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ЛЮСТЭРКА

12 мая 2012 г.

 На скрыжаванні думак

ЛЕКІ — НЕ ТАВАР, А АПТЭКА — НЕ КРАМА
П

РАБЛЕМЫ безрэцэптурнага водпуску лекаў, асаблівасці прасоўвання
лекавых сродкаў і нюансы беларускага рэкламнага заканадаўства аказаліся ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў трэцяга бізнэс-форуму «Фармацэўтычны
бізнэс Беларусі», арганізаванага цэнтрам стратэгічнага развіцця «Маркетынгавыя сістэмы».

Як паведамлялася раней, з 1 ліпеня
Мініс тэрства аховы здароўя збіраецца
наладзіць жорсткі кантроль за продажам
у аптэках лекаў без рэцэпту. Па словах
намесніка начальніка ўпраўлення фармацэўтычнай інспекцыі і арганізацыі лекавага забеспячэння міністэрства Алы
ДАЛГОЛІКАВАЙ, у Беларусі дзейнічае
эфектыўная сістэма фармакалагічнага нагляду, даныя якога сведчаць, што бескантрольнае спажыванне лекавых сродкаў цягне за сабой шмат негатыўных працэсаў:
— Так, я вы му ша на пры знаць, што
наша міністэрства крыху аслабіла ў апошнія гады кантроль за выкананнем дзейнага заканадаўства. Гэта праявілася ў
тым ліку і ў злоўжываннях, што тычыліся
прызначэнняў медыцынскімі работнікамі
асобных гандлёвых найменняў лекаў, якія
заахвочваліся фармацэў тычнымі кампаніямі. Прычым прызначэнні гэтыя далёка
не заўсёды афармляліся на рэцэптурных
бланках... Прызначэнні маглі выпісвацца
або на рэкламным бланку нейкай фармацэў тычнай фірмы, або на звычайным
лістку паперы. Фармакалагічная дапамога была пастаўлена на камерцыйную
аснову: галоўным стала — прадаць, а
не дапамагчы. Таму Міністэрства аховы
здароўя і стала думаць, як выправіць гэту
сітуацыю...
«Між іншым, у Беларусі няма пераліку
рэцэптурных лекавых сродкаў, — папраўляе журналістаў Ала Далголікава, — а існуе
толькі пералік лекавых сродкаў, якія адпускаюцца без рэцэпта ўрача. Гэты пералік
пастаянна пераглядаецца Міністэрствам
аховы здароўя, паколькі арсенал лекавых
сродкаў з высокім профілем бяспекі, якія
падыходзяць для прафілактыкі і самалячэння, у свеце пастаянна расце».
Для безрэцэптурных прэпаратаў характэрныя наступныя ўласцівасці: даказаны
профіль бяспекі і слабыя або рэдкія пабочныя эфекты пры яго прымяненні. Калі прэпарат дазволены да безрэцэптурнага водпуску, значыць, яго ўласцівасці добра вывучаны і назапашаны вялікі досвед па яго
самастойным прымяненні. А рэцэптурныя
прэпараты, наадварот, могуць аказваць негатыўны ўплыў на здароўе пацыента нават
пры захаванні інструкцыі па іх прымяненні.
Гэта можа быць абумоўлена таксічнасцю
прэпарата, яго ўзаемадзеяннем з іншымі
лекамі, а таксама пабочнымі рэакцыямі,
якія ён выклікае. Таксама пагрозу для здароўя можа ўяўляць маскіроўка сімптомаў
сур'ёзнага захворвання ў выніку прыёму
прэпарата, што значна ўскладняе своечасовае вызначэнне правільнага дыягназу.
Непрамой пагрозай можа быць і развіццё
ўстойлівасці да прэпарата ў выніку яго бескантрольнага прымянення, як гэта адбылося, напрыклад, з антыбіётыкамі.

Ужо вядома, што ў новы безрэцэптурны
пералік не ўвайшоў ніводзін з распаўсюджаных сярод гіпертонікаў лекавых прэпаратаў.
— Гіпертанія — гэта сур'ёзнае захворванне, якое немагчыма вылечыць і якое можна
толькі кантраляваць, каб не пацярпелі сэрца і мозг, — аргументуе рашэнне галоўнага
медыцынскага ведамства Ала Далголікава.
— Гэта не той выпадак, каб займацца самалячэннем. З іншага боку, паколькі размова ідзе
пра пажыццёвае захворванне, то і падыход да
выпіскі лекаў тут будзе зусім іншым. Храніч-

«У Еўропе рэцэпт з'яўляецца
фінансавым дакументам, па якім
страхавыя кампаніі кампенсуюць
хворым частку сродкаў,
выдаткаваных на лекі» .
ным хворым давядзецца звяртацца да ўрачоў
толькі раз на шэсць месяцаў, каб забяспечыць сябе лекамі на бліжэйшыя паўгода. Хоць
многія ўрачы лічаць, што людзі, якія церпяць
ад хранічных захворванняў, усё ж такі павінны
звяртацца да спецыялістаў хоць бы раз на тры
месяцы. У найбольшай ступені гэта тычыцца
пацыентаў з сардэчнымі захворваннямі...

Не рэвалюцыя, а эвалюцыя
Трэба нагадаць, што першая спроба спыніць свабодны продаж у аптэках лекаў, якія
не ўваходзяць у безрэцэптурны пералік, рабілася летам мінулага года, аднак з-за хвалі
абурэння з боку пацыентаў галоўнае медыцынскае ведамства было вымушана адкласці рэалізацыю сваёй задумы на больш
позні тэрмін. Цяпер, як спадзяюцца ў Міністэрстве аховы здароўя, у іх усё атрымаецца.
Аднак аптымізм прадстаўнікоў міністэрства
падзяляюць далёка не ўсе.
— Насельніцтва Беларусі сёння — адно з самых старых у свеце. Па сусветных
нормах, калі 7 працэнтаў жыхароў краіны
складаюць людзі ва ўзросце старэй за 65
гадоў, яе насельніцтва лічыцца старым,
— прыводзіць свае аргументы старшыня
Фармацэўтычнай асацыяцыі Рэспублікі Беларусь Валерый ЛЕКТАРАЎ. — А ў
нас гэты ўзрост перасягнулі ўжо больш як
14 працэнтаў жыхароў. Між іншым, немаладыя людзі пастаянна хварэюць. Толькі
падумайце: на кожнага жыхара Беларусі прыпадае 14,4 наведвання паліклінік
штогод! Мы — сусветныя лідары па гэтым
паказчыку. Калі ў 90-х гадах я ўзначальваў абласное ўпраўленне аховы здароўя,
колькасць наведванняў паліклінік вагалася ў нас ад 9,5 да 10. І мы ўжо ў тыя часы
хапаліся за галаву. На жаль, насельніцтва
краіны не маладзее, і паліклінікі з патокам
пацыентаў не спраўляюцца. Да таго ж і кад-

раў у амбулаторна-паліклінічным
звяне хранічна не хапае.
Калі летась у аптэчных установах хворым людзям адмаўлялі ў продажы лекаў, якія тыя за
шмат гадоў прызвычаіліся набываць без рэцэпту, колькі крыўдных слоў давялося пачуць на свой
адрас работнікам аптэк. А колькі
яшчэ давядзецца пачуць, бо ўвесь
негатыў выплюхнецца менавіта на
іх... Кантроль з боку міністэрства
быў аслаблены шмат гадоў таму, і
чалавеку сёння цяжка зразумець,
чаму 15 гадоў ён набываў тое ці іншае лякарства без рэцэпта, а цяпер яму гэты прэпарат
не адпускаюць. Летась ніхто не палічыў патрэбным загадзя растлумачыць насельніцтву
сэнс такіх непапулярных захадаў. Але што
змянілася за прайшоўшы год? З уласнага
досведу магу сказаць, што ўрачы-хірургі ведаюць максімум 5—7 рэцэптурных прэпаратаў, тэрапеўты крыху больш — да 15. І ў
першых, і ў другіх ёсць праблемы з латынню.
Таму лічу, што трэба праводзіць пастаяннае
навучанне ўрачоў.
У Еўропе строга захоўваюць парадак рэцэптурнага водпуску бо там рэцэпт з'яўляецца ў першую чаргу фінансавым дакументам,
па якім страхавыя кампаніі кампенсуюць хворым частку сродкаў, выдаткаваных на лекі.
Таму я прапаную эвалюцыйны падыход да рашэння шматгадовай праблемы.
Па-першае, трэба адкласці выкананне пастановы Міністэрства аховы здароўя №29
яшчэ на год. А паэтапны пераход на строгі
рэцэптурны водпуск лекаў можна было б
распачаць з антыбіётыкаў.
Трэба дадаць, што гучалі падчас бізнэс-форуму і іншыя асцярогі: калі доктар
павінен выпісаць рэцэпт, ён яго, вядома,
выпіша, а вось што яму выпісваць, падкажа Міністэрства аховы здароўя. Усе хвалююцца, што прэферэнцыі будуць мець
беларускія лекі. Прасцей кажучы, калі ў
Беларусі выпускаецца аналаг арыгінальнага замежнага прэпарата, то менавіта ён
і будзе занатаваны ў рэцэпце.

«У нас людзей з вышэйшай
фармацэўтычнай адукацыяй
ператварылі фактычна ў прадаўцоў».

Рэклама і самалячэнне
Загадчык Рэспубліканскай клінікафармакалагічнай лабараторыі Цэнтра
экспертыз і выпрабаванняў у ахове здароўя Дзмітрый РАЖДЗЕСТВЕНСКІ таксама падзяліўся сваім поглядам на праблему
свабоднага водпуску лекаў:
— Трэба зразумець, што лекі — гэта не
тавар. Абсалютна любое лякарства мае супрацьпаказанні і абмежаванні па прымяненні. Увогуле любыя лекі — гэта яд, уся справа
толькі ў дозе... Менавіта таму ў шэрагу краін
распаўсюджваць інфармацыю аб лекавых
сродках дазваляецца толькі сярод спецыялістаў. Там ніхто не дапускае нават думкі,
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што вы можаце проста прыйсці ў аптэку і
інстынктыўна набыць сабе тое ці іншае лякарства. Мяркуецца, што вы павінны пракансультавацца сама меней з правізарам. А ў
нас людзей з вышэйшай фармацэўтычнай
адукацыяй ператварылі фактычна ў прадаўцоў. Наведнікі аптэк прыходзяць і тыкаюць
пальцам у вітрыну: маўляў, хачу тое ці тое. І
нават калі вы пакутуеце ад галаўнога болю,
не спяшайцеся самі сябе лячыць, паколькі галаўны боль можа быць не толькі лёгкім недамаганнем. Ён можа быць і сімптомам менінгіту, і прадвеснікам інсульту, а тут, прабачце,
парацэтамол не дапаможа. Работнікі аптэк,
як правіла, ведаюць усе асноўныя сігналы,
якія дазваляюць вызначыць, ці дапаможа
вам безрэцэптурны прэпарат, або вам трэба
як мага хутчэй звярнуцца да ўрача.
Дарэчы, не выключана, што менавіта
дзякуючы вялікай «рэкламнай хвалі» ў
Беларусі так масава распаўсюдзілася самалячэнне. Па тэлевізары нам паведамляюць, як жыць з адэномай прастаты, па
радыё — даюць парады, як пазбегнуць
ускладненняў ад цукровага дыябету ці як
прымаць аспірын для прафілактыкі сардэчна-сасудзістых захворванняў... Менавіта
дзякуючы яркай і запамінальнай рэкламе
беларусы «змятаюць» з аптэчных прылаўкаў фервекс і эфералган, тэрафлекс і прастамол, фестал і мезім фортэ...
— Пэўны час таму ініцыявалася поўная
забарона рэкламы лекавых сродкаў у неспецыялізаваных СМІ, аднак у праекце новага
рэкламнага заканадаўства гэта ініцыятыва
адлюстравання не знайшла. Згодна з дзейным сёння рэкламным заканадаўствам, рэклама лекавых сродкаў не павінна падштурхоўваць здаровага чалавека да думкі аб
неабходнасці спажывання лекавага сродку,
— тлумачыць Дзмітрый Раждзественскі, —
у яго не павінна скласціся ўражанне, што ў
выпадку непрымянення гэтага прэпарата
здароўе можа пагоршыцца ці палепшыцца.
Не дапускаецца выкарыстоўваць у рэкламе
вобраз урача ці фармацэўтычнага работніка, каб не фарміраваць празмерны давер
у спажыўцоў да тавару, які рэкламуецца.
Да таго ж рэклама лекавых сродкаў не павінна змяшчаць сцвярджэнняў аб тым, што
лячэбны эфект ад прыёму лекавага сродку
з'яўляецца абсалютна гарантаваным, а таксама інфармацыю, якая магла б стварыць
уражанне, што кансультацыя з урачом —
неабавязковая.
Надзея НІКАЛАЕВА

З 2006 года пры камітэце аховы здароўя г.
Мінска ўведзена пасада галоўнага пазаштатнага спецыяліста па сястрынскай справе.
Працягвае функцыянаваць створаны яшчэ
ў 1997 годзе Савет медыцынскіх сясцёр, у
склад якога ўваходзяць 11 найбольш вопытных і ініцыятыўных прадстаўнікоў прафесіі. У
тым жа годзе пачало работу грамадскае аб'яднанне «Асацыяцыя медыцынскіх сясцёр»,
куды ўваходзяць амаль 4 тысячы спецыялістаў з сярэдняй медыцынскай адукацыяй.

У першую чаргу ў гэтую прафесію ідуць па веды:
як аказваць першую медыка-санітарную дапамогу
ў паліклініцы, амбулаторыі ці на даму, выконваць
лячэбна-дыягнастычныя працэдуры і ажыццяўляць
індывідуальны догляд, праводзіць рэабілітацыйныя
і адаптацыйныя мерапрыемствы хранічным хворым, састарэлым і інвалідам, абследаваць пацыентаў падчас агульнай дыспансэрызацыі. Медсёстры і
фельчары могуць таксама ажыццяўляць самастойны
прыём пацыентаў у паліклініках, афтальмалагічных,
эндакрыналагічных і оталарынгалагічных кабінетах,
праводзіць прафілактычны прыём дзяцей ранняПаводле слоў галоўнай
га ўзросту, выконваць візіты
медыцынскай сястры 10-й
на дом, аказваць даўрачэбную
мінскай гарадской клініч- Шматузроўневая сістэма аховы
дапамогу пры неадкладных станай бальніцы, галоўнага здароўя насельніцтва ў сталіцы
нах, ажыццяўляць навучанне ў
пазаштатнага спецыялісўключае ў сябе 109 устаноў, прычым школах бранхіяльнай астмы, цукта па сястрынскай справе
ровага дыябету, артэрыяльнай
камітэта па ахове здароўя амбулаторная агульнатэрапеўгіпертэнзіі...
Мінгарвыканкама, старшы- тычная дапамога насельніцтву
Аднак будучы спецыяліст
ні Асацыяцыі медыцынскіх аказваецца ў 38-і гарадскіх
«сярэдняга звяна» павінен мець
сясцёр г. Мінска Ноны ЗА- паліклініках і адной урачэбнай
на ўвазе яшчэ і тое, што, акрамя
ГАРОДНАЙ, асноўнай задаспецыфічных ведаў, яму спатрэам
бу
ла
то
рыі.
У
Мін
ску
пра
цуе
16
чай вышэйзгаданых структур
біцца адпаведны псіхалагічны
з'яўляецца стварэнне ўмоў для тысяч спецыялістаў з сярэдняй
настрой. Настрой на пацыентаў.
бесперапыннага вывучэння і медыцынскай адукацыяй.
Пацыент у стацыянары чакае не
ўдасканалення новых арганітолькі працэдур і маніпуляцый,
зацыйных формаў, тэхналогій
якія павінны палепшыць стан
аказання меддапамогі сястрынскім персаналам. Та- яго здароўя. Яму патрэбна элементарная ўвага,
кая арганізацыя кіравання сястрынскімі кадрамі дае добрае слова. Аднак не толькі медсёстры павінны
магчымасць аналізаваць кадравы склад, вырашаць быць міласэрнымі да пацыентаў, але і пацыенты —
канкрэтныя задачы для кожнай медустановы.
да медсясцёр. Здараецца, асацыяцыя бярэ ўдзел
Спецыялісты з сярэдняй медыцынскай адукацы- у разборы канфліктных сітуацый, якія ўзнікаюць
яй — наогул самая шматлікая група спецыялістаў паміж медсёстрамі і пацыентамі, аднак апошнія
у сістэме аховы здароўя. Першая даследчыца і за- нярэдка не жадаюць разбірацца, а патрабуюць выснавальніца сучаснай сястрынскай справы Флорэнс ключна пакарання.
Найцінгейл, якая перавярнула погляды грамадства
Пэўны час у горадзе назіралася праблема з укамна ролю медсястры ў сістэме аховы здароўя, неяк плектаваннем сярэднім медперсаналам рэанімацыйных
сказала: «Медсястра — гэта ногі хворага, вочы аддзяленняў. У параўнанні з іншымі калегамі асістэнаслеплага, апора дзіцяці і старому, крыніца ведаў і ты ўрачоў высокатэхналагічных аперацый атрымлівалі
ўпэўненасці для маладой маці, вусны тых, хто надта вельмі нізкі заробак. Пытанне нядаўна было вырашана
з дапамогай увядзення спецыяльнай даплаты, і медперслабы або паглыблены ў сябе, каб размаўляць».
— Патрабаванні да медсясцёр сёння досыць санал, які ўдзельнічае ў высокатэхналагічных аператыўвысокія, — удакладняе Нона Канстанцінаўна. — ных умяшаннях, зараз зарабляе да 5-6 млн рублёў, у
Па-першае, трэба адзначыць станоўчую дынаміку залежнасці ад кваліфікацыйнай катэгорыі. А медсёстў наяўнасці кваліфікацыйных катэгорый у нашых рам тэрапеўтычнага профілю паліклінік заработная
спецыялістаў, пастаяннае павышэнне прафесійнага плата павялічана на 40 працэнтаў ад планавага фонду
ўзроўню. Па-другое, працоўныя месцы актыўна кам- заработнай платы гэтай катэгорыі работнікаў.
— Прадстаўнікам нашай прафесіі прадастаўляп'ютарызуюцца, а значыць, патрабуецца валоданне
камп'ютарнымі праграмамі. Аднымі з першых рас- ецца значная самастойнасць у практыцы, — дадае
працавалі ўнутраную камп'ютарную праграму 2-я Нона Загародная. — Медперсанал павінен умець
дзіцячая клінічная бальніца, дзіцячая інфекцыйная даказваць рацыянальнасць усіх сваіх рашэнняў і
бальніца, бальніца хуткай медыцынскай дапамогі. У дзеянняў, якія ўплываюць на якасць догляду і канклініках сёння функцыянуюць аператыўныя аддзе- чатковы вынік працы. Я ўпэўнена, што неўзабаве
лы, які звязваюць усе аддзяленні, што вельмі істот- будзе прэстыжна гаварыць аб тым, што ты — медна эканоміць час на вырашэнне ўнутрыбальнічных сястра, фельчарка, акушэрка...
Святлана БАРЫСЕНКА
пытанняў, у тым ліку вызваляе старшых медсясцёр



— Мы вучымся адна ў адной,
натхняемся, удасканальваемся і
як кіраўнікі, і як асобы, і як проста
жанчыны, якія хочуць быць прывабнымі і шчаслівымі, — дзеліцца Ніна ПЯТРОВА, генеральны
дырэктар магілёўскага адкрытага акцыянернага таварыства
«Стужка».
Яны перажываюць за падораныя кветкі, уважліва слухаюць адна адну, цярпліва чакаюць, пакуль
журналісты возьмуць інтэрв'ю ў
Надзеі КАТКАВЕЦ,
Старшыня Клуба якая сёння ўзнаТаццяна Сафроненка чаль вае Дэ парт«прымярае» юбілейны амент аграпрамысторт-капялюш ловага комплексу
ад 1-й Мінскай птушка- АЭП, з цікаўнасцю
фабрыкі. аглядаюць заасад
і партызанскі лагер
у Станькава, шчыра
пу жаюцца падчас
рэ кан стру я ва на га
партызанскага бою,
і многія з іх па-дзіцячы горача пра нешта
просяць у... Ляснога
стража — так тут
называюць пяцісотгадовы дуб...
Каб ус ту піць у
Клуб «Дзе ла выя
ёй, вядома, адразу даводзіцца жанчыны Беларусі», трэба зрадаваць інтэрв'ю перад тэлека- біць добрую справу, падкрэслімерамі:
вае Таццяна Сафроненка, ма— Быць членам Клуба дзела- ючы на ўвазе дабрачыннасць,
вых жанчын складана, бо бракуе гатоўнасць некаму дапамагчы,
часу браць удзел у пасяджэннях, актыўную жыццёвую пазіцыю і
— прызнаецца яна. — Але Клуб — любоў да людзей і краіны.
— Цяпер для гэтага не абагэта неабходныя зносіны, бо часта
жанчына-кіраўнік працуе ў атачэн- вязкова быць кіраўніком, але для
ні мужчын, і ў яе ўзнікае патрэба нас важна, як жанчыну харакжаночых размоў, стасункаў, па- тарызуе яе кіраўніцтва, — кажа
яна. — Мы сёння, наадварот, дарад. Добра, што такі Клуб існуе.
Старшыня Клуба Таццяна памагаем членам нашага КлуСАФРОНЕНКА кажа, што ідэя ба стаць кіраўнікамі. Рэкаменаб'яднання беларускіх бізнэс-лэ- дацыя Клуба дзелавых жанчын
мае вагу. І мы ўжо шукаем сабе
дзі належыць менавіта Надзеі
замену, прычым замену, якая заЕрмаковай. Клуб быў створахавае пераемнасць пакаленняў.
ны, каб праз жанчын-кіраўнікоў
На гэтым пасяджэнні мы прынялі
дапамагчы Беларускаму саюзу сем новых членаў, і на наступнае
жанчын. Але хутка і задачы, і маем ужо 12 заявак.
змест сустрэч пашырыліся.
Праз некаторы час я пачыПа-першае, Клуб дазволіў жан- наю здагадвацца, што сутнасць
чынам-кіраўнікам з розных сфер Клуба — у душэўнасці, і праз
бліжэй пазнаёміцца. Па-другое, у душэўнасць, праз сэрца — усё
цяжкія часы яны дапамагалі адна ас тат няе. На пэў на, та му ў іх
адной з рэалізацыяй прадукцыі многае атрымліваецца. Напэўпраз выстаўкі-продажы. Па-трэ- на, таму яны і самі адчуваюць
цяе, клуб ладзіць сацыяльныя і патрэбу ў такіх стасунках і, някультурныя праекты, у тым ліку гледзячы на занятасць, знахопа падтрымцы асуджаных жан- дзяць час для сустрэч і агульчын. Але самае галоўнае — яны ных спраў.
сябруюць паміж сабой.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Каля мінскага Палаца спорту два аўтобусы — на 40 і на 20 месцаў. Побач з імі збіраюцца жанчыны ў элегантных сукенках,
у вытанчаных туфліках, з сучаснымі, дасканала ўкладзенымі
прычоскамі. Некаторыя — з сівізной у валасах. Але сапраўдны
ўзрост гэтых жанчын бачны па іх вачах і ўсмешках, па тым,
як яны звяртаюцца адна да адной («Дзяўчаткі!»), і па асаблівай постаці, дынамічнай і зграбнай, якая бывае ўласціва
жанчыне-кіраўніку. Ад іх рашэнняў залежаць заробкі тысяч
людзей, поспех асобных галін у эканоміцы, міжнародныя
стасункі краіны і не ў малой ступені — яе палітыка. Элітарны
клуб «Дзелавыя жанчыны Беларусі» адзначае свой першы
юбілей — 10 гадоў.
Каб зра зу мець
сутнасць таго, што
сабой уяўляе Клуб,
трэ ба пры гля дзецца і прыслухацца да
святочна настроеных
пасажырак гэтых аўтобусаў. Вось адна
расказвае пра поспехі ў бізнэсе, другая
тлумачыць некаму па
тэлефоне, дзе знайсці ў кватэры крэм ад
сонечных апёкаў, а
трэцяя разважае пра
вытокі інтэлігентнасці
ў нашым грамадстве
і перарваную сувязь
па ка лен няў... Звычай ныя жан чы ны.
Жаноцкія, неабыякавыя, слабыя. І моцныя.
Аўтобусы, дарэчы, вязуць пасажырак у агракамбінат «Дзяржынскі», які на чале з генеральным дырэк тарам, мужчынам,
годна прымае прадстаўнічых
гасцей — жаночую эліту краіны.
Густоўна складзеныя букеты —
кожнай, стол для дэгустацыі прадукцыі «Дзяржынскага» — усім,
а потым — кароткі аповед пра
аграпрамысловы холдынг, не зацягнутая афіцыйная частка пасяджэння Клуба — з прыняццем
новых удзельніц, з юбілейным
фільмам, з калектыўным фота,
і... экскурсія па агратурыстычным цэнтры «Станькава», што
на ле жыць «Дзяр жын ска му».
Усё — на самым высокім узроўні, але галоўнае — з пяшчотай і
сімпатыяй. Як і святочная вячэра
з канцэртнай праграмай, песнямі
ва ўласным выкананні ўдзельніц
Клуба і шчодрымі падарункамі
напрыканцы дня...
Трошкі са спазненнем да юбілейнага выязнога пасяджэння
далучаецца Надзея ЕРМАКОВА, кіраўнік Нацыянальнага
банка Рэспублікі Беларусь. І

НА НОВЫ ЛАД
У канцы 20-х пачатку 30-х
асноўныя тэмы «Звязды»
— індустрыялізацыя і калектывізацыя.

КАЛГАСНІКІ — ВЕДЗЬМАКІ?

КАЛІНА Ў ПОЛІ

«Неўзабаве будзе прэстыжна
гаварыць аб тым, што ты —
фельчарка або акушэрка»

Клуб дзелавых жанчын Беларусі адзначыў свой першы юбілей



 Песню бярыце з сабою

Нона ЗАГАРОДНАЯ:

ад працаёмкай папяровай працы...

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

БЕЛАРУСАЎ СПРАБУЮЦЬ ПЕРАКАНАЦЬ У ШКОДНАСЦІ САМАЛЯЧЭННЯ

ДЗІЦЯ ЛЮБОВІ

Іх яднае светлая любоў да сваёй маляўнічай зямлі, да сваёй мужнай
і велічнай краіны, да яе працавітых людзей — нястомных носьбітаў высакароднай духоўнасці. Таму і сумесныя вакальныя творы ў іх нараджаюцца святланосныя, пачуццёва кранальныя, глыбока патрыятычныя.
Паэт Уладзімір Карызна і яго сын Уладзімір, кампазітар, плённа супрацоўнічаюць ужо больш за два дзесяцігоддзі. За гэты час яны напісалі
вялікую нізку песняў, тэматычна разнастайных, але вельмі меладычных,
адметных вытанчаным выяўленнем душэўных перажыванняў. Сярод іх
— «На азёрах сініх», «Хвіліна святла», «Звон часу», «Ландышаў цвет»,
«Зоркі золкае каханне», «Жаночая ласка», «Возера Свіцязь», «Зберажы нас, каханне», «Белая яблыня», «Жывая крыніца».
Песня «Каліна ў полі» ўзнікла ў 90-я гады мінулага стагоддзя. Заслужаная артыстка Беларусі Наталля Раманская пранікнёна перадае несуцешны боль і драму дзяўчыны. Яе звяртанне да прыродных сілаў — да
мудрага ветру — нагадвае ўсхваляваны зварот Яраслаўны са «Слова пра
паход Ігаравы». Ды і параўнанне з калінаю, смак і гаючасць пладоў якой
узмацняюцца пасля першых замаразкаў, акрыляюць светлай надзеяй.

КАЛІНА Ў ПОЛІ
Верш Уладзіміра Карызны-старэйшага,
Музыка Уладзіміра Карызны-малодшага
Сонца заблудзілася ў хмарах,
Нельга сцежак
А ці ў шумным векавым бары...
тых красу забыць.
Мы з табой шчаслівыя,
Як вясны ўзыходжанне —
здаецца, ў марах
заўсёды тайна,
З незабыўнай летняй той пары.
Так і тайна вечная — любіць.
Прыпеў:
Ты ўсё чуеш, знаеш,
мудры вецер, —
Хоча шчасце мілы мой сустрэць,
А яно з акенца
яснай зоркай свеціць,
І да зоркі лёгка даляцець.

Прыпеў.
Сцюжы не было у нас ніколі —
Салаўі спявалі нам з табой.
Ды цяпер адна стаю —
каліна ў полі,
Б'ецца ў сэрцы хвалямі
мой боль.

Светла нам было зусім нядаўна.

Прыпеў.
Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН



Стварэнне калектыўных гаспадарак пачалося
яшчэ ў першыя паслякастрычніцкія гады, аднак
да канца 20-х на Беларусі калгасны рух не быў
шырока распаўсюджаным. Толькі ў 1928-29 гадах
адбыўся пераход да масавай калектывізацыі.
«Да 1927 года асноўнае ядро насельніцтва калгасаў складала вясковая і местачковая бедната.
Пачынаючы з 1927 г. уцягваюцца значныя пласты
сялянства. Сацыяльны склад калгасаў змяніўся...
ужо маем значную праслойку сераднякоў і некаторую групу, хаця і нязначную, больш заможных
сялян...
І хоць «Звязда» і пісала, што «імкненне сялянства арганізавацца ў калгасы набывае стыхійны
характар», у публікацыях можна заўважыць і тое,
што многія сяляне ставіліся насцярожана да такой справы.
Напрыклад, у матэрыяле за май 1929 года распавядаецца пра адну з палескіх камун.
«...стары Архіп з вёскі Шары гаворыць, што ў
камуне сядзяць «ведзьмакі», якім сам чорт дапамагае ў рабоце.
Сялянкі з пасёлкаў дзівяцца, як гэта жанчыны-камунаркі ня сварацца, а ядуць з адной міскі.
Сяляне дзівяцца арганізаванасці камунараў. Росту
камуны, яе дасягненням ва ўсіх галінах сельскай
гаспадаркі.
...Цяжка было распачаць работу ў тыя гады
(1922-23). Не было добрых машын, коней, зямля
была запушчана. А тут яшчэ быў кепскі падбор
людзей. Шмат непаразуменняў узнікала паміж камунарамі. А навакольнае насельніцтва тыцкала
пальцамі на камунараў і казала: «Вось папрацуюць год-другі. Запусцяць гаспадарку, давядуць
яе да разбурэння, бо што змогуць зрабіць галадранцы».
Агітуючы за калгасы, аўтары «Звязды» прыводзілі такія перавагі, як больш высокая ўраджайнасць, чым у сялянскіх гаспадарках, «шэраг
агранамічных мерапрыемстваў, як павелічэнне
ўжывання мінеральных угнаенняў, шырокае ўжыванне гатункавага насення, паляпшэнне апрацоўкі
глебы».
З публікацый вынікае, што ў гэты час калектыўным гаспадаркам аказвалася дапамога. Напрыклад, збіраліся сродкі з рабочых (адлічваўся
працэнт ад заробку альбо на заводах людзі працавалі ў звышурочны час) на набыццё трактароў
для калгасаў.

ЗАМЕНА СВЯТАЎ
Рабочыя бралі шэфства над вёскай, прычым гэта тычылася не толькі збору сродкаў, падрыхтоўкі
кадраў для кіравання калектыўнымі гаспадаркамі,
але і прапаганды і ўвядзення новых свят.
Адно з іх — свята першай баразны (або свята
«Чырвонай баразны»), як яго яшчэ называлі аўтары «Звязды» — «дзень змагання за павелічэнне
ўраджаю, за вытворчае каапераванне і калектывізацыю вёскі».
«Гэтае свята павінна прыкаваць да сябе ўвагу
ўсёй савецкай грамадскасці. У гэты дзень трэба
яшчэ раз папулярызаваць сярод бядняцка-серадняцкіх мас пастановы ўраду аб павелічэнні ўраджайнасці. Трэба ў яснай і зразумелай форме растлумачыць бедняку і серадняку ўсе тыя прасцейшыя агранамічныя мерапрыемствы, якія могуць
быць скарыстаны ў іх гаспадарках зараз жа і якія
павялічаць іх ураджай...» — пісала газета.
У гэты дзень праводзіліся мітынгі, шэсці з чырвонымі сцягамі, а таксама ўрачыстае заворванне

палеткаў у старых і новых калгасах, камсамольскіх агародаў. Шэфы ладзілі масавыя выезды на
вёску, праводзіліся канцэрты сіламі мас тацкай
самадзейнасці.
Пачалі ад значац ца святы Звяр жэн ня самадзяр жаўя (12 са кавіка), Парыжскай камуны (18
са ка ві ка), Пер ша га ін тэр на цы я на ла (1 мая),
Прале тар скай рэвалюцыі (7 ліс тапада). У прагра ме свят ка ван ня, як пра ві ла, — кан цэр ты,
шэсці, тэатральныя пастаноўкі. Рабіліся спробы
перайначыць традыцый ныя святы. Напрыклад,
увесці «чырвоныя каля ды» — у гэ ты час ла дзілі ся ан ты рэлі гій ныя па ста ноў кі і на ват спальва ла ся пудзі ла, якое ўва саб ля ла Бо га. На ват
хрэсьбі ны дзіцяці стана віліся чырво ны мі — дзіця неслі не ў царкву, а на сход камсамольцаў
(пар тыйцаў).
Безумоўна, такія парадкі ў вёсцы насельніцтва
не надта хацела прымаць, затое ў гарадах антырэлігійны рух набываў катастрафічны размах.
Ладзіліся вялікія антырэлігійныя дэманстрацыі,
пра адну з якіх «Звязда» пісала ў 1929 годзе. Так,
паводле паведамлення карэспандэнтаў, у Барысаве на такое мерапрыемства сабралася каля 8
тысяч чалавек, яго ўдзельнікі выказваюць свае
пажаданні: «перадаць будынкі царквы пад клуб,
сінагогі — пад рабфак і школы. І яшчэ адну царкву— пад антырэлігійны музей.
Забараніць рэлігійныя вулічныя працэсіі, узняць
пытанне перад урадам БССР, каб у календарах
за 1930 год не друкаваліся дні рэлігійных святаў,
узняць пытанне аб пераносе дней адпачынку з
суботы і нядзелі на які іншы дзень». Газета пастаянна друкуе лісты, аўтары якіх заяўляюць, што не
будуць святкаваць Вялікдзень, а спецыяльна ў гэты дзень выйдуць працаваць і заробак пералічаць
на антырэлігійную барацьбу.
Дзейнічаюць так званыя «саюзы ваяўнічых бязбожнікаў» (дарэчы, у пачатку 30-х гадоў працавала
ўжо каля 700 такіх гурткоў, з якіх амаль 300 — у
сельскай мясцовасці).

ПЛАНЫ НА ПЯЦІГОДКУ
«Сацыяльную праграму перспектыўнага пяцігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі БССР»
знаходжу ў нумары за 4 мая 1929 года.
Адзін з яе пунктаў — знішчыць розніцу паміж
рабочым і селянінам, зрабіць усіх работнікамі.
Тут нават даюцца прагнозы адносна «структуры
насельніцтва»:
«Удзельная вага гарадскога насельніцтва вырастае за 5 год. Гэты рост у сваёй пераважнасці
ідзе за кошт шпаркага росту пралетарскага насельніцтва, якое павялічвае ўдзельную вагу сярод усяго насельніцтва з 12,9 працэнта да 18,2
працэнта (абсалютны рост на 53 працэнты). Пры
гэтым абсалютны рост усяго насельніцтва за гэты
час складае толькі 9,2 працэнта».
Робяцца прагнозы па колькасці калгаснікаў:
«Колькасць сем'яў павялічыць з 8,5 тыс. да 79,4
тыс»... у выніку лік насельніцтва ў калгасах вырасце з 42,5 тыс. да 412 тыс. чал...»
У гэты ж час на Усебеларускім з'ездзе ўчастковых дактароў даюцца свае планы на пяцігодку
«...Барацьба з сацыяльнымі хваробамі ў БССР
павінна ісці па чатырох галаўнейшых інфекцыях:
туберкулёзу, сыфілісу, трахоме і грыбковых захворваннях валасоў (парша). Асноўнае значэнне
набывае правільна арганізаваная медыцынская
дапамога на раёне, бо сельская доктарская амбулаторыя павінна быць пастаўлена так, каб хоць тры
інфекцыі — туберкулёз, трахома і сыфіліс — былі
б узяты пад дакладны нагляд і лячэнне. Неабходна
дабіцца, каб к канцу пяцігодкі была б канчаткова
ліквідавана ганебная спадчына мінулага — бытавы
сыфіліс на вёсцы».
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

