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БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ

Двац ца ці пя ці га до вая 

Ган на ЦІ КА ВЕН КА — ма-

ла ды спе цы я ліст-ме дык 

з Го ме ля, якая два га ды 

та му пры еха ла ў га рад-

скі па сё лак Ак цябр скі 

па раз мер ка ван ні. Ця пер 

яна пра цуе на мес ні кам 

га лоў на га ўра ча цэнт-

раль най ра ён най баль ні-

цы. Як ад чу вае ся бе на 

та кой па са дзе і з ча го 

скла да юц ца буд ні ўра-

ча? Пра гэ та мы да зна-

лі ся ў су раз моў ні цы.

— Да дзя ся та га кла са я ха це ла быць жур-

на ліс там. Ма ры ла пі саць ці ка выя ін тэр в'ю, 

быць тэ ле- або ра дыё вя ду чай, але праз не-

ка то ры час зра зу ме ла, што мне больш па-

ды хо дзіць пра фе сія ўра ча. Та му па сту пі ла 

ў Го мель скі дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер-

сі тэт на спе цы яль насць «Агуль ная ме ды-

цын ская прак ты ка». Ву чо ба там бы ла для 

мя не, як і для мно гіх сту дэн таў, ня лёг кай. 

З пер ша га да чац вёр та га кур са што дзень 

з ра ні цы да поз ня га ве ча ра ад да ва ла вя лі-

кую ўва гу на ву чан ню, з пя та га да шос та га 

бы ло ўжо пра сцей, ад нак бяс сон ных на чэй 

усё роў на ха па ла. Я бы ла ста ран най сту-

дэнт кай, не пра пус ка ла па ры, тым больш 

ад пра цоў кі бы лі плат ныя. Хоць і да пе ра здач 

ста ві ла ся спа кой на.

Прак ты кі Ган на пра хо дзі ла ў Рэс пуб лі-

кан скім на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры ра-

ды я цый най ме ды цы ны і эка ло гіі ча ла ве ка, 

у го мель скіх га рад скіх клі ніч ных баль ні цах 

№ 2 і № 3, ін тэр на ту ру — у го мель скай га-

рад ской клі ніч най баль ні цы № 1.

— Кож ны з пе ра лі ча ных 

во пы таў — свое асаб лі вы, 

не па доб ны да ін шых. Пас ля 

трэ ця га кур са пад час ме ды-

цын скай прак ты кі трэ ба бы-

ло ра біць ін' ек цыі, пе ра вяз кі, 

ста віць кро пель ні цы і ін шае. 

Пас ля чац вёр та га і пя та га я 

ўжо прак ты ка ва ла ся ў ад дзя-

лен ні аку шэр ства і гі не ка ло гіі, 

пры сут ні ча ла на ро дах, гля-

дзе ла, як ро бяць гі не ка ла гіч-

ныя апе ра цыі. Гэ та ўра зі ла і 

вель мі спа да ба ла ся. На шос-

тым кур се ў нас пра хо дзі ла 

па пя рэд няе раз мер ка ван не. 

Там вы ра шы лі, што па мэ та вым на кі ра ван-

ні па еду ў Ак цябр скі ра ён. Я ве да ла пра гэ ты 

па сё лак, але ні ко лі ў ім не бы ла.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што з не цярп лі-

вас цю ча ка ла пер шых ра бо чых дзён на но-

вым мес цы...

— Пе рад пры ез дам да ве да ла ся, што бу-

ду зай маць па са ду за гад чы цы ам бу ла то рыі 

ў вёс цы Па рэч ча. Мне да лі дом і на ступ ныя 

паў го да я пра вя ла там. Па мя таю, што спа-

чат ку ад ра зу спы та ла ў ка ле гі, які ча ка ец ца 

па ток па цы ен таў, мне ад ка за лі, што зу сім 

не вя лі кі. Але на пры ём пры хо дзі лі па 20—30 

ча ла век за зме ну. Да та го ж, на ўчаст ку я 

аб слу гоў ва ла і баль ні цу сяст рын ска га до-

гля ду, та му ў цэ лым атрым лі ва ла ся ка ля 

40 па цы ен таў што дня. Але для мя не як для 

ма ла до га спе цы я ліс та ўсё бы ло ў на він ку, та-

кі до свед лі чу вель мі ка рыс ным і ці ка вым.

У лю тым Ган ну пе ра вя лі ў Ак цябр скую 

ЦРБ:

— Ува мне ўба чы лі па тэн цы ял і пра па-

на ва лі кі раў ніц кую па са ду, я не ду ма ю чы 

па га дзі ла ся, бо лю бы во пыт — гэ та раз віц-

цё. Бы ла ўпэў не на, што ка лек тыў па ста-

віц ца да мя не доб ра. Вель мі па да ба ец ца, 

што ма гу су мя шчаць і ля чэб ную прак ты ку, 

і кі раў ніц кую дзей насць. Я ўрач агуль най 

прак ты кі, та му, ка лі па тра бу ец ца, за мя няю 

ка лег і пра вод жу пры ёмы, ка лі яны ў ад па-

чын ку або на баль ніч ным, — уво гу ле, імк ну-

ся да па маг чы ўсю ды і ўсім. На ра бо це я не 

стро гая са сва і мі па цы ен та мі, хоць спа чат-

ку ха це ла ся та кой быць, маў ляў, па са да ж, 

трэ ба ёй ад па вя даць. Ад нак лі чу, што лепш 

за ста вац ца са бой. Ра бо чы дзень у мя не 

доў жыц ца пры клад на з 9 да 17 га дзін, але, 

бы вае, тэ ле фа ну юць ка ле гі або па цы ен ты 

па-за ра бо чым ча сам: і поз нім ве ча рам, і ў 

вы хад ныя дні, каб пра кан суль та вац ца або 

ра за браць пэў ны клі ніч ны вы па дак.

Ган на пры зна ец ца, што пад час ра бо ты 

ча сам яе здзіў ляе без ад каз нае стаў лен не 

да са міх ся бе ў па цы ен таў.

— На жаль, гэ та не рэд касць. Урач ро біць 

усё маг чы мае, каб звяр нуць ува гу на пэў ную 

праб ле му са зда роў ем і да па маг чы, ад нак 

па цы ент ці то з-за стра ху, ці то з-за не да хо пу 

ча су або жа дан ня не хо ча пры зна ваць і вы-

праў ляць яе. Так са ма бы ва юць не ты по выя 

клі ніч ныя вы пад кі, з які мі я ні ко лі не су ты-

ка ла ся. Та ды звяр та ю ся або да га лоў на га 

ўра ча, або да стар шай мед сяст ры, і больш 

да свед ча ныя ка ле гі заў сё ды да па ма га юць. 

Уво гу ле на не га тыў або стрэ са выя сі ту а цыі 

рэ агую спа кой на.

Да рэ чы, баль ні ца час та пра па ноў вае да-

дат ко вае на ву чан не. Да та го ж, заў сё ды 

мож на пра хо дзіць роз ныя вэ бі на ры, ан лайн-

кур сы.

Дзяў чы на ка жа, што хоць ра бо та і зай-

мае ў яе шмат ча су, на ся бе хві лі ны так са ма 

ёсць. «Час цей за ўсё на вы хад ных вы яз-

джаю ў род ны Го мель ці Мінск, у Ак цябр скім 

ра ё не ар га ні зоў ваю толь кі хат нія вя чор кі з 

сяб ра мі. Шчы ра ка жу чы, па куль мне ўсё 

па да ба ец ца, на ват не су праць у да лей шым 

тут за стац ца жыць. За да валь няе і па сё лак, і 

мес ца пра цы. Тым больш, якая роз ні ца, дзе 

зна хо дзіц ца, га лоў нае — ад каз на пра ца ваць 

і пры но сіць ка рысць ін шым.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та з ар хі ва су раз моў ні цы.

Свой выборСвой выбор

«ІМК НУ СЯ ДА ПА МАГ ЧЫ ЎСЮ ДЫ І ЎСІМ»
Ма ла ды ўрач лі чыць, што са мае га лоў нае — доб ра і ад каз на пра ца ваць

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

З ча сам наш ге рой зра зу меў, 

што яго жа дан ні і маг чы мас ці 

ста лі вы хо дзіць за рам кі ад на го 

ар тыс та і што ён хо ча не прос та 

быць част кай ней ка га ка лек ты ву, 

а ства рыць свой — лі та раль на з 

ну ля. На шчас це, по бач зна хо дзі-

лі ся тыя, хто пад тры маў іні цы я ты ву 

Дзміт рыя. Ця пер у яго ка ман дзе 

сем ар тыс таў асноў на га скла ду, 

ад нак коль касць мо жа па вя ліч вац-

ца ў за леж нас ці ад се зо на.

— Пры на бо ры «на ва бран цаў» 

у шэ ра гі фа ер шчы каў я звяр таю 

ўва гу на мно гія фак та ры. Пер-

шае — вя до ма ж, на яў насць ар тыс-

тыз му, бо для мя не «ўтай ма валь-

нік агню» — най перш ар тыст. Ён 

до рыць лю дзям шоу, за ча роў вае 

іх, та му ха рыз ма ліш няй дак лад на 

не бу дзе. Акра мя та го, ча ла век, які 

ўсту піў у гэ тую спра ву, па ві нен быць 

твор чы і крэ а тыў ны. Аб са лют на ўсе 

ну ма ры мы пры дум ля ем са ма стой-

на, і, акра мя эле мен таў фа ер-шоу, 

за кра на ем ха рэа гра фію і тэ ат раль-

нае мас тац тва, а так са ма пад бі ра ем 

му зы ку і пра дум ва ем улас ныя 

воб ра зы. Ну і, вя до ма ж, у на шых 

ар тыс таў прос та аба вя за на быць 

«га ла ва на пля чах» і ад каз насць. 

Бо мы кру цім не пра ек цы яй, а са-

праўд ным аг нём, які мо жа на нес ці 

сур' ёз ныя траў мы. Што да ты чыц ца 

ўзрос ту і фі зіч най пад рых тоў кі, то 

гэ та аб са лют на ін ды ві ду аль на. Але 

я ра іў бы па чы наць не ра ней за ва-

сям нац цаць га доў.

У ар се на ле ў «вог нен ных» ар-

тыс таў, акра мя тру каў, ма ец ца 

яшчэ мност ва ат ры бу таў, што вы-

ка рыс тоў ва юц ца пад час трэ ні ро-

вак і вы ступ лен няў. Ін вен тар раз-

на стай ны, са мае па пу ляр нае — гэ-

та паі, па прос ту ка жу чы — мя чы кі 

на лан цу гах. Акра мя гэ та га, час та 

вы ка рыс тоў ва ец ца лан цуг, на якім 

ста іць кнот, пра мо ча ны га ру чай су-

мес сю, ён на зы ва ец ца ро уп-дарт. 

Ёсць яшчэ ве е ры, па лмы, дабл-

стаф, ка ме ты, ку бы і мно гае ін-

шае. З усі мі вы шэй пе ра лі ча ны мі 

шту ка мі фа ер шчы кі ства ра юць 

акра ба тыч ныя, ха рэа гра фіч ныя, 

тэ ат ра лі за ва ныя ну ма ры. А вось 

адзін з са мых па пу ляр ных тру каў 
ся род гле да чоў — вы дзі ман не 
агню — Дзміт рый і яго ка ман да 
не вы кон ва юць, ня гле дзя чы на ўсю 
яго эфект насць. Ён лі чыць яго са-
мым не бяс печ ным і ры зы коў ным 
ся род усіх ас тат ніх, бо на ват пры 
за ха ван ні тэх ні кі бяс пе кі мо гуць 
ад быц ца не спа дзя ван кі.

— На огул, за ха ван не тэх ні кі 
бяс пе кі ў фа ер шчы каў з'яў ля-
ец ца пры яры тэт ным за ня ткам. 
Не вар та за бы ваць аб тым, што 
агонь усё-та кі не цац ка, як бы 
ба наль на гэ та ні гу ча ла, а сты-
хія, не пад улад ная ча ла ве ку, 
і да лё ка не заў сё ды яна пад да-
ец ца кант ро лю па на шым жа-
дан ні. На шчас це, ні ў мя не, ні 
ў ма ёй ка ман ды сур' ёз ных траў-
маў не бы ло, а ўсё та му, што 
па чат коў цы пра хо дзяць стро гі 
ін струк таж і пад рых тоў ку. Па чы-
наць зай мац ца «на ва бран цам» 
трэ ба аба вяз ко ва з трэ ні ро вач-
на га рэ кві зі ту і пад на гля дам во-
пыт ных ар тыс таў. Пер шыя кро-
кі з аг нём яны змо гуць зра біць 

ужо праз не каль кі ме ся цаў, а 

праз паў го да — па спра ба ваць 

ся бе ў ро лі ар тыс та. Зрэш ты, 

па тэр мі нах усё ін ды ві ду аль на, 

у та ле на ві тых на ву чэн цаў усе 

гэ тыя эта пы мо гуць пра хо дзіць 
хут чэй. У лю бым вы пад ку трэ ба 
аба вяз ко ва за па сці ся цяр пен-
нем, ста ран нас цю і жа дан нем 
пра ца ваць над са бой.

У пра фе сіі ар тыс та вог нен на га 

тэ ат ра, як і ў лю бой ін шай, ёсць 

свае плю сы і мі ну сы. У хо дзе на шай 

гу тар кі Дзміт рый не раз пад крэс лі-

ваў вар тас ці гэ тай пра цы, на прык-

лад, не звы чай насць, маг чы масць 

твор ча га раз віц ця і крэ а тыў на га 

мыс лен ня, но выя зна ём ствы з ці-

ка вы мі людзь мі і, вя до ма ж, ад рэ-

на лін, які атрым лі ва еш вя ліз ны мі 

до за мі пас ля кож на га вы ступ лен ня. 

А вось над не да хо па мі наш су раз-

моў нік ду маў вель мі доў га.

— Мі ну сам мож на на зваць хі-

ба што па ста ян ную за ня тасць 

у вы хад ныя і свя ты. Хоць з ін ша га 

бо ку, на ша ра бо та — гэ та і ёсць 

па ста ян нае свя та! На ме ра пры-

ем ствах, дзе мы вы сту па ем, не 

атрым лі ва ец ца су ма ваць, так што 

ў ста не апош ня га мы зна хо дзім ся 

па ста ян на. Фа ер шчы каў нель га па-

раў наць з людзь мі, якія пра цу юць 

у офі се, наш за ня так не ве ра год-

на ці ка вы і твор чы. Мы не ся дзім 

на мес цы з-за раз' ез даў, па ста ян-

на пры дум ля ем і спра бу ем 

неш та но вае і за хап ляль нае. 

Та му атрым лі ва ец ца, што ў 

ма ёй пра фе сіі для мя не ня-

ма не да хо паў! (Смя ец ца).

У звы чай ны час Дзміт рый 

са сва ёй ка ман дай час та 

гаст ра лю юць па пра сто рах 

на шай кра і ны, так са ма вы-

яз джа юць за мя жу дзя ліц ца 

з ка ле га мі сва ім во пы там. 

У твор чым ад па чын ку, які 

зда рыў ся з-за на пру жа най 

эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі, ён 

пры дум ляе і пра пра цоў вае з 

ка лек ты вам усё больш но-

вых і ці ка вых тру каў і ну ма-

роў, каб по тым з но вай сі лай 

ска раць сэр цы сва іх гле да-

чоў ма гі яй агню.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

Фо та да дзе ны 

су раз моў ні кам.

УТАЙ МА ВАЛЬ НІ КІ 
АГНЮ

Яўгенія Маджарава.

Дзмітрый Пятровіч.


