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— Га лоў ная iдэя злё ту ў 
тым, каб мо ладзь, якая заўт-
ра прый дзе ў пра цоў ныя 
ка лек ты вы, на свае во чы 
ўба чы ла рэа лii сён няш ня га 
жыц ця. Праб ле ма за ма ца-
ван ня вы пуск нi коў на ву чаль-
ных уста ноў на сва iх пер шых 
ра бо чых мес цах, асаб лi ва ў 
аграр най сфе ры, за ста ец-
ца да во лi вост рай. Але, ра-
зам з тым, шмат i ста ноў чых 
пры кла даў, ка лi ма ла дыя 
спе цы я лiс ты не аб мя жоў ва-

юц ца аба вяз ко вым тэр мi нам 
ад пра цоў кi, а за ста юц ца ў 
гэ тым ка лек ты ве i на да лей, 
— за зна чае на мес нiк стар-
шы нi Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма Iгар ЖУК.

У тым, што шмат дзе так 
i ад бы ва ец ца, удзель нi кi 
злё ту пе ра ка на лi ся на сель-
гас прад пры ем ствах «За ра 
i К», «Ня ве ра вi чы», у та ва-
рыст ве «Бел лакт», «Крас-
на сель скбуд ма тэ ры я лы», 
Ваў ка выс кай цэнт раль най 

ра ён най баль нi цы i ў iн шых 
ар га нi за цы ях.

— Ма ла дым спе цы я лiс-
там, якiя пры яз джа юць у аг-
ра га рад кi, iн шыя сель скiя на-
се ле ныя пунк ты, пра да стаў-
ля ец ца доб ра ўпа рад ка ва нае 
жыл лё. У кож най гас па дар цы 
ёсць iн тэр нат. А ў Ваў ка выс-
ку з гэ тым на огул ня ма праб-
ле м: доб ра ўпа рад ка ва ны iн-
тэр нат пра да стаў ля ем усiм 
ах вот ным па ха дай нiц тве 
лю бой ар га нi за цыi. У на ступ-
ным го дзе пла ну ем узяць пад 
свой па тра наж два ве да мас-
ныя iн тэр на ты, зра бiў шы там 
больш кам форт ныя ўмо вы 
— па ты пе ма ла ся мей кi, — 
па ве да мiў стар шы ня Ваў-
ка выс ка га рай вы кан ка ма 
Мi ха iл СIЦЬ КО.

Пры гэ тым, зра зу ме ла, 
ма ла ды спе цы я лiст i ка лек-
тыў — гэ та, так бы мо вiць, 
заў сё ды ву лi ца з двух ба ко-

вым ру хам.
— Мно гiя лi чаць, што, 

атры маў шы дып лом, яны 
ўжо спе цы я лiс ты. Ад нак сён-
ня, ка лi пос пех не маг чы мы 
без ука ра нен ня но вых тэх-
на ло гiй, нель га спы няц ца ў 
сва ёй пра фе сiй най аду ка-
цыi. Трэ ба не толь кi ва ло-
даць кам п'ю та рам, iн шы мi 
тэх нiч ны мi срод ка мi i ўмець 
ус пры маць iн фар ма цыю са 
шмат лi кiх кры нiц, але i пры-
мя няць яе на прак ты цы, — 
лi чыць рэк тар Гро дзен ска-
га дзяр жаў на га аграр на га 
ўнi вер сi тэ та, стар шы ня 
аб лас ной ар га нi за цыi рэс-
пуб лi кан ска га гра мад ска-
га аб' яд нан ня «Бе лая Русь» 
Вi тольд ПЕС ЦIС.

Улас ным во пы там па дзя-
лi лi ся з ця пе раш нi мi стар ша-
курс нi ка мi ня даў нiя сту дэн-
ты, а сён ня ма ла дыя спе цы-
я лiс ты.

Iгар БАГ ДА НАЎ, на мес-
нiк ды рэк та ра КСУП «За-
ра i К» Ваў ка выс ка га ра ё-
на аб вяр гае стэ рэа тып, што, 
прый шоў шы ў сель скую гас-
па дар ку, ужо не ма еш ча су 
на ад па чы нак:

— Так, пра ца аграр нi ка 
цяж кая, у най больш на пру-
жа ныя пе ры я ды са праў ды 
бы вае праб ле ма тыч на з вы-
хад ны мi. Ад нак сё ле та ў нас 
ужо бы лi па езд кi ў Мiнск, Жы-
ро вi чы, Мiр, Ня свiж. Так са-
ма на вед ва лi Кi еў, Ужга рад, 
Санкт-Пе цяр бург ... Не толь кi 
на пру жа на пра цу ем, але i цi-
ка ва ад па чы ва ем. Пры гэ тым 
ма ла до му спе цы я лiс ту вель-
мi важ на ра зу мець, што ёсць 
не толь кi аба вяз кi пе рад iм з 
бо ку дзяр жа вы, прад пры ем-
ства, але i ён па вi нен неш та 
зра бiць для ка лек ты ву, ку ды 
прый шоў, пра явiць ся бе. Кi-
раў нiц тва гэ та ўба чыць i бу-

дзе ўся ляк за ах воч ваць та ко-
га ра бот нi ка — i зар пла тай, 
i па ляп шэн нем жыл лё вых 
умоў.

Анд рэй КРА СОЎ СКI, на-
чаль нiк ма лоч на та вар на га 
комп лек су СВК «Дэ мбра-
ва» Шчу чын ска га ра ё на два 
га ды та му за кон чыў Гро дзен-
скi аграр ны ўнi вер сi тэт, а ўжо 
ўзна чаль вае ад но з пе ра да-
вых вы твор чых пад раз дзя-
лен няў гас па дар кi, дзе пра-
цуе больш за 40 ча ла век.

— Бу ду на гэ тай зям лi 
рас цiць дзя цей, пра ца ваць i 
да бi вац ца пос пе ху. Да рэ чы, 
ра зам са мной пра цу юць 
яшчэ два ма ла дыя спе цы-
я лiс ты. Яны так са ма за да-
во ле ны ра бо тай, зар пла тай 
і умо ва мi жыц ця, — ска заў 
Анд рэй.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Ваў ка выс кi ра ён
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Мо ла да — не зе ле наМо ла да — не зе ле на  ��

ЗАЎТ РА ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА СЁН НЯ

38 млрд руб лёў бы ло 
вы лу ча на па пра гра-
ме мi нi мi за цыi на ступ-
стваў ка та стро фы на 
ЧА ЭС для рэ кан струк-
цыi i тэх нiч на га аб ста-
ля ван ня хi рур гiч на га 
бло ка пер ша га кор пу-
са Го мель ска га аб лас-
но га клi нiч на га ан ка ла-
гiч на га дыс пан се ра.

За два га ды бы лы па лi-
клi нiч ны кор пус па ву лi цы 
Цы ял коў ска га ў Го ме лi пе-
ра тва рыў ся ў са мы су час ны 
апе ра цый ны блок. Га лоў ны 
ўрач Го мель ска га аб лас-
но га клi нiч на га ан ка ла гiч-
на га дыс пан се ра Тац ця на 
Пры го жая рас каз вае, што 
тут апе ры ру юц ца пух лi ны 
ма лоч най i шчы та па доб-
най за лоз, га лаў но га моз га 
i iн шыя. Ця пер маг чы мас цi 
па шы рац ца знач на:

— Тут шы ро ка раз гор нец-
ца плас тыч ная хi рур гiя. Са-
мае га лоў нае, што ў нас ёсць 
сер ты фi ка ва ныя пад рых та-
ва ныя спе цы я лiс ты, якiя ўжо 
мо гуць па чы наць пра ца ваць 
у са мых су час ных умо вах. У 
пер шую чар гу раз мо ва iдзе 
пра рэ кан струк цыю пас ля 
ан ка ла гiч ных апе ра цый. Гэ-
та па трэб на так са ма вя лi кай 
коль кас цi жан чын, якiм бы ла 
вы да ле на ма лоч ная за ло за: 
яны ж хо чуць вы гля даць пры-
го жы мi i зда ро вы мi. Акра мя 
та го, бу дуць ува саб ляц ца но-
выя тэх на ло гii, якiя звя за ны з 
пры мя нен нем мiк ра хi рур гiч-

най i ла па рас ка пiч най тэх нi кi. 
Ра ней у гэ тым кор пу се вы-
кон ва ла ся да 3 ты сяч апе ра-
цый у год. Пас ля рэ кан струк-
цыi мы пла ну ем вы кон ваць 
iх больш за 5 ты сяч. За раз 
тут ле чыц ца да во лi шмат за-
меж ных гра ма дзян. Ду маю, з 
уво дам ад ноў ле на га кор пу са 
iх ста не знач на больш. Сён-
ня ўжо ёсць чар га на пра вя-
дзен не апе ра цый жы ха рам 
Укра i ны i Ра сii, — ка жа Тац-
ця на Пры го жая.

Анес тэ зi я ла гiч нае аб ста-
ля ван не, якое ўста ля ва на ў 
ад ноў ле ным трох па вяр хо-
вым апе ра цый ным бло ку, 
да зво лiць пра во дзiць яшчэ 
больш дас ка на лую пад рых-
тоў ку па цы ен та да апе ра цыi. 
Мiж iн шым, вя лi кая част ка 

аб ста ля ван ня — бе ла рус-
кай вы твор час цi. У пры ват-
нас цi — нар коз на-ды халь-
ныя апа ра ты i апе ра цый ныя 
ста лы фiр мы "Iн тэ грал". Але 
ж бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 
i за меж нае аб ста ля ван не. 
Усё раз ме шча на по бач i з 
мак сi маль най зруч нас цю — 
як для хво рых, так i для ўра-
чоў, якiя ро бяць апе ра цыю.

— Пры не аб ход нас цi тут 
жа пра вод зяц ца ла ба ра-
тор ныя да сле да ван нi, на-
ла джа на сiс тэ ма пе ра клад-
ван ня хво ра га. Яго бу дуць 
уво дзiць у нар коз у па коi 
анес тэ зi ё ла га, а по тым у 
апе ра цый ным па коi пе ра-
клад ваць на апе ра цый ны 
стол. Гэ та па вiн на знач на 
па вя лi чыць пра пуск ную 

здоль насць апе ра цый-
ных i коль касць са мiх 
апе ра цый. За раз поў-
нас цю рэ кан стру я ва ны 
не толь кi апе ра цый ныя, 
але i рэ анi ма цый нае ад-
дзя лен не, ад дзя лен не 
хi рур гii ад на го дня i ўсе 
да па мож ныя служ бы.

Пра ект рэа лi за ва ны 
на асно ве кан цэп цыi 
раз вiц ця аб лас но га клi-
нiч на га ан ка ла гiч на га 
дыс пан се ра, рас пра-
ца ва най Мi нiс тэр ствам 
ахо вы зда роўя i Го мель-
скiм абл вы кан ка мам. На 
пер шым эта пе ма дэр нi-
за цыi, якi за вяр шыў ся ў 
2009 го дзе, бы лi вы ка-
на ны ра бо ты па рэ кан-
струк цыi ад дзя лен ня 

хi мi я тэ ра пii.
За вер шыц ца гла баль-

ная рэ кан струк цыя пры вя-
дзен нем у на леж ны стан 
па лат на га кор пу са, на што 
па трэб на знач на менш 
срод каў, чым бы ло ўжо за-
тра ча на. Сён ня на Го мель-
шчы не на лiч ва ец ца 45 ты-
сяч хво рых на ан ка ла гiч ныя 
за хвор ван нi. На ўлiк што-
год ста но вяц ца да 9 ты сяч 
но вых. Мiж тым, су час нае 
аб ста ля ван не да зво лiць 
па вя лi чыць коль касць скла-
да ных i вы со ка тэх на ла гiч-
ных апе ра цый з ча ка ным 
знi жэн нем смя рот нас цi ад 
ан ка ла гiч най па та ло гii.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ. 
Фо та аў та ра
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Та ма ра Вік та раў на і Пётр Ан то на віч 

вы ха ва лі траіх дзя цей, та кіх жа пра ца-
ві тых і спа гад лі вых, як і яны са мі. І, вя-
до ма ж, тыя пад тры ма лі ма ці і баць ку ў 
іх ад каз ным ра шэн ні пры няць у сям'ю 
чу жо га ча ла ве ка. Дзе ці і ўну кі За ха рэ-
ві чаў, ка лі на вед ва юць баць коў скі дом, 
заў сё ды пры во зяць гас цін цы і па да рун кі 
дзя ду лю Мі ха і лу Пят ро ві чу, які стаў для 
іх род ным. А са мі гас па да ры над звы чай 
пры вя за лі ся да яго і лі чаць паў на праў-
ным чле нам друж най сям'і.

Да дам, што Мі ха іл Пят ро віч афі цый-
на пры ня ты на на до мнае са цы яль нае 
аб слу гоў ван не з ака зан нем са цы яль на-

бы та вых па слуг ва ўмо вах пра жы ван ня 
ў сям'і.

Асноў ны мі за да ча мі пры ём най сям'і 
ў цэнт ры лі чаць ства рэн не ад па вед на га 
мік ра клі ма ту для па жы ло га ча ла ве ка, 
яго псі ха ла гіч ную рэ абі лі та цыю. Гэ тая 
фор ма ра бо ты да зва ляе вы ра шаць 
праб ле му жыц це ўлад ка ван ня са ста рэ-
лых, за бяс пе чыць ім на леж ны до гляд, 
уста ра ніць па чуц цё адзі но ты, пад трым-
лі вае тра ды цыі ся мей на га кло па ту аб 
сла бей шых.

— Жыц цё ў су час ных умо вах па тра-
буе ўдас ка на лен ня сіс тэ мы са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня і раз віц ця но вых 
па слуг, га лоў ная мэ та якіх — да па мо га 

і до гляд тых, хто ў гэ тым мае па трэ бу, — 
сцвяр джае на мес нік ды рэк та ра тэ ры та-
ры яль на га цэнт ра са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня Та ма ра Ма ню хі на. — Мно гія 
фор мы са цы яль най ра бо ты па тра бу юць 
не толь кі ве даў і доб ра сум лен на га вы-
ка нан ня сва іх аба вяз каў, але і асаб лі-
вых ча ла ве чых якас цяў, не абы яка вас ці 
да чу жо га лё су. Та му і га во раць, што 
са цы яль ны ра бот нік — гэ та асаб лі вая 
пра фе сія. Вось і ў на шым цэнт ры ар га-
ні за ва на ра бо та "Пры ём най сям'і" дзя-
ку ю чы вы са ка род нас ці ся мей най па ры 
За ха рэ ві чаў — Та ма ры Вік та раў ны і 
Пят ра Ан то на ві ча.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бу дзем зда ро выя!Бу дзем зда ро выя!  ��

ПЛАСТЫЧНАЯ ХІРУРГІЯ НА НОВЫХ ТЭХНАЛОГІЯХ

Па сад кай алеi ў го нар 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла-
ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў (70 туй) па-
кi ну лi ў Ваў ка выс ку па мяць пра ся бе ўдзель нi кi ўжо 
тра ды цый на га, пя та га па лi ку злё ту стар ша курс нi каў 
вы шэй шых i ся рэд нiх спе цы яль ных уста ноў Гро дзен-
шчы ны. Ён пра во дзiц ца па iнi цы я ты ве аб лас ной ар-
га нi за цыi рэс пуб лi кан ска га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Бе лая Русь» пры пад трым цы га лоў на га ўпраў лен ня 
iдэа ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i па спра вах мо ла дзi 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, га лi но вых праф са юзаў 
i аб лас но га ка мi тэ та «БРСМ».

ПРОС ТА СТА ЛА ЯГО ШКА ДА...

Паэ ма—юбі ляр каПаэ ма—юбі ляр ка  ��

«НО ВАЯ ЗЯМ ЛЯ» 
Ў ЭКС ПА НА ТАХ

Ма гі лёў скія школь ні кі зна ё мяц ца з тво рам Яку ба Ко-
ла са «Но вая зям ля» на эк скур сі ях у му зеі.

Вы ста ва аб лас но га края знаў-
ча га му зея «Зям ля — ас но ва 
ўсёй Ай чы ны», якая ня даў на ад-
кры ла ся, пры све ча на 90-год дзю 
ко ла саў скай паэ мы. Боль шасць 
экс па на таў прад стаў ле на фон да-
мі мінск ага лі та ра тур на-ме ма ры-
яль на га му зея Яку ба Ко ла са.

Да ча соў на пі сан ня паэ мы, а 
так са ма дзя цін ства і юнац тва кла-
сі ка вяр та юць кар ці ны бе ла рус-
ка га мас та ка Ула дзі мі ра Су лкоў-
ска га. Ні бы жы выя, пе рад ва чы ма 
паў ста юць зна ё мыя пей за жы з яго паэ мы — тыя са мыя 
«ел ка ў па ры з хва і ною», «кры ніч кі ву зень кае ло жа». Яшчэ 
адзін вы дат ны мас так Бе ла ру сі Ва сіль Ша ран го віч на ма-
ля ваў больш за 90 ілюст ра цый, якія ўвай шлі ў юбі лей нае 
вы дан не паэ мы «Но вая зям ля» 2002 го да. Да рэ чы, на вы-
ста ве мож на ўба чыць не каль кі роз ных вы дан няў паэ мы, у 
тым лі ку і пры жыц цё вых. На прык лад, ёсць кні га, да та ва ная 
1925 го дам. А так са ма яе ва ры янт для сля пых, дзе тэкст 
па да ец ца рэ льеф на-кроп ка вым шрыф там Брай ля.

У му зеі прад стаў ле на эт на гра фіч ная кам па зі цыя і ары-
гі нал атэс та та Мі ка лая Мі кі ці на, вы да дзе на га ў 1925 го дзе. 
Мі кі цін скон чыў вы шэй шыя кур сы бе ла ру саз наў ства, дзе 
вы кла даў Якуб Ко лас: на афі цый най па пе ры мож на па ба-
чыць яго под піс. Па сло вах стар ша га на ву ко ва га су пра цоў-
ні ка му зея Аляк санд ры Бу ра ко вай, гэ ты экс па нат му зей 
вы ку піў у ад на го з мяс цо вых ка лек цы я не раў.

Яшчэ адзін раз дзел вы ста вы пры све ча ны пе ра піс цы пісь мен-
ні ка з вы ха ван ца мі Ча вус ка га дзі ця ча га до ма. За ха ваў ся ліст 
ма лень ка га хлоп чы ка Ва ло дзі Бя ля е ва, які звяр нуў ся да Ко ла са 
з пра па но вай вы слаць яму якую-не будзь ці ка вую кніж ку, за якую 
ён на ват... абя цае за пла ціць. «Пас ля вай ны Якуб Ко лас шмат ка-
му да па ма гаў, — ка жа Аляк санд ра Бу ра ко ва. — Ся род тых, хто 
атры маў гэ тую да па мо гу, вя до мы скульп тар За ір Азгур. Ён быў 
вель мі та ле на ві ты, але не меў гро шай, каб ву чыц ца. І Якуб Ко лас 
даў яму іх. Азгур по тым ад дзя чыў свай му даб ра дзею — зра біў 
пом нік на ма гі ле яго жон кі, якая бы ла па ха ва на на вай ско вых мо-
гіл ках у Мін ску ў 1945 го дзе. А ў 1972 у Мін ску на пло шчы Яку ба 
Ко ла са быў уста ля ва ны пом нік пісь мен ні ку, зроб ле ны Азгу рам». 
Не менш ці ка вы экс па нат — драў ля ны бюст Яку ба Ко ла са. Ка лі 
пісь мен ні ку споў ні ла ся 70 га доў, адзін з вы ха ван цаў Ча вус ка га 
дзі ця ча га до ма зра біў яму та кі па да ру нак».

Ёсць зды мак 1927 го да, дзе Якуб Ко лас ся род вы клад чы-
каў і на ву чэн цаў Го рац кай сель гас ака дэ міі. Не каль кі ра зоў 
пісь мен нік на вед ваў ся і ў Ма гі лёў. У 1938 го дзе ён пры сут ні-
чаў на прэм' е ры па ста ноў кі сва ёй п'е сы «У пу шчах Па лес ся» 
па ма ты вах апо вес ці «Дрыг ва» ў Ма гі лёў скім драм тэ ат ры.

Най боль шую ці ка васць вы ста ва вы клі кае ў школь ні каў, 
якія ма юць маг чы масць за ма ца ваць атры ма ныя на ўро ках 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ве ды. Чу ла, як пас ля эк скур сіі ма лыя 
дзя лі лі ся ўра жан ня мі ад уба ча на га і па чу та га. Адзін скеп тыч на 
за явіў: «Так са бе вы ста ва». На што яго та ва рыш з абу рэн нем 
па ры ра ваў: «Гэ та са мы ці ка вы рас по вед, які я толь кі чуў».

— Шмат ка му бы ло ці ка ва да ве дац ца пра тое, як Ко лас 
атры маў свой пер шы га на рар. Ка лі ён, зу сім яшчэ ма лы, 
пра чы таў баць ку адзін са сва іх пер шых вер шаў — «Вяс на», 
той быў на столь кі ўра жа ны, што даў сы ну вя лі кія на той ча с 
гро шы — цэ лы ру бель.

За ста ец ца да даць, што аку нуц ца ў свет бе ла рус кай паэ зіі 
вя лі ка га пес ня ра мож на бу дзе яшчэ на пра ця гу ме ся ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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За гад чык ад дзя лен ня 
анес тэ зi я ло гii i рэ анi ма цыi 

Сяр гей МУ РЫ ЧАЎ i анес тэ зi ё лаг 
Ак са на ДЗЯ НI СА ВА ў но вай 

апе ра цый най.

Мас так Ва сіль ША РАН ГО ВІЧ.


