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Не так даў но дзяў ча ты 
вяр ну лі ся з Лі ва на, дзе бы-
лі з мі ра твор чай мі сі яй. На 
пра ця гу го да мед сёст ры пра-
ца ва лі ў ін тэр на цы я наль ным 
шпі та лі, які зна хо дзіц ца на 
тэ ры то рыі ва ен най ба зы. На 
поўд ні кра і ны — па-ра ней ша-
му не спа кой на, та му лю дзі ў 
па го нах, асаб лі ва мяс цо выя 
жы ха ры, ра ды лю бой да па-
мо зе, а тым больш ква лі фі-
ка ва най.

Ка лі і ме дык, 
і вай ско вец

У Лі ва не Воль га бы ла 
ўжо трэ ці раз, Ве ра — дру гі. 
Ска заць, што гэ тая кра і на на 
Бліз кім Ус хо дзе ста ла для іх 
амаль род най, дзяў ча ты не 
бя руц ца. Што не ка жы, а ўсё 
роў на цяг не да моў. Але раз 
ужо над зеў па го ны, то сам 
са бе ма ла на ле жыш.

— Я з са ма га 
дзя цін ства ма ры ла 
быць або ўра чом, або 
вай скоў цам, — пры-
зна ец ца стар шы на 
кант ракт най служ бы 

Воль га Ях на вец. — 

Па коль кі дзяў чат у 

ар мію не бра лі, па-

сту пі ла ў Мін скі дзяр-

жаў ны ме ды цын скі 

ка ледж. Толь кі яго 

скон чы ла, як да ве да-

ла ся, што ў ва ен ным 

шпі та лі фар мі ру юць 

атрад спе цы яль на га 

пры зна чэн ня. Уда ча 

бы ла на ма ім ба ку.

Ве ра ж, перш чым 

тра піць у атрад, па спе-

ла на брац ца во пы ту ў 

га рад ской баль ні цы ў 

Жо дзі не, а пас ля ў дзі-

ця чым ан ка ла гіч ным 

цэнт ры ў Ба раў ля нах. 

«Ка лі я прый шла ў шпі-

таль, то пра сі ла ся на 

ак тыў ны ўчас так ра бо-

ты: пры звы ча і ла ся пра ца ваць 

са скла да ны мі па цы ен та мі, — 

ка жа мед сяст ра. — Мне пра-

па на ва лі па са ду анес тэ зі сткі. 

Яшчэ ў Ба раў ля нах я за ці ка-

ві ла ся гэ тай спе цы яль нас цю, 

рас пыт ва ла ў ка лег пра тон ка-

сці пра фе сіі».

Апе ра цый ная 
на ка лё сах

У ме ды цын скім атра дзе 

спе цы яль на га пры зна чэн-

ня дзяў ча ты слу жаць ужо 
не пер шы год. Яны заўж ды 
там, дзе пра хо дзяць ву чэн-
ні. Рап там хтось ці атры мае 
траў му? Не вез ці ж у Мінск, 
ка лі спат рэ біц ца і эк стран нае 
хі рур гіч нае ўмя шан не! Што 
ўжо ка заць пра пер шую ме-
ды цын скую да па мо гу.

— Ма біль ны па ля вы шпі-
таль мы мо жам раз гар нуць 
дзе за ўгод на, — рас каз ва-
юць мед сёст ры. — Комп лекс 
скла да ец ца з апе ра цый най, 
рэ ані ма цыі, пе ра вя зач най, 
пры ём на га ад дзя лен ня. 
Акра мя та го, у па ля вых умо-
вах маг чы ма зра біць рэнт-
ген, пра вес ці ўльтра гу ка вую 
ды яг нос ты ку, ча ла век мо жа 
здаць і эле мен тар ныя ана-
лі зы, якія апе ра тыў на рас-
шыф руе пе ра нос ная ла ба-
ра то рыя.

Але і па-за вы ез да мі ў по-
ле ў дзяў чат ха пае ра бо ты. 
Як і звы чай ныя ме ды кі, яны 
да па ма га юць хво рым у апе-
ра цый най, а так са ма ў ад-
дзя лен ні рэ ані ма цыі і анес-
тэ зі я ло гіі. У іх та кія ж зме ны, 
дзя жур ствы, як і ў ас тат ніх 
ка лег. Толь кі, згод на са сва-
ёй ква лі фі ка цы яй, ме ды цын-
скую да па мо гу яны па він ны 

быць га то вы ака заць і днём, 
і ноч чу, у лю бой форс ма жор-
най сі ту а цыі.

Моў ны бар' ер 
і плат ная 
ме ды цы на

У Лі ван дзяў ча ты ез дзі лі 
ў скла дзе бры га ды: два дак-
та ры, яны і афі цэр са шта ба. 
Ад ных жа дан ня і ўра чэб най 
прак ты кі, каб тра піць у мі ра-
твор чую мі сію, не да стат ко-
ва. Без ве дан ня анг лій скай 
мо вы там ня ма ча го ра біць: 
што дзень ты ма еш зно сі ны з 
мяс цо вым на сель ніц твам, ка-
ле га мі з ін шых дзяр жаў, якія 
так са ма зна хо дзяц ца там па 
пра гра ме ААН.

— Ча сам пры хо дзяць мяс-
цо выя жы ха ры, якія ўво гу ле 

не ве да юць анг лій скай мо вы, 
а та бе трэ ба ха ця б зра зу мець, 
што ім ба ліць, — рас каз вае 
Ве ра Паў лян ко віч. — Да во-
дзі ла ся ка рыс тац ца жэс та мі, 
а по тым і вы ву чыць пэў ныя 
араб скія фра зы, каб мі ні-
маль на кан так та ваць з лі ван-
ца мі. Зда ва ла ся б, з ка ле га мі 
ў гэ тым пла не пра сцей, але 

анг лій ская мова ін ду-
саў, ір ланд цаў і тых 
жа аў стрый цаў іс тот-
на ад роз ні ва ец ца ад 
та го, як пры звы ча і лі-
ся га ва рыць мы.

Ве ра не ха вае, 
што за час мі сіі на-
столь кі ад вык ла 
раз маў ляць на род-
най мо ве, што пас ля 
вяр тан ня ў Бе ла русь 
на ват ду ма ла па-анг-
лій ску. А дзесь ці за 
мя жой, спа дзя юц ца 
дзяў ча ты, у той час 
гу чаць род ныя «дзя-
куй» або «доб рай 
ра ні цы». «Ка ле гам з 
ін шых кра ін на столь-
кі спа да ба ла ся на ша 
мо ва, што час ця ком 
пы та лі ся, як тое ці ін-
шае сло ва бу дзе па-
бе ла рус ку, — у адзін 

го лас ка жуць мед сёст ры. — 
У Лі ва не ўво гу ле бе ла ру саў 
лю бяць і па ва жа юць».

Па коль кі шпі таль зна хо-
дзіц ца на тэ ры то рыі ва ен най 
ба зы, то ў пер шую чар гу там 
аб слу гоў ва юц ца ва ен на слу-
жа чыя. Але на па мя ці дзяў-
чат не бы ло ні вод на га вы пад-
ку, каб у ме ды цын скай да-
па мо зе ад мо ві лі мяс цо ва му 
на сель ніц тву. Больш за тое, 
апош нія, а асаб лі ва бе жан-
цы, якіх на поўд ні Лі ва на ня-
ма ла, ве да юць гэ та і наўмыс-
на ідуць да ўра чоў шпі та ля. 
Па-пер шае, та му, што, у 
ад роз нен не ад усіх ас тат ніх 
уста ноў ахо вы зда роўя кра-
і ны, ме ды цын ская да па мо-
га там бяс плат ная для ўсіх, 
а па-дру гое, лі ван цы вель мі 
да вя ра юць пра фе сі я на ліз му 
за меж ных ме ды каў.

— Мяс цо выя ўра чы, якія 
ў свой час атрым лі ва лі аду-
ка цыю ў СССР, там цэ няц ца, 
ім да вя ра юць, — рас каз вае 
Воль га Ях на вец. — У Лі ва-
не вель мі доб ра раз ві та ме-
ды цы на, але лю дзям за ўсё 
да во дзіц ца пла ціць: па чы на-
ю чы ад уко лу, за кан чва ю чы 
апе ра цы яй.

Не да ся галь нае 
мо ра 
і «тры вож ны 
ча ма дан чык»

Ва ен ны ла гер, дзе жы лі 
дзяў ча ты, зна хо дзіц ца по-
бач з Між зем ным мо рам. Але 
гэ та аб са лют на не азна чае, 
што кож ную воль ную хві лін-
ку яны адзя ва лі ку паль ні кі і 
бег лі на пяс ча ны пляж.

— Пра чы на еш ся, а за 
акном мо ра шу міць, толь кі 
тра піць на яго не мо жаш, — 
раз венч вае ўсе мі фы Воль-
га. — Пра мо га вы ха ду да 
ва ды ла гер не мае, а пай сці 
да мо ра без да зво лу нель-
га. Каб вы ра зу ме лі, ува ход і 
вы хад за тэ ры то рыю ба зы — 
стро га па про пус ках.

Каб заў сё ды быць на су-

вя зі, мі ра твор цы асна шча ны 

дэкфо на мі — пры ла да мі, па-

доб ны мі да пэй джа раў. За 

тым, каб усе ма шы ны, якія 

вы еха лі ра ні цай, аба вяз ко ва 

вяр ну лі ся на ба зу да ве ча ра, 

вель мі піль на со чаць. Хо чаш 
вый сці на кір маш або ў кра-
му — аба вяз ко ва па пя рэдзь. 
Ды і ха дзіць па ад ным за ба ро-
не на: мож на за блу каць або су-
стрэць уз бро е ных лі ван цаў.

Як пры зна юц ца дзяў ча ты, 
па пер шым ча се, ка неш не, 
бы ло страш на. Але ка лі ўся-
го ба яц ца, то ўво гу ле цяж ка 
жыць. Род ных, вя до ма, гэ та 
ма ла су па кой вае, та му ва ен-
на слу жа чыя імк ну лі ся быць 
на су вя зі кож ны дзень.

— Ад ной чы ў ла ге ры аб'-
яві лі тры во гу, — ус па мі нае 
Ве ра. — З бо ку Із ра і ля і Па-

лес ці ны бы ла вы пу шча на ра-
ке та, якая тра пі ла ў іс пан скі 
ла гер. Адзін з вай скоў цаў, 
які зна хо дзіў ся на ба я вым 
па сту, за гі нуў. Пра ін цы дэнт 
па ве да мі лі і ў бе ла рус кіх СМІ. 
Ма ма тэ ле фа нуе, а ў мя не, 
як на зло, су вя зі ня ма. Не як 
звя за ла ся з сяст рой. Дзе ля 
та го, каб су па ко іць род ных, 

па пра сі ла ска заць, што ўсё 
гэ та ад бы ло ся не ў нас, а 
ў Лі віі. Але ма му не пад ма-
неш...

У вы пад ку тры во гі мі ра-
твор цы раз мя шча юц ца ў 
шал та рах — так зва ных бун-
ке рах. Адзя ва юць бро не ка мі-
зэль ку, кас ку, у кож на га — 
«тры вож ны ча ма дан чык», 
у якім ёсць са мае не аб ход-
нае: ва да, ежа, срод кі гі гі е ны, 
змен ная воп рат ка, ап тэч ка. 
Пад час над звы чай най сі ту а-
цыі ва ен ныя ме ды кі па він ны 
пры быць у шпі таль, каб у вы-
пад ку ма са ва га па ступ лен ня 
па цяр пе лых бы ло ка му аказ-
ваць да па мо гу.

Буль бя ныя су шы 
і ту га па сне зе

Та кія сі ту а цыі ў На ку ры, 
дзе з мі ра твор чай мі сі яй бы-
лі дзяў ча ты, хут чэй вы клю-
чэн не, чым пра ві ла. Тым не 
менш бяс пе ка — перш за 
ўсё. Але гэ та аб са лют на не 
азна чае, што жыц цё ў ва-
ен ным ла ге ры аб мя жоў вае 
іх сва бо ду. На тэ ры то рыі 
па бу да ва на не каль кі крам, 
дзе мож на на быць са мае 
не аб ход нае, пра цу юць спар-
тыў ныя за лы, тэ ніс ны корт, 
ёсць фут боль нае по ле, на-
ват функ цы я ну юць ка фэ. Як 
жар ту юць дзяў ча ты, тра ды-
цыя вы піць ка вы, на пэў на, 
ёсць ва ўсіх кра і нах.

Мі ра твор цы ж хар чу юц ца 
ў ста ло вай, якая зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі ба зы. Але, як 
пры зна юц ца ме ды кі, вост рая, 
на сы ча ная спе цы я мі ежа ра-
на ці поз на пры яда ец ца, та му 
вель мі хо чац ца ад чуць смак 

звык лых страў. А па коль кі 
та кое жа дан не ўзні ка ла ўсё 
час цей, Ве ра і Воль га аб-
ста ля ва лі ў сва ім па кой чы ку 
мі ні-кух ню, дзе з за да валь-
нен нем га та ва лі тое, што елі 
до ма: буль бу, боршч, юш ку, 
пель ме ні, блі ны...

— Да вя ло ся не як па час-
та ваць італь ян цаў сма жа най 
буль бай з цы бу ляй, — рас-
каз ва юць мед сёст ры. — І хто 
б мог па ду маць, што гэ тым 
гур ма нам на столь кі спа да-
ба ец ца, што на ват рэ цэп-
там да вя дзец ца дзя ліц ца! 
Дзі ві лі ся за меж ні кі і з та го, 
што блі ны мо гуць быць і не-
са лод кі мі. Уво гу ле, усе, хто 
каш та ваў пры га та ва ную на мі 
ежу, пра сіў у ку ха раў ста ло-
вай ла дзіць дні бе ла рус кай 
кух ні. А кі тай цы так ха це лі 
нам да га дзіць, што за пра сі лі 
на су шы, пры га та ва ныя з... 
буль бя но га пю рэ.

Уво гу ле, ат мас фе ра ў 
ла ге ры бы ла вель мі дру жа-
люб ная. Мі ра твор цы з роз-
ных кра ін не толь кі час та ва-
лі адзін ад на го, але і ра зам 
зай ма лі ся спор там, ад зна ча-
лі свя ты. Не за бы ва лі ся пра 
на цы я наль ныя ўра чыс тас ці 
і бе ла ру сы. Кож нае 9 Мая і 
Дзень Не за леж нас ці на ша 
дэ ле га цыя аба зна ча ла ся бе 
зна ё мы мі нам знач ка мі з бе-
ла рус кім сця гам і яб лы не вай 
квет кай.

— Гэ та вы клі ка ла ці ка-
васць у на шых ка лег, — пра-
цяг ва юць дзяў ча ты. — Не ка-
то рым да во дзі ла ся рас каз-
ваць пра зна чэн не гэ тых 
свя тых для бе ла ру саў дат. 
По тым, па чы таў шы пра Бе-
ла русь у ін тэр нэ це, тыя здзіў-
ле на ка за лі: «Як кру та, што ў 
вас ёсць Брэст!»

Ня гле дзя чы на вель мі 
дру жа люб ную ат мас фе ру 
і вя лі кі пра фе сій ны во пыт, 
ме ды каў у па го нах вель мі 
цяг ну ла на Ра дзі му. «Больш 
за ўсё я су ма ва ла па род ных 
і, як не дзі ва, па сне зе, — ка-
жа Ве ра Паў лян ко віч. — Ка лі 
Но вы год мож на бы ло кам-
пен са ваць ман да ры на мі (яны 
там над звы чай смач ныя), 
то на фо та здым кі за сне жа-
ных ву ліц і пры бра ных ёлак, 
якія нам да сы ла лі, гля дзе лі 
з зайз драс цю».

— У Лі ва не ж у асноў ным 
спё ка, — пра цяг вае Воль га 
Ях на вец. — Ёсць не вя лі кі 
пе ры яд, які на зы ва ец ца лі-
ван скай зі мой: гэ та ка лі на 
пра ця гу не каль кіх тыд няў 
або ме ся цаў ідуць даж джы. 
Мно гія, асаб лі ва ін ду сы, бы-
лі ўра жа ны, ка лі да ве да лі ся, 
што ў Бе ла ру сі — ча ты ры 
па ры го да і кож ная пры го-
жая па-свой му. Яны не маг лі 
зра зу мець, як праз не каль кі 
ме ся цаў пас ля зі мы на сту-
пае вяс на, а пас ля га ра чы ні 
мо жа іс ці снег. Каб уба чыць 
усё на ўлас ныя во чы, на шы 
ка ле гі, з кім мы па сяб ра ва лі, 
па абя ца лі, што аба вяз ко ва 
пры едуць у Бе ла русь. Ад ных 
ча ка ем ужо ў маі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу
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МІ СІЯ —МІ СІЯ —
РА ТА ВАЦЬ ЖЫЦ ЦІРА ТА ВАЦЬ ЖЫЦ ЦІ

Ве ры Паў лян ко віч і Воль зе Ях на вец не пры звы чай-
вац ца аказ ваць ме ды цын скую да па мо гу ў па ля вых 
і на ват эк стрэ маль ных умо вах. Гэ та з вы гля ду дзяў-
ча ты да лі кат ныя. На са мрэч у ме ды цын скім атра дзе 
спе цы яль на га пры зна чэн ня 432-га Га лоў на га ва ен на га 
клі ніч на га ме ды цын ска га цэнт ра Уз бро е ных Сіл слу-
жаць толь кі са мыя стой кія, за гар та ва ныя і сме лыя, 
га то выя ў лю бы мо мант прый сці на да па мо гу, а то 
і вы ра та ваць жыц цё.

У Лі ва не У Лі ва не 
ва ен ныя ме ды кі ва ен ныя ме ды кі 

час та ва лі ін ша зем цаў час та ва лі ін ша зем цаў 
стра ва мі з буль бы стра ва мі з буль бы 

і ву чы лі іх раз маў ляць і ву чы лі іх раз маў ляць 
па-бе ла рус купа-бе ла рус ку

Бе ла рус кі 
ме ды цын скі кан тын гент 

у Лі ва не.

У пе ра вя зач най.

Пра тое, што Воль га і Ве ра свят ку юць Дзень Пе ра мо гі, 
на тэ ры то рыі ва ен най ба зы ве да лі ўсе.


