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Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

Ім ёныІм ёны

Карыснае хобіКарыснае хобі

Ён — адзін з ня мно гіх прад стаў ні коў бе ла рус ка га фі гур на га 

ка тан ня на між на род най арэ не. У сту дзе ні аба ра няў 

го нар кра і ны на да маш нім чэм пі я на це Еў ро пы, а ця пер 

рых ту ец ца да юнац ка га чэм пі я на ту све ту. У пе ра пын ках 

у сва ім шчыль ным гра фі ку фі гу рыст рас ка заў пра тое, 

ча му на ву чыў ся ў вя до ма га трэ не ра алім пій скіх чэм пі ё наў 

Этэ ры Тут бе ры дзэ, як яго баць кі дзе ля кар' е ры сы на 

пе ра еха лі ў ін шы го рад і як яму ўда ец ца спа лу чаць 

на лё дзе ар тыс тызм з най скла да ней шай тэх ні кай.

— Якаў, для па чат ку ха це ла ся б пад вес ці вы ні кі чэм пі я на ту Еў ро пы 

ў Мін ску, бо эмо цыі пас ля тур ні ру ўжо ўляг лі ся.

— Ка лі ка заць пра спар тыў ны склад нік, то я за стаў ся не за да во ле ны са-

бой: па ві нен быў па каз ваць знач на леп шы вы нік. Лі чу, што быў га то вы, але 

не спра віў ся псі ха ла гіч на, ма раль на.

З ад на го бо ку, вы сту паць до ма бы ло скла да на, з дру го га — пад трым лі ва лі 

бе ла рус кія гле да чы вель мі кру та, я на ват не ду маў, што на шы ба лель шчы кі 

так мо гуць.

— Чэм пі я нат Еў ро пы ў Мін ску да даў вам па пу ляр нас ці?

— Ба чыў пла ка ты са сва і мі фо та здым ка мі, бы ло вель мі пры ем на. Пас ля 

пра ка ту прый шоў да ма мы на тры бу ну і, на пэў на, хві лін 40 фа та гра фа ваў ся 

з ба лель шчы ка мі. Ма ма ўжо скар дзіц ца па ча ла. Мне пі са лі ў са цы яль ных 

сет ках, за дзе сяць хві лін пас ля май го пра ка ту з'я ві ла ся 129 за явак у сяб ры ў 

«УКан так це». Але каб па зна ва лі на ву лі цы, не ска заў бы, мо жа быць, толь кі 

ка ля «Мінск-Арэ ны».

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Якаў Якаў ЗЯНЬ КОЗЯНЬ КО:: «На лё дзе «На лё дзе 
даю  во лю эмо цы ям»даю  во лю эмо цы ям»

— Каб доў га 

не тлу ма чыць, як трэ ба 

пры лег чы па цы ен ту 

для агля ду, я па каз ваю 

кар ці ну Фран суа 

Бу шэ «Вак хан ка, якая 

грае на жа лей цы» 

і пра шу паў та рыць 

тое ж на ку шэт цы, — 

су стра кае нас 

у пра цэ дур ным 

ка бі не це ста ліч най 

па лі клі ні кі № 28 

урач-хі рург Дзміт рый 

КА РОЛЬ. — Бо ка лі 

рас каз ваць, што 

ды як, — пра цэс 

за цяг нец ца. А час 

сён ня «да ра гі».

«На ват 
рус ка моў ны 
па цы ент ка жа 
«дзя куй»

— Я вя ду пры ём на бе ла-

рус кай мо ве, і, ве да е це, па цы-

ен ты не скар дзяц ца. Пад час 

зна хо джан ня на баль ніч ным 

шмат хто з ма іх «па да печ-

ных» так са ма па чы нае раз-

маў ляць на ёй. Сы хо дзя чы, 

усе па цы ен ты ка жуць «дзя-

куй», — рас каз вае ўрач.

На сваё пер шае мес ца 

пра цы Дзміт рый прый шоў у 

жніў ні мі ну ла га го да. Хло пец 

скон чыў ля чэб ны фа куль тэт 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та.

— На бюд жэт ную фор му 

на ву чан ня я тра піў пас ля пе-

ра мо гі на Рэс пуб лі кан скай 

алім пі я дзе па бія ло гіі. Гэ та 

да зво лі ла мне не зда ваць 

цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра-

ван не, — рас каз вае су раз-

моў нік.

Ме ды каў у сям'і Дзміт рыя 

ня ма. Ён ка жа, што пра фе-

сія заў сё ды пры цяг ва ла маг-

чы мас цю да па ма гаць.

— Я ба чыў лю дзей, у якіх 

бы лі хі бы знеш нас ці: апё кі, 

ней кія ка лец твы, траў мы. На 

жаль, яны час та страч ва юць 

са цы я лі за цыю, за мы ка юц ца 

ў са бе. Лі чу, што ка лі не вя-

лі кія па шко джан ні мож на 

вы пра віць хі рур гіч на — гэ-

та трэ ба ра біць! Важна вяр-

таць лю дзей да жыц ця! Мя-

не вель мі ці ка віць плас тыч-

ная хі рур гія. Але я не ха чу 

па вя ліч ваць пэў ныя ор га ны 

це ла, а пла ную пра ца ваць з 

ча ла ве кам як з асо бай, — 

удак лад няе хло пец.

Плас тыч ных апе ра цый 

ма ла ды ўрач па куль не пра-

во дзіць. Дзміт рый вы кон вае 

не вя лі кія хі рур гіч ныя ўмя-

шаль ніц твы па вы праў лен ні 

бы лых швоў, дзе руб цы, на-

прык лад, ня пра віль на зрас-

лі ся. Вы да ляе роз ныя даб ра-

якас ныя ўтва рэн ні. Ка ра цей, 

усё тое, што мож на зра біць 

ва ўмо вах ам бу ла то рыі. 

«Дзя куй кі раў ніц тву па лі клі-

ні кі, што за куп ля юць не аб-

ход нае для гэ та га аб ста ля-

ван не», — да дае доктар.

«Больш за ўсё 
не ха пае 
прак ты кі»

— На пры ёме я заў сё ды 

тлу ма чу па цы ен ту, што ў яго 

за за хвор ван не, эты я ло гію 

апош ня га. На пры кан цы пра-

шу паў та рыць тое, што ска-

заў. Ды яг наз асоб на за піс ваю 

для хво ра га на па пер цы, каб 

той змог пра кан суль та вац ца 

з ін шым ура чом (не ка то рым 

так спа кай ней) ці па ці ка віц-

ца ў ін шых кры ні цах, — рас-

па вя дае пра свае прын цы пы 

ра бо ты Дзміт рый.

(Заканчэнне 

на 4-й стар. «ЧЗ».)

ГА Ю ЧАЯ МОЦ 
РОД НА ГА СЛО ВА
Ма ла ды хі рург пра да па мо гу, 

ад каз насць і ін вес ты цыі ў зда роўе
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«Зі мой мы чы та ем ар ты ку лы па тэ ме 

і на гуль ва ем тлу шчык. Я за ха ла ды 

звы чай на пяць-сем кі ла гра маў на бі-

раю. Але пер шы аб' ект — і ўсё ўля-

тае», — жар туе Ар цём КОР ЗУН. Пе чы 

ён скла дае ўжо больш за дзе сяць 

га доў. Пры зна ец ца: пра ца цяж кая. 

Але пра фе сія за па тра ба ва ная. Мы 

рас пы та лі май стра, што са мае скла-

да нае ў яго ра бо це, якія сён ня гус ты ў 

за каз чы каў і ці па га дзіў ся б ён па мя-

няц ца мес ца мі з пра гра міс там.

У пяч ной спра ве Ар цём, лі чы, з дзя-

цін ства.

— Усё па ча ла ся 

з та го, што баць ка 

мой, Ан тон Льво віч, 

ку піў ле ці шча. Трэ-

ба бы ло склас ці печ, 

а спе цы я ліс та ня ма. 

Та му ён вы ра шыў 

ра біць сам, па кніж-

цы — атры ма ла ся 

з трэ ця га ра зу. По-

тым су сед прый шоў 

і па пра сіў са бе печ. 

Так і пай шло. Баць-

ка пры свя ціў гэ та му 

ўсё сваё жыц цё. Мне 

ра мяст во фак тыч на 

да ста ло ся ў спад-

чыну.

Ад мыс ло вых кур-

саў для печ ні коў Ар-

цём не за кан чваў — 

са школь ных га доў 

быў у та ты на пад-

соб ных ра бо тах, пе-

рай маў во пыт. Пер-

шыя за ка зы шу каў 

праз аб' явы ў га зе це, 

штось ці па дро бя зі пад кід ваў баць ка — ра-

монт топ кі, ко мі на.

— Ця пер прак тыч на ўсе клі ен ты звяр-

та юц ца да мя не па рэ ка мен да цыі. Са мая 

най леп шая рэ клам ная ак цыя — гэ та доб-

рая печ. Я га то вы па тра ціць ліш ні дзень-

два, каб зра біць усё як след, — ка жа муж-

чы на.

Па ра лель на ён пра цуе ін жы не рам-

элект ро ні кам (не ка лі скон чыў БНТУ, фа-

куль тэт ін фар ма цый ных тэх на ло гій і ро-

ба та тэх ні кі). Тлу ма чыць: цал кам пе ра клю-

чыц ца на пе чы не маг чы ма — гэ та вель мі 

цяж ка фі зіч на.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

«ПРЫ РУ ЧЫЦЬ» 
ЦЭГ ЛУ І ГЛІ НУ

Як ін жы нер-элект ро нік стаў печ ні ком
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