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Шмат вы пра ба ван няў вы па-

ла на до лю ве тэ ра наў вай ны, 

але ж яны ад ста я лі го нар і не-

за леж насць на шай Ра дзі мы, 

вяр ну лі сва бо ду з ня во ле ным 

на ро дам Еў ро пы, узня лі над 

Бер лі нам сцяг Пе ра мо гі!

Удзель ні каў тых па дзей — ве-

тэ ра наў — з кож ным го дам 

ро біц ца ўсё менш і менш. 

У на шым Чы гу нач ным ра ё-

не Го ме ля 13 ін ва лі даў вай ны, 

47 яе ўдзель ні каў, 51 пра цаў нік 

ты лу, 6 бла кад ні каў Ле нін гра да...

Ра ён ная ве тэ ран ская ар га ні за-

цыя пра во дзіць вя лі кую ра бо ту па 

іх са цы яль най аба ро не, ста ра ец ца 

пад тры маць, за пра шае на су стрэ чы 

з мо лад дзю, на ўро кі муж нас ці. На-
пя рэ дад ні 75-год дзя вы зва лен ня 
Бе ла ру сі я ха чу рас ка заць пра 
фран та ві ка, яко га ве да юць не толь-
кі ў на шым ра ё не і го ра дзе.

Алег На за ра віч Плін даў на ра-
дзіў ся 14 са ка ві ка 1923 го да ў га-
рад скім па сёл ку Круг лае ў сям'і 
слу жа ча га. Ка лі па ча ла ся вай на, 

скон чыў пер шы курс фі ла ла гіч на га 

фа куль тэ та Ма гі лёў ска га пе дінс ты-

ту та і быў уклю ча ны ў склад пар-

тый на-кам са моль ска га зні шчаль на-

га ба таль ё на па ба раць бе з ня мец-

кі мі ды вер сан та мі. По тым ва я ваў 

па моч ні кам ка ман дзі ра ўзво да раз-

вед кі 91-й гвар дзей скай ды ві зіі на 

За ход нім, Ка лі нін скім і 3-м Бе ла рус-

кім фран тах, двой чы быў па ра не ны. 

Вяс ной 1944-га ў ба ях за чы гу нач ны 

паў ста нак пад Ві цеб скам атры маў 

трэ цяе ра нен не, а ў вы ні ку — ін ва-

лід насць. Дэ ма бі лі за ваў ся Алег На-

за ра віч з ор дэ на мі Ай чын най вай ны 

І і ІІ сту пе ні, дву ма ме да ля мі за ад-

ва гу...

Але ж у га ды вай ны зда ра лі ся і 

кур' ё зы. Вось толь кі адзін: не як кам-
бат па пра сіў у Але га про ці ва газ, а 
за мест яго ў су мцы ака за лі ся... 
збор ні кі вер шаў Бло ка, Твар доў ска-
га, Гё тэ. «Ка ман дзір як не 
аба млеў, — згад ваў ве тэ ран, — за-
кры чаў: «Ты што — нем ца чы та-
еш?!» А я ў ад каз: «Я з Гіт ле рам 

ва юю. Гэ та — гань ба Гер ма ніі, а Гё-

тэ — яе сла ва. Ён вя лі кі па эт!»

Алег Плін даў ве даў, пра што ка-

заў, бо за хап ляў ся паэ зі яй яшчэ да 

вай ны...

Пас ля вяр тан ня на ра дзі му ён пра-

ца ваў на стаў ні кам — ву чыў ін шых і 

ад на ча со ва да вуч ваў ся сам. Быў ды-

рэк та рам шко лы, за гад чы кам РА НА: 

больш за 50 га доў ад пра ца ваў у сіс-

тэ ме аду ка цыі, уз на га ро джа ны ме да-

лём «За доб лес ную пра цу».

З 1946 го да Алег На за ра віч су-
пра цоў ні чае з ра ён най га зе тай «За-
ра над Друц цю», піша пра вай ну. 
Да рэ чы, пад час яе Алег На за ра віч 
вёў дзён ні кі, фраг мен ты якіх пуб лі-
ка ва лі ся ў фран та вых га зе тах. Свае 
за пі сы ён пе ра даў унуч цы Тац ця-
не...

А ня даў на ў фран та ві ка ад бы ла-

ся кра наль ная су стрэ ча ў на шым 

ме ду ні вер сі тэ це. Сту дэн ты, якія 

пры еха лі ву чыц ца з Ін дыі, Банг ла-

дэш, Турк ме ніі, на ла дзі лі ў го нар 

ве тэ ра на ад мыс ло вы кан цэрт: кож-

ны вы браў і ўго лас пра чы таў ней кі 

з вер шаў Але га На за ра ві ча... Для 

ве тэ ра на гэ та бы ло вель мі пры ем-

на! Як і сло вы сту дэнт кі Азі зы Джу-

ма ку лы е вай, пра дзед якой Джу ма 

Дур ды еў ва я ваў пад Маск вой, быў 

па ра не ны і ня даў на ад зна чыў сваё 

95-год дзе. Дзяў чы на ка за ла, што 

ад пра дзя ду лі шмат чу ла пра вай-

ну, што ўдзяч ная ўсім за пе ра мо гу, 

за тое, што на ра дзі ла ся і жы ве ў 

мір ны спа кой ны час. А на за вяр-

шэн не су стрэ чы па ка лен не ма ла-

дых, якое не рас ста ец ца з га джэ-

та мі, ска рыс та ла ся імі і тут: сту дэн-

ты ра бі лі сэл фі з ге ро ем і паэ там.

Алег На за ра віч Плін даў — аў тар 
збор ні каў «Я мог бы погибнуть в 
43-м...», «Рукопожатие», «Отстав-
ший от стаи» і «Какими мы были». 
У ад ным з іх ёсць та кія рад кі:

Великий грех за быть ту боль,
Весь строй солдатских обелисков,
Сол дат, кто жерт во вал со бой
Под Брес том, Могилевом, Минском...

Т. І. Ада мо віч, стар шы ня 

ра ён на га Са ве та ве тэ ра наў,

г. Го мель.

Ча лаЧа ла век — ча ла ве ку век — ча ла ве ку

Ныр нуць прос та... 
Не здар ма ў на ро дзе ка жуць: «Тваё жыц цё ў тва іх ру-
ках» і «Не ве да ю чы бро ду, не су нься ў во ду!» Але ж 
гэ та ра зу ме еш аль бо з га да мі, аль бо...

Я, на прык лад, рос на бе ра гах рэк, та му ку пац ца стаў ра на, 
а ны раў дык прос та ўсю ды, дзе бы ла ва да. Бы ва ла, што ча-
сам да ло ня мі аль бо тва рам да кра наў ся да дна, але на ват 
гэ та не спы ня ла мя не, а толь кі на блі жа ла да бя ды. Вось і ў 
той чэр вень скі дзень мож на бы ло прос та па ку пац ца, абы сці-
ся без ны ран ня. На жаль і на жах звыч ка ўзя ла сваё: я даў 
ныр ца і га ла вой стук нуў ся ў дно рэч кі.

Па шчас ці ла — мяне вы цяг ну лі, праў да, з цяж кі мі траў ма мі 
ў шый ным і груд ным ад дзе лах па зва ноч ні ка... Ін шы мі сло ва-
мі, спат рэ бі ла ся не каль кі ім гнен няў для та го, каб зла ма ла ся 
маё жыц цё. Я стаў ін ва лі дам, а гэ та вя лі кая тра ге дыя, пры чым 
не ад на го ча ла ве ка, а ўсёй яго сям'і.

...Сё ле та вель мі ра на ад крыў ся ку паль ны се зон, і ста тыс тыка 
сум ная. Ад спя ко ты лю дзі ра ту юц ца тым, што на тоў па мі кі ру юць 
да рэк і ва да ёмаў. Там мож на аку нуц ца ў пра ха лод ную ва ду, 
там, на бе ра зе, мно гія, што на зы ва ец ца, «на кры ва юць па ля ны», 

ад па чы ва юць, вы пі ва юць, да юць во лю сва ім па чуц цям: ду ма юць, 

што ныр нуць — гэ та вель мі прос та. Але ж не дай бог ні ко му 

вы ныр нуць з та кі мі траў ма мі, як у мя не.

Ва ле рый Ва сі леў скі, г/п Глуск.

Да вай це ўспом нім шко лу ча соў 

Са вец ка га Са ю за. Та ды дзе ці ад на го 

ўзрос ту, як пра ві ла, зай ма лі ся ў ад-

ным кла се. Ка лі нех та з вуч няў ад-

ста ваў ад сва іх ад на клас ні каў, 

атрым лі ваў дрэн ныя ад зна кі, не 

спраў ляў ся з пра гра май, яго маг лі 

па кі нуць на дру гі, а то і на трэ ці год. 

За тры га ды лю бы ву чань, хай не 

вель мі доб ра, але ву чэб ны ма тэ ры ял 

за свой ваў. Пас ля вась мі-дзе вя ці кла-

саў ён атрым лі ваў па свед чан не аб 

ба за вай аду ка цыі і мог ву чыц ца да-

лей аль бо пай сці пра ца ваць.

Што ад бы ва ец ца ця пер, пры 

10-баль най сіс тэ ме ацэн кі ве даў? 

Вуч няў на дру гі год амаль не па кі да-

юць. Але ці пра віль на гэ та, ці ўсе дзе-

ці за свой ва юць ву чэб ны ма тэ ры ял?

Да ня даў ня га ча су ў гім на зі ях на-

шай кра і ны вуч ні пас ля чац вёр та га 

кла са па він ны бы лі зда ваць эк за ме-

ны, каб пе рай сці ў ся рэд няе звя но. 

Ка лі нех та «пра валь ваў ся», ішоў у 

пя ты клас ін шай шко лы. Та кім чы нам, 

у гім на зіі за ста ва лі ся толь кі моц ныя 

вуч ні.

Ця пер та кія эк за ме ны ад ме не ны. 

Доб ра гэ та ці дрэн на? Ня даў на да вя-

ло ся па чуць, як пра гэ та спра ча лі ся 

жан чы ны. Ад ны ка за лі, што ця пер 

на рэш це не бу дзе па дзе лу на «ра-

зум ных» і «дур ных» і ў гім на зіі змо-

гуць зай мац ца ўсе ах вот ныя дзе ці, 

не за леж на ад іх па спя хо вас ці. Дру гія 

бы лі ка тэ га рыч на су праць: яны не 

ха це лі, каб у ад ным кла се з іх дзецьмі 

зай ма лі ся сла быя вуч ні, якія за па-

воль ва юць аду ка цый ны пра цэс.

Хто ж з іх мае ра цыю?

Ну вя до ма ж, у кож ным кла се ёсць 

леп шыя вуч ні, якія па па спя хо вас ці 

апя рэдж ва юць сва іх ад на год каў. На 

ўро ку на стаў ні ку да во дзіц ца да ваць 

ім больш скла да ныя за дан ні, каб яны 

іш лі на пе рад і раз ві ва лі ся, а са мо му 

больш зай мац ца з ін шы мі, бо яны 

так са ма па він ны за сво іць не аб ход ны 

ма тэ ры ял...

Я пра цую на стаў ні кам 4 кла са. 

У ім дзе вяць вуч няў. Трое з іх зай ма-

юц ца па пра гра ме ад дзя лен няў да-

па мож най шко лы, то-бок, ка лі ка заць 

пра сцей, — ву чац ца ў асоб ным ін тэ-

гра ва ным кла се і пры сут ні ча юць 

толь кі на не ка то рых на шых уро ках, 

та кіх, на прык лад, як фіз куль ту ра і 

зда роўе, ма ля ван не, му зы ка і г. д. 

Я як клас ны кі раў нік не толь кі на ўро-

ках, але і ў па за ўроч ны час на агуль-

ных ме ра пры ем ствах ста ра юся аб'-

яд наць і згур та ваць сва іх вуч няў, каб 

ні хто з іх не ад чу ваў ся бе ад дзе ле-

ным ад асноў на га кла са, ста ра юся 

зра біць усё маг чы мае, каб та кі па-

дзел не быў для дзі ця ці ба лю чы.

Ця пер вя лі кая ўва га адда ец ца 

ўзроў ню ра зу мо вых здоль нас цяў. 

Ужо на па чат ко вай сту пе ні спе цы яль-

ныя ка мі сіі вы зна ча юць, мо жа дзі ця 

на ву чац ца ў асноў ным кла се ці яму 

больш па ды дзе спе цы яль ная пра гра-

ма. Пры пэў най коль кас ці та кіх вуч-

няў фар мі ру юц ца на ват цэ лыя кла сы, 

у якіх па він ны пра ца ваць на стаў ні кі-

дэ фек то ла гі.

Трэ ба ска заць, што апош няе сло-

ва тут за ста ец ца за баць ка мі. Толь кі 

ім вы ра шаць, ву чыц ца іх дзі ця ці ў та-

кім вось кла се ці не. Мы, пе да го гі, а 

так са ма ад мі ніст ра цыя шко лы ста ра-

ем ся пе ра ка наць баць коў у не аб ход-

нас ці да дзе най фор мы на ву чан ня 

для іх дзя цей. Бо рэд кі на стаў нік за-

хо ча, каб у яго кла се зай маў ся сла бы 

ву чань, які не бу дзе ў ву чо бе па спя-

ваць за сва і мі ад на год ка мі. Ды і для 

ад мі ніст ра цыі шко лы фар мі ра ван не 

та кіх асоб ных кла саў — гэ та да дат-

ко выя пра цоў ныя мес цы. Але ж у 

пер шую чар гу мы па він ны пра ца ваць 

для дзя цей і ра біць так, каб лепш бы-

ло ім.

Та кім вуч ням ад ра зу пас ля шко лы 

да вя дзец ца іс ці ву чыц ца да лей, а не-

ка то рым пры жа дан ні ўлад коў вац ца 

на пра цу. Праў да, не ўсе з іх змо гуць 

пра ца ваць там, дзе за хо чуць, бо не 

ў кож най ар га ні за цыі возь муць на ра-

бо ту ча ла ве ка з та кім вось «асаб лі-

вым» па свед чан нем аб за кан чэн ні 

шко лы. А та му, на мой по гляд, нам у 

гэ тым кі рун ку трэ ба мно гае пе ра гле-

дзець.

Ана толь Аскір ка,

г. Бы хаў.

Не ка лі мне шчас ці ла гас ця ваць на 
Па лес сі. З тых ча соў — най леп шыя 
ўспа мі ны...

Ра ні цай вы хо джу на ву лі цу. На су-
страч — рас тры во жа ны гас па дар.

— Што зра бі ла ся? — пы таюся ў яго.
— Ды ноч чу, — ка жа, — ледзь не 

па мёр!
— ?!
— Тэм пе ра ту ра бы ла 37,2!


Гас па ды ня ра нень ка на пяк ла блі-

ноў, пай шла да гля даць гас па дар ку.
— Неш та за ба ві ла ся? — не па ко-

ю ся я.
— Дык яна ж да Сцёп кі пай шла — 

по рац ца, — тлу ма чыць гас па дар.
Тым ча сам прай шла га дзі на...
— І што ў та го Сцёп кі мож на па-

роць? — пы та ю ся я, і ўсе друж на смя-
юц ца.

...Ака за ла ся, што гас па ды ня пе ра-
бі рае буль бу ў лет няй кух ні, якая тут 
на зы ва ец ца сцёп кай.

На тал ля Сі вак,
в. За пол ле, Чэр вень скі ра ён.

Я зноў вы бі раю Я зноў вы бі раю 
«Звяз ду»!«Звяз ду»!

«...ЖЫ ВЕ 
ТА КІ НА РОД»

На ступ ны год у на шай сям'і 

бу дзе ба га ты на юбі леі: 

нам з му жам споў ніц ца па 

70, на шай да чуш цы — 45, 

ста рэй ша му ўну ку — 25, 

ма лод шань кай унуч цы — 5...

І яшчэ ад на пры го жая і важ ная для 

нас да та: 45 га доў та му мы ўпер шы ню 

пад пі са лі ся на «Звяз ду».

Гэ та — вя лі кі ад рэ зак ча су, а та му, 

вя до ма ж, не пе ра лі чыць усё доб рае, 

што звя за на з га зе тай. З ёй у наш дом 

пры хо дзі лі на ві ны і са мыя роз ныя па-

ра ды, яна рас каз ва ла пра лё сы лю-

дзей, вы хоў ва ла, аду коў ва ла, пра-

свят ля ла...

На па чат ку дзе вя нос тых, па мя таю, 

усю да ку мен та цыю па спра ва вод стве 

мы ву чы лі ся вес ці па-бе ла рус ку. Я 

та ды пра ца ва ла сак ра та ром сель ска-

га вы кан ка ма. І як жа ра да бы ла, што 

вы бра ла ме на ві та «Звяз ду», як удзяч-

на бы ла ёй за род ную мо ву! Хоць — 

па він на пры знац ца — мой пер шы 

пра та кол з се сіі сель са ве та дач ка Во-

леч ка, якая на той час ву чы ла ся ў 

Ня свіж скім пед ву чы лі шчы, аца ні ла 

ўся го на чац вёр ку... І на ват з мі ну-

сам.

Але ж плю сы пай шлі вель мі хут ка: 

усе сцэ на рыі па рэ гіст ра цыі шлю баў, 

на ра джэн ня дзя цей, юбі ле яў я пра во-

дзі ла па-бе ла рус ку. Лю дзям гэта 

вель мі па да ба ла ся і, ду маю, за па мі-

на ла ся на ўсё жыц цё...

Нех та ска жа, што тое бы ло даў но? 

Але ж ад нос на ня даў на з пят ніч ны мі 

ну ма ра мі «Звяз ды» да пад піс чы каў 

ста ла пры хо дзіць «Мяс цо вае са ма кі-

ра ван не» і ця пер яно, мож на ска заць, 

мой най пер шы ся бар і да рад ца, бо 

я — ста рас та вёс кі.

...Ка ра цей, пра лю бі мую га зе ту 

мож на рас каз ваць доў га і зы чыць ёй 

мно га га. А мож на — ска заць ко рат-

ка:

Свя ці ж у ста год дзях

І грэй на шы ду шы,

А мы на твой го лас

Ад клік нуц ца му сім,

Каб зо ла там ззя ла

Ма ту лі на сло ва!

У све це каб зна лі:

Жы ве на ша мо ва!

А зна чыць, жы ве на цыя, жы ве та кі 

на род — бе ла ру сы.

Ні на Іва наў на Су ран,

в. Гор ная Ру та, Ка рэ ліц кі ра ён.

Па мяцьПа мяць

На шы дзе ціНа шы дзе ці

У кож на га трэ ця га — 
праб ле мы са зро кам
Аф таль мо ла гі пра ве ры лі 5,5 ты ся чы 
сель скіх школь ні каў Ві цеб шчы ны

За вяр шыў ся пер шы этап маш таб на га 

даб ра чын на га пра ек та «Я ба чу!» у Ві-

цеб скай воб лас ці. З са ка ві ка да кан ца 

мая гэ та га го да бры га ды аф таль мо-

ла гаў пра вя лі ды яг нос ты ку зро ку і 

ака за лі да па мо гу амаль 5,5 ты ся чы 

дзя цей, якія ву чац ца ў сель скіх шко-

лах вась мі ра ё наў рэ гі ё на. Пра ект 

ар га ні за ва ны Бе ла рус кім дзі ця чым 

фон дам і кам па ні яй vеlсоm | А1 пры 

пад трым цы Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

На пер шым эта пе бры га ды аф таль мо ла-

гаў на ве да лі сель скія шко лы Бе шан ко віц ка-

га, Верх ня дзвін ска га, Глы боц ка га, Док шыц-

ка га, Дуб ро вен ска га, Се ннен ска га, Ар шан-

ска га і Ра сон ска га ра ё наў. Ды яг нос ты ку 

ор га наў зро ку прай шлі 5462 дзі ця ці. У 31 

пра цэн та з іх вы яў ле ны роз ныя па та ло гіі, з 

іх больш чым у 40 пра цэн таў праб ле мы 

зной дзе ны ўпер шы ню.

Пра ект «Я ба чу!» за клі ка ны зра біць аф-

таль ма ла гіч ную да па мо гу больш да ступ най 

для дзя цей, якія жы вуць у сель скай мяс цо-

вас ці. Для ра бо ты вы яз ных бры гад ура чоў 

асна шча ны два аў та ма бі лі з не аб ход ным 

пар та тыў ным аб ста ля ван нем. У за леж нас ці 

ад вы ні каў агля даў дзе ці атрым лі ва юць за-

клю чэн не ўра ча, рэ цэп ты на аку ля ры або 

на кі ра ван не ў Ві цеб скі аб лас ны дзі ця чы клі-

ніч ны цэнтр для па глыб ле най ды яг нос ты кі ці 

ля чэн ня.

Пас ля лет ніх ка ні кул — з ве рас ня па 

сне жань — пра ект пра цяг не сваю ра бо ту 

ў Та ла чын скім, Чаш ніц кім, Лёз нен скім, Га-

ра доц кім, Ві цеб скім, Мёр скім, Ушац кім, 

Шар каў шчын скім, Шу мі лін скім, По лац кім і 

Ле пель скім ра ё нах. На Ві цеб шчы не бры-

га ды аф таль мо ла гаў на ве да юць 19 ра ё наў 

і пра ве раць зрок у 14 ты сяч сель скіх школь-

ні каў.

Урач тра ды цый най кі тай скай ме-

ды цы ны Ін сар БЭЙ без ма ло га 

25 га доў пра цуе ў Бе ла ру сі. У дзя-

цін стве ён ра зам з сям' ёй, якая па-

кі ну ла Кі тай, тра піў у Са вец кі Са юз. 

Скон чыў Дру гі мас коў скі ме ды цын-

скі ўні вер сі тэт (ця пер Ра сій скі на цы-

я наль ны да след чы ме ды цын скі ўні-

вер сі тэт імя М. І. Пі ра го ва.), ву чыў ся 

ў Кі таі, у Ака дэ міі ўс ход няй ме ды цы-

ны, по тым у Ін дыі спа сці гаў улас ці-

вас ці ля чэб ных траў і фі та тэ ра пію. 

За час сва ёй пра цоў най дзей нас ці 

ён да па мог больш чым 570 ты ся чам 

хво рых. А яго па слу гам да дат ко вая 

рэ кла ма не па трэб на — па цы ен ты 

са мі рас каз ва юць пра ле ка ра сяб-

рам і зна ё мым. Сён ня ён пра цуе ў 

ад ным з ме ды цын скіх цэнт раў Мін-

ска.

— Са мае вя лі кае ба гац це ча ла-

ве ка — гэ та яго імя, — упэў не ны Ін-

сар Бэй. — Ка лі ле чыш лю дзей, 

нель га ду маць, коль кі за гэ та за пла-

цяць, не вар та на ват гля дзець у той 

бок. Най перш трэ ба кла па ціц ца пра 

зда роўе ча ла ве ка. І ка лі па цы ен та 

па зба ві лі ад хва ро бы, ён ад дзя чыць, 

як змо жа.

— Ін сар, у ка го вы пе рай ма лі 

май стэр ства?

— Ле ка ван не — гэ та не спе цы-

яль насць, а ра мяст во, якое ў мя не 

на ра дзі ме пе рад аец ца з па ка лен ня 

ў па ка лен не. Я ву чыў ся ў свай го 

дзядзь кі, па чы наў, ка лі мне не бы ло 

і шас ці га доў. Па коль кі на ша сям'я 

апы ну ла ся ў Са вец кім Са ю зе, я 

скон чыў Мас коў скі мед ін сты тут, пас-

ля ву чыў ся ў Кі таі і Ін дыі. Я ву чыў ся 

ўсё жыц цё, і прый шоў да вы сно вы, 

што чым больш ча ла век ве дае, тым 

больш без да па мож ным ста но віц ца. 

Ча сам пры хо дзяць па цы ен ты з та кі-

мі ды яг на за мі, пра якія ты ні ко лі не 

чуў. Як рас тлу ма чыць, што ў ар га-

ніз ме ча ла ве ка пра вая част ка за-

свой вае каль цый, а ле вая — не? 

Адзін бок «хрус таль ны», дру гі — не. 

Ка лі су ты ка еш ся з та кі мі рэ ча мі, па-

чы на еш за ды хац ца ад ня ве дан ня. 

Ка лі мне тра піў ся та кі хлоп чык, я 

пе ра пы таў усіх сва іх зна ё мых і бліз-

кіх, хто зай ма ец ца ле ка ван нем, — 

ні хто не ве даў, ча му так ад бы ва ец-

ца. Пас ля вы свет лі ла ся, што та кіх 

лю дзей уся го ча ты ры ў све це, гэ ту 

ін фар ма цыю агу чы лі на ад ным з 

Між на род ных сім по зі у маў ар та пе-

даў.

— З які мі за хвор ван ня мі па ка-

за на ігол ка рэф лек са тэ ра пія?

— Тут ня ма аб ме жа ван няў. Адзі-

нае — важ на пра віль на ска рыс таць 

гэ тыя ме то ды кі. Зда ра ец ца, што па 

іх пра цу юць не да свед ча ныя лю дзі. 

Ня ма пэў на га ал га рыт му, ска жам, 

пры га лаў ным бо лі. Гэ та не таб лет-

ка, якую вы пі лі і боль прай шоў. Тут 

спа чат ку трэ ба знай сці, у чым пры-

чы на за хвор ван ня. У Кі таі пры мя ня-

ец ца еў ра пей ская ме ды цы на, але ў 

асноў ным у траў ма та ло гіі, хі рур гіі. А 

вось еў ра пей скую тэ ра пію вель мі 

ма ла ўжы ва юць, толь кі ў асоб ных 

вы пад ках. За ба ле ла га ла ва — вы 

пры ня лі таб лет ку і пай шлі на ля чэн-

не. І ле кар гля дзіць, як спра віц ца з 

гэ тай праб ле май. Або ка лі пад ня ўся 

ціск, таб лет кай яго зні жа юць, і ад ра-

зу ж — на ля чэн не ігол ка мі.

Каб знай сці пры чы ну бо лю, ска-

жам, у сэр цы, трэ ба ве даць стан 

брон хаў, лёг кіх, ма ча во га пу зы ра, 

ны рак, над ны рач ні каў, 

страў ні ка, пе ча ні, пад-

страў ні ка вай за ло зы, 

шчы та па доб най за ло зы, 

се ля зён кі, па зва ноч ні ка 

(на яў насць астэ а ханд ро-

зу). Ней кі з гэ тых ор га наў 

дае на груз ку на сэр ца і 

вы клі кае боль.

— Якім чы нам вы вы-

зна ча е це пры чы ну бо лю?

— Праз пуль са вую ды яг нос ты ку. 

Ёсць шэсць пунк таў пуль су — па тры 

на кож най ру цэ. Па ха рак та рыс ты цы 

пуль су вы зна ча ец ца за хвор ван не. 

Пульс мо жа быць пус ты ці поў ны, 

кол кі, хва ле па доб ны — шмат раз на-

від нас цяў. Па цы ент пры хо дзіць да 

мя не на шча, і я вы зна чаю, які ор ган 

пра цуе ня пра віль на.

Ка лі мы ле чым ся, мы най перш 

па він ны ўздзей ні чаць на пры чы ну, а 

не на на ступ ствы. Ка лі нам да юць 

таб лет ку, праз ней кі час яна ўжо не 

да па ма гае, мы бя ром боль шую до зу 

ці пе ра хо дзім на ін шы прэ па рат. 

А хва ро ба пра цяг вае ся дзець у ча-

ла ве ку. Гэ та пад аў лен не за хвор ван-

ня, а не ля чэн не. Ка лі мы пры бі ра ем 

пры чы ну, хва ро ба са ма сы хо дзіць. 

Ар га нізм ча ла ве ка над звы чай скла-

да ны ме ха нізм. Ні ко лі нель га ка заць, 

што гэ та — канец. Ка лі яму да па маг-

чы, мож на пе ра маг чы лю бую не мач. 

Раз драж ня ю чы пункт ці не каль кі, мы 

«па каз ва ем» ар га ніз му на праб ле-

му, і да лей ён сам з ёй спраў ля ец ца. 

Вось у на ша га па цы ен та бы ла па да-

гра, ён ледзь ха дзіў. Гэ та зна чыць, 

ма ча ві на з ар га ніз ма вы хо дзіць, а 

ма ча вая кіс ла та за ста ец ца, вы клі ка-

ю чы за па лен чы пра цэс. Зна чыць, 

трэ ба ля чыць ныр кі. Я пра ля чыў яму 

ныр кі, і па да гра знік ла.

— А мож на вяр нуць ча ла ве ку 

доб ры на строй? Умоў на ка жу чы, 

ці ёсць кроп ка на це ле, на якую 

мож на на ціс нуць, каб ча ла век 

стаў шчас лі вы?

— У мя не бы ла ад на жан чы на, 

якая кож ныя паў го да пры во дзі ла 

сваю свяк роў. Я спы таў, на вош та 

яна яе му чыць (усмі ха ец ца). Жан чы-

на ска за ла, што пас ля ма іх се ан саў 

яе сва яч ка зна хо дзіц ца ў вы дат ным 

спа кой ным на строі не каль кі ме ся-

цаў... Ка лі ча ла век па ку туе, хва рэе, 

ён ро біц ца злы, нер во вы. Трэ ба вы-

свет ліць, што ў жыц ці ідзе не так. 

Ча ла век жа на ра джа ец ца доб рым: 

па на зі рай це, якія дзе ці шчас лі выя, 

як яны гу ля юць па між са бой. А жыц-

цё ста віць нас у та кія сі ту а цыі, ка лі 

мы ро бім ся ін шы мі. Але лю бо га ча-

ла ве ка мож на зра зу мець, і знай сці 

той пункт, на якім ён спа тык нуў ся. 

Ад су нуць яго, і ча ла век зноў пой дзе 

пра ма і ста не та кім, як быў.

— На ваш по гляд, чар но быль-

ская ка та стро фа моц на паў плы-

ва ла на зда роўе бе ла ру саў?

— Ня пра віль на звяз ваць коль-

касць ан ка ла гіч ных хва роб з Чар но-

бы лем. Хі ба што па вя лі чы ла ся коль-

касць дзя цей, якія па ку твалі на ан-

ка ла гіч ныя хва ро бы. Я вы ву чаў рэ-

гі я наль ныя хва ро бы ад Пі це ра і да 

Кам чат кі. Гля дзеў, у якіх рэ гі ё нах на 

якія за хвор ван ні лю дзі час та хва рэ-

юць. Ад Бал ты кі да Ці ха га акі я на 

лю дзі хва рэ юць на ан ка ла гіч ныя 

хва ро бы прак тыч на ад ноль ка ва. Ма-

гу з упэў не нас цю ска заць, што і на 

Кам чат цы, і ў Пі це ры, і ў Бе ла ру сі — 

усю ды кар ці на па доб ная.

— Якія на шы якас ці і звыч кі пе-

ра шка джа юць нам за ста вац ца 

зда ро вы мі?

— На ша це ла фі зіч на па ку туе ад 

на ша га мыс лен ня, ла ду жыц ця, пра-

цы. Са мае асноў нае — сям'я, наш 

быт. Ка лі ў сям'і доб рыя гар ма ніч ныя 

ад но сі ны, дзе ці вы рас та юць вель мі 

зда ро выя і амаль не хва рэ юць.

Хва рэ юць у асноў ным лю дзі, 

праг ныя да гро шай. У гра мад стве 

сён ня мно гае ме ра юць ма не тай, гэ-

та ня пра віль на. Ма ла дым лю дзям не 

тлу ма чаць, што не ўсё ў гэ-

тым све це мож на на быць і 

пра даць. Ча ла ве чыя ад но-

сі ны не пра да юц ца і не на-

бы ва юц ца. Не ўсе за ход нія 

каш тоў нас ці для нас пры-

дат ныя, не трэ ба ўсё сле па 

пе рай маць.

На ша крыў да нас пры во-

дзіць да ан ка ла гіч ных хва-

роб. Так са ма і зайз драсць, 

якая па чы нае ча ла ве ка 

раз' ядаць, як ір жа. Без 

злос ці, зайз драс ці, крыў ды 

мож на жыць. Ка лі ча ла век 

ім пуль сіў ны, трэ ба вы плюх-

нуць свае эмо цыі — і за-

быць. Ка лі нех та вас па-

крыў дзіў, не тры май це гэ та 

ў са бе.

— Вы ад ра зу ба чы це, што за 

ча ла век пе рад ва мі? Як на ладж-

ва е це кан такт?

— Я кож на га ча ла ве ка энер ге-

тыч на аб ды маю і тры маю ў сва іх 

аб дым ках. Ка лі пацыент пры хо дзіць 

да мя не, ён не ад чу вае ся бе ня ём ка. 

Ка лі ча ла век ад кры ва ец ца, яго на-

шмат пра сцей ля чыць.

— Вы яшчэ і шмат да па ма га е це 

лю дзям — ча сам бяс плат на...

— Ёсць не за бяс пе ча ныя лю дзі, 

яны пры яз джа юць з вё сак, шмат 

гро шай па тра ці лі на роз ныя прэ па-

ра ты. Мы ве да ем, у якіх умо вах яны 

жы вуць. Ка лі я ба чу, што ча ла век 

не ба га ты, раб лю яму скід ку. Ёсць 

лю дзі, з якіх уво гу ле не бя ром апла-

ту. Але мы са мі вы ра ша ем, ка му да-

па маг чы. Быў вы па дак, ка лі прый-

шоў ве ру ю чы ча ла век: «Я шмат чуў, 

што вы да па ма га е це лю дзям. Я так-

са ма ха цеў бы да па маг чы — за пла-

ціць за тра іх». Я ка жу: доб ра, за пла-

ці це ў ка су, а за тое, што вы ро бі це 

доб рую спра ву, я яшчэ тра іх пра ля-

чу ад ва ша га імя. Так бяс плат на я 

пра ля чыў шас ця рых. Ка лі пы та лі, 

ка му дзя ка ваць, ад каз ваў: ідзі це ў 

храм і ўспа мі най це Аляк санд ра. Ра-

біць да бро не аб ход на, ме на ві та праз 

яго пра хо дзіць ля чэн не.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

«ЛЯ ЧЭН НЕ ІДЗЕ ПРАЗ ДА БРО»

Ігол ка тэ ра пія як ме тад ля чэн ня ўжы ва ец ца ў еў ра пей скай ме ды цы-

не ўся го ка ля ста год дзя. За тое ў кі тай скай і ка рэй скай ме ды цы не 

гэ тыя ме то ды кі вы ка рыс тоў ва юц ца ўжо больш за дзве ты ся чы 

га доў. За гэ ты час мност ва ўра чоў і па цы ен таў пе ра ка на лі ся ў іх 

эфек тыў нас ці. Ігол ка тэ ра пія да па ма гае пры хва ро бах са су дзіс тай і 

нер во вай сіс тэм, страў ні ка ва-кі шэч ных па та ло гі ях, па ру шэн нях ды-

хан ня, за хвор ван нях апор на-ру халь на га апа ра ту, пры рэ абі лі та цыі 

пас ля траўм і ін шым. Пра асаб лі вас ці та ко га ля чэн ня мы рас пы та лі 

спад чын на га ле ка ра з Кі тая.

Спад чын ны кі тай скі ле кар 
шмат га доў да па ма гае 
бе ла ру сам зра зу мець, 
што зайз драсць і праг насць 
раз бу ра юць на ша зда роўе

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

«Вя лі кі грэх 
за быць той боль...»

Смех сме хамСмех сме хам

Свой по глядСвой по гляд

ЯК ВУ ЧЫЦ ЦА ДЗЕ ЦЯМ — РА ЗАМ ЦІ АСОБ НА?
На стаў ні кі (асаб лі ва са ста жам) час та «пе ра ся ка юц ца» са сва і мі 

бы лы мі вуч ня мі, і мя не аса біс та най больш ра ду юць су стрэ чы з 

ты мі, хто ўжо вы зна чыў сваё мес ца ў жыц ці, хто ўпэў не на ідзе па 

абра ным шля ху, га дуе дзя цей, ду мае пра іх лёс... «Мы з жон кай 

вы ра шы лі ад пра віць свай го сы на ў пры ват ную гім на зію, — 

пры знаў ся на до ечы адзін з ма іх вуч няў. — Там ця пер і ўзро вень 

вы кла дан ня вы шэй шы, і ад но сі ны да дзя цей леп шыя».

Мы аб мер ка ва лі гэ тую тэ му, я пры вёў свае до ва ды і по тым 

яшчэ доў га ду маў: ад куль у лю дзей та кія пе ра ка нан ні? Мо жа, 

з-за асоб ных пе да го гаў, якія ў дзяр жаў ных уста но вах аду ка цыі 

не сум лен на вы кон ва юць свае аба вяз кі? Ці ад ча гось ці яшчэ?
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Фота з канвертаФота з канверта


