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Пяе акар дэ он
Іван За сі мо віч за няў сё мае мес ца на су свет ным кон кур се 

ба я ніс таў і акар дэ а ніс таў Trорheе Mоndіаl dе l'Ассоrdeоn 
у Фран цыі. Аб гэ тым па ве дам ляе га зе та «Янаў скі край» 
(Іва наў скі ра ён). Зай мац ца му зы кай Іван па чаў з дру го га 
кла са — пай шоў у дзі ця чую шко лу мас тац тваў г. Іва на ва, 
дзе яго ўзя лі ў клас акар дэ о на. Пас ля па сту піў у Брэсц кі 
дзяр жаў ны му зыч ны ка ледж імя Ры го ра Шыр мы, а по-
тым — у Бе ла рус кую дзяр жаў ную ака дэ мію му зы кі. Там ён 
стаў ма гіст рам. Ме сяц та му Іван ажыц ця віў ад ну доб рую 
ідэю: ён звя заў ся з кі раў ніц твам дзі ця чых школ мас тац тваў 
Іва наў ска га ра ё на і пра па на ваў пра вес ці май стар-клас для 
вуч няў: «Мне ха це ла ся, каб дзе ці на свае во чы ўба чы лі, якіх 
вы ні каў мож на да сяг нуць дзя ку ю чы што дзён най пра цы і 
на ма ган ням». Акар дэ а ніст па мя тае і сва іх пе да го гаў, якія 
да лі яму пу цёў ку ў твор часць: Ана то ля Кась я на, Дзміт рыя 
Стра ло ва, Аляк санд ра Шу ва ла ва.

Пра свой удзел у су свет ным спа бор ніц тве Іван рас каз вае 
так: «Се дзя чы ў са ма лё це, на шля ху ў Фран цыю, я ста ра ўся 
рас сла біц ца і не ду маць аб кон кур се. Пад час вы ступ лен ня 
на сцэ не су свет на га ўзроў ню, прэ зен ту ю чы жу ры свае ну ма-
ры, а гэ та Nеw Соuntrу (L. Роuntіе), Аrmstrоng (B. Thіеlе, GD 
Wеіss, J. Hеrmаn, B. Rаm) і Mіstеr Сlіftоn (R. Gаllіаnо), спаў на 
ад чуў маш та бы та го, што ад бы ва ец ца на во кал. Ра зу меў, 
якое гэ та шчас це — мець маг чы масць зай мац ца лю бі май 
спра вай і дзя ліц ца ёю з на ва коль ны мі».

Тан ца валь ны на строй
Вы пуск ні кі та ле на ві та га пе да го га Аляк санд ры Ва шчын чук 

за раз тан цу юць у за слу жа ным ка лек ты ве «Ан самбль тан-
ца, му зы кі і пес ні «Бе лыя ро сы», у Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
ака дэ міч ным му зыч ным тэ ат ры і шмат дзе яшчэ. Са ма ж 
Аляк санд ра жы ве і пра цуе ў Ма ла ры це. Ту ды яна пе ра еха ла 
пас ля Пін ска га ву чы лі шча мас тац тваў. «Ма ла ры ту я вы бра ла 
са ма, — рас ка за ла ха рэо граф га зе це «Го лас ча су». — Мне 
пра па ноў ва лі за стац ца пра ца ваць у ву чы лі шчы, у ха рэа гра-

фіч най шко ле. Ад нак не за доў га да раз мер ка ван ня я па бы ва-
ла ўпер шы ню ў Ма ла ры це. Го рад мне вель мі спа да баў ся сва-
ёй пры га жос цю і ці шы нёй. Я зра зу ме ла, што ха чу пра ца ваць 
ме на ві та тут. Усе бы лі вель мі здзіў ле ны май му вы ба ру».

За пяць га доў ха рэо граф вы ха ва ла ма ла дых тан цо раў, 
якія атры ма лі больш за 20 дып ло маў пе ра мож цаў і лаў рэ-
а таў аб лас ных, рэс пуб лі кан скіх і між на род ных кон кур саў і 
фес ты ва ляў.

Га ва ры дак лад на
Дня мі, у Су свет ны дзень ла га пе даў, сваё пра фе сій нае 

свя та ад зна ча ла і на стаў ні ца-дэ фек то лаг вы шэй шай ква-
лі фі ка цый най ка тэ го рыі яс ляў-са да №2 г. п. Ло е ва Свят-
ла на Куш нер. Яна ву чыць ма лых пра віль на вы маў ляць гу-
кі ўжо больш за дзе сяць га доў. «Га лоў нае ў на шай ра бо-
це — лю боў да дзя цей, зблі жэн не з імі ў эма цы я наль ным 
пла не, — рас каз вае Свят ла на. — Перш чым пры сту піць 
да раз мо вы з дзі цем, я імк ну ся з ім па сяб ра ваць, даць 
зра зу мець, што мне мож на да вя раць. За ня ткі ста ра юся 
пра во дзіць ці ка ва, у фор ме гуль ні, вы ка рыс тоў ваю но выя 
ме то ды кі, рас пра цоў ваю свае». Ка рэс пан дэнт «Ло еў ска га 
краю» да ве даў ся, што ла га пед вы пра боў ва ла свае на вы кі 

і до ма — на да чцэ. Ад на з лю бі мых чыс та га во рак — «Ехаў 
Грэ ка це раз ра ку...», якая да па ма гае ўпэў не на вы маў-
ляць лі та ру «р».

А баць кам да школь ні каў, якія не ўсе гу кі вы маў ля юць 
чыс та, яна дае та кую па ра ду: «Са мае прос тае і са мае важ-
нае, што мо гуць ра біць бліз кія, — гэ та раз маў ляць са сва і мі 
ма лы мі, аб мяр коў ваць з імі не толь кі ме ню дзі ця ча га сад-
ка, але і па дзеі, з'я вы на ва коль на га све ту і ўра жан ні ад іх. 
Так са ма ім вар та вы праў ляць гра ма тыч ныя па мыл кі, а не 
за мі лоў вац ца імі, са мім па каз ваць узор для фар мі ра ван ня 
пра віль най га вор кі дзі ця ці».

Гэ та не смец це
Га зе та «По лы мя» Карэліцкага раёна рас каз вае, што 

RDF-па лі ва пла ну юць вы раб ляць у Гро дзен скім ра ё не. З 
усіх цвёр дых ка му наль ных ад хо даў, якія па сту па юць на 
Гро дзен скі смец це сар та валь ны за вод, за раз зда бы ва ец ца 
пры клад на 20% дру гас най сы ра ві ны. Ас тат няя част ка ідзе 
на па ха ван не. Але яшчэ трэць ад хо даў мож на пе ра ра біць 
у RDF-па лі ва (англ. Rеfusе-dеrіvеd fuеl). Яно скла да ец ца ў 
асноў ным з плас ты ку і бія рас кла даль ных ад хо даў. Та кое па-
лі ва шы ро ка ўжы ва юць, на прык лад, на цэ мент ных за во дах. 
У тым лі ку яго мож на вы ка рыс тоў ваць для вы твор час ці цэ-
мен ту на ААТ «Крас на сель скбуд ма тэ ры я лы». Ад хо ды спа-
чат ку драб няц ца, за тым су шац ца — а ў вы ні ку мо гуць га рэць. 
У клін кер ных пе чах за во да, дзе тэм пе ра ту ра ка ля 1000 гра-
ду саў, та кое па лі ва зга рае прак тыч на цал кам і не вы лу чае 
ў ат мас фе ру шкод ных рэ чы ваў.

Но вая тэх на ло гія да зво ліць да вес ці эфек тыў насць сар-
та ван ня цвёр дых бы та вых ад хо даў да 50%. Як па ве да-
міў ге не раль ны ды рэк тар аб лас но га аб' яд нан ня жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі Алег Шаф ран скі, перс пек ты ва 
атры ман ня RDF-па лі ва мо жа мець рэ аль нае ўва саб лен не. 
Мі ніс тэр ствам жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі част ко ва 
вы дзе ле ны гро шы на на быц цё аб ста ля ван ня, ця пер трэ ба 
ства раць пра ект лі ніі.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

Я
К жы вуць сель скія 
ме ды кі, якія праб ле мы 
іх хва лю юць, чым 

ад роз ні ва ец ца іх ра бо та 
ад ра бо ты га рад скіх ка лег, 
вы свят ля ла ка рэс пан дэнт 
«Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня». 
Для гэ та га яна на кі ра ва ла ся 
ў вёс ку Мят лі чы цы 
Ла гой ска га ра ё на.

Фель чар ска-аку шэр скі пункт 
мес ціц ца ў жы ва піс ным мес цы па-
між дву ма на се ле ны мі пунк та мі — 
Мят лі чы цы і Ака ло ва. Гэ ты дых тоў-
ны пры го жы бу ды нак у вы гля дзе 
лі та ры П уз вёў у 90-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя мяс цо вы кал гас.

— Мы аб слу гоў ва ем 29 вё сак 
сель са ве та, у якіх пра жы ва юць 
1088 ча ла век, — рас ка за ла фель-
чар Воль га Пят роў ская, на якую 
ад на ча со ва ўскла дзе ны і аба вяз-
кі ма тэ ры яль на ад каз най. — Ка-
лек тыў наш не вя лі кі — участ ко вая 
аку шэр ка Алі на Ко сач, фі зі я мед-
сяст ра Га лі на Ці ха но віч, са ні тар ка 
Ган на Сі вец, ва дзі цель Ге надзь 
Шы ла. Усе вель мі ад каз ныя лю-
дзі, пра фе сі я на лы вы со ка га кла-
са, ма юць ка тэ го рыі, раз у пяць 
га доў пра хо дзяць кур сы пе ра-
пад рых тоў кі, зда юць за лі кі. Усе 
ва ло да юць ас но ва мі рэ ані ма цыі. 
Ка лек тыў у нас друж ны, уме юць і 
пра ца ваць, і ад па чы ваць.

Ня даў на Воль зе Ана то леў не 
споў ні ла ся 50 га доў. У той дзень 
яе вы клі ка лі да хво рых. І, вя-
до ма, бы ло не да свят ка ван ня. 
Але жан чы на ба чы ла, што ка ле гі 
неш та рых ту юць, та ям ні ча шэп-
чуц ца, пе ра гляд ва юц ца. І вель мі 
рас чу лі ла ся, ка лі ўсім ка лек ты вам 
яе не прос та па він ша ва лі, але ар-
га ні за ва лі кан цэрт ную пра гра му. 

«Ні ко лі не за бу ду гэ ты ду шэў ны 
па да ру нак», — ка жа мая су раз-
моў ні ца.

Але свя ты зда ра юц ца не так 
час та. У асноўным — буд ні. Бы-
вае, звяр та юц ца па да па мо гу 
два-тры па цы ен ты, а ка лі і больш 
за дзе сяць — дзень на дзень не 
пры хо дзіц ца. Най больш пры хо-
дзяць па ме раць кры вя ны ціск, 
зра біць уко лы. У фель чар ска-
аку шэр скім пунк це ёсць ста цы-
я нар нае ад дзя лен не на ча ты ры 
мес цы. Яно не пус туе. Сю ды, як 
пра ві ла, днём кла дуць па цы ен-
таў, якім ура чы Пле шча ніц кай 
паліклінікі пра пі са лі роз ныя пра-
цэ ду ры.

— Са праў ды, у нас шмат та-
кіх. Ка мусь ці па тра бу ец ца кро-
пель ні ца, ін ша му — ін' ек цыя, а 
ка мусь ці цеп ла-, элект ра-, уль-
тра гу ка выя, ла зер ныя пра цэ ду-
ры, ін га ля цыя, — кан ста туе мед-
сяст ра Га лі на Ці ха но віч. — У нас 
ёсць для гэ та га ўся не аб ход ная 
апа ра ту ра. Ды і хво рым не трэ ба 

да бі рац ца да Пле шча ніц, ча каць 
пры ёму ў чар зе. Курс пры зна ча-
на га ля чэн ня яны пра хо дзяць на 
мес цы. Вель мі зруч на.

Але, ка неш не, з ця гам ча-
су ме ды цын скае аб ста ля ван не 
ста рэе, знош ва ец ца. І мяс цо-
вым ме ды кам, вя до ма, хо чац ца 
больш но ва га, су час на га. Хоць, 
як пры зна ла ся Воль га Ана то леў-
на, апош нім ча сам ва ўста но ве 
ад бы ло ся ня ма ла ста ноў чых зру-
хаў, дзя ку ю чы да па мо зе Ла гой-
скай цэнт раль най ра ён най баль-
ні цы. Ле тась па ста ві лі бой лер для 
па да грэ ву ва ды, га ра чай ва дой 
асна шча юц ца іншыя ка бі не ты. 
За ку пі лі так са ма но выя кам п'ю-
та ры, якія за ста ло ся толь кі пад-
клю чыць. Гэ та знач на аб лег чыць 
пра цу ме ды каў, па коль кі ўся ін-
фар ма цыя на кож на га па цы ен та 
бу дзе за хоў вац ца ў элект рон ным 
ва ры ян це. У ФА Пе пра цяг ва ец ца 
ра монт па мяш кан няў за срод кі 
ра ён най ЦРБ. Шмат ужо зроб-
ле на. Аб на віў ся пры ві вач ны ка-

бі нет, які цал кам апра цоў ва ец ца 
квар ца вы мі лям па мі. Ста ма та ла-
гіч ны ка бі нет аб ста ля ва ны ўсім 
не аб ход ным. Да ста ма то ла га 
Та ма ры Ма цяй ко віч, якая пры-
яз джае ў Мят лі чы цы, заў сё ды 
шмат лю дзей. Вель мі хва ляць яе 
клі ен ты за ўваж лі выя ад но сі ны да 
кож на га і пра фе сі я на лізм.

Акра мя та го, раз у ме сяц вя дзе 
пры ём урач з су сед няй За поль-
скай ам бу ла то рыі. У Мят лі чыц кі 
ФАП на кі роў ва лі па раз мер ка-
ван ні ма ла дых спе цы я ліс таў, але 
пас ля аба вяз ко ва га тэр мі ну ад-
пра цоў кі яны з'яз джа лі. Асноў ная 
пры чы на — у ад сут нас ці жыл ля: 
да во дзі ла ся зды маць ква тэ ры. 
А адзін урач пра жы ваў у Ла гой-
ску ў ін тэр на це. Вя до ма, цяж ка 
бы ло да бі рац ца да мес ца пра цы 
за мно га кі ла мет раў на гра мад-
скім, спа да рож ным транс пар це.

Са праў ды, су час ная мо ладзь 
пры вык ла да кам форт ных умоў 
пра цы і пра жы ван ня. У сель скіх ме-
ды каў яны не та кія, як у го ра дзе.

Ба дай, са мая га лоў ная скла да-
насць для іх — на двор'е. Ма роз, 
дождж, снег — усё роў на трэ ба 
іс ці па вы клі ку: хво ры ча каць не 
бу дзе.

— Нам, вя до ма, ляг чэй, чым 
на шым ка ле гам з ін шых сель скіх 
ФА Паў — у нас ёсць ма шы на ме-
ды цын скай да па мо гі. Але зда ра-
ец ца, што не кож ны раз транс-
парт мо жа да ехаць да ад да ле най 
вёс кі. То да ро гу за мя ло, а то даж-
джом за лі ло. Да во дзіц ца браць у 
ру кі ча ма дан чык і іс ці пяш ком, — 
ка жа Воль га Пят роў ская.

— І ле ка мі, ві даць, вы горш за-
бяс пе ча ныя, чым га рад скія ме д-
уста но вы? — па ці ка ві ла ся ў Воль гі 
Ана то леў ны.

— За бяс пе ча насць прэ па ра та-
мі ў нас доб рая, усе не аб ход ныя 
атрым лі ва ем па за яў ках у ра-
ён най баль ні цы. Ёсць у нас і ап-
тэч ны кі ёск, дзе жы ха ры мо гуць 
на быць па трэб ныя ля кар ствы. 
З ра ё на што год пры яз джае флюа-
раг ра фіч ная ла ба ра то рыя. Лю дзі 
ах вот на ідуць пра ве рыць свае лёг-
кія. Між іншым, не трэ ба тра ціць 
час, ехаць спе цы яль на ў ра ён ную 
па лі клі ні ку... А ўво гу ле, ме ды цын-
скіх ра бот ні каў на ся ле па ва жа юць. 
Тым больш што нас тут доб ра ве-
да юць, ды і мы ўсіх ве да ем. 

Па жы лыя клі ен ты за хо дзяць 
не толь кі ціск па ме раць, але па-
гу та рыць па ду шах: вель мі ж 
доб рыя тут ура чы, уваж лі выя, 
заў сё ды вы слу ха юць і да па мо-
гуць.

Ме ды цын скія ра бот ні кі, як і ўсе 
лю дзі, так са ма хва рэ юць. Хто ж ім 
пры хо дзіць на да па мо гу?

— Адзін ад на му ўколь чык зро-
бім, таб лет ку да дзім — вось і ўсё 
ля чэн не, — смя юц ца мае су раз-
моў ні цы. — А ка лі сур' ёз на, то 
прак тыч на ва ўсіх нас ёсць хра-
ніч ныя за хвор ван ні. У пры ват-
нас ці, алер гія на дэз ын фі цы ру-
ю чыя срод кі. За хоў ва ем усе ме-
ры пе ра сця ро гі пры ра бо це з імі. 
І хоць яны рэ гу ляр на мя ня юц ца, 
пры вы кан не ўсё роў на ідзе.

Хут ка ў ме ды цын скіх ра бот ні-
каў, мяр кую, кло па таў пры ба віц-
ца. У ад ным кры ле ам бу ла то рыі 
раз мес ціц ца ад дзя лен не круг ла-
су тач на га пра жы ван ня для па жы-
лых лю дзей. І, вя до ма, зной дуц-
ца та кія, хто за хо ча па ме раць ціск 
або прос та па гу та рыць, ад вес ці 
ду шу.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

ХУТ КАЯ ДА ПА МО ГА

БУД НІ ВЯС КО ВА ГА ФЕЛЬ ЧА РАБУД НІ ВЯС КО ВА ГА ФЕЛЬ ЧА РА
У фель чар ска-аку шэр скі пункт па цы ен ты ідуць не толь кі ля чыц ца, але і ад вес ці ду шу
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