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Пачатак на 1-й стар.)

Калi выкарыстоўваеш граблi, 
то пакаранне заўсёды жорсткае. 
Апрача iстотнага штрафу за вар-
варскае збiранне грыбоў, браканье-
ра чакае i сума ў 4 мiльёны за паш-
коджанне лясной падсцiлкi. Гэта 
ледзь не тое ж самае, што пайсцi 
ў Белавежскую пушчу i ссячы там 
якое дрэўца. Калi нiводнаму ства-
рэнню не прыйдзе ў галаву апош-
няя iдэя, то ахвотныя знiшчыць мох 
сустракаюцца. Вера Фiлiповiч, адзiн 
з галоўных супрацоўнiкаў сектара 
па ахове лесу, у сваёй практычнай 
дзейнасцi сутыкалася з выпадкамi, 
калi грузавiкi нават успамiнаў 
не пакiнулi ад лясной падсцiлкi. 
За кожныя 3 квадратныя 
метры самаўпэўненым 
наведвальнiкам давяло-
ся заплацiць касмiчную 
суму грошай. Вось такая 
нешчаслiвая казка.

ЯГАДНЫ ДАЗОР 
Безумоўна, колькасць 

грыбных бiзнесменаў 
значна саступае ягадным. 
Адна справа — блукаць 
у пошуках рыжых шапа-
чак, зусiм iншая — проста перамяш-
чацца па чарнiчных купiнах. Вось 
чаму ўлетку менавiта ягадны бiзнес 
квiтнее неймаверна. Найбольш жва-
выя бiзнесмены за тыдзень прыно-
сяць дахаты як мiнiмум 2 мiльёны. 
Адзiн чарнiчны сезон — мiльёнаў 8. 
Справа ў тым, што збiраць рукамi 
ягады на продаж вельмi цяжка. 
Мала ў каго хопiць вытрымкi гнуць 
спiну цэлы дзень. Збiраючы рукамi, 
чалавек губляе шмат часу, а вось 
схiтрыўшы…

Тым часам дзяржаўная ляс-
ная ахова не спiць. Толькi за чэр-
вень i лiпень вартаўнiкi лясных 
багаццяў зрабiлi 1049 рэйдаў 
па ўсёй рэспублiцы. I, вядома ж, 
за 356 збiральнiкамi ягад замацавалi 
статус браканьераў. Абсалютнае 
першынство ў гэтым плане нале-
жыць Брэсцкай вобласцi. На другiм 
месцы размясцiлася Гомельская. 
Паводле звестак Мiнiстэрства ляс-
ной гаспадаркi, самай «небрака-
ньерскай» можна з упэўненасцю 
лiчыць Магiлёўскую вобласць, дзе 
колькасць злоўленых склала ўсяго 
2 чалавекi.

«Затрыманыя заўсёды гаво-
раць, што збiраюць ягады толькi 

дзеля сябе i сваёй сям'i. Але хто 
ведае: як там насамрэч? Мы ж па 
хатах не ходзiм, не глядзiм… Таму 
даводзiцца верыць, што ўсе бела-
русы робяць варэнне, а не ладзяць 
падпольны сезонны бiзнес», — ад-
значае Вера Фiлiповiч, а пасля 
дадае: — Нiхто не гаворыць, што 
нельга праз дзве гадзiны зноў 
пайсцi ў ягады. Калi ласка. Але 
калi чалавек перад сабой дзесяць 
бочак з чарнiцамi кацiць, гэта ўжо 
наша справа. Калi ён збiрае ў за-
бароненых месцах, калi варварскiм 
спосабам збiрае, мы яго адназнач-
на пакараем». Так, законам дазво-
лена вынесцi з лесу за адзiн раз 
30 кiлаграмаў. Галоўнае — зрываць 
ягады рукамi. Самаробныя прылады 

ў выглядзе шуфлiкаў строга забаро-
нены. «Шморгалкi» — вось як гэтыя 
няхiтрыя прыстасаваннi называюць 
на Гродзеншчыне.

Жыхары Навагрудскага раё-
на скардзяцца: «Ходзяць з гэтымi 
«шморгалкамi» i ўсё «шморгаюць» 
i «шморгаюць» чарнiцы. Язык 
не павернецца ўжыць у дачыненнi 
да iх слова «збiраюць». Вось i з 
суседняй Любчы штодзень пры-
язджаюць. Толькi рабочы дзень 
скончыцца — так адразу ж едуць 
да нас, у Наберажную. Гадзiна — 
i поўнае вядро. Нiякiх намаганняў 
не патрэбна. «Шморг», «шморг»… 
Сквапныя людзi цяпер пайшлi, 
нiчога iм не шкада… I гэта ж трэ-
ба — кожны вечар прыязджаюць! 
Дык хто ж супраць? Нiкому не шка-
да. Няхай бы i рвалi колькi заўгодна, 
але рукамi. Толькi рукамi. А то праз 
пяць гадоў унукам i паўлiтра з'есцi 
не назбiраеш».

Справа ў тым, што збiранне ягад 
металiчнымi шуфлiкамi лiчыцца 
за браканьерства абсалютна 
справядлiва. «Шморгалкi» паш-
коджваюць ягаднiк. Часта вырыва-
юць яго з каранямi. Была зялёная 
купiна буйных сiнiх ягад, а засталося 

знiшчанае месца. Голыя сцяблiнкi 
не тое што без ягад… Без лiстоў! 
Павырываныя, яны тырчаць карэн-

нем уверх. I ўсё гэта паволi 
жоўкне, пакуль канчатко-
ва не ператворыцца ў ка-
рычневую пляму пасярод 
зялёнага моху. Затое бра-
каньеры на гэтай купiне ты-
сяч 150 зарабiлi. А вось мяс-
цовыя жыхары абураюцца. 
Памiж сабой яны асуджаюць 
прыезджых браканьераў. 
Але гэта памiж сабой. Нiхто 
не хоча кiдаць камянi ў зна-
ёмыя агароды. Пенсiянерам 

шмат не трэба: хоць якую-небудзь 
ягаду назбiраць, каб варэнне зiмою 
было. Можа, i замарозiць пару 
пакетаў. Ва ўсiх у думках толькi 
адно: «Унукi прыедуць».

Меры пакарання ў кож-
ным асобным выпадку 
ягаднага браканьерства 
розныя. Вядома, ёсць 
прыблiзныя штрафы ад 
5 да 20 базавых велiчынь. 
Ключавое слова — 
«прыблiзныя». Сёлета мож-
на канстатаваць i з'яўленне 
«льготных гаваняў» (ад 
0 да 20 базавых). Чаму та-
кая рознiца? Адна справа, 
калi металiчным шуфлiкам 
збiрае ягады стары, хворы 
чалавек. Вiнаваты? Так, безумоўна. 
Але ён, няшчасны, сам згаджаец-
ца, спалохана кажа: «Прабачце». 
Ведае, па чым фунт лiха… Што ж 
тут скажаш? Iншая справа, калi гэта 
злосны парушальнiк. Уводзiш яго iмя 
ў базу звестак, а там iнфармацыя, 
што ён, прайшоўшы лес уздоўж i 
ўпоперак, ужо другi раз злоўлены 
на браканьерстве. Супрацоўнiкi 
дзяржаўнай лясной аховы тлума-
чаць яму сiтуацыю, а парушальнiк 

сварыцца з iмi. Не, паводле яго слоў, 
ён — сапраўдны анёл. Вядома ж, 
адразу на месцы складваюць прата-
кол. I вось тут «анёлу» прыходзiцца 
раскашэлiцца: штрафы, калi прата-
кол накiроўваецца ў суд i вiна бра-
каньера даказваецца, вельмi высокiя. 
Тут 20 базавых стануць самым 
мiлым з усiх магчымых варыянтаў. 
Сёлета склалi 25 пратаколаў, з якiх 
14 — у Вiцебскай вобласцi.

ШУКАЕМ САМЫХ 
РАЗУМНЫХ 

Асобная справа датычыцца 
прыватных скупшчыкаў. Не ўсе, 
вядома, але многiя з iх забiраюць 
у вяскоўцаў грыбы i ягады па 
занiжаных цэнах. Ведаюць: бабуля 
не даедзе да суседняй вёскi здаць 

чарнiцы i лiсiчкi ў дзяржаўную кра-
му. Таму з'яўляецца выдатная на-
года на чужым карку, але ўсё ж 
такi хоць крыху да грашовага раю 
наблiзiцца. Паверце, такiя iдэi ў iх га-
ловах сядзяць цвiкамi. Па абуваннi 
простых беларусаў у лапцi майстроў 
хапае. Вось чаму дзяржаўная ляс-
ная ахова арганiзоўвае рэйды су-
месна з падатковай, санiтарнай 
службамi, а таксама ДАI. У чэрвенi i 
лiпенi здзейснiлi 130 такiх рэйдаў. 

Менавiта яны даюць магчымасць 
пракантраляваць наяўнасць адпа-
ведных дакументаў у скупшчыкаў, 
выявiўшы зладзеяў.

Маем праблему: беларусы 
збiраюць грыбы i ягады варварскiм 
чынам. Што далей? Каб лiшнi раз 
не расчасаць лысаму валасы, да-
вайце максiмальна звузiм сiтуацыю. 
Так, мы збiралi па-браканьерску ра-
ней, збiраем i цяпер. Так, мы ведаем, 
што гэта дрэнна. Калi нас зловяць 
на гарачым, то штраф заплацiм i, 
безумоўна, паабяцаем у будучынi 
стаць бездакорнымi ў гэтым плане. 
А зараз галоўнае: адкуль у прабле-
мы ногi растуць?

Чаму беларусы, трапляючы ў 
тую ж самую Чэхiю, не бачаць нiчога 
дрэннага ў тым, каб сарваць колькi 
чужых яблыкаў, якiя так i глядзяць 

на нас цераз плот? Чаму 
калi нас караюць там, 
за мяжой, мы вельмi абу-
раемся? Гэта ж два яблыкi! 
У Беларусi такое гучыць 
проста смешна. Абсурд. А ў 
далёкiх суседзяў на кож-
ным кроку — прыватная 
ўласнасць, дакранацца 
нельга.

А лес? Хто яго гаспадар? 
Дзяржава. У беларускiм 
жыццi выраз «дзяржаўная 
ўласнасць» мы разумеем па-

свойму. Калi дзяржаўнае — то мож-
на забраць. Калi дзяржаўнае — 
то няма сэнсу даглядаць, шанаваць. 
Дзяржаўнае — гэта i тваё, i маё. Гэта 
наша агульнае i нiчыйнае адначасо-
ва. А яшчэ ў кожнага ёсць сваё. I сваё 
мы даглядаем, шануем.

Вось такая свядомасць, даклад-
ней — яе адсутнасць. Застаецца 
спадзявацца: свядомасць прачнец-
ца раней, чым на святое нiколi.

Маргарыта СIДАР.
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У ЦЕ НЮУ ЦЕ НЮ
ЛЯС НО ГА БIЗ НЕ СУЛЯС НО ГА БIЗ НЕ СУ

— У мужа на ўльтрагуку выявiлi пухлiну 
ў левай нырцы. Пухлiну выдалiлi. 
Анкалогiя не пацвердзiлася. На пя-
тыя суткi ўзнялася тэмпература да 
39 градусаў. Урачы гаварылi, што 
так трэба пасля складанай аперацыi. 
Спрабавалi па старым праходзе, дзе 
стаяў дрэнаж, вывесцi трубку — не атры-
малася, вывелi ў iншым месцы. Нiбыта 
стала лягчэй. Аднак праз тры днi ноччу 
адкрылася кровацячэнне. Экстранная 
аперацыя. Выдалiлi селязёнку. Пасля 
аперацыi прайшло 12 дзён. Тэмпература 
днём 36, а ўвечары 37,4. Цячэ ў дрэнаж 
вадкасць у адным i тым жа аб'ёме. Ура-
чы сказалi, што гэта свiшч утварыўся. 
Кропельнiцы, вабэнзiм, свечкi «Ген-
ферон», i ўсё. Кажуць, першы выпадак 
такi. Што рабiць? Прасiлi, каб перавялi ў 
4-ю бальнiцу, але нам адмовiлi. Муж ужо 
другi месяц знаходзiцца ў 1-й бальнiцы. 
Урачы кажуць, што робяць усё неаб-
ходнае. Што нам рабiць? Пражываем 
у Мiнску, але прапiсаны ў Заслаўi, а ў 
Мiнску абслугоўваемся па дазволе…

— Па прадастаўленай iнфармацыi 
я магу меркаваць, што размова iдзе 
аб рэзекцыi (выдаленне часткі) ныркi 
з-за пухлiны. Аперацыя сама па сабе 
з'яўляецца досыць складанай, i пас-
ляаперацыйны перыяд можа працякаць 
не заўсёды гладка i так, як хацелася б па-
цыенту. Таму падобныя праблемы могуць 
мець месца ў пасляаперацыйны перыяд, 
i ўсё павiнна вырашацца iндывiдуальна. 
Каб даць вам больш дэталёвы адказ, па-
трэбна азнаёмiцца з медыцынскай даку-
ментацыяй. 4-я клiнiка не спецыялiзуецца 
на лячэннi анкалагiчных хворых.

— Мне 45 гадоў. Пасля ночы з жанчынай, 
якая на 4-м месяцы цяжарнасцi, з'явiўся 
сып па целе, потым у сперме заўважыў 
кроў. Праз два тыднi колькасць крывi ў 
сперме павялiчылася. Уролаг не выявiў 
змяненняў у наднырачнiках i праста-
це. Жанчыне, з якой я меў зносiны, 
прапiсалi амаксiклаў i нiстацiн. Пачаў 
прымаць нiстацiн, сып прайшоў, але 
ў сперме стала больш крывi, ба-
ляць яечкi. Здаў аналiзы, урач нiякiх 
адхiленняў не знайшоў.

— Сып, якi з'явiўся на целе, хутчэй 
за ўсё, з уралагiчнымi захворваннямi 
не звязаны. З гэтым пытаннем неаб-
ходна звярнуцца спачатку да тэрапеўта. 
А з'яўленне крывi ў сперме, як правiла, 
служыць прыкметай такога захворвання, 
як везiкулiт — гэта запаленчы працэс у се-
мявых пузырках яечкаў. Лечыцца захвор-
ванне прыкладна па той жа схеме, што i 
хранiчны прастатыт. Схему вам павiнен 
падабраць уролаг.

— Мне 28 гадоў. Пасля палавога акта 
з'явiўся чырвоны сып, месцамi язвачкi, 
якiя лупяцца. Сверб, смыленне. Мазаў 
клатрымазолам пару дзён i пiў адна-
разова флуканазол 150 мг. Сверб i 
язвачкi знiкалi, але дробны чырвоны 
сып заставаўся. Пры чарговым пала-
вым кантакце ўсё паўтараецца зноў. 
Агульны i бiяхiмiчны аналiзы крывi ў 
норме. 1,5 года таму былi падобныя 
сiмптомы — тады была малочнiца, пiў 
флуканазол, i ўсё праходзiла.

— У вас маюць быць прыкметы кан-
дыдозу, i для эфектыўнага яго лячэння 
неабходна абследаваць i вашу партнёр-
ку. Iнакш мае месца рэiнфекцыя — 
паўторнае iнфiцыраванне. Ваша партнёр-
ка павiнна абследавацца ў гiнеколага, 
нават калi ў яе няма нiякiх праяў. А вам 
трэба падысцi на прыём да ўролага. Пад-
час лячэння варта пазбягаць неабароне-
ных палавых кантактаў.

— 25 гадоў. Адчуваю смыленне на-
прыканцы мочаспускання. Потым 
стала крыху лепш, а пасля вярнула-
ся смыленне, у мачы — крыху крывi. 
Што гэта можа быць?

— Падобныя сiмптомы характэрныя 
для цыстыту. Смыленне напрыканцы 
мочаспускання — для шыечнай формы 
цыстыту. Неабходна здаць аналiз мачы, 
зрабiць ультрагук мачавога пузыра для 
выключэння наяўнасцi ў мачавым пузы-
ры нейкiх анамалiй, наяўнасцi камянёў, 
пухлiн i падабраць адпаведнае лячэнне. 
Пры неабходнасцi — зрабiць пасеў мачы 
на флору i адчувальнасць да антыбак-
тэрыяльных прэпаратаў. Лячэнне будзе 
прызначана згодна з вынiкамi пасеву. 
Наогул у выпадку цыстыту лячэнне прыз-
начаецца па так званай эмпiрычнай схе-
ме. Iснуе пратакол лячэння ўралагiчных 
хворых, згодна з якiм у выпадку востра-
га цыстыту прызначаюцца пэўныя групы 
прэпаратаў, для якiх не патрабуецца вынiк 
бактэрыялагiчнага даследавання. Аднак 
калi не будзе вынiку ад гэтага лячэння, 
пры пастаянным вяртаннi непрыемных 
сiмптомаў, урач звяртаецца да аналiзу 
пасеву мачы i прызначае лячэнне ўжо 
на падставе вынiку такога даследавання.

— У сына ў 3 месяцы хуткасць ася-
дання эрытрацытаў — 31. Пасеў 
мачы — Escherichia coli 10^5. Прапiсалi 
аўгменцiн. Зрабiлi ўльтрагук ны-
рак i мочавыдзяляльнай сiстэмы — 
выявiлi слiзь у мачы. Пасля анты-
бактэрыяльнай тэрапii хуткасць 
асядання эрытрацытаў — 4, аналiз 
мачы (лейкацыты 1,25х10^6), пасеў 
мачы (Citrobacter diversus 5х10^4). 
Паўторны аналiз мачы (лейкацыты 
2–3). Новы пасеў (Escherichia coli 10^8). 
Прызначылi антыбiётык амiкацын. 
Аналiз мачы (лейкацыты 1–2), пасеў 
мачы (Enterococ faecium 10^8). Агуль-
ны аналiз мачы (лейкацыты 5–6, 
бактэрыi 2+). Пiлi бiсептол. Пасеў 
мачы (Escherichia coli 10^8). Ультрагук 
нырак i мочавыдзяляльнай сiстэмы ў 
норме. Прызначылi бiятраксон. Дзiцяцi 
7 месяцаў. Цi прымаць нам чарговы 
антыбiётык? У цэлым дзiця актыўнае, 
нiякiх прыкмет захворвання няма.

— Каб сабраць аналiз мачы на фло-
ру i адчувальнасць да антыбiётыкаў, 
умовы збору павiнны быць максiмальна 
наблiжаны да стэрыльнасцi. Мачу трэба 
правiльна сабраць i не кранаць шклянку 
знутры рукамi. У выпадку з немаўлятамi 
такое забяспечыць фактычна немагчы-
ма. Як правiла, прапануецца рабiць так. 
Дзiця мочыцца ў стэрыльную вату цi мар-
левую сурвэтку, якую адцiскаюць пасля 
ў шклянку. Пры гэтым усё роўна будзе 
адчувацца занос бактэрый у шклянку, што 
мы i бачым па вынiках вашых аналiзаў. 
Наяўнасць розных бактэрый не стыкуецца 
з колькасцю лейкацытаў. Таму я мяркую, 
што антыбактэрыяльны прэпарат вашаму 
дзiцяцi не патрэбны.

— Зяць служыць па кантракце. За-
раз знаходзiцца ў шпiталi з дыяг-
назам «неспецыфiчны двухбаковы 
орхаэпiдыдымiт». Была высокая тэм-
пература i значнае павелiчэнне яечак. 
Лячэнне — антыбiётыкi, трыхапол. Як 
гэта можа адбiцца на здароўi маёй 
дачкi, у якой пiеланефрыт?

— Неспецыфiчны двухбаковы орхаэпi-
дыдымiт у зяця i пiеланефрыт  у дачкі 
нiякiм чынам памiж сабой не звязаны. 
Так што ў гэтым сэнсе пагрозы здароўю 
вашай дачкi няма. Аднак такое захвор-
ванне, як орхаэпiдыдымiт, можа адбiцца 
на рэпрадуктыўнай функцыi вашага зяця. 
Усё залежыць ад выражанасцi хваробы. Калi 
праявы вельмi моцныя, то можа быць нават 
так, што пазней сперматазоiды акажуцца 
няздольнымi трапiць у палавыя шляхi жан-
чыны, паколькi разаўецца постзапаленчы 
стэноз пратокаў, па якiх iдзе выкiд семявай 
вадкасцi. Можа быць проста знiжэнне функцыi 
яечак — iх будзе менш, яны будуць мець 
шмат паталагiчных формаў. З другога боку, 
трэба мець на ўвазе, што гэтае захворванне 
магло развiцца ў вынiку наяўнасцi iнфекцый, 
якiя перадаюцца палавым шляхам. Iнфекцыя 
можа быць не лечанай або недалечанай. 
I такая iнфекцыя можа быць i ў вашай дачкi. 
Такiм чынам, пасля вылечвання ваш зяць 
i дачка павiнны абследавацца на iнфекцыi, 
якiя перадаюцца палавым шляхам. Ён — ва 
ўролага, яна — у гiнеколага.

— 41 год. Ад нараджэння анамалiя па-
лавых органаў. У 1999 годзе зрабiлi 
няўдалую энтэрапохвапластыку, рэ-
зекцыю яечнiкаў у Бараўлянах. З таго 
моманту — пастаяннае нетрыманне 
мачы. Урачы спрабавалi выправiць, 
але нiчога не атрымалася. Цi можна 
чым-небудзь дапамагчы?

— Дакладна вызначыць прычыну 
нетрымання мачы можна толькi падчас да-
датковага даследавання. Магчыма, ёсць 
свiшч мочапалавы, пры якiм будзе та-
тальнае нетрыманне мачы. Калi ж свiшча 
няма, i на падставе рэнтгеналагiчнага дас-
ледавання можна падумаць аб слiнгавай 
карэкцыi, якая выконваецца шляхам 
малаiнвазiўнага ўмяшання, працягласцю 
не больш за 20 хвiлiн. Iмплантуецца спе-
цыяльная сетка, якая будзе падтрымлiваць 
урэтру i ствараць дадатковы механiзм 
утрымання мачы.

— Цi можна павялiчыць палавы член 
якiм-небудзь шляхам?

— Iснуюць такiя спосабы. Аднак тут 
трэба разбiрацца iндывiдуальна. Можа 
быць, мае месца мiкрапенiс — прырод-
жаная анамалiя, або гэта вынiк нейкай 
траўмы. А можа быць, гэта асабiстая неза-
даволенасць памерам, што наогул не па-
трабуе нiякiх дзеянняў. Кансультавацца 
неабходна з урачом-андролагам. Iснуюць 
розныя хiрургiчныя методыкi, амаль да 
фалапратэзавання. У нашай краiне такiя 
аперацыi выконваюцца, хоць гэта i не над-
та шырока распаўсюджана.

— Нейкi час таму падмерз у гарах. Быў 
цыстыт. Пiў антыбiётыкi, цэфтрыяк-
сон. Зараз дыскамфорт вярнуўся. 
Урач кажа, што солi iдуць… Рабiў уль-
трагук — камянёў няма. Што рабiць 
цяпер?

— Вам неабходна здаць пасеў мачы 
на флору i адчувальнасць да антыбак-
тэрыяльных прэпаратаў. Гэта дапаможа 
вызначыць, цi не застаўся якi-небудзь 
мiкроб пасля першага прыступу i якой ад-
чувальнасцю ён валодае да канкрэтнага 
прэпарата. Можа быць, што такi прэпа-
рат, як цэфтрыяксон, не аказаў належнага 
ўплыву на мiкроб або курс яго прыёму 
быў надта кароткiм. Параiць вам нейкi 
антыбiётык завочна будзе некарэктна.

— Для лячэння дабраякаснай 
гiперплазii прастаты прызначылi 
прэпарат — омнiк окас. Аднак пасля 
2 таблетак ужо назiраецца знiжэнне 
цiску, якi i дагэтуль быў невысокi — 
110/70. Што рабiць?

— Прэпарат, якi вам прызначылi, 
павiнен зменшыць частату мочаспускання, 
выдалiць адчуванне няпоўнага мачавога 
пузыра. Гэта сiмптаматычнае лячэнне. Калi 
вы такiм чынам рэагуеце на омнiк, трэба 
паспрабаваць памяняць яго ў межах гру-
пы альфаадрэнаблакатараў. Iх некалькi — 
доксазазiн, тэразазiн… I гiпатэнзiўная 
адчувальнасць на кожны з iх можа быць 
рознай. Яны ўсе знiжаюць цiск, аднак адзiн 
прэпарат можа мацней знiжаць, а другi — 
менш. Трэба мець на ўвазе, што падчас мо-
манту максiмальнага дзеяння прэпарата — 
на працягу 3–5 гадзiн — цiск будзе знiжацца, 
аднак пасля ён вернецца да ранейшых 
лiчбаў. Хоць моцныя хiстаннi тут, сапраўды, 
не пажаданыя. Важна яшчэ, цi не прынялi 
вы дзве таблеткi ў адзiн дзень, цi не па-
рушылася такiм чынам дазiроўка. Трэба 
паглядзець, цi не прымаеце вы якiя-небудзь 
прэпараты па лячэннi таго ж павышанага 
артэрыяльнага цiску. Узаемадзеянне пер-
шых i другiх здольнае даваць такi эфект… 
Калi ж высветлiцца, што вы не пераносiце 
лячэння таблеткамi, можна разгледзець 
варыянт хiрургiчнай дапамогi.

Святлана БАРЫСЕНКА
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ЗВЯР ТА ЕМ СЯ
ДА ЎРО ЛА ГА

На пы тан нi на вед валь нi каў сай та www.dоktоrа.bу i чы та чоў га зе ты «Звяз да» 
ад ка заў за гад чык ад дзя лен ня ўра ло гii №3 4-й га рад ской клi нiч най баль нi цы 
г. Мiн ска, кан ды дат ме ды цын скiх на вук Дзмiт рый МА ЛА ШЧЫЦ КI.

Ка ля двац ца ці вё сак 
Ка пыль ска га ра ё на спа сціг лёс 
Ха ты ні. Мно гія з іх не ўзна ві лі ся. 
Спіс спа ле ных па се лі шчаў 
ад кры ва юць Вя лі кія Пру сы. 
За два дні — 26 і 27 ве рас ня 
1942 го да — гіт ле раў цы зні шчы лі 
ў аг ні 258 ча ла век. 
На ўскрай ку вёс кі 
зна хо дзіц ца брац кая ма гі ла, 
дзе ў 1975 го дзе 
ўста ноў ле на стэ ла.

Асаб лі ва тра гіч ным для жы ха роў Ка-
пыль шчы ны быў лю ты 1943-га. У пры ват-
нас ці, дру го га лю та га фа шыс ты спа лі лі 
вёс ку Ма ся ві чы ра зам са 130 жы ха ра мі. 
Ся род іх 11 дзя цей да двух і 47 — да два-
нац ца ці га доў. Вы жыў толь кі адзін ча ла век, 
да лей шы лёс яко га не вя до мы. Пас ля вай ны 
вёс ка так і не паў ста ла з по пе лу. У 1998 
го дзе на гэ тым мес цы ўста ноў ле на скульп-
тур ная кам па зі цыя па пра ек це га лоў на га 
ар хі тэк та ра ра ё на Ула дзі мі ра Чар няў ска га. 
На бу даў ніц тва пом ні ка збі ра лі гро шы з 
уся го ра ё на, кал га саў, ар га ні за цый, прад-
пры ем стваў.

— У фун да мент ма ну мен та за кла дзе на 
кап су ла са зва ро там да на шчад каў: «Мы — 
за бла кіт нае бяс хмар нае не ба для на шых 
дзя цей, мы — за да лей шае пры мі рэн не двух 
на ро даў, бе ла рус ка га і ня мец ка га, за ўма ца-
ван не друж бы і су пра цоў ніц тва». З на го ды 
жа лоб най да ты ў Ка пыль пры яз джа ла дэ ле-
га цыя з Гер ма ніі, у тым лі ку і прад стаў ні кі ду-
ха вен ства. Як толь кі гос ці вый шлі з аў то бу са, 
адзін з па сты раў пра мо віў: «Да руй це нам, мы 
пры еха лі з мі рам», — рас па вёў на ву ко вы су-
пра цоў нік Ка пыль ска га края знаў ча га му зея 
Анд рэй Лят чэ ня.

...2-га і 3 лю та га зга рэ лі ра зам з жы ха-
ра мі вёс кі Пра грэс, Ру лё ва, Ка ло дзез нае. 
5 лю та га спа ле ны Жа вал кі, у аг ні за гі ну лі 
512 ча ла век: дзе ці, жан чы ны, ста рыя. На 
за ход няй ус кра і не вёс кі зна хо дзіц ца ма гі ла 
ах вяр фа шыз му, на якой у 1967 го дзе ўста-
ноў ле ны пом нік.

Ча му ме на ві та на па чат ку лю та га па ча-
лі лю та ваць фа шыс ты? Пры чын гэ та му, на 
дум ку Анд рэя Лятчэні, не каль кі. Па-пер шае, 
во ра га раз' юшы ла пе ра мо га са вец кіх вой скаў 
пад Ста лін гра дам. Акра мя та го, на Ка пыль-
шчы не быў моц ны пар ты зан скі рух. Ад ра-
зу пас ля аку па цыі ра ё на тут бы лі ство ра ны 
тры атра ды на род ных мсці ўцаў, якія спа чат ку 
дзей ні ча лі асоб на, а по тым аб' яд на лі ся ў бры-
га ду імя К. Я. Ва ра шы ла ва. Ужо 9 мая 1942 
го да пар ты за ны да лі сур' ёз ны бой во ра гам ва 
ўро чы шчы Гні лу ха і зні шчы лі 700 гіт ле раў цаў. 
Да та сім ва ліч ная, бо на той час ні хто не ве-
даў, што 9 мая на сту піць пе ра мо га.

Трэ ця га снеж ня 1942-га ад быў ся Лаў скі 
бой — па наз ве вёс кі Ла вы. Тут раз мя шчаў-
ся пар ты зан скі шпі таль, які імк ну лі ся за ха-
піць фа шыс ты. Атрад імя Ка тоў ска га пад 
ка ман да ван нем ура джэн ца Ка пыль шчы ны, 
стар шы ны мі лі цыі Ві кен ція Драз до ві ча атры-
маў за гад за тры маць во ра га на 2-3 га дзі ны, 
па куль эва ку і ру юць ра не ных. Пар ты за ны 
на ла дзі лі за са ду на мо гіл ках. Усе 18 ча ла-
век за гі ну лі, ма лод ша му, Ва ло дзю Ка ча-
ноў ска му, бы ло 15, а са ма му ста рэй ша му 
— 32 га ды.

Бяс спрэч на, за гэ та гіт ле раў цы жорст ка 
помс ці лі мір на му на сель ніц тву, імк ну лі ся 
зла маць во лю да ба раць бы: не бы ло на Ка-
пыль шчы не сям'і, дзе б ні ва я ваў у пар ты-
за нах муж, баць ка, сва як, зна ё мы. Ня рэд ка 
фа шыс ты зні шча лі ў по лы мі толь кі сва я коў 
пар ты зан. Для та го, каб даць «урок» ін шым 
жы ха рам.

23 лю та га 1943 го да кар ні кі за гу бі лі 64 ні 
ў чым не па він ныя жыц ці з вёс кі Рым (ця пер 
Ду са еў шчы на). Вось як згад вае той страш ны 
дзень свед ка жу дас ных па дзей Ма і на Фё да-
раў на Кас пя ро віч: «Як сён ня пе рад ва чы ма 
тое чор нае ран не. Ма ма, Ста се віч Ма рыя 
Пят роў на, пад па лі ла ў печ цы. Дзе ці: пяць 
да чок, хто спаў яшчэ, а хто бе гаў па ха це. 
Муж Ма рыі — Фё дар Ся мё на віч — ва я ваў на 
фрон це... На ду шы бы ло не спа кой на: дай шоў 
слых, што ў Анож каў скім ле се пар ты за ны 
за бі лі нем ца...

У дру гой па ло ве до ма пра чну ла ся сям'я 
Але ны Аку ліч. Муж яе пар ты за ніў, а на ру-
ках у жан чы ны бы ло пя цё ра дзя цей: Ва ло-
дзя (1930), Ва ля (1935), Кла ра (1938), Лё ва 
(1937), Нэ ля (1939) га доў на ра джэн ня. Але на 
ча ка ла шос тае дзі ця. Га да ваць ма лых ёй да-
па ма га ла ста рэнь кая ма ці».

Прад чу ва ю чы бя ду, жан чы ны з дзет ка мі 
за бра лі ся пад за стрэ шак ха ты і на зі ра лі за 
да ро гай, па якой ру ха лі ся нем цы на ма та-
цык лах, пад во дах з са ло май. Уба чы лі, што 
ка ля ад на па вяр хо ва га драў ля на га вась мі-
ква тэр на га до ма на су праць збі ра лі ся вяс-
коў цы. Жан чы ны чу лі, як кар ні кі вы клі ка лі 
па ім ёнах чле наў пар ты зан скіх сем' яў. Ма ці 
Але ны Аку ліч, ба ю чы ся, што пад па ляць іх 
ха ту, ска за ла, што трэ ба іс ці да лю дзей. 
Усе спус ці лі ся і да лу чы лі ся да на тоў пу як-
раз у той мо мант, ка лі вы клі ка лі сям'ю Аку-
ліч. Пас ля та го, як пе ра кліч ка за кон чы ла-
ся, кар ні кі за га да лі ра зы хо дзіц ца тым, ка го 
не на зва лі. Сем'і пар ты зан яны за чы ні лі ў 
до ме, праз вок ны на кі да лі ту ды са ло мы і 
пад па лі лі...

...У 1970 го дзе на брац кай ма гі ле вёс кі 
Ду са еў шчы на ўста ноў ле ны абел іск, по бач з 
ім у 1975-м — скульп ту ра і стэ ла з ім ёна мі 
за гі ну лых.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Ка пыль скі ра ён.

ІХ СПАСЦІГ 
ЛЁС ХАТЫНІ

Па ста но вай мі ніс тэр стваў транс пар ту 
і ка му ні ка цый і сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня па ўзгад нен ні з Мі ніс тэр-
ствам ахо вы зда роўя за цвер джа на 
ін струк цыя аб па рад ку пра вя дзен ня 
кант ро лю ста ну кі роў цаў ме ха ніч ных 
транс парт ных срод каў, са ма ход ных 
ма шын на прад мет зна хо джан ня ў ста-
не ал ка голь на га ап'я нен ня ці ў ста не, 
вы клі ка ным спа жы ван нем нар ка тыч-
ных срод каў, псі ха троп ных, так січ ных 
ці ін шых дур ман лі вых срод каў. Да ку-
мент ужо ўсту піў у сі лу.

Ён удак лад не ны з улі кам прак ты кі вы ка-
ры стан ня па пя рэд няй рэ дак цыі ін струк цыі. 
Да ку мент вы зна чае па ра дак пра вя дзен ня 
кант ро лю юры дыч ны мі асо ба мі і ін ды ві ду аль-
ны мі прад пры маль ні ка мі, што вя дуць сваю 
дзей насць у га лі не аў та ма біль на га транс-
пар ту, на ажыц цяў лен не якой не па трэб ны 
спе цы яль ны да звол (лі цэн зія), ста ну кі роў цаў 
на прад мет «пры няц ця за каў нер» ці зна хо-
джан ня «пад кай фам».

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мінт ран са, з 
улі кам шмат лі кіх зва ро таў юры дыч ных асоб 

у ін струк цыі ўдак лад не на, што пры бор ны 
кант роль ап'я нен ня пра во дзіц ца ра бот ні кам, 
пры зна ча ным кі раў ні ком юры дыч най асо-
бы ці ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, 
у не за леж нас ці ад яго ква лі фі ка цыі з вы-
ка ры стан нем пры бо раў, што ад па вя да юць 
па тра ба ван ням тэх ніч ных нар ма тыў ных пра-
ва вых ак таў, і экс прэс-тэс таў (тэст-па ло сак, 
экс прэс-плас цін).

Па тра ба ван ня мі ін струк цыі так са ма ўста-
ноў ле на, што ў да чы нен ні да ра бот ні ка, упаў-
на ва жа на га на пра вя дзен не пры бор на га 
кант ро лю ап'я нен ня, ад па вед ны пры бор ны 
кант роль ап'я нен ня пра во дзіц ца ін шым ра-
бот ні кам, пры зна ча ным кі раў ні ком юры дыч-
най асо бы ці ін ды ві ду аль ным прад пры маль-
ні кам, або на пад ста ве гра ма дзян ска-пра ва-
во га да га во ра, за клю ча на га з ар га ні за цы яй 
ахо вы зда роўя. Гэ та мо жа быць і ін шая ар-
га ні за цыя, ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік, 
якія ма юць спе цы яль ны да звол (лі цэн зію) 
на ажыц цяў лен не ад па вед на га ві ду ме ды-
цын скай дзей нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

� 

Май на ўва зеМай на ўва зе  ��

Кон курс пра фе сiй на га май стэр ства 
пе да го гаў «На стаў нiк го да Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь», якi стар туе во сен ню гэ та-
га го да, упер шы ню прой дзе па но вых 
пра вi лах.

Леп шых пе да го гаў збi ра юц ца вы зна чыць 
ад ра зу ў ся мi на мi на цы ях: «Фi зi ка, аст ра но-
мiя, ма тэ ма ты ка, iн фар ма ты ка»; «За меж ная 
мо ва»; «Бе ла рус кая мо ва i лi та ра ту ра, рус-
кая мо ва i лi та ра ту ра»; «Му зы ка, вы яў лен чае 
мас тац тва, пра цоў нае на ву чан не, чар чэн-
не, фi зiч ная куль ту ра i спорт, да пры зыў ная 
пад рых тоў ка»; «Гiс то рыя, гра ма да знаў ства, 
геа гра фiя, хi мiя, бiя ло гiя». Так са ма асоб на 
за зван не леп ша га пе да го га бу дуць зма гац-
ца на стаў нi кi па чат ко вай шко лы i пе да го гi 
да школь най аду ка цыi. Пер шы этап прой дзе 
ў сце нах уста ноў аду ка цыi, дру гi этап — ра-
ён ны (га рад скi), трэ цi — аб лас ны i чац вёр ты 
— за ключ ны рэс пуб лi кан скi. Фi нал кон кур су 
прой дзе во сен ню 2014 го да.

На га да ем, што рэс пуб лi кан скiя кон кур-
сы пе да га гiч на га май стэр ства пра вод зяц ца, 
па чы на ю чы з 1995 го да, з пе ры я дыч нас цю 
раз у два—тры га ды. Пе ра мож цам апош-
ня га кон кур су «На стаў нiк го да Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь» ста ла ў 2011 го дзе на стаў нi ца 

анг лiй скай мо вы дзят лаў скай гiм на зii № 1 
Iн эса Зуб ры лi на. У пер шым эта пе кон кур-
су па ўсёй кра i не ўзя лi ўдзел ка ля 10 ты-
сяч пе да го гаў, а ў за ключ ным эта пе бы лi 
прад стаў ле ны на стаў нi кi бе ла рус кай i рус кай 
мо вы i лi та ра ту ры, фi зi кi, за меж най мо вы, 
ма тэ ма ты кi, бiя ло гii, гiс то рыi, хi мii, геа гра фii 
i па чат ко вых кла саў. I нi я кiх праб лем з тым, 
каб па раў наць пе да га гiч ны та лент на стаў нi-
ка фi зi кі i, ска жам, бе ла рус кай мо вы ў жу ры 
не ўзнi ка ла.

Леп ша га пе да го га да школь най уста но вы 
ў Бе ла ру сi па куль не вы зна ча лi. Але ў тым 
жа 2011 го дзе прай шоў пер шы рэс пуб лi кан-
скi кон курс ся род да школь ных уста ноў. Ка-
лi пры ма ла ся ра шэн не аб яго пра вя дзен нi, 
раз гля да лi ся роз ныя ва ры ян ты: пра во дзiць 
кон курс або ся род вы ха валь нi каў, або ся род 
да школь ных уста ноў. Два га ды та му вы ра-
шы лi спы нiц ца на дру гiм ва ры ян це, па коль кi 
па лi чы лi, што ася род дзе, у якiм зна хо дзiц ца 
дзi ця, трэ ба ацэнь ваць у цэ лым, па коль кi ўсё 
леп шае, што яго акру жае, ства ра ла ся не ад-
ным пе да го гам, а ўсiм ка лек ты вам. Ця пер жа 
«пра фе сiй ная дыс кры мi на цыя» лiк вi да ва на: 
ся род пе да го гаў да школь ных уста ноў так са-
ма бу дуць вы зна чаць леп ша га.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

«НА СТАЎ НIК ГО ДА»:
УМО ВЫ АД БО РУ ЛЕП ШЫХ 

ЗМЯ НI ЛI СЯ...

Цвя ро за
за «ба ран ку тры май ся», ша фёр


