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За сце раг чы па цы ен таў 
ад не бяс пе кі

У па чат ку кра са ві ка Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя ад па вед ным за га дам 

ад мя ні ла ака зан не пла на вай ста ма-

та ла гіч най да па мо гі, па кі нуў шы толь-

кі эк стран ную. А ў пер шай па ло ве 

мая ўсе ста ма та ла гіч ныя ад дзя лен ні 

і па лі клі ні кі кра і ны па этап на ад на ві-

лі сваю дзей насць. Ця пер зу бы зноў 

мож на ад бель ваць, ля чыць, вы да-

ляць і ста віць ім план ты.

— У кра са ві ку мы не рэ ка мен да-

ва лі пра во дзіць пла на вае ля чэн не 

і пра тэ за ван не, каб за сце раг чы ад 

не бяс пе кі ў пер шую чар гу на шых па-

цы ен таў, — ка мен туе Анд рэй Мац-

ве еў. — Ця пер пры на леж ных ме рах 

бяс пе кі, най перш ма сач ным рэ жы ме, 

ін ды ві ду аль най ахо ве, мож на пра во-

дзіць ста ма та ла гіч нае ля чэн не.

На ўва хо дзе ва ўсіх ста ма та ла гіч-

ных уста но вах пра во дзіц ца тэр ма-

мет рыя. Ка лі па цы ент не мае скар гаў 

на рэ спі ра тор ныя сімп то мы, то мож-

на іс ці на пры ём да ўра ча. Ка лі тэм-

пе ра ту ра па вы ша ная — 37,2— 37,5 

гра ду са, у па цы ен та вы свят ля юць яе 

пры чы ну.

— Ёсць два ва ры ян ты. Тэм пе ра-

ту ра мо жа быць звя за на з вост рым 

ста ма та ла гіч ным за хвор ван нем — 

пе ры яс ты там (па прос ту флю сам з ха-

рак тэр ным апу хан нем дзяс ны і моц-

ным бо лем, — «Зв.»). Тут не аб ход ная 

ста ма та ла гіч ная да па мо га. Па цы ент 

праз асоб ны ўва ход на кі роў ва ец ца ў 

хі рур гіч ны ка бі нет, і док тар у срод ках 

ахо вы па вы ша на га дзе ян ня — ад на-

ра зо вы кас цюм, мас ка, шчы ток — 

аказ вае ста ма та ла гіч ную да па мо-

гу, — рас каз вае Анд рэй Мац ве еў.

Да рэ чы, та кое раз ме жа ван не па-

цы ен таў і за бес пя чэн не ме ды каў усі-

мі ахоў ны мі срод ка мі ар га ні за ва на 

ва ўсіх ста ма та ла гіч ных ад дзя лен нях 

кра і ны. Ка лі ж аб' ек тыў най кар ці ны 

вост ра га ста ма та ла гіч на га за хвор-

ван ня ў па цы ен та з па вы ша най тэм-

пе ра ту рай ня ма, то яго на кі роў ва юць 

у тэ ры та ры яль ную па лі клі ні ку па мес-

цы жы хар ства.

Па цы ен там з ка ра на ві рус най ін-

фек цы яй пры не аб ход нас ці так са ма 

аказ ва ец ца ста ма та ла гіч ная да па-

мо га. Урач-ста ма то лаг уклю ча ец ца 

ў склад вы яз ной бры га ды і та кім чы-

нам на вед вае па цы ен та, або хво ра-

га ад во зяць у ста цы я нар, дзе ёсць 

ста ма та ла гіч ны ка бі нет.

— Ва ўсіх рэ гі ё нах гэ та ар га ні за ва-

на па-свой му, але ў лю бым вы пад ку 

па цы ен ты з COVІD-19 атрым лі ва юць 

ста ма та ла гіч ную да па мо гу. Сіс тэ ма 

ство ра на, і хворыя не аказ ва юц ца 

за бор там, — пад крэс лі вае су раз-

моў ца.

Ён ад зна чае, што мно гія і са мі сён-

ня ста ра юц ца па збя гаць не аба вяз ко-

вых кан так таў, ад клад ва юць па ход 

да ўра ча да больш спры яль ных ча-

соў, та му і аб' ём ака зан ня ста ма та-

ла гіч най да па мо гі змен шыў ся.

Ла зер, уль тра гук 
і ства ла выя клет кі

Сён ня ста ма то ла гі ма юць са мыя 

су час ныя тэх на ло гіі і аб ста ля ван не, 

якія нель га бы ло ўя віць са бе яшчэ 

не каль кі дзе ся ці год дзяў і на ват га-

доў та му.

— Ка лі ка заць аб па ра дан та ло-

гіі, то гэ та, на прык лад, пры мя нен не 

апа ра та Vector. Ён вы ка рыс тоў ва-

ец ца пры за хвор ван нях пе ры я дон-

ту (за па лен чыя хва ро бы тка нак, якія 

акру жа юць зуб, су пра ва джа юц ца 

кро ва та чы вас цю і за па лен нем дзяс-

ны. — «Зв.»). Гэ тыя за хвор ван ні мо-

гуць пры во дзіць да рэ цэ сіі дзяс ны 

і на ват стра ты зу боў. Ра ней та кім 

па цы ен там пра па ноў ва ла ся ў асноў-

ным хі рур гіч нае ля чэн не. Vector да-

зва ляе ад дзя ліць ко рань зу ба ад 

слі зіс тай, бе раж лі ва па зба віц ца ад 

бак тэ рый, цвёр да га і мяк ка га на лё-

ту, па леп шыць кро ва за бес пя чэн не. 

Так са ма апа рат вы ка рыс тоў ва ец ца 

для ўльтра гу ка вой па лі роў кі і чыст кі 

зу боў, — рас каз вае су раз моў ца.

Ця пер у ста ма та ло гіі шы ро кае 

пры мя нен не атры ма лі ла зер ныя тэх-

на ло гіі.

— Ра ней ла зер імк ну лі ся вы ка-

рыс тоў ваць на цвёр дых ткан ках зу-

ба, але гэ ты кі ру нак не атры маў шы-

ро ка га раз віц ця. Ця пер мы пра цу ем 

ге лій-не она вым ла зе рам (у на шай 

клі ні цы два та кія апа ра ты), які да зва-

ляе пра вес ці хі рур гіч нае ля чэн не, у 

пры ват нас ці, зра біць менш траў ма-

тыч ны раз рэз. Ці пры пя чы слі зіс тую, 

каб зняць за па лен не пры роз ных за-

хвор ван нях. Вы ка ры стан не ла зе ра 

спры яе хут чэй ша му за жыў лен ню як 

пры хі рур гіч ным ля чэн ні, так і пры 

за па лен чых рэ ак цы ях. На ват пры 

ба наль ным гер пе се пас ля апра мень-

 ван ня ла зе рам два-тры ра зы на па-

ло ву ска ра ча ец ца час ля чэн ня, — 

тлу ма чыць ста ма то лаг.

Пры ім план та цыі іс тот на аб ляг-

чае пра цу хі рур га фі зі я дыс пен сер. 

Ён прымяняецца пры ўста ноў цы ім-

 план таў, апе ра тыў ных умя шан нях. 

На прык лад, пры фар мі ра ван ні ло жа 

пад ім плант апа рат вы ка рыс тоў ва-

ец ца для аха лодж ван ня і асеп ты кі, 

што знач на па ска рае ра бо ту ўра ча 

і вы клі кае менш ус клад нен няў у па-

цы ен та.

Су час ныя тэх на ло гіі зра бі лі бяз-

боль ны мі на ват та кія пра цэ ду ры, як 

вы да лен не зу боў. Сён ня гэ та ро біц ца 

з да па мо гай уль тра гу ку.

— Уль тра гу ка выя на жы да зва ля-

юць рэ заць як мяк кія, так і цвёр дыя 

ткан кі. Асаб лі ва ак ту аль нае та кое аб-

ста ля ван не пры вы да лен ні вось мых 

зу боў: гэ та скла да ная пра цэ ду ра і 

для ўра ча, і для па цы ен та, бо час-

та гэ тыя зу бы ру ды мен тар ныя, са 

скрыў ле ны мі ка ра ня мі, іх вы да лен не 

мо жа быць траў ма тыч ным. Дзя ку ю чы 

ўльтра гу ка во му хі рур гіч на му на жу ў 

па цы ен таў знач на менш ус клад нен-

няў, ра ны за жы ва юць хут чэй, ды і 

хі рур гу ляг чэй пра ца ваць, — рас каз-

вае Анд рэй Мац ве еў.

Сёння вы ка рыс тоў ва ец ца ў ста-

ма та ло гіі на ват ля чэн не ства ла вы мі 

клет ка мі. На ву ко вы пра ект ка фед ры 

ар та пе дыч най ста ма та ло гіі і ар та дан-

тыі з кур сам дзі ця чай ста ма та ло гіі 

Бел МА ПА пад кі раў ніц твам Сяр гея 

Руб ні ко ві ча і Ін сты ту та бія фі зі кі і 

кле тач най ін жы не рыі НАН па ка заў 

доб рыя вы ні кі. Ства ла выя клет кі 

атрым лі ва юць з тлу шча вай ткан кі 

па цы ен та. А за тым, змя шаў шы з ка-

ла ге на вым ге лем, увод зяць бія ма тэ-

ры ял у дзяс ну.

Тэх на ло гія пры мя ня ец ца пры рэ-

зорб цыі — ра зы хо джан ні і рас тва рэн-

ні — кос най ткан кі. У та кіх вы пад ках 

зу бы страчваюць «пад му рак», па-

чы на юць рас хіст вац ца, што ўрэш це 

пры во дзіць да іх выпадзення. Хва ро-

ба пе ры я дон ту сён ня ма ла дзее, яна 

су стра ка ец ца на ват ў 15-16-га до вых 

пад лет каў. Гэ та звя за на як са спад-

чын нас цю, так і з ха рак та рам на ша га 

хар ча ван ня, ра цы ё нам і на груз ка мі, 

якія мы да ём на шым зу бам.

— Ча му лі чыц ца, што ў на шых 

пра дзе даў зу бы бы лі мац ней шыя? 

Бо яны ўжы ва лі шмат цвёр дай ежы. 

Сён ня наш ра цы ён час та скла да-

ец ца з мяк кіх пра дук таў. У вы ні ку 

пе ры я донт не атрым лі вае на груз кі і 

не трэ ні ру ец ца, — за ўва жае Анд рэй 

Мац ве еў. — Ля чэн не ме зен хі маль-

ны мі ства ла вы мі клет ка мі пры пы няе

рэ зорб цыю кас ця вой ткан кі, здымае 

за па лен не слі зіс тай, ума цоў вае яе і 

пра ду хі ляе да лей шае раз віц цё хва-

ро бы. У не ка то рых вы пад ках маг чы-

ма на ват ад на віць кас ця вую ткан ку, 

але гэ та да стат ко ва ма руд ны пра-

цэс. Ня даў на ў нас бы ла па цы ент ка 

з Го ме ля — ма ла дая жан чы на, якая 

прай шла кур сы тра ды цый на га ля чэн-

ня, але вы ні каў не атры ма ла. Мы яе 

на кі ра ва лі на ка фед ру для ля чэн ня 

ства ла вы мі клет ка мі — мяр ку ем, што 

хва ро бу ўдас ца спы ніць.

Анд рэй Мац ве еў ка жа, што сён ня 

ня ма праб лем з да ступ нас цю ста ма-

та ла гіч на га ля чэн ня на ват у не вя лі кіх 

на се ле ных пунк тах. А ў са мых скла-

да ных вы пад ках па цы ент мо жа быць 

на кі ра ва ны ў Мінск.

— Я не ка лі спе цы яль на пад ліч ваў: 

у на шай кра і не са мае вя лі кае «пля-

чо» да ез ду да ста ма то ла га скла дае 

ка ля 30-40 кі ла мет раў. Ця гам су так 

пры не аб ход нас ці мож на атры маць

да па мо гу. Ка лі па цы ен ту не мо гуць 

да па маг чы на ра ён ным уз роў ні, ён 

на кі роў ва ец ца на на ступ ны — аб-

лас ны. Ка лі і там скла да нас ці — на 

рэс пуб лі кан скі, у на шу па лі клі ні ку. 

Лі та раль на ўчо ра ў нас быў за пыт 

з Го мель скай воб лас ці. Па цы ент, 

а на сён ня ён сту дэнт уні вер сі тэ та, 

ле чыц ца з ча ты рох га доў. Кас ця вая 

ткан ка рас це, шкі лет мя ня ец ца, па 

ўзрос це яму ро бяць апе ра цыі. Ця пер 

не аб ход на за вяр шыць ар та дан тыч-

нае ля чэн не з прымяненнем хі рур-

гіч на га ўмя шан ня. Яму бу дзе раз-

рэ за на ніж няя скі ві ца і з да па мо гай 

дыс трак цый ных апа ра таў вы цяг ну та 

на пе рад, што на дасць функ цы я наль-

насць і эс тэ тыч ны вы гляд. Та кія ўмя-

шан ні ро бяц ца ў буй ных клі ні ках — 

Мін скай аб лас ной баль ні цы, 11-й 

баль ні цы, 4-й дзі ця чай. Па цы ент 

на кі ра ва ны ў Мінск і, ня гле дзя чы на 

тое што ён ужо да рос лы, яго ля чэн не 

за вер шыць док тар, які зай маў ся ім 

з ча ты рох га до ва га ўзрос ту, — рас-

каз вае су раз моў ца.

Да рэ чы, на ба зе Рэс пуб лі кан скай 

ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі пра цу-

юць во сем ка фед раў ста ма та ла гіч-

на га фа куль тэ та БДМУ, іх пра фе-

 сар ска-вы клад чыц кі склад кан суль-

туе ў са мых ня прос тых вы пад ках. 

Тра піць да спе цы я ліс таў па лі клі ні кі 

мож на і без на кі ра ван ня — на плат-

най асно ве.

— У нас, на жаль, су стра ка юц-

ца па цы ен ты з та кім за хвор ван нем, 

як пер ша сная поў ная адэ нтыя. Гэ та 

ма лень кія дзе ці, якія на ра джа юц ца 

без зуб ных за чат каў. Іх ня шмат — 

да аднаго-двух дзя сят каў у кра і не. 

Да цэн ты ка фед ры дзі ця чай ста ма та-

ло гіі зай ма юц ца пра тэ за ван нем та кіх 

па цы ен таў: па чы на юць з 4-6 га доў 

і вя дуць іх да 18-20 га доў. Спа чат-

ку вы раб ля юц ца цал кам здым ныя 

пра тэ зы, а ка лі за кан чвац ца фар мі-

ра ван не тва ра ва га шкі ле та, та ко му 

па цы ен ту пра вод зяць ім план та цыю, 

каб на па ста ян най асно ве за ма ца-

ваць зу бы.

Ад бель ваць зу бы — 
толь кі ў ме ду ста но вах

Кас ме та ла гіч ныя па слу гі за ста-

юц ца за па тра ба ва ныя, хоць і та кіх 

па цы ен таў ста ла ця пер кры ху менш. 

Па-ра ней ша му ад на з са мых па пу ляр-

ных пра цэ дур — ад бель ван не зу боў. 

Анд рэй Мац ве еў па пя рэдж вае, што 

яно не та кое бяс шкод нае, як мо жа 

зда вац ца, і за клі кае ра біць яе толь кі 

ў пра фе сі я на лаў.

— Ад бель ван не зу боў аб умоў ле-

на мо дай: двац цаць га доў та му ні-

хто не ка заў, што трэ ба мець бе лыя 

зу бы, — усе ха це лі мець зда ро выя 

зу бы. Ка лі па цы ент ідзе на ад бель-

ван не ў струк ту ры, якія не ма юць лі-

цэн зій на ме ды цын скую дзей насць, у 

та кіх вы пад ках ён бя рэ ад каз насць на 

ся бе. Ня гле дзя чы на тое, што ў су час-

ных ма тэ ры я лах мо гуць ад сут ні чаць 

кіс ло ты і не ка то рыя ін шыя шкод ныя 

рэ чы вы, усё роў на яны ўплы ва юць 

на эмаль зу ба. Ка лі ў вас пры род ны 

ко лер эма лі А3 ці А2,5, то змя ніць 

яе на два то ны і зра біць бе лай, як 

ар куш па пе ры, прос та так не атры ма-

ец ца. Трэ ба штось ці ад туль пры браць 

і штось ці да даць. Эмаль, ня гле дзя чы

на да стат ко вую цвёр дасць, не вы-

трым лі вае ўздзе ян ня агрэ сіў ных 

прэ па ра таў. Яна ро біц ца по рыс тая, у 

яе трап ля юць хар чо выя фар ба валь-

ні кі, і ад бель ван не ста но віц ца пра-

цэ ду рай, на якую па цы ент «пад са-

джва ец ца». Акра мя та го, змя нен не 

струк ту ры эма лі вя дзе да раз віц ця 

ка ры е су, які, ад па вед на, за пус кае 

пуль піт і па ра дан тыт. Та му ад бель-

ван не мож на ра біць толь кі ў ме ды-

цын скіх уста но вах пад кант ро лем 

док та ра.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

БЕЗ БО ЛЮ І ПА ПРО КУ
Як сучасныя тэх на ло гіі 
да па ма га юць па зба віц ца ад зуб ных праблемСён ня ў Бе ла ру сі ёсць амаль усе су час ныя ма тэ ры я лы, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца ў све це для ля чэн ня і пра тэ за ван ня зу боў. 

А бе ла рус кія ста ма то ла гі асво і лі но выя ме та ды і аб ста ля ван-

не. За ста ец ца пе ра сі ліць свой страх (ча сам бес пад стаў ны, бо 

на ват вы да ліць зуб сён ня мож на зу сім без бо лю) і звяр нуц ца 

да ўра ча. Як сён ня ро бяць раз рэ зы з да па мо гай ла зер ных апа-

 ра таў ды ўльтра гу ка вых на жоў, як ума цоў ва юць дзяс ну ства ла-

вы мі клет ка мі? Чым не бяс печ ныя хва ро бы пе ры я дон ту, ча му 

яго трэ ба трэ ні ра ваць? Ча му на ват прос тыя эс тэ тыч ныя пра-

цэ ду ры ро бяць толь кі пад на гля дам док та ра? Пра гэ та і ін шае 

нам рас ка заў га лоў ны па за штат ны ста ма то лаг Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, га лоў ны ўрач Рэс пуб лі кан скай клі ніч най ста-

ма та ла гіч най па лі клі ні кі Анд рэй МАЦ ВЕ ЕЎ.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

...Трэ ба за хоў ваць дыс тан цыю, на сіць мас-

ку, не аб ды мац ца... Трэ ба — ка ра на ві рус. 

Але ад чы ня еш дзве ры, да ця бе з ра дас ным 

«ба ба!» бя жыць унуч ка, і...

Па куль мы еш ру кі (не дай бог што — сам 

са бе не да ру еш), яна ўжо гор ка пла ча.

Ня хай лепш ця пер?

Су сед ка жа ліц ца — дач ка хо ча пры ехаць да-

до му, даў но не бы ла, су муе. Пы та ец ца, што ёй 

ска заць: «Пры яз джай, бо я так са ма су мую», ці 

«Не пры яз джай, бо рап там...»?

Я не ве даю.

Аль бо іду па ву лі цы, спя ша ю ся, нех та са зна ё -

мых спы ня ец ца, каб пад вез ці. На аў та ма це са -

джу ся ў ма шы ну, з сум кі да стаю мас ку: не столь кі 

для сва ёй аба ро ны — каб не на шко дзіць ча ла ве-

ку, які зра біў да бро...

(Хоць на доб ры толк мне б, ві даць, лепш не 

са дзіц ца ў ма шы ну. А яму? Не спы няц ца?)

...У па лі клі ні цы про сяць тры маць дыс тан цыю. 

Ад сту паю коль кі кро каў на зад, на зі раю за жан-

чы най. Яна ру кою трэ нос пад мас кай, по тым 

сцяг вае яе пад пад ба род дзе, зноў на цяг вае. Гэ та 

між во лі? Ці мас ка ёй так — для га лач кі?

А «на га ры зон це» між тым яшчэ адзін аб' ект 

для на зі ран ня: муж чы на без мас кі, яго про сяць 

на дзець — ка жа, што до ма за быў ся, пра па ну юць 

ку піць — гро шай з са бою так са ма ня ма... Але 

пры гэ тым — «Мне вель мі дрэн на... Дай це та лон 

да док та ра».

Нех та чар го вы раз пе рад вы ба рам: ад пра віць 

па мас ку ці ўсё ж?..

...Іду да до му. На су страч ма ці з дзі цем і цэ лай 

«аб ла чы най» па вет ра ных ша роў — ві даць, на 

свя та? У не ка га дзень на ро дзі наў.

«Якія без га ло выя», — ду маю пра іх... А з ін-

ша га бо ку — ці мо жа адзі но та стаць свя там, тым 

больш для дзя цей?

...У ва гон элект рыч кі за хо дзіць жан чы на і тут жа 

бя рэц ца за... дэз ын фек цыю: не чым пыр скае на 

свае ру кі ў паль чат ках, на тэ ле фон, апра цоў вае 

сум ку, ся дзен не.

Муж чы на по бач па чы нае каш ляць (алер гія, ві-

даць?). Жан чы на ў крыў ду: маў ляў, ез дзяць тут... 

Ка лі каш ля еш, — дык до ма ся дзі.

У ка го больш ра цыі? Ці ча ла век ча ла ве ку ўжо 

не брат, а во раг?

...Да сва я коў са ста лі цы пры яз джа лі дзе ці, унук 

рваў ся ў гос ці да стры еч ні каў. Дзед з ба бу ляй не 

пус ці лі, і са мі пас ля ад' ез ду гас цей на два тыд ні 

за се лі ў іза ля цыю.

Ба яз лі выя ці прос та ад каз ныя?

...Па тэ ле фо не раз мо ва. У пля мен ні ка па мёр 

ад на клас нік. Пе ра нёс апе ра цыю (ан ка ло гія), упэў-

не на ішоў на па праў ку, але гэ ты ві рус...

Па ха ван не больш да лё кая рад ня і зна ё мыя 

гля дзе лі ў за пі се, пла ка лі па асоб ку, бо не ста ла 

даб рэн на га хлоп ца, баць кі тра іх дзя цей. Вось ён, 

са праўд ны твар хва ро бы. Як яго не ба яц ца?

Зна ё мая (у яе цук ро вы дыя бет і хво рае сэр ца) 

на ву лі цу вы хо дзіць толь кі ве ча рам, ні з кім не 

спы ня ец ца, каб па га ва рыць, у ма га зін — ка лі ўсе 

на ра бо це, толь кі ў паль чат ках і мас цы. Дзе ці не 

едуць, сяб рам так са ма за ба ра ні ла...

Ад адзі но ты го лас як з-пад зям лі.

...Вось з та кіх кар ці нак на ша жыц цё. Роз ныя 

лю дзі, роз ныя ад но сі ны да бя ды: нех та ўпэў не ны, 

што яго пра ня се, нех та з усіх сіл асце ра га ец ца.

Але жыць у па ста ян ным стра ху — так са ма 

не вый сце. Ён стам ляе, за бі рае зда роўе. Пе рад 

ва чы ма — прык лад з жыц ця ма ёй ма мы. Яе му-

жа — на ша га баць ку — за бра лі на фронт, а яна, 

ця жар ная, моц на за хва рэ ла: тыф та ды ка сіў як 

ка сою. Ста рыя муж чы ны (ма ла дыя пай шлі ва я-

ваць) не па спя ва лі збі ваць тру ны — столь кі бы ло 

па мер лых. І до шак на гэ та не ме лі — не тое што 

габ ля ва ных, на ват роў на аб рэ за ных. Тру ны збі-

ва лі так-сяк, быц цам скры ні...

Ма ма ве да ла гэ та і, за хва рэў шы, вель мі ба я-

ла ся, што да ма ві на ёй да ста нец ца з дзір ка мі — 

зям ля праз іх бу дзе сы пац ца на твар.

Хва рэ ла яна цяж ка, кож ны дзень, як рас каз-

ва ла, тэм пе ра ту ра — за 40 і пры гэ тым у пэў ныя 

га дзі ны (іх бы ло па не каль кі — ра ні цай і ве ча рам) 

па чы на ла ля паць зу ба мі ад хо ла ду, а по тым — 

трэс ці ся ўсім це лам...

На дак та роў не спа дзя ва ла ся, бо іх — адзін кі, 

а хво рых — у кож най ха це. Да та го ж вай на — 

ані я кіх ле каў і ні я кай амаль што ежы. «Та ды каб 

скры лік са ла, то, зда ец ца, і ажы ла б, — ус па мі на-

ла ма ма. — А ў нас за шчас це буль бі на».

І пры гэ тым не бы ло пы тан ня да Бо га «за 

што?»... Як і ду мак, што вы жы ве: у пе ра пын ках 

па між пры сту па мі хва ро бы ма ма прос та ма лі ла-

ся, каб... тру на ака за ла ся без дзі рак.

На шчас це, яна не спат рэ бі ла ся: на 21-ы дзень 

хва ро бы вы со кая тэм пе ра ту ра на рэш це спа ла, 

чар го вы пры ступ шэх лі (так у нас на зы ва лі тыф) 

не па чаў ся.

І зноў ма ма шчы ра ма лі ла ся, ужо дзя ку ю чы 

Бо гу за лі тасць, а по тым — за вы зда раў лен не...

Пас ля хва ро бы яна на ноў ву чы ла ся ха дзіць, 

у яе па вы ла зі лі ва ла сы і аб лез ла ску ра... Але 

дзі ця на ра дзі ла ся зда ро вае, ка лі не лі чыць ра хіт 

і прос та... не ўтай моў ны апе тыт.

Сы ну (на ша му бра ту) ця пер 75, ён на ра дзіў ся 

вяс ной 1945-га. Ма ма з баць кам-фран та ві ком у 

зго дзе і лю бо ві пра жы лі больш за 50 га доў, вы-

га да ва лі ра зам дзе вяць дзя цей.

І для нас гэ та відавочны прык лад: во ля бо-

жая — ка му жыць, а ка му па мі раць (ма мы не 

ста ла ў 90).

...Не ка жу, што не трэ ба асце ра гац ца, не. Але 

больш, на мой по гляд, вар та ду маць аб тым, каб 

жыць ча ла ве кам.

Ва лян ці на Боб рык,

г. Іва цэ ві чы.

Свой поглядСвой погляд

На ўсё во ля бо жая

...Гэ та аб ла ва ў 1944-м бы ла, зда ец ца, апош-

няй. І вяс коў цаў пра яе ні хто, на жаль, не 

па пя рэ дзіў, та му лю дзі за ста ва лі ся до ма — 

хто ў ха тах, хто ў зям лян ках... А гіт ле раў цы 

між тым ужо гой са лі па вёс цы, вы га ня лі ўсіх 

на ву лі цу. На тоўп рос і пад кан во ем ішоў да 

царк вы.

Там па ка ман дзе пе ра клад чы ка з яго ўтва ры-

ла ся па да бен ства ша рэн гі. Паўз яе, па ма лу, іш лі 

не каль кі нем цаў — ад бі ра лі на неш та асоб ных 

дзя цей і да рос лых, «вы цяг ва лі» з на тоў пу... Ма-

лыя пры гэ тым пла ка лі, рва лі ся на зад, але нем цы 

тры ма лі іх вель мі моц на.

Мой брат Ва сіль, яко му ішоў толь кі вось мы 

год, рос там быў зу сім не вя ліч кі, але ж до сыць 

кем лі вы, яго шмат ча му на ву чы ла вай на. Не мец 

толь кі па мкнуў ся, вось-вось га тоў быў сха піць яго 

за ка шу лю, ад нак Ва ся зра біў крок на зад і даў ся 

на ўцё кі...

Ка ля мо гі лак, што рас кі ну лі ся ва кол Ка шэ віц кай 

царк вы, рас лі роз ныя кус ты і дзя доў нік. Хлоп чык 

сі га нуў ту ды. Фа шыст кі нуў ся на пя рэй мы, ад нак, 

уба чыў шы, што ра за гнац ца не мо жа, стаў стра-

ляць. Ва ся ж як раз да бег да ста ро га ду ба, ныр нуў 

у дуп ло і праз па ру хві лін па чуў, як за не каль кі 

кро каў пра бег не мец.

У по шу ках ма ло га ён по тым доў га шна рыў па 

мо гіл ках, моц на ла яў ся, за зі раў у гус тыя кус ты 

арэш ні ку, стра чыў з аў та ма та па царк ве, але хлоп-

чы ка так і не знай шоў. Ва ся ста яў у дуп ле, аж 

па куль цяг нік не ад пра віў ся ў Гер ма нію. Но гі ў

хлоп чы ка за цяк лі, це ла ста ла ні бы чу жое... Насілу 

ён вы лез са схо ван кі і да моў, у зям лян ку, та ды 

не пай шоў — на кі ра ваў ся ў вёс ку Яў се е ві чы да 

ба бу лі Ве ры.

...Кож ны раз, ка лі бы ваю ў Ка шэ ві чах, аба вяз ко ва 

на вед ваю царк ву, якая без адзі на га цві ка бы ла па бу-

да ва на ў 1642 го дзе, і аба вяз ко ва — свой дуб.

Коль кі яму га доў, ска заць цяж ка. Дзед рас каз-

ваў, што ў трыц ца тых га дах мі ну ла га ста год дзя 

яго моц на па шча паў пя рун. Зна чыць, ужо быў вы-

со кі?

А царк ву ў па чат ку вай ны фа шыс ты пе ра тва-

ры лі ў аст рог для па лон ных чыр во на ар мей цаў. 

Та ды ж пла на ва лі зрэ заць дрэ ва, але неш та не 

атры ма ла ся: дуб за стаў ся ста яць.

Што ці ка ва, дуп ло ў ім з ча сам змя ні ла ся: і ця-

пер, ка лі гля дзець на яго зда лёк, мож на ўба чыць 

вы яву Бо жай ма ці. І та му кож ны вер нік, які ідзе ў 

царк ву, аба вяз ко ва спы ня ец ца ка ля дрэ ва.

Апош нія га ды дуб пры цяг вае да ся бе па лом ні-

каў. На ват з кра ін-су се дак — з Ра сіі, з Укра і ны — 

лю дзі пры яз джа юць не толь кі па гля дзець на гэ ты 

цуд пры ро ды, але і па ма ліц ца, атры маць да па мо гу. 

Най перш — у ля чэн ні хва роб.

Ула дзі мір Пу гач,

аг. На ва сёл кі, Пет ры каў скі ра ён.

Пе ра жы тае — не за бы таеПе ра жы тае — не за бы тае

«Уба чыў шы гэ ты ін стру мент 

упер шы ню, я прый шоў у жах, — 

ка жа ён. — Гэ та бы ла прос та 

ку ча дэ та ляў... Толь кі по тым, 

доб ра пры гле дзеў шы ся, я зра-

зу меў, што з іх мож на неш та 

зра біць».

На сён няш ні дзень уста ноў-

ле ныя апош няя вінд ла да (скры-

 ня, на якой ста яць тру бы) і 

10 рэ гіст раў (уся го іх ка ля 20). 

За раз трэ ба пад клю чаць трак-

ту ру, ра біць но вы пра спект... 

Гэ та вель мі маш таб ная за да ча.

Але ж, трэ ба мер ка ваць, 

удзяч ная, бо, па сло вах май-

стра, са мы ста ры з ар га наў 

зна хо дзіц ца ў Швей ца рыі, і вя-

лі кая част ка яго рэ гіст раў пра-

цуе з 1390 го да. Ёсць ар га ны, 

якім 400 га доў... Хо чац ца спа-

дзя вац ца, што пас ля ра мон ту 

столь кі ж пра слу жыць і наш.

Але ся Да ві до віч,

г. п. Ра даш ко ві чы,

Ма ла дзе чан скі ра ён.

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў ВО ЧЫ 
БА ЯЦ ЦА...У Ра даш ко ві чах, 

у кас цё ле Най свя цей шай 

Трой цы, ідуць ра бо ты 

па ад наў лен ні ар га на. 

Рэ стаў ра цы яй 

ін стру мен та зай ма ец ца 

май стар Мас коў скай 

фі лар мо ніі Дзміт рый 

Ло таў, які ра ней 

вяр нуў да жыц ця ар ган 

у не да лё кім ад нас 

мяс тэч ку Крас нае.

Дуб-вы ра та валь нік

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.
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