла гіч ныя па трэ бы. Вель мі важ-

на, каб гэ та бы лі па трэ бы дзі ця ці, 

а не ма мы. Ка лі дзі ця хо ча піць, 

важ на ад роз ні ваць, у яго сма га 

ці ён хо ча атры маць за да валь-

нен не ад пра цэ су піц ця. Ка лі ён 

хо ча піць, ён п'е ва ду. Ка лі хо ча 

за да валь нен ня — па тра буе са-

лод кай га зі роў кі. За раз ды е то ла-

гі ву чаць вы пі ваць нас па два 

літ ры ва ды ў дзень. Мы губ ля ем 

вя лі кую коль касць вад ка сці, па-

ста ян на зна хо дзя чы ся ў су хім 

па вет ры. Каб быць пры го жы мі і 

све жы мі, трэ ба шмат піць. Але 

ні хто не ка жа пра тое, што вар та 

пад трым лі ваць ап ты маль ную 

віль гот насць па вет ра! Гэ та не аб-

ход на зра біць куль ту рай на цыі. 

Спа чат ку мы ды ха ем су хім цёп-

лым па вет рам з-за ацяп ляль на га 

се зо на, а по тым су хім і ха лод-

ным, але ўжо з-за кан ды цы я не-

ра. Та му, на пэў на, за мест та го 

каб за лі ваць ся бе вад ка сцю, 

лепш на быць увіль гат няль нік па-

вет ра.

Ці па трэб ны рэ жым 
хар ча ван ня?

— Ад куль узя ло ся па няц це 

«рэ жым»? Гэ та спро ба адап та-

ваць дзі ця да па трэб да рос лых і 

да вы ка нан ня са цы яль ных функ-

цый. Вя лі кі фі зі ё лаг Паў лаў кар-

міў са ба ку ў адзін і той жа час — 

і ў па трэб ны мо мант у яе вы пра-

цоў ваў ся страў ні ка вы сок і да па-

ма гаў пе ра пра цоў ваць ежу. Але 

нам не трэ ба да па ма гаць дзе цям 

пе ра траў лі ваць ежу, трэ ба са-

чыць за тым, каб яны не пе ра яда-

лі. Я ба чу праб ле му ў тым, каб 

хар ча вац ца стро га па га дзі нах: 

дзі ця спа чат ку пры вы кае ес ці ў 

стро га вы зна ча ны час, а по тым 

вы рас тае і пра пус кае пры ёмы 

ежы з-за ву чо бы, спраў і ін ша га. 

Ад сюль усе гэ тыя сту дэнц кія 

гаст ры ты.

Пра БА Ды і ві та мі ны
Док тар Ка ма роў скі ад зна чыў, 

што па зі цыя ме ды цы ны ў гэ тым 

пы тан ні та кая: ад да ваць пе ра ва-

гу паў на цэн на му і раз на стай на му 

хар ча ван ню за мест пры ёму ві та-

мі наў. Ад нак бы ва юць роз ныя 

сі ту а цыі, ка лі трэ ба ўліч ваць кан-

крэт ныя вы пад кі і асаб лі вас ці клі-

ма ту. На прык лад, ве ге та ры ян-

цам па трэб ны ві та мін В
12

 і жа ле-

за, тым, хто пла нуе ця жар-

насць, — фо лі е вая кіс ла та, а 

лю дзям з ёда дэ фі цыт ных рэ гі ё-

наў дзе-не будзь на Ура ле і ў Кар-

па тах, ад па вед на, ёд. Так што не 

бы вае ўні вер саль ных да ба вак.

Ці ка рыс ныя 
экап ра дук ты?

Яшчэ ад ну мод ную тэ му сён-

няш ня га дня — экап ра дук ты — 

за кра нуў Яў ген Ка ма роў скі.

— Ка лі вы твор цы пры трым лі-

ва юц ца су час ных тэх на ло гій, ні-

чо га шкод на га вы не ку пі це ў 

ма га зі нах. Зра зу ме ла, што ёсць 

пэў ныя ню ан сы, але кры тыч на-

га — ні чо га. Усё роў на на пер-

шым пла не за ста ец ца ваш апе-

тыт і жыц цё вы то нус. А ар га ніч-

ныя пра дук ты, вы ра шча ныя на 

гле бе з вя лі кай коль кас цю гною, 

ма юць вы со кую кан цэнт ра цыю 

кі шэч ных па ла чак, у 20 ра зоў 

боль шую ры зы ку саль ма не лё зу 

і ін ша га. Тут свае скла да нас ці, 

та му га лоў нае — не пе ра гі наць 

пал ку.

Якое мя са вы браць?
Док тар Ка ма роў скі ад зна чыў, 

што тып мя са — яла ві чы на, сві-

ні на, ку ра ці на ці тру ся ці на — не 

мае зна чэн ня.

— Са мае ка рыс нае мя са — 

све жае і доб ра тэр міч на апра ца-

ва нае. Мя са, на якое дзі ця кі да-

ец ца з кры кам: «Дай це яшчэ!»

На пры кан цы ў док та ра спы та-

лі і пра пры шчэп кі.

— Пры шчэп кі — так. Я, мае 

дзе ці, уну кі, сям'я, су пра цоў ні кі 

клі ні кі — усе пры шчэп ле ныя.

220 ты сяч
до ла раў — 
ад ура да Япо ніі
Бе ла рус кія баль ні цы атры ма юць 
да па мо гу на на быц цё 
ды яг нас тыч на га аб ста ля ван ня

Больш за 220 ты сяч до ла раў атры ма юць сё ле та бе-

 ла рус кія ўста но вы ахо вы зда роўя ад ура да Япо ніі 

ў ме жах гран та вай да па мо гі лю дзям, якія па цяр пе лі 

ад ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС. Дзя ку ю чы 

гэ тым срод кам у баль ні цах з'я віц ца но вае ды яг нас-

тыч нае аб ста ля ван не.

У пры ват нас ці, Го мель скі аб лас ны ды яг нас тыч ны ме-

ды ка-ге не тыч ны цэнтр з кан суль та цы яй «Шлюб і сям'я» 

змо жа за ку піць каль пас коп кош там больш за 78,7 ты ся-

чы до ла раў. Гро дзен ская аб лас ная ін фек цый ная клі ніч ная 

баль ні ца атры мае грант на су му 79,5 ты ся чы до ла раў на 

за куп ку апа ра та УГД. Га рад ская клі ніч ная баль ні ца хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі Грод на змо жа на быць апа рат 

УГД і бран хас коп на су му 67,9 ты ся чы до ла раў. Агуль ная 

су ма вы дзе ле ных срод каў скла дзе 226 219 до ла раў. Ва 

ўра чыс тай цы ры мо ніі пад пі сан ня грант-кант рак таў узяў 

удзел Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Япо ніі ў Рэс пуб-

лі цы Бе ла русь Хі ро кі Та ку на га, прад стаў ні кі Дэ парт амен-

та па гу ма ні тар най дзей нас ці Упраў лен ня спраў Прэ зі-

дэн та, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, кі раў ні кі ме ду ста-

ноў.

Пра гра му «Ка ра ні тра вы — гран та вая да па мо га для 

пра ек таў па за бес пя чэн ні бяс пе кі ча ла ве ка» ўрад Япо ніі 

рэа лі зуе ў Бе ла ру сі з 2004 го да. За гэ ты час уста но вам 

ахо вы зда роўя вы дзе ле на больш за 4 міль ё ны до ла раў. 

Пра гра ма скі ра ва на на пра ек ты ў сфе ры ахо вы зда роўя, 

аду ка цыі, сель скай гас па дар кі і ін ша га. Гран та вая да па мо-

га пра ду гледж вае вы дат коў ван не срод каў на за куп ку аб-

ста ля ван ня і асна шчэн не ўста ноў.

Ня гле дзя чы на тое што ўсе ра ней рэа лі за ва ныя пра ек-

 ты ад но сі лі ся да ўста ноў ахо вы зда роўя, пра ек ты ў ін шых 

га лі нах так са ма мо гуць удзель ні чаць у кон кур се. За яў кі на 

ўдзел у пра гра ме па соль ства Япо ніі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

пры мае з 1 сту дзе ня па 31 жніў ня, кан суль та цыі па пы тан нях 

удзе лу ажыц цяў ля юц ца па ста ян на.

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў

«Па гля дзі це, як елі на шы прод кі. І вы жы лі»
Док тар Ка ма роў скі даў па ра ды на конт хар ча ван ня і не толь кі

На ўрачыстым вечары бы лыя су-

пра цоў ні кі, якія ад да лі ўста но ве вя лі-

кую част ку ся бе, на за вуць та кія цёп-

лыя су стрэ чы з вы ха ван ца мі і іх баць-

ка мі са май вя лі кай ра дас цю ў сва ёй 

ра бо це. Баць кі і дзе ці су стрэ нуц ца са 

сва і мі доб ры мі сяб ра мі, з які мі пры 

ін шых умо вах, на пэў на, ні ко лі і не па-

зна ё мі лі ся б. І ска рыс та юц ца гэ тай, 

ба дай, адзі най маг чы мас цю «вы ха ду 

ў свет». У пры ват нас ці, дзе ці на пля-

цоў цы, прад стаў ле най ста ліч ным атэ-

лем «Ма ры от», па ве ся ляц ца ад ду-

шы. Сяб ры і спон са ры хос пі са пад ні-

муц ца на сцэ ну, каб чар го вы раз у 

важ ны мо мант быць по бач. А Ган на 

Гар ча ко ва ра зам з ка лек ты вам атры-

мае па да рун кі і він ша ван ні, каб заўт-

ра, пе ра гар нуў шы чар го вую свя точ-

ную ста рон ку, зноў вяр нуц ца да сва-

ёй паў ся дзён най мі сіі — пра сіць і 

да маў ляц ца, бу да ваць і ства раць, да-

па ма гаць і вы ра тоў ваць, кож ную хві-

лі ну быць на су вя зі і ў га тоў нас ці ад-

гук нуц ца на чу жую бя ду.

Не коль кас цю 
хво рых, а якас цю 
іх жыц ця

Што год тром з па ло вай сот ням 

дзя цей і іх сем' ям па ўсёй кра і не Бе-

ла рус кі дзі ця чы хос піс аказ вае да па-

мо гу — ме ды цын скую, са цы яль ную, 

псі ха ла гіч ную. За чвэрць ста год дзя 

праз яго прай шло больш за 8,5 ты ся-

чы дзя цей. Але жыц цё дзі ця ча га хос-

пі са — не ў ліч бах, гэ та не ўста но ва, 

дзе стэ рэа тып нае мыс лен не ма люе 

лож кі з хво ры мі. Гэ та пэў ная фі ла со-

фія, што не стам ля ец ца паў та раць 

Ган на Гар ча ко ва:

— Па лі ятыў — гэ та не коль касць 

хво рых, а якасць іх жыц ця. За гэ ты 

час мы да па маг лі мно гім, але я не 

ха чу бра ві ра ваць ліч ба мі. За 25 га-

доў у нас у кра і не ство ра на сіс тэ ма 

па лі ятыў най да па мо гі. І гэ та на ша 

да сяг нен не. Усе на шы пер шыя ўра-

чы на па чат ку бы лі па за штат ны мі 

спе цы я ліс та мі. Але нам уда ло ся 

ства рыць сіс тэ му, і па куль па ўзроў-

ні ар га ні за цыі Бе ла русь ні хто не да-

гнаў. Ра сія нас пе ра сяг ну ла па маш-

таб нас ці, Укра і на ро біць пэў ныя кро-

 кі, але па сіс тэм нас ці — ні хто. 

У кож ным рэ гі ё не пра цу юць спе цы я-

ліс ты, і па лі ятыў ную да па мо гу мо жа 

атры маць лю бое дзі ця. Гэ та тое, да 

ча го мы імк ну лі ся.

Сён ня ў шта це Бе ла рус ка га дзі ця-

ча га хос пі са пра цу юць вы яз ныя ка-

ман ды, якія аказ ва юць да па мо гу ў 

рэ гі ё нах. У ста лі цы пад апе кай уста-

но вы за ста ло ся ўся го 32 сям'і, ка лі 

ра ней іх бы ло ка ля 150. Сён ня ў Мін-

ску з'я ві лі ся па лі ятыў ныя ка бі не ты, 

дзе та кія дзе ці атрым лі ва юць да па-

 мо гу. А хос піс прый шоў у рэ гі ё ны. 

І зра біў ак цэнт на па лі ятыў ную абі лі-

та цыю, скі ра ва ную на тое, каб на ву-

чыць баць коў што дзён на му до гля ду 

і да па мо зе дзі ця ці. Ме на ві та та кі па-

ды ход дзей ні чае ў кра і нах За ход няй 

Еў ро пы.

Яшчэ ад ным да сяг нен нем кі раў нік 

хос пі са на зы вае сваю ка ман ду. 

Чвэрць ста год дзя та му хос піс па чы-

наў ся з ва лан цё раў і не вя лі кай гру пы 

эн ту зі яс таў. Сён ня ў шта це ўста но вы 

больш за два дзя сят кі су пра цоў ні-

каў — са праўд ных пра-

фе сі я на лаў, якія прай шлі 

пад рых тоў ку ў тым лі ку і 

за мя жой.

— Мы на ву чы лі ся ка-

заць «так» і мы на ву чы-

лі ся ка заць «не». І гэ та 

ад на з пры кмет пра фе сі я -

на ліз му — ад мо віць, ка лі 

з тых ці ін шых пры чын 

мы не мо жам неш та зра-

біць. Я люб лю сваю ка-

ман ду, і без яе я — ні-

хто, — пад крэс лі ла Ган на 

Гар ча ко ва.

Ан ка ло гія — 
гэ та заў сё ды 
страх. 
Важ на яго 
пе ра адо лець

Но вая пра гра ма дзі-

ця ча га хос пі са — «Ма ла-

дыя да рос лыя», якую 

па ча лі рэа лі зоў ваць ле-

тась пры пад трым цы 

пры ват на га спон са ра. Яна па дзе ле на 

на дзве част кі: на хво рых з ан ка ла-

гіч ны мі і ін шы мі хва ро ба мі да 40 га-

доў. Ган на Ге ор гі еў на пры зна ец ца, 

што ра бо та з не ан ка ла гіч ны мі хво ры-

мі ру ха ец ца хут чэй. А вось тым, хто 

мае ды яг наз «рак», прый сці ў хос піс 

пе ра шка джае страх. І пад крэс лі вае, 

што ў ад роз нен не ад да рос ла га хос-

пі са, які ства раў ся для да па мо гі па-

цы ен там у кан цы жыц ця, у дзі ця ча га 

ін шыя мэ ты. Тут да па мо гуць спра віц-

ца з хва ро бай.

— Пра гра ма «Ма ла дыя да рос-

лыя» — гэ та на ша бу ду чае, бо ў пэў-

ны мо мант мы ад чу лі, што пе ра ход 

ад дзі ця ча га ўзрос ту да да рос ла га — 

гэ та без дань, ка лі ча ла век аказ ва ец-

ца рап там сам-на сам з хва ро бай. 

Ан ка ло гія — гэ та заў сё ды страх. Мы 

пла ну ем браць хво рых з са ма га па-

чат ку, як толь кі ста віц ца не спры яль-

ны ды яг наз. І мы хо чам да па маг чы 

лю дзям вы ле чыц ца. Атры маць ан ка-

ла гіч ны ды яг наз у 28—30 га доў — гэ-

та вель мі цяж ка. Лю дзі, у якіх склад-

ва ла ся жыц цё, су тык нуў шы ся з ра-

кам, атрым лі ва юць най мац ней шы 

шок. Мы ву чым іх не ба яц ца. Бо 

страх — гэ та энер гія, якую ар га нізм 

рас хо дуе за мест та го, каб зма гац ца 

з хва ро бай. Мно гія ўра чы па куль са мі 

не ра зу ме юць, на вош та па цы ен там 

пры хо дзіць у хос піс, — яны ж і так бу-

дуць ля чыц ца. Але пад крэс лю — мы 

да па мо жам ля чыц ца. У нас гру пы 

ўза е ма да па мо гі, су стрэ чы з псі хо ла-

га мі, ды е то ла га мі, ме ды ка мі — усё, 

што да па мо жа зняць страх і стрэс і 

зма гац ца.

Сяб ры па ня шчас ці
Ся род не каль кіх дзя сят каў па да-

печ ных дзі ця ча га хос пі са — 11-га до-

вая Мар га ры та з цяж кім ге не тыч ным 

за хвор ван нем, пад па тра на там уста-

но вы дзяў чын ка з са ма га на ра джэн-

ня.

— Вель мі ра дас на ба чыць зна ё-

мыя тва ры — і су пра цоў ні каў хос пі са, 

і тых, з кім мы ста лі «сяб ра мі па ня-

шчас ці», — ка жа ма ма Мар га ры ты 

На тал ля. — На ша зна ём ства па ча ло-

ся 10 га доў та му. Хос піс — тая адзі-

ная ар га ні за цыя, якая су пра ва джа ла 

нас з са мых пер шых дзён. Мы ка рыс-

та ем ся мно гі мі яе па слу га мі. Гэ та 

най перш ме ды цын скія пра гра мы. 

Нам да па ма га юць рас ход ны мі ма тэ-

ры я ла мі, гаст рас то ма мі, сур вэт ка мі, 

ле ка мі. Гэ та і пра гра ма са цы яль най 

пе рад ыш кі, ка лі дзі ця мож на па кі нуць 

у ста цы я на ры, і яно атры мае пра фе-

сій ны до гляд, а са мо му пад ля чыц ца 

ў баль ні цы ці па ехаць па спра вах. Для 

нас вель мі важ ная пра гра ма лет ня га 

ад па чын ку ў ла ге ры «Бу сел», ку ды 

на два тыд ні ў год мы пры яз джа ем 

усёй сям' ёй. Та кіх цяж кіх дзя цей 

больш ні ку ды не пры ма юць — ні ў 

са на то рыі, ні ў азда раў лен чыя ла ге-

ры, та му гэ та вый сце для нас.

Та кое не за бы ва ец ца
Люд мі ла Іва наў на Цы га но ва —

мед сяст ра, у хос пі се ад пра ца ва ла 

25 га доў. Зу сім ня даў на вый шла на 

за слу жа ны ад па чы нак. Жан чы на па-

дзя лі ла ся асаб лі вас ця мі ня прос тай 

ра бо ты ў хос пі се.

— Та кое ні ко лі не за бу дзец ца. Бо 

кож ны дзень быў не па доб ны на па-

пя рэд ні, а ча сам зда ра лі ся і бяс сон-

ныя но чы, ка лі пе ра жы ва еш за дзі ця. 

Я пра ца ва ла з мо ман ту ад крыц ця 

хос пі са Ган най Ге ор гі еў най. Спа чат ку 

бы ла адзі най на ўсю ўста но ву мед-

сяст рой. Ву чы ла ся са ма і мя не ву чы-

лі, пас ля ўжо я пе ра да ва-

ла свой во пыт мно гім. 

Мне да гэ туль тэ ле фа ну-

юць мае «ста рыя» па цы-

ен ты, мы з імі су стра ка-

ем ся. Як ні дзіў на, мя не 

ўсе па мя та юць. Гэ та до-

ра га каш туе, ка лі ця бе 

ўспа мі на юць доб рым 

сло вам. Спа чат ку я за-

піс ва ла ім ёны ўсіх сва іх 

па цы ен таў, по тым кі ну ла 

гэ та: ад чу ла, што яны 

ўсе ў ма ёй па мя ці, што б 

ні зда ры ла ся, яны ўсе 

ўсё роў на са мной. Я 

ўвесь го рад ве даю па 

тых мес цах, дзе жы вуць 

«мае» дзе ці, а з ка ман-

дай мы аб' ез дзі лі ўсю Бе-

ла русь. Са мае пры ем-

нае — ка лі на та кіх су-

стрэ чах ця бе ра ды ба-

чыць. Дзе ці, на ват хво-

рыя, ад чу ва юць, як ты да 

іх ста віш ся. Ка лі ёсць 

ней кі фальш, яны не 

пры муць ця бе. Та му ў ра бо це важ ная 

шчы расць, тут нель га схлу сіць.

Да рэ чы, ка лек тыў хос пі са зра біў 

аса біс ты па да ру нак Ган не Гар ча ко-

вай, па пра ве на зваў шы яе «Ка лум-

бам дзі ця ча га па лі яты ву ў Бе ла ру сі». 

Ім стаў сім вал па лі ятыў най да па мо гі 

ва ўсім све це — смоўж, які мае пан-

цыр, а та му лі чыц ца, што ён ні ко лі не 

па мі рае. Упры го жан не руч ной ра бо-

ты вы ка на на з се раб ра з ка мя ня мі 

цыр ко ну.

Сё ле та за ак тыў ную дзей насць у 

гу ма ні тар най сфе ры, сцвяр джэн не 

ідэй ча ла ве ка люб ства і мі ла сэр нас ці, 

за ўклад у ства рэн не на цы я наль най 

сіс тэ мы дзі ця чай па лі ятыў най ме ды-

цын скай да па мо гі, бу даў ніц тва на 

даб ра чын най асно ве і ар га ні за цыю 

ра бо ты Бе ла рус ка га дзі ця ча га хос пі-

са ка лек тыў уда сто е ны прэ міі «За 

ду хоў нае ад ра джэн не».

— Для гіс то рыі 25 га доў — ім гнен-

не. Але мы пра жы лі яго пра віль на. 

Пе ра адоль ва лі цяж кас ці, спаз на ва лі 

штось ці но вае. Дзя куй на шым спон-

са рам — у нас у кра і не вель мі шмат 

шчод рых, не раў на душ ных лю дзей. 

Дзя куй на шым ва лан цё рам і за меж-

ным сяб рам, якія ву чы лі і да па ма га-

лі, — рэ зю ма ва ла стар шы ня Апя кун-

ска га са ве та Бе ла рус ка га дзі ця ча га 

хос пі са Воль га КА БЯ КО ВА.

Свя та за вяр шы ла ся, не су мнен на, 

па кі нуў шы цёп лыя ўспа мі ны ў дзя цей 

і сяб роў дзі ця ча га хос пі са. І ўжо сён-

ня яго су пра цоў ні кі на сва іх мес цах — 

там, дзе ка мусь ці на шмат ця жэй, чым 

мно гім з нас, там, дзе тэр мі но ва па-

тра бу юц ца іх ве ды, во пыт і пра фе сі я-

 на лізм.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ці та кі шкод ны на са май спра ве 

паль ма вы алей і ці не пе ра боль ша на 

сён ня ка рысць экап ра дук таў? Ча му 

цу кер кі (ды і ін шыя кан ды тар скія 

вы ра бы) — вя лі кае зло? Якое мя са 

на са май спра ве для нас ка рыс нае? 

Ці доб ра ес ці па га дзі нах і да ча го 

трэ ба імк нуц ца ў хар ча ван ні? 

Зна ка мі ты ўкра ін скі пе ды ятр Яў ген 

КА МА РОЎ СКІ, які прак ты куе з 1983 

го да (яго аў ды то рыя ў са цы яль ных 

сет ках на ліч вае 10 міль ё наў), на ве даў 

Бе ла русь і на вя лі кай лек цыі ад ка заў 

на пы тан ні пра зда ро вае хар ча ван не.

«ДЗЯ КУЙ, ШТО НЕ ДА ЯЦЕ ЎПА СЦІ»
БЕ ЛА РУС КІ ДЗІ ЦЯ ЧЫ ХОС ПІС АД ЗНА ЧЫЎ 25-ГОД ДЗЕ

«Дзя куй, што су пра ва джа е це нас і на шых дзя цей 

на пра ця гу іх ка рот ка га жыц ця. Дзя куй, што, ка лі мы ста ім 

на краі без да ні, вы ста і це по бач з на мі і не да яце ўпа сці. 

25 га доў ва шай пра цы — гэ та так ма ла, але для мно гіх 

баць коў гэ та вель мі шмат», — та кія сло вы са сцэ ны 

ад ра са ва лі баць кі па цы ен таў Бе ла рус ка га дзі ця ча га 

хос пі са, у тым лі ку і тых, што пай шлі з жыц ця, ды рэк та ру 

Ган не ГАР ЧА КО ВАЙ. 11 ліс та па да споў ні ла ся роў на 

чвэрць ста год дзя з та го дня, як гэ та ўста но ва па ча ла 

бяс плат на да па ма гаць дзе цям, жыц цё якіх аб ме жа ва на 

цяж кі мі і не вы леч ны мі хва ро ба мі, і іх сем' ям. Пры сут ныя 

ха ва лі слё зы, якія так не да рэ чы з'яў ля лі ся ў раз гар 

свя та. Не да рэ чы, бо са мо свя та — юбі лей Бе ла рус ка га 

дзі ця ча га хос пі са — усё ж пра жыц цё.

Дзе ля жыц цяДзе ля жыц ця

Ган на ГАР ЧА КО ВА.

Люд мі ла ЦЫ ГА НО ВА.

На тал ля, ма ма пацыенткі хоспіса.


