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Ка ля 200 вы пад каў ад ру за-

фік са ва на сё ле та ў Бе ла ру-

сі. Чвэрць з іх — за воз ныя, 

ас тат нія — звя за ныя з імі. 

Пры во зяць бе ла ру сы з ін-

шых кра ін і эк за тыч ныя хва-

ро бы — ма ля рыю, лі ха ман ку 

Дэ нге і лі ха ман ку За ход ня-

га Ні ла, ге па тыт А. Як пад-

стра ха вац ца пе рад вы ез дам 

за мя жу і чым не бяс печ ныя 

эк за тыч ныя ін фек цыі, рас ка-

за лі спе цы я ліс ты.

— Еў ра пей скі рэ гі ён па лае ад ад ру. 

З 53 кра ін у 49 за рэ гіст ра ва на ка ля 200 

ты сяч вы пад каў за хвор ван ня. Най боль-

шая коль касць — ва Укра і не, там ка ля 54 

ты сяч ча ла век пе ра нес лі гэ ту ін фек цыю. 

За два га ды 41 ча ла век па мёр, яшчэ 20 

за гі ну лі ад ус клад нен няў, якія да лу чы лі ся 

пас ля ад ру, — рас каз вае за гад чык ад-

дзе ла эпі дэ мі я ло гіі Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад-

ска га зда роўя Ула дзі мір ПА ШКО ВІЧ.

У Бе ла ру сі сё ле та больш за ўсё вы-

пад каў ад ру за рэ гіст ра ва на ў Гро дзен-

скай воб лас ці — 54. У Мін ску — 49, у 

Ві цеб скай воб лас ці — 30, Го мель скай — 

26, Брэсц кай — 19, Мін скай — 15, Ма гі-

лёў скай — 6.

— Апош нія тры тыд ні мы не ба чым 

но вых вы пад каў. Усіх кан такт ных з хво-

ры мі аб сле ду ем. Лан цу жок звы чай на 

скла дае 1—5 вы пад каў. Гэ та свед чыць 

пра тое, што на ша на сель ніц тва доб ра 

аба ро не на.

Пры гэ тым спе цы я ліст на га даў, што 

ад зёр мае са мую вы со кую кан та гі ёз-

насць. Гэ та аэ ра золь ная ін фек цыя: каб 

за хва рэць, да стат ко ва па быць у ад ным 

па мяш кан ні з хво рым.

— Ка лі з'яў ля ец ца хво ры, то ў 99 % 

вы пад каў кан такт ная з ім асо ба за хва-

рэе. На ша кра і на — ад на з ня мно гіх у 

Еў ро пе, дзе лік ві да ва ны не за ваз ныя і не 

звя за ныя з імі вы пад кі ад ру. Больш за 

98% на сель ніц тва пры шчэп ле ны. Апош-

нім ча сам мы вак цы я на ва лі ка ля 1,5 ты-

ся чы тых, хто не быў пры шчэп ле ны ці 

ад маў ляў ся ад вак цы на цыі. Акра мя та го, 

Рас спа жыў наг ляд вы дзе ліў нам 100 ты-

сяч доз вак цы ны су праць ад ру, якой мы 

пры шча пі лі 83,6 ты ся чы ча ла век з груп 

ры зы кі — мед ра бот ні каў, су пра цоў ні каў 

па гра ніч ных пунк таў про пус ку, бе жан цаў 

і ін шых, — пад крэс ліў Ула дзі мір Па шко-

віч.

На га да ем, што На цы я наль ны ка лян-

дар пра ду гледж вае дзве пры шчэп кі ад 

ад ру — у год і ў шэсць га доў. Ка лі ў вас 

ня ма звес так пра пры шчэп кі, ці ка лі зроб-

ле на толь кі ад на з іх, або вы не хва рэ лі на 

ад зёр ра ней, спе цы я ліс ты рэ ка мен ду юць 

зра біць пры шчэп кі ў лю бой ме ды цын-

скай уста но ве пе рад па езд кай у кра і ны з 

не спры яль най эпі дсі ту а цы яй — Укра і ну, 

Ка зах стан, кра і ны ЕС. Ка лі вы вяр ну лі ся 

з па езд кі з сімп то ма мі ін фек цыі — сы-

пам, каш лем, кан' юк ты ві там — не аб ход-

на звяр нуц ца па ме ды цын скую да па мо гу 

і рас ка заць док та ру пра па езд ку.

З эк за тыч ных за ваз ных ін фек цый на 

пер шае мес ца ў Бе ла ру сі вый шла ма ля-

рыя. Яе пры во зяць з Аф ры кі. За хвор ван-

не пе рад аец ца праз ка ма ры ныя ўку сы, і 

ка лі не пры маць прэ па ра ты, маг чы мае 

за ра жэн не. Так са ма сё ле та за рэ-

гіст ра ва на шэсць вы пад каў лі ха-

ман кі Дэ нге, адзін — лі ха ман кі За-

ход ня га Ні ла. Пры во зяць што год і 

ка ля пя ці вы пад каў ге па ты ту А.

— Ма ля рыя — да во лі не бяс-

печ нае за хвор ван не. Мне да вя-

ло ся быць экс пер там па ад ным 

вы пад ку, дзе па цы ент, на жаль, 

за гі нуў, — рас каз вае пра фе сар 

ка фед ры 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, 

док тар ме ды цын скіх на вук Сяр гей 

ЖА ВА РО НАК. — Жы хар ад на го з ра ён-

ных цэнт раў пра ца ваў пэў ны час у Аф ры-

цы. Па пры ез дзе з сімп то ма мі звяр нуў ся 

да ўра ча, але вы ра та ваць яго не ўда ло-

ся — на пра ця гу су так па цы ент за гі нуў. 

Рэч у тым, што да звы чай ных прэ па ра таў 

тра піч ная ма ля рыя ўстой лі вая. А ў нас, 

на жаль, ёсць праб ле мы з рэ зер вам не-

аб ход ных у та кіх вы пад ках срод каў і па-

ста ноў кай ды яг на зу на пе ры фе рыі.

Яшчэ ад но не бяс печ нае за хвор ван-

не — дыф тэ рыя, і яе ўспыш кі фік са ва лі ся 

ва Укра і не. Ад нак у нас ад гэ тай ін фек цыі 

пра фі лак тыч ны мі пры шчэп ка мі аба ро не-

на 98 % на сель ніц тва.

— Кан та гі ёз насць дыф тэ рыі ў па-

раў на нні з ад ром ніз кая. Апош нія тры 

га ды мы гэ та за хвор ван не не вы яў ля лі. 

Але ве даць свой пры шчэ пач ны ста тус 

трэ ба, — пад крэс ліў Ула дзі мір Па шко-

віч. — Пры шчэп кі ад дыф тэ рыі і слуп ня ку 

ро бяц ца раз на 10 га доў усім да рос лым: 

у 16, 26, 36 і гэ так да лей. Дыф тэ рыя не-

бяс печ ная тым, што праз не каль кі дзён у 

хво ра га з'яў ля юц ца мі я кар ды ты.

Ме дык па пя рэ дзіў і пра яшчэ ад ну не-

бяс печ ную ін фек цыю — ге па тыт Е, на які 

да во лі шы ро ка хва рэ юць свін ні. За ра зіц-

ца мож на, ка лі ўжы ваць дрэн на апра ца-

ва нае сві ное мя са ці пе чань.

Але на КРА ВЕЦ.

Лепш пра ду хі ліць

Эк за тыч ныя і не бяс печ ныя
Ма ля рыю, лі ха ман ку Дэ нге, ад зёр і ін шыя хва ро бы 

бе ла ру сы пра цяг ва юць пры во зіць з-за мя жы

— Пра мя нё вая тэ ра пія 

мо жа вы ка рыс тоў вац ца як у 

спа лу чэн ні з хі рур гі яй і хі мія-

тэ ра пі яй, так і як са ма стой-

ны ме тад ля чэн ня, — тлу ма-

чыць Іры на Мі най ла. — Ча-

сам яе пра вод зяць пе рад 

апе ра цы яй для па мян шэн ня 

па ме раў пух лі ны або пас ля 

хі рур гіч на га ўмя шан ня для 

зні шчэн ня зла я кас ных кле-

так, якія маг лі за стац ца. На-

ват у тых па цы ен таў, якім 

нель га вы да ліць пух лі ну, 

пра мя нё вая тэ ра пія да зва-

ляе па мен шыць яе па ме ры, 

асла біць боль і па леп шыць 

агуль ны стан хво ра га.

У пра мя нё вай тэ ра піі 

ўжы ва ец ца ме ды цын скае 

іа ні зу ю чае вы пра мя нен не, 

у якас ці яко га звы чай на вы-

ка рыс тоў ва юць вы со ка энер-

ге тыч ныя фа то ны або элект-

рон ны пу чок. Без ме ды цын-

ска га фі зі ка та кая тэ ра пія 

не маг чы мая: ме на ві та гэ тыя 

спе цы я ліс ты да па ма га юць 

ура чу вы браць «мі шэнь» для 

апра мень ван ня, раз лі чыць 

пра віль ныя до зы (што дзён-

ныя і су мар ныя), пад вес ці 

апра мень ван не да пух лі ны і 

за ха ваць ра дыетэ ра пеў тыч-

ны ін тэр вал (гэ та зна чыць 

мак сі маль на ўздзей ні чаць 

на пух лі ну і мі ні маль на — на 

су сед нія ткан кі і кры тыч ныя 

ор га ны).

— Трэ ба «за біць» пух лі ну 

і ў той жа час аба ра ніць зда-

ро выя ткан кі, — тлу ма чыць 

Іры на Мі най ла. — Толь кі ў 

гэ тым вы пад ку пра мя нё вая 

тэ  ра пія бу дзе апраў да на, 

та му што пост пра мя нё выя 

па шко джан ні мо гуць быць 

да стат ко ва сур' ёз ныя: гэ та 

і ра дыё не кроз, і пост пра мя-

нё выя яз вы... Усе та кія вы-

пад кі аба вяз ко ва ста вяц ца 

на кант роль. Ран нія пра мя-

нё выя рэ ак цыі ўзні ка юць 

яшчэ ў пра цэ се ля чэн ня, 

але ёсць і поз нія, якія пра-

яў ля юц ца праз тры ме ся цы 

або на ват праз не каль кі га-

доў. Маг чы мас ці су час най 

тэх ні кі да зва ля юць нам ця-

пер змен шыць час та ту та-

кіх ус клад нен няў. Пра грэс 

на ме ціў ся пас ля пе ра хо ду 

да аб' ём на га пла на ван ня. 

Да су час ных ме то дык трэ-

ба ад нес ці трох мер ную і ча-

ты рох мер ную пра мя нё вую 

тэ ра пію. Ча ты рох мер ная 

пра мя нё вая тэ ра пія — ме-

то ды ка, пры вы ка ры стан ні 

якой, акра мя геа мет рыч ных 

па ра мет раў пух лі ны ў трох 

вы мя рэн нях, уліч ва ец ца 

яшчэ і «чац вёр тае вы мя рэн-

не», гэ та зна чыць, зру шэн не 

пух лі ны пад час фі зі я ла гіч на-

га ак та ды хан ня. Та кая ме-

то ды ка за бяс печ вае больш 

дак лад нае пад вя дзен не 

ля чэб най до зы да ру хо мых 

пух лін, да зва ляе знач на зні-

жаць пра мя нё вую на груз ку 

на су сед нія ор га ны і ткан кі. 

У 2017 го дзе ў РНПЦ ан ка-

ло гіі і ме ды цын скай ра ды я-

ло гіі так са ма з'я віў ся га ма-

нож, які да зва ляе пра ца ваць 

з пух лі на мі га лаў но га моз га. 

Гэ ты апа рат з іа ні зу ю чым 

вы пра мя нен нем пры зна ча-

ны для пра вя дзен ня вы сока-

дак лад на га ад на мо мант на-

га апра мень ван ня роз ных 

па та ла гіч ных утва рэн няў. 

Яго вы ка ры стан не амаль 

утрая зні жае іма вер насць 

рэ цы ды ваў ме та ста заў пас-

ля ля чэн ня.

Што дня ў Ба раў ля нах 

пра во дзіц ца пра мя нё вая тэ-

ра пія пры клад на для 60—70 

па цы ен таў. А вось у Мін скім 

га рад скім ан ка ла гіч ным 

дыс пан се ры ам бу ла тор на 

пра хо дзяць гэ ту ме ды цын-

скую пра цэ ду ру што дня да 

100 мін чан. Ча ка ец ца, што 

ў жніў ні 2020 го да за вер-

шыц ца бу даў ніц тва но ва га 

дзе вя ці па вяр хо ва га кор пу са 

дыс пан се ра.

— Ён бу дзе вель мі су час-

ны, — па ве да мі ла на мес нік 

га лоў на га ўра ча па ра дые-

ла гіч най служ бе гэ тай ме-

ды цын скай уста но вы Га лі-

на СІЛЬ ЧАН КА. — Тут з'я-

вяц ца яшчэ ча ты ры но выя 

лі ней ныя па ска ра льні кі для 

пра вя дзен ня пра мя нё вай 

тэ ра піі, ад кры юц ца два ра-

дые ла гіч ныя ад дзя лен ні на 

60 лож каў і два хі рур гіч ныя 

ана ла гіч най умя шчаль нас-

ці, з'я віц ца ін шае су час нае 

ды яг нас тыч нае аб ста ля ван-

не. Па коль кі ан ка ла гіч ная 

за хва раль насць пра цяг вае 

рас ці, трэ ба ду маць на перс-

пек ты ву. Экс плу а та цыя та кіх 

кар пу соў, як пра ві ла, раз лі-

ча на на 50 га доў. Акра мя аб-

слу гоў ван ня ў ста цы я на ры, 

бу дзем пра во дзіць пры ём 

ам бу ла тор на: пла ну ем па вя-

лі чыць агуль ную коль касць 

па цы ен таў, якія атрым лі ва-

юць пра мя нё вую тэ ра пію, да 

400 ча ла век што дня.

Да рэ чы, у 2015 го дзе 

ў Мін скім га рад скім ан ка-

ла гіч ным дыс пан се ры бы-

лі ўста ноў ле ны два но выя 

су час ныя лі ней ныя па ска-

раль ні кі. Сён ня, на прык-

лад, тут прак ты ку юць пра-

мя нё вую тэ ра пію з кант-

ро лем ды хан ня. Па доб ная 

ме то ды ка пры мя ня ец ца ў 

да чы нен ні да па цы ен так з 

пух лі на мі ле вай ма лоч най 

за ло зы і пры ін шых пух лі нах 

ор га наў груд ной клет кі, ка лі 

важ на аба ра ніць сэр ца і лё-

гач ныя ткан кі ад уз дзе ян ня 

іа ні зу ю ча га вы пра мя нен ня. 

Пра ве дзе ныя між на род ныя 

да сле да ван ні па цвер дзі лі 

вы со кую ры зы ку раз віц ця 

цяж кай сар дэч най па та-

ло гіі праз не каль кі га доў 

пас ля пра вя дзен ня пра мя-

нё вай тэ ра піі ў па цы ен таў 

з та кім ды яг на зам. На ват 

са мыя су час ныя ме то ды кі 

ля чэн ня не мо гуць аб ме-

жа ваць до зу, якую атрым-

лі вае сэр ца. Пра мя нё вая ж 

тэ ра пія на глы бо кім уды ху 

да зва ляе змя ніць ана то мію 

і вы вес ці воб ласць сэр ца і 

ка ра нар ных ар тэ рый з зо ны 

вы со кай до зы. А па ве лі чэн-

не аб' ёму лё гач най ткан кі 

мі ні мі зуе ся рэд нюю лё гач-

ную до зу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ме ды цы на. Су час ны па ды ход

Вы ка ры стан не ў пра мя нё вай тэ ра піі па цы ен таў 

су час ных лі ней ных па ска ра льні каў да па маг ло 

звес ці коль касць не па жа да ных па боч ных рэ ак цый 

з бо ку ар га ніз ма да мі ні му му. Як па ве да мі ла на 

су стрэ чы з жур на ліс та мі га лоў ны па за штат ны 

ра дыё лаг Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, вя ду чы 

на ву ко вы су пра цоў нік ад дзе ла пра мя нё вай і 

комп лекс най тэ ра піі РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай 

ра ды я ло гіі Іры на МІ НАЙ ЛА, у роз ных ме ды цын скіх 

уста но вах кра і ны сён ня дзей ні ча юць 15 лі ней ных 

па ска ра льні каў, праў да, ёсць ся род іх як 

су пер су час ныя апа ра ты, так і тэх ні ка, якая ўжо 

вы пра ца ва ла свой рэ сурс і па тра буе за ме ны.
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Факт

РА ДЫЕ ЎЗДЗЕ ЯН НЕ АЭС 
ДА ПУ ШЧАЛЬ НАЕ

Экс перт ная ка мі сія Між на род най гра мад скай 

эка ла гіч най экс пер ты зы ма тэ ры я лаў да ла вы-

ні ко вае за клю чэн не, якое аб умоў лі вае эка ла-

гіч ную бяс пе ку Бе ла рус кай АЭС. 

У ім ад зна ча на, што маг чы мае ўздзе ян не на на-

ва кол ле пад час ра бо ты стан цыі зна хо дзіц ца ў да-

пу шчаль ных ме жах, а рэ гу ляр нае ін фар ма ван не 

на сель ніц тва пра рэа лі за цыю пра ек та па са дзей ні-

ча ла па вы шэн ню ак тыў нас ці за ці каў ле ных. 

Яшчэ ў ве рас ні не за леж ная гру па экс пер таў 

з вась мі кра ін: Літ вы, Ка зах ста на, Венг рыі, Аў-

стрыі, Іта ліі, Укра і ны, Ра сіі і Бе ла ру сі па іні цы я ты ве 

Мінэ нер га і пры пад трым цы Фон ду са дзей ні чан ня 

раз віц цю му ні цы паль ных утва рэн няў «Аса цы я цыя 

тэ ры то рый раз мя шчэн ня атам ных элект ра стан-

цый» комп лекс на пра ана лі за ва ла да ку мен ты, якія 

аб умоў лі ва лі эка бяс пе ку стан цыі. Экс пер ты пад-

крэс лі лі, што вы ме ра ны да раз мя шчэн ня ядзер на-

га па лі ва і па чат ку экс плу а та цыі стан цыі «ну ля вы 

фон» ста не рэ пер ным пунк там для да лей шай ацэн-

кі ра дые эка ла гіч на га ўздзе ян ня АЭС. З уво дам 

АЭС у экс плу а та цыю Бе ла русь ста но віц ца дзяр-

жа вай — чле нам ядзер на га клу ба, якая ва ло дае 

да след чы мі ядзер ны мі ўста ноў ка мі, на ву ко вай 

ба зай і су час най атам най стан цы яй, га во рыц ца 

ў да ку мен це.

Іры на СІ ДА РОК.

ПРЫ КРЫ ЛА СЯ ДЗI ЦЕМ?
Скра дзе ныя пра дук ты жан чы на вы вез ла 

ў ка ляс цы.

У Грод не мяс цо вая жы хар ка 1982 го да на ра-

джэн ня здзейс нi ла буй ны кра дзеж з кра мы па 

ву лi цы Дуб ко. Гра ма дзян ка, якая зна хо дзiц ца ў 

са цы яль ным вод пус ку па до гля дзе дзi ця цi, бы ла 

ў гi пер мар ке це «Еў ра опт». Жан чы на з дзi ця чай 

ка ляс кай, у якой бы ло дзi ця, ха дзi ла па ганд лё-

вых ра дах. Та вар кла ла як у ад се кi ка ляс кi, так i 

ў пра дук то вы ко шык. По тым на ка се за пла цi ла за 

па куп кi з апош ня га, а вось пра на яў насць та ва ру 

ў ка ляс цы не па ве да мi ла. Як па ве дам ляе ад дзя-

лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма, у вы нi ку па да зра ва ная 

не рас пла цi ла ся за 29 най мен няў на агуль ную су му 

370 руб лёў. Да лё ка гра ма дзян ка сыс цi не змаг ла i 

бы ла за тры ма ная на вы ха дзе з кра мы. Кры мi наль-

ная ад каз насць за па доб ныя дзе ян нi пра ду гле джа-

на па ар ты ку ле «Кра дзеж».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


