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ВО СЕНЬ — 

ЧАС ІН ФЕК ЦЫЙ?
Ка лі ча каць грып і як аба ра ніц ца ад ад ру

Се зон вак цы на цыі ад гры пу ў раз га ры, і ўсім, ка му пры шчэп-

ка па ка за на, важ на не спаз ніц ца — яе па жа да на зра біць 

да снеж ня. Тым ча сам эпі дэ мія яшчэ ад ной не бяс печ най 

ін фек цыі — ад ру — у не ка то рых су сед ніх кра і нах пра цяг ва-

ец ца. Ме ды кі рас ка за лі, ка лі сё ле та ча каць пры ход гры пу, 

як аба ра ніць ся бе ад ад ру і ча му ад за хвор ван ня ча сам не 

вы ра тоў ва юць пры шчэп кі.

З-за сё лет ня га цёп ла га на двор'я 
мы менш хва рэ ем

Уз ро вень вост рых рэ спі ра тор ных ін фек цый у Бе ла ру сі за раз на 

16 % ні жэй шы, чым у гэ ты пе ры яд ле тась.

— За раз у нас спа кой ная сі ту а цыя з ві рус ны мі ін фек цы я мі, 

што, маг чы ма, у ней кай сту пе ні звя за на з цёп лым для гэ тай па ры 

на двор' ем, — ад зна чы ла на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Іна 

КА РА БАН. — Лю дзі сё ле та больш ак тыў на ро бяць пры шчэп кі ад 

гры пу. Ужо вак цы я на ва ны 21 % на сель ніц тва.

Як на га да ла Іна Ка ра бан, пры шчэп ку трэ ба ра біць у цал кам 

зда ро вым ста не:

— Ка лі пры шча піц ца на ват з лёг кім на смар кам, іму ні тэт мо жа 

не вы пра ца вац ца і не аба ро ніць, ка лі ар га нізм су стрэ нец ца з ві ру-

сам, — рас тлу ма чы ла спе цы я ліст.

Ак ты ві за цыі ві ру са гры пу ў гэ тым се зо не ме ды кі тра ды цый на 

ча ка юць у кан цы сту дзе ня — па чат ку лю та га. Але не вы клю ча юць, 

што яна мо жа ссу нуц ца на лю ты — са ка вік.

— Уліч ва ю чы 

да ныя па Паў днё-

вым паў шар'і, дзе 

асаб лі вых ус плёс-

каў ві ру са гры пу 

не бы ло, не ча ка-

ец ца вя лі ка га рос-

ту за хва раль нас-

ці і ў Паў ноч ным 

паў шар'і, — ад-

зна чы ла Іна Ка-

ра бан. — Но вай 

пан дэ міі ў гэ тым 

се зо не, хут чэй за 

ўсё, не бу дзе. З ін-

ша га бо ку, пас ля 

апош няй прай шло 

дзе вяць га доў. 

І ка лі ўліч ваць той факт, што но вы ві рус, які і вы клі кае пан дэ мію, 

з'яў ля ец ца кож ныя во сем-дзе сяць га доў, то вар та пра явіць на сця-

ро жа насць і не па гар джаць пры шчэп ка мі.

За гад чык ка фед ры дзі ця чых ін фек цый ных хва роб Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та Ак са на РА МА-

НА ВА пад крэс лі ла, што і ся род дзя цей пад' ёму за хва раль нас ці на 

вост рыя рэ спі ра тор ныя ін фек цыі, ха рак тэр на га для гэ та га пе ры я ду, 

не на зі ра ец ца.

— У дзі ця чай ін фек цый най баль ні цы Мін ска, дзе я прак ты кую, 

рос ту ві рус ных ін фек цый ня ма. Ня ма і хво рых на ад зёр, — па ве-

да мі ла Ак са на Ра ма на ва.

Ад зёр не ад сту пае
З лю та га гэ та га го да, ка лі па ча лі рэ гіст ра вац ца пер шыя вы пад кі 

ад ру, у Бе ла ру сі на яго за хва рэ лі 241 ча ла век ва ўсіх аб лас цях кра і ны, 

у тым лі ку два ча ла ве кі хва рэ юць за раз. Усе вы пад кі за ра жэн ня — або 

за воз ныя, або кан такт ныя з ты мі людзь мі, якія вяр ну лі ся з-за мя жы. 

Хва ро бу пры во зяць з Укра і ны, кра ін Еў ро пы і Егіп та.

— У су сед ніх кра і нах сё ле та іс тот ны ўздым за хва раль нас ці. 

У бя гу чым го дзе ў Еў ро пе за рэ гіст ра ва на ўжо больш за 60 ты сяч 

вы пад каў. Ад ус клад нен няў ад ру па мер ла 37 ча ла век, у тым лі ку 

13 ва Укра і не. Боль шасць вы пад каў бы ла ў та кіх кра і нах, як Сер-
бія, Грэ цыя, Іта лія, Фран цыя, Ру мы нія, Укра і на, Вя лі ка бры та нія, 
Ра сія. Ад зёр не абы шоў і на шу кра і ну. Але вы пад кі рэ гіст ра ва лі ся 
адзін ка выя, быў на ла джа ны піль ны кант роль за ача га мі за хвор ван-

ня, вак цы я на ва лі ся тыя, у ка го ад сут ні ча лі ці бы ло не да стат ко ва 

пры шчэ пак, — рас ка за ла Іна Ка ра бан.

Ся род тых, хто за хва рэў на ад зёр, 74 % не ме лі пры шчэ пак. 

А вось у 26 % звест кі аб іх у ам бу ла тор ных кар тах бы лі.

— Імун ная сіс тэ ма ў кож на га ін ды ві ду аль ная, і скла да на спраг-

на за ваць, як яна ад рэ агуе на пры шчэп ку, вы пра цуе ці не вы пра-

цуе ан ты це лы. Да та го ж з ча сам іму ні тэт мо жа аслаб ляц ца, ка лі 

пры шчэп ка ра бі ла ся даў но. У асноў ным за хвор ван не рас паў сюдж-

ва ец ца ся род тых лю дзей, якія або ўво гу ле не ма юць, або ма юць 

толь кі ад ну пры шчэп ку, — рас тлу ма чы ла Іна Ка ра бан. — У вы пад ку 

з ад ром, ка лі менш за 70 % на сель ніц тва мае пры шчэп кі, сі ту а цыя 

ста но віц ца кры тыч най.

У Поль шчу не пус цяць без пры шчэ пак?
У су сед няй Поль шчы мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя пра па на ва ла 

не пус каць у кра і ну тых, хто не мае пры шчэ пак ад ад ру. Па куль 

гэ та толь кі пра па но ва, і якое ра шэн не бу дзе пры ня та, не вя до ма, 

але на ві на пры му сі ла па хва ля вац ца тых, хто час та па да рож ні чае да 

су се дзяў. Ра зам з тым Іна Ка ра бан ад зна чы ла, што ад зёр, згод на з 

між на род ны мі па тра ба ван ня мі і ме ды ка-са ні тар ны мі пра ві ла мі, не 

ад но сіц ца да на столь кі не бяс печ ных ін фек цый, каб уво дзіць аб ме-

жа ван ні на ўезд. Але кож ная кра і на мае пра ва пры маць тыя ме ры, 

якія лі чыць не аб ход ны мі, каб аба ра ніць сва іх гра ма дзян.

— Для на шых гра ма дзян гэ та бу дзе да дат ко вым сты му лам па-

кла па ціц ца пра сваё зда роўе і зра біць пры шчэп ку, — ад зна чы ла 

спе цы я ліст.

Але на КРА ВЕЦ.

ЧЫМ ПА ГРА ЖАЕ 
СА МА  ЛЯ ЧЭН НЕ?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ва ўсіх га рач ка па ні жаль-

ных па раш ках змя шча юц ца тры 

дзе ю чыя рэ чы вы, і ў боль шас ці 

прэ па ра таў до зы аналь гі ну або 

па ра цэ та мо лу вель мі вя лі кія. 

Ад на ра зо вая до за па ра цэ та-

мо лу для да рос ла га ча ла ве-

ка па він на быць не боль шай 

за 300—350 мі лі грамаў, а 

ў ад ным з па пу ляр ных 

па раш коў аж но 750 

мі лі гра маў. Гэ та 

вя лі кая на груз ка 

на пе чань. Сімп-

то мы ле кі зні муць 

хут ка, але тое, што 

вы не па жаў це е це 

да ра ні цы, га ран тыі 

ня ма.

Лю дзям, якія па ку ту юць на ар тэ-

рыя льную гі пер тэн зію і пры ма юць 

апа ра ты для зні жэн ня ціс ку, зноў 

жа, па ра шок мо жа моц на ўда рыць 

па ныр ках. Трэ ба ўліч ваць, якія ле кі 

пры ма юц ца па ра лель на.

— Але ж не ста неш звяр тац ца 

ў па лі клі ні ку па кож най дро бя зі. 

Ну за ба леў, на прык лад, жы вот. 

Пай шоў са бе ў ап тэ ку, ку піў не-

шта абяз боль валь нае...

— Ча ла век не мо жа пра віль на па-

ста віць са бе ды яг наз. Боль у жы ва це 

мо жа быць пры кме тай як вост рай 

хі рур гіч най па та ло гіі — апен ды цы ту, 

кі шэч на га рас строй ства, ба наль най 

дыс кі не зіі, так і ін фарк ту мі я кар да. 

Са ма ля чэн не ў гэ тым вы пад ку мо жа 

пры вес ці да сур' ёз ных на ступ стваў. 

Вель мі час та лю дзі за хап ля юц ца 

абяз боль валь ны мі прэ па ра та мі, або, 

як іх на зы ва юць пра фе сій на, — не-

стэ ро і да мі. На прык лад, за ба ле ла 

ру ка. Гэ та мо жа быць сімп том ней-

ка га арт ро зу або не ўрал гіі, а мо жа 

быць зноў та кі іра дзі ру ю чы боль 

пры ін фарк це мі я кар ду. Хво ры ідзе 

ў ап тэ ку па абяз боль валь ны сро дак і 

толь кі губ ляе час. Усё мо жа абяр нуц-

ца сур' ёз ным ус клад нен нем і на ват 

ля таль ным кан цом.

— У лю бо га прэ па ра ту звы-

чай на шмат па боч ных эфек таў. 

Як па мен шыць сту пень ры зы кі? 

І на коль кі яна па вы ша ец ца, ка лі 

ле кі ўжы ва юц ца без рэ ка мен да-

цыі ўра ча?

— Вель мі час та баць кі куп ля юць 

сва ім дзе цям са су да зву жаль ныя 

срод кі ад на смар ку — дэ кан ге стан-

ты. Але сён ня су свет ная аса цы я-

цыя лор-ура чоў не рэ ка мен дуе іх 

выкарыстоўваць. Прапануюцца гар-

ма наль ныя прэ па ра ты, якія мяк ка 

ўплы ва юць на са су ды. А вось не-

ка то рыя па пу ляр ныя ця пер срод кі 

вель мі хут ка мо гуць вы клі каць у дзі-

ця ці пе ра да зі роў ку, якая су пра ва-

джа ец ца бра ды кар ды яй. Гэ та ка лі 

вель мі ніз кі пульс, амаль спы нен-

не сэр ца. І та кія дзе ці рэ гу ляр на ў 

асен не-зі мо вы пе ры яд па сту па юць 

да нас у ад дзя лен не рэ ані ма цыі. 

Не бяс печ ным з'яў ля ец ца і бес кант-

роль ны пры ём га рач ка па ні жаль ных 

срод каў. Трэ ба ўжы ваць неш та ад-

но. Але сён ня на рын ку за рэ гіст-

ра ва ны прэ па ра ты су мес ныя, якія 

змя шча юць і тое, і дру гое. Кам бі-

на ва ныя фор мы га рач ка па ні жаль-

ных прэ па ра таў мо гуць вы клі каць 

сур' ёз ныя па боч ныя эфек ты, што 

за кра на юць пе чань. Край няе пра яў-

лен не — гэ та сін дром Рэя, які вель мі 

цяж ка ле чыц ца, і пра цэнт вы зда раў-

лен ня пас ля яго вель мі ма лы. Та кія 

дзе ці мо гуць стаць кан ды да та мі на 

транс план та цыю пе ча ні ў да лей-

шым. Сі ту а цыя вель мі сур' ёз ная, бо 

ма лень кія па цы ен ты з па ра жэн нем 

пе ча ні так са ма час та па сту па юць да 

нас у баль ні цу. Іх  баць кі па чы на юць 

зні жа юць тэм-

п е  р а  т у  р у 

яшчэ да 

та го, як 

яна да-

сяг ну-

ла 38 

гра ду-

с а ў . 

А 

тэм пе ра ту ра — гэ та доб рая ахоў-

ная рэ ак цыя, пад час якой гі нуць 

мік ро бы.

— Іс нуе мер ка ван не, што аба-

ра ніц ца ад гры пу мож на, пры-

ма ю чы пра фі лак тыч ныя срод кі, 

маў ляў, на вош та на огул ра біць 

пры шчэп ку?

— Яшчэ адзін сён няш ні біч — 

гэ та ўсе так зва ныя іму на ма ду ля та-

ры, іму нас ты му ля та ры, су праць ві-

рус ныя прэ па ра ты. На жаль, ні я кай 

до каз най ба зы, што гэ тыя прэ па ра-

ты эфек тыў ныя пры ві рус най або 

ін фек цый най па та ло гіі, ня ма. Маг-

чы ма, мож на бы ло б і не звяр таць 

на іх ува гі. Абы не шко дзі лі. Але ста-

бі лі за та ры, якія ўва хо дзяць у іх (а ў 

ле ках яны заў сё ды ёсць) на но сяць 

сур' ёз ны ўдар па на шай пе ча ні.

Са мая га лоў ная аба ро на ад ві-

ру саў і ін фек цый — вак цы на цыя. 

А яшчэ ў не бяс печ ны пе ры яд лепш 

за ўсё па збя гаць мес цаў вя лі ка га 

збо ру лю дзей. Ка лі ўсё ж та кі ідзя це 

ту ды, змаж це нос «ак са лін кай» — 

на дзве га дзі ны вы дак лад на аба-

ро не ны.

На огул, у гра мад стве за раз 

вель мі ак тыў на зай ма юц ца пра фі-

лак ты кай не толь кі гры пу. На прык-

лад, вель мі час та — не каль кі ра зоў 

на год — баць кі да юць дзе цям таб-

лет кі ад гліс тоў. На ват, ка лі ў до ме 

ёсць жы вё лы, гэ та не зна чыць, што 

ў дзі ця ці аба вяз ко ва бу дуць гель-

мін ты, да стат ко ва гі гі е ны — мыц ця 

рук пас ля кан так ту з кош ка мі-са-

ба ка мі. Што ад бы ва ец ца з дзець-

мі, якія бес кант роль на пры ма юць 

су праць гель мінт ныя прэ па ра ты? 

Усе яны вель мі ге пата так січ ныя і 

ўяў ля юць вя лі кую па гро зу для пе-

ча ні. Дзе ці па сту па юць да нас з 

сур' ёз ны мі па каз чы ка мі пя чо нач-

ных фер мен таў, жаў ту хай, па вы-

шэн нем бі лі ру бі ну.

— Усе мы ве да ем, што ан ты біё-

ты кі для на ша га ар га ніз ма неш та 

на кшталт цяж кай ар ты ле рыі. На-

коль кі мо жа быць не бяс печ ным 

іх пры ём без рэ ка мен да цый ура-

ча?

— На шчас це, боль шасць з іх 

сён ня пра да ец ца па рэ цэп тах. Са-

ма ля чэн не ан ты бі ё ты ка мі — вель мі 

ры зы коў ная спра ва. Лю дзі не ве да-

юць, што ўсе рэ спі ра тор ныя ін фек-

цыі, больш за 80 % — ві рус ныя. А 

яны ан ты бі ё ты ка мі не вы леч ва юц ца. 

На ад ва рот, пры іх ужы ван ні пры гня-

та ец ца імун ная сіс тэ ма і ар га ніз му 

ста но віц ца ця жэй зма гац ца з ві ру-

са мі. На огул, ан ты бі ё ты кі пры час-

тым пры мя нен ні мо гуць вы клі каць 

та кое за хвор ван не, як ан ты бі ё ты ка-

а са цы я ва ная дыя рэя. Гэ та сур' ёз нае 

за хвор ван не страў ні ка, якое мо жа 

пры вес ці да стра ты кры ві і зні жэн ня 

ге маг ла бі ну, вы клі каць лі ха ман ку. 

Та кі хво ры мае па трэ бу ў пра цяг лым 

ад наў лен чым пе ры я дзе.

— Ці мо жа бес кант роль нае вы-

ка ры стан не ле каў спра ва ка ваць 

ней кае сур' ёз нае за хвор ван не, 

на прык лад ан ка ла гіч нае?

— Ан ка ла гіч ную па та ло гію пра-

ва куе звы чай на не са мо рэ чы ва, а 

час цей за ўсё да баў кі, якія вы ка-

рыс тоў ва юц ца пры яго вы ра бе. Ва 

ўсіх ле ках ёсць па боч ныя эфек ты 

і са мы страш ны — гэ та ана фі лак-

тыч ны шок, той, які па гра жае ля-

таль ным кан цом. Але ў боль шас ці 

ля кар ствы, якія пры зна ча юц ца ў тэ-

ра пеў тыч най да зі роў цы, кур сам, які 

трэ ба, не вы клі ка юць па боч ных рэ-

ак цый. Мак сі мум — гэ та ін ды ві ду-

аль ная не пе ра нос насць або ней-

кая алер гіч ная рэ ак цыя.

— А на коль кі ры-

зы коў на бес кант-

роль на ўжы ваць 

тра вы?

— Тра вы — гэ та бія ла гіч на ак-

тыў ныя да баў кі. Як ка заў ста ра жыт-

ны фі ло саф: лю бое ля кар ства — 

атру та, лю бая атру та — ля кар ства, 

пы тан не толь кі ў да зі роў цы. Пра-

цяг лы бес кант роль ны пры ём без 

пе ра пын ку тра вя ных прэ па ра таў 

мо жа так са ма вы клі каць па боч ныя 

эфек ты. На прык лад, звы чай ны свя-

та ян нік мо жа вы клі каць раз бу рэн не 

кле так пе ча ні, ра мо нак — па шко-

джан не слі зіс тай страў ні ка ва-кі шач-

на га трак та, а мя та — та хі кар дыю. 

Вя до ма, што гэ та ўсё пры пра цяг-

лым вы ка ры стан ні. А вось у якас ці 

срод ку для да леч ван ня якой-не-

будзь сур' ёз най па та ло гіі тра вы, на-

ад ва рот, пры но сяць ка рысць. Тая ж 

ра мон ка вая гар ба та пры пра сту дзе, 

ад вар свя та ян ні ку пры хва ро бах 

страў ні ка ва-кі шач на га трак та. Але 

гэ та па ві нен пры зна чыць урач.

— Не ка то рыя на ся да юць на тра-

вы з мэ тай ачыс ціць ар га нізм ад 

шла каў. Як вы гэ та рас цэнь ва е це?

— Гэ та на огул вар' яц тва. Наш 

ар га нізм — гэ та вя лі кая бія хі міч ная 

пра бір ка, дзе ўсё рас шчэп лі ва ец ца 

да мо на кам па нен таў — бял коў, тлу-

шчаў, вуг ля во даў. Ні я кіх ад хо даў не 

за ста ец ца. Тыя ж чаі для па ху дзен-

ня, якія вель мі па пу ляр ныя ў мо ла-

дзі, вы клі ка юць ма ча гон ны эфект 

і амаль цал кам вы мы ва юць ка лій. 

Ка лі па піць чай ты дзень, ка та стро-

фы не ад бу дзец ца, але да нас рэ гу-

ляр на па сту па юць дзяў ча ты, зам бі-

ра ва ныя ін тэр нэ там на пры го жыя 

фі гу ры, якія па ста ян на п'юць та кія 

на поі. У вы ні ку ад бы ва юц ца абяз-

вод жан не і ін так сі ка цыя ар га ніз ма, 

па ру шэн не рыт му сэр ца.

— Што трэ ба для та го, каб не 

ўзні ка ла жа дан ня зай мац ца са-

ма ля чэн нем?

— Трэ ба па вы сіць до ступ да ўра-

ча. Для гэ та га ў нас у кра і не за раз 

пра вод зяц ца сур' ёз ныя рэ фор мы ў 

вы гля дзе ўвя дзен ня па няц ця ўра-

ча агуль най прак ты кі, які бу дзе 

ся дзець, як той ка заў, на скры нін-

гу, «філь тра ваць» па цы ен таў з іх 

праб ле ма мі. А вось ап тэк у нас 

за над та шмат. І на іх віт ры нах вя-

лі кая коль касць прэ па ра таў, у тым 

лі ку га ме а па тыч ных, тра вя ных, якія 

не ма юць до каз най ба зы. Ча ла век 

пры хо дзіць і па чы нае вы бі раць са бе 

сам. Па він на быць больш вы со кая 

кваліфікацыя ў ап тэч ных ра бот ні-

каў, каб яны маг лі ды яг нас та ваць 

і ад роз ні ваць ба наль ны боль у жы-

ва це ад ін фарк ту мі я кар да. Па він ны 

быць сур' ёз ныя аду ка цый ныя пра-

гра мы, раз лі ча ныя не на ўра чоў, 

а на гра ма дзян. Бы ло б ня дрэн на 

ўвес ці і ле ка вае стра ха вое за бес пя-

чэн не. Гэ та ка лі част ка кош ту вы пі-

са на га ўра чом ля кар ства вяр та ец ца 

да па цы ен та, і та ды ча ла век ах вот-

ней бу дзе іс ці да ўра ча, каб яшчэ і 

сэ ка но міць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


