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— Ха пае на гэ та ча су? — 

пы та ю ся. — Бо, як мне па да-

ец ца, хві лін на пры ём ад на го 

па цы ен та ад ве дзе на ма ла.

— Лепш да мя не тра піць 

менш хво рых, але яны атры-

ма юць якас нае ля чэн не. Ас-

тат нія прый дуць у ін шыя дні. 

Пры маць дзе ля «пту шач кі» 

я не бу ду, — тлу ма чыць 

хірург.

Ён пра цуе ў дзве зме ны. 

Пер шая — з 8 га дзін ра ні цы 

да 14 — пры ём па цы ен таў. 

Пас ля абе ду хі рург на вед-

вае хво рых па мес цы жы-

хар ства, афарм ляе ра бо чую 

да ку мен та цыю. Дру гая — з 

14 да 20 га дзін. Пад час яе 

ра ні ца так са ма за ня тая 

спра ва мі па лі клі ні кі. Вы-

хад ныя дні — ня дзе ля і тры 

су бо ты. Ад на су бо та на ме-

сяц — дзя жур ства. «Я жы ву 

по бач, та му мя не та кі гра фік 

за да валь няе».

— Спа чат ку хва ля ваў ся, 

што ка лі прый ду пра ца ваць 

у па лі клі ні ку, то не бу ду 

раз ві вац ца як спе цы я ліст. 

Па мы ляў ся, — пры зна ец-

ца Дзміт рый. — Тут шмат 

маг чы мас цяў рас ці пра фе-

сій на. За гад чы ца ад дзя лен-

ня, да рэ чы, з'яў ля ец ца ма ім 

«мяс цо вым на стаў ні кам». 

Уво гу ле, ста рэй шыя ка ле гі 

заў сё ды га то вы да па маг-

чы на вас пе ча на му спе цы я-

лісту.

Ін тэр на ту ру Дзміт рый пра-

хо дзіў так са ма на ба зе гэ тай 

па лі клі ні кі. За год, як пры зна-

ец ца хло пец, ён зра зу меў, 

што «больш за ўсё ма ла до му 

ўра чу не ха пае прак ты кі».

«Важ на, што ты 
га во рыш 
і як ста віш ся 
да па цы ен таў»

— Як на вед валь ні кі 

рэагу юць на тое, што іх бу-

дзе ля чыць ма ла ды ўрач? — 

цікаў лю ся. — Га вор ка ж ідзе 

пра зда роўе, а ча сам і пра 

жыц цё...

— Да стат ко ва кры ху 

ад пус ціць ба ра ду — і та бе 

ўжо не 25, а 29—30 га доў, — 

жар туе Дзміт рый. — Плюс 

пер шая зме на заў сё ды да-

дае ўзрос ту: не вы спаў ся, сі-

ня кі пад ва чы ма. На са мрэч 

та кое пы тан не ўзні кае рэд-

ка. Лю дзям важ на, што ты 

га во рыш і як да іх ста віш ся. 

Усё ас тат няе — дро бя зі.

На пы тан не пра зар пла-

ту ма ла до га спе цы я ліс та 

Дзміт рый, як і на пра ця гу 

ўсёй на шай гу тар кі, ад каз-

вае з гу ма рам:

— Пры на шым фі нан са-

ван ні ахо вы зда роўя я не ма-

гу раз ліч ваць на боль шае. 

Та му на ця пе раш ні мо мант 

мя не ўсё за да валь няе. Сыс-

ці пра ца ваць у пры ват ны 

цэнтр, дзе, як ка жуць, пла-

цяць больш, зма гу толь кі 

пас ля атры ман ня пер шай ці 

вы шэй шай ква лі фі ка цый най 

ка тэ го рыі. Та кія пра ві лы. На-

ступ ныя дзе сяць га доў дак-

лад на ні ку ды не збі ра ю ся.

Ма ла ды хі рург не да 

кан ца ра зу мее шмат лі кія і 

веч ныя на пад кі па цы ен таў 

на конт ра бо ты дзяр жаў ных 

уста ноў ахо вы зда роўя:

— Ка лі ў вас ёсць маг чы-

масць па раў наць з ме ды цы-

най у ін шых кра і нах, та ды 

прэ тэн зій быць не па він на. 

У Гер ма ніі, на прык лад, да 

вуз ка га спе цы я ліс та тра піць 

амаль не маг чы ма: не да хоп 

кад раў. За піс ідзе на паў го-
да на пе рад.

«Ра цы я на лі за цыя 
ча су, ра бо та 
ў ка ман дзе 
і да вер»

— Як вы лі чы це, ча му 

Зям ля кру ціц ца, а лю дзі з яе 

не па да юць?! Та му што яны 

пры ма ца ва ныя да па лі клі ні-

кі! — жар туе Дзміт рый. — 

Зда роўе — гэ та ін вес ты цыі. 

І перш за ўсё не фі нан са выя, 

а мен таль ныя. Не аб ход на 

ра зу мець, што ча ла век сам 
ня се ад каз насць за сваё зда-

роўе. Ад нас, ме ды каў, тут 

за ле жыць толь кі пяць пра-

цэн таў. Усё ас тат няе — гэ та 

як па вод зяць ся бе лю дзі, як 

хар чу юц ца, як мыс ляць і, ка-

неш не ж, ге не ты ка.

Дзміт рый ка жа, што па 

ста тыс ты цы мы, на жаль, 

ста лі менш ру хац ца.

— Я, на прык лад, бе гаю. 

А яшчэ тан цую. Кі ру нак — 

вог. Да гэ туль танцаваў у 

ан самб лі на род на га тан ца 

«Ча ба рок». Але за раз мя не 

ці ка віць ме на ві та плас ты ка. 

Уво гу ле та нец — гэ та цу доў-

ная маг чы масць пад тры маць 

су ста вы і мыш цы ў доб рым 

ста не, свое асаб лі вая пра фі-

лак ты ка хва роб Аль цгей ме-

ра і Пар кін со на, — рас каз-

вае Дзміт рый.

Час ад ча су су раз моў нік 

яшчэ і спя вае, іг рае на гі та ры, 

фар тэ пі я на. На кан цэр це да 

Дня ма ці, які зла дзі лі су пра-

цоў ні кі па лі клі ні кі, ён «пры му-

сіў» за спя ваць і сва іх ка лег:

— Мы вы кон ва лі «Ку па-

лін ку». Усім спа да ба ла ся. 

Ка неш не, нех та са ро меў ся. 

Але, як ка за ла мая ба бу ля, 

ка лі ты спя ва еш у хо ры, ця-

бе не так чут на і ад гэ та га не 

так страш на. Да рэ чы, іг ра 

на му зыч ных ін стру мен тах 

ста ноў ча ўплы вае на ма то-

ры ку паль цаў пад час пра вя-

дзен ня апе ра цый.

Хло пец вы дат на ве дае 

анг лій скую мо ву. Пад час 

Па ра а лім пій скіх гуль няў у 

Со чы пра ца ваў ме ды цын-

скім пе ра клад чы кам. За раз 

ву чыць ня мец кую, у пла-

нах — фран цуз ская.

Дзміт рый з'яў ля ец ца па-

слом еў ра пей скай мо ла дзі 

ў Бе ла ру сі ў пра ек це Ус ход-

ня га парт нёр ства, рас па вя-

дае аб аду ка цый ных і на ву-

ко вых маг чы мас цях для яе 

ў на шай кра і не. А яшчэ ён 

на цы я наль ны ка ар ды на тар 

ма ла дзёж най сет кі «роў-

на га на ву чан ня» Y-PEER у 

Бе ла ру сі. Гэ та гла баль ная 

іні цы я ты ва ў на ву чан ні па 

пы тан нях сек су аль на га вы-

ха ван ня і рэ пра дук тыў на га 

зда роўя мо ла дзі, за сна ва-

ная на прын цы пе «роў ны 

на ву чае роў на га». Y-PEER 

дзей ні чае больш чым у 40 

кра і нах све ту, у Бе ла ру сі 

яна прад стаў ле ная 60 ва-

лан цё ра мі. Трэ нін гі пра-

вод зяц ца ў шко лах, лі цэ ях, 

уні вер сі тэ тах.

На пы тан не, як ён усё 

па спя вае, Дзміт рый усмі ха-

ец ца:

— Ра цы я на лі за цыя ча су, 

ра бо та ў ка ман дзе і да вер. 

Не трэ ба ўсё браць на ся-

бе. Дзя лі це ся аба вяз ка мі з 

ін шы мі.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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На сва ім мес цыНа сва ім мес цы

Ме ды каў у сям'і 
Дзміт рыя ня ма. Ён 
ка жа, што пра фе сія 
заў сё ды пры цяг ва ла 
маг чы мас цю 
да па ма гаць.

«Не аб ход на ра зу мець, 
што ча ла век сам ня се 
ад каз насць за сваё 
зда роўе. Ад нас, 
ме ды каў, тут за ле жыць 
толь кі пяць пра цэн таў».

ГА Ю ЧАЯ МОЦ РОД НА ГА СЛО ВА

...«Ха дзем це, у нас ёсць паў-

га дзі ны, пас ля па бя гу на ўрок 

пра цы ў вось мым кла се», — 

з усмеш кай су стра кае мя не 

Аляк сей МА КЕ ЕЎ. Пе да го-

гам-ар га ні за та рам у гім на зіі 

гар па сёл ка Ак цябр скі, што на 

Го мель шчы не, ён пра цуе дру-

гі год. Мес ца раз мер ка ван ня 

ма ла ды спе цы я ліст ус пры няў 

з ап ты міз мам, з асаб лі вас ця-

мі на ву чан ня асво іў ся хут ка. 

«Якая роз ні ца, дзе ста на віц-

ца пра фе сі я на лам? Усю ды 

па трэб ны доб рыя лю дзі», — 

да дае су раз моў нік.

Сам хло пец з вёс кі Гла заў ка 

Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на. Вы ву-

чыў ся на су вя зіс та ў Го мель скім 

пра фе сі я наль на-тэх ніч ным ву чы лі-

шчы, пас ля — на на стаў ні ка ў Ма-

зыр скім пе да га гіч ным уні вер сі тэ це 

імя Ша мя кі на. Спе цы яль насць аб-

раў сур' ёз ную — «Гіс то рыя і гра ма-

да знаў чыя дыс цып лі ны».

— Па за кан чэн ні ву чо бы ўсім 

сту дэн там па ве да мі лі, ку ды іх раз-

мяр ку юць. Мне ска за лі: «Едзеш у 

Ак цябр скі», я ад ка заў: «З ра дас-

цю!» Гіс то ры каў у ра ё не ха па ла, а 

вось пе да го гі-ар га ні за та ры бы лі ў 

дэ фі цы це. Мя не не спа ло ха ла зме-

на дзей нас ці, я лёг кі на пад' ём. Да 

та го ж са школь ных га доў час та 

ўдзель ні чаў у роз ных кон кур сах, 

ар га ні зоў ваў ме ра пры ем ствы, вы-

сту паў на сцэ не. Та му бы ло ці ка ва: 

ці зма гу здзі віць вуч няў сва і мі ідэ-

я мі, ці спа да ба юц ца яны ка ле гам-

на стаў ні кам?

Ра бо чы дзень Аляк сея па чы на-

ец ца ў 8 га дзін ра ні цы і за кан чва-

ец ца ў 8 ве ча ра. У аба вяз кі ма-

ла до га спе цы я ліс та ўва хо дзіць як 

ар га ні за цый ная дзей насць, так і 

пра вя дзен не ўро каў, спар тыў ных 

сек цый. Воль на га ча су за ста ец ца 

ня шмат, але пе да го га гэ та не бян-

тэ жыць:

— У шко ле мя не на зы ва юць 

ак ты віс там, здзіў ля юц ца, як я 

ўсё па спя ваю. А мне па да ба ец ца 

неш та пры дум ляць для дзя цей, 

зай мац ца ра зам спор там. Ка лі 

я толь кі пры ехаў у ра ён, ар га ні-

за ваў школь ную су пол ку па ін та-

рэ сах «Што? Дзе? Ка лі?», ле тась 

на спа бор ніц твах мы атры ма лі ў 

Го ме лі дып лом дру гой сту пе ні. Да 

та го ж я з'яў ля ю ся пер шым сак-

ра та ром пяр віч най ар га ні за цыі 

БРСМ. Лі чу, што гэ тым па каз ваю 

доб ры прык лад мо ла дзі. У най блі-

жэй шых пла нах — ства рыць для 

школь ні каў гур ток тэ ат раль на га 

май стэр ства. Мя не гэ та ідэя вель-

мі за хап ляе.

Яшчэ пад час зна ём ства з Аляк-

се ем бы ло бач на, што вы гля дае ён 

ма ла дзей за свой уз рост.

— Ці бы лі вы пад кі, ка лі школь-

ні кі пры ма лі вас за «свай го», звяр-

та лі ся не на «вы»?

— Так. Да рэ чы, у ма ёй сям'і ўсе 

вы гля да юць знач на ма ла дзей шы-

мі, чым ёсць на са май спра ве. Та-

му, ка лі толь кі прый шоў у гім на зію, 

чуў у да чы нен ні да ся бе ад школь-

ні каў «ты». Але я заў сё ды прад-

стаў ляў ся, і раз мо ва па чы на ла ся 

ў ін шым рэ чы шчы. Я на дзя цей не 

крыў джу ся.

Су раз моў нік пры зна ец ца, што 

ча сам яму не ха пае на стой лі вас ці. 

На прык лад, ка лі трэ ба ўга вор ваць 

вуч няў пай сці на ней кае ме ра пры-

ем ства ў па за школь ныя га дзі ны. 

Не ўмее і хва ліць ся бе, да ра бо-

ты ста віц ца кры тыч на: ана лі зуе, 

што атры ма ла ся, што не, пе ра-

жы вае, па маг чы мас ці на ма га ец-

ца пе ра ра біць тое, што лі чыць не 

ідэальным.

Да рэ чы, сваю ма лую ра дзі му — 

Гла заў ку — пе да гог на вед вае не 

час та. «Баць кі на ват жар ту юць, 

што ка лі я і ажа ню ся, то толь кі са 

сва ёй пра фе сі яй». На стаў нік дзе-

ліц ца, што са мае скла да нае ў яго 

пра цы — уста ваць ра на, а са мае 

пры ем нае — уза е ма дзей ні чаць 

з людзь мі. У сва бод ныя га дзі ны 

ён іг рае на гі та ры, удзель ні чае ў 

фальк лор ным на род ным ан самб лі, 

пе ра ма гае ў рэс пуб лі кан скіх і між-

на род ных кон кур сах.

— Ня даў на пры маў удзел у бе-

ла рус ка-ра сій скім «Мы адзі ныя». 

Трэ ба бы ло раз мяс ціць у сац сет цы 

фо та зды мак з мес цам, з якім звя-

за ныя цёп лыя ўспа мі ны. Я аб раў 

сваё лю бі мае — бе раг Пры пя ці. Ка-

лі да ве даў ся, што ме на ві та гэ тае 

фо та на бра ла най боль шую коль-

касць «лай каў» і я пе ра мож ца, — 

здзі віў ся. Але бы ло пры ем на.

Ці ка ва да ве дац ца, што на 

 па чат ку ад пра цоў кі Аляк сей быў 

упэў не ны: пас ля яе за кан чэн ня 

ад ра зу зволь ніц ца і па е дзе ў ін-

шы го рад. Але ця пер у яго ін шае 

мер ка ван не:

— Пра ца ваць у гар па сёл ку — 

гэ та кру та! Доб ры ка лек тыў, доб-

рыя дзе ці... Што яшчэ для шчас ця 

трэ ба? Адзі ны мі нус: ма ла за баў, 

да во дзіц ца са мо му неш та пры дум-

ляць. Мне кам форт на тут жыць, бо 

ў вёс цы вель мі спа кой на, а ў ста лі-

цы — шум на. Не мес ца ўпры гож-

вае ча ла ве ка, а ча ла век мес ца.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Мінск — Ак цябр скі — Мінск.

Прос тая фор му ла на стаў ніц ка га шчас ця


