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ЛЮСТЭРКА

У ЦЕНЮ
ЛЯСНОГА БIЗНЕСУ
(Заканчэнне.
дзеля сябе i сваёй сям'i. Але хто
Пачатак на 1-й стар.)
ведае: як там насамрэч? Мы ж па
Калi выкарыстоўваеш граблi, хатах не ходзiм, не глядзiм… Таму
то пакаранне заўсёды жорсткае. даводзiцца верыць, што ўсе белаАпрача iстотнага штрафу за вар- русы робяць варэнне, а не ладзяць
варскае збiранне грыбоў, браканье- падпольны сезонны бiзнес», — адра чакае i сума ў 4 мiльёны за паш- значае Вера Фiлiповiч, а пасля
коджанне лясной падсцiлкi. Гэта дадае: — Нiхто не гаворыць, што
ледзь не тое ж самае, што пайсцi нельга праз дзве гадзiны зноў
ў Белавежскую пушчу i ссячы там пайсцi ў ягады. Калi ласка. Але
якое дрэўца. Калi нiводнаму ства- калi чалавек перад сабой дзесяць
рэнню не прыйдзе ў галаву апош- бочак з чарнiцамi кацiць, гэта ўжо
няя iдэя, то ахвотныя знiшчыць мох наша справа. Калi ён збiрае ў засустракаюцца. Вера Фiлiповiч, адзiн бароненых месцах, калi варварскiм
з галоўных супрацоўнiкаў сектара спосабам збiрае, мы яго адназначпа ахове лесу, у сваёй практычнай на пакараем». Так, законам дазводзейнасцi сутыкалася з выпадкамi, лена вынесцi з лесу за адзiн раз
знiшчанае месца. Голыя сцяблiнкi сварыцца з iмi. Не, паводле яго слоў, Менавiта яны даюць магчымасць
калi грузавiкi нават успамiнаў 30 кiлаграмаў. Галоўнае — зрываць
не тое што без ягад… Без лiстоў! ён — сапраўдны анёл. Вядома ж, пракантраляваць наяўнасць адпане пакiнулi ад лясной падсцiлкi. ягады рукамi. Самаробныя прылады
Павырываныя, яны тырчаць карэн- адразу на месцы складваюць прата- ведных дакументаў у скупшчыкаў,
За кожныя 3 квадратныя
нем уверх. I ўсё гэта паволi кол. I вось тут «анёлу» прыходзiцца выявiўшы зладзеяў.
метры самаўпэўненым
жоўкне, пакуль канчатко- раскашэлiцца: штрафы, калi пратаМаем праблему: беларусы
наведвальнiкам давяло- «Ходзяць з гэтымi «шморгалкамi» i ўсё
ва не ператворыцца ў ка- кол накiроўваецца ў суд i вiна бра- збiраюць грыбы i ягады варварскiм
ся заплацiць касмiчную
рычневую пляму пасярод каньера даказваецца, вельмi высокiя. чынам. Што далей? Каб лiшнi раз
суму грошай. Вось такая «шморгаюць» i «шморгаюць» чарнiцы.
зялёнага моху. Затое бра- Тут 20 базавых стануць самым не расчасаць лысаму валасы, данешчаслiвая казка.
Язык не павернецца ўжыць у дачыненнi
каньеры на гэтай купiне ты- мiлым з усiх магчымых варыянтаў. вайце максiмальна звузiм сiтуацыю.
да iх слова «збiраюць». Вось i з суседняй
сяч 150 зарабiлi. А вось мяс- Сёлета склалi 25 пратаколаў, з якiх Так, мы збiралi па-браканьерску раней, збiраем i цяпер. Так, мы ведаем,
цовыя жыхары абураюцца. 14 — у Вiцебскай вобласцi.
Любчы штодзень прыязджаюць. Толькi
што гэта дрэнна. Калi нас зловяць
Памiж сабой яны асуджаюць
Безумоўна, колькасць
рабочы дзень скончыцца — так адразу ж
на гарачым, то штраф заплацiм i,
прыезджых браканьераў.
грыбных бiзнесменаў
безумоўна, паабяцаем у будучынi
Але гэта памiж сабой. Нiхто
значна саступае ягадным. едуць да нас, у Наберажную.
стаць бездакорнымi ў гэтым плане.
не хоча кiдаць камянi ў знаАдна справа — блукаць
ёмыя агароды. Пенсiянерам
у пошуках рыжых шапаАсобная справа датычыцца А зараз галоўнае: адкуль у праблечак, зусiм iншая — проста перамяш- ў выглядзе шуфлiкаў строга забаро- шмат не трэба: хоць якую-небудзь прыватных скупшчыкаў. Не ўсе, мы ногi растуць?
Чаму беларусы, трапляючы ў
чацца па чарнiчных купiнах. Вось нены. «Шморгалкi» — вось як гэтыя ягаду назбiраць, каб варэнне зiмою вядома, але многiя з iх забiраюць
чаму ўлетку менавiта ягадны бiзнес няхiтрыя прыстасаваннi называюць было. Можа, i замарозiць пару у вяскоўцаў грыбы i ягады па тую ж самую Чэхiю, не бачаць нiчога
пакетаў. Ва ўсiх у думках толькi занiжаных цэнах. Ведаюць: бабуля дрэннага ў тым, каб сарваць колькi
квiтнее неймаверна. Найбольш жва- на Гродзеншчыне.
выя бiзнесмены за тыдзень прыноне даедзе да суседняй вёскi здаць чужых яблыкаў, якiя так i глядзяць
Жыхары Навагрудскага раё- адно: «Унукi прыедуць».
Меры пакарання ў кожсяць дахаты як мiнiмум 2 мiльёны. на скардзяцца: «Ходзяць з гэтымi
на нас цераз плот? Чаму
Адзiн чарнiчны сезон — мiльёнаў 8. «шморгалкамi» i ўсё «шморгаюць» ным асобным выпадку
калi нас караюць там,
за мяжой, мы вельмi абуСправа ў тым, што збiраць рукамi i «шморгаюць» чарнiцы. Язык ягаднага браканьерства Калi выкарыстоўваеш граблi,
раемся? Гэта ж два яблыкi!
ягады на продаж вельмi цяжка. не павернецца ўжыць у дачыненнi розныя. Вядома, ёсць то пакаранне заўсёды жорсткае.
У Беларусi такое гучыць
Мала ў каго хопiць вытрымкi гнуць да iх слова «збiраюць». Вось i з прыблiзныя штрафы ад Апрача iстотнага штрафу за варварскае
проста смешна. Абсурд. А ў
спiну цэлы дзень. Збiраючы рукамi, суседняй Любчы штодзень пры- 5 да 20 базавых велiчынь.
далёкiх суседзяў на кожчалавек губляе шмат часу, а вось язджаюць. Толькi рабочы дзень К л ю ч а в о е с л о в а — збiранне грыбоў, браканьера чакае i сума
ным кроку — прыватная
схiтрыўшы…
скончыцца — так адразу ж едуць «прыблiзныя». Сёлета мож- ў 4 мiльёны за пашкоджанне лясной
ўласнасць, дакранацца
Тым часам дзяржаўная ляс- да нас, у Наберажную. Гадзiна — на канстатаваць i з'яўленне
падсцiлкi. Гэта ледзь не тое ж самае,
нельга.
ная ахова не спiць. Толькi за чэр- i поўнае вядро. Нiякiх намаганняў «льготных гаваняў» (ад
А лес? Хто яго гаспадар?
вень i лiпень вартаўнiкi лясных не патрэбна. «Шморг», «шморг»… 0 да 20 базавых). Чаму та- што пайсцi ў Белавежскую пушчу i ссячы
Дзяржава. У беларускiм
багаццяў зрабiлi 1049 рэйдаў Сквапныя людзi цяпер пайшлi, кая рознiца? Адна справа, там якое дрэўца.
жыццi выраз «дзяржаўная
па ўсёй рэспублiцы. I, вядома ж, нiчога iм не шкада… I гэта ж трэ- калi металiчным шуфлiкам
ўласнасць» мы разумеем паза 356 збiральнiкамi ягад замацавалi ба — кожны вечар прыязджаюць! збiрае ягады стары, хворы
статус браканьераў. Абсалютнае Дык хто ж супраць? Нiкому не шка- чалавек. Вiнаваты? Так, безумоўна. чарнiцы i лiсiчкi ў дзяржаўную кра- свойму. Калi дзяржаўнае — то можпершынство ў гэтым плане нале- да. Няхай бы i рвалi колькi заўгодна, Але ён, няшчасны, сам згаджаец- му. Таму з'яўляецца выдатная на- на забраць. Калi дзяржаўнае —
жыць Брэсцкай вобласцi. На другiм але рукамi. Толькi рукамi. А то праз ца, спалохана кажа: «Прабачце». года на чужым карку, але ўсё ж то няма сэнсу даглядаць, шанаваць.
месцы размясцiлася Гомельская. пяць гадоў унукам i паўлiтра з'есцi Ведае, па чым фунт лiха… Што ж такi хоць крыху да грашовага раю Дзяржаўнае — гэта i тваё, i маё. Гэта
тут скажаш? Iншая справа, калi гэта наблiзiцца. Паверце, такiя iдэi ў iх га- наша агульнае i нiчыйнае адначасоПаводле звестак Мiнiстэрства ляс- не назбiраеш».
ной гаспадаркi, самай «небракаСправа ў тым, што збiранне ягад злосны парушальнiк. Уводзiш яго iмя ловах сядзяць цвiкамi. Па абуваннi ва. А яшчэ ў кожнага ёсць сваё. I сваё
ньерскай» можна з упэўненасцю металiчнымi шуфлiкамi лiчыцца ў базу звестак, а там iнфармацыя, простых беларусаў у лапцi майстроў мы даглядаем, шануем.
Вось такая свядомасць, дакладлiчыць Магiлёўскую вобласць, дзе за браканьерства абсалютна што ён, прайшоўшы лес уздоўж i хапае. Вось чаму дзяржаўная лясколькасць злоўленых склала ўсяго справядлiва. «Шморгалкi» паш- ўпоперак, ужо другi раз злоўлены ная ахова арганiзоўвае рэйды су- ней — яе адсутнасць. Застаецца
2 чалавекi.
коджваюць ягаднiк. Часта вырыва- на браканьерстве. Супрацоўнiкi месна з падатковай, санiтарнай спадзявацца: свядомасць прачнец«Затрыманыя заўсёды гаво- юць яго з каранямi. Была зялёная дзяржаўнай лясной аховы тлума- службамi, а таксама ДАI. У чэрвенi i ца раней, чым на святое нiколi.
Маргарыта СIДАР.
раць, што збiраюць ягады толькi купiна буйных сiнiх ягад, а засталося чаць яму сiтуацыю, а парушальнiк лiпенi здзейснiлi 130 такiх рэйдаў.

ЯГАДНЫ ДАЗОР

ШУКАЕМ САМЫХ
РАЗУМНЫХ

ІХ СПАСЦІГ
ЛЁС ХАТЫНІ
Каля дваццаці вёсак
Капыльскага раёна спасціг лёс
Хатыні. Многія з іх не ўзнавіліся.
Спіс спаленых паселішчаў
адкрываюць Вялікія Прусы.
За два дні — 26 і 27 верасня
1942 года — гітлераўцы знішчылі
ў агні 258 чалавек.
На ўскрайку вёскі
знаходзіцца брацкая магіла,
дзе ў 1975 годзе
ўстаноўлена стэла.
Асаб лі ва тра гіч ным для жы ха роў Капыльшчыны быў люты 1943-га. У прыватнас ці, дру го га лю та га фа шыс ты спа лі лі
вёску Масявічы разам са 130 жыхарамі.
Сярод іх 11 дзяцей да двух і 47 — да дванаццаці гадоў. Выжыў толькі адзін чалавек,
далейшы лёс якога невядомы. Пасля вайны
вёска так і не паўстала з попелу. У 1998
годзе на гэтым месцы ўстаноўлена скульптурная кампазіцыя па праекце галоўнага
архітэктара раёна Уладзіміра Чарняўскага.
На будаў ніц тва пом ні ка збі ра лі гро шы з
усяго раёна, калгасаў, арганізацый, прадпрыемстваў.
— У фундамент манумента закладзена
капсула са зваротам да нашчадкаў: «Мы —
за блакітнае бясхмарнае неба для нашых
дзяцей, мы — за далейшае прымірэнне двух
народаў, беларускага і нямецкага, за ўмацаванне дружбы і супрацоўніцтва». З нагоды
жалобнай даты ў Капыль прыязджала дэлегацыя з Германіі, у тым ліку і прадстаўнікі духавенства. Як толькі госці выйшлі з аўтобуса,
адзін з пастыраў прамовіў: «Даруйце нам, мы
прыехалі з мірам», — распавёў навуковы супрацоўнік Капыльскага краязнаўчага музея
Андрэй Лятчэня.
...2-га і 3 лютага згарэлі разам з жыхарамі вёскі Прагрэс, Рулёва, Калодзезнае.
5 лютага спалены Жавалкі, у агні загінулі
512 чалавек: дзеці, жанчыны, старыя. На
заходняй ускраіне вёскі знаходзіцца магіла
ахвяр фашызму, на якой у 1967 годзе ўстаноўлены помнік.
Чаму менавіта на пачатку лютага пачалі лютаваць фашысты? Прычын гэтаму, на
думку Андрэя Лятчэні, некалькі. Па-першае,
ворага раз'юшыла перамога савецкіх войскаў
пад Сталінградам. Акрамя таго, на Капыльшчыне быў моцны партызанскі рух. Адразу пасля акупацыі раёна тут былі створаны
тры атрады народных мсціўцаў, якія спачатку
дзейнічалі асобна, а потым аб'ядналіся ў брыгаду імя К. Я. Варашылава. Ужо 9 мая 1942
года партызаны далі сур'ёзны бой ворагам ва
ўрочышчы Гнілуха і знішчылі 700 гітлераўцаў.
Дата сімвалічная, бо на той час ніхто не ведаў, што 9 мая наступіць перамога.

Трэцяга снежня 1942-га адбыўся Лаўскі
бой — па назве вёскі Лавы. Тут размяшчаўся партызанскі шпіталь, які імкнуліся захапіць фашыс ты. Атрад імя Катоўскага пад
камандаваннем ураджэнца Капыльшчыны,
старшыны міліцыі Вікенція Драздовіча атрымаў загад затрымаць ворага на 2-3 гадзіны,
пакуль эвакуіруюць раненых. Партызаны
наладзілі засаду на могілках. Усе 18 чалавек загінулі, малодшаму, Валодзю Качаноўскаму, было 15, а самаму старэйшаму
— 32 гады.
Бясспрэчна, за гэта гітлераўцы жорстка
помс ці лі мір на му на сель ніц тву, імк нулі ся
зламаць волю да барацьбы: не было на Капыльшчыне сям'і, дзе б ні ваяваў у партызанах муж, бацька, сваяк, знаёмы. Нярэдка
фашысты знішчалі ў полымі толькі сваякоў
партызан. Для таго, каб даць «урок» іншым
жыхарам.
23 лютага 1943 года карнікі загубілі 64 ні
ў чым не павінныя жыцці з вёскі Рым (цяпер
Дусаеўшчына). Вось як згадвае той страшны
дзень сведка жудасных падзей Маіна Фёдараўна Каспяровіч: «Як сёння перад вачыма
тое чорнае ранне. Мама, Стасевіч Марыя
Пятроўна, падпаліла ў печцы. Дзеці: пяць
дачок, хто спаў яшчэ, а хто бегаў па хаце.
Муж Марыі — Фёдар Сямёнавіч — ваяваў на
фронце... На душы было неспакойна: дайшоў
слых, што ў Аножкаўскім лесе партызаны
забілі немца...
У другой палове дома прачнулася сям'я
Алены Акуліч. Муж яе партызаніў, а на руках у жанчыны было пяцёра дзяцей: Валодзя (1930), Валя (1935), Клара (1938), Лёва
(1937), Нэля (1939) гадоў нараджэння. Алена
чакала шостае дзіця. Гадаваць малых ёй дапамагала старэнькая маці».
Прадчуваючы бяду, жанчыны з дзеткамі
забраліся пад застрэшак хаты і назіралі за
дарогай, па якой рухаліся немцы на матацыклах, падводах з саломай. Убачылі, што
каля аднапавярховага драўлянага васьмікватэрнага дома насупраць збіраліся вяскоўцы. Жанчыны чулі, як карнікі выклікалі
па імёнах членаў партызанскіх сем'яў. Маці
Алены Акуліч, баючыся, што падпаляць іх
хату, сказала, што трэба ісці да людзей.
Усе спусціліся і далучыліся да натоўпу якраз у той момант, калі выклікалі сям'ю Акуліч. Пасля таго, як пераклічка закончылася, карнікі загадалі разыходзіцца тым, каго
не назвалі. Сем'і партызан яны зачынілі ў
доме, праз вокны накідалі туды саломы і
падпалілі...
...У 1970 годзе на брацкай магіле вёскі
Дусаеўшчына ўстаноўлены абеліск, побач з
ім у 1975-м — скульптура і стэла з імёнамі
загінулых.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
Капыльскі раён.

«НАСТАЎНIК ГОДА»:
УМОВЫ АДБОРУ ЛЕПШЫХ
ЗМЯНIЛIСЯ...
Конкурс прафесiйнага майстэрства
педагогаў «Настаўнiк года Рэспублiкi
Беларусь», якi стартуе восенню гэтага года, упершыню пройдзе па новых
правiлах.
Лепшых педагогаў збiраюцца вызначыць
адразу ў сямi намiнацыях: «Фiзiка, астраномiя, матэматыка, iнфарматыка»; «Замежная
мова»; «Беларуская мова i лiтаратура, руская мова i лiтаратура»; «Музыка, выяўленчае
мастацтва, працоўнае навучанне, чарчэнне, фiзiчная культура i спорт, дапрызыўная
падрыхтоўка»; «Гiсторыя, грамадазнаўства,
геаграфiя, хiмiя, бiялогiя». Таксама асобна
за званне лепшага педагога будуць змагацца настаўнiкi пачатковай школы i педагогi
дашкольнай адукацыi. Першы этап пройдзе
ў сценах устаноў адукацыi, другi этап — раённы (гарадскi), трэцi — абласны i чацвёрты
— заключны рэспублiканскi. Фiнал конкурсу
пройдзе восенню 2014 года.
Нагадаем, што рэспублiканскiя конкурсы педагагiчнага майстэрства праводзяцца,
пачынаючы з 1995 года, з перыядычнасцю
раз у два—тры гады. Пераможцам апошняга конкурсу «Настаўнiк года Рэспублiкi
Беларусь» стала ў 2011 годзе настаўнiца

англiйскай мовы дзятлаўскай гiмназii № 1
Iнэса Зубрылiна. У першым этапе конкурсу па ўсёй краiне ўзялi ўдзел каля 10 тысяч педагогаў, а ў заключным этапе былi
прадстаўлены настаўнiкi беларускай i рускай
мовы i лiтаратуры, фiзiкi, замежнай мовы,
матэматыкi, бiялогii, гiсторыi, хiмii, геаграфii
i пачатковых класаў. I нiякiх праблем з тым,
каб параўнаць педагагiчны талент настаўнiка фiзiкі i, скажам, беларускай мовы ў журы
не ўзнiкала.
Лепшага педагога дашкольнай установы
ў Беларусi пакуль не вызначалi. Але ў тым
жа 2011 годзе прайшоў першы рэспублiканскi конкурс сярод дашкольных устаноў. Калi прымалася рашэнне аб яго правядзеннi,
разглядалiся розныя варыянты: праводзiць
конкурс або сярод выхавальнiкаў, або сярод
дашкольных устаноў. Два гады таму вырашылi спынiцца на другiм варыянце, паколькi
палiчылi, што асяроддзе, у якiм знаходзiцца
дзiця, трэба ацэньваць у цэлым, паколькi ўсё
лепшае, што яго акружае, стваралася не адным педагогам, а ўсiм калектывам. Цяпер жа
«прафесiйная дыскрымiнацыя» лiквiдавана:
сярод педагогаў дашкольных устаноў таксама будуць вызначаць лепшага.
Надзея НIКАЛАЕВА.

 Май на ўвазе

Цвяроза
за «баранку трымайся», шафёр
Пастановай міністэрстваў транспарту
і камунікацый і сельскай гаспадаркі і
харчавання па ўзгадненні з Міністэрствам аховы здароўя зацверджана
інструкцыя аб парадку правядзення
кантролю стану кіроўцаў механічных
транспартных сродкаў, самаходных
машын на прадмет знаходжання ў стане алкагольнага ап'янення ці ў стане,
выкліканым спажываннем наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных
ці іншых дурманлівых сродкаў. Дакумент ужо ўступіў у сілу.
Ён удакладнены з улікам практыкі выкарыстання папярэдняй рэдакцыі інструкцыі.
Дакумент вызначае парадак правядзення
кантролю юрыдычнымі асобамі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі, што вядуць сваю
дзейнасць у галіне аў тамабільнага транспарту, на ажыццяўленне якой не патрэбны
спецыяльны дазвол (ліцэнзія), стану кіроўцаў
на прадмет «прыняцця за каўнер» ці знаходжання «пад кайфам».
Як паведамілі ў прэс-службе Мінтранса, з
улікам шматлікіх зваротаў юрыдычных асоб

у інструкцыі ўдакладнена, што прыборны
кантроль ап'янення праводзіцца работнікам,
прызначаным кіраўніком юрыдычнай асобы ці індывідуальным прадпрымальнікам,
у незалежнасці ад яго кваліфікацыі з выкарыстаннем прыбораў, што адпавядаюць
патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў, і экспрэс-тэстаў (тэст-палосак,
экспрэс-пласцін).
Патрабаваннямі інструкцыі таксама ўстаноўлена, што ў дачыненні да работніка, упаўнаважанага на правядзенне прыборнага
кантролю ап'янення, адпаведны прыборны
кантроль ап'янення праводзіцца іншым работнікам, прызначаным кіраўніком юрыдычнай асобы ці індывідуальным прадпрымальнікам, або на падставе грамадзянска-прававога дагавора, заключанага з арганізацыяй
аховы здароўя. Гэта можа быць і іншая арганізацыя, індывідуальны прадпрымальнік,
якія маюць спецыяльны дазвол (ліцэнзію)
на ажыццяўленне адпаведнага віду медыцынскай дзейнасці.
Сяргей РАСОЛЬКА
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ЗВЯРТАЕМСЯ
ДА ЎРОЛАГА
На пытаннi наведвальнiкаў сайта www.dоktоrа.bу i чытачоў газеты «Звязда»
адказаў загадчык аддзялення ўралогii №3 4-й гарадской клiнiчнай бальнiцы
г. Мiнска, кандыдат медыцынскiх навук Дзмiтрый МАЛАШЧЫЦКI.
— У мужа на ўльтрагуку выявiлi пухлiну
ў левай нырцы. Пухлiну выдалiлi.
Анкалогiя не пацвердзiлася. На пятыя суткi ўзнялася тэмпература да
39 градусаў. Урачы гаварылi, што
так трэба пасля складанай аперацыi.
Спрабавалi па старым праходзе, дзе
стаяў дрэнаж, вывесцi трубку — не атрымалася, вывелi ў iншым месцы. Нiбыта
стала лягчэй. Аднак праз тры днi ноччу
адкрылася кровацячэнне. Экстранная
аперацыя. Выдалiлi селязёнку. Пасля
аперацыi прайшло 12 дзён. Тэмпература
днём 36, а ўвечары 37,4. Цячэ ў дрэнаж
вадкасць у адным i тым жа аб'ёме. Урачы сказалi, што гэта свiшч утварыўся.
Кропельнiцы, вабэнзiм, свечкi «Генферон», i ўсё. Кажуць, першы выпадак
такi. Што рабiць? Прасiлi, каб перавялi ў
4-ю бальнiцу, але нам адмовiлi. Муж ужо
другi месяц знаходзiцца ў 1-й бальнiцы.
Урачы кажуць, што робяць усё неабходнае. Што нам рабiць? Пражываем
у Мiнску, але прапiсаны ў Заслаўi, а ў
Мiнску абслугоўваемся па дазволе…
— Па прадастаўленай iнфармацыi
я магу меркаваць, што размова iдзе
аб рэзекцыi (выдаленне часткі) ныркi
з-за пухлiны. Аперацыя сама па сабе
з'яўляецца досыць складанай, i пасляаперацыйны перыяд можа працякаць
не заўсёды гладка i так, як хацелася б пацыенту. Таму падобныя праблемы могуць
мець месца ў пасляаперацыйны перыяд,
i ўсё павiнна вырашацца iндывiдуальна.
Каб даць вам больш дэталёвы адказ, патрэбна азнаёмiцца з медыцынскай дакументацыяй. 4-я клiнiка не спецыялiзуецца
на лячэннi анкалагiчных хворых.
— Мне 45 гадоў. Пасля ночы з жанчынай,
якая на 4-м месяцы цяжарнасцi, з'явiўся
сып па целе, потым у сперме заўважыў
кроў. Праз два тыднi колькасць крывi ў
сперме павялiчылася. Уролаг не выявiў
змяненняў у наднырачнiках i прастаце. Жанчыне, з якой я меў зносiны,
прапiсалi амаксiклаў i нiстацiн. Пачаў
прымаць нiстацiн, сып прайшоў, але
ў сперме стала больш крывi, баляць яечкi. Здаў аналiзы, урач нiякiх
адхiленняў не знайшоў.
— Сып, якi з'явiўся на целе, хутчэй
за ўсё, з уралагiчнымi захворваннямi
не звязаны. З гэтым пытаннем неабходна звярнуцца спачатку да тэрапеўта.
А з'яўленне крывi ў сперме, як правiла,
служыць прыкметай такога захворвання,
як везiкулiт — гэта запаленчы працэс у семявых пузырках яечкаў. Лечыцца захворванне прыкладна па той жа схеме, што i
хранiчны прастатыт. Схему вам павiнен
падабраць уролаг.
— Мне 28 гадоў. Пасля палавога акта
з'явiўся чырвоны сып, месцамi язвачкi,
якiя лупяцца. Сверб, смыленне. Мазаў
клатрымазолам пару дзён i пiў аднаразова флуканазол 150 мг. Сверб i
язвачкi знiкалi, але дробны чырвоны
сып заставаўся. Пры чарговым палавым кантакце ўсё паўтараецца зноў.
Агульны i бiяхiмiчны аналiзы крывi ў
норме. 1,5 года таму былi падобныя
сiмптомы — тады была малочнiца, пiў
флуканазол, i ўсё праходзiла.
— У вас маюць быць прыкметы кандыдозу, i для эфектыўнага яго лячэння
неабходна абследаваць i вашу партнёрку. Iнакш мае месца рэiнфекцыя —
паўторнае iнфiцыраванне. Ваша партнёрка павiнна абследавацца ў гiнеколага,
нават калi ў яе няма нiякiх праяў. А вам
трэба падысцi на прыём да ўролага. Падчас лячэння варта пазбягаць неабароненых палавых кантактаў.
— 25 гадоў. Адчуваю смыленне напрыканцы мочаспускання. Потым
стала крыху лепш, а пасля вярнулася смыленне, у мачы — крыху крывi.
Што гэта можа быць?
— Падобныя сiмптомы характэрныя
для цыстыту. Смыленне напрыканцы
мочаспускання — для шыечнай формы
цыстыту. Неабходна здаць аналiз мачы,
зрабiць ультрагук мачавога пузыра для
выключэння наяўнасцi ў мачавым пузыры нейкiх анамалiй, наяўнасцi камянёў,
пухлiн i падабраць адпаведнае лячэнне.
Пры неабходнасцi — зрабiць пасеў мачы
на флору i адчувальнасць да антыбактэрыяльных прэпаратаў. Лячэнне будзе
прызначана згодна з вынiкамi пасеву.
Наогул у выпадку цыстыту лячэнне прызначаецца па так званай эмпiрычнай схеме. Iснуе пратакол лячэння ўралагiчных
хворых, згодна з якiм у выпадку вострага цыстыту прызначаюцца пэўныя групы
прэпаратаў, для якiх не патрабуецца вынiк
бактэрыялагiчнага даследавання. Аднак
калi не будзе вынiку ад гэтага лячэння,
пры пастаянным вяртаннi непрыемных
сiмптомаў, урач звяртаецца да аналiзу
пасеву мачы i прызначае лячэнне ўжо
на падставе вынiку такога даследавання.
— У сына ў 3 месяцы хуткасць асядання эрытрацытаў — 31. Пасеў
мачы — Escherichia coli 10^5. Прапiсалi
аўгменцiн. Зрабiлi ўльтрагук нырак i мочавыдзяляльнай сiстэмы —
выявiлi слiзь у мачы. Пасля антыбактэрыяльнай тэрапii хуткасць
асядання эрытрацытаў — 4, аналiз
мачы (лейкацыты 1,25х10^6), пасеў
мачы (Citrobacter diversus 5х10^4).
Паўторны аналiз мачы (лейкацыты
2–3). Новы пасеў (Escherichia coli 10^8).
Прызначылi антыбiётык амiкацын.
Аналiз мачы (лейкацыты 1–2), пасеў
мачы (Enterococ faecium 10^8). Агульны аналiз мачы (лейкацыты 5–6,
бактэрыi 2+). Пiлi бiсептол. Пасеў
мачы (Escherichia coli 10^8). Ультрагук
нырак i мочавыдзяляльнай сiстэмы ў
норме. Прызначылi бiятраксон. Дзiцяцi
7 месяцаў. Цi прымаць нам чарговы
антыбiётык? У цэлым дзiця актыўнае,
нiякiх прыкмет захворвання няма.

— Каб сабраць аналiз мачы на флору i адчувальнасць да антыбiётыкаў,
умовы збору павiнны быць максiмальна
наблiжаны да стэрыльнасцi. Мачу трэба
правiльна сабраць i не кранаць шклянку
знутры рукамi. У выпадку з немаўлятамi
такое забяспечыць фактычна немагчыма. Як правiла, прапануецца рабiць так.
Дзiця мочыцца ў стэрыльную вату цi марлевую сурвэтку, якую адцiскаюць пасля
ў шклянку. Пры гэтым усё роўна будзе
адчувацца занос бактэрый у шклянку, што
мы i бачым па вынiках вашых аналiзаў.
Наяўнасць розных бактэрый не стыкуецца
з колькасцю лейкацытаў. Таму я мяркую,
што антыбактэрыяльны прэпарат вашаму
дзiцяцi не патрэбны.
— Зяць служыць па кантракце. Зараз знаходзiцца ў шпiталi з дыягназам «неспецыфiчны двухбаковы
орхаэпiдыдымiт». Была высокая тэмпература i значнае павелiчэнне яечак.
Лячэнне — антыбiётыкi, трыхапол. Як
гэта можа адбiцца на здароўi маёй
дачкi, у якой пiеланефрыт?
— Неспецыфiчны двухбаковы орхаэпiдыдымiт у зяця i пiеланефрыт у дачкі
нiякiм чынам памiж сабой не звязаны.
Так што ў гэтым сэнсе пагрозы здароўю
вашай дачкi няма. Аднак такое захворванне, як орхаэпiдыдымiт, можа адбiцца
на рэпрадуктыўнай функцыi вашага зяця.
Усё залежыць ад выражанасцi хваробы. Калi
праявы вельмi моцныя, то можа быць нават
так, што пазней сперматазоiды акажуцца
няздольнымi трапiць у палавыя шляхi жанчыны, паколькi разаўецца постзапаленчы
стэноз пратокаў, па якiх iдзе выкiд семявай
вадкасцi. Можа быць проста знiжэнне функцыi
яечак — iх будзе менш, яны будуць мець
шмат паталагiчных формаў. З другога боку,
трэба мець на ўвазе, што гэтае захворванне
магло развiцца ў вынiку наяўнасцi iнфекцый,
якiя перадаюцца палавым шляхам. Iнфекцыя
можа быць не лечанай або недалечанай.
I такая iнфекцыя можа быць i ў вашай дачкi.
Такiм чынам, пасля вылечвання ваш зяць
i дачка павiнны абследавацца на iнфекцыi,
якiя перадаюцца палавым шляхам. Ён — ва
ўролага, яна — у гiнеколага.
— 41 год. Ад нараджэння анамалiя палавых органаў. У 1999 годзе зрабiлi
няўдалую энтэрапохвапластыку, рэзекцыю яечнiкаў у Бараўлянах. З таго
моманту — пастаяннае нетрыманне
мачы. Урачы спрабавалi выправiць,
але нiчога не атрымалася. Цi можна
чым-небудзь дапамагчы?
— Дакладна вызначыць прычыну
нетрымання мачы можна толькi падчас дадатковага даследавання. Магчыма, ёсць
свiшч мочапалавы, пры якiм будзе татальнае нетрыманне мачы. Калi ж свiшча
няма, i на падставе рэнтгеналагiчнага даследавання можна падумаць аб слiнгавай
карэкцыi, якая выконваецца шляхам
малаiнвазiўнага ўмяшання, працягласцю
не больш за 20 хвiлiн. Iмплантуецца спецыяльная сетка, якая будзе падтрымлiваць
урэтру i ствараць дадатковы механiзм
утрымання мачы.
— Цi можна павялiчыць палавы член
якiм-небудзь шляхам?
— Iснуюць такiя спосабы. Аднак тут
трэба разбiрацца iндывiдуальна. Можа
быць, мае месца мiкрапенiс — прыроджаная анамалiя, або гэта вынiк нейкай
траўмы. А можа быць, гэта асабiстая незадаволенасць памерам, што наогул не патрабуе нiякiх дзеянняў. Кансультавацца
неабходна з урачом-андролагам. Iснуюць
розныя хiрургiчныя методыкi, амаль да
фалапратэзавання. У нашай краiне такiя
аперацыi выконваюцца, хоць гэта i не надта шырока распаўсюджана.
— Нейкi час таму падмерз у гарах. Быў
цыстыт. Пiў антыбiётыкi, цэфтрыяксон. Зараз дыскамфорт вярнуўся.
Урач кажа, што солi iдуць… Рабiў ультрагук — камянёў няма. Што рабiць
цяпер?
— Вам неабходна здаць пасеў мачы
на флору i адчувальнасць да антыбактэрыяльных прэпаратаў. Гэта дапаможа
вызначыць, цi не застаўся якi-небудзь
мiкроб пасля першага прыступу i якой адчувальнасцю ён валодае да канкрэтнага
прэпарата. Можа быць, што такi прэпарат, як цэфтрыяксон, не аказаў належнага
ўплыву на мiкроб або курс яго прыёму
быў надта кароткiм. Параiць вам нейкi
антыбiётык завочна будзе некарэктна.
— Для лячэння дабраякаснай
гiперплазii прастаты прызначылi
прэпарат — омнiк окас. Аднак пасля
2 таблетак ужо назiраецца знiжэнне
цiску, якi i дагэтуль быў невысокi —
110/70. Што рабiць?
— Прэпарат, якi вам прызначылi,
павiнен зменшыць частату мочаспускання,
выдалiць адчуванне няпоўнага мачавога
пузыра. Гэта сiмптаматычнае лячэнне. Калi
вы такiм чынам рэагуеце на омнiк, трэба
паспрабаваць памяняць яго ў межах групы альфаадрэнаблакатараў. Iх некалькi —
доксазазiн, тэразазiн… I гiпатэнзiўная
адчувальнасць на кожны з iх можа быць
рознай. Яны ўсе знiжаюць цiск, аднак адзiн
прэпарат можа мацней знiжаць, а другi —
менш. Трэба мець на ўвазе, што падчас моманту максiмальнага дзеяння прэпарата —
на працягу 3–5 гадзiн — цiск будзе знiжацца,
аднак пасля ён вернецца да ранейшых
лiчбаў. Хоць моцныя хiстаннi тут, сапраўды,
не пажаданыя. Важна яшчэ, цi не прынялi
вы дзве таблеткi ў адзiн дзень, цi не парушылася такiм чынам дазiроўка. Трэба
паглядзець, цi не прымаеце вы якiя-небудзь
прэпараты па лячэннi таго ж павышанага
артэрыяльнага цiску. Узаемадзеянне першых i другiх здольнае даваць такi эфект…
Калi ж высветлiцца, што вы не пераносiце
лячэння таблеткамi, можна разгледзець
варыянт хiрургiчнай дапамогi.
Святлана БАРЫСЕНКА



