
Кветкі прызнання

 

З доктарам медыцынскіх навук, прафесарам кафедры агульнай хірургіі ГрДМУ,
выдатнікам аховы здароўя
Вольгай Дуброўшчык пазнаёміліся на 16-м з’ездзе хірургаў, які праходзіў у Гродне. Не
пераставала здзіўляцца, колькі калег і вучняў віталі яе. Бадай ці не кожны мужчына,
што сыходзіў са сцэны з букетам кветак, перадаваў іх Вользе Ільінічне.

Адзіная ў Беларусі жанчына — прафесар у галіне агульнай хірургіі. Да гэтага часу
аперыруючы хірург.
Многія лічаць энергію доктара гаючай, бо сама Вольга Ільінічна — чалавек выключнай
дабрыні і высокай адказнасці.

Я выбрала медыцыну, — усміхаецца жанчына. — А хірургія выбрала мяне сама. Шмат 
гадоў таму яшчэ зусім маленькай дзяўчынкай. Нарадзілася я на Случчыне ў вёсцы з 
рамантычнай назвай Вялікая Сліва. Колькі памятаю сябе, згадваю нашу мясцовую 
бальніцу, якая была на другім беразе рэчкі. Я магла гадзінамі сачыць за людзьмі ў белых 
халатах. Мне яны здаваліся незямнымі істотамі, падобнымі да анёлаў. У вёсцы іх вельмі 
паважалі. Калі віталіся, перад доктарам здымалі шапку і кланяліся…

Я з залатым медалём скончыла школу і намерылася паступаць у медыцынскі інстьпут. 
Бацька строга запытаў: «А колькі ж там, дочухна, вучыцца?» Мой адказ яго не дужа 
задаволіў. Сям'я наша шматдзетная — адзінаццаць дзяцей (потым засталося дзевяць). 
Трэба было хутчэй нечаму навучыцца, каб зарабляць свае грошы. Паступіла ў 
Баранавіцкае медыцынскае вучылішча, якое скончыла з чырвоным дыпломам. Потым 
уладкавалася на працу ў дзіцячае адцзяленне 1-й ГКБ Гродна. Адпрацаваўшы два гады, 
паступіла на лячэбны факультэт Гродзенскага медінстытута. Спрабавала двойчы: то бала 
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не хапала, то паўбала. Калі нарэшце паступіла, адчула сябе самай шчаслівай на свеце. 
Нават калі абараніла доктарскую, не было столькі радасці.
Вучылася і адначасова — па начах, па выхадных, у час вакацый — працавала 
аперацыйнай медсястрой. Усе шэсць гадоў не пакідала аперацыйнай. Пры гэтым не 
здавала пазіцый і ў вучобе. Была Ленінскім стыпендыятам. Скончыла інстытут таксама з 
чырвоным дыпломам.
Вопыта набіралася ў вядомых хірургаў старэйшага пакалення — галоўнага ўрача 1-й ГКБ 
Гродна Уладзіміра Юсцінавіча Мірончыка, загадчыка кафедры агульнай хірургіі ГрДМУ 
прафесара Івана Якаўлевіча Макшанава ды іншых. Да гэтага часу памятае першае 
ўмяшанне — апендэктамію, якую выканала самастойна. Нават прозвішча пацыента 
засталося ў памяці — Жукаў.

Найвышэйшы пілатаж

— За апошнія дзесяцігоддзі хірургія змянілася кардынальна, — разважае прафесар. — У 
нас ёсць магчымасць аператыўна зрабіць абследаванне і вызначыць дыягназ. Пераважная 
большасць умяшанняў выконваецца лапараскапічна. 3 мінімальным разрэзам робім 
грыжасячэнне, умяшанні пры барыятрычнай хірургіі ды шмат чаго іншага. Цяпер у 
гарадскую клінічную бальніцу № 4, на базе якой знаходзіцца наша кафедра, паступае 
шмат цяжкіх хворых, якім больш за 90. 

За доўгі час у прафесіі Вольга Ільінічна перажывала са сваімі пацыентамі розныя 
сітуацыі. 3 асаблівым хваляваннем даводзілася аперыраваць раненні на працуючым сэрцы. 
Яно спалоханай птушкай білася ў далоні. У такт яму ўсхваляваным рэхам адгукалася
сэрца хірурга. Даводзілася ратаваць пацыентаўу экстрэмальных сітуацыях...

Па цвёрдым перакананні прафесара Вольгі Дуброўшчык, найвышэйшы пілатаж 
хірурга вызначаецца не тым, як ён выконвае сваю працу ў планавай хірургіі, а як ён 
уяўляе тактыку вядзення аператыўнага ўмяшання ў экстранай хірургіі, дзе трэба 
прадбачыць магчымыя ўскладненні і аддаленыя вынікі каманднай дзейнасці.
Часта звяртаюцца да ўрача- хірурга Волыі Дуброўшчык па рэкамендацыі знаёмых і 
родных, якіх яна некалі аперыравала.
— Бывае, ужо не памятаю тых пацыентаў, а яны нават праз гады ўзгадваюць маю працу 
добрым словам, ды яшчэ сваіх знаёмых да мяне накіроўваюць, — кажа Вольга Ільінічна. 
— Такі давер грэе сэрца.

Усмешка “Залатой фартуны”

Шчыруе Вольга Дуброўшчык і на роднай кафедры атульнай хірургіі ГрДМУ. Выкладае, 
вядзе навуковую работу, выступае на міжнародных канферэнцыях і семінарах. Прафесар 
прыгадвае, як аднойчы прыехала на прадстаўнічы міжнародны кангрэс у Фінляндыю. На 
форуме былі рабочымі дзве мовы — фінская ды англійская. Вольга Ільінічна няблага 
валодала нямецкай і вырашыла прачытаць свой даклад на ёй. Даклад сустрэлі 
апладысментамі, а нямецкі вучоны, які прысутнічаў на форуме, з удзячнасцю пакланіўся 
беларускай жанчьше. На навуковай канферэнцыі Міжнароднай акадэміі рэйцінгавых
тэхналогій і сацыялогіі «Залатая фартуна» ў Цярнопалі (Украіна), куды былі запрошаны 
163 прафесары з 23 краін, Вольгу Дуброўшчык узнагародзілі Георгіеўскім медалём 
«Гонар. Слава. Праца».

Пайшла ў медыцыну і дачка Алена Лявонцьеўна. Яна, як і маці, скончьша ГрДМУ з 
чырвоным дыпломам. Цяпер займаецца ў дактаратуры.
— 3 дачкой у нас цёплыя адносіны, — дзеліцца Вольга Ільінічна. — Мы з Алёнкай вельмі 
блізкія людзі. I ў прафесійным плане таксама. Унук Кансганцін скончыў Дзяржаўны 
ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі, працуе і вучыцца ў магістратуры, пайшоў па 

вава
апладап
белар
тэт х

ыгадвд
форуме быоруме бы
алодала нялодала н
адысмадысм

ВолВол
навуковунавукову
вае, як адвае, як ад
ылі рылі

ато

ольга Дубрльга Дуб
ую раую ра

эр

той фартуой фарт

чэ сваісваі
ца.ца.

рыраврыра
тых пацытых па
аіх знаёзна

нні і анні і а
урга Волырга Вол
авала.вала.

ыен

онваеонвае
ага ўмяшаага ўмяш
аддаленыя аддален
ыі Дубрыі Ду

таўу аўу 
а Вольгі Да Вольгі Д
е сваю пе сваю п
аннанн

ераер
я аперыря аперыр
акт яму ўсхт яму ўсх

экстрэмэкстрэм
ДубДуб

шмшм
одзіцца нодзіц

ла са свала са
ь рь р

ьнымьным
ат чаго іншат чаго ін
наша кафеднаша ка

мімі

разважаеразва
ыць дыягназыць д

м разрэзам раз
шагша

е прафесе прафес
аз. Паз.

ае 
ыента а 



слядах дзядулі: муж Лявонцій Канстанцінавіч — сувязіст. Сын Павел зарэкамендаваў сябе 
ў галіне інфармацыйных тэхналогій. Жыве ў Мінску.

Добрая сям'я — надзейны пад- мурак для душэўнай раўнавагі.
3 гадамі Вольга Ільінічна зразумела простую ісціну: каб быць патрэбнай людзям, 

трэба быць патрэбнай сабе. Важна навучыцца сачыць за сваім здароўем, душэўным 
станам. У гэтым дапамагаюць блізкія людзі і тая справа, якой яна адцана служыць ужо 
паўстагодцзя.

                                                                                                                                                            Хорсун Святлана н СвяС


