
Ёсць та кi школь ны 
анек дот. Вя дзе за слу-
жа ны на стаў нiк урок, а ў 
су сед нiм кла се шум, гам, 

кры кi. Цяр пеў на стаў нiк, цяр пеў, на рэш це, не вы-
тры маў. За бег у су сед нi клас, а там усе вуч нi ста-
яць па ся род кла са i адзiн на ад на го гуч на кры чаць. 
Сха пiў на стаў нiк за кiр шэнь са ма га крык лi ва га, у 
свой клас яго пры ва лок i ў ку ток па ста вiў. Кры кун 
ста iць у кут ку, у кла се су сед нiм цi шы ня… а по тым 
хтось цi ў дзве ры цi хень ка па сту каў. Ад чы нiў дзве-
ры на стаў нiк, а там вуч нi з су сед ня га кла са.

— Вiк тар Пят ро вiч, — про сяць, — вяр нi це нам 
на ша га на стаў нi ка!

Гэ та жарт, зра зу ме ла, але, на жаль, у не ка то рых 
на стаў нi каў, асаб лi ва ма ла дых, з дыс цып лi най на 
ўро ку, як ка жуць, праб ле мы. I не ма лыя…

I што са мае крыўд нае. Мно гiя з гэ тых на стаў нi-
каў ве да юць свой прад мет на «вы дат на», ве да юць, 
як пра вiль на рас пла на ваць урок i па тлу ма чыць 
но вы ма тэ ры ял так, каб вуч нi яго доб ра за сво i лi. 
Ка ра цей, яны ўсё ўме юць, акра мя…

Акра мя та го, як пад трым лi ваць дыс цып лi ну на 
ўро ку!

А без гэ та га, зга дзi це ся, урок не атры ма ец ца. 
Больш за тое, са рвец ца ўрок… i вi на ва тым у тым 
ака жац ца, вя до ма ж, на стаў нiк. А ўжо ка лi ён, не 
вы тры маў шы, пры ме нiць да вуч ня фi зiч ную сi лу 
(на прык лад, пач не злос на га па ру шаль нi ка дыс цып-
лi ны сiл ком з кла са вы да ляць, бо са ма стой на той 
па кi даць клас прос та ад мо вiц ца), та ды спра ва i, 
на огул, да лё ка зай сцi мо жа. Аж да зваль нен няў i 
су до вых раз бо рак. Бо су час ныя вуч нi пра вы свае 
доб ра ве да юць (у ад роз нен не ад аба вяз каў). Яны i 
на ма бiль нiк усё гэ та цiш ком зды муць, i ў iн тэр нэт 
по тым мо гуць вы клас цi…

Гэ та ка лi на стаў нiк — муж чы на. А што ра бiць 
ма ла дой на стаў нi цы са зда ра вен ны мi бэй бу са мi, 
якiя ад кры та здзе ку юц ца з яе на ўро ку? Кож ны раз 
па да па мо гу да ды рэк та ра бе гаць? Аль бо пi саць 
за яву i зваль няц ца?

I зваль ня юц ца! Не та му, што не па да ба ец ца iм у 
шко ле пра ца ваць, а та му прос та, што за цка ва лi iх. 
Дзе цi на ўро ках, школь ная ад мi нiст ра цыя тым, што 
на ўро ку дыс цып лi ны i па рад ку ня ма. Ды i баць кi 
дзя цей (не тых, хто ху лi га нiць, а тых, хто з-за гэ та-
га са праўд ныя ве ды атры маць не мо жа) так са ма 
ўба ку не за ста юц ца…

Але ча му так ад бы ва ец ца? Ча му ў ад ных на-
стаў нi каў дзе цi на ўро ках вя дуць ся бе пры стой на, а 
ў дру гiх — лi та раль на на га ло вах хо дзяць? Пры тым 
гэ та ад ны i тыя ж дзе цi…

Вель мi мно гае за ле жыць ад та го, як па ста вiць 
ся бе ма ла ды на стаў нiк з са мых пер шых сва iх уро-
каў. 

Для дзя цей па чат ко вых кла саў на стаў нiк — 
яшчэ вя лi кi аў та ры тэт, час та на ват боль шы, чым 
баць кi. Прый дзе, на прык лад, пер ша клас нi ца са 
шко лы i ад ра зу ж фра муж ку на сцеж.

— За чы нi! — про сiць ма цi. — Хо лад на!
— А Мар'я Iва наў на ска за ла, што па мяш кан-

нi аба вяз ко ва пра вет ры ваць трэ ба! — ад каз вае 
дач ка.

I нi ку ды не дзе неш ся, бо са ма Мар'я Iва наў на 
ска за ла…

Вы пуск ным кла сам па трэб ны доб рыя атэс та ты, 
i ўжо дзе ля гэ та га вы пуск нi кi на ад кры тыя кан-
флiк ты з на стаў нi ка мi не iдуць (хоць i тут уся ля кае 
зда ра ец ца), а вось што да ты чыц ца вуч няў ся рэд нiх 
кла саў…

Лю бы са рва ны ўрок для iх — свя та! I ка лi дзе цi 
ад чу юць у ма ла до га на стаў нi ка сла бi ну — ну як не 
вы ка рыс таць та кi зруч ны мо мант?

Усе ма ла дыя на стаў нi кi пра хо дзяць праз гэ та, 
але ў ад ных «вы пра ба ван не вуч ня мi» пра хо дзiць 
хут ка, лi та раль на за не каль кi ўро каў, а ў дру гiх 
яно рас цяг ва ец ца на га ды. I што мож на па ра iць 
ма ла дым пе да го гам, якiя ака за лi ся ў ня прос тай 
та кой сi ту а цыi?

На пэў на ж, не iс нуе ней кiх агуль ных па рад i рэ-
ка мен да цый, якiя па ды шлi б усiм без вы клю чэн ня, 
але ўсё ж па спра бую даць не каль кi…

Па-пер шае, па мiж на стаў нi кам i вуч нем па-
вiн на быць ней кая дыс тан цыя, i вуч нi заў сё ды 
па вiн ны яе ад чу ваць. Не ба яц ца на стаў нi ка, але i 
не лi чыць яго та кiм жа сва iм сяб ру ком, як Ва сёк 
аль бо Пят рок. На стаў нiк ёсць на стаў нiк, i гэ тая 
дыс тан цыя па мiж iм i вуч нем заў сё ды па вiн на 
за хоў вац ца.

Па-дру гое, нi ко лi не пус каць на ват част ку ўро ка 
на са ма цёк. Пра во дзiць яго, як ка жуць, ад зван ка 
да зван ка, на ват у час са ма стой на га за дан ня. Бо 
ка лi на стаў нiк у гэ ты час бу дзе зай мац ца ней кi мi 
сва i мi спра ва мi, вуч нi (дак лад ней, пэў ная част-
ка iх) так са ма зной дуць са бе спра ву больш цi ка-
вую, чым ра шаць за дач ку аль бо раз бi раць сказ. 
Бо шпуль нуць у су се да кнiж кай аль бо су сед ку за 
ка су ту за нуць…

I трэ цяе. Ста рай це ся заў сё ды тры маць свае 
абя цан нi. Ка лi ска за лi вуч ню, што сён ня ж ве ча-
рам на ве да е це ся да яго да до му для раз мо вы з 
баць ка мi, аба вяз ко ва гэ та зра бi це! I ка лi па абя ца лi 
вуч ням, што заўт ра пой дзе це з iмi ка тац ца на лы-
жах, — так са ма па ста рай це ся вы ка наць гэ та. Бо 
на стаў нiк, якi не тры мае свай го сло ва, губ ляе ў 
ва чах вуч няў уся ля кi аў та ры тэт. I та ды…

Та ды i са праў ды мо жа ад быц ца так, як у анек до-
це, што я пры во дзiў у са мым па чат ку ар ты ку ла.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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МА ЛА ДАЯ, ДЫ… НЕ ТАЯ!
Пе рад Но вым го дам ці не па ўсіх ка на лах тэ ле ба чан ня 

кру цяць фільм «З лёг кай па рай…», і я та ды між во лі ўспа-
мі наю ін шую гіс то рыю — вель мі па доб ную, ня гле дзя чы на 
тое, што ад бы ла ся яна ку ды ра ней, у Мін ску, і не зі мой, 
а ўлет ку.

…Пас ля ва ен ныя ча сы, вя до ма ж, бы лі ня прос ты мі, ад-
нак бу да ваць та ды ста ра лі ся пры го жа, на вя кі. Па гля дзі це 
на пра спект Не за леж нас ці: ад са ма га па чат ку яго і аж да 
пло шчы Яку ба Ко ла са, а то і да лей, на кож ны дом лю ба-
вац ца мож на, бо кож ны — па-свой му пры го жы і не чым 
ад мет ны…

А по тым з'я ві лі ся «па нэ лі». Як бу даў нік са ста жам, я 
ра зу мею: з іх бу да ваць пра сцей, на шмат хут чэй, ку ды 
тан ней. Але ж да мы атрым лі ва юц ца як тыя шы ня лі — усе 
шэ рыя.

Як раз з-за гэ тай іх шэ рас ці ка зус і ад быў ся.
Мае баць кі пай шлі на вя сел ле да пля мен ні цы. Бліз кая 

рад ня: у гас цях і ра ней бы лі, пры чым не ад ной чы. Та му 
хут ка ад шу ка лі па трэб ны дом, пад ня лі ся на пя ты па верх 
у 38-ю ква тэ ру. Ба чаць — лю дзі там ча мусь ці не зна ё мыя, 
але ж ста лы на кры тыя, за ла пры бра ная… Ну, ду ма юць, 
му сіць, ма ла дыя з баць ка мі ды са май бліз кай рад нёй 
рас піс вац ца па еха лі, а тут ней кія да лей шыя сва я кі гас па-
да раць: пры ві та лі во іх, па са дзі лі, на ват па да ру нак не дзе 
пры стро і лі, каб не за мі наў. А ма ла дыя, ка жуць, на па ды-
хо дзе ўжо — з мі ну ты на мі ну ту бу дуць.

І са праў ды, толь кі гэ та пра мо ві лі — шум за дзвя ры ма, 
ня вес та на па рог. Чын чы нам усё: у бя лют кай су кен цы, у 
вэ лю ме, але ж… не тая — не пля мен ні ца, не Ірын ка.

Ад здзіў лен ня баць кі аж зня ме лі…
Вы свет лі ла ся, што зай шлі яны ў дом ну мар пяць, а трэ-

ба бы ло — у пяць «А».
Што ці ка ва, су па ла: у той дзень у 38 ква тэ ры абод вух 

гэ тых да моў спраў ля лі ся вя сел лі!..
Прый шло ся баць кам пра ба чац ца, спа га няць па да ру нак 

і сы хо дзіць…
Але ж і ма ла дыя, і гас па да ры шчы ра за пра ша лі іх, ка лі 

што, вяр тац ца на зад: у іх, маў ляў, і мес ца, і па час тун ку 
хо піць.

Ва лян ці на ПА БЯ ГАЙ ЛА,
г. Ля ха ві чы

ЗЛОЎ ЛЕ НЫ — НЕ ЗЛО ДЗЕЙ?
У на шай вёс цы жы ве жан чы на — з пе ра ся лен цаў… А 

яшчэ яна з тых, хто заў сё ды ў цэнт ры ўва гі са сва і мі гіс-
то ры я мі. Вось ад на з іх.

Даў но гэ та бы ло. Лю дзі та ды жы лі без элект рыч нас ці і 
па ве ча рах не ся дзе лі ля сва іх тэ ле ві за раў: па куль свет ла, 
ра бі лі, што трэ ба, а з на ды хо дам цем на ты іш лі спаць.

Вось і На ста ля свай го Іва на пры сну ла. Але ж спа ла не 
так, як ён, — па чу ла ней кі шум над га ла вой — на га ры шчы. 
Рас штур ха ла свай го. Пы та ец ца:

— Ты ці чу еш, — быц цам хо дзіць хто?.. А ця пер во — 
неш та ўпа ла?.. Ты б, мо жа, устаў, па гля дзеў?

Муж з лож ка, у спод нім, вы хо дзіць на га-
нак. Ба чыць — ка ля ха ты ней кі ча ла век з 
тор бай.

— Гас па дар, — пы та ец ца, — та бе са ла ча-
сам не трэ ба?

— Не, не трэ ба. Сваё, дзя куй Бо гу, ёсць.
На тым і ра зы шлі ся.
— Ну што там? — спы та ла На ста, ка лі муж 

вяр нуў ся ў ха ту.
— Ды дзі вак ней кі: знай шоў ка лі са ла пра-

да ваць… Ты спі да вай.
Па сну лі яны і пра гэ ту пры го ду за бы лі ся б, 

ка лі б праз ней кі час се на кос не па чаў ся. Цяж-
кая гэ та пра ца: без доб ра га пад ма цун ку ні як не абы сці ся. 
Та му па лез Іван на га ры шча, дзе заў сё ды тор ба з са лам 
ві се ла, гля нуў… А там толь кі хвост ад вя роў кі мат ля ец-
ца — тор бы і ў па мі не ня ма.

Вось тут да гас па да ра і дай шло, што ў два ры ў яго быў 
не ганд ляр, а са мы са праўд ны зло дзей, яко га ён не зла віў, 
бо па ве рыў сло вам… А трэ ба бы ло і во чы ра зуць.

Дзі на Ду ба дзе ла ва,
в. Ле ні на, Доб руш скі р-н.

АПА ЛІ ТЫЧ НЫ ЖЭСТ 
Быў час — па тэ ле ба чан ні не па каз ва лі вы ступ лен ні 

КВЗ. Але ж на па чат ку вась мі дзя ся тых на Го мель скім 
хі міч ным за вод зе та кія гуль ні пра хо дзі лі. Ла дзі лі ся яны 
ў так зва ным «чыр во ным кут ку» мо ла дзе ва га ін тэр на та. 
У якас ці cцэны слу жы ла не вя лі кае ўзвыш эн не. Пры чым, 
не вя лі кім яно бы ло па ўсіх па ра мет рах: не раз вяр нуц ца 
там, не раз гу ляц ца.

Дык вось. Вы сту пае не як чар го вы ка лек тыў. Згод на 
са сцэ на ры ем, адзін з яго ўдзель ні каў па ві нен скі ра вац ца 
тва рам да дзвя рэй, ус кі нуць ру кі і су стрэць сва іх сяб роў 
па ка ман дзе ці то вок лі чам, ці то пы тан нем: «А это что за 
явление?!» 

Хло пец так і зра біў: і скі ра ваў ся, і ўскі нуў, і ўсклік нуў… 
Але ж пры гэ тым тро хі не раз лі чыў шы ры ню раз ма ху — 
ле вай ру кой не зна рок да кра нуў ся да парт рэ та ген се ка 
Брэж не ва. Да та го ж пра ду гле джа на га «явления» ў дзвя-
рах так са ма не ака за ла ся. Да ро гу яму за га ра дзіў на тоўп 
гле да чоў.

Та му фра за пра гу ча ла вель мі двух сэн соў на і па та ну ла 
ў друж ным ро га це…

Му сіць та му за ключ ныя гуль ні пе ра нес лі з ін тэр на та ў 
ак та вую за лу пад шэф най шко лы. Там бы ло больш мес ца, 
і ні я ка му «явлению» ні што не па гра жа ла.

Мі ка лай Ста рых.
г. Го мель

І ЎСЯ ЛЮ БОЎ 
Бы ло гэ та як раз та кою па рою — у за зі мак. Адзін ма ла-

ды і не вель мі дбай ны гас па дар (бо дбай ныя ўсё ро бяць 
за га дзя) на няў ма шы ну, лю дзей, за пра сіў лес ні ка, і па еха лі 
яны ў лес па дро вы.

Коль кі там ча су пра бы лі, ня важ на. Важ на, што доб ра 
па пра ца ва лі і дроў пры вез лі — у два ры згру зі лі. Гас па-
ды ня, як во дзіц ца, у ха ту іх за клі ка ла. Ра бот ні кі зай шлі. 
Ба чаць: вы піў ка на ста ле ста іць, а вось за кус кі лі чы што 
ня ма — хлеб ды са ла. І тое, ві даць, не ўя сі, бо ду жа ж 
ста рое, жоў тае…

«Што тут бу дзеш ра біць, — ду ма юць хлоп цы, — не па-
ямо, дык хоць па грэ ем ся». Се лі яны за стол, на лі лі па чар-
цы — вы пі лі, хле бам за елі: па жы ві лі ся, як са ба ка му хаю. 
Гас па дар па дру гой на лі вае. А ляс нік тым ча сам гас па ды-
ню ўгле дзеў… І ін шым па ка заў: па гля дзі це, маў ляў, якая 
жан чы на (тая аж за чыр ва не ла ся…) — ну ці ж не пры га жу-

ня? А які па ра дак тры мае — на пад вор ку, у ха це… Ле там 
та кі ж і ў га ро дзе, ві даць?

— А то ж! — за ўсмі ха ла ся ма ла дзі ца. — І ка пус та ўра дзі-
ла, і гу роч кі не бла гія бы лі. На ква сі ла кры ху, на са лі ла, са-
ла таў роз ных на ста ві ла. За раз пры ня су, па каш ту е це…

Па ве ся ле лі муж чы ны: на ста ле га род ні на з'я ві ла ся. Пад 
яе куль ну лі па дру гой. Пры зна лі ўго лас, што ні дзе та кіх 
са лен няў не елі!

— Гэ та ж трэ ба ўмець, — пра цяг ваў за хап ляц ца ляс-
нік, — гэ та ж трэ ба столь кі ча су знай сці! А ка лі яшчэ і хлеў 
не пус ты… Вы ж, мо жа, і жыў насць якую тры ма е це? Ку рэй 
ці гу сей… Што — свін ні ёсць?.. І ка роў ка? Хлоп цы, за гас-
па ды ню! За гэ ту пра цаў ні цу трэ ба сто я чы вы піць! Бач ты, 
ма лай чы на якая! Не тое што ін шыя ця пер… Ну гуль тай кі 
ж! Асаб лі ва — ма ла дыя… Ды і ня ўме кі. Яны, му сіць, з га-
то ва га ма ла ка ўжо ні чо га не зро бяць…

— А я вось мас ла чка ра ні цай збі ла, — пры зна ла ся гас-
па ды ня, — І сы ру май го па спы тай це.

— А мя са ця пе раш нім ма ла дзі цам, — пра цяг ваў ляс-
нік, — і на огул нель га да ве рыць, бо ў леп шым вы пад ку яны 
яго ў ма ра зіл ку за кі нуць. А каб па лянд віч кі ды кум пяч кі 
па са ліць, каб каў бас на ра біць — ну як не ка лі, «паль цам 
пха ных», май стрых ня ма…

Гас па ды ня на гэ тым сло ве гор да прай шла ў бок груб кі 
і вяр ну ла ся ад туль з лад най каў ба сой — з шас та, ві даць, 
зня ла:

— От ва шай жон цы доб ра! — ска за ла лес ні ку, кла ду-
чы ля яго па час ту нак. — Усё вы ба чы це, усё ра зу ме е це, 
усё цэ ні це… Не тое, што мой… Як што да па маг чы, дык 
ён не чуе, не ба чыць: усё са ма ды са ма. А як да лож ка 
ўве ча ры да паў зу, ён тут як тут: лю боў яму трэ ба. А фі гос 
та бе ў нос!

На гэ тым сло ве ка бе та лі ха скру ці ла той «фі гос» і му жу 
свай му… пад нес ла.

Гас цям тро хі ня ём ка бы ло, але ж га рэл ку яны да пі лі, 
пры сма кі са ста ла пад' елі… Мож на бы ло сы хо дзіць. Яшчэ 
і для та го, каб ад ду шы па смя яц ца. А по тым, маг чы ма, па-
шка да ваць: не ка му — гас па ды ню, не ка му — гас па да ра.

Сяр гей Яр моль чык,
в. Баг да наў ка, Лу ні нец кі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж… Шчы ры дзя куй усім, хто ад гук нуў ся на пра-
па но ву га зе ты і ў сва іх ліс тах на зваў най леп шыя гіс то рыі, 
на дру ка ва ныя пад руб ры кай «Алё, на род на про ва дзе!» 
за (без ма ло га) 13 га доў яе іс на ван ня. «Мне най больш 
за пом ніў ся апо вед пра тое, як ад на ба буль ка пры гас цях 
час нок у ха ла дзец «кры шы ла» пры да па мо зе свай го апош-
ня га зу ба, — пі ша спа дар Мі ка лай Ста рых з Го ме ля. — На 
дру гое мес ца я па ста віў бы гіс то рыю пра ве тэ ра на вай ны, 
яко му да лі сло ва на мі тын гу, пры све ча ным са вец ка-гэ дэ-
э раў скай друж бе, і ён звяр нуў ся да гас цей з па лы мя ным: 
«Да ра гія ня мец ка-фа шысц кія за хоп ні кі!». «Па-за кан ку рэн-
цы яй бай ка пра дзе да з яй ка мі, які па тра піў у баль ні цу», — 
сцвяр джае спа да ры ня Гу дач ко ва з Жыт ка ві чаў. «Ні ко лі не 
за бу ду ся, як ад на це шча пе ра блы та ла і га рад ско му зя цю з 
ака зі яй пе рад ала не мех буль бы, а… за мерз ла га кон ска га 
«даб ра», якое пад меш ва ла ў ежу свін ням!», — уз гад вае 
спа да ры ня Га лі на Ні чы па ро віч з вёс кі Ма гіль на Уз дзен ска-
га ра ё на». «Не ма гу ска заць, ка лі, але ж у на шай руб ры цы 
быў апо вед пра вуч ня, які, не вы ву чыў шы вер шык Лер-
ман та ва, пра чы таў ля дош кі толь кі два рад кі («Погиб по эт, 
невольник чести, пал, ок ле ве тан ный мол вой…») і тут жа 
за пла каў, бо ве даў, што за двой ку бу дзе до ма луп цоў ка. 
На стаў ні ца ж вы ра шы ла, што гэ та дзі ця прос та да слёз 
шка дуе паэ та, і та му па ста ві ла яму «пяць», — уз гад вае 
спа дар Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў…

Яму ж, Ва ле рыю Мі ка ла е ві чу, на ле жыць пра па но ва вы-
зна чыць пя цёр ку аль бо дзя сят ку са мых ак тыў ных аў та раў. 
Што мы і зро бім. Разам?

Выпрабаванне 
вучнямі...
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«Пад ка жы це, ка лі лас ка, ці 
іс ну юць бе ла рус кія ана ла гі «Ві-
яг ры»?

Мі ка лай, г. Мінск»

У на шай кра і не тры фарм-
прадп ры ем ствы вы пус ка юць 
ана ла гі «Ві яг ры». Гэ та «Юве на» 
ААТ «Ба ры саў скі за вод ме ды цын-
скіх прэ па ра таў», «Па тэн цаг ра» 
РУВП «Бел мед прэ па ра ты» і «Ві-
я сіл» фарм прадп ры ем ства «Лек-
фарм».

У ін струк цыі да «Юве ны» 
сцвяр джа ец ца, што прэ па рат мо-
гуць ужы ваць муж чы ны з па ру-
шэн ня мі эрэк цыі — лю бо га ўзрос-
ту, роз най час та той вы шэй зга да-
на га па ру шэн ня і ін шы мі праб ле-
ма мі са зда роў ем, уклю ча ю чы вы-
со кі ар тэ рыя льны ціск, па вы ша ны 

ўзро вень ха лес тэ ры ну, хва ро бы 
сэр ца, дыя бет, праб ле мы з пра-
ста тай, дэ прэ сію. «Юве на» бяс-
печ ная і пад час ужы ван ня ін шых 
ле ка вых срод каў — на прык лад, 
тых, што пры зна ча юц ца пры вы-
со кім ціс ку і дэ прэ сіі.

Рас пра цоў шчы кі «Па тэн цаг-
ры» да юць слуш ную рэ ка мен-
да цыю пе рад па чат кам пры ёму 
прэ па ра та прай сці ўра ла гіч нае 
і агуль на клі ніч нае аб сле да ван-
не для ды яг нос ты кі па ру шэн няў 
эрэк цыі, вы зна чэн ня маг чы мых 
яе пры чын і вы ба ру адэ кват ных 
ме та даў ля чэн ня. Асаб лі ва важ-
ным гэ та бу дзе для хво рых з цяж-
кі мі фор ма мі ішэ міч най хва ро бы 
сэр ца, гі пер та ніч най хва ро бай, 
пры якіх па вы ша ная сек су аль ная 

ак тыў насць не па жа да ная. З асця-
рож нас цю прэ па рат пры зна ча юць 
і па цы ен там з не ка то ры мі ін шы-
мі па та ло гі я мі. Не рэ ка мен ду ец ца 
пры мя няць яго з ін шы мі прэ па-
ра та мі для ля чэн ня эрэк тыль най 
дыс функ цыі.

«Ві я сіл» не вар та спа лу чаць з 
ля чэн нем ніт ра та мі, да на та ра мі 
во кі су азо ту. Прэ па рат уз мац няе 
дзе ян не, у тым лі ку па боч нае, шэ-
ра гу прэ па ра таў (ніт ра глі цэ ры ну, 
ніт ра пру сі ду на трыю). Цы ме ты-
дзін, ке та ка на зол, іт ра ка на зол, 
эрыт ра мі цын, сак ві на вір, ры та-
на вір па вы ша юць кан цэнт ра цыю 
ак тыў на га рэ чы ва ў плаз ме кры ві. 
Ры фам пі цын змян шае кан цэнт ра-
цыю ў кры ві

� 
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КА ТА РАК ТА:
МУТ НЫ ХРУС ТА ЛІК 

ТРЭ БА МЯ НЯЦЬ 
Ка та рак та вы клі кае рас-
строй ствы зро ку роз най 
сту пе ні, амаль да поў най 
стра ты. Пры чы най та му — 
аф таль ма ла гіч нае за хвор-
ван не, звя за нае з па мут нен-
нем хрус та лі ка.

Пад час ды яг нос ты кі ўрач-аф-
таль мо лаг вы зна чае васт ры ню 
зро ку, по ле зро ку, ме рае ўнут ры-
воч ны ціск, вы кон вае ўльтра гу ка-
вое, элект ра фі зі я ла гіч нае да сле-
да ван ні сят чат кі во ка і зро ка ва га 
нер ва. З да па мо гай спе цы яль най 
лям пы вы зна ча ец ца сту пень спе-
лас ці ка та рак ты і па мут нен ня хрус-
та лі ка. Мо жа спат рэ біц ца і да дат-
ко вае аб сле да ван не, якое вы яў-
ляе ін шыя ве ра год ныя па ру шэн ні 
зро ку — глаў ко му або ад сла ен не 
сят чат кі, тлу ма чыць урач-аф таль-
мо лаг 11-й га рад ской па лі клі ні кі 
г. Мін ска Га лі на МІХ НЕ ВІЧ.

Ля чэн не па чат ко вых ста дый 
ка та рак ты — пры мя нен не, га-
лоў ным чы нам, воч ных кроп ляў. 
Кві накс, ка тах ром, ві та і а ду рол, ві-
та фа кол, ві цэ ін і ін шыя не мо гуць 
рас смак таць па мут нен ні, што ўжо 
ўтва ры лі ся, але мо гуць за па во ліць 
раз віц цё за хвор ван ня. Адзі ным 
эфек тыў ным ме та дам вы леч ван ня 
ка та рак ты з'яў ля ец ца хі рур гіч нае 
ўмя шан не з вы да лен нем мут на га 
хрус та лі ка і за ме най яго на штуч-
ную ін тра а ку ляр ную лін зу.

Са мым ма ла траў ма тыч ным 
спо са бам сён ня з'яў ля ец ца фа-
ка э муль сі фі ка цыя — «за ла ты» 
стан дарт ка та рак таль най аф таль-
ма хі рур гіі. Яна не па тра буе поў на-
га вы спя ван ня ка та рак ты, мо жа 
вы кон вац ца на ват на па чат ко вых 
эта пах раз віц ця, не мае ўзрос та-
вых аб ме жа ван няў — па ка за на 
як не маў ля там, так і ста лым лю-
дзям.

Апош нім ча сам ін тэн сіў на вы-
ву ча ец ца ро ля ан ты ак сі дан таў у 
га шэн ні сва бод ных ра ды ка лаў і 
аба ро не бял коў хрус та лі ка. Вы-
свят ля ец ца ро ля спад чын ных фак-
та раў, фак та раў знеш ня га ася род-
дзя, агуль на га ста ну ар га ніз ма, а 
так са ма ста ну гід ра- і ге ма ды на мі кі 
во ка ў раз віц ці ка та рак ты.

Алена БЕРАСЦЯН КА
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Хто ці што на ву чыць звы чай на га ча ла ве ка не 
хва рэць, «зра біц ца зда ро вым» і як ма га даў-
жэй за ста вац ца ім?

Асноў ная ўва га гра ма дзян на кі роў ва ец ца на па-
слаб лен не на ступ стваў дзе ян ня не спры яль ных фак-
та раў і пры чын, а не на лік ві да цыю. Ха ця зра зу ме ла, 
што ча ла век у пер шую чар гу сам не па ві нен ства раць 
умо вы для хва роб. А ў на шым жыц ці так ад бы ва ец ца 
ў кож ным дру гім вы пад ку за хвор ван ня. Ад нак ка лі 
ўзнік ла хва ро ба, раз бі рац ца ў спо са бах яе па пя рэ-
джан ня ўжо поз на.

Мо жа, вар та азір нуц ца на зад і пры га даць, як жы лі 
на шы ня даў нія прод кі? А яны лі чы лі зда роўе най вы-
шэй шым бос кім да рам. Яны па гар джа лі лай да ка мі ды 
п'я ні ца мі, ша на ва лі пра ца ві тых ды тых, хто ве даў ме ру. 
Піль на пры гля да лі ся і да зда роўя ды звы чак бу ду чай 
ня вест кі ці зя ця. Усе гэ тыя прос тыя по гля ды на шых дзя-
доў вы со ка ацэ не ны і ўлас на ме ды цын скім све там.

Са вец кі і ўкра ін скі кар дыя хі рург, ву чо ны-ме дык 
Мі ка лай Амо саў вы даў не ка лі кні гу «Роз ду мы пра 
зда роўе», якая вы тры ма ла мност ва вы дан няў і пе-
ра вы дан няў. Вось што, у пры ват нас ці, га ва рыў і 
пі саў ака дэ мік: «У боль шас ці хва роб ві на ва тая не 
пры ро да, не гра мад ства, а толь кі сам ча ла век. Час-
цей за ўсё ён хва рэе ад ля но ты і сквап нас ці, але 
ін шы раз — і ад не ра зум нас ці. Не спа дзя вай це ся 
на ме ды цы ну. Яна ня бла га ле чыць мно гія хва ро бы, 
але не мо жа зра біць ча ла ве ка зда ро вым. Па куль 
яна на ват не мо жа на ву чыць ча ла ве ка, як зра біц ца 
зда ро вым».

Амаль 2,5 ты ся чы га доў та му Гі пак рат ска заў, што 
ча ла век но сіць ле ка ра ў са бе, трэ ба толь кі ўмець 
да па маг чы яму ў яго пра цы. Мне гэ та ста но віц ца ўсё 
больш ві да воч ным.

Ге надзь ШЭР ШАНЬ, г. Мінск
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Ка лi ў блiз ка га ча ла ве ка з'яў ля ец ца 
псi хiч нае рас строй ства, гэ та вы клi кае 
шок i не аб ход насць жыць у но вай рэ-
ча iс нас цi. Урач псi хi ятр-нар ко лаг Мiнск-
ага га рад ско га псi ха не ўра ла гiч на га дыс-
пан се ра Iры на ВА КУЛЬ ЧЫК дае не каль-
кi агуль ных рэ ка мен да цый па ака зан нi 
да па мо гi ў па доб ных сi ту а цы ях.

1. Да вед вай це ся аб за хвор ван нi. Псi-
хiч на хво ры ча ла век мае ад хi лен нi ў па во-
дзi нах, не адэ кват на ўспры мае рэ ча iс насць. 
Ад нак ча ла век не прос та па во дзiць ся бе 
не нар маль на, ён хва рэе, мае па трэ бу ў пра-
цяг лым на зi ран нi i ля чэн нi. У пра цэ се ля чэн-
ня сiмп то мы мо гуць то з'яў ляц ца, то знi каць. 
Чле ны сям'i не па вiн ны па тра ба ваць, каб 
хво ры ад ра зу пас ля вы пiс кi пры сту паў да 
пра цы. Ра зам з тым, не трэ ба i праз мер-
на апя каць сва я ка, знi жа ю чы па тра ба ван нi 
да яго.

2. Удзель нi чай це ў ля чэн нi. За ах воч-
вай це сва я ка да ўдзе лу ў спе цы яль ных ля-
чэб ных пра гра мах, якiя дзей нi ча юць для 
та кiх хво рых. Са чы це за тым, каб ён пры маў 
пры зна ча ныя ле кi. Ка лi хво ры iх не пры мае, 
па ве да мi це ўра чу.

3. Да па ма гай це па збя гаць стрэ саў. 
Усiм лю дзям, якiя па ку ту юць ад псi хiч ных 
рас строй стваў, цяж ка пе ра но сiць сi ту а цыi, 

ка лi на iх кры чаць, раз драж ня юц ца цi па-
тра бу юць тое, на што яны не здоль ны. Раз-
маў ляй це з хво рым толь кi спа кой на, хва лi це 
за доб рыя спра вы. Май це на ўва зе, што 
лю быя не звы чай ныя па дзеi — ад свя точ най 
вя чэ ры да пе ра ез ду на но вае мес ца жы хар-
ства — мо гуць вы во дзiць з ся бе хво ра га. 
За хоў вай це звы чай ны рас клад: ста бiль ны 
час пад' ёму ра нi цай, час сну, час ужы ван ня 
ежы. Не спра чай це ся з ура чом i не спра буй-
це ад маў ляць iс на ван не пра яў за хвор ван ня, 
якiя, мо жа быць, вы не ба чы це.

4. Рас па зна вай це сiмп то мы хва ро бы. 
Пад час цяж кас цi кан цэнт ра цыi ўва гi га ва ры-
це ко рат ка i паў та рай це ска за нае. Пры раз-
драж нен нi i гне ве хво ра га — не спра чай це-
ся, аб мя жуй це дыс ку сiю. Пры не адэ кват ных 
мер ка ван нях — не спра буй це пе ра ка наць. 
Пры хi стан нi эмо цый — не пры май це ска за-
ных слоў i дзе ян няў на свой ра ху нак. Пад час 
эма цы я наль най хо лад нас цi — раз гля дай це 
гэ та як асаб лi васць за хвор ван ня. Пры за-
мкнё нас цi — па чы най це раз мо ву са мi, спра-
буй це ўцяг ваць у ста сун кi. Ка лi ён па ку туе 
ад стра ху — за спа кой вай це. Пры ня ўпэў не-

нас цi — дэ ман струй це лю боў i ра зу мен не. 
Пры нiз кай са ма ацэн цы — пад трым лi вай це 
ста ноў чы на строй.

5. Ад зна чай це лю быя пос пе хi. Стаў це 
рэ аль ныя мэ ты — устаць з лож ка, апра нуц-
ца i г. д. Пад трым лi вай це, за ах воч вай це на 
ля чэн нi, у тым лi ку ў ста цы я на ры, у цяж кiя, 
кры зiс ныя пе ры я ды хва ро бы. Вель мi важ на, 
каб ча ла век, якi па ку туе ад псi хiч на га рас-
строй ства, iмк нуў ся да мак сi маль на не за-
леж на га жыц ця.

6. Бе ра жы це ся бе ад «вы га ран ня». 
Чым больш кло па ту па тра бу ец ца хво ра-
му, тым больш пад трым кi не аб ход на i чле-
нам сям'i. Мож на раз мер ка ваць кло пат пра 
хво ра га па мiж не каль кi мi сва я ка мi. Мож на 
шу каць да па мо гi ў гру пах пад трым кi, аб-
мень вац ца во пы там з iн шы мi сем' я мi, якiя 
су тык ну лi ся з той жа праб ле май. За да ча 
блiз кiх — за ха ваць ба ланс па мiж за бяс печ-
ван нем кло па ту аб хво рым i пра да стаў лен-
нем яму пэў най са ма стой нас цi.
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У НАС — СВАЯ «ВІ ЯГ РА»
Да сле да ван нi вы кон ва юц ца 

на аў та ма тыч ных ана лi за та рах 
апош ня га па ка лен ня, а гэ та га-
ран туе вы со кую дак лад насць 
вы нi каў. Гэ та не пер шая ка-
мер цый ная струк ту ра, якая 
прад стаў ляе клi ен ту маг чы-
масць зруч на га i дак лад на га 
ла ба ра тор на га да сле да ван ня. 
Мiж тым у дзяр жаў ных струк-
ту рах так са ма вы ка рыс тоў-
ва ец ца вы са как лас нае аб-
ста ля ван не для пра вя дзен ня 
са ма га шы ро ка га спект ру да-
сле да ван няў. «Ла ба ра тор ная 
ды яг нос ты ка — адзiн з асноў-
ных эле мен таў ды яг нас тыч на-
га пра цэ су, — ка жа за гад чык 
клi нi ка-ды яг нас тыч най ла ба-
ра то рыi Мiнск ага кан суль та-
цый на-ды яг нас тыч на га цэнт-
ра, кан ды дат ме ды цын скiх 
на вук Ге ор гiй КОС ЦIН. — У 
нас так са ма функ цы я нуе аў-

та ма ты за ва ная ла ба ра то рыя, 
якая пе ра жы ла iс тот нае пе ра-
асна шчэн не ў 2007 го дзе. Па-
коль кi тэх на ло гii ў ла ба ра тор-
най ды яг нос ты цы раз вi ва юц ца 
вель мi iмк лi ва, сё ле та цэнтр 
зноў пе ра асна шча ец ца — су-
час ным i ма гут ным аб ста ля-
ван нем. Ня ма ў ла ба ра то рыi i 
праб лем з кад ра мi. Што да ад-
крыц ця но вых ды яг нас тыч ных 
ла ба ра то рый, то гэ та важ нае 
пы тан не вы ба ру для па цы ен-
таў».

— Мно гiя па цы ен ты мя ня юць 
стаў лен не да ма нi то рын гу свай-
го зда роўя i ра зу ме юць, што 
толь кi па анам не зе, клi нiч ных 
пра явах дак лад ны ды яг наз не 
па ста вiш, — тлу ма чыць за гад-
чы ца ка фед ры эн да кры на ло гii 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме-
ды цын ска га ўнi вер сi тэ та, док-
тар ме ды цын скiх на вук, пра фе-

сар Тац ця на МО ХАРТ. — У лю-
бой аў ды то рыi мож на за пы тац-
ца: цi бы ва юць у вас па ру шэн нi 
сну, па вы ша ная па тлi васць, 
лом касць ва ла соў i па зног цяў i 
г. д.? Сто пра цэн таў ска жуць, 
што па доб нае зда ра ец ца. Гэ тыя 
пры кме ты са мi па са бе мо гуць 
нi аб чым не ка заць, а мо гуць 
указ ваць на вель мi сур' ёз ныя 
эн да крын ныя за хвор ван нi. Та му 
без ла ба ра тор най ды яг нос ты кi 
не абы сцi ся. Без умоў на, iс ну-
юць стан дар ты аб сле да ван няў, 
вя до ма i час та та iх пра вя дзен-
ня. У цэ лым жа мож на ска заць, 
што лю дзям з па вы ша най ва гой 
не аб ход на кант ра ля ваць уз ро-
вень глю ко зы кры вi, жан чы нам, 
якiя пла ну юць ця жар насць — 
прай сцi свой спектр да сле да-
ван няў. Больш дас ка на ла па-
вiн ны аб сле да вац ца дзе цi, якiя 
ад ста юць у рос це, жан чы ны ў 
клi мак тэ рыч ным пе ры я дзе, усе, 
хто пра цуе на шкод най вы твор-
час цi, i г. д.

Па вод ле слоў за гад чы цы 
ла ба ра то рыi IН ВIТ РА ў Бе ла-
ру сi Эль вi ры КУ ЧЫН СКАЙ, у 
офi сах пра ду гле джа ны ся мей-
ны па ды ход: ёсць як агуль ныя 
пра цэ дур ныя, так i асоб ныя 
для дзя цей, жан чын i муж чын. 
Вы нi кi ана лi заў мож на атры-

маць па тэ ле фо не, з да па-
мо гай sms-па ве дам лен ня, па 
элект рон най по шце. Акра мя 
та го, на сай це http://invitro.by 
мож на ска рыс тац ца функ цы яй 
«Аса бiс ты ка бi нет» — гэ та аса-
бiс тая ста рон ка, на якой мож-
на за хоў ваць вы нi кi ўсiх сва iх 
ана лi заў. Ура чы-кан суль тан ты 
да па ма га юць вы зна чыц ца са 
спект рам не аб ход ных да сле-
да ван няў i да юць пэў ныя тлу-
ма чэн нi па вы нi ках аб сле да-
ван няў. За ля чэн нем не аб ход-
на бу дзе звяр тац ца да iн шых 
спе цы я лiс таў.

На бя гу чы мо мант ажыц-
цяў ля ец ца спро ба да мо вы з 
бе ла рус кiм бо кам аб пра вя-
дзен нi най больш рэд кiх ла-
ба ра тор ных да сле да ван няў 
у Маск ве, па ве да мiў жур на-
лiс там ге не раль ны ды рэк тар 
Не за леж най ла ба ра то рыi
IН ВIТ РА (Ра сiй ская Фе дэ ра-
цыя) Сяр гей АМБ РО САЎ. Ён 
ад зна чае, што кам па нiя iмк-
нец ца за бяс пе чыць лю дзей 
па слу га мi «кро ка вай да ступ-
нас цi» i га ран туе пры гэ тым 
кан фi дэн цы яль насць, пра ста-
ту i хут касць атры ман ня вы нi-
каў ана лi заў.
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ЗДАЦЬ АНА ЛI ЗЫ... I СПАЦЬ СПА КОЙ НА

Як бу да ваць ста сун кi
з псi хiч на хво рым сва я ком?

«Ча ла век но сіць ле ка ра ў са бе»

У Мiн ску ад крыў ся ла ба ра тор ны комп лекс мiж на род-
най кам па нii IН ВIТ РА i два ме ды цын скiя офi сы — па вул. 
Бры леў скай, 27 (тут раз мя шча ец ца i са ма ла ба ра то рыя) 
i вул. Е. По лац кай, 1. Да кан ца го да ў ста лi цы ад кры юц ца 
яшчэ два офi сы. А ў 2015-м пла ну ец ца прый сцi ў га ра ды з 
на сель нiц твам 60–70 ты сяч ча ла век. Не за леж ная ла ба ра то-
рыя IН ВIТ РА на ра сiй скiм рын ку пра па нуе звыш 1000 вi даў 
ла ба ра тор ных да сле да ван няў, ла ба ра тор ныя комп лек сы i 
ме ды цын скiя офi сы ад кры ты i ад кры ва юц ца у Ра сii, Укра-
i не, Бе ла ру сi i Ка зах ста не.
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