
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Год ін тэр на ту ры ў цэнт ры 
мік ра хі рур гіі ва чэй Го мель скай 
аб лас ной спе цы я лі за ва най клі-
ніч най баль ні цы пра ля цеў хут-
ка. А пас ля ма ла ды аф таль-
мо лаг вяр ну ла ся на ра дзі му, 
у Ма зыр скую цэнт раль ную 
га рад скую па лі клі ні ку. Пра ца 
ў род ным го ра дзе вы ра шы ла 
важ нае для ма ла до га спе цы я-
ліс та жыл лё вае пы тан не — па-
куль дзяў чы на жы ве з баць ка-
мі і толь кі пла нуе стаць у чар гу, 
каб зай мець улас ную ква тэ ру. 
Але на ват ка лі б і бы ла пры-
ез джай, то праб ле мы б не бы-
ло, бо ў Ма зы ры ўсіх ма ла дых 
спе цы я ліс таў за бяс печ ва юць 
арэнд ным жыл лём.

ЗА ХВО РА ГА 
БА ЛІЦЬ СЭР ЦА

За раз аб сва ім пра фе сій-
ным вы ба ры Іры на не шка дуе, 
ха ця і кан ста туе: гэ та пра ца не 
для ўсіх.

— Маг чы ма, бы ло б пра-
сцей пра ца ваць бух гал та рам 
ці эка на міс там, — раз ва жае 
дзяў чы на. — Ад пра ца ваў 
дзён ную нор му — і ад па чы-
вай. Пра ца з людзь мі па тра-
буе вя лі кіх вы сіл каў, і да во лі 
час та я вяр та ю ся да до му з 
не спа кой ным сэр цам — пе ра-
жы ваю за па цы ен таў. Быў вы-
па дак, ка лі вы яві лі зла я кас нае 
но ва ўтва рэн не ў во ку, у мя не 
бы ло ад чу ван не, быц цам ся-
джу на па ра ха вой боч цы — не 
ве да еш, ка лі хва ро ба пач не 
пра грэ сі ра ваць. Уя ві це сі ту-
а цыю: ча ла век прос та прый-
шоў на звы чай ны агляд, а я ў 
яго знай шла ме ла но му — зла- 
я кас ную пух лі ну.

Та му ма ла ды док тар упэў-
не на, што пас ля доў нік Гі пак ра-
та па ві нен мець шмат цяр пен-
ня, асаб лі ва ў тых вы пад ках, 
ка лі цяж ка знай сці агуль ную 
мо ву з па цы ен та мі. «Пры хо-
дзяць роз ныя лю дзі, на ват 
скан да лы тут за кат ва юць, — 
уз гад вае Іры на. — Зда ра ла ся, 
што, па гля дзеў шы на мя не, па-
тра ба ва лі больш ста ла га спе-
цы я ліс та».

Пра цоў ныя буд ні аф таль мо-
ла гаў — гэ та агляд па цы ен таў 
з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі 

кштал ту блі за ру кас ці і глаў ко-
мы. Па на цэі не іс нуе: ад но і тое 
ж за хвор ван не ў роз ных лю-
дзей пра ця кае па-роз на му.

— Для кож на га трэ ба знай-
сці па ды ход, — дзе ліц ца Іры-
на. — Та му пра цу ем па ін ды ві-
ду аль най пра гра ме з кож ным 
па цы ен там. Не ка то рых ве да еш 
у твар і на ват іх імя па мя та еш.

Так са ма аф таль мо ла гам 
да во дзіц ца раз бі рац ца з вост-
ры мі ста на мі і траў ма мі ва чэй, 
аказ ваць не ад клад ную да па-
мо гу — гэ та больш скла да ная 
пра ца, якая ня рэд ка па тра буе 
хі рур гіч на га ўмя шаль ніц тва.

ЗА ЗІР НУЦЬ 
НА ДНО

Дзяў чы на пра во дзіць нас на 
сваё пра цоў нае мес ца, у аф-
таль ма ла гіч ны ка бі нет. Пад час 
зме ны яго дзе ляць па між са-
бой два ўра чы. Дзя ку ю чы Ма-
зыр ска му наф та пе ра пра цоў-
ча му за во ду ў ка бі не це ста іць 
но вае аб ста ля ван не.

У стан дарт ны на бор аку ліс-
та ўва хо дзяць аў та рэ фрак то-
метр — пры бор, які да зва ляе 
пра во дзіць да сле да ван не во-
ка, да па ма гае пры пад бо ры 
аку ля раў, і шчы лін ная лям-
па — свое асаб лі вы мік ра скоп 
для агля ду ва чэй. Агляд па цы-
ен та па чы на ец ца з пра вер кі 
васт ры ні зро ку, а шчы лін ная 
лям па да па ма гае вы явіць у 
во ку за па лен чыя пра цэ сы і 
ін ша род ныя це лы. Быў та кі 
вы па дак: дзяў чы на кле і ла па-
зног ці і пырс ну ла са бе ў во ка 
кле ем, які да вя ло ся да ста ваць 
ура чу.

Агляд у свет лым па коі ка-
бі не та за кан чва ец ца, і мы 
ру шым у «па та ем ны» цём ны 
па кой. «Тут мы пра вя ра ем дно 
во ка: зро ка выя нер вы, сят чат-
ку, са су ды... — ад зна чае Іры на 
і сціп ла да дае: — і абе да ем...» 
Аказ ва ец ца, пе ра пы нак у аф-
таль мо ла гаў доў жыц ца ўся го 
20 хві лін. Ча су ма ла, та му ўра-
чы абе да юць тут жа, у цём ным 
па коі ка бі не та. За ша фай ха-
ва ец ца мік ра хва лёў ка, спе цы-
я ліс ты бя руць ежу з са бой. Да-
рэ чы, згод на з за цвер джа най 
нор май, аф таль мо ла гі па він ны 
пры маць за зме ну ка ля 36-40 
ча ла век, але на прак ты цы 

атрым лі ва ец ца па 50-60 па-
цы ен таў. «Во сем хві лін на ад-
на го — гэ та вель мі ма ла», — 
лі чыць ма ла ды док тар.

«ЮВЕ ЛІР НАЯ» 
ПРА ЦА ХІ РУР ГА

У ка лек ты ве дзяў чы на — 
са мая ма ла дая, і па пер шым 
ча се, як і кож на му на віч ку, ёй 
бы ло скла да на пры ста савац-
ца. Але за пля ча мі бы ла вы-
дат ная ін тэр на ту ра, якая да ла 
па трэб ныя на вы кі, і да па мо га 
ка лег, што не за ста лі ся без-
удзель ны мі. Са мым скла да-
ным для Іры ны ста ла пра цэ-
ду ра ў тым са мым цём ным 
па коі — пра вер ка дна во ка 
спе цы яль ным пры бо рам аф-
таль мас ко пам. «Тут усё суб'-
ек тыў на, бо за ле жыць ад ма-
ёй ува гі і май го зро ку: як уба-
чу — так і за пі шу. А я кры ху 
ба я ла ся пра пус ціць сур' ёз ную 
праб ле му — глаў ко му аль бо 
дыс тра фію сят чат кі». Да рэ чы, 
са ма Іры на пры зна ец ца, што 
ў яе блі за ру касць, та му да во-
дзіц ца на сіць кан такт ныя лін-
зы. І ўво гу ле, ва ўра чоў зрок 
хут ка па дае: спяр ша, па куль 
ад ву чыш ся — чы таць трэ ба 
шмат, а пас ля — па ста ян на 
пра ца ваць са свят лом, ап тыч-
ны мі пры бо ра мі і мік ра ско пам. 
Тым не менш ня пра віль ных 
ды яг на заў у яе прак ты цы не 
зда ра ла ся: ка лі з'яў ля лі ся су-
мнен ні, яна ад праў ля ла па-
цы ен та на кан суль та цыю да 
за гад чы ка аф таль ма ла гіч на га 
ад дзя лен ня або ў Го мель. А 
яшчэ ма ла дых спе цы я ліс таў 
заўж ды пад трым лі вае Іо сіф 
Юль я на віч Чар ня нін, за гад-
чык па лі клі ні кі.

За раз Іры на, акра мя ра-
бо ты на стаў ку ў па лі клі ні цы, 
пад пра цоў вае яшчэ і ў баль ні-
цы. Гэ та і да дат ко вая хі рур гіч-
ная прак ты ка, і за ро бак: уся го 
аф таль мо лаг у двух мес цах 
атрым лі вае 4,5 міль ё на руб-
лёў. Але гро шы ады гры ва юць 
не са мую га лоў ную ро лю: Іры-
не па да ба ец ца «юве лір ная» 
пра ца ў баль ні цы, дзе шмат 
ці ка вых вы пад каў, бо ў па-
лі клі ні цы яна пра цуе амаль 
як тэ ра пеўт. Та му дзяў чы на 
і па дум вае: а ці не пра мя-
няць па лі клі ні ку на баль ні цу? 
Воль на га ча су ў яе зу сім ма-
ла, бо ў лю бы мо мант мо гуць 
вы клі каць на пра цу, і та му 
рас пла на ваць ад па чы нак на 
вы хад ныя амаль не маг чы ма. 
Ка лі ўсё ж вы па дае воль ная 
хві лін ка, Іры на су стра ка ец ца з 
сяб ра мі, ка та ец ца на ро ва ры, 
на вед вае ба сейн. Але зболь-
ша га — яна ўся ў пра цы, якая 
ёй да спа до бы.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.
Мінск—Ма зыр—Мінск.
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Па між го ра дам і вёс кайПа між го ра дам і вёс кай

Гле дзя чы на яе, ад ра зу 
хо чац ца за пі сац ца 
на пры ём: шчы рая, 
тро хі стры ма ная 
ўсмеш ка, доб ра зыч лі вы 
спа кой ны по зірк — 
парт рэт ідэа льна га 
ўра ча.

АД КРЫЦЬ 
ПА ЦЫ ЕН ТУ ВО ЧЫ...

Згод на з за цвер джа най 
нор май, аф таль мо ла гі 
па він ны 
пры маць за зме ну 
ка ля 36-40 ча ла век, 
але на прак ты цы 
атрым лі ва ец ца 
па 50-60 па цы ен таў.
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ЧЫМ УТРЫ МАЦЬ 
МА ЛА ДО ГА 
СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА Ў СВК?

Ці шы ня, све жае па вет ра, не ба, усы па-
нае зор ка мі, і спе лы яб лык, пад ня ты 
з ра сіс тай тра вы, — ці ж гэ та не рай? 
«Не», — ня рэд ка ад каз вае ма ла дое вяс-
ко вае па ка лен не і без агляд кі збя гае ў 
го рад, ня гле дзя чы на тое, што за апош-
няе дзе ся ці год дзе бе ла рус кая вёс ка, 
без умоў на, змя ні ла ся. Узяць хоць бы 
маю род ную Вуль ку-1, што ў Лу ні нец кім 
ра ё не. У До ме куль ту ры, кра ме і ў ФАПе 
зра бі лі ка пі таль ны ра монт. Жы ха ры 
ка рыс та юц ца хут кас ным ін тэр нэ там. 
Зу сім ня даў на ў вёс ку пра вя лі газ. У 
тых, хто пра цуе ў сель скай гас па дар цы, 
ёсць шанц атры маць жыл лё. 
...Ад пра цоў ка па раз мер ка ван ні пры-
вя ла ў Вуль ку-1 ма ла дых спе цы я ліс таў 
Паў ла Даў га веч на га і Аляк санд ра Ра-
фа ло ві ча. Хлоп цы рас па вя лі пра свае 
пер шыя ме ся цы пра цы ў СВК «Хва ец-
кае».

— Я не ду маў, што ад ной чы звя жу сваё 
жыц цё з сель скай гас па дар кай. Як і мно гія, 
у шко ле ці ка віў ся кам п'ю та ра мі, та му пас ля 
9-га кла са па сту піў ў Лу ні нец кі по лі тэх ніч ны 
пра фе сі я наль на-тэх ніч ны ка ледж на спе цы-
яль насць «Апе ра тар ЭВМ». Там вы ву чаў 
асно вы пра гра ма ван ня. Пра цяг ваў ву чо бу 
ў Ві цеб скім тэх ніч ным ка ле джы, — рас каз-
вае Па вел.

Ка лі ра ней кам п'ю тар шчы кі бы лі за па-
тра ба ва ны толь кі ў го ра дзе, то сён ня іх 
ча ка юць паў сюд на. На пры кан цы мі ну ла га 
го да СВК «Хва ец кае» за ку пі ла да іль ную 
сіс тэ му, якая кант ра лю ец ца пры да па мо-
зе кам п'ю та раў, а пад клю чыць яе не бы ло 
ка му. Так ма ла ды спе цы я ліст апы нуў ся ў 
Вуль цы-1.

— Пер шыя дні, на ват тыд ні я пра во дзіў 
на фер ме ся род ка роў, — з усмеш кай пры-
гад вае хло пец. — Ка неш не, бы ло ня звык ла. 
Але да ўся го мож на пры звы ча іц ца. І дум ка 
аб тым, што ма ла ко, якое да юць гэ тыя ка ро-
вы, я куп ляю ў кра ме, не як су па кой ва ла.

Ад нак асноў ныя аба вяз кі Паў ла звя за ны 
з кан то рай, дзе ён да па ма гае бух гал та рам, 
сак ра та рам, уста лёў вае ім но выя пра гра мы 
на кам п'ю та ры, спра буе спрас ціць іх пра цу 
пры да па мо зе сва іх ве даў.

— Ка лек тыў у нас амаль што цал кам 
скла да ец ца з жан чын. Скар дзіц ца ня ма на 
што: усе доб ра да мя не ста вяц ца і лас ка ва 
на зы ва юць Па шкам. Але ў той жа час ха це-
ла ся б, каб тут хоць хтось ці май го ўзрос ту 
быў, та ды мож на бы ло б ра зам абе даць ці 
прос та ба віць час пас ля пра цы. А так да во-
дзіц ца ся дзець до ма. На вы хад ныя, праў да, 
пры яз джа юць сяб ры, якія пра цяг ва юць ву-
чо бу ці ўлад ка ва лі ся на пра цу ў га ра дах.

Ад ным з плю соў свай го мес ца ад пра-
цоў кі па раз мер ка ван ні Па вел лі чыць не-
вя лі кую ад лег ласць да баць коў скай ха ты, 
дзе ён за раз жы ве.

— Я не зды маю жыл лё і гэ тым са мым 
эка ном лю гро шы, бо за ра бот ная пла та ў мя-
не не вя лі кая — менш за 3 міль ё ны руб лёў. 
У го ра дзе май го за роб ку ха пі ла б толь кі на 
тое, каб за пла ціць за здым ную ква тэ ру.

Але, па сло вах хлоп ца, доў га гэ та пра-
цяг вац ца не мо жа. Ма ла ды пра гра міст, ад-
пра ца ваў шы аба вяз ко выя два га ды, хут чэй 
за ўсё, бу дзе шу каць но вую пра цу з боль-
шым за роб кам, каб па чаць са ма стой нае 
жыц цё.

— Маг чы ма, па еду ў аб лас ны цэнтр, ці 
на ват у ста лі цу: там больш перс пек тыў. 
Дзяў чы ны ў мя не па куль ня ма, та му тут 
ні чо га не тры мае. Ха ця ў лю бы мо мант усё 
мо жа змя ніц ца.

Вы пуск нік Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
аграр на га ўні вер сі тэ та, а ця пер ужо аг ра-
ном СВК «Хва ец кае» Аляк сандр Ра фа ло віч 
мае ін шыя по гля ды на пра цу і жыц цё ў вёс-
цы. Ён на ра дзіў ся ў су сед нім з Вуль кай-1 
па сёл ку Па лес кім, ма ці пра цуе бух гал та рам 
у СВК, а баць ка — трак та рыс там.

— Я доб ра зна ё мы з пра цай ў по лі, ве-
даю, як да гля даць гас па дар ку, — рас каз-
вае пра ся бе хло пец. — Спе цы яль насць 
сваю вы браў не вы пад ко ва, доб ра ве даў, 
якія ўмо вы мя не ча ка юць.

Пе рад 22-га до вым аг ра но мам ста іць ня-
прос тая за да ча — кант ра ля ваць пра цу ра-
бо чых, якія па ўзрос це блі жэй да яго баць-
коў, чым да ма ла до га кі раў ні ка.

— Але праб лем са стар шым па ка лен-
нем ра бот ні каў у мя не не ўзні кае. Усе яны 
ўспры ма юць мя не сур' ёз на, пры слу хоў ва-
юц ца да па рад: усё ж дып лом аб вы шэй шай 
аду ка цыі мае пэў ную ва гу. А вось школь ні кі, 
якія пад пра цоў ва лі ў нас ле там, ста ві лі ся да 
мя не, хут чэй, як да ста рэй ша га сяб ра, а не 
на чаль ні ка, — ка жа Аляк сандр. — У цэ лым, 
мне па да ба ец ца. Пад час убор кі ўра джаю 
мой пра цоў ны дзень па чы наў ся ў сем ра ні-
цы і за кан чваў ся ў дзе вяць ве ча ра. Бы ва ла, 
на ват і паз ней. Да до му пры хо дзіў стом ле-
ны, але з па чуц цём го на ру за са мо га ся бе. 
Як-ні як ка рысць ві да воч ная: да на ступ на га 
ле та бу дзем хар ча вац ца тым, што за раз 
са бра лі.

Сваю бу ду чы ню Аляк сандр не мо жа ўя-
віць дзесь ці акра мя вёс кі, і ад' яз джаць ні ку-
ды не збі ра ец ца. Хло пец за да во ле ны сва-
ім за роб кам (ка ля 5 міль ё наў руб лёў). На 
пер шыя атры ма ныя гро шы ку піў ве ла сі пед: 
«Для вёс кі рэч не аб ход ная, і на абед мож-
на да до му з'ез дзіць». Здзейс ніў шы сваю 
пер шую ма лень кую ма ру, Аляк сандр па чаў 
збі раць гро шы на больш знач ную.

— Ха чу вы брац ца ад баць коў і на рэш це 
па чаць са ма стой нае жыц цё. На ват ха та ўжо 
ёсць, збі раю гро шы на ра монт.

Яшчэ хло пец спа дзя ец ца, што ў хут кім 
ча се су стрэ не сваю адзі ную. Але з гэ тым 
ця пер больш скла да на, чым не каль кі га-
доў та му: ра ней у вёс цы мо ладзь на дыс-
ка тэ цы зна ё мі ла ся, а сё ле та іх пе ра ста лі 
пра во дзіць. «Хлоп цаў і дзяў чат ма ла, не 
пры быт ко вы гэ ты за ня так», — тлу ма чаць 
су пра цоў ні кі сель ска га До ма куль ту ры.

Па больш бы та кіх эн ту зі яс таў у вёс ку, 
як Са ша. Мо жа, і змя ні ла ся б сі ту а цыя ў 
леп шы бок.

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка ІІІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.
Фо та аў та ра.

Ад ным з плю соў свай го мес ца 
ад пра цоў кі па раз мер ка ван ні 
Па вел лі чыць не вя лі кую ад лег ласць 
да баць коў скай ха ты, 
дзе ён за раз жы ве.

На пер шыя атры ма ныя гро шы ку піў 
ве ла сі пед: «Для вёс кі рэч не аб ход ная, 
і на абед мож на да до му з'ез дзіць».

Аляк сандр РА ФА ЛО ВІЧ.

Па вел ДАЎ ГА ВЕЧ НЫ.


