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Бе ла русь па-ра ней ша му ўва хо-

дзіць у 30-ку кра ін све ту з са мым 

вы со кім ужы ван нем ал ка го лю. 

Згод на з да ны мі Су свет най ар га-

ні за цыі ахо вы зда роўя, на кож на га 

бе ла ру са, ста рэй ша га за 15 га доў, 

пры хо дзіц ца 11,2 літ ра спір ту ў 

год. Гэ та 27-ы па каз чык у све це. 

Пры гэ тым па вод ле на цы я наль-

на га да сле да ван ня Steps, кож ны 

трэ ці бе ла рус кі муж чы на ўжы вае 

ал ка голь па най больш не бяс печ-

най ма дэ лі — шэсць і больш ча рак 

за дзень.

Пры гэ тым у Ра сіі, дзя ку ю чы стро гім 

ме рам кант ро лю над ал ка голь най пра-

дук цы яй, ужы ван не спірт но га з 2003 

го да зні зі ла ся больш чым на 40 %. 

А ча ка ная пра цяг ласць жыц ця іс тот на 

па вя лі чы ла ся.

Па вод ле слоў ка ар ды на та ра пра-

грам па гра мад скім зда роўі кра і на ва-

га офі са Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя ў Бе ла ру сі Ва лян ці на РУ СО-

ВІ ЧА, смя рот насць ад усіх пры чын у Ра-

сіі ска ра ці ла ся з 2003 да 2018 го да на 

39 % у муж чын і на 36 % у жан чын. Пры 

гэ тым най больш за ўваж ныя зме ны дэ-

ман струе ста тыс ты ка смер цяў, звя за ных 

з ужы ван нем ал ка го лю — вы пад ко выя 

атру чэн ні, са ма губ ствы, ДТЗ і ін шыя. Ад-

люст ра ван нем гэ тай тэн дэн цыі ста ла 

па ве лі чэн не ча ка най пра цяг лас ці жыц ця: 

у 2018 го дзе яна да сяг ну ла ў Ра сіі гіс та-

рыч на га мак сі му му: 68 га доў у муж чын 

і 78 га доў у жан чын.

Ча ка ная пра цяг ласць жыц ця ў Бе ла-

ру сі на адзін год боль шая як у муж чын, 

так і ў жан чын. І ўжы ван не ал ка го лю ў 

нас так са ма кры ху зні жа ец ца. Тым не 

менш ме ды кі ўпэў не ны, што рэ ка мен-

да цыі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя па ска ра чэн ні шкод на га ўжы ван ня 

ал ка го лю, якія вы кон вае Ра сія, бы лі б 

ка рыс ныя і для Бе ла ру сі.

— Іс нуе не каль кі па мыл ко вых по гля-

даў на ўзмац нен не жорст кас ці мер кант-

ро лю над ал ка голь най пра дук цы яй. Але 

во пыт Ра сіі іх аб вяр гае. У 2014 го дзе ў 

Ра сіі ак цыз на га рэл ку быў па вя лі ча ны 

на 25 %, ад па вед на ад бы ло ся зні жэн не 

про да жаў на 25 %. Але па ступ лен ні ў 

бюд жэт за кошт больш вы со ка га ак цы-

зу па вя лі чы лі ся на 7 %, — ар гу мен туе 

Ва лян цін Ру со віч.

З мі ні маль най 
ры зы кай — 
адзін-два ба ка лы

На дыс пан сер ным улі ку ў нар ко ла гаў 

у Бе ла ру сі ста іць ка ля 156 ты сяч ча ла-

век, якія ма юць ал ка голь ную за леж-

насць. За во сем ме ся цаў гэ та га го да, 

па вод ле ін фар ма цыі за гад чы ка Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра нар ка ла гіч на га 

ма ні то рын гу і прэ вен та ло гіі РНПЦ псі-

хіч на га зда роўя Аляк сея КРАЛЬ КО, 

іх коль касць скра ці ла ся на 6 %. Але кож-

ны трэ ці муж чы на ў Бе ла ру сі або мае 

ал ка голь ную за леж насць, або ўжы вае 

ал ка голь па шкод най ма дэ лі.

— Для муж чын гэ та 6 і больш адзі нак 

за раз, для жан чын — 4 і больш. Стан-

дарт ная адзін ка — гэ та ба кал ці чар ка, 

якая ўтрым лі вае 10 гра маў чыс та га ал-

ка го лю, — тлу ма чыць Ва лян цін Ру со віч.

Спе цы я ліс ты пад крэс лі ва юць, што 

бяс печ на га ўзроў ню ал ка го лю не іс-

нуе — у ідэа ле ча ла век не па ві нен піць 

спірт ное ўво гу ле. А тым, хто ўсё ж ужы-

вае, каб па збег нуць шкод на га ўплы ву, 

вар та пры трым лі вац ца па ро га вых зна-

чэн няў.

— Ужы ван не ал ка го лю з мі ні маль най 

ры зы кай — гэ та да дзвюх стан дарт ных 

адзі нак у дзень для муж чын, і да ад-

ной — для жан чын. Пры гэ тым мі ні мум 

два дні за пар у ты дзень ча ла век па ві нен 

цал кам ад мо віц ца ад ал ка го лю. Ад на 

адзін ка — гэ та да 35 мі лі літ раў моц на га 

спірт но га, 0,33 літ ра пі ва ці 110—120 

мі лі літ раў ві на. Для жан чын гэ та адзін 

ба кал ві на ў дзень, для муж чы ны — два. 

Шкод ны ўплыў па чы на ец ца з шас ці 

стан дарт ных адзі нак для муж чын і ча-

ты рох — для жан чын. Пра сцей ка жу чы, 

шос ты тост для муж чын і чац вёр ты тост 

для жан чын — гэ та ўжо шкод нае ўжы-

ван не і не бяс пе ка ін так сі ка цыі, — пад-

крэс лі вае Ва лян цін Ру со віч.

Сум ны рэй тынгСум ны рэй тынг

БЕЗ СТРА ТЫ ПРЫ ТОМ НАС ЦІ 
І ЭКА НА МІЧ НА ГА ЭФЕК ТУ
Ці ёсць бяс печ ная до за ал ка го лю?

ПІК ЗА ХВА РАЛЬ НАС ЦІ — 
У 45—69 ГА ДОЎ

Ле тась у Мін ску на рак ма лоч най 

за ло зы за хва рэ ла 1134 жан чы ны. 

Ужо сё ле та та кі ды яг наз упер шы ню 

па стаў ле ны 817 мін чан кам.

— Ад на з га лоў ных на шых за-

дач — ран няя ды яг нос ты ка гэ та га 

за хвор ван ня. Тут вель мі важ на ра на 

па чаць ля чэн не, каб атры маць ста-

ноў чы вы нік. Ад нак ня гле дзя чы на 

ўсе на шы на ма ган ні, пра цэнт за пу-

шча ных пух лін у Мін ску вы со кі. На 

3—4 ста дыі за хвор ван не вы яў ля ец-

ца ў 34—35 % вы пад каў, — рас каз-

вае за гад чык ан ка хі рур гіч на га ад-

дзя ле ня № 1 Мінск ага га рад ско га 

клі ніч на га ан ка ла гіч на га дыс пан-

се ра Аляк сандр ГЛА ДЫ ШАЎ. — 

Ся род най больш не спры яль ных у 

2018 го дзе — Пар ты зан скі і Пер ша-

май скі ра ё ны, за дзе вяць ме ся цаў 

гэ та га го да — Пар ты зан скі і Фрун-

зен скі ра ё ны, дзе рак на 3—4 ста ды-

ях вы яві лі ад па вед на ў 31,4 % і 29 % 

па цы ен так.

Пры гэ тым спе цы я ліст ад зна чыў, 

што і аб ста ля ван ня, і спе цы я ліс таў 

для ды яг нос ты кі ў нас да стат ко ва.

— Ма мог ра фы ўста ноў ле ны ва 

ўсіх цэнт раль ных па лі клі ні ках Мін ска. 

Ёсць пра мая тэ ле ме ды цын ская 

транс ля цыя па між 34-й га рад ской па-

лі клі ні кай, дзе пра хо дзіць пра гра ма 

скры нін гу ра ку ма лоч най за ло зы, і 

ан ка дыс пан се рам. Во пыт ных рэнт ге-

но ла гаў і рэнт ге на ла ба ран таў ха пае. 

Тут ро лю ады гры вае не да стат ко вая 

ма ты ва ва насць са міх жан чын.

Ан ко лаг рас тлу ма чыў, што рак 

вы яў ля ец ца пе ра важ на на 3-й ста-

дыі. З 34 % толь кі 5 % — 4-я ста дыя, 

усе ас тат нія — 3-я. Пры гэ тым зу сім 

ня даў на па ча лі пры мя няц ца ін шыя 

па ды хо ды да кла сі фі ка цыі пух лін, у 

тым лі ку і з гэ тай пры чы ны коль-

касць ра ку на 3-й ста дыі вы рас ла. 

Смя рот насць у нас ад гэ та га за хвор-

ван ня скла дае (з улі кам усіх ста дый) 

23 ча ла ве кі на 100 ты сяч на сель ніц-

тва — гэ тыя ліч бы на ўзроў ні ся рэд-

не еў ра пей скіх.

У Бе ла ру сі, як і ва ўсім све це, па-

вя ліч ва ец ца коль касць ра ку ма лоч-

най за ло зы ў ма ла дых жан чын.

— Пік за хва раль нас ці — 45—69 

га доў. Ра ней вы пад кі ра ку ма лоч най 

за ло зы ў ма ла дых жан чын бы лі ка-

зу іс тыч ны мі. Сён ня што год у на шым 

дыс пан се ры пра хо дзіць ля чэн не да 

дзя сят ка па цы ен так да 30 га доў, — 

ад зна чае Аляк сандр Гла ды шаў. — 

Па вя ліч ва ец ца коль касць ра ку, звя-

за на га з ця жар нас цю. Што год ёсць 

вы пад кі, ка лі ён раз ві ва ец ца на фо-

не ця жар нас ці або ад ра зу пас ля ро-

даў. Та кія пух лі ны край не агрэ сіў на 

пра ця ка юць і ма юць дрэн ны пра-

гноз.

— Рак у ма ла дых жан чын — су-

свет ная тэн дэн цыя, звя за ная як з 

па ве лі чэн нем фак та раў ры зы кі, так 

і з па ляп шэн нем ды яг нос ты кі. Ра ней 

мы не ва ло да лі та кі мі ды яг нас тыч-

ны мі маг чы мас ця мі, якія сён ня да-

зва ля юць вы яў ляць мік ра ска піч ныя 

пух лі ны, з які мі дзе ся ці год дзі та му 

жан чы на пра цяг ва ла жыць у ня ве-

дан ні, — да дае за гад чык ла ба ра то-

ры яй рэ кан струк тыў на-ад наў лен-

чай хі рур гіі і ан ка ма ма ло гіі РНПЦ 

ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я-

ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва Ан тон 

ХО РАЎ.

Ан ко ла гі па цвяр джа юць, што зда-

ра лі ся вы пад кі, ка лі рак у па цы ен так 

уз ні каў на фо не сты му ля цыі пе рад 

эк стра кар па раль ным аплад нен нем, 

і жан чы на па мі ра ла. Ця пер рас пра-

ца ва ны спе цы яль ныя па ды хо ды, якія 

да зва ля юць па збег нуць раз віц ця 

пух лін. Ад нак кан суль та цыя ан ко ла-

га пе рад та кой пра цэ ду рай па-ра-

ней ша му не ліш няя.

ХТО Ў ГРУ ПЕ РЫ ЗЫ КІ?
Фак та ра мі ры зы кі ўзнік нен ня ра-

ку гру дзей спе цы я ліс ты на зы ва юць 

ус клад не ны ся мей ны анам нез (ка лі 

рак ма лоч най за ло зы ці ор га наў ма-

ло га та за ме ла ма ту ля, сяст ра ці ба-

бу ля), абор ты, ад сут насць ця жар-

нас ці, поз няе спы нен не мен стру а цыі 

(пас ля 55 га доў), ку рэн не і ўжы ван не 

ал ка го лю, пра цяг лае ўжы ван не гар-

ма наль ных кант ра цэп ты ваў, траў мы 

ма лоч най за ло зы. Як пра ві ла, рак 

раз ві ва ец ца пры на яў нас ці комп лек-

су фак та раў ры зы кі. Раз на ме сяц 

рэ ка мен ду ец ца пра во дзіць са ма аб-

сле да ван не: паль па ваць пе рад люст-

рам ма лоч ныя за ло зы.

— Са ма аб сле да ван не ні хто не ад-

мя няў. Ін фар ма цыя пра тое, як яно 

пра во дзіц ца, ма ец ца на стэн дах ва 

ўсіх жа но чых кан суль та цы ях. Ка неш-

не, дроб ныя ўтва рэн ні ў мі лі метр жан-

чы на не пра паль пуе. Больш буй-

ныя — у паў сан ты мет ра-сан ты-

метр — яна ў ста не знай сці са ма. 

Па ні ка ваць не трэ ба, боль шасць 

но ва ўтва рэн няў у гру дзях даб ра якас-

ныя, але пра ве рыц ца ў спе цы я ліс та 

вар та, — ад зна чыў Ан тон Хо раў.

КА МУ 
ГЕ НЕ ТЫЧ НЫ АНА ЛІЗ?

Ка лі рак гру дзей быў у ма ту лі ці 

ба бу лі, жан чы на ўва хо дзіць у гру пу 

ры зы кі па спад чын нас ці ра ку. У та-

кім вы пад ку трэ ба пра кан суль та вац-

ца з ан ко ла гам па мес цы жы хар ства. 

Ён вы ра шыць, ці вар та ра біць ге не-

тыч ны ана ліз на нось біц тва спад чын-

на га ге на, які ад каз вае за раз віц цё 

ра ку ма лоч най за ло зы. Ана ліз вы-

кон ва ец ца ў ма ле ку ляр на-ге не тыч-

най ла ба ра то рыі пры РНПЦ ан ка ло-

гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі імя 

М. М. Аляк санд ра ва. За бор ма тэ ры-

я лу пра во дзіц ца і на ба зе га рад ско га 

ан ка ла гіч на га дыс пан се ра. Ад нак 

мэ та згод насць та ко га ана лі зу вы зна-

чае ўрач-ан ко лаг.

— Па вод ле но вых стан дар таў, 

ана ліз на нось біц тва му та цый у ге-

нах BRSA1 і BRSA2 у па цы ен так да 

40 га доў з ужо па цвер джа ным ра кам 

ма лоч най за ло зы аба вяз ко вы. Пры 

ста ноў чым ана лі зе на му та цыі па цы-

ент кам, якія ўжо за хва рэ лі, вы кон ва-

ец ца двух ба ко вая мас тэк та мія (вы-

да лен не ма лоч най за ло зы): не толь-

кі па шко джа на га пух лі най ор га на, 

але і зда ро ва га — у пра фі лак тыч ных 

мэ тах. Бо ры зы ка, што пух лі на з'я-

віц ца і ў ім, вель мі вы со кая. Ча сам з 

гэ тай пры чы ны мя ня ец ца і схе ма хі-

мі я тэ ра піі. Пас ля вы да лен ня рэ кан-

струк цый ная апе ра цыя з уста ноў кай 

ім план таў ро біц ца бяс плат на, — ад-

зна чае Аляк сандр Гла ды шаў.

МА МАГ РА ФІЯ ЦІ УГД?
Кож ная жан чы на ва ўзрос це 50—

69 па він на пра хо дзіць ма маг ра фію. 

Ка лі ёсць па ка зан ні, пра цэ ду ра пры-

зна ча ец ца і ра ней. Больш ма ла дым 

жан чы нам па ка за на УГД ма лоч ных 

за лоз. Яго па жа да на пра хо дзіць 

што год, асаб лі ва па цы ент кам, якія 

ма юць мас та па тыю.

Пра ект па скры нін гу ра ку ма лоч-

най за ло зы ў гру пах ры зы кі ў Мін ску 

рэа лі зу ец ца на ба зе 34-й па лі клі ні кі. 

Ба за выя ўста но вы для скры нін гу ра-

ку ма лоч най за ло зы ёсць ва ўсіх рэ-

гі ё нах.

— Асноў ная праб ле ма — ніз кая 

ма ты ва цыя жан чын. Ня гле дзя чы на 

тое, што сён ня шмат ін фар ма цыі, 

кож най жан чы не з мэ та вай гру пы мы 

да сы ла ем ліст, дзе пад ра бяз на рас-

каз ва ем, што та кое ма маг ра фія, і 

за пра ша ем прай сці. Мно гія ад маў-

ля юц ца: ба яц ца атры маць ды яг наз і 

не ве да юць, што бу дзе з імі да лей. 

Але ні ад на жан чы на ў нас не бу дзе 

па кі ну та сам-на сам з хва ро бай, — 

ка жа на мес нік га лоў на га ўра ча па 

ар га ні за цый на-ме та дыч най ра бо-

це 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 Ва дзім КАС ЦЮ КОЎ. — Па-

вод ле да ных, са мая вы со кая за хва-

раль насць на рак гру дзей у 50—69 

га доў. Ста ра ем ся аха піць гэ ту ка тэ-

го рыю.

Ка лі ў па чат ку пра ек та ма маг ра-

фію пра хо дзі ла 20—25 % жан чын з 

мэ та вай гру пы, то сё ле та іх ужо 

60 %. Ап ты маль ным ва ры ян там бу-

дзе ахоп у 70 %, ме на ві та та кую ліч-

бу рэ ка мен дуе Су свет ная ар га ні за-

цыя ахо вы зда роўя.

Лепш па пя рэ дзіцьЛепш па пя рэ дзіць

НЕ ДА СТАТ КО ВАЯ 
МА ТЫ ВА ВА НАСЦЬ 
ЖАН ЧЫН?
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Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.

Ан ко ла гі 
рас ка за лі 
пра рак 

ма лоч най 
за ло зы

Што толь кі 

не ра зы гры ва ла 

«Звяз да» ся род сва іх 

пад піс чы каў! Той, 

хто ўваж лі ва чы тае 

га зе ту, ве дае, што 

ся род пры зоў бы лі 

і па рач кі па рсюч коў, 

і ха ла дзіль ні кі, і 

шпа ле ры, і люст ры, 

і тэ ле ві за ры, 

і тры ме ры, і 

ма біль ні кі... Рэ чы — 

за ўваж це — вель мі 

па трэб ныя, і 

на бы ва лі ся яны 

за га дзя. Як, да рэ чы, 

і фіт нес-трэ ке ры 

ды ро вар, лёс якіх 

вы ра шаў ся дня мі.

Та кім чы нам, інт ры гі не за ста ло ся: усе 

карт кі-ку по ны, да сла ныя ў рэ дак цыю пад піс-

чы ка мі га зе ты на чац вёр ты квар тал аль бо 

дру гое паў год дзе гэ та га го да, «прай шлі» праз 

наш ча роў ны ка пя люш. А шчас лі выя ся род 

іх — на воб ма цак, усля пую — па тра ды цыі 

«вы бі ра лі» ша ноў ныя гос ці: ар га ні за тар роз-
ніч ных про да жаў Бел са юз дру ку На тал ля 
ТАЛС ТЫ КА, а так са ма не ад на ра зо выя пе-
ра мож цы звяз доў скіх кон кур саў на най-
леп шы под піс да здым ка і най леп шую вя-
сё лую і праў дзі вую гіс то рыю Лю боў ЧЫГ-
РЫ НА ВА і Іван АСТ РОЎ СКІ (зні мі це ка пя-

люш, як той ка заў: у свае 80 ён чы тае лек цыі 

сту дэн там уні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё-

элект ро ні кі, у тым лі ку — на анг лій скай мо ве... 

На бе ла рус кай, да рэ чы, мог бы так са ма...).

Хто з іх па да чы стаў шчас ліў чы кам?

Фіт нес-трэ кер D&A M2 
вый гра лі:

Лай тар Сяр гей Мі ка ла е віч, вёс ка Між лес-

се Бя ро заў ска га ра ё на Брэсц кай воб лас ці;

Стра шын ская Іры на Мі хай лаў на, вёс ка 

Плі са Глы боц ка га ра ё на Ві цеб скай воб ласці;

Ра ма нен ка Яў ген Ва лер' е віч, го рад Свет-

ла горск Го мель скай воб лас ці;

Іва ноў Мі ка лай Мі ка ла е віч, вёс ка Зе ля-

нец Ка рэ ліц ка га ра ё на Гро дзен скай воб лас-

ці;

Ма рус На дзея Са вель еў на, го рад Глуск 

Ма гі лёў скай воб лас ці;

Аза рка Ма рыя Ва сі леў на, го рад Ня свіж 

Мін скай воб лас ці;

Ры бін скі Ста ні слаў Ва сі ле віч, го рад 

Мінск.

Су пер прыз — ро вар 
Mіkado Blіtz Lіte — вый гра ла:

Ка ва лё ва Іна Вік та раў на, го рад Го мель.

Він шу ем!

Што ска заць тым, ка го ўда ча гэ тым ра зам 

(аль бо зноў) аб мі ну ла? Ды, ві даць, заў сёд нае: 

не вар та за сму чац ца. Вы не вый гра лі, але ж, 

спа дзя ём ся, і не прай гра лі: у лю бым вы пад ку 

да вас пяць ра зоў на ты дзень бу дзе пры хо дзіць 

род ная га зе та на род най мо ве — каб ін фар ма-

ваць, пра свят ляць, да па ма гаць па ра да мі, каб 

ча сам за баў ляць і... зноў да рыць над зею, пра 

якую, да рэ чы (кло па там спа да ра Іва на Аст-

роў ска га), мож на не толь кі про зай:

Шко да гро шай, ды але —

Быў жа ро вар на ста ле!

І та му я зноў пай ду

Пад пі сац ца на «Звяз ду».

Мо жа, шчас це не мі не —

Бу дзе неш та і ў мя не!

Гэ та — за ўваж це — ён не толь кі пра ся бе, 

але і пра вас: бо па він на ж быць!

Праў да, толь кі ма рыць аб гэ тым ма ла...

Адзін муж чын ка, рас каз ва лі, ду жа ха цеў 

вый граць звяз доў скі су перпрыз... Што ве чар 

пра сіў: «Бо жа, да па ма жы...» І ўрэш це... ста-

міў ся Бог яго слу хаць. Ска заў: «Ча ла ве ча, 

да па ма жы і ты мне: пад пі шы ся на гэ ту га зе ту, 

да шлі карт ку на ро зыг рыш!» І та ды...

Рэ дак цыя зноў вы бі рае пры зы. Якія? Па-

куль сак рэт.

АФІ ЦЫЙ НА
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Жы ві це 

Здо ра ва са «Звяз дой»!» з'яў ля ец ца рэ дак цый-
на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі дом 
«Звяз да» (УНП 100155376), раз ме шча ная па 
ад ра се: вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, г. Мінск, 
220013.

Рэ клам ная гуль ня «Жы ві це Здо ра ва са 
«Звяз дой»!» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 27.08.2019 (па-
свед чан не № 3626) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 6 ве рас ня да 31 снеж ня 
2019 го да ўключ на ся род пад піс чы каў га зе ты 
«Звяз да» на чац вёр ты квар тал або дру гое паў-
год дзе 2019 го да.

Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 132 пад піс чы кі. 
Пры за вы фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя-
дзен ня рэ клам най гуль ні і атры ман ня пры зоў: 
8 (017) 263 66 73.

Пад піс ка-2019Пад піс ка-2019

ХТО ПА Е ДЗЕ НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ?

Усме шач ку!Усме шач ку!

Го ра, го ра ў Мі шач кі:

Еў учо ра ві шань кі,

І з ад ной пра ско чы ла

Круг лень кая кос тач ка.

Уляг ла ся ў жы ва це...

А як возь ме й пра рас це?

Як ад ной чы на га лоў цы

У ма ло га за цві це?

...Пла ча Мі ша — 

не су няць:

Як жа кос тач ку да стаць?

Зоя На во ен ка,

г. п. Пад свіл ле, 

Па стаў скі ра ён.

Свет па мя няў ся, і пра шчас-

це, ка жуць, лепш не ўспа-

мі наць. Маў ляў, не да яго 

ця пер, — трэ ба ду маць, як 

уз біц ца на гро шы, зра біць 

кар' е ру, на быць прэ стыж нае 

жыл лё, ма шы ну, але...

На ды хо дзіць ста расць, і ча-

ла век па чы нае ра зу мець, 

што жыц цё не мае сэн су 

без шчас ця, а яно, як пра ві-

ла, у дзе цях, якія пом няць і 

лю бяць.

Мая зна ё мая цёт ка Воль га 

час ця ком ха дзі ла на вя чор кі ў 

шмат дзет ную сям'ю цёт кі Тац ця-

ны. Тая вель мі бед на жы ла, гро-

шай век не ха па ла, та му яе дзе ці 

аж да ха ла доў бе га лі то бо сыя, то 

го лыя, ра ды бы лі ка ва лач ку са-

ла...

І ў ін сты ту ты пас ля шко лы яны 

не пай шлі, ста лі пра ца ваць хто 

пра даў цом, хто швач кай, хто ша-

фё рам... За тое Воль га хва лі ла ся, 

што яе адзі ны сы нок ад ву чыў ся 

сам, а ця пер ву чыць ін шых сту-

дэн таў, што ў яго вя лі кая ква тэ ра 

ў Мін ску і ён не жы ве, а як сыр у 

мас ле пла вае.

Цёт ка Тац ця на ад ду шы пад-

да ква ла, бо Паў лік і са праў ды ж 

ве лі чы ня: вы біў ся ў лю дзі, зра біў 

кар' е ру, ды яшчэ, ка за лі, і свой 

біз нес ад крыў. Які, цёт ку Воль гу 

ні хто не рас пыт ваў, ад нак па ва-

жа лі ўсе, а за ад но і да па ма га лі: 

пры вез ці і на ка лоць дроў, аб ка-

сіць пад во рак, вы пі саць ку рам 

збож жа... Сы ну ж не да та го. Ма-

ці рас каз ва ла пра ўсё но выя яго 

да сяг нен ні, вы шы ва ла яму пры-

го жыя руч ні кі ды аб ру сы, зрэд ку 

ез дзі ла ў ста лі цу, ад нак вяр та ла-

ся ад туль вель мі хут ка — на на-

ступ ны ж дзень. Жан кі ча сам пы-

та лі ся, ча му не за ста ла ся, не 

па гас ці ла ў сы на. Цёт ка з фор сам 

ад каз ва ла, што Паў лі ку не да вяс-

ко вых раз моў, — яму трэ ба рых-

та вац ца да чар го вых сім по зі у-

маў...

У вёс ку Паў лік так са ма зрэд ку 

пры яз джаў, але ж ні яго, ні жон ку 

ні хто і ні ко лі не ба чыў у вяс ко вай 

кра ме, у га ро дзе, на се на ко се: ка-

ля до ма акру цяц ца, у ма шы ну па-

ся дуць ды па еха лі. А ма ці, бы тая 

птуш ка, по тым яшчэ ме сяц-дру гі 

шча бе ча, які ж яе Паў лік ха ро-

шы!

Так пра ля та лі дні і га ды, аж па-

куль ма ту ля не за хва рэ ла: доў га 

ля жа ла ў баль ні цы, по тым до ма. 

Лю дзі не ра зу ме лі, дзе ж той хва-

лё ны сын, ча му не едзе да ма ці, 

ча му не за бя рэ яе да ся бе, як ро-

бяць мно гія дзе ці... Ад нак пы таць 

пра гэ та ў хво рай ні хто не па-

смеў — прос та да па ма га лі хто як 

мог.

Час ішоў, жан чы не па-ра ней-

ша му не зда ро ві ла ся, а Паў лі ка 

ўсё не бы ло. І на рэш це паш таль-

ён ка, якая пры но сі ла цёт цы пен-

сію, не вы тры ма ла: за ўва жы ла 

ну мар тэ ле фо на (па пер ка з ім ля-

жа ла ка ля апа ра та) і па зва ні ла 

сы ну — ска за ла, што ма ці зу сім 

ня ду жая.

А ў ад каз па чу ла, што ў яго 

так са ма зда роўя ўжо ня ма і ў та-

кую да леч ён «не на ез дзіц ца»...

Паш таль ён ка, ура жа ная гэ тым 

«ін тэ лі гент ным» раў на душ шам, 

цёт цы пра яго нічога не ска за ла. 

Ад нак сын у вёс цы усё ж з'я віў ся. 

Су се дзі чу лі, што кры чаў, да во-

дзіў ма ці, што ста міў ся слу хаць 

яе скар гі на зда роўе, што не бу-

дзе за бі раць яе да ся бе, бо да яго 

пры хо дзяць важ ныя лю дзі, а яна 

сва і мі ма не ра мі бу дзе іх толь кі 

пу жаць... І ўрэш це, што не трэ ба 

гань біць яго пе рад людзь мі — 

дай маць роз ны мі «пад стаў ны мі» 

зван ка мі...

Пас ля та го як Паў лік з'е хаў, 

цёт ка не каль кі дзён зу сім не вы-

ла зі ла з до му, але ж тым, хто за-

хо дзіў да яе, ка за ла, што сын па-

кі нуў ёй гро шай, на вёз пры сма-

каў... Між тым на та бу рэ це ля 

лож ка — лю дзі ба чы лі — ста я лі 

толь кі ку бак з кіп нем ды сло ік з 

ва рэн нем, ля жаў ка ва ла чак хле-

ба...

Хут ка цёт цы Воль зе пры зна-

чы лі са цы яль на га ра бот ні ка. За 

гэ тую ра бо ту ўзяў ся яе су сед: 

пры но сіў пра дук ты, пра паль ваў у 

груб цы, пры бі раў у ха це... Але ж 

муж чын скі до гляд ра зу ме е це, які: 

па да печ ная ін шы раз ха дзі ла ня-

мы тая, у бруд ным адзен ні і абут-

ку, што, праў да, не пе ра шка джа-

ла ёй па звыч цы вы хва ляц ца сы-

нам ды ка заць, што не пры яз джае 

ён толь кі та му, што так са ма не-

зда ро вы — сэр ца...

Тым ча сам у ха це яе сяб роў кі 

Тац ця ны па-ра ней ша му ві ра ва ла 

жыц цё: па ста ян на пры хо дзі лі і 

пры яз джа лі доч кі, сы ны, зя ці, ня-

вест кі, уну кі, унуч кі. А ка лі ба бу ля 

за ня ду жа ла, дзе ці за бра лі яе да 

ся бе...

Су стрэ лі ся жан чы ны га ды праз 

ча ты ры на дзень Пе ра мо гі. Тац-

ця не, сла бень кай, але да гле джа-

най, у пры го жай квя ціс тай хуст цы 

і кас цю ме, дзе ці да па маг лі вый сці 

з ма шы ны, каб пра вес ці — па са-

дзіць ся род ін шых удоў ве тэ ра наў 

вай ны, як яна рап там спы ні ла ся.

— Воль га, ты? — спы та ла з 

бо лем, не па зна ю чы сваю бы лую 

сяб роў ку. Тая згодна за кі ва ла га-

ла вой, за пла ка ла:

— У Паў лі ка май го хво рае сэр-

ца, — ска за ла Тац ця не.

Тая, як і ра ней, ста ла су ця-

шаць:

— Не ад чай вай ся... Твой сын 

па пра віц ца... Вось уба чыш!

Тац ця на неш та шап ну ла сы ну, 

той пад бег да ма шы ны — вяр нуў-

ся з па ке там і пра цяг нуў яго Воль-

зе. Тая па гля дзе ла на атры ма ныя 

гас цін цы, на муж чы ну, кі ну ла ся 

дзя ка ваць і спя шац ца да до му — 

той пра па на ваў пад вез ці.

У хут кім ча се пас ля мі тын гу 

цёт ка Воль га, ка за лі, зляг ла і бо-

лей ужо не ўста ла.

Ва лян ці на Бобрык,

г. Іва цэ ві чы.

Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!

«ПА КА ХА ЛА Я 
ХЛАП ЧЫ НУ,

АКА ЗА ЛА СЯ — 
ПРА РАБ...»

Ах, ка хан не ты, ка хан не,

Спаць на ча мі не дае:

Ка го лю біш, той не гля не,

А не лю біш — пры стае.

* * *
Я не ба чы ла ка хан ка

Тры дзя нёч кі, тры на чы.

Дзе ж ты дзеў ся, лю бы Ян ка?

Мо на ду маў уця чы?

* * *
Роз ных крам ця пер ла ві на,

Ды ад но за пом ні ты:

Зой дзеш толь кі на хві лі ну —

Ка ша лёк ужо пус ты.

* * *
Дзве са ро кі на стра се

Між са бой спра ча юц ца...

Па лю бі це хто мя не —

Ма ла досць кан ча ец ца!

* * *
Па ка ха ла я хлап чы ну,

Ака за ла ся — пра раб!

Яму дзеў кі не па чы ну,

У яго бры га да баб.

* * *
Ма ра зы да нас ідуць:

Як тут не мар ко ціц ца.

Усе дзеў кі шлюб бя руць,

І мне за муж хо чац ца.

Га лі на Пят роў ская,

Смар гон скі ра ён.

Ка ця ры на з Ры го рам — пен сі я не ры і на-

ват з вя лі кім ста жам: не тыя га ды, не тыя 

ўжо і сі лы, але ж па пры вы чцы тры ма юць 

вя лі кую гас па дар ку. І ка роў ка ў іх ёсць, 

і лад ны бы чок, і свін ні, і ку ры, на ват пчаль-

ні ком гас па дар аб за вёў ся. Праў да, во пы-

ту ў гэ тай спра ве па куль ма ла ва та. У той 

дзень вы ле цеў рой, а што з ім ра біць?

Па куль гас па дар да пяў, пчо лы як не з'е-

лі — твар апух, за мест ва чэй толь кі вуз кія 

шчы лін кі: ні даць ні ўзяць — япо нец. Але ж 

з-за гэ та га ра бо ту не кі неш.

З по ля, дзе яны з жон кай у га ра чы ню па-

ло лі ка пус ту, пры еха лі над вя чор кам, а ўжо ж 

і мур за тыя... Гле дзя чы ад но на ад на го, яшчэ 

па смя я лі ся ды пры во дзіць ся бе ў па ра дак ча-

су не ме лі — трэ ба бы ло пы ніць гас па дар ку. 

Ра бо ту яны ні ко лі не дзя лі лі на тваю і маю. 

Адзі нае — па быч ка звы чай на ха дзіў гас па-

дар. А тут пай шла гас па ды ня. І той, ша ле нец, 

ці не па крыў дзіў ся: не хо ча іс ці да до му ну хоць 

ты плач! Ка ця ры на з ім і гэ так, і так, а ўрэш це, 

бед ная, ублы та ла ся ў лан цуг, па ва лі ла ся — 

зла ма ла ру ку.

Трэ ба ехаць у баль ні цу. А як — у гэ та кім 

вы гля дзе? І з кім: у са мой — ру ка, у му жа — 

твар... Яшчэ па ду ма юць, што бам жы...

Прый шло ся па зва ніць дзе цям — па клі каць 

на вы руч ку.

Сын, ад чы ніў шы дзве ры ды ўба чыў шы 

баць коў, аж аслу пя неў. Ві даць бы ло, што ха-

цеў за смя яц ца, але ж па ба яў ся па крыў дзіць. 

Да па мог ма ту лі па мыц ца, ад вёз у баль ні цу.

Дзя куй бо гу, усё абы шло ся: быч ка зда лі 

на мя са, з пчо ла мі па дру жы лі ся (мёд но сяць 

спраў на і бо лей не ку са юць), кос ці з ця гам 

ча су зрас лі ся...

Так што зноў кі піць і ві руе жыц цё ў іх на 

пад вор ку, у вёс цы. Ча су ня ма су ма ваць.

Не ве ры це? Пры яз джай це! А вось ды спа-

да ба ец ца?

Га лі на Не чы па ро віч,

Уз дзен скі ра ён.

Лі ніі жыц цяЛі ніі жыц ця

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку

За хва раль насць на рак гру дзей у Мін ску ад на з са мых вы со кіх 

у кра і не. Пры чым, кож ны трэ ці вы па дак — за пу шча ны. 

На 3—4 ста ды ях да ўра чоў звяр та ец ца 34—35 % жан чын. 

Пры гэ тым ліч бы па за хва раль нас ці і смя рот нас ці ў Бе ла ру сі 

не ад роз ні ва юц ца ад агуль на еў ра пей скіх. Ва ўсім све це 

каст рыч нік ад зна ча ец ца як ме сяц ба раць бы су праць 

ра ку ма лоч най за ло зы. У Бе ла ру сі гэ та ад на з са мых 

рас паў сю джа ных ла ка лі за цый ра ку ў жан чын. Ан ко ла гі 

рас ка за лі, хто ўва хо дзіць у гру пу ры зы кі і як час та вар та 

пра вя рац ца.

«ТВОЙ СЫН ПА ПРА ВІЦ ЦА»,
або Аб тым, як стаць шчас лі вым

Адзін дзень з жыц ця вяс коў цаў

Фо
та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.


