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Спа чат ку 
скла да на, 
по тым 
пры вы ка еш

Афі цый на Іван Ба ха рэ-

віч прак ты куе з 12 дня да 

7 ве ча ра. Усё ро біць адзін. 

Ка жа, што хо ча знай сці та-

ко га па моч ні ка, які ў пла не 

да па мо гі жы вё лам бу дзе 

па доб ны да яго, бу дзе не-

абы яка ва ста віц ца да ча ты-

рох но гіх па цы ен таў.

Ця пер ра ён ны ве тэ ры-

нар ле чыць у асноў ным 

ка тоў, са бак, па пу га яў, ха-

мя коў, ча ра пах. Су стра ка-

юц ца, праў да, змеі, ва ра-

ны, на ват кра ка дзі лы, але 

ім, як ка жа сам док тар, ён 

мо жа толь кі вяр нуць знеш-

насць — вы ле чыць пе ра-

лом. А вось унут ра ны мі 

хва ро ба мі рэп ты лій лепш 

зай мац ца пра фе сі я на лам з 

заа пар каў.

Ра ней у прак ты цы док та-

ра бы ло больш буй ных ра га-

тых жы вёл, ад нак з ча сам 

у пры ват ных ула дан нях іх 

ро біц ца ўсё ме ней.

— Аг ра га рад кі па сту по ва 

па глы на юць сель ска гас па-

дар чы кі ру нак жы вё ла га-

доў лі са свін ня мі, авеч ка мі, 

ка ро ва мі, ко за мі, конь мі. Ця-

пер лю дзі больш тры ма юць 

ка тоў ды са бак, каб бы ло 

ка го пры ла шчыць. Асаб лі ва 

ка лі дзе ці ўжо раз' еха лі ся з 

род най ха ты, — ка жа Іван 

Ба ха рэ віч.

Док тар па ды хо дзіць да 

ля чэн ня не прос та сум лен-

на, а з пэў най фі ла со фі яй. 

Ён ні ко лі не зро біць жы вё ле 

аборт, ка лі гэ та не па трэб на, 

і тым больш не ўсы піць яе 

толь кі та му, што яна ста рая 

і ля чыць доў га ды цяж ка. 

На ват да каст ра цыі ста віц-

ца не га тыў на і ра іць гэ та га 

не ра біць:

— У жы вё лы мя ня ец ца 

гар ма наль ны ба ланс, яна 

ста но віц ца флег ма тыч ная, 

па чы нае таў сцець — ад сюль 

дыя бет, праб ле мы з ныр ка-

мі. Ад ным сло вам, вы за пус-

ка е це па ско ра ны лі чыль нік 

яе жыц ця.

Док тар ка жа, што даў но 

ўжо ады шоў ад по лас це-

вых апе ра цый. Стэ ры лі зуе 

праз ла па ра та мію і да вёў 

апе ра цыю да дас ка на лас ці: 

менш траў ма тыз му, лепш 

за жы вае. Пра цэ ду ра та кім 

чы нам па да ра жэ ла, ад нак 

гэ та та го вар та, бо жы вё ла 

ачу няе хут чэй. Хоць па вяз кі 

ён ра іць не зды маць тыд ні 

тры.

— Ча му да па ма гаю па-

за ме жа мі пра цоў на га ча-

су? На пэў на, у мя не та кі 

ма раль ны па ды ход. Вось 

уя ві це, у лю дзей вы хад-

ны. А з ва шым га да ван цам 

неш та зда ры ла ся па да ро-

зе ці па пры ез дзе ў вёс ку. 

Ле там жа шмат хто жы вёл 

з са бой бя рэ, і на ўчаст ках 

па чы на юц ца «між усо бі цы» 

па між ту тэй шы мі і га рад-

скі мі. І вось вяс ко вы са ба-

ка ку сае прыезджага. Што 

ра біць? Бы ва юць мо ман ты, 

ка лі ў Мінск ужо прос та не 

да е дзеш. У гас па да ра го ра, 

і ад мах нуц ца ад яго ні па 

якіх за ко нах нель га. Трэ ба 

пай сці на су страч. Спа чат ку 

гэ та скла да на, пас ля пры вы-

ка еш, а яшчэ паз ней ра зу-

ме еш, што ін шых ва ры ян таў 

прос та ня ма.

Ін шая рэч, ка лі лю дзі тэ-

ле фа ну юць у тры га дзі ны 

но чы і пы та юц ца: ча му гэ та ў 

май го ка та ней кая пля мін ка 

з'я ві ла ся? Па доб ных зван-

коў да ве тэ ры на ра ма са.

— За кры ты пе ра лом мо-

жа па ча каць да ра ні цы, бо 

та кая апе ра цыя за па тра буе 

дзве-тры га дзі ны. Ка лі пе-

ра лом ад кры ты ці жы вё лу 

па ку са лі, яна ад не куль зва-

лі ла ся, не мо жа на ра дзіць — 

та ды я еду да па ма гаць, — 

ка жа ён. — Бы вае, што ад-

клю чаю тэ ле фон, ка лі ад чу-

ваю, што ста міў ся на столь кі, 

што не за га ра мі нер во вы 

зрыў і, ка лі не па сплю спа-

кой на 5-6 га дзін, да вя дзец-

ца ра та ваць мя не.

Па ля чыц ца, 
па сва рыц ца 
ці... па га ва рыць

Раз ба га цець на ве тэ ры-

нар най спра ве ў ра ён ных 

цэнт рах не маг чы ма, лі чыць 

Іван Ба ха рэ віч, бо лю дзей, 

якія ма юць га да ван цаў, 

кла по цяц ца пра іх, во зяць 

на пры шчэп кі і ін шыя пра-

цэ ду ры, зу сім ма ла. Ха ця 

ца на ў ра ён на га ве тэ ры на-

ра ў па раў на нні са ста лі цай 

знач на мен шая, для мно гіх 

мяс цо вых яна так са ма вы-

со кая.

— Але за да во ле ны тым, 

што за раб ляю. Мне ха пае на 

бен зін, адзен не, ежу, а што 

яшчэ трэ ба? Ка лі ча ла ве ку 

кам форт на ў сва ім све це, ён 

бу дзе доб ры да ін шых. А ча-

ла век у злос ці не мо жа ра-

біць ні чо га доб ра га, ён ужо ў 

пек ле, яго ўсё на во кал раз-

драж няе і злуе.

Ёсць лю дзі, якія пры хо-

дзяць прос та па сва рыц ца. 

Па чы на еш з імі га ва рыць, 

а яны ста яць на сва ім, бо 

вы чы та лі ў ін тэр нэ це «пра-

віль ны» ды яг наз свай го га-

да ван ца.

— Я ста ра юся не браць 

гро шы ў та кіх, бо яны не пры-

ня суць ка рыс ці, — заўва жае 

су раз моў ца.

Час та лю дзі за ста юц ца 

він ныя ве тэ ры на ру. Пас ля 

за бы ва юц ца ад даць гро шы 

ці прос та вы ра ша юць та-

кім чы нам сэ ка но міць. Іван 

Ба ха рэ віч не крыў дуе. Ён 

ве дае, што доўг вер нец ца 

да яго ней кім ін шым шля-

хам. А вось той, хто ві нен, 

аба вяз ко ва атры мае ад лё-

су ней кі не га тыў, толь кі не 

зра зу мее, ча му. Так пра цуе 

за кон за ха ван ня энер гіі, 

упэў не ны Ба ха рэ віч, і ста-

ра ец ца абы хо дзіц ца па-люд-

ску з усі мі.

Не як па зва ніў муж чы на з 

Мін ска, па пы таў ся, ці мож на 

праз дзве га дзі ны пры вез-

ці са ба ку на стэ ры лі за цыю. 

Док тар па га дзіў ся, пра апе-

ры ра ваў, а той вяр нуў ся па 

га да ван ца і ка жа: «Я за га-

дзя за пі саў ся на апе ра цыю 

ў ста ліч ную клі ні ку, пры ехаў, 

а мне ска за лі ча каць тры га-

дзі ны, бо спат рэ бі ла ся «хут-

кая»... Я на бен зін да вас і 

на апе ра цыю гро шы па тра-

ціў — і за стаў ся ў плю се. На 

эк скур сію з дач кой сха дзіў 

і ў ча се амаль вый граў», 

ус па мі нае вы па дак ве тэ ры-

нар.

А яшчэ бы ва юць клі ен ты, 

якім прос та па га ва рыць ня-

ма з кім. Жан чы на га доў 70 

ад ной чы вы клі ка ла ве тэ-

ры на ра да хво рай ка ро вы, 

а са ма з ім «за жыц цё» хві-

лін со рак пра га ва ры ла. Ка лі 

ма на лог ба бу лі скон чыў ся, 

док тар ка жа: «Ну, да вай це 

ка ро ву ля чыць». «Ды ха ле ра 

з той ка ро вай. Коль кі я вам 

ві на ва тая?» — чуе ў ад каз. 

За пла ці ла яна як за пры ём і 

за да во ле ная за ста ла ся, аж 

тва рам па свят ле ла. А ве тэ-

ры нар да гэ туль не ве дае, ці 

ёсць у яе ка ро ва. Так што 

ўся ля кае бы вае.

Боль шасць гас па да роў 

ад каз ныя, ад нак ёсць тыя, 

хто ча мусь ці хлусіць пра 

стан га да ван ца.

— Пры во зяць, на прык-

лад, ката і ка жуць, што зуб 

яму ба ліць, а ты агля да еш 

жывёлу і ба чыш, што яна аб 

неш та ўда рыла ся. І не есць 

ме на ві та та му, што ёй ба-

ліць ад уда ру, а зуб тут ні 

пры чым.

За па ра ле ле ныя 
ды яг на зы

У ка бі нет ува хо дзіць Ла-

ры са з На ва груд ка, якая ўжо 

сем га доў ле чыць у ве тэ ры-

на ра свай го са ба ку. Яна 

пры еха ла на так сі на агляд.

— Ця пер мы гры жу па-

зван ко вую ле чым, док тар 

да па ма гае, ра туе. Ён са мы 

леп шы ў ра ё не, а мо жа, і ў 

воб лас ці. І да до му да нас 

пры яз джае, ка лі трэ ба, і па-

зва ніць яму мож на заўж ды. 

Шмат у яго пры хіль ні каў, ве-

даю па сет цы «Ад на клас ні-

кі», — усмі ха ец ца жан чы на.

Пры ём зай мае не каль кі 

хві лін. Яна дзя куе і раз віт ва-

ец ца, абя цае да слаць здым-

кі га да ван ца.

— Гэ ты чы ху а хуа мі ну лы 

раз ледзь ве ха дзіў, а зараз 

ужо на ла пах ста іць. Вось 

гэ та здо ра ва! Ця пер трэ ба 

да ля чыць, каб ён па бег, — 

ка мен туе стан па цы ен та 

док тар.

Да рэ чы, зо а па цы ен ты 

па ку ту юць амаль на тыя ж 

хва ро бы, што і лю дзі. Гэ та 

пра ва ку ец ца і эка ло гі яй, 

і карм лен нем жы вёл.

— Апош нія тры га ды 

ста ла вель мі шмат но ва-

ўтва рэн няў, якія рас туць 

на ткан ках, дзе іх уво гу ле 

не мо жа быць. І раз ві ва юц-

ца на столь кі імк лі ва, што 

гэ та няўзброеным во кам 

бач на. І іму ні тэт зні жа ец ца. 

А яшчэ ў гас па да ра і жы-

вё лы час та су стра ка юц ца 

за па ра ле ле ныя ды яг на зы. 

На шы га да ван цы — на шы 

за сце ра галь ні кі. І я коль кі 

ра зоў ба чыў у абод вух ад-

ноль ка выя ба ляч кі: і ан ка-

ло гію, і за па лен не су ста ваў, 

і хво рыя ныр кі. І як толь кі 

адзін па праў ля ец ца, дру-

гому так са ма становіцца 

лепш, — ад зна чае док тар.

У гэ ты час у клі ні ку пры-

яз джае цэ лае ся мей ства. 

З вёс кі Кру ці ла ві чы, што ў 

Дзят лаў скім ра ё не, пры вез лі 

дзвюх ко шак: ад ной зняць 

шво, дру гую — на стэ ры лі-

за цыю.

— Сын па да рыў «бры-

тан ку» Сан су, яна пры вя ла 

ка ця нят, а на ле та за хва рэ-

ла, малыя за гі ну лі. А ры жа-

га мэй нку на я вель мі ха цеў 

сам. Знай шлі мы Алі су ў 

Ваў ка выс ку. Ка лі бра лі, нам 

ка за лі, што гэ та кот, і бы ла 

яна спа чат ку Фе лік сам, — 

смя ец ца гас па дар Алег Фі-

ла таў, які пры ехаў ра зам з 

жон кай Свят ла най.

У Фі ла та вых ёсць яшчэ і 

са ба ка Аі ко: ма лень кі, на лі-

су па доб ны, па ме рам з кош-

ку. Ён сяб руе з Алі сай, на ват 

спіць з ёй ра зам. А на шпа-

цыр уз доўж да ро гі хо дзіць з 

су сед скі мі дзяў ча та мі.

Не ўза ба ве за кан чва ец ца 

апе ра цыя па стэ ры лі за цыі 

Алі сы, і док тар вы но сіць яе 

з апе ра цый най. «Яшчэ ўкол 

зраб лю, ча кай це», — ка жа, 

перш чым ад даць кош ку.

У раз мо вах і пра цэ ду-

рах не за ўваж на пра хо дзіць 

амаль увесь дзень. Пад ве-

чар пры вез лі на ке са ра ва 

двар ня чку з заў час ны мі ро-

да мі. Апе ра цыя гэ та доў гая 

і сур' ёз ная. Але ве тэ ры на ру 

не пры вы каць да не нар мі ра-

ва най пра цы. А до ма ў яго, 

у вёс цы, акра мя чы хуа хуа, 

ёрк шыр ска га тэр' е ра, фран-

цуз ска га буль до га і дзя сят ка 

ка тоў, якія лі чац ца хат ні мі, 

жы ве яшчэ цэ лая зграя ка-

тоў ды са бак, што пры хо-

дзяць і сы хо дзяць, пад сіл ка-

ваў шы ся са мі па са бе. Та кі 

ўжо ён ча ла век, на ва груд скі 

Ай ба літ...

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

НА ВА ГРУД СКІ АЙ БА ЛІТ
Ве тэ ры нар, які да па ма гае круг ла су тач на

Ну мар тэлефона ве тэ ры на ра Іва на Ба ха рэ ві ча я знай шла ў ін тэр нэ це, 

ка лі тэр мі но ва спат рэ бі ла ся ра та ваць май го ка та. Жы ве ка ток у вёс цы 

ў Ка рэ ліц кім ра ё не. Нех та па шко дзіў яму за днюю ла пу. 

Быў су бот ні ве чар, най блі жэй шы ве тэ ры нар ака заў ся ў На ва груд ку, 

за 25 кі ла мет раў. Ён зняў труб ку, ска заў, што ўжо з'е хаў з ра бо ты — 

а жы ве ён за 16 кі ла мет раў ад го ра да. Спы таў, ка лі я зма гу пры ехаць. 

Праз 40 хві лін я да мча ла да док та ра, ён быў ужо на мес цы. Агле дзеў 

ка та, зра біў укол, рас ка заў, як ля чыць да лей, і... не ўзяў гро шай... Як так? 

Па мя таю, што ней кую дра бя зу та ды ўсё ж па кі ну ла. Праз не каль кі дзён 

Іван Кан стан ці на віч па зва ніў, спы таў, як зда роўе па цы ен та. Пас ля я яшчэ 

не каль кі ра зоў ва зі ла да яго май го га да ван ца з роз ны мі праб ле ма мі. 

І кож ны раз док тар гля дзеў, да па ма гаў, вы піс ваў рэ цэп ты, ра іў, 

што і як ра біць... Іва на БА ХА РЭ ВІ ЧА, да рэ чы, з яго з не стан дарт ным па ды хо дам 

да ра боты ве да юць ва ўсёй акру зе, і кож ны ка жа пра яго з цеп лы нёй 

і ўдзяч нас цю. Што не дзі ва. Дзе ты яшчэ зной дзеш ве тэ ры на ра, які ў лю бы час 

га то вы да па маг чы сва ім па цы ен там?!

З НА ЖОМ — НА ПРЫ МІ РЭН НЕ 
З ЖОН КАЙ

На лі нію «102» у Ма ла дзе чан скі РАУС 

ад на ча со ва па сту пі лі тры ад ноль ка-

выя па ве дам лен ні: са слоў ві да воч-

цаў, хло пец з на жом га ня ец ца за 

дзяў чы най. Гэ та на зі ра лі жы ха ры 

шмат па вяр хо вых да моў, мі на кі. Па-

куль ад ны спра ба ва лі ўці ха мі рыць 

гра ма дзя ні на, ін шыя вы клі ка лі мі лі-

цыю.

Пра ва ахоў ні кі не ад клад на пры бы лі на 

сіг нал. У вы ні ку зла джа ных дзе ян няў апе-

ра тыў ні каў і пра ве дзе ных вы шу ко вых ме-

ра пры ем стваў зла мыс нік быў за тры ма ны і 

да стаў ле ны для раз бо ру ў РА УС.

Фі гу ран там ву ліч на га скан да лу быў 

28-га до вы гра ма дзя нін Тур цыі, па ве дам ляе 

Ма ла дзе чан скі РА УС. Як ака за ла ся, муж чы-

на пры ехаў да жон кі, 24-га до вай мяс цо вай 

жы хар кі, для пры мі рэн ня. Але неш та пай-

шло не так... Па сло вах мі на коў, раз' юша-

ны муж на паў на жонку і ўда рыў па тва ры. 

Рас кі даў шы па тра ту а ры змес ці ва жа но чай 

су мач кі, ён на жом па рэ заў аса біс тыя рэ чы 

і да ку мен ты.

Акра мя рэчаў, знач на «да ста ло ся» і паш-

пар ту бе ла рус кі. Па фак це на ўмыс на га зні-

шчэн ня да ку мен та, які свед чыць асо бу, 

у да чы нен ні да за меж ні ка за ве дзе на кры-

мі наль ная спра ва, фі гу рант мо жа атры маць 

да двух га доў па збаў лен ня во лі. Ця пер ён 

зме шча ны ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня.

Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі, што за тры ма ны 

не пер шы раз пры яз джае ў Бе ла русь ні бы та 

па мі рыц ца са сва ёй ка ха най. Ка лі чар го вая 

спро ба не ўвян ча ла ся пос пе хам, муж чы на 

вы ра шыў звяр нуц ца да больш важ кіх «ар-

гу мен таў». Су пра цоў ні кі мі лі цыі пра вод зяць 

пра вер ку па фак тах па гроз за бой ствам. 

Дзе ян ням за тры ма на га бу дзе да дзе на пра-

ва вая ацэн ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!


