
У по шу ках ка ра нёўУ по шу ках ка ра нёў

Та ям ні цы 
Друц ка га кур га на

На зі ра ем за ло гі кай 
ар хеа ла гіч на га да сле да ван ня

Па сут нас ціПа сут нас ці

Я ПРЫ ШЧЭП КІ НЕ БА Ю СЯ?
Ча му ўсіх дзя цей трэ ба 
аба ра няць ад ін фек цый

Пры шчэп кі — тэ ма, якая пры му шае баць коў як мі-

ні мум за ду мац ца. Вы пад кі з ус клад нен ня мі пас ля 

вак цы на цыі ўво гу ле вы клі ка юць раз губ ле насць: 

на коль кі пры шчэп кі бяс печ ныя для дзі ця ці? Пра 

гэ та мы па гу та ры лі з кан ды да там ме ды цын скіх 

на вук, да цэн там ка фед ры ін фек цый ных хва роб і 

дзі ця чых ін фек цый Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып-

лом най аду ка цыі Мі ка ла ем ГА ЛА БА РОДЗЬ КАМ.

«Эў пен та»: за і су праць
— Мі ка лай Ула дзі мі ра віч, да вай це пач нём з вак цы ны «Эў пен та», якая 

на ра бі ла шмат шу му: і за куп ля лі яе быц цам бы не так, і тан ная яна ў 

па раў на нні з еў ра пей скі мі... Што не так з гэ тай вак цы най?

— Ка жу чы пра ана фі лак тыч ны шок у хлоп чы ка з Ган ца віц ка га ра ё на, ад 
яко га той за гі нуў, трэ ба па мя таць, што ён раз віў ся ад увя дзен ня дзвюх вак-
цын: гэ та фран цуз ская «Іма вакс По ліа» і паўд нё ва к арэй ская «Эў пен та». На 
кам па нент якой з іх зрэ а га ваў ар га нізм, мы дак лад на не ве да ем. Ана фі лак-
тыч ны шок — гэ та ін ды ві ду аль ная алер гіч ная рэ ак цыя, і тое, што ён зда рыў ся, 
хут чэй за ле жыць не ад ан ты ге ну, які ўво дзіц ца, а ад та го, што ў ча ла ве ка 
іс нуе пры ро джа ная рэ ак тыў насць да гэ та га ан ты ге ну. Ён мо жа ўзнік нуць 
неза леж на ад та го, еў ра пей ская гэ та вак цы на ці паўд нё ва к арэй ская, з боль-
шай ці з мен шай сту пен ню ачыст кі. Усё гэ та не ўплы вае на ры зы ку раз віц ця 
ана фі лак тыч на га шо ку. Але зда ра ец ца ён рэд ка — 1-2 вы пад кі на міль ён 
пры шчэп ле ных. Пры чым ён мо жа раз віц ца ад кан так ту з роз ны мі ан ты ге на-
мі — не толь кі з пры шчэп ка вы мі, але, на прык лад, і з ле ка вы мі. У СМІ шы ро-
ка асвят ляў ся вы па дак з ана фі лак тыч ным шо кам на цэфт ры ак сон не каль кі 
га доў та му. Та кая рэ ак цыя ўзні кае і на ўку сы вос — не каль кі 
тыд няў та му за гі ну ла жан чы на.
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• Італь ян ская кам па нія 

MіcroPlus ста ла афі цый-

ным хро на мет рыс там 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

• Бе ла рус ка Лю боў Паш-
коў ская ўвай шла ў спіс 
«Топ-50 жан чын — тэх на-
ла гіч ных прад пры маль ні-
каў з Еў ро пы», скла дзе ны 
ча со пі сам Forbes.

• Фі зіч ны пуск рэ ак-

та ра пер ша га бло ка Бел-

АЭС за пла на ва ны на са-

ка вік 2019 го да.

• Коль касць шмат дзет-
ных сем' яў у Мін ску што год 
па вя ліч ва ец ца на 1 тыс.

• Укра і на ад маў ля ец ца 

ад удзе лу на зі раль ні каў 

СНД на ма ю чых ад быц ца 

ў 2019 го дзе прэ зі дэнц кіх 

вы ба рах.

• Экс пер ты «Грын піс» 
на зва лі га лоў ных вы твор-
цаў плас ты ка ва га смец ця, 
імі апы ну лі ся Coca-Cola, 

PepsіCo і Nestle.

КОРАТКА

ВЕЧНЫЯ 
КАШТОЎНАСЦІ... 
У СМАРТФОНЕ

У АДНУ РАКУ — 
ТРОЙЧЫ

На 56 % 
у па раў на нні з мі ну лым 
го дам, па пра гно зах 
Бе ла рус кай аў та ма біль най 
аса цы я цыі, вы рас туць 
сё ле та аб' ёмы про да жаў 
но вых аў та ма бі ляў 
у кра і не. У афі цый ных 
ды ле раў лег ка вой 
і ка мер цый най тэх ні кі 
ў лі пе ні — ве рас ні 
бы ло на бы та больш 
як 14,2 тыс. аў та ма бі ляў. 
Гэ та на 58 % больш, 
чым за ана ла гіч ны 
пе ры яд 2017 го да, 
і ў два ра зы больш 
за па каз чык трэ ця га 
квар та ла 2016 го да. 
Найбольш у лі пе ні — 
ве рас ні пра да дзе на но вых 
аў та ма бі ляў Renault 
(3 065), LADA (2 975), 
Volkswagen (1 851). 
Аў та ма бі лі бе ла рус кай 
збор кі Geely пад ня лі ся 
ў гэ тым рэй тын гу 
на 4-е мес ца. Асноў ным 
драй ве рам рос ту рын ку 
сё ле та бы ла да ступ насць 
умоў крэ ды та ван ня 
і лі зін гу.

ЛІЧ БА ДНЯ
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Ар хе о ла гі — са мыя са праўд ныя след чыя па вы ву чэн ні на ша-

га мі ну ла га. Іх вы сно вы грун ту юц ца не на дум ках і мер ка ван-

нях, а на кан крэт ных зна ход ках, якія шмат пра што свед чаць. 

Ка лі су па ста віць усё з ін фар ма цы яй, зме шча най у ле та пі сах 

і да ку мен тах, вы ма лёў ва ец ца зу сім яс ная кар ці на! Ра зам з 

за гад чы цай цэнт ра ар хеа ло гіі і ста ра жыт най гіс то рыі Бе ла-

ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, док та рам гіс та рыч ных 

на вук, пра фе са рам Воль гай ЛЯЎ КО мы зла дзі лі та кую ўяў-

на-дак лад ную ванд роў ку ў на ша мі ну лае. Спа да ры ня Воль га 

рас ка за ла, якім чы нам уда ло ся ад шу каць астан-

кі пра праў ну ка кня зя Усяс ла ва Ча ра дзея.

У Рэ чыц кім ра ё не не ка лі бы ло шмат гар ма ніс таў, лі чы, у кож най вёс цы жы-
лі па два-тры му зы кан ты. А ця пер на ўвесь ра ён — толь кі па ру здоль ных і 
ўлю бё ных у сваё за хап лен не ча ла век. І гэ тыя му зы кан ты — два Фё да ры. 
Ста рэй ша му з іх — Фё да ру БЯЛ КО — шэсць дзе сят шэсць. Ён на ра дзіў ся 
на Ту раў шчы не, у яго тры бра ты так са ма змал ку асво і лі гар мо нік і бы лі най-
леп шы мі му зы кан та мі. Фё дар пра цуе на ні ве куль ту ры ў вёс цы Азер шчы на. 
Акра мя гар мо ні ка, ён вы дат на іг рае і на ба я не. А дру гі — Фё дар ВА СІ ЛЕЦ, 

54- га до вы жы хар вёс кі За спа, — на ву чыў ся граць ад баць кі, ця пер пра цуе 
ды рэк та рам сель ска га До ма твор час ці, акам па нуе вяс ко вым ар тыс там як 
на гар мо ні ку, так і на ба я не. Фё да ры час та су стра ка юц ца на ра ён ных і між-
рэ гі я наль ных фес ты ва лях і кон кур сах, ве ся ляць лю дзей пры го жай на род-
най му зы кай, на ват ства ры лі гурт «Га рэз лі вы гар мо нік».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Вёс ка За спа Рэ чыц ка га ра ё на.

Фё да ры-гар ма ніс тыФё да ры-гар ма ніс ты


