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Што агуль на га па мiж сiн дро мам Даў на i, 
ска жам, фе нiл ке ту ну ры яй? Абод ва за-
хвор ван нi ад но сяц ца да ге не тыч ных. Звы-
чай на му абы ва це лю аб са лют на не зра зу-
ме ла, што i як ад бы ва ец ца ў ге нах, ча му 
ў на шых клет ках зда ра ец ца збой, якi пры-
во дзiць да па ро каў раз вiц ця ў пло да. На 
са мой спра ве, i ву чо ным не ўсё да кан ца 
вя до ма. Па спра бу ем жа ра за брац ца з тым, 
што ўжо да сле да ва на, i па шу каць ад ка зы 
на пы тан нi: ча му ўсё ж та кi зда ра юц ца 
збоi i што пра па ну ец ца ў якас цi ля чэн ня 
пры ге не тыч на аб умоў ле ных па та ло гi ях? 
Тлу ма чыць на мес нiк ды рэк та ра па ме ды-
цын скай ге не ты цы Рэс пуб лi кан ска га на-
ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра «Ма цi i дзi ця» 
Iры на НА ВУМ ЧЫК.

— Сён ня вя до ма не каль кi ты сяч за хвор ван-
няў, пры якiх па ру шэн нi ў ор га нах i сiс тэ мах звя-
за ны з пэў ны мi зме на мi ў спад чын ным апа ра це, 
у на шых ге нах. Спад чын ны апа рат, як мы па-
мя та ем з бiя ло гii, — гэ та сiс тэ ма ДНК. Кож ная 
клет ка ар га нiз ма мае яд ро з хра ма со ма мi, а хра-
ма со мы скла да юц ца з ДНК. Гэ та ёсць ге ны, якiя 
кант ра лю юць тую цi iн шую бiя хi мiч ную рэ ак цыю 
або функ цыю ў ар га нiз ме. У кож на га ча ла ве ка 
свой на бор ге наў, хоць у цэ лым ге на тып ва ўсiх 
лю дзей па доб ны.

Наш ге не тыч ны апа рат мо жа на ту раль ным 
чы нам змя няц ца — толь кi ад ны зме ны бу дуць 
до сыць нейт раль ны мi, дру гiя ста нуць фак та рам 
схiль нас цi да за хвор ван ня, а трэ цiя аб умо вяць 
раз вiц цё за хвор ван ня.

Па-пер шае, ге не тыч ныя змя нен нi мож на атры-
маць у спад чы ну, ад баць коў, якiя не ме лi ге не-
тыч на га за хвор ван ня, але бы лi нось бi та мi зме-
не ных ге наў. Па-дру гое, зме ны з ней кiх пры чы н 
уз нi ка юць у па ла вой клет цы ад на го з баць коў i пе-
ра да юц ца бу ду ча му дзi ця цi ў мо мант за чац ця. Па-
трэ цяе, зме ны ў клет ках пло да мо гуць уз нiк нуць i 
без «удзе лу» баць коў — са мi па са бе, на са мых 
ран нiх ста ды ях раз вiц ця, ка лi за ра дзi ла ся но вае 
жыц цё i па ча ло ся ак тыў нае дзя лен не кле так. Но-
вы ар га нiзм толь кi па чаў раз вi вац ца — i рап там 
штось цi па ру шы ла ся: у ге нах з'я вi лi ся зме ны, якiя 
ў бу ду чыні мо гуць аб умо вiць цi дак лад на ста нуць 
пры чы най ге не тыч на га за хвор ван ня.

Сён ня iс нуе ўмоў нае дзя лен не ге не тыч ных 
хва роб. Ад на гру па — гэ та за хвор ван нi, звя за-
ныя са змя нен нем коль кас цi i струк ту ры хра ма-
сом. Так уз нi ка юць сiн дром Даў на i шэ раг больш 
цяж кiх ста наў за трым кi псi ха фi зiч на га раз вiц ця, 
а так са ма не ка то рыя вель мi цяж кiя па ро кi ўнут-
ра ных ор га наў. Дру гая гру па — гэ та за хвор ван нi, 
звя за ныя са зме на мi ў ад ным ге не. Зме не ны 
ген мо жа даць па рок раз вiц ця, не ўра ла гiч нае 
або функ цы я наль нае па ру шэн не. Са зме на мi ў 
ад ным ге не звя за ны i хва ро бы, якiя ад но сяць у 
асоб ную, трэ цюю гру пу i якiя пра яў ля юц ца па ру-
шэн нем аб ме ну рэ чы ваў. Гэ та, на прык лад, фе-
нiл ке ту ну рыя.

— Якiя ге не тыч ныя за хвор ван нi су стра ка-
юц ца най час цей?

— Па ро кi фi зiч на га раз вiц ця — па рок сэр ца 
або лiш нi паль чык на ру цэ, рас шчы лi ны гу бы цi 
пад ня бен ня… На огул ка ля 2–3 пра цэн таў не маў-
лят ма юць та кiя па ро кi. Ад ны з iх — на прык лад, 
па ро кi сэр ца, — па тра бу юць тэр мi но ва га хi рур-
гiч на га ля чэн ня. Iн шыя мо гуць быць вы праў ле ны 
не ад ра зу. Ра зам з тым ёсць на столь кi цяж кiя 
па ро кi, пры якiх су час ная ме ды цы на не ў ста не 
аб лег чыць стан хво ра га. А на огул ёсць i та кiя 
ге не тыч ныя хва ро бы, якiя су стра ка юц ца вель-
мi рэд ка — 1 вы па дак на 500 ты сяч на сель нiц-
тва…

— Змен лi васць ге не тыч на га апа ра ту на ту-
раль ная для ча ла ве чай пры ро ды або тут пра-
соч ва ец ца на рас тан не шкод на га ўздзе ян ня 
знеш нiх фак та раў?

— Змя нен не ге не тыч на га ма тэ ры я лу цал кам 
на ту раль нае i ўлас цi вае ўся му жы во му. Па ро кi 

раз вiц ця су стра ка юц ца пры клад на з ад ноль-
ка вай час та той у роз ных кра i нах. Спад чын ныя 
за хвор ван нi так са ма су стра ка юц ца ва ўсiх кра i -
нах, хоць час та та не ка то рых з iх мо жа ад роз-
нi вац ца ў роз ных на ро даў. Знеш нiя фак та ры, 
без умоў на, уплы ва юць на нас, ад нак нель га 
на зваць iх ся род дак лад ных пры чын змен лi-
вас цi ге наў.

— Якiм чы нам пра во дзiц ца ды яг нос ты ка?
— Пры мя ня юц ца най перш ла ба ра тор ныя ме-

та ды. Ся род спе цы фiч ных ме та даў мож на на-
зваць ана лiз хра ма сом. Пра во дзiц ца ён з да па мо-
гай роз ных ме то дык. Для вы яў лен ня па ру шэн ня 
аб ме ну рэ чы ваў вы ка рыс тоў ва ец ца бiя хi мiч ны 
ме тад да сле да ван ня кры вi, па коль кi нам доб ра 
вя до ма, што ме на вi та трэ ба шу каць у кры вi пры 
па да зрэн нi на та кiя па ру шэн нi. Мы шу ка ем пэў-
ны фер мент, ра бо та яко га вi да воч на па ру ша на. 
Вель мi хут ка раз вi ва юц ца за раз i ма ле ку ляр на-
ге не тыч ныя да сле да ван нi — ана лiз не па срэд на 
ДНК. Вы зна чэн не му та цый у ге нах або по шук 
пэў ных мар кё раў ро бiць маг чы мым дак лад нае 
вы яў лен не са мых роз ных спад чын ных за хвор-
ван няў або спад чын най схiль нас цi.

У на шым цэнт ры пры мя ня юц ца сён ня мно-
гiя ме то ды кi, але ж, вя до ма, не ўсе, што ажыц-
цяў ля юц ца ў све це. Аб не ка то рых спе цы фiч ных 
ме то ды ках, якiя ёсць у мас коў скiх клi нi ках, мы 
па ве дам ля ем па цы ен там. Ка лi ёсць жа дан не 
ўдак лад нiць або па цвер дзiць ды яг наз там — гэ-
та iх пра ва.

— «Ге не тыч ны» па цы ент трап ляе ў по ле 
зро ку ўра ча толь кi пры з'яў лен нi ней кiх сiмп-
то маў?

— Так, i яго на кi роў ва юць на кан суль та цыю ў 
аб лас ны ме ды ка-ге не тыч ны цэнтр цi ў наш цэнтр 
«Ма цi i дзi ця». Ге не тык вы зна чае той пе ра лiк да-
сле да ван няў, якi спат рэ бiц ца для ўдак лад нен ня 
ды яг на зу. З мэ тай пра фi лак ты кi бес сэн соў на i 
не рэ аль на аб сле да ваць усё на сель нiц тва на на-
яў насць зме не ных ге наў. Тым не менш, акра мя 
да сле да ван ня па клi нiч ных па ка зан нях, у рэс-
пуб лi цы iс ну юць дзве ма са выя ды яг нас тыч ныя 
пра гра мы для не маў лят i бу ду чых ма туль. Усе 
но ва на ро джа ныя ў на шай кра i не ма са ва аб сле-
ду юц ца на фе нiл ке ту ну рыю (па та ло гiя, пры якой 
не за свой ва ец ца бя лок, а зна чыць, па тра бу ец ца, 
пе ра ход на спе цы яль нае хар ча ван не) i гi па ты ры ёз 
(па тра буе па ста ян на га пры ёму гар мо наў шчы та-

па доб най за ло зы). Абод ва за хвор ван нi ма юць 
до сыць на дзей ныя ме та ды пра ду хi лен ня сва iх 
пра яў у вы пад ку свое ча со ва па ча та га ля чэн ня, 
на пра ця гу пер ша га ме ся ца жыц ця. Ды яг нос ты ка 
пра во дзiц ца па кры вi.

Iс нуе i скры нiнг ця жар ных — трох ра зо вае 
ўльтра гу ка вое аб сле да ван не, бiя хi мiч ны ана лiз 
кры вi ў пер шым тры мест ры ця жар нас цi (сён ня 
пра во дзiц ца ў РНПЦ «Ма цi i дзi ця»). Гэ та да па ма-
гае вы явiць па ро кi раз вiц ця ў пло да. Пры пер шых 
па да зрэн нях сям'я мае маг чы масць да дат ко ва га 
кан суль та ван ня, на прык лад, у кар дыя хi рур гаў, 
хi рур гаў пры не аб ход нас цi апе ра тыў на га ўмя шан-
ня. Скры нiнг да зва ляе вы явiць i гру пу ры зы кi жан-
чын, плод у якiх мо жа мець хра ма сом нае за хвор-
ван не, якое фак тыч на заў сё ды су пра ва джа ец ца 
за трым кай ра зу мо ва га раз вiц ця. Та кiм жан чы нам 
пра во дзiц ца да сле да ван не хра ма сом пло да. Пры 
вы яў лен нi цяж кiх па та ло гiй сям'я мо жа пры няць 
ра шэн не аб пе ра ры ван нi ця жар нас цi.

— Якiм мо жа быць ля чэн не ге не тыч най па-
та ло гii?

— Мы не мо жам змя нiць ар га нiзм та кiм чы-
нам, каб знiк ла ге не тыч ная ас но ва за хвор ван ня, 
а та му пра па ну ец ца толь кi сiмп та ма тыч нае ля-
чэн не. Пры мя ня ец ца хi рур гiч ная ка рэк цыя (пры 
па ро ках), ме ды ка мен тоз ная пад трым ка функ-
цый ор га наў — за мя шчаль ная тэ ра пiя (гар мо-
на мi пры гi па ты ры ё зе). У све це вя дуц ца ра бо ты 
па вы ка ры стан нi ства ла вых кле так для ля чэн ня 
ге не тыч най па та ло гii. У РНПЦ дзi ця чай ан ка ло гii, 

ге ма та ло гii i iму на ло гii ства ла выя ге ма па э тыч ныя 
клет кi вы ка рыс тоў ва юц ца для ля чэн ня пяр вiч-
ных iму на дэ фi цы таў. У све це ства ла выя клет кi 
пе ра са джва юць i пры не ка то рых iн шых спад чын-
ных за хвор ван нях — з роз най эфек тыў нас цю. Вя-
дуц ца i ак тыў ныя спро бы па атры ман нi штуч ных 
фер мен таў. Але нель га ду маць, што гэ та бу дзе 
па на цэ яй. Пер шыя спро бы атры ман ня фер мен таў 
па каз ва юць не толь кi вы со кi кошт вы ка ры стан ня 
та кiх ме то дык, але i цяж кас цi з iх пры мя нен нем. 
Раз мо ва iдзе ўсё ж та кi аб унут ры вен ным шля ху 
ўвя дзен ня. Да та го ж пры ад ных за хвор ван нях 
увя дзен не фер мен таў за бяс печ вае доб ры вы нiк, 
а пры iн шых не та кi вы ра жа ны эфект, як ха це ла ся 
б. Трэ ба па мя таць i аб тым, што та кiя прэ па ра ты 
ўсё роў на бу дуць толь кi пры пы няць раз вiц цё за-
хвор ван ня, але не па збаў ляць яго.

Раз вi ва ец ца ў све це i ге на тэ ра пiя — вя дуц-
ца спро бы атры маць «штуч ныя» ге ны i ўвес цi iх 
у ар га нiзм так, каб яны пра ца ва лi ў па трэб ным 
ор га не. Для кож най па та ло гii гэ та па вi нен быць, 
вя до ма, свой ген. Ка лi ге на тэ ра пiя атры мае раз-
вiц цё, та ды мож на бу дзе вес цi раз мо ву аб вы-
да лен нi ме на вi та пры чы ны за хвор ван ня. Па куль 
гэ та до сыць ад да ле ная перс пек ты ва.

— Цi iс ну юць но выя рас пра цоў кi ў га лi не 
па ляп шэн ня ды яг нос ты кi?

— По шу кам но вых ма ле ку ляр ных ха рак та рыс-
тык, ха рак тэр ных для та го цi iн ша га ге не тыч на га 
за хвор ван ня, зай ма юц ца ў тым лi ку i да след чы кi 
на ша га цэнт ра.

— Лю бы ча ла век ба iц ца цяж кiх па та ло гiй. 
Ад нак тут не маг чы ма га ва рыць аб пра фi лак-
ты цы. Што ўсё ж та кi па вi нен мець на ўва зе 
кож ны з нас?

— Цяж кiя па та ло гii па гра жа юць знач ным па-
гар шэн нем якас цi жыц ця, рап тоў ным ля таль ным 
зы хо дам, а та му на шы стра хi не бес пад стаў ныя. 
З дру го га бо ку, мно гiя ге не тыч ныя за хвор ван-
нi вы праў ля юц ца на ват прос та сiмп та ма тыч ным 
ля чэн нем. Та кiя лю дзi i пра цу юць, i ў пэў ных вы-
пад ках ра джа юць зда ро вых дзя цей.

Ка лi ж у сям'i ёсць ней кае вя до мае спад чын-
нае за хвор ван не, пры кме ты, якiя да юць пад ста вы 
па да зра ваць та кую сi ту а цыю, ёсць сэнс пад час 
пла на ван ня ця жар нас цi пра кан суль та вац ца з 
ура чом-гi не ко ла гам, атры маць на кi ра ван не да 
ўра ча-ге не ты ка. Мож на за пi сац ца i ад ра зу да та-
ко га спе цы я лiс та. Ге не ты кi ёсць ва ўсiх аб лас ных 
цэнт рах. Па цы ен таў Мiн ска i Мiн скай воб лас цi 
на кi роў ва юць у цэнтр «Ма цi i дзi ця».

— Зда ец ца, ня ма нi вод на га са ма тыч на га, 
псi хiч на га за хвор ван ня, у раз вiц цi яко га не 
пра соч ва ла ся б спад чын ная схiль насць…

— Што да ты чыц ца, на прык лад, псi хi ят рыi, раз-
вiц ця iн тэ ле кту, тут най ця жэй вы явiць ад на знач-
ныя ге не тыч ныя мо ман ты. Чым скла да ней ра бо та 
ор га на цi функ цыi, тым больш ге наў удзель нi чае ў 
за бес пя чэн нi гэ тай ра бо ты, а зна чыць, больш мо-
ман таў трэ ба ўлiч ваць пад час вы ву чэн ня. У цэ лым 
спад чын ная схiль насць зна чыц ца ся род фак та раў 
ры зы кi раз вiц ця фак тыч на лю бо га за хвор ван ня. 
Пра явiц ца апош няе цi не — у мно гiм за ле жыць 
ад ла ду жыц ця ча ла ве ка. Ад умоў пра цы i ад па-
чын ку, умен ня спраў ляц ца са стрэ са мi, на яў нас цi 
шкод ных звы чак, уз рос ту i г. д.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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— У мя не ўжо да рос лая дач ка, з 
якой мы прай шлi ня прос ты шлях, — ка-
жа стар шы ня Бе ла рус кай ар га нi за-
цыi хво рых на му ка по лi цу ка ры доз i 
iн шыя рэд кiя ге не тыч ныя за хвор-
ван нi Та ма ра МА ЦI Е ВIЧ. — Аду ка ва-
ная, ра зум ная дзяў чы на. Але я не зма-
гу вам па тлу ма чыць, што та кое па чуць: 
«Ма ма, я не ма гу ўстаць з лож ка»… 
Так мы пе ра се лi ў iн ва лiд нае крэс ла… 
У на шай кра i не ўся го 8 ча ла век з та кiм 
ды яг на зам, як у ма ёй дач кi.

Ге не тыч ныя за хвор ван нi раз вi ва юц-
ца пра цяг ла. Пэў ны час мо жа быць усё 
доб ра, але ад ной чы — праз ме сяц, цi 
год, цi пяць — вы стаў ля ец ца ды яг наз. 
Гэ тыя лю дзi, як i хво рыя з iн шы мi ге-
не тыч ны мi па та ло гi я мi, — не псi хiч на 
хво рыя. У не ка то рых вы пад ках iн тэ-
ле кту аль ныя здоль нас цi па чы на юць 
знi жац ца, што мож на за ўва жыць у па-
во дзi нах, вы ра зе тва ру. Але гэ та не 
мае да чы нен ня да псi хiч ных за хвор-
ван няў. Ка лi сi ту а цыя са зда роў ем 
дзi ця цi знач на па гар ша ец ца, страч ва-
ец ца маг чы масць на вед ваць шко лу, 
па ру ша юц ца ста сун кi з на ва коль ны мi. 
Мно гiя да рос лыя пры гэ тым прос та за-
мы ка юц ца. Сён ня я шмат ча го ве даю i 
iмк ну ся пе ра даць хоць бы ней кiя ве-
ды iн шым, хто су тык нуў ся з па доб най 
праб ле май…

Мы ства ра лi на шу ар га нi-
за цыю для азна ям лен ня гра-
мад ства з праб ле ма мi ге не-
тыч на хво рых, а так са ма для 
вы ра шэн ня гэ тых праб лем. 
Усе ге не тыч ныя хво рыя мо-
гуць абследавацца у РНПЦ 
«Ма цi i дзi ця». Акра мя та го, 
мы ма ем до ступ да леп шых 
спе цы я лiс таў са мых роз ных 
спе цы яль нас цяў у iн шых рэс-
пуб лi кан скiх на ву ко ва-прак-
тыч ных цэнт рах. Ад нак, на 
жаль, ня ма спе цы я лiс таў, 
здоль ных да па ма гаць ге не-
тыч на хво рым комп лекс на, з улi кам 
асаб лi вас цяў пра ця кан ня ме на вi та са-
мо га ге не тыч на га за хвор ван ня. Вось 
ча му на ўзроў нi Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя на ша ар га нi за цыя ак тыў на аб-
мяр коў вае пы тан не ства рэн ня спе цы-
яль на га цэнт ра, якi знач на аб лег чыць 
жыц цё хво рым.

Ге не тыч ныя за хвор ван нi ня ўхiль на 
пра грэ су юць. Больш цi менш па воль-
на. Баць кi па ста ян на ў на пру жан нi. Да 
апош ня га дня ў некаторых выпадках 
дзi ця зна хо дзіц ца до ма, у тым лi ку ка-
лi пе ра хо дзiць на штуч нае ды хан не i 
хар ча ван не. Ма ту лi 24 га дзi ны не ад ры-
ва юц ца ад лож ка. Зра зу ме ла, што тут 
не аб ход на пра фе сiй ная псi ха ла гiч ная 
пад трым ка.

Фер ментазамяшчальная тэ ра-
пiя — не па на цэя, але пра цяг вае 
жыц цё, пры пы няе за хвор ван не. Iн су-
лiн — так са ма фер мент, якi пры пы няе 
раз вiц цё цук ро ва га дыя бе ту, ад нак ён 
па трэб ны вя лi кай коль кас цi лю дзей, а 

та му да ступ ны па кош це. На ша тэ ра-
пiя — вель мi да ра гая. Вось мы i ўзнi-
ма ем на ўзроў нi Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя пы тан не на быц ця па трэб ных 
фер мен таў.

Спа чат ку мы на огул да бi лi ся вяр-
тан ня рас хо даў за пад гуз кi, па вы шэн ня 
са цы яль ных да па мог. По тым вы ра шы лi 
пы тан не за бес пя чэн ня спе цы яль ным 
хар ча ван нем хво рых на ацэ дэ мiю. 
Вель мi хут ка па вiн на вы ра шыц ца i пы-
тан не па пра да стаў лен нi бяс плат ных 
пе ра вя зач ных ма тэ ры я лаў i ма зяў (пры 
та кой генетычнай па та ло гii, ка лi це ла 
па кры ва ец ца яз ва мi i вы ка ры стан не 
лю бых iн шых ма тэ ры я лаў не ўяў ля ец ца 
маг чы мым). Гэ та не аб ход на сён ня для 
13 ча ла век. Ста ла маг чы май i рэ абi лi-
та цыя на шых дзя цей — праў да, па куль 
акра мя ля жа чых. Па трэб ны нам яшчэ 
спе цы яль ныя ка ляс кi, ся дзен нi для ку-
пан ня і іншыя прыстасаванні ай чын най 
вы твор час цi…

Па вод ле слоў Дзя нi са, баць кi 
дзяў чын кi з ге не тыч ным за хвор ван-
нем, аба вяз ко ва па вiн ны быць ме ды кi, 
якiя бу дуць на зi раць дзi ця ад мо ман ту 
па ста ноў кi ды яг на зу да яго апош нiх 
дзён.

Жон ка Дзя нi са — Вiк то рыя — 
да дае: «Сён ня я ма гу ска заць, што 

не ад чу ваю ся бе 
сам-на сам з та кiм 
вы пра ба ван нем. 
Та ма ра Мi ка ла еў-
на — на ша ра та-
ван не, бо ўцяг ну ла 
ў ра бо ту па да па-
мо зе iн шым».

Двое дзя цей з 
роз нi цай у адзiн 
год i ад ноль ка вым 
ня прос тым ды яг на-
зам — у На тал лi: 
«12-га до вае дзi ця 
мо жа па во дзiць ся-
бе як 7-га до вае. На-

ва коль ныя гэ та ба чаць i не пра яў ля юць 
на леж най ла яль нас цi. Нi гра мад ства, 
нi спе цы я лiс ты па куль не ра зу ме юць 
нас. Ды яг наз пра абод вух дзя цей мне 
па ве да мi лi па тэ ле фо не. Я нi чо га не 
зра зу ме ла. Жыц цё прос та па дзя лi ла ся 
на «да» i «пас ля». Бы ло так ба лю ча… 
Але ж мы не мо жам ся дзець па да мах i 
па ста ян на пла каць».

— На пры кан цы сту дзе ня пла ну ем 
ар га нi за ваць су стрэ чу з удзе лам кi раў-
нiц тва мi нiс тэр стваў ахо вы зда роўя, са-
цы яль най аба ро ны, ме ды каў i баць коў, 
каб аб мер ка ваць, што нам па трэб на 
ра бiць да лей, — ка жа Та ма ра Мi ка ла-
еў на. — Ве да е це, з за хап лен нем на зi-
раю за па ра лiм пiй ца мi, якiя да бi ва юц-
ца вя лi кiх спар тыў ных вы нi каў. На шы 
дзе цi не мо гуць кру цiць ка ляс ку, але 
неш та ўсё ж та кi яны мо гуць ра бiць. 
I на ша ар га нi за цыя бу дзе пра ца ваць 
над гэ тым…

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ХВО РАЯ ХРА МА СО МА,
АБО ЯКIЯ ГЕ НЕ ТЫЧ НЫЯ ЗА ХВОР ВАН НI МОЖ НА ПА ПЯ РЭ ДЗIЦЬ У БЕ ЛА РУС КIХ ДЗЯ ЦЕЙ?

По гляд знут рыПо гляд знут ры  ��

«МЫ НЕ МО ЖАМ СЯ ДЗЕЦЬ
ПА ДА МАХ I ПА СТА ЯН НА ПЛА КАЦЬ»

У 2010 го дзе ў на шай кра i не бы ло за рэ гiст ра ва на Рэс пуб лi кан скае 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кая ар га нi за цыя хво рых 
на му ка по лi цу ка ры доз i iн шыя рэд кiя ге не тыч ныя за хвор ван нi». 
З та го ча су ўда ло ся вель мi мно гае зра бiць для та го, каб кож ная 
хвi лi на жыц ця «рэд кiх» цяж ка хво рых дзя цей да ва ла ся iх баць кам 
без слёз. Са мую роз ную ка рыс ную iн фар ма цыю аб да па мо зе 
ге не тыч на хво рым дзе цям i па до гля дзе iх мож на атры маць 
на сай це www.mpssociety.by.

Ге не тыч ныя 
за хвор ван нi 
раз вi ва юц ца 
пра цяг ла. Пэў ны 
час мо жа быць усё 
доб ра, але ад ной чы — 
праз ме сяц, цi 
год, цi пяць — 
вы стаў ля ец ца 
ды яг наз. 

На огул ка ля 2–3 пра цэн таў не маў лят 
ма юць та кiя па ро кi. Ад ны з iх — 
на прык лад, па ро кi сэр ца, — па тра бу юць 
тэр мi но ва га хi рур гiч на га ля чэн ня. 
Iн шыя мо гуць быць вы праў ле ны 
не ад ра зу. 

З мэ тай пра фi лак ты кi 
бес сэн соў на i не рэ аль на аб сле да ваць 
усё на сель нiц тва на на яў насць 
зме не ных ге наў. Тым не менш, 
акра мя да сле да ван ня па клi нiч ных 
па ка зан нях, у рэс пуб лi цы iс ну юць дзве 
ма са выя ды яг нас тыч ныя пра гра мы 
для не маў лят i бу ду чых ма туль. 

СТАР ШАЯ ШКО ЛА — НЕ ДЛЯ ЎСІХ?
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 У пэў най сту пе ні ўсё гэ та вя дзе да са цы яль-
най на пру жа нас ці. Шко ла для жы ха роў вёс кі 
з'яў ля ец ца аду ка цый ным і куль тур ным цэнт-
рам, а ра зам з яе за крыц цём вёс кі губ ля юць 
аду ка цый на-вы ха ваў чы ася ро дак. Да та го ж 
у сель скіх шко лах пра цу юць 88 аб' яд нан няў 
па ін та рэ сах, якія ахоп лі ва юць 95% дзя цей і 
да зва ля юць школь ні кам ці ка ва ар га ні за ваць 
свой воль ны час і раз ві ваць свае здоль нас ці.

Звяр ну ла Тац ця на Бал ды шэў ская ўва гу і 
яшчэ на ад ну праб ле му, якая ўзнік ла не ча ка-
на — апла ту за пра езд па плат ных аў та да-
ро гах. Так атры ма ла ся, што школь ныя аў то-
бу сы, на пэў на па мыл ко ва, вы па лі з пе ра лі ку 
транс парт ных срод каў, якія вы зва ля юц ца ад 
апла ты. Але з 1 сту дзе ня 2014 го да да ро га, 
па якой школь ны аў то бус збі рае дзя цей па 
на ва коль ных вёс ках і ад во зіць іх у шко лу, ста-
но віц ца плат най...

— Ха це ла ся б вяр нуц ца так са ма да без ад-
зна ка ва га на ву чан ня ў па чат ко вай шко ле па 
та кіх прад ме тах, як вы яў лен чае мас тац тва, 
пра цоў нае на ву чан не, му зы ка і фі зіч ная куль-
ту ра. На стаў ні кі і баць кі вы хо дзяць з пра па но-
вай — вяр нуць у 3—4-х кла сах ад зна кі па гэ тых 
прад ме тах па 10-баль най шка ле, па коль кі без-
ад зна ка вая сіс тэ ма зні жае ці каў насць вуч няў 
да гэ тых дыс цып лін, а на стаў ні кі вы му ша ны 
за паў няць вя лі кую коль касць уся ля кіх па пер 
па ўлі ку бя гу чай і пра меж ка вай атэс та цыі, — 
за ўва жы ла Тац ця на Бал ды шэў ская.

Яшчэ ад на праб ле ма — агуль ная для ўсіх 
сель скіх школ. Пас ля та го як ся рэд няя шко-
ла пе ра ўтва ра ец ца ў ба за вую, а ба за вая — у 
па чат ко вую, уста но вы аду ка цыі вы му ша ны 
пра хо дзіць дзяр жаў ную акрэ ды та цыю. Але 
на вош та? Ка лі б усё бы ло на ад ва рот — па-
чат ко вая шко ла пе ра ўтва ры лася ў ба за вую 
ці ся рэд нюю, — то гэ та му мож на бы ло б яшчэ 
знай сці тлу ма чэн не. Та му, на дум ку кі раў ні коў 
уста ноў аду ка цыі, акрэ ды та цыю мэ та згод на 
бы ло б па кі нуць толь кі для но ва ство ра ных гім-
на зій і лі цэ яў.

РОЗ НА ЎЗРОС ТА ВЫЯ КЛА СЫ 
ДЛЯ СЕЛЬ СКІХ ШКОЛ

На мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл-
вы кан ка ма Ігар ЖУК лі чыць, што трэ ба для 
ма ла кам плект ных школ увес ці па няц це «кла-
сы-кам плек ты», што да зво ліць аб' яд наць на 
пер шай сту пе ні аду ка цыі роз на ўзрос та выя ма-
ла коль кас ныя кла сы ў кла сы-кам плек ты па 
ўсіх ву чэб ных прад ме тах. А на дру гой сту пе ні 
аду ка цыі трэ ба пра ду гле дзець маг чы масць 
аб' яд нан ня школь ні каў у кла сы-кам плек ты на 
ўро ках фі зіч най куль ту ры і пра цоў на га на ву-
чан ня. У Ко дэкс аб аду ка цыі трэ ба так са ма 

ўнес ці нор му, якая да зва ля ла б у дзяр жаў-
ных уста но вах да школь най аду ка цыі ад кры-
ваць гру пы на гас па дар ча раз лі ко вай асно ве, 
а так са ма раз гле дзець маг чы масць у бу ду чым 
ад кры ваць на гас па дар ча раз лі ко вай асно ве 
так са ма і дзяр жаў ныя да школь ныя ўста но вы.

Ко дэкс аб аду ка цыі, на дум ку кі раў ніц тва 
воб лас ці, трэ ба так са ма да поў ніць нор май аб 
кам пен са цыі вы дат каў за на ву чан не ма ла ды мі 
людзь мі, якія на ву ча лі ся ва ўста но вах праф-
тэх аду ка цыі, але бы лі ад лі ча ны па ўлас ным 
жа дан ні, што да зво ліць, з ад на го бо ку, сты му-
ля ваць ака дэ міч ную па спя хо васць, а з ін ша га, 
па вы сіць ад каз насць абі ту ры ен таў пры вы ба-
ры бу ду чай пра фе сіі.

— У сіс тэ ме пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі 
на ме ці ла ся тры вож ная тэн дэн цыя рос ту коль-
кас ці ад лі ча ных на ву чэн цаў, якія ро бяць гэ та, 
так бы мо віць, без уваж лі вых пры чын. За адзін 
на ву чаль ны год толь кі па Гро дзен скай воб-
лас ці ад ліч ва юц ца кры ху больш як 4% ад тых, 
хто па сту піў на ву чо бу. Скла ла ся прак ты ка, 
ка лі ма ла дыя лю дзі, што пра ву чы лі ся амаль 
увесь тэр мін, за не каль кі тыд няў да атры ман ня 
дып ло ма пі шуць за яву з ха дай ніц твам аб ад лі-
чэн ні. Фак тыч на ма ла дыя лю дзі пра фе сію ўжо 
на бы лі, але юры дыч на яны вы хо дзяць та кім 
спо са бам з-пад пер са наль на га раз мер ка ван-
ня, — па тлу ма чыў Аляк сандр Жук. — Сён ня 
мы не мо жам іс тот на паў плы ваць на ка на лы 
раз мер ка ван ня вы пуск ні коў ся рэд няй шко лы. 
Але я глы бо ка пе ра ка на ны ў тым, што ўста наў-
лен не па ро га ся рэд ня га ба ла пры пры ёме на 
трэ цюю сту пень агуль на аду ка цый най шко лы 
бу дзе спры яць па ве лі чэн ню коль кас ці мо ла дзі, 

якая атрым лі вае ра бо чыя пра фе сіі, і, ад па-
вед на, змян шэн ню дэ фі цы ту ра бо чых кад раў. 
Ме ха нізм рэа лі за цыі гэ тай пра па но вы трэ ба 
бу дзе аб мер ка ваць...

За кра нуў Аляк сандр Жук так са ма і лёс ву-
чэб на-ме та дыч ных ка бі не таў, якія пра цу юць 
сён ня фак тыч на па-за пра ва вым по лем. Та му 
трэ ба ўнес ці ў Ко дэкс аб аду ка цыі раз дзел аб 
ста ту се і функ цы ях ме та дыч ных ка бі не таў.

АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ ЦІ 
ШКОД НІЦ ТВА?

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па аду ка цыі, куль-
ту ры і на ву цы Мі ха іл ВОЛ КАЎ агу чыў сваё 
ба чан не ме ха ніз му ад бо ру ў стар шую шко лу:

— Пра па ную ў 9-м кла се школь ныя эк за ме-
ны ад мя ніць, та му што яны но сяць вы ключ на 
фар маль ны ха рак тар. Усе вуч ні пры хо дзяць і 
атрым лі ва юць на эк за ме не тыя ад зна кі, якія ім 
па трэб ны. Пас ля 9-га кла са трэ ба пра во дзіць 
два не за леж ныя эк за ме ны — па бе ла рус кай і 
рус кай мо вах, па коль кі ў Бе ла ру сі дзве дзяр-
жаў ныя мо вы. У якой фор ме пра во дзіць эк за-
ме ны, ня хай вы ра шае Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 
Тым жа, хто мае на мер на ву чац ца ў 10-м кла се, 
трэ ба здаць ус туп ныя эк за ме ны, на прык лад, 
па фі зі цы і ма тэ ма ты цы або па бія ло гіі і хі міі — 
у за леж нас ці ад абра на га про фі лю. У стар шых 
кла сах па він ны на ву чац ца толь кі ма ты ва ва-
ныя дзе ці. Ня ма ні чо га страш на га, ка лі хтось-
ці атры мае агуль ную ся рэд нюю аду ка цыю ў 
праф тэх уста но ве ра зам з ра бо чай пра фе сі яй. 

Пра фе сій на-тэх ніч ную аду ка цыю атрым лі ва лі 
мно гія сла ву тыя лю дзі — на прык лад, ака дэ мік 
Сяр гей Ка ра лёў і Юрый Га га рын.

Акра мя та го, пар ла мен та рый за кра нуў і 
пы тан не ап ты мі за цыі сіс тэ мы аду ка цыі. Мі ха-
іл Вол каў пад крэс ліў, што ап ты мі за цыя мо жа 
быць не толь кі на ту раль най, але і штуч най. 
Асноў ная мэ та ап ты мі за цыі — па вы шэн не 
эка на міч най эфек тыў нас ці і якас ці ра бо ты 
ўста ноў аду ка цыі. А ка лі асноў ныя за да чы не 
вы ра ша юц ца, то гэ та, хут чэй, шкод ніц тва, чым 
ап ты мі за цыя. Ня рэд ка эка но мія ад за крыц ця 
ўста ноў аду ка цыі ўво гу ле аказ ва ец ца эфе-
мер най.

На чаль нік ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і ту-
рыз му Брэсц ка га рай вы кан ка ма Ана толь 
ЦІ МА ШЭН КА звяр нуў ува гу на тое, што вы-
ву чэн не ў стар шых кла сах асоб ных прад ме-
таў на па вы ша ным узроў ні да зво ле на ўся го 
толь кі ліс том Мі на ду ка цыі і не за ма ца ва на ні 
ў ад ным нар ма тыў ным да ку мен це. А гэ та не 
мо жа спры яць па шы рэн ню прак ты кі ад крыц ця 
про філь ных кла саў. Да та го ж і ча ты ры про фі-
лі, што пра па на ва ла мі ніс тэр ства, не мо гуць у 
поў ным аб' ёме ўлі чыць за пы ты школь ні каў у 
вы ву чэн ні на па вы ша ным уз роў ні тых ці ін шых 
прад ме таў.

— У ву чэб ным пра цэ се сён ня ак тыў на вы-
ка рыс тоў ва юц ца но выя кам п'ю тар ныя кла сы, 
ін тэр ак тыў ныя дош кі, муль ты ме дый ныя пра-
ек та ры. Пры та кой коль кас ці су час най тэх ні кі 
ўзні кае праб ле ма з яе аб слу гоў ван нем і су пра-
ва джэн нем шмат лі кіх пра грам ных пра дук таў. 
Част ко ва гэ тую праб ле му вы ра шае ў Брэсц кім 
ра ё не рэ сурс ны цэнтр ін фар ма цый ных тэх на-
ло гій. Ад нак на спе ла не аб ход насць рас пра ца-
ваць па ла жэн не аб дзяр жаў най ар га ні за цыі 
аду ка цыі, якая ажыц цяў ляе ін фар ма цый нае 
за бес пя чэн не ўста ноў аду ка цыі. Ад сут насць 
вы шэй зга да на га па ла жэн ня стрым лі вае раз-
віц цё ін фар ма цый ных цэнт раў і су пра ва джэн-
не срод каў на ву чан ня, — упэў не ны Ана толь 
Ці ма шэн ка.

НЕ ПРЫ ЦЯ ГАЛЬ НАЯ ДЛЯ 
МО ЛА ДЗІ ПРА ФЕ СІЯ

Сва ёй тры во гай, якая «пе ра хо дзіць у ад-
чай», па дзя лі ла ся з усі мі пры сут ны мі на стаў-
ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры ся рэд-
няй шко лы № 10 г. Светлагор ска На дзея 
САФ РО НЕН КА:

— З ця гам ча су скла ла ся так, што пе да га-
гіч ныя ка лек ты вы ма юць пе ра важ на жа но чае 
аб ліч ча. Але якую што тыд нё вую на груз ку мо-
гуць вы тры маць «моц ныя» жа но чыя пле чы? 
На стаў нік, які пра цуе на 1,5—2 стаў кі, за ня ты 
на пра ця гу дня з 8 да 17 га дзін. Ка лі пра-
ца ваць на стаў ку, то, без умоў на, пра цоў ны 
дзень бу дзе знач на мен шы. Але як пра жыць 

на зар пла ту ў 2- 2,5 млн руб лёў? Вяр та ю чы ся 
са шко лы пас ля 6-7 уро каў, жан чы на-пе да гог 
дзве га дзі ны (а фі ло ла гі знач на больш) вы-
дат коў вае на пра вер ку сшыт каў, ка ля 2—3 
га дзін рых ту ец ца да ўро каў. Зна чыць, на-
стаў нік што дня мае на груз ку 10—12 га дзін! 
Але ці мож на быць упэў не ным у якас ці 
вы кла дан ня пры та кім вя лі кім аб' ёме ра-
бо ты? А ка лі на стаў нік вы сту пае яшчэ і ў 
ро лі клас на га кі раў ні ка? Клас ны кі раў нік не 
толь кі пра во дзіць раз на стай ныя вы ха ваў чыя 
ме ра пры ем ствы, але і афарм ляе вя лі кую 
коль касць па пер, спра ва здач, ак таў, ха рак-

та рыс тык, та му і знай сці пе да го га, які па ўлас-
ным жа дан ні па га дзіў ся б пра ца ваць клас ным 
кі раў ні ком, ня прос та. Вы ра шэн не праб ле мы 
пе ра груз кі пе да го гаў — за да ча за дач су-
час най шко лы.

Не ха чу па крыў дзіць сва іх ка лег, якія вы-
кла да юць му зы ку, ма ля ван не, пра цоў нае на-
ву чан не, фі зіч ную куль ту ру, але, па га дзі це ся, 
што пад рых тоў ка да ўро ка ма тэ ма ты кі, фі зі кі, 
хі міі, рус кай, бе ла рус кай, за меж най мо вы не-
су па стаў ная з пад рых тоў кай да ўро каў му зы кі 
або ма ля ван ня. І ад каз насць — роз ная: я маю 
на ўва зе вы пуск ныя эк за ме ны, ЦТ, пад рых тоў-
ку вуч няў да алім пі я ды. Та му, на пэў на, трэ ба 
па ду маць аб ды фе рэн цы я ва ным па ды хо дзе 
пры вы зна чэн ні га дзін на стаў ку для на стаў ні-
каў-прад мет ні каў.

Да та го ж, як за ўва жы ла На дзея Саф ро нен-
ка, акра мя асноў ных аба вяз каў, рэг ла мен та ва-
ных служ бо вай ін струк цы яй, на стаў нік вы кон-
вае без ліч да ру чэн няў і за га даў раз на стай ных 
служ баў, ка мі тэ таў, уста ноў, ін спек цыі па спра-
вах не паў на лет ніх...

— Упэў не на, што па він на быць су пра цоў-
ніц тва, а не пе ра клад ван не аба вяз каў на 
пле чы на стаў ні ка. Хо чац ца, каб у гэ тым кі рун-
ку бы лі зроб ле ны кан крэт ныя за ха ды з мэ тай 
вы зва лен ня пе да го гаў ад не ўлас ці вай ім ра бо-
ты, — пад крэс лі ла школь ная на стаў ні ца.

Па сло вах Але ны Саф ро нен ка, апош нім 
ча сам шмат на ра кан няў гу чыць у ад рас пе-
да го гаў: маў ляў, не рых ту юць са бе год ную 
зме ну... Але гле дзя чы на вя лі кую коль касць 
аба вяз каў і без на дзей насць у ва чах на стаў-
ні ка, вы пуск ні кі школ не жа да юць вы бі раць 
гэ тую пра фе сію, якую б агі та цый ную ра бо ту ні 
пра во дзі лі пе да го гі. Як вы нік — у Ма зыр скім 
пе да га гіч ным уні вер сі тэ це ў гэ тым го дзе на 
14 спе цы яль нас цяў кон курс не ад быў ся, а 

на 6 спе цы яль нас цяў не бы ло па да дзе на 
ўво гу ле ні вод най за явы.

Па гар шае ста но ві шча на стаў ні каў і ўвя-
дзен не но вай ін струк цыі аб атэс та цыі.

— Мы зу сім не су праць удас ка на лен ня гэ-
та га пра цэ су. Але хо чац ца, каб на стаў ні кі, якія 
пра цу юць на вы нік, вы хоў ва юць пе ра мож цаў 
алім пі яд, лаў рэ а таў роз ных кон кур саў, ме лі 
хоць бы не вя лі кія пры ві леі пе рад ін шы мі пе да-
га гіч ны мі ра бот ні ка мі — і не толь кі пры пра хо-
джан ні атэс та цыі на пры сва ен не ці пацвяржэн-
не вы шэй шай ка тэ го рыі. Пры ацэн цы іх пра цы, 
пры на лі чэн ні пен сіі так са ма не па він на быць 
«ураў ні лаў кі».

АД СУТ НАСЦЬ ФІ НАН СА ВЫХ 
АРЫ ЕН ЦІ РАЎ

— Ёсць праб ле ма ў тым, што ў нас ня ма 
дак лад ных за ка на даў чых ары ен ці раў як у фі-
нан са ван ні га лі ны, так і ва ўзроў ні апла ты 
пра цы пе да га гіч ных ра бот ні каў. Гэ та на ша 
га лоў нае пы тан не па Ко дэк се аб аду ка цыі, 
па коль кі сіс тэ ма пла ціць за над та вы со кую 
ца ну за ад сут насць та кіх ар ты ку лаў у за ка на-
даў стве. Ца на пы тан ня — кад ры і якасць аду-
ка цыі, за які мі ста іць якасць жыц ця ў кра і не, 
— пад крэс ліў у сва ёй пра мо ве стар шы ня ЦК 
Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў аду-
ка цыі і на ву кі Аляк сандр БОЙ КА. — Ра ней 
у ар ты ку ле 52 За ко на «Аб аду ка цыі» змя-
шча ла ся нор ма аб на кі ра ва нас ці дзяр жаў най 
па лі ты кі на да сяг нен не ўзроў ню ся рэд ня ме-
сяч най за ра бот най пла ты пе да га гіч ных ра бот-
ні каў не ні жэй за ўзро вень у пра мыс ло вас ці, 
а пра фе сар ска-вы клад чыц ка га са ста ву — не 
менш чым у 1,5 ра за вы шэй за гэ ты ўзро вень. 
Ар ты кул 53 за ко на пра ду гледж ваў уста наў-
лен не аб' ёмаў бюд жэт на га фі нан са ван ня на 
ўтры ман не і раз віц цё на цы я наль най сіс тэ мы 
аду ка цыі ў па ме ры не менш як 10% ад ва-
ла во га ўнут ра на га пра дук ту. На жаль, та кія 
нор мы Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб аду ка-
цыі не змя шчае.

Што мы на зі ра ем сён ня? Аб' ём бюд жэт на га 
фі нан са ван ня га лі ны зні зіў ся з 7% ВУП у 2004 
го дзе да 4,9% ВУП у 2012 го дзе. Дэ пу тац кі кор-
пус не змог ад ста яць ад па вед ныя нор мы ў Ко-
дэк се, а та кія ары ен ці ры ўсё ж па він ны быць.

Так са ма Аляк сандр Бой ка вы ка заў ся і па 
вель мі ак ту аль най для ўсіх пе да го гаў праб-
ле ме — вы ка нан ні не ўлас ці вых ім аба вяз каў. 
І пры вёў у якас ці пры кла ду нор му За ко на «Аб 
аду ка цыі» Укра і ны, згод на з якой ад цяг ван не 
пе да га гіч ных і на ву ко ва-пе да га гіч ных ра бот-
ні каў ад вы ка нан ня пра фе сій ных аба вяз каў 
не да пус ка ец ца, за вы клю чэн нем вы пад каў, 
пра ду гле джа ных за ка на даў ствам.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Якія яшчэ пра па но вы па ўдас ка на лен ні нар ма тыў на-пра ва вой ба зы ў сіс тэ ме аду ка цыі 
гу ча лі ў Аваль най за ле пар ла мен та:

— да зво ліць шко лам ар га ні зоў ваць на стар шай сту пе ні муль ты про філь нае на ву чан-
не;

— кан крэ ты за ваць ін струк цыю аб па рад ку ар га ні за цыі пад во зу на ву чэн цаў;
— да зво ліць вы ха ва це лям да школь ных уста ноў, якія ма юць пе да га гіч ную, але не про-

філь ную аду ка цыю, атрым лі ваць ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі;
— вяр нуць у школь ныя ву чэб ныя пла ны прад мет «Су свет ная мас тац кая куль ту ра»;
— ства рыць адзі ную на цы я наль ную біб лі я тэ ку аду ка цый ных ін фар ма цый ных рэ сур-

саў;
— ства рыць нар ма тыў на-за ка на даў чую ба зу для ар га ні за цыі гнут ка га дыс тан цый на га 

на ву чан ня;
— пра да ста віць уста но вам вы шэй шай аду ка цыі іс тот на боль шую сва бо ду ў вы ба ры 

змес ту, фор маў і тэх на ло гій аду ка цый на га пра цэ су;
— уза ко ніць парт нёр ства біз не су і ўста ноў аду ка цыі;
— пры цяг ваць па тэн цы яль ных пра ца даў цаў да рас пра цоў кі аду ка цый ных стан дар-

таў;
— да зво ліць школь ным ме да ліс там і пе ра мож цам аб лас но га ту ра рэс пуб лі кан скіх 

прад мет ных алім пі яд па сту паць на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці без зда чы эк за ме наў;
— пра вес ці на ву ко выя да сле да ван ні па ўплы ве на зда роўе дзя цей і пад лет каў ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій;
— вяр нуц ца да пад рых тоў кі ме ды цын скіх сёст раў на ба зе 9 кла саў, каб на год ра ней 

вы пус каць спе цы я ліс таў для сіс тэ мы ахо вы зда роўя.

Гле дзя чы на вя лі кую коль касць 
аба вяз каў і без на дзей насць 
у ва чах на стаў ні ка, вы пуск ні кі 
школ не жа да юць вы бі раць гэ тую 
пра фе сію...
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