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— Пом ню ўсё, як быц цам яно 

ўчо ра бы ло, — не раз пры зна ваў ся 

дзя ду ля. — У тую ня дзе лю мы, 

хлоп цы з Елен кі і ва ко ліц, пай шлі 

ў Дуб ро вы (гэ та су сед няя вёс ка) на 

за ня ткі па ва ен най пад рых тоў цы. 

Там і па чу лі, што вай на па ча ла ся, 

але нам не ве ры ла ся: усё ці ха бы-

ло, ні чо га не чу ваць. Вяр ну лі ся да-

до му, ноч пе ра жы лі, а на заўт ра 

пра чну лі ся — са ма лё ты ра вуць...

Пер шы час мы до ма на гас па-

дар цы бы лі. У вой ска пры зва лі 

знач на паз ней, пасля вызвалення 

Беларусі, ра зам з бра та мі Адоль-

фам і Мі ха і лам. Прый шлі ў Ра даш-

ко віц кі ва ен ка мат, ад туль на цяг-

нік — і ў Баб руйск, у крэ пасць. 

На ву ча лі там ме ся цы са тры (жы лі 

ў ба ра ках), най перш — як трэ ба 

стра ляць, да су ро ва га жыц ця рых-

та ва лі. На два рэ, на прык лад, ма ро-

зік, а нас пры гна лі да рэч кі і за гад-

ва юць хут ка распрануц ца і лез ці ў 

ва ду. Мы: «Як гэ та? Го лы мі? Змерз-

нем...» А нам у ад каз: «А ка лі на 

фрон це спат рэ біц ца? Як вы бу дзе-

це фар сі ра ваць рэч ку?»

І по тым та кі спат рэ бі ла ся!

Пры ня лі пры ся гу і ад ра зу на 

фронт. Пры вез лі на цяг ні ку ў Поль-

шчу, у Бе ла сток, раз мер ка ва лі, 

ад пра ві лі ў лес, ка жуць — ра бі це 

зям лян кі.

Абу так у нас бла гі быў, дзі ра вы, 

але на гэ та ні хто не гля дзеў. Цэ лы-

мі дня мі хо дзіш з мок ры мі на га мі, 

ды яшчэ і на нач ідзеш у ха лод ную 

зям лян ку... Але ж ні чо га не зро біш, 

тры ва лі.

Зі му жы лі ў ле се. Пас ля ад пра-

ві лі на Кё нігс берг. Іш лі ту ды вель мі 

хут ка. Па мя таю, не як ска за лі, што 

сён ня мно га прай шлі — сем дзе сят 

кі ла мет раў...

Мне вель мі па шан ца ва ла, што 

на вай не я быў ра зам з бра там 

Адоль фам. І не толь кі ў ад ной ды-

ві зіі, але і пры ад ным ку ля мё це. Ра-

зам мы ця га лі яго: брат — ніжнюю 

част ку, я — ствол, які ва жыў ка ля 

трох дзя сят каў кі ла гра маў.

Ве ра ў Бо га яшчэ ра та ва ла. 

Свой на цель ны кры жык я ні ко лі не 

зды маў.

Але ж не як мы фар сі ра ва лі рэч-

ку Ні су, ста лі на сту паць. Адольф 

быў на вод чы кам ку ля мё та, я пад-

но сіў па тро ны. Пом ню, бя гу і ду маю: 

вось за тым уз го рач кам упа ду... 

Толь кі са браў ся і бах — па ва ліў ся, 

як ско ша ны. Му сіць, снай пер стра-

ляў. Як праз сон чую: «Ай-я-яй! 

Эдзі ка за бі лі!» Гэ та брат кры чыць.

Паз ней мне пе ра вя за лі на гу, і я 

ра зам з ін шы мі па ра не ны мі за стаў-

ся ля жаць на по лі. Уве ча ры нас 

ста лі пад бі раць, уклад ваць на ка-

лё сы. Пры вез лі ў ней кую вё сач ку, 

але па ла жы лі ча мусь ці прос та на 

зям лю, па кі ну лі на нач. Толь кі на-

заўт ра прый шлі дак та ры і ўжо вы-

ра ша лі, ка го ку ды вез ці і як ля чыць. 

Шпі та ля не бы ло. У ней кай ха це 

док тар ра біў пе ра вяз кі. Пас ля ў ца-

гель ні ля чы лі. Ра на ста ла кры ху 

за цяг вац ца, за жы ваць, і мя не вы-

пі са лі ў за па сны полк. Ту ды час ад 

ча су пры яз джа ла ма шы на — вы-

свят ля лі, хто з яко га пал ка, і за бі-

ра лі. Так я зноў тра піў у сваю ды-

ві зію, што ста я ла на мя жы з Чэ ха-

сла ва кі яй. За тым нас з Адоль фам 

ма бі лі за ва лі.

...Пас ля вай ны пра ца ваў у кал-

га се. Па мя таю, пас ля агля ду ў шпі-

та лі ад на док тар ка ска за ла: «З ва-

шым зда роў ем, Эду ард Ся мё на віч, 

трэ ба лёг кую ра бо ту шу каць, не 

для вас цяж кая фі зіч ная пра ца». 

А я толь кі за смя яў ся: «Мі лень кая, 

дзе ж вы на вёс цы лёг кую ра бо ту 

ба чы лі?»

Да пра цы, лю бой, я пры ву ча ны з 

дзя цін ства. Баць кі бы лі хле ба ро бы. 

Нас, дзя цей, ме лі вась мё ра: шэсць 

хлоп цаў і дзве дач кі. Са мы стар-

шы — Юзаф, по тым Мі ха іл, Яд ві га, 

Ван да, Адольф, я. Пас ля мя не — Ва-

люсь, а за тым яшчэ Во лісь.

Баць ка па мёр, ка лі мне бы ло 12, 

а ма лод шыя і зу сім ма лыя... На га ра-

ва лі ся... А по тым яшчэ і брат Юзя, 

які пас ля баць кі за кар міль ца за стаў-

ся, раз біў ся на та ку.

Я пры пан скай Поль шчы скон-

чыў у Пу га чах ча ты рох клас ную 

шко лу (на ву чан не пра хо дзі ла ў ха-

це, асоб на га бу дын ка не бы ло). 

По тым мя не ад пра ві лі ву чыц ца ў 

мяс тэч ка Га ра док, але пас ля смер-

ці бра та на гас па дар цы пра ца ваць 

не бы ло ка му, і ў шос ты клас я ўжо 

не пай шоў.

Усё жыц цё пра ца ваў на зям лі: то 

ў кал га се на па ля вод стве, то вар-

таў ні ком пры ко нях, то па сту хом... 

Му чы лі ся та ды, бо па шы зу сім не 

бы ло, а за тым у Елен ку пры гна лі 

яшчэ і ка роў. Ста я лі яны ў та ках, у 

ка нюш ні — ка роў нік по тым з'я віў ся, 

і я за гад чы кам фер мы стаў. Ха пі ла 

лі ха... Але ж зма гаў ся, ста ра ўся як 

най лепш, 22 га ды кі ра ваў.

На ша му па ка лен ню цяж ка жы-

ло ся: трэ ба бы ло і га ра ды бу да ваць, 

і гас па дар ку вы цяг ваць. Па мя таю, 

у На лі боц кую пу шчу па сы ла лі — 

пры зна чы лі сто ку ба мет раў ле су 

вы тра ля ваць. У нас доб ры конь 

быў. Снег, ма ра зы, а мы на бя ром 

ко ням се на, са бе — хле ба... У ле се 

жы лі, на ма ро зе на ча ва лі. Хто ко ней 

не меў, дрэ вы рэ за лі. Бяр вен ні па 

рэ чцы сплаў ля лі.

І та ды, да лі бог, не гля дзе лі, хто 

там фран та вік, хто не. Ад ра зу пас ля 

вай ны ба бы на ват ка за лі: хто ва я-

ваў — той пра паў, за гі нуў, а вы, мо-

жа, і по ра ху не ню ха лі. Але я шка-

да ваў гэ тых жан чын, бо лі ха ім 

шмат да ста ла ся, мно гія па ўда ве лі, 

цяг ну лі дзя цей, гас па дар ку. Я ім па-

доб ра му ка заў: «Дур ні цы, каб усіх 

па бі лі — дык тут нем цы бы лі б... 

Ды і па ду май це — ка сой ко сяць, і 

тое ней кая тра ві на за ста нец ца. Так-

са ма і на вай не»...

Але што ка заць: па бі лі ў нас 

мно га — і му жы коў, і хлоп цаў...

Да рэ ва лю цыі ў Елен цы 60 хат 

бы ло. Пры Поль шчы па ра бі лі ху та-

ры, і вёс ка амаль знік ла: толь кі сем 

два роў за ста ло ся, і адзін з іх — 

наш.

Пас ля вай ны та ла кой шко лу 

збу да ва лі.

Тут я і ажа ніў ся ў 47-м, не ў леп-

шы час. Ма рыю пры сва та лі, ска за лі, 

што ёсць ха ро шая дзяў чы на, швач-

ка. Я ўба чыў, што яна пры го жая, 

пра ца ві тая. Ста лі мы з ёй ра зам ха-

дзіць да кас цё ла ў Дуб ро вы...

Спа чат ку жы лі з ёй у до ме ма ці, 

ста лі па ма лу бу да вацца. У сваю 

ха ту за ся лі лі ся, ка лі там яшчэ і пад-

ло гі не бы ло, — глі най вы бі лі. Так і 

жы лі, усё па ці ху зра бі лі, тра іх дзя-

цей на но гі па ста ві лі... Ма рыя пра-

ца ва ла да яр кай, вель мі доб ра шы-

ла: су кен кі, спад ні цы, гар ні ту ры 

ра бі ла ўся му на ва кол лю. Дзеў кі, 

ма ла дзі цы аж ві шча лі ад яе фа со-

наў! Да та го ж яна і пя вун ня бы ла. 

Ха дзі лі мы на ве ча ры ны, тан ца ва-

лі і поль ку, і кра ка вяк, а най бо лей 

лю бі лі вальс...

Ра ней на Дуб роў скі сель са вет 

бы ло 47 ве тэ ра наў, збі ра лі ся кож-

ны год на 9 Мая. А ця пер ужо ні ко-

га з ма іх сяб роў не за ста ло ся. 

Толь кі я і ад на пар ты зан ка ў су сед-

няй вёс цы.

***
...З пры го жым юбі ле ем, ста год-

дзем, май го дзя ду лю пры яз джа ла 

він ша ваць кі раў ніц тва Алях но віц-

ка га сель вы кан ка ма, тэ ры та ры-

яль на га цэнт ра са цабс лу гоў ван ня, 

праф са юз най і ве тэ ран скай ар га-

ні за цый, на стаў ні кі і, вя до ма ж, 

нашчад кі! 

Уве ча ры ў го нар юбі ля ра быў 

са лют у сто зал паў, які стаў са-

праўд най па дзе яй для не вя ліч кай 

вё сач кі і яе жы ха роў.

Іры на ЛАП ЦЁ НАК, унуч ка і 

(гэ та дзя ку ю чы дзе ду з ба бу ляй) 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, 

да цэнт, ды рэк тар Ін сты ту та па-

вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра-

пад рых тоў кі кад раў Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль-

ту ры і мас тац тваў.

г. Мінск.

...Не вам ка заць: для та-

го каб па сту піць у мед-

 ін сты тут, трэ ба дас ка на-

ла вы ву чыць хі мію з бія-

ло гі яй.

Дзе ся ці год дзя мі я вы кла-

да ла ў шко ле гэ тыя прад ме-

ты, пом ню вель мі мно гіх вуч-

няў, але ж асоб ных, зда ец ца, 

най больш. Ан тон Ла та ноў скі, 

на прык лад, праг на ла віў ці не 

кож нае сло ва, вы кон ваў са-

мыя скла да ныя за дан ні, шмат 

зай маў ся са ма стой на... І вось, 

пом ню, тэ ле фон ны зва нок яго 

баць кі: Ан тон па сту піў!

На ват я та ды бы ла на сё-

мым не бе ад шчас ця! Што ўжо 

ка заць пра сту дэн та!

З ча сам ён па спя хо ва 

скон чыў ме ды цын скі ін сты-

тут, ін тэр на ту ру і спраў дзіў-

та кі сваю ма ру: стаў хі рур гам, 

дзе сяць га доў пра цуе ўжо ў 

на шай Глы боц кай ра ён най 

баль ні цы і за ста ец ца та кі ж 

уваж лі вы да лю дзей, уед лі вы 

да ве даў ды ста ран ны 

да пра цы.

Мно гія ў рай цэнт ры ве да юць 

Ан то на Аляк санд ра ві ча, шчы ра 

па ва жа юць і яго, і яго ных ка лег 

Аляк санд ра Яў ге на ві ча Смоль-

ска га і Аляк сея Ле а ні да ві ча Ка-

бу ша — спе цы я ліс таў з ба га-

тым пра фе сій ным до све дам.

І вось што ці ка ва: не як я 

тра пі ла ў аб лас ную баль ні цу, 

па пра сі ла ся на апе ра цыю да 

ад на го хі рур га, але ён ад мо-

віў ся, бо гэ та, маў ляў, не яго-

ны про філь: ён ро біць ін шыя 

апе ра цыі.

На шы ж хі рур гі не дзе ляць 

іх на «свае» і «не чыя» — яны 

днём і ноч чу ра ту юць лю дзей, 

пра цу юць по плеч, за што 

яшчэ раз хо чац ца ска заць ім: 

«Дзя куй!»

Зоя На ва ен ка, 

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

КАБ ПОМ НІ ЛІ...
Аф ган ская вай на — свое асаб лі вая ста рон ка на шай гіс то рыі, 

на пі са ная кры вёй вай скоў цаў, слязь мі і го рам іх род ных. 

На кар це Бе ла ру сі амаль не зной дзец ца мяс цін, ура джэн-

цы якіх не ўва хо дзі лі б у склад так зва на га аб ме жа ва на га 

кан тын ген ту...

Ад га рэл кі ро зум мел кі?
Не як раз еду я ў аў то бу се. На ро ду не ска заць, каб 

шмат, але мес цы ўсе за ня тыя. А ў пра хо дзе п'я ны ста-

іць — ледзь на на гах тры ма ец ца. Ва ўся кім ра зе, кан-

дук тар прос та не ве дае, як яго абы сці.

П'я ны гэ тую не ра шу часць ра зу мее па-свой му.

— Ад крый це люк, — за гад вае кан дук та ру, — а то 

вель мі го ра ча.

— Гэ та ава рый ны. Ба чы це, — жан чы на па каз вае 

паль цам уверх, — так і на пі са на: ад кры ва ец ца ў час 

ава рый.

— Ага, зна чыць, та кі ад кры ва ец ца?! — на стой вае 

п'я ны.

— Дык я ж ка жу: у час ава рый, па жа раў...

— Та ды ад чы няй це: у мя не ўнут ры ўсё га рыць!..

— Бач, ты — п'я ны, — з па ва гай пра маў ляе муж чы на, 

што ся дзіць по бач са мной, — але ро зум не стра ціў.

На тал ля Шас та ко ва,

г. Го мель.

СТО ЗАЛ ПАЎ СА ЛЮ ТУ 
Ў ГО НАР ВЕ ТЭ РА НА!

Дзя куй!Дзя куй! НА ШЫ, ГЛЫ БОЦ КІЯ!

Смех сме хамСмех сме хам

«Вай на» 
ў ма лод шай гру пе

...У той дзень уну ка з сад ка за бі ра ла я. Прый шла, 

за зір ну ла ў па кой — ма ло га ні дзе не ві даць. Не ві даць 

і вы ха ва цель кі, каб спы тац ца, дзе ён... Праў да, у цэнт ры 

па коя — дзі ця чы на тоўп. І за ня ты ён, мяр ку ю чы па са-

гну тых, на пру жа ных спі нах, не чым вель мі сур' ёз ным.

— Ня сі це бін ты! — да но сіц ца ад туль.

— Сяст ра, скаль пель!

На ват ных на гах кі да ю ся ту ды, пра ціс ка ю ся па між 

дзець мі ў цэнтр на тоў пу і ба чу, што там, на пад ло зе (ру-

кі рас кі ну ты, во чы за плю шча ны) ля жыць наш хлоп чык!

— Гэ та яны ў вай ну пяць хві лін гу ля лі, — ці ха з-за 

спі ны пад каз вае вы ха ва цель ка. — А ця пер во, ле чаць 

па ра не ных.

Аляк сандр Яў ге на віч СМОЛЬ СКІ, Аляк сей Ле а ні да віч КА БУШ, 
Ан тон Аляк санд ра віч ЛА ТА НОЎ СКІ.

Ва я ва лі ў Аф га ні ста не і дзе-

сяць хлоп цаў з вёс кі Два рэц ды 

ва ко ліц: Юрый Бе лят ка, Вік тар 

Бут ке віч, Ана толь і Юрый Губ ко, 

Аляк сандр і Ге надзь Жы лін скія, 

Ва ле рый Іваш ка, Сяр гей Ся-

маш ка, Ула дзі мір і Дзміт рый Ла-

зо ві кі. Апош ні з іх, ура джэ нец 

вёс кі Ма лая Па лон ка, за пра яў-

ле ныя муж насць і ад ва гу (на 

вя лі кі жаль, па смя рот на) уз на-

га ро джа ны ор дэ нам Чыр во най 

Зор кі. Яго імя но сіць пі я нер ская 

дру жы на шко лы, сё ле та ў рам-

ках пра ек та «Без пра ва на за-

быц цё» збі ра юц ца ма тэ ры я лы 

для ства рэн ня му зей на га па коя, 

для пад рых тоў кі кні гі пра во і наў-

ін тэр на цы я на ліс таў Дзят лаў-

шчы ны. Ва лан цё ры со чаць за 

па рад кам на ма гі лах Дзміт рыя 

Ла зо ві ка і Юрыя Бе лят кі, што-

год да дня па мя ці во і наў-ін тэр-

на цы я на ліс таў у шко ле пра во-

дзіц ца ад кры ты тур нір па ва лей-

бо ле...

На пры кла дзе ге ра із му ста-

рэй шых вы хоў ва ец ца па тры я-

тызм ма ла дых.

Сяр гей Кас ко,

кі раў нік школь на га 

гіс то ры ка-края знаў ча га 

му зея,

Дзят лаў скі ра ён.

Ча ла век на зям ліЧа ла век на зям лі

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.
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Яшчэ адзін важ ны ас пект — вы яў лен не ства-

ла вых ра ка вых кле так.

— Гэ та ад на з раз на від нас цяў цыр ку лю ю чых 

пух лін ных кле так. Але яна мае больш агрэ сіў ны 

па тэн цы ял да рос ту. Мы за вяр ша ем та кое да-

сле да ван не, і да кан ца бя гу ча га го да з'я віц ца 

ін струк цыя па вы ка ры стан ні гэ та га ме та ду, — 

рас ка заў Анд рэй Ган ча роў.

Кі раў нік ін сты ту та так са ма па ве да міў, што ў 

пра цэ се рас пра цоў кі зна хо дзяц ца спе цы яль ны 

чып і пры ла да для счыт ван ня ін фар ма цыі, якія 

да зво ляць вы яў ляць ра ка выя клет кі пры зла-

якас ных за хвор ван нях кры ві. Гэ та штось ці нак-

шталт глю ко мет ра.

— На не вя лі кую плас цін ку на но сіц ца кроп ля 

кры ві. Гэ ты чып устаў ля ец ца ў пры ла ду для счыт-

ван ня вы ні каў. Та кі ме тад па ды хо дзіць для ды-

яг нос ты кі ге маб лас то заў — зла я кас ных за хвор-

ван няў кры ві.

Су мес на з Ві цеб скім дзяр жаў ным ме ды цын-

скім уні вер сі тэ там Ін сты тут бія фі зі кі і кле тач най 

ін жы не рыі пра цуе над вы яў лен нем спе цы фіч ных 

мік раРНК для ды яг нос ты кі ан ка зах вор ван няў.

— Мік раРНК з'яў ля юц ца ў кры ві ў пра цэ се 

рас па ду пух лін ных кле так. Яны спе цы фіч ныя для 

шэ ра гу за хвор ван няў — у пры ват нас ці, ра ку ма-

лоч най і пад страў ні ка вай за лоз. Ня даў на кар па-

ра цыя Tоshіbа рас пра ца ва ла пры бор, які да зва-

ляе ця гам не каль кіх га дзін ажыц ця віць ды яг нос-

ты ку 13 за хвор ван няў. Штось ці па доб нае мы 

рас пра цоў ва ем у Бе ла ру сі, — рас ка заў Анд рэй 

Ган ча роў.

Уз ро вень за пу шча нас ці — 
амаль 20 %

Ды яг нос ты ка ан ка ла гіч ных хва роб на ран-

ніх ста ды ях ады гры вае вы зна чаль ную ро лю, 

бо ад гэ та га за ле жыць і аб' ём, і вы нік ля чэн ня. 

На жаль, за хва раль насць на рак з го ду ў год 

расце.

— За апош нія 10 га доў яна па вя лі чы ла ся ў 

тры ра зы. Ле тась у Мін ску бы ло вы яў ле на больш 

за 11 ты сяч но вых вы пад каў ра ку, у краі не — 

больш за 52,5 ты ся чы, — ад зна чыў 

га лоў ны ўрач Мінск ага га рад ско га клі ніч на га 

ан ка ла гіч на га дыс пан се ра Вік тар КАНДРАТО-

ВІЧ. — Пры гэ тым у па ло ве вы пад каў ан кас мя-

рот нас ці пры чы най з'яў ля ец ца за пу шча насць і 

поз ні зва рот па ме ды цын скую да па мо гу. Асаб-

лі ва за сму чае сі ту а цыя з ві зу аль ны мі ла ка лі за-

цы я мі пух лін. Ка ля 70 % пух лін ро та і глот кі вы-

яў ля ец ца на 3-4-й ста ды ях. За пу шча насць ра ку 

ма лоч най за ло зы скла дае 24 %. Агуль ны ўзро-

вень за пу шча нас ці ра ку ўсіх ла ка лі за цый — 

амаль 20 %.

Вік тар Кан дра то віч пад крэс ліў, што ў Бе ла ру-

сі дзей ні ча юць пра гра мы скры нін гу па ча ты рох 

ла ка лі за цы ях: ра ку пра ста ты, ма лоч най за ло зы, 

ко ла рэк таль на га ра ку і ра ку шый кі мат кі. Гэ тыя 

пух лі ны ўва хо дзяць у пе ра лік ся мі са мых рас паў-
сю джа ных ра каў-за бой цаў (ра зам з ра кам лёг-

ка га, страў ні ка і по лас ці рота).

— Ва ўсім све це пра пра ца ва ны і пра па ну юц-

ца на ступ ныя скры нін га выя пра гра мы. Для вы-

яў лен ня ра ку ма лоч най за ло зы — ма ма гра фія, 

ра ку пра ста ты — ана ліз кры ві на ПСА, ко ла рэк-

таль на га ра ку — ана ліз ка лу на сха ва ную кроў. 

З 2016 го да мы па ча лі ўка ра няць гэ тыя пра гра мы 

ў Бе ла ру сі, — рас каз вае ўрач-ан ко лаг РНПЦ 

ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя М. М. 

Аляк санд ра ва Але на ХА РЭ ВІЧ. — З го да ў год 

коль касць лю дзей, якіх ахоп лі ва юць гэ тыя пра-

гра мы, па вя ліч ва ец ца. Пад час та кіх тэс таў па-

каз чык вы яў лен ня ра ку на ран ніх ста ды ях вель-

мі вы со кі — 84,3 %, а па ра ку ма лоч най за ло зы 

на ват 91 %, што свед чыць пра эфек тыў насць 

пра грам. Пры гэ тым на ран няй ста дыі аб' ём ля-

чэн ня іс тот на ска ра ча ец ца, на прык лад, пры 0-й 

ці 1-й ста дыі ра ку ма лоч най за ло зы мож на абы-

сці ся толь кі хі рур гіч ным ля чэн нем, што ста ноў ча 

ўплы вае ў тым лі ку і на эма цы я наль ны стан па-

цы ен та.

Спе цы я ліст на га да ла, што пя ці га до вая вы жы-

ва льнасць так са ма за ле жыць ад ста дыі хва ро бы. 

Ка лі з 0-1-й ста ды ямі ра ку ма лоч най зало зы вы-

жы вае 95—96 % жан чын, то з 4-й пяці га до вы 

па рог пе ра адоль вае 12—13 %.

Акра мя трох на зва ных ла ка лі за цый, рас пра ца-

ва на і пра гра ма скры нін гу ра ку шый кі мат кі — так 

зва ная вад ка сная цы та ло гія. Яе пі лот ны пра ект 

рэа лі зу ец ца ця пер у РНПЦ ан ка ло гіі, і ў най блі жэй-

шы час яго пла ну юць ука ра ніць у прак ты ку.

Вы со кая эфек тыў насць 
скры нін га вых пра грам

Пра вы ні кі скры нін га вых пра грам у Мін ску 

рас ка заў за гад чык ар га ні за цый на-ме та дыч-

на га ад дзе ла Мінск ага га рад ско га клі ніч на га 

ан ка ла гіч на га дыс пан се ра Вя ча слаў 

СІЛЬЧАНКА. Пра гра ма скры нін гу ра ку ма лоч-

най за ло зы дзей ні ча ла на ба зе 34-й Цэнт раль най 

ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі Са вец ка га ра ё на 

Мін ска. У зо не яе ахо пу пра жы вае 5911 жан чын 

ва ўзрос це ад 50 да 69 га доў — гэ та так зва ная 

мэ та вая гру па. Пад час пра гра мы аб сле да ван не 

па ка за ла, што 1407 жан чын не ўва хо дзяць у гру-

пу ры зы кі. Амаль сем дзя сят каў жан чын бы лі 

на кі ра ва ны на рэнт ге на ла гіч ныя да аб сле да ван-

ні, 1661 жан чы не з даб ра якас ны мі ўтва рэн ня мі 

па тра бу ец ца ды на міч нае на зі ран не. Вы яў ле на 

пяць вы пад каў ра ку.

Пра гра ма па скры нін гу ра ку пра ста ты дзей-

ні ча ла ў Мін ску на ба зе па лі клі нік Пер ша май ска-

га, Са вец ка га і За вод ска га ра ё наў. Яе мэ та вая 

аў ды то рыя — 50—69-га до выя муж чы ны. Бы ло 

аб сле да ва на 43 607 ча ла век. Вы яў ле на 157 вы-

пад каў ра ку, у тым лі ку 117 на 1-2-й ста ды ях.

У пра гра ме скры нін гу ко ла рэк таль на га ра ку 

бы лі за дзей ні ча ны 45—60-га до выя мед ра бот ні-

кі. Пры вы ба ры та кой мэ та вай аў ды то рыі ўліч ва-

ла ся да ступ насць ме та даў скры нін гу па мес цы 

ра бо ты, да та го ж мер ка ва ла ся, што гэ та са мая 

асэн са ва ная гру па на сель ніц тва. Бы ло вы ка на на 

294 ка ла нас ка піі і 5 ты сяч FІT-тэс таў (ана ліз ка-

лу на сха ва ную кроў). Вы яў ле на тры вы пад кі 

ра ку і 143 вы пад кі па лі паў, якія ў на ступ ныя 

5-7 га доў мо гуць пе ра рас ці ў зла я кас ныя но ва-

ўтва рэн ні. Праў да, як ад зна чыў Вік тар Кан дра-

то віч, толь кі 35 % ад мер ка ва на га кан тын ген ту 

прый шлі на скрынінг.

Для па раў на ння Вя ча слаў Сіль чан ка пры вёў 

звест кі па агуль ным вы яў лен ні (у тым лі ку і поз-

нім) і смя рот нас ці ад ра ку гэ тых ла ка лі за цый у 

Мін ску. Ле тась у ста лі цы вы яў ле на 1080 вы пад-

каў ра ку ма лоч най за ло зы, 272 па цы ент кі па мер-

лі. Су ад но сі ны смя рот нас ці да за хва раль нас ці 

скла да юць 25,2 %, ад на га до вая ля таль насць 

(ка лі па цы ент ка па мі рае ця гам го да з мо ман ту 

вы яў лен ня пух лі ны) — 4,6 %. На рак пра ста ты 

ле тась за хва рэ ла 1006 мін чан, 192 з іх па мер лі. 

Су ад но сі ны смя рот нас ці да за хва раль нас ці скла-

лі 19,1 %, ад на га до вая ля таль насць — 4,8 %. 

Ко ла рэк таль ны рак ле тась вы яў ле ны ў 1103 па-

цы ен таў, з іх 520 па мер лі. Су ад но сі ны смя рот-

нас ці да за хва раль нас ці скла лі 47,1 %, па мер ла 

ця гам пер ша га го да з мо ман ту вы яў лен ня хва-

ро бы 23,9 % па цы ен таў. На рак шый кі мат кі ле-

тась за хва рэ ла 169 мін ча нак, з іх 57 па мер лі. 

Су ад но сі ны смя рот нас ці да за хва раль нас ці скла-

да юць 33,7 %, ад на га до вая ля таль насць — 

18,5 %.

— Скры нін га выя пра гра мы, якія мы ўка ра ня-

ем, да зва ля юць ска ра ціць смя рот насць ад ра ку 

і ін ва лі ды за цыю, пра ду хі ліць пе рад пух лін ныя за-

хвор ван ні, якія пры вод зяць да ра ку, па леп шыць 

якасць жыц ця і яго пра цяг ласць. Акра мя гэ та га, 

дзя ку ю чы ім мож на зні зіць коль касць за трат на 

ля чэн не ад на го па цы ен та. Комп лекс ме ды цын-

скіх, са цы яль ных і эка на міч ных ас пек таў свед-

чыць пра вы со кую эфек тыў насць гэ тых пра-

грам, — рэ зю ма ваў Вя ча слаў Сіль чан ка.

ЧЫМ РАНЕЙ, 
ТЫМ ЛЕПШ

Тэм пе ра ту ра нар маль ная, 
тэс ты ад моў ныя

Трое па цы ен таў вы ле ча ны ад ка ра на ві ру са

Па вы ні ках мі ну ла га го да 

амаль у 10 % бе ла ру саў, а гэ-

та ка ля міль ё на ча ла век, вы яў-

ле ны эн да крын ныя па та ло гіі. 

На пер шым мес цы ў гэ тым спі-

се цук ро вы дыя бет, пры чым 

дру го га ты пу. Вя лі кую част ку 

зай мае па та ло гія шчы та па доб-

най за ло зы.

— У Бе ла ру сі за фік са ва на 370 

ты сяч вы пад каў цук ро ва га дыя бе ту, 

пры чым 335 ты сяч пры па дае на 

дыя бет дру го га ты пу, і да 400 ты сяч 

вы пад каў па та ло гій шчы та па доб най 

за ло зы. Ас тат нія 150 ты сяч вы пад-

каў ад но сяц ца да ін шых эн да крын-

ных па та ло гій, — рас ка за ла га лоў-
ны ўрач Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
ме ды цын скай рэ абі лі та цыі і баль-
не а ля чэн ня На тал ля КАР ЛО ВІЧ.

Яна ад зна чы ла, што эн да крын-

ныя па та ло гіі мож на па дзя ліць на 

дзве ка тэ го рыі. У вы пад ку пер ша-

снай па та ло гіі, да якой ёсць ге не-

тыч ная схіль насць, пра во дзіць пра-

фі лак ты ку край не скла да на і на ват 

не маг чы ма (на прык лад, дыя бет 

пер ша га ты пу, па та ло гіі шчы та па-

доб най за ло зы). Раз віц цё дру гас-

ных (ся род іх дыя бет дру го га ты пу) 

мож на спы ніць пры да па мо зе пра-

фі лак тыч ных мер і зда ро ва га ладу 

жыц ця.

ПЕР ШЫЯ Ў СВЕ ЦЕ
Бе ла рус кія хі рур гі пе ра са дзі лі ныр ку 

ра зам з уста ноў кай ках ляр на га ім план та та

Як па ве да мі ла прэс-сак ра тар 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Юлія БА РА ДУН, у сту дэн та з 

Іра на атры ма ны трэ ці ад моў ны 

вы нік тэс та. У двух па цы ен таў, 

з які мі ён бліз ка кан так та ваў, 

на сён ня так са ма атры ма ны 

ад моў ныя тэс ты.

— На гэ тым тыд ні пас ля за вяр-

шэн ня ме ра пры ем стваў ла ба ра-

тор на га і клі ніч на га кант ро лю ўсе 

тры па цы ен ты бу дуць вы пі са ны са 

ста цы я на ра, — за пэў ні ла Юлія

Ба ра дун.

Стан ас тат ніх па цы ен таў, у якіх 

быў ды яг нас та ва ны COVІD-19, зда-

валь ня ю чы. Тэм пе ра ту ра нар маль-

ная, пра вод зяц ца ла ба ра тор ны 

кант роль і ме ра пры ем ствы ме ды-

цын ска га на зі ран ня.

Што да ты чыц ца тых, хто ад но-

сіц ца да кан так таў пер ша га ўзроў-

ню па цы ен таў, якія вяр ну лі ся з Іта-

ліі, — у якіх у вы хад ныя прый шлі 

тры іх ста ноў чыя тэс ты — то на сён-

ня вы ні кі ана лі заў на на яў насць 

РНК ка ра на ві ру са па цвер дзі лі ся.

— Гэ тыя па цы ен ты ад чу ва юць 

ся бе зда валь ня ю ча, тэм пе ра ту ра 

нар маль ная, скар гаў ня ма. Прэ вен-

тыў ная іх іза ля цыя і адэ кват нае ме-

ды цын скае су пра ва джэн не да зво-

лі лі не да пус ціць да лей ша га раз віц-

ця хва ро бы і яе рас паў сюдж ван-

ня, — пад крэс лі ла прэс-сак ра тар.

Цук ро вы дыя бет 
мож на пра ду хі ліць

У Бе ла ру сі ўпер шы ню 

ў су свет най прак ты цы 

пра ве дзе на сі муль тант ная 

(су мес ная) апе ра цыя — 

23-га до вай дзяў чы не 

ад на ча со ва транс план та ва лі 

ныр ку і ках ляр ны ім план тат.

Бры га да амаль з 30 спе цы я ліс-

таў Мінск ага на ву ко ва-прак тыч на-

га цэнт ра хі рур гіі, транс план та ло-

гіі і ге ма та ло гіі на ча ле з на мес ні-

кам ды рэк та ра Але гам Ка ла чы кам 

і РНПЦ слы ху на ча ле з Ма ры най 

Пя соц кай шэсць га дзін пра во дзі лі 

апе ра цыю. Скла да насць бы ла ў 

тым, што ў дзяў чы ны ды яг нас та-

ва на пер ша сна я імун ная трам ба-

цы та пе нія, якая не да зво лі ла б 

зра біць дру гую апе ра цыю. Бе ла-

рус кія хі рур гі пер шыя ў све це вы-

ка на лі ўмя шан не, якое да зво лі ла 

дзяў чы не не вы бі раць па між слы-

хам і зда роў ем ны рак.

Мой дзя ду ля Эду ард Ся мё на віч Дзяў го жы ве ў вёс цы Елен ка Ма-

ла дзе чан ска га ра ё на. Ён ва я ваў на 1-м Бе ла рус кім фрон це пад 

ка ман да ван нем мар ша ла Ра ка соў ска га, у скла дзе 32-га пя хот на га 

пал ка прай шоў шлях Бе ла сток—Вар ша ва—Кё нігс берг, уз на га ро-

джа ны ор дэ на мі Ай чын най вай ны 2-й сту пе ні і Чыр во най Зор кі, 

дзя сят ка мі ме да лёў.

Ня гле дзя чы на ўзрост (а дзя ду лі ні мно га ні ма ла сто!), ён 

ня стом ны апа вя даль нік і ці ка вы су раз моў ца. З ім мож на па га-

ва рыць на са мыя роз ныя тэ мы, ад нак пер шая і га лоў ная для 

яго — вай на.

Што-ні што з яго ўспа мі наў ад кры ла для мя не но выя ці ка выя 

фак ты, пад ра бяз нас ці з гіс то рыі на ша га ро ду і рэа лій ча су.


