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Пра ва слаў ныя вер ні кі ад зна ча лі ад-
но з два нац ца ці най важ ней шых хрыс-
ці ян скіх свят — Пра аб ра жэн не Гас-
под няе і Спас Ісу са Хрыс та. У на ро дзе 
гэ тае свя та за вец ца Яб лыч ным Спа-
сам. Ва ўсіх хра мах Бе ла ру сі асвя ча лі 
пла ды но ва га ўра джаю. Ся род пла до-
вых дрэў яб лы ня асаб лі ва ўша на ва-
на ва ўсход ніх сла вян: яна не толь кі 
сім ва лі зуе жыц цё, веч насць і не ўмі ру-
часць, але, як лі чыц ца, дае зда роўе. 
З са май ра ні цы ка ля Свя та-Ду ха ва га 

ка фед раль на га са бо ра са бра лі ся ты-
ся чы вер ні каў, каб ад свят ка ваць Дру-
гі Спас.

Згод на з на род ны мі пры кме та мі і 
па вер' я мі, па на двор'і на Яб лыч ны 
спас праг на за ва лі, якім бу дзе сту-
дзень. Лічыцца, калі стаіць у гэты 
дзень жара, то і снегу будзе мала. 
А калі су ха — то і во сень бу дзе без 
даж джоў.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА.
Фо та аўтара. 

СПАС — УСЯМУ  ЧАССПАС — УСЯМУ  ЧАС

Са праўд ным упры га жэн-
нем пра ва слаў ных мо гі лак 
у Стоўб цах з'яў ля ец ца двух-
мет ро вы пом нік цём на-чыр-
во на га мар му ру, увян ча ны 
кры жам. На па ста мен це вы-
се ча ны еван гель скія сло вы: 
«Придиите ко мне вси тружда-
ющиися и обремененнии, и аз 
упо кою вы»(Мф.11.28), а пад 
імі чы та ец ца: «Авя нір Мар ка-
віч Кан сцен чык, пса лом шчык 
Стаў пец кай царк вы, пал коў нік 
рус кай ар міі, ка ва лер ор дэ на 
св. Ге ор гія, ка пі тан па вет ра-
на га ка раб ля «Ілья Му ра мец». 
Ска наў 29.ХІІ.1935 г. з ро ду 46 
га доў».

Тут па ха ва ны ге рой-лёт чык, 
наш су ай чын нік. Ча му мы цы ту-
ем над піс на яго ма гі ле? Спра ва ў 
тым, што ў шэ ра гу вы дан няў пра 
яго (у са мых, зда ва ла ся б, аў та ры-
тэт ных, на ват эн цык ла пе дыч ных) 
ёсць мност ва не дак лад нас цяў. Па-
чы на ю чы з проз ві шча: пры вод зя-
чы дак лад ную фа та гра фію пом ні-
ка, тым не менш пе ра да юць яго як 
«Кас цен чык», не зра зу ме лым чы-
нам страч ва ю чы лі та ру «н». Мы па-
ста ра ем ся, на коль кі гэ та маг чы ма, 
удак лад ніць не ка то рыя ака ліч нас ці 
бія гра фіі Авя ні ра Мар ка ві ча.

На ра дзіў ся ён 2 жніў ня 1889 
го да ў Грод не. Аб яго па хо джан ні 
пі шуць па-роз на му: «у сям'і слу-
жа ча га», «з бе ла рус кіх ся лян», 
«у сям'і бе ла ру саў». А на са мой 
спра ве? У «Да ве дач най кніж цы 
Гро дзен скай епар хіі на 1905 год» 
зна хо дзім дыя ка на на ва кан сіі 
пса лом шчы ка Мар ка Іва на ві ча 
Кан сцен чы ка, які слу жыў у га рад-
скім ка фед раль ным са бо ры свя-
той Са фіі, Пра муд рас ці Бо жай і 

быў ру ка па ло жа ны ў ду хоў ны сан 
у 1987 го дзе (гэ та зна чыць, праз 
8 га доў пас ля на ра джэн ня сы на 
Авя ні ра). Ды і ці стаў бы да лё кі 
ад царк вы ча ла век пры свой ваць 
сва ім сы нам вы ключ на цар коў ныя 
ім ёны — Авя нір, Апа лі на рый?

Та кім чы нам, пра віль ны ад каз 
— «на ра дзіў ся ў сям'і свя шчэн на-
слу жы це ля».

Цал кам на ту раль на, баць ка ха-
цеў, каб сы ны пры ня лі свя шчэн-
ніц кі сан (так, да рэ чы, і ад бы ло ся 
з яго сы нам Апа лі на ры ем).

Та му Авя нір за кан чвае ў 1908 
го дзе 4 кла сы Лі тоў скай ду хоў най 
се мі на рыі ў Віль ні, але, за клаў шы 
пер шы кру ты ві раж у сва ім жыц ці, 
вы бі рае пас ля кар' е ру ва ен на га. 
Мно гія се мі на рыс ты па роз ных 
пры чы нах вы бі ра лі цы віль нае по-
ле дзей нас ці, але каб вось так, з 
се мі нар скай ла вы і ў афі цэ ры? 
«Са праў ды кру та», — ска жа ма-
ла ды чы тач.

6 жніў ня 1910 го да Кан сцен чык 
вы пу шча ны з Ві лен ска га пя хот на га 
ву чы лі шча ў зван ні пад па руч ні ка. 
У 1910—1913 гг. слу жыць у гэ тым 
зван ні ў 33-м пя хот ным Ялец кім 
пал ку (з 15 ліс та па да 1913 г. — 
па руч нік). У 1914 г. ка ман дзі ра ва-
ны ў ва ен ную авія цый ную шко лу 
(Гат чы на), пас ля за кан чэн ня якой 
на зна ча ец ца ма лод шым афі цэ рам 
Брэст-Лі тоў ска га кра пас но га авія-
цый на га атра да.

На га да ем, што ў гэ ты час авія-
цыя (і ва ен ная, у пры ват нас ці) раз-
ві ва ла ся ў Ра сіі над звы чай ак тыў-
на. Вель мі та ле на ві ты кан струк тар 
І.І. Сі кор скі ства рыў цяж кі ча ты рох-
ма тор ны біп лан «Ілья Му ра мец», 
які пра цяг лы час не меў ана ла гаў і 
стаў пер шым у све це па са жыр скім 

са ма лё там. Упер шы ню ў гіс то рыі 
авія цыі са ма лёт асна шча ны кам-
фар та бель ным са ло нам, спаль ны-
мі па ко я мі, ван най і пры бі раль няй; 
тут ёсць ацяп лен не і элект рыч нае 
асвят лен не. За ка рот кі пра ме жак 
ча су «Ілья Му ра мец» ста віць цэ лы 
шэ раг рэ кор даў гру за па ды маль-
нас ці, коль кас ці па са жы раў, ча су і 
мак сі маль най вы шы ні па лё ту.

З па чат кам Пер шай су свет най 
вай ны ўсе па бу да ва ныя ў той час 
са ма лё ты «Ілья Му ра мец» пе ра-
да юц ца ў Ім пе ра тар скі ва ен на-па-
вет ра ны флот, і Мі ка лай ІІ за цвяр-
джае па ста но ву ва ен на га са ве та 
аб ства рэн ні эс кад ры па вет ра ных 
ка раб лёў «Ілья Му ра мец» — пер-
ша га ў све це злу чэн ня цяж кіх 
бам бар дзі роў шы каў.

22 ве рас ня 1914 г. у эс кад ру 
пе ра во дзіц ца лёт чык Авя нір Кан-
сцен чык, дзе з 13 снеж ня вы кон-
вае аба вяз кі ка ман дзі ра па вет ра-
на га ка раб ля «Ілья Му ра мец».

Ба я выя вы ле ты, ба я выя буд ні. 
На ды хо дзіць час подз ві гу. 13 кра са-
ві ка 1916 го да экі паж А.М. Кан сцен-
чы ка атрым лі вае за гад ата ка ваць 
важ ны чы гу нач ны ву зел Даў дзе вас 
па блі зу ад Фрыд рыхш та та. Ка ра-
бель быў су стрэ ты ўра ган ным аг-
нём зе ніт ных ба та рэй, тым не менш 
яго ка ман дзір сме ла зні зіў ся, каб 
мець маг чы масць больш дак лад на 
пры цэ ліц ца, зра біў над стан цы яй 
пра віль ны круг і скі нуў 13 бом баў. 
Па пад ан ні, як па ка за лі пас ля фо-
та здым кі, бы лі вы дат ны мі. Пры за-
мы кан ні пер ша га па лёт на га кру га 
адзін з ва ро жых сна ра даў уза рваў-
ся пад са мым кор пу сам ка раб ля. 
Дру гі — спе ра ду яго. Цяж ка па ра-
не ны і кан ту жа ны, Кан сцен чык, які 
сы хо дзіў кры вёй, знай шоў у са бе сі-

лы, каб зра біць над стан цы яй яшчэ 
адзін круг і скі нуць 7 бом баў. У гэ ты 
час — но вы сна рад і чар го выя па-
шко джан ні. Кан сцен чык па ра не ны 
шрап нел лю ў гру дзі на вы лёт. Упа-
ўшы з пі лоц ка га крэс ла, ён па цяг-
нуў штур вал на ся бе, пры му сіў шы 
ка ра бель пад няц ца ўверх. «Му ра-
мец» стра ціў хут касць, а пас ля стаў 
кру та пі кі ра ваць. Нем цы на зі ра лі 
за яго па дзен нем, але ра дасць іх 
ака за ла ся да час най. Па моч нік ка-
ман дзі ра, па руч нік В.Ф. Ян ко ві ус 
не раз гу біў ся, змог да брац ца да 
пі лоц ка га крэс ла і ўзяў кі ра ван не 
на ся бе. З вя лі кай цяж кас цю ён ста-
бі лі за ваў вя ліз ны са ма лёт на вы-
шы ні 1500 м. Гэ та бы ла ня лёг кая 
за да ча. Тры ру ха ві кі, ня гле дзя чы на 
па пад ан ні, пра ца ва лі нар маль на, 
чац вёр ты быў па шко джа ны, а яго 
ло пасць — раз бі та ў шчэп кі.

Пры клад на праз га дзі ну Ян-
ко ві ус па са дзіў па шко джа ны ка-
ра бель на свой аэ ра дром. Пры 
па са дцы пра вае кры ло з трэс кам 
аб віс ла, за кра ну ла зям лю і раз-
вяр ну ла ка ра бель. Як ака за ла ся, 
ад ным з па пад ан няў быў амаль 
пе ра бі ты пя рэд ні лан жэ рон пра-
ва га кры ла, а ўся го ў ка раб лі на-
лі чы лі да 70 пра бо ін.

У хут кім ча се ста лі вя до мыя 
і вы ні кі на лё ту. Апош няя се рыя 
бомб, скі ну тая ар ты ле рый скім 
афі цэ рам Шнеў рам, на кры ла 
цяг нік з бо еп ры па са мі, стан цыя 
бы ла амаль цал кам раз бу ра на.

За гэ ты ба я вы вы лет 
А.М. Кан сцен чык быў уз на га ро-
джа ны ор дэ нам св. Ге ор гія 4-й 
сту пе ні. Атры ма лі ўзна га ро ды і 
ас тат нія чле ны экі па жа. Тут жа 
ад зна чым, што да гэ та га ча су 
Кан сцен чык ужо меў ор дэ ны св. 

Ста ні сла ва 3-й сту пе ні з мя ча мі і 
бан там і 2-й сту пе ні з мя ча мі, св. 
Ган ны 3-й сту пе ні з мя ча мі і бан там 
і 2-й сту пе ні з мя ча мі, св. Ула дзі мі-
ра 4-й сту пе ні з мя ча мі і бан там. 
Подз віг лёт чы ка знай шоў сваё ад-
люст ра ван не ў шэ ра гу пуб лі ка цый 
та га час ных га зет і ча со пі саў Ра сіі.

Па ра не на га ге роя да ста ві лі ў 
шпі таль го ра да Ры гі. Пас ля доў га-
га вы зда раў лен ня ён ужо не змог 
ля таць, але за стаў ся ў на зем най 
служ бе эс кад ры. 6 жніў ня 1917 го да 
атры маў зван не штабс-ка пі та на.

Но вае вы пра ба ван не, но вы ві-
раж лё су: каст рыч ніц кі пе ра ва рот 
і гра ма дзян ская вай на па дзя лі лі 
лёт чы каў на два не пры мі ры мыя 
ла ге ры. Кан сцен чык за ста ец ца 
вер ным пры ся зе, слу жыць у Даб-
ра воль ніц кай ар міі, а пас ля — ва 
ўзбро е ных сі лах поўд ня Ра сіі. За-
кан чвае вай ну пал коў ні кам (інакш 
ні чым не па тлу ма чыш над піс на 
яго пом ні ку). Пас ля эва ку а цыі з 
Кры ма эміг ры руе ў Юга сла вію, 
пас ля вяр та ец ца на Ра дзі му — у 
За ход нюю Бе ла русь.

Не ка то ры час ён жыў у Ма ла-
дзеч не, а з 1933 го да — у Стоўб-
цах, дзе ўлад ка ваў ся на служ-
бу пса лом шчы кам у мяс цо вую 
царк ву. Акра мя гэ та га асноў на га 
свай го аба вяз ку, Авя нір Мар ка-
віч вы кла даў у вяс ко вых шко лах 
За кон Бо жы.

Усё вяр ну ла ся на кру гі свае. 
Вось дзе і спат рэ бі лі ся 4 кла сы се-
мі на рыі. Дзіў ная спра ва: уз лёт, ге-
рой скія па лё ты і па сад ка на род най 
зям лі. Пра ва слаў ны се мі на рыст, 
які стаў афі цэ рам і ва ен ным лёт чы-
кам, за вяр шае свой зям ны шлях 
пса лом шчы кам і вы клад чы кам За-
ко на Бо жа га бе ла рус кім дзе цям.

Па вод ле слоў пры ха джан, 
Авя нір Мар ка віч ка рыс таў ся ся-
род іх вя лі кім аў та ры тэ там, быў 
сціп лым і ўваж лі вым да лю дзей, 
вель мі лю біў дзя цей, ад роз ні ваў-
ся вы со кай куль ту рай і шы ро кай 
аду ка ва нас цю, меў аб са лют ны 
слых і цу доў ны го лас, іг раў на 
мно гіх му зыч ных ін стру мен тах.

Што ска заць пра смерць на-
ша га ге роя?

У кан цы 1935 го да Авя нір Мар-
ка віч за хва рэў на сып ны тыф і па-
мёр 29 снеж ня. Маг чы ма, што на 
яго смерць паў плы ва лі і ста рыя 
ба я выя ра ны. Ад нак, па свед чан ні 
ві да воч цаў, ні вод ная па ха валь-
ная пра цэ сія ў Стоўб цах не збі-
ра ла столь кі на ро ду.

Мар му ро вы пом нік на ма гі ле 
Авя ні ра Кан сцен чы ка быў уста-
ля ва ны ста ран ня мі яго бра та, 
свя шчэн ні ка Апа лі на рыя, які да 
1939 го да вель мі час та пры яз-
джаў сю ды са Смар го ні (та му 
над піс на пом ні ку і за слу гоў вае 
поў на га да ве ру).

...Не пры кмет на на блі жа ец-
ца і ста га до вы юбі лей па чат ку 
Пер шай су свет най вай ны. Да 
та кой па дзеі мож на пры мер ка-
ваць шэ раг сціп лых, але год ных 
ме ра пры ем стваў. Ад да ючы да-
ні ну па мя ці Авя ні ру Мар ка ві чу 
Кан сцен чы ку, вель мі па жа да на 
на зваць у яго го нар ву лі цы як у 
Стоўб цах, так і на яго ра дзі ме, 
у Грод не, уста ля ваць ад па вед-
ныя ме ма ры яль ныя дош кі (тым 
больш, што та кая пра па но ва ўжо 
агуч ва ла ся ў СМІ).

Наш ге рой за слу жыў гэ та і пе-
рад Бо гам, і пе рад людзь мі.

Па вел БА ЯН КОЎ

�

Спя кот ная жні вень ская ра ні ца. 
Звы чай ная для кур сан таў Ва ен-
най ака дэ міі сё лет ня га на бо ру. 
Ка ман да «пад' ём» — і дзень па-
чаў ся. І ў той жа час не па доб ная 
да ўсіх тых, якія бы лі на пра ця-
гу апош ніх трох тыд няў. За мест 
ра ніш няй фі зіч най пад рых тоў кі 
— ура чыс тая цы ры мо нія атры-
ман ня па го наў і пер шая клят ва 
на вер насць Ра дзі ме.

— Та кі ры ту ал, як ура чыс тае ўру-
чэн не па го наў пер ша курс ні кам, у 
га лоў най ва ен най ВНУ кра і ны пра-
во дзіц ца ўпер шы ню, — па ве да міў 
на чаль нік Ва ен най ака дэ міі ге не рал-
ма ёр Сяр гей БОБ РЫ КАЎ. — Гэ та 
вы клі ка на тым, што на шы бу ду чыя 
аба рон цы Ай чы ны па він ны з пер шых 
кро каў вай ско вай служ бы пры звы-
чай вац ца да тых тра ды цый, якія спа-
кон ве ку іс на ва лі ў ар міі. Сён няш няе 
ме ра пры ем ства згур тоў вае лю дзей, 
дае перс пек ты вы на доб рае па тры я-
тыч нае вы ха ван не.

Каб атры маць за па вет ныя на шыў-
кі на ва ен ную фор му, кур сан ты амаль 
ме сяц зай ма лі ся агуль на вай ско вай 
пад рых тоў кай. Па спе лі ўжо зведаць 
не ка то рыя цяж кас ці і аб ме жа ван ні 
вай ско вай служ бы. У вы ні ку па го ны 
атры ма лі 356 юна коў. Хут ка ўсе яны 
ся дуць за ву чэб ныя пар ты. 43 ча ла-

ве кі спа сці гаць ва ен ную на ву ку бу дуць 
у ВНУ Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Трое бу-
дуць на ву чац ца ў ін та рэ сах Уз бро е ных 
Сіл у Ака дэ міі МУС.

— Каб па сту піць у Ра сій скую Фе-
дэ ра цыю на фа куль тэт спе цы яль най 
раз вед кі, да вя ло ся шмат ву чыц ца 
і зай мац ца фі зіч най пад рых тоў кай, 

— рас ка заў кур сант Но ва сі бір ска га 
вы шэй ша га ка манд на га ву чы лі шча 
Мак сім Ля меш ка. — Аса біс тае да сяг-
нен не — 2 скач кі з па ра шу там. Мне 
ці ка ва бу дзе ву чыц ца там ха ця б з-за 

та го, што ў мя не з'я віц ца маг чы масць 
па зна ё міц ца з су час най ва ен най тэх-
ні кай і з уз бра ен нем ра сій скай ар міі. 
Пра гэ та я ма рыў яшчэ та ды, ка лі ву-
чыў ся ў Мін скім ва ен ным су во раў скім 
ву чы лі шчы. Род ныя мя не ў гэ тым пад-
трым лі ва юць. Да та го ж мае баць ка і 
брат — ва ен ныя.

А Аляк сандр Бух та пач не спа сці-
гаць ва ен ную на ву ку на агуль на вай-
ско вым фа куль тэ це Ва ен най ака дэ міі 
па мо та страл ко вай спе цы яль нас ці. 

Юнак жар туе, што гэ та доб рая за яў ка 
ў ка ман дзі ры: як раз та кія спе цы я ліс-
ты скла да юць боль шасць ка манд на га 
скла ду Уз бро е ных Сіл кра і ны. І ў яго на 
доб рую кар' е ру ёсць усе шан цы. Аляк-
сандр пра цяг вае ва ен ную ды нас тыю 
сва ёй сям'і: дзя ду ля, баць ка, дзя дзька 
і брат у роз ны час пры ся га лі на вер-
насць Ай чы не. Та му год на пра хо дзіць 
служ бу для юна ка — за да ча № 1, бо і 
род ныя па пя рэ дзі лі: «Не пад вя дзі!»

У той жа дзень на тэ ры то рыі ака-
дэ міі ад бы ло ся і ўра чыс тае ад крыц цё 
спар тыў на га комп лек су. Ужо сён ня 
што днё вую фі зіч ную пад рых тоў ку 
кур сан ты бу дуць ад пра цоў ваць на 2 
ва лей боль ных і бас кет боль ных пля-
цоў ках, а так са ма на по лі для гуль ні 
ў мі ні-фут бол.

— Па коль кі ў на шай кра і не шмат 
ува гі на да ец ца спор ту, мы пры ня лі ра-
шэн не ства рыць спар тыў ны комп лекс, 
— да ба віў Сяр гей Боб ры каў. — Ра ней 
тут бы ла пуст ка. Ця пер — спар тыў ны 
го рад. Сё ле та на ша ка ман да па ва-
лей бо ле бу дзе пры маць удзел у пер-
шай лі зе. Спа дзя ём ся, што на гэ тай 
пля цоў цы з ча сам вы рас туць но выя 
алім пій скія чэм пі ё ны, чэм пі ё ны све ту 
і прос та за гар ту юц ца моц ныя і зда ро-
выя юна кі.

Чым не па да ру нак да Дня ве даў?
Ве ра ні ка КА НЮ ТА. Фо та аў та ра
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Шля ха мі пер шай су свет найШля ха мі пер шай су свет най  ��

НЕ БА І ЗЯМ ЛЯ АВЯ НІ РА КАН СЦЕН ЧЫ КА

Новы ры ту а лНовы ры ту а л  ��

КУРСАНТАМ-ПЕРШАКУРСНІКАМ УРУЧЫЛІ ПАГОНЫ

Па го ны — сім вал го на ру: кур сан ты сё лет ня га на бо ру па кля лі ся быць год ны мі аба рон ца мі Ай чы ны.

Га зе та «Звяз да» +www.doktora.byГа зе та «Звяз да» +www.doktora.by  ��

ЗВЯР ТА ЕМ СЯ 
ДА НЕ ЎРО ЛА ГА

На пы тан ні на вед валь ні каў сай та www.doktora.by і чы та чоў 
га зе ты «Звяз да» ад ка за ла ўрач-не ўро лаг 11-й га рад ской 
па лі клі ні кі г. Мін ска Юлія ВА РАНЬ КО.

— 41 год. Чым мо жа быць вы клі ка на аня мен не кіс ці ру кі? 
Бы ла ў тэ ра пеў та, эн да кры но ла га. Зда ва ла бія хі міч ны ана ліз 
кры ві, агуль ны ана ліз кры ві, ана ліз ма чы. Ска за лі, што ўсё ў 
па рад ку.

— Аня мен не кіс цяў мо жа быць сімп то мам мност ва за хвор ван-
няў. Час цей за ўсё, гэ та астэ а ханд роз шый на га ад дзе ла па зва ноч-
ні ка, сін дром за пяс це ва га ка на ла, не да хват ві та мі ну В12, цук ро вы 
дыя бет, рэў ма то ід ны арт рыт, хва ро ба Рэй на, эн да крын ныя па ру-
шэн ні і інш. Кан чат ко вы ды яг наз мож на вы ста віць толь кі пас ля 
не ўра ла гіч на га агля ду і не ка то рых да дат ко вых аб сле да ван няў 
— рэнт ге на гра фіі шый на га ад дзе ла па зва ноч ні ка ў не каль кіх 
пра ек цы ях або ядзер на-маг ніт на-рэ за нанс ная і кам п'ю тар ная та-
маг ра фія, элект ра ней ра мі яг ра фіі нер во вых ства лоў пе рад плеч ча, 
ана ліз кры ві на цу кар і інш.

— 30 га доў. Па рэ заў ру ку шклом у трэ цяй част цы пе рад-
плеч ча. Ад ра зу пас ля траў мы аня ме лі 1, 2 і 3 паль цы і част ка 
да ло ні. Пас ля 2 ме ся цаў ля чэн ня ад наў лен не ад чу валь нас ці: 
1 па лец — 80%, 2 па лец — 50%, 3 па лец — 80%. Ру халь ныя 
функ цыі: 1 па лец — 30%, 2 па лец — 70%, 3 па лец — 100%. 
У мес цы па рэ зу пры до ты ку б'е то кам у паль цы. Уль тра гук 
ся рэд ня га нер ва: ве ра год на част ко вае па шко джан не ся рэд-
ня га нер ва. ЭНМГ ся рэд ня га нер ва: вы ра жа нае па шко джан не 
ся рэд ня га нер ва зме ша на га ха рак та ру. Ці мэ та згод на ра біць 
апе ра цыю? Ці мо жа не ўро ма прай сці са ма? Якім бу дзе ад-
наў лен не пас ля апе ра цыі? Ці не ста не горш?

— У вас доб ра ад на ві лі ся ру халь ныя функ цыі. Ду маю, што мож-
на пра цяг нуць кан сер ва тыў нае ля чэн не, ля чэб ную фіз куль ту ру, 
ме ха на тэ ра пію. З ле ка вых прэ па ра таў вам па він ны пры зна чыць 
ней ра мі дзін, ты як та цыд, ві та мі ны гру пы В і інш. У ва шым вы пад-
ку, мяр кую. апе ра цыя не па ка за на, па коль кі лю бое апе ра тыў нае 
ўмя шан не не вы клю чае ўсклад нен няў.

— 31 год. Апош нія паў та ра ме ся ца мя не тур буе па ста ян ны 
боль у шый ным ад дзе ле па зва ноч ні ка, у па ты лі цы, аня мен не 
і боль у ле вай ру цэ. Да яко га спе цы я ліс та трэ ба звяр нуц ца? 
Чым мо гуць быць вы клі ка ны па доб ныя сімп то мы?

— Вам не аб ход на прый сці на пры ём да не ўро ла га. Сімп то мы, 
на якія вы ўказ ва е це, мо гуць быць звя за ны з астэ а ханд ро зам 
шый на га ад дзе ла па зва ноч ні ка, на яў нас цю гры жы між па зван-
ко ва га дыс ка.

— Па ку тую ад бяс сон ні цы і га лаў но га бо лю. Ні бы та хо чац ца 
спаць, але за снуць цяж ка, га лаў ны боль не моц ны і пры клад на 
праз дзень. Ці мо жа гэ та быць з-за што дзён на га шу му, гру-
ка ту, віб ра цыі ў па мяш кан ні?

— Без умоў на, шум і віб ра цыя мо гуць быць пры чы най ва ша га 
ста ну. Ад нак ка лі сімп то мы ўзні ка юць і ў час ад сут нас ці шкод ных на-
ва коль ных умоў, не аб ход на звяр нуц ца да ўра ча і аб сле да вац ца.

— Май му хлоп цу 26 га доў. Ка лі ён ся дзіць, то па ста ян на 
дры гае на гой. Ці нор ма гэ та?

— Хут чэй за ўсё, гэ та прос та шкод ная звыч ка. Ад нак кан чат-
ко вы ды яг наз мож на па ста віць толь кі пас ля агля ду.

— Да па ма жы це рас шыф ра ваць за клю чэн не пас ля пра вя-
дзен ня элект ра эн цэ фа лаг ра фіі: «Уме ра ная дэз ар га ні за цыя 
кор ка ва га рыт му без ача го вых змя нен няў і па рак сіз маль ных 
фор маў ак тыў нас ці га лаў но га моз га». Скар гаў не бы ло і ня ма. 
Ці мож на з та кім ды яг на зам іс ці на ва дзі цель скую ка мі сію ў 
24-ю па лі клі ні ку г. Мін ска?

— Ду маю, што мож на. Не зра зу ме ла ін шае. Для ча го вы кон ва-
ла ся па доб нае да сле да ван не, ка лі не бы ло ні я кіх скар гаў?

— 23 га ды. Не ўра тыч нае за ікан не, вель мі ба ліць га ла ва, 
шум у ву шах. Дэ фар ма цыя га ла вы, з'яў ля юц ца за лы сі ны 
па ба ках, але спад чын най схіль нас ці ня ма. Пад ка жы це, што 
гэ та?

— Па той ін фар ма цыі, якую вы па кі ну лі, вель мі цяж ка вы ста віць 
на ват па пя рэд ні ды яг наз. Звяр ні це ся, ка лі лас ка, для па чат ку да 
ва ша га ўчаст ко ва га тэ ра пеў та.

— Муж чы ну — 64 га ды. Аб лі тэ ру ю чы атэ раск ле роз са су даў 
ніж ніх ка неч нас цяў. Рэ кан струк тыў нае апе ра тыў нае ля чэн не 
не па ка за на ў су вя зі з аклю зі яй дыс таль на га ад дзе ла са су дзіс-
та га рус ла. Ля чэн не: ды пі ры да мол, па ла кард, пен так сі фі лін, 
на трыя хла рыд. Рэ ка мен да цыі: на зі ран не хі рур га, пен так сі-
фі лін 0,2 па 2 т. 3 ра зы ў дзень 3 ме ся цы. Кож ныя паў го да 
— кро пель ні цы. На сло вах ска за лі, што па ра жо ныя дроб ныя 
са су ды. Яз ваў ня ма. Па ста ян ных бо ляў так са ма. Хо дзіць 100-
150 мет раў. Пас ля на гру зак, ча сам ноч чу ня мее па дэ шва ле вай 
на гі. Якія пра гно зы? Як ад тэр мі на ваць ам пу та цыю?

— Па цы ен ты з та кім ды яг на зам ста яць на дыс пан сер ным улі ку 
ў хі рур га. Не аб ход на рэ гу ляр на вы кон ваць уль тра гук са су даў ніж-
ніх ка неч нас цяў, раз у паў го да пра хо дзіць пры зна ча нае ля чэн не, а 
так са ма пры трым лі вац ца гі па ха лес тэ ры на вай, з ма лой коль кас цю 
жы вёль ных тлу шчаў, ды е ты, па ста ян на пры маць ан ты агрэ ган ты 
(ас пі рын у до зе 75 мг) для пра фі лак ты кі ўсклад нен няў (ка лі ня ма 
про ці па ка зан няў).

— Па трэб на апе ра цыя 11-га до ва му хлоп чы ку — гра ма-
дзя ні ну Кір гі зіі. Ды яг наз: но ва ўтва рэн не трэ ця га жа лу дач ка 
з кро ва зліц цём у струк ту ру па ме рам 32-35-37. Маг ніт на-рэ-
за нанс ную та маг ра фію вы ка на лі ва Уз бе кі ста не. У Біш ке ку і 
Ал ма це ня ма спе цы я ліс таў і апа ра ту ры для та кой апе ра цыі. 
Ці мож на пра вес ці яе ў Мін ску? Пад ка жы це, ку ды звяр тац ца 
з та кім пы тан нем.

— Вы мо жа це звяр нуц ца ў Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-прак тыч-
ны цэнтр не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі. Дзі ця ці не аб ход на да па мо га 
ўра ча-ней ра хі рур га. Тэ ле фон рэ гіст ра ту ры: 263 40 39, плат ных 
па слуг: 267 12 40.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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На шы бу ду чыя 
аба рон цы 
Ай чы ны па він ны 
з пер шых кро каў 
вай ско вай служ бы 
пры звы чай вац ца 
да тых тра ды цый, 
якія спа кон ве ку 
іс на ва лі ў ар міі.

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квартал або 2-е паўгоддзе 2013 года

1

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на ІV кв. або 2-е паўг. 2013 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або
2-е паўгоддзе 2013 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це 
i да сы лай це яе да 8 кастрычніка ў рэ дак цыю на ад рас: 220013,
Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А. 

Сярод падпісчыкаў 10.10.2013 г. будуць разыграны 7 бесшнуравых 
тэлефонных апаратаў і суперпрыз — тэлевізар LG. Вы нi кi пуб лi ку юц ца ў 
га зе це «Звяз да» па 20.10.2013 г.

Прызы мож на будзе атры маць у рэ дак цыi па 31.12.2013 г. пры 
падачы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на ІV квар тал або 
2-е паўгоддзе 2013 го да i паш пар та. Пас ля 31 снежня вы да ча пры зоў 
спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы рэкламнай гульні «Падпішыся на “Звязду”» чытайце ў газеце 

«Звязда» за 16.08.13 г.
Тэрмін правядзення гульні — з 20.08.13 па 31.12.13. 

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2211 ад 25.07.13, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.


