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ДАРОСЛАЕ ЖЫЦЦЁ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

А вось раз мер ка ван не тут пра хо-
дзіць, як і ў ін шых, цы віль ных ВНУ. 
Тыя, хто пер шы мі ма юць пра ва 
вы браць са бе мес ца служ бы, вы-
зна ча юц ца з да па мо гай ся рэд ня га 
ба ла.

— На ша спе цы яль насць на зы-
ва ец ца «Ін жы нер па па пя рэдж ван-
ні і лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а-
цый», але ка гось ці ад праў ля юць «у 
служ бу» — ту шыць па жа ры і ра та-
ваць лю дзей, а ка гось ці — у ін спек-
цыю. Гэ та зна чыць, што га лоў ным 
тва ім аба вяз кам у та кім вы пад ку 
ста но віц ца на зі ран не за вы ка нан-
нем нор маў па жар най бяс пе кі на 
прад пры ем ствах і ін шых аб' ек тах, 
пра вя дзен не пра фі лак тыч ных гу-
та рак, рас сле да ван не пры чын па-
жа раў.

Так атры ма ла ся, што спа чат ку 
Юрый па чаў пра ца ваць ме на ві та 
ін спек та рам. Паў го да ён пра вёў у 
Іва цэ ві чах.

— Быць ін спек та рам — не для 
мя не. Бо гэ та шмат у чым па пя ро-
вая ра бо та, — пры зна ец ца Юрый. 
— Я заўж ды ма рыў пай сці ме на ві та 
«ў служ бу».

Спра ва, да якой ён так імк нуў-
ся, хут ка знай шла ся. Юрый да ве-
даў ся, што ў Мін ску ёсць па ды хо-
дзя чае мес ца. Хло пец пе ра вёў ся 
ў ста лі цу.

На па жа ры 
эмо цы ям не мес ца

Ця пер за пля чы ма Юрыя ўжо 
ня ма ла са мых роз ных над звы-
чай ных сі ту а цый, але пра пер шае 
дзя жур ства нель га не пры га даць. 
З дру го га кур са бу ду чых па жар-
ных рэ гу ляр на ад праў ля юць у ву-

чэб ную па жар ную часць у якас ці 
ста жо раў. Дзесь ці ча ты ры ра зы 
на ме сяц да во дзіц ца за сту паць на 
дзя жур ства.

— На ват вы ра та валь ні кі, што 
пра цу юць шмат га доў, свае пер-
шыя вы ез ды па мя та юць доб ра, — 
рас па вя дае Юрый.— У маё пер-
шае дзя жур ства да вась мі га дзін 
ве ча ра ўсё бы ло спа кой на, а пас ля 
па ве да мі лі пра па жар на ву лі цы 
Са цы я ліс тыч най. Там у пад ва ле 
ста рой царк вы за га рэ лі ся дош-
кі. У хут кім ча се мы вяр ну лі ся, 
а тут і дру гі вы езд не пры му сіў 
ся бе ча каць. На гэ ты раз вы па-
дак быў больш сур' ёз ным. Зда-
ры ла ся ўзга ран не ў цеп ла тра се. 
Уся му ві ной — бяз до мныя, што 
знай шлі там са бе пры ту лак. Як 
гэ та за ве дзе на, вы пі лі, за ку ры лі, 
а ў вы ні ку — ад на го з іх так і не 
ўда ло ся вы ра та ваць з агню. Трэ-
ці па жар зда рыў ся ў Чы жоў цы. 
Га рэ ла ква тэ ра, але, на шчас це, 
ні хто не па цяр пеў.

Што ж ад чу вае ма ла ды па жар-
ны, які ўпер шы ню су ты ка ец ца не 
прос та з аг нём, а яшчэ і са смер-
цю?

— Ка лі зна хо дзіш ся на па жа-
ры, не ад чу ва еш ні я кіх эмо цый, — 
здзі віў сва ім ад ка зам Юрый. — У 
мя не бы ло заўж ды та кое ра зу мен-
не: мы не ста рон нія на зі раль ні кі і не 
прос та спа гад лі выя лю дзі. Ка лі мы 
не зро бім усё не аб ход нае, гэ та га не 
зро біць ні хто.

Та кое стаў лен не, ві даць, да па-
ма гае не за ся родж ваць ува гу на 
смер ці, ра нен нях ці траў мах лю-
дзей, якіх ра ту еш. Эмо цыі мо гуць 
«да гнаць» паз ней, ка лі пры хо дзіш 
да до му і ўзгад ва еш усё, што зда-
ры ла ся, але на пра цы трэ ба быць 
стры ма ным.

— Пер шым ча сам, зра зу ме ла, 
ся дзіш і нер во ва ча ка еш вы клі ку. 
Ён зда ра ец ца — ты па чы на еш мі-
ту сіц ца, — ус па мі нае Юрый. — А 
спрак ты ка ва ныя ка ле гі ро бяць усё 
спа кой на, ня спеш на. Па за тра тах 
ча су атрым лі ва ец ца ад ноль ка ва, 
а ліш нія нер вы не псу юц ца.

Та кое стаў лен не вель мі да па-
ма гае і ў жыц ці. Вось, на прык лад, 

«пад рэ за лі» ця бе на да ро зе, і ты 
ўжо не ста неш кры чаць і пра клі-
наць увесь свет, а па пра фе сій-
най звыч цы пач неш спа кой на 
раз бі рац ца ў сітуацыі. Бо ка лі 
ча ла век ледзь не кож ны дзень 
ба чыць го ра ін шых, мно гія жыц-
цё выя праб ле мы па чы на юць зда-
вац ца яму дра бя зой. Зра зу ме ла, 
не ўсім улас ці вы са ма кант роль. 
Ка лі вы ра та валь нік ра зу мее, што 
яму цяж ка ся бе пе ра маг чы, ён не 
за ста ец ца ў гэ тай служ бе.

Гэ тая спра ва — 
для «фа на таў»

Юрый Ма рук пас ля атры ман ня 
дып ло ма пра цуе ўжо два з па ло вай 
га ды, але да за кан чэн ня аба вяз ко-
ва га тэр мі ну ад пра цоў кі яшчэ доў-
га. Для яго спе цы яль нас ці гэ та не 
два, а пяць га доў.

— Та кі тэр мін ад пра цоў кі, па-
мой му, спра вяд лі вы. Бо мы ж зна-

хо дзім ся на поў ным утры ман ні 

дзяр жа вы, ка лі ву чым ся, — раз ва-

жае Юрый.

Яго гра фік — су ткі праз двое. 
Як на чаль нік ка ра ву ла, на вы клі-
ках Юрый кі руе ўсім хо дам дзе ян-
няў, а ў час ці пра во дзіць рэ гу ляр-
нае на ву чан не. Трэ ні роў кі і за ня ткі 
аба вяз ко выя на ват для во пыт ных 
вы ра та валь ні каў.

Юрый атрым лі вае 5,2 міль ё на 
руб лёў у ме сяц. Праў да, пад пра-
цоў ваць у воль ныя дні ні хто не за-
ба ра няе.

Што да ты чыць за бес пя чэн ня 
жыл лём, то ў вы ра та валь ні каў ёсць 
не каль кі пе ра ваг. Юрый сён ня жы ве 
на здым най ква тэ ры. На пра цы яму 
да юць кам пен са цыю, кры ху боль шую 
за міль ён руб лёў. А ў хут кім ча се ён 
змо жа ўзяць 5-пра цэнт ны крэ дыт на 
бу даў ніц тва ўлас най ква тэ ры.

Яшчэ вы ра та валь ні кі — лю дзі 
вель мі згур та ва ныя і друж ныя. 
Юрый рас ка заў пра ці ка вую тра-
ды цыю: ка лі нех та з ка лег жэ ніц ца, 
ма ла дыя аба вяз ко ва пры яз джа юць 
у па жар ную часць, дзе іх су стра-
ка юць «ар кай» з рас пы ле най ва-
ды, а ў знак асаб лі вай па ва гі па ру 
ста вяць на пля цоў ку вы са чэз най, 
больш чым 50-мет ро вай, лес ві цы, 
і па ды ма юць уго ру. Та му не ба яц ца 
вы шы ні па він ны не толь кі па жар-
ныя, але і іх бу ду чыя жон кі.

Толь кі вось гэ тая сі ту а цыя — не 
пер шая і не апош няя, ка лі ім да-
во дзіц ца па нер ва вац ца. Бо іх ка-
ха ныя ры зы ку юць жыц цём кож ны 
дзень. І дзіў на, што ча сам на ват не 
чу юць слоў удзяч нас ці ад тых, ка го 
ра ту юць.

Што ж та ды тры мае на та кой не-
бяс печ най пра цы?

— Боль шасць ма іх ка лег — гэ та 
«фа на ты» сва ёй спра вы. А ў на шай 
пра фе сіі па-ін ша му нель га, — лі-
чыць Юрый.

Ён ка жа, што па жар ная часць — 
гэ та зу сім не тое мес ца, ку ды ідзеш 
дзе ля вя лі ка га за роб ку. І ка лі, ра зу-
ме ю чы гэ та, ты ўсё ж сю ды прый шоў 
і ўсім сэр цам за ста еш ся вер ным 
сва ёй спра ве, зна чыць, пра фе сій-
ны вы бар зроб ле ны пра віль на.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

ПРАЦА «З АГЕНЬЧЫКАМ»
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На новым месцыНа новым месцы

Мі ка шэ віц кая баль ні ца зна хо дзіц ца на са-
мым ус край ку го ра да, у са сно вым ба ры. Гэ та 
да во лі вя лі кі для на се ле на га пунк та, які не 
з'яў ля ец ца рай цэнт рам, бу ды нак. На дру гім 
па вер се — ка бі нет аф таль мо ла га. Ка ця ры на 
Лу ка шэ віч пра цуе тут ра зам з мед сяст рой 
Ан жэ лай НА ГОР НАЙ.

— Я ро дам са Сто лі на, — ка жа Ка ця ры-
на. — Ка лі пе ра да мной паў ста ла пы тан не, 
кім быць, доў га не ду ма ла. Ста рэй шая сяст-
ра — ме дык, вось я і вы ра шы ла пай сці па 
яе сля дах.

У 2012 го дзе Ка ця ры на скон чы ла Го мель-
скі дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер сі тэт па спе-
цы яль нас ці «ўрач-хі рург». Дзяў чы ну раз мер-
ка ва лі ў Лу ні нец, але па куль яна пра хо дзі ла 
ін тэр на ту ру ў Брэс це, па трэ ба ў ма ла дым 

спе цы я ліс це ў Лу ні нец кай баль ні цы 
ад па ла.

Дру гім сюр пры зам для Ка ця ры ны 
ста ла яе спе цы я лі за цыя — аф таль-
мо лаг.

— Да мя не тут га доў 15 аку ліс-
там пра ца ва ла жан чы на. Яна ра зам 
з му жам-док та рам пе ра еха ла жыць і 
пра ца ваць у Мінск, вось і знай шло ся 
мес ца для мя не. Вя лі кіх праб лем з 
адап та цы яй да но ва га ві ду дзей нас-
ці не бы ло, бо ін тэр на ту ру я так са ма 
пра хо дзі ла ў ад дзе ле мік ра хі рур гіі во-
ка Брэсц кай аб лас ной баль ні цы. Спа-
чат ку жар та ва ла з па цы ен та мі, якія 
за над та моц на хва ля ва лі ся на пры-
ёме: «Ча го вы пе ра жы ва еце? Во чы 
— пар ны ор ган, на ват ка лі ад но са-
псу ец ца, дру гое ж за ста нец ца!»

Умо вы ма ла до му спе цы я ліс ту бы-
лі пра па на ва ны не са мыя дрэн ныя 
— служ бо вая ква тэ ра («у трох кі ла-
мет рах ад баль ні цы, каб фі гу ру пад-
трым лі ваць», — жар туе Ка ця ры на) і 

за ро бак у 3,5 міль ё на руб лёў. З улі кам нач-
ных дзя жур стваў, якія вы па да юць пры клад на 
раз на ты дзень, зар пла та тро хі па вя ліч ва ец-
ца. Па сло вах Ка ця ры ны, гэ та да во лі вы со кі 
па каз чык у па раў на нні з ад на курс ні ка мі, якія 
так са ма пра цу юць у рэ гі я наль ных баль ні цах. 
Гро шы гра шы ма, але як па чу ва ец ца дзяў чы-
на на но вым мес цы?

— Шчы ра ска жу: пер шае, што на бы ла ў 
Мі ка шэ ві чах — ка лян дар і мар кер, — пры-
гад вае яна. — У жніў ні і ве рас ні за крэс лі ва ла 
кож ны дзень і лі чы ла, коль кі за ста ло ся да 
кан ца гэ тых двух га доў. Але по тым... звык ла-
ся. Ка лі кож ны дзень з за да валь нен нем пра-
цу еш, пе ра ста еш за ўва жаць, як час ля ціць. 
Вось ужо і мар кер стаў не па трэ бен. Акра мя 
та го, зна ё міш ся з доб ры мі людзь мі. Мно гія 

ка ле гі, і ў пры ват нас ці Ан жэ ла Мі хай лаў на, 
да па маг лі ад чуць ся бе як до ма.

Што да ты чыц ца ме на ві та пра цы, то на 
дум ку Ка ця ры ны, яе тут шмат. І гэ та ня гле-
дзя чы на тое, што ў рай цэнт ры — Лу нін цы 
— пра цуе яшчэ боль шая баль ні ца. Атрым лі-
ва ец ца, што пры клад на па ло ва ра ё на ез дзіць 
у Лу ні нец, ас тат нія — у Мі ка шэ ві чы.

— Пра ца ваць, шчы ра ка жу чы, бы вае цяж-
ка ва та, — рас па вя дае Ка ця ры на. — У мя не 
зме ша ны пры ём: хо дзяць і дзе ці, і да рос лыя. 
Уся го мы аб слу гоў ва ем пры клад на 20 ты сяч 
жы ха роў. За дзень да мя не пры хо дзіць мі ні-
мум 70-80 ча ла век. Вель мі шмат за пу шча ных 
вы пад каў, асаб лі ва ў лю дзей з вё сак, якія не 
пры вык лі тур ба ваць ка гось ці з-за та кой, як 
ім зда ец ца, дра бя зы, як зрок. За да валь нен-
не ад пра цы, без умоў на, ёсць, але хо чац ца 
больш пра ца ваць ру ка мі. Тут жа ўмо вы не 
да зва ля юць пра во дзіць скла да ныя апе ра-
цыі. Са мае сур' ёз нае з та го, чым я зай ма ю-
ся — вы цяг ваю ін ша род ныя це лы з ва чэй і 
вы да ляю но ва ўтва рэн ні на кшталт па пі лом. 
Да рэ чы, ня даў на нам да лі но вую апа ра ту ру, 
та му пра ца ваць пры ем на. Ка лі па трэб на па-
ра да ў ней кіх скла да ных вы пад ках — тэ ле-
фа ную ў Лу ні нец, там мне да па ма га юць. Мае 
асноў ныя па цы ен ты, зра зу ме ла, пен сі я не ры. 
Мно гія даў но ўжо ве да юць, якія ў іх хва ро бы 
і як гэ та ле чыц ца, а ў баль ні цы, зда ра ец ца, 
спра бу юць кам пен са ваць не да хоп у зно сі нах. 
Пра сцей ка жу чы, пры хо дзяць па га ва рыць. 
Усе ад ра зу ж за ўва жы лі, што з'я віў ся но вы 
док тар, па ча лі пры хо дзіць, ці ка віц ца...

— Не ка то рыя на ват спра ба ва лі за муж вы-
даць, — смя ец ца Ан жэ ла Мі хай лаў на.

Ці скла да на ма ла до му су пра цоў ні ку ўліц-
ца ў ка лек тыў? Ка ця ры на лі чыць, што не.

— У нас пра цуе 300 ча ла век, — ка жа ка-
ле га дзяў чы ны. — Але боль шасць ужо пен-
сій на га ўзрос ту. Та му пра сяб роў ства раз мо-

ва не ідзе. Звы чай ныя пра цоў ныя ад но сі ны.
— Кан флік таў з ка ле га мі не бы вае, — пра-

цяг вае Ка ця ры на, — зда ра юц ца не па ра зу-
мен ні з кі раў ніц твам. На прык лад, ка лі хут ка 
пра цую і пад ка бі не там ня ма чар гі, ка жуць, 
што трэ ба вы да ваць больш та ло наў. Быц цам 
бы чэр гі — гэ та свед чан не пра віль на ар га ні-
за ва на га рэ жы му пра цы.

Раз маў ля ем з Ка ця ры най пра ад па чы нак. 
Дзяў чы на ка жа, што звы чай на на яго прос та 
не за ста ец ца ча су, асаб лі ва ка лі да во дзіц-
ца дзя жу рыць. У Мі ка шэ ві чах ёсць трэ на-
жор ны зал, біль ярд ны і іг раль ны клу бы, а 
так са ма ба сейн, які ця пер на рэ кан струк цыі. 
Але га лоў нае, што зай мае воль ны час, — 
аў та шко ла.

— Я даў но ха чу атры маць ва дзі цель скае 
па свед чан не, ця пер ёсць тро хі ча су, каб з 
гэ тым ра за брац ца. Ма шы ны, праў да, па куль 
ня ма... А ад па чы ваць з сяб ра мі я звы чай на 
ез джу ў Мінск, Брэст ці Го мель. Але зда ра-
ец ца та кое ня час та. Бы вае, сяб ры пры яз-
джа юць у Мі ка шэ ві чы мя не пра ве даць. Ка-
лі-ні ка лі мо жам з ін шы мі ма ла ды мі ка ле га мі 
сха дзіць у мяс цо вую ка вяр ню. Але з раз на-
стай нас цю ад па чын ку тут, шчы ра ка жу чы, 
цяж ка ва та, — га во рыць Ка ця.

За ста вац ца ў Мі ка шэ ві чах пас ля ад пра-
цоў кі яна па куль не збі ра ец ца — ма рыць аб 
пра цы хі рур га, аб скла да ных апе ра цы ях...

— Але я не шка дую, што апы ну ла ся тут. 
На са мрэч усё не так дрэн на, як мо жа здац ца. 
Ад пра цы атрым лі ваю за да валь нен не, на ват 
ка лі зда ра юц ца праб ле мы, бо мне па да ба ец-
ца да па ма гаць лю дзям.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. Фо та аў та ра.
Мінск — Мі ка шэ ві чы — Мінск.

РАЗ ГЛЕ ДЗЕЦЬ ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ 
СПРА БУЕ МА ЛА ДАЯ ЎРАЧ-АФ ТАЛЬ МО ЛАГ З ГЛЫ БІН КІ
Мі ка шэ ві чы вя до мыя ў пер шую чар гу дзя ку ю чы дзяр жаў на му прад пры ем ству 
«Гра ніт» і, на пэў на, ад най мен на му фут боль на му клу бу. У го ра дзе жы ве 18 ты сяч 
ча ла век, ды і го ра дам Мі ка шэ ві чы ста лі зу сім ня даў на — у 2005 го дзе. Ка ця ры на 
ЛУ КА ШЭ ВІЧ апы ну ла ся тут пяць ме ся цаў та му — 24-га до вы хі рург пры еха ла ў 
глы бін ку па раз мер ка ван ні.

Мно гія даў но ўжо ве да юць, якія 
ў іх хва ро бы і як гэ та ле чыц ца, 
а ў баль ні цы, зда ра ец ца, спра бу юць 
кам пен са ваць не да хоп у зно сі нах. 
Пра сцей ка жу чы, пры хо дзяць 
па га ва рыць. 


