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Ад ка го і дзе 
мож на за ра зіц ца?

— Што год ле там і ў па чат ку во-

се ні ад бы ва ец ца не ка то ры пад' ём 

за хва раль нас ці эн тэ ра ві рус най ін-

фек цы яй, — рас каз вае за гад чык 

3-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 

3-й Га рад ской дзі ця чай клі ніч най 

па лі клі ні кі г. Мін ска Люд мі ла КІП-

ЦЭ ВІЧ. — Пад гэ тай наз вай са бра-

на вя лі кая гру па ві рус ных хва роб, 

якія вы клі ка юць эн тэ ра ві ру сы гру пы 

Как са кі і ECHO. Ін фек цыі ха рак та-

ры зу юц ца раз на стай нас цю клі ніч-

ных пра яў — ад лёг кіх лі ха ман ка-

вых з'яў да цяж кіх ме нін гі таў.

Уся го іс нуе 71 тып эн тэ ра ві ру саў, 

якія рас паў сю джа ны ва ўсім све це — 

у кра і нах Еў ро пы, Азіі, Аме ры кі. 

Ад ві ду ві ру са эфек тыў насць ля чэн-

ня не за ле жыць, кож ны з іх ля чыць 

да стат ко ва прос та. Вак цы на ад іх не 

рас пра ца ва на — зноў-та кі гэ та не-

мэ та згод на з-за вя лі кай коль кас ці 

ты паў. Са май цяж кай фор май гэ тай 

ін фек цыі з'яў ля ец ца эн тэ ра ві рус ны 

(се роз ны) ме нін гіт. Так са ма вар та 

па мя таць, што эн тэ ра ві рус най ін-

фек цы яй час цей хва рэ юць дзе ці, 

чым да рос лыя.

— Дзі ця чы ар га нізм, у па раў на н-

ні з да рос лым, усё ж не да стат ко ва 

сфар мі ра ва ны, і гэ та ў поў най ме-

ры да ты чыц ца імун най сіс тэ мы, — 

тлу ма чыць Люд мі ла Кіп цэ віч. —

У дзя цей ад зна ча ец ца больш бліз кі 

кан такт адзін з ад ным, чым у да-

рос лых. Да та го ж дзе ці час цей, 

чым да рос лыя іг на ру юць са ні тар-

ныя пра ві лы — не мы юць ру кі пе-

рад ядой, не апа лоск ва юць са да-

ві ну і га род ні ну. У ар га ні за ва ных 

дзі ця чых ка лек ты вах гэ та так са ма 

ак ту аль на і ча сам пры во дзіць да 

рас паў сюдв жан ня ін фек цыі.

Эн тэ ра ві ру сы су стра ка юц ца 

ўсю ды, яны ўстой лі выя ў знеш нім 

ася род дзі і доў гі час мо гуць за хоў-

вац ца ў сцё ка вых во дах, пла валь-

ных ба сей нах, ад кры тых ва да ёмах, 

на прад ме тах і ў пра дук тах хар ча-

ван ня — ма ла цэ, са да ві не, га род-

ні не. Але ві рус хут ка гі не пад час 

пра гра ван ня і кі пя чэн ня. Асноў ны 

шлях яго пе ра да чы — кан такт на-

бы та вы. Ін фек цыя 

рас паў сюдж ва ец ца 

праз ва ду і ежу, пад-

час раз мо вы, каш лю, чхан ня ад 

хво ра га ча ла ве ка, праз бруд ныя 

ру кі і дзі ця чыя цац кі. Кры ні цай ін-

фек цыі з'яў ля юц ца хво рыя лю дзі. 

Най больш ін тэн сіў на ві рус вы дзя ля-

ец ца ў пер шыя дні хва ро бы. Ус пры-

маль насць да яго вель мі вы со кая. 

Час та на зі ра юц ца гру па выя за хвор-

ван ні, маг чы мыя ся мей ныя ўспыш-

кі. Ка лі з'я вяц ца пры кме ты вост рай 

ін фек цыі, звяр тац ца трэ ба да пе-

ды ят ра або тэ ра пеў та, а з цяж кім 

ста нам — да ін фек цы я ніс та.

Як рас па знаць
ін фек цыю?

За хвор ван не па чы на ец ца вост-

ра — з па вы шэн ня тэм пе ра ту ры да 

38—39 гра ду саў. Яна тры ма ец ца 

3—5 дзён, пас ля зні жа ец ца да нар-

маль най. Ча сам па вы шэн не тэм-

пе ра ту ры хва ле па доб нае — апус-

ка ец ца і зноў пад ні ма ец ца. Пры 

па вы шэн ні тэм пе ра ту ры дзі ця ад-

чу вае сла басць, сан лі васць, ча сам 

га лаў ны боль, млос насць, ір во ту.

Ка лі ві рус па ра жае слі зіс тую 

ро таг лот кі, раз ві ва ец ца эн тэ ра ві-

рус ная ан гі на. Яна пра яў ля ец ца па-

вы шэн нем тэм пе ра ту ры, агуль най 

ін так сі ка цы яй (сла басць, га лаў ны 

боль, сан лі васць) і на яў нас цю ве-

зі ку ляр на га сы пу ў вы гля дзе пу-

хір коў, за поў не ных вад ка сцю, на 

слі зіс тай ро таг лот кі і мін да лі нах. 

Гэ тыя пу хі ры ло па юц ца, а на іх мес-

цы ўтва ра юц ца яз вач кі, за поў не ныя 

бе лым на лё там. Пас ля вы зда раў-

лен ня на іх мес цы не за ста ец ца ні-

я кіх сля доў.

Яшчэ ад но на ступ ства — з'яў-

лен не эк зан тэ мы — па чыр ва нен ня 

ску ры, як пра ві ла, на верх няй част-

цы ту ла ва — га ла ве, гру дзях, ру ках. 

Ча сам ве зі ку ляр ны сып з'яў ля ец ца 

на да ло нях і ступ нях. Пу хір кі праз 

5-6 дзён зні ка юць, не пра ры ва -

ю чы ся, а на іх мес цы з'яў ля ец ца 

ўчас так піг мен та цыі (ка рыч не вая 

кроп ка), якая зні кае праз не каль кі 

дзён.

— Ня гле дзя чы на яр кую клі ніч-

ную кар ці ну і вы яў ле насць пра яў, 

ця чэн не эн тэ ра ві рус най ін фек цыі 

спры яль нае, а ўсклад нен ні су стра ка-

юц ца рэд ка, — рас каз вае Люд мі ла 

Кіп цэ віч. — Іму ні тэт пас ля хва ро бы 

за хоў ва ец ца на пра ця гу не каль кіх 

га доў. Але ка лі за ра зіц ца но вай раз-

на від нас цю эн тэ ра ві ру са, пра явы 

хва ро бы мо гуць уз нік нуць зноў.

Не пра пус ціць 
ме нін гіт

Най больш цяж кай, але ты по вай 

фор май эн тэ ра ві рус най ін фек цыі 

з'яў ля ец ца се роз ны ві рус ны ме-

нін гіт — за па лен не маз га вых аба-

ло нак. За хвор ван не па чы на ец ца 

вост ра, з пад' ёму тэм пе ра ту ры да 

39—40 гра ду саў. З'яў ля ец ца моц ны 

га лаў ны боль («га ла ва рас кол ва ец-

ца»), га ла ва кру жэн не, ір во та, ча-

сам бо лі ў жы ва це, спі не, у дзя цей 

мо жа ўзні каць су тар га вы сін дром. 

Ня рэд ка на зі ра юц ца ка та раль ныя 

з'я вы з бо ку ро таг лот кі, верх ніх ды-

халь ных шля хоў, ба лю чыя вы сы-

пан ні на ску ры, час та ў вы гля дзе 

плям роз ных па ме раў. Хво ры ста-

но віц ца або мля вы, за тар мо жа ным, 

або на ад ва рот уз бу джа ны. Акра мя 

су тар гаў, ён мо жа ад чу ваць бо лі ў 

мыш цах, жы ва це. І тут важ на не 

пра пус ціць па ча так за хвор ван ня, 

пры пер шых пры кме тах не аб ход на 

імк лі ва звяр тац ца па ме ды цын скую 

да па мо гу, ні ў якім ра зе не зай ма-

ю чы ся са ма ля чэн нем.

ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ 
АД ЭН ТЭ РА ВІ РУ СА

У Бе ла ру сі 

рас пра цоў ва юц ца зме ны

ў за кон аб до нар стве кры ві 

і яе кам па не нтаў, што 

да зво ліць ужо да 2020 го да 

пе рай сці на бяз вы плат нае 

до нар ства. Мяр ку ец ца, што 

пар ла мен та рыі пры муць 

но вы за ко на пра ект ужо

ў ся рэ дзі не на ступ на га 

го да. Што пры гэ тым 

зме ніц ца для до на раў, 

рас ка за лі спе цы я ліс ты.

Згод на са ста тыс ты кай, кож на-

му 3-4 ча ла ве ку ў све це хоць раз 

у жыц ці па тра бу ец ца пе ра лі ван не 

кры ві. Ле тась 95 ты сяч бе ла ру саў 

ад да лі сваю кроў для вы ра та ван ня 

жыц ця ін ша га. Пры чым 20 % до на-

раў — ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це 

да 30 га доў. Што дзень ка ля дзвюх 

ты сяч ча ла век у на шай кра і не 

зда юць кроў. Кож ная чац вёр тая 

да на цыя — бяз вы плат ная. Ад нак 

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-

роўя рэ ка мен дуе, каб пе ра важ ная 

боль шасць да на цый кры ві бы ла 

доб ра ах вот най, бяз вы плат най і 

рэ гу ляр най.

— За тры апош нія га ды коль-

касць бяз вы плат ных до на раў у 

на шай кра і не вы рас ла ў восем ра-

зоў, — рас каз вае ды рэк тар РНПЦ 

транс фу зі я ло гіі і ме ды цын скіх 

бія тэх на ло гій, га лоў ны па за-

штат ны транс фу зі ё лаг Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя, кан ды-

дат ме ды цын скіх на вук Фё дар 

КАР ПЕН КА. — Ва ўсім све це 

до нар ства ажыц цяў ля ец ца пе ра-

важ на на бяз вы плат най асно ве. 

І як па каз вае прак ты ка, брак кры-

ві ся род бяз вы плат ных до на раў 

знач на мен шы, чым ся род плат-

ных. Гэ та свед чыць аб тым, што 

апош нія менш со чаць за сва ім 

зда роў ем.

Як ад зна чае Фё дар Кар пен ка, 

99 % до на раў ма юць аль тру іс-

тыч ныя ма ты вы, ад нак у мно гіх 

ра зам з гэ тым пры сут ні чае і за-

ці каў ле насць у кам пен са цы ях. 

Но вы за кон не цал кам лік ві дуе 

вы пла ты, а сфар мі руе іх у пэў ны 

сац па кет. До нар за мест гра шо вай 

вы пла ты атры мае на бор пра дук-

таў, які да зво ліць кам пен са ваць 

энер га за тра ты ў пра меж ках па-

між да на цы я мі. Гэ та не ад мя няе

хар ча ван ня да і пас ля да на цыі, 

а так са ма вы зва лен не ад ра бо ты. 

Сён ня той, хто здае кроў, атрым-

лі вае 92 руб лі, а так са ма два 

вы хад ных: адзін у дзень зда чы, 

дру гі мож на ўзяць у лю бы дзень. 

Гэ тыя дні аплач ва юц ца з раз лі ку 

ся рэд ня дзён на га за роб ку до на-

ра. Так са ма до на рам пра па ну юць 

хар ча ван не пас ля зда чы кры ві.

Пры зда чы кам па не нтаў кры ві — 

плаз мы і трам ба цы таў — пла ну ец-

ца па кі нуць вы бар: або зда ваць на 

бяз вы плат най асно ве, або атры-

маць гра шо вую кам пен са цыю. Як 

за ўва жыў Фё дар Кар пен ка, ка лі 

до нар скай кры ві бу дзе не ха паць,

не аб ход ны аб' ём мяркуецца да бі-

раць на плат най асно ве.

Пла ну ец ца ўвес ці і да дат ко-

выя льго ты Га на ро вым до на рам. 

Каб атры маць гэ та зван не, за-

раз не аб ход на здаць 20 да на цый 

кры ві або 40 да на цый яе кам па-

не нтаў на бяз вы плат най асно ве,

або ўдвая больш — на плат най. 

За раз Га на ро выя до на ры атрым-

лі ва юць уста ноў ле ную за ка на даў-

ствам над баў ку да пен сіі, ма юць 

пра ва на ад па чы нак у лю бы зруч-

ны час, аб слу гоў ва юц ца ў ар га ні-

за цы ях ахо вы зда роўя без чар гі, 

ма юць пер ша чар го вае пра ва на 

атры ман не са на тор на-ку рорт на-

га ля чэн ня. Да гэ та га пла ну ец ца 

ўвес ці яшчэ 4-5 да дат ко вых са цы-

яль ных га ран тый. У пры ват нас ці, 

мяр ку ец ца ўдас ка на ліць за бес-

пя чэн не ле ка вай і ме ды цын скай 

да па мо гай, маг чы ма, для Га на-

ро вых до на раў бу дзе ўве дзе ны 

бяс плат ны пра езд да мес ца ра бо-

ты. Праў да, з увя дзен нем но ва га 

за ко на стаць Га на ро вым до на рам 

мож на бу дзе толь кі зда ю чы кроў 

на бяз вы плат най асно ве.

Як ад зна чы ла стар шы ня Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па ахо ве зда роўя, 

фі зіч най куль ту ры, ся мей най і 

ма ла дзёж най па лі ты цы, док тар 

ме ды цын скіх на вук Люд мі ла 

МА КА РЫ НА-КІ БАК, но вы за ко-

на пра ект, акра мя пад трым кі знач-

нас ці бяз вы плат на га до нар ства, 

за ба ро ніць рэа лі за цыю кры ві і яе 

кам па не нтаў у ін шыя кра і ны.

Па ла ца ва-пар ка вы комп лекс 

у Ня сві жы ў мі ну лую су бо ту 

стаў мес цам збо ру не прос та 
ту рыс таў і ама та раў гіс то рыі, 
а ўдзель ні каў не звы чай най 
ак цыі — «Ад уся го сэр ца».

Яе гас ця мі ста лі па цы ен ты з 
хра ніч най сар дэч най не да стат ко-
вас цю (ХСН) пас ля роз ных ві даў 
хі рур гіч на га ля чэн ня, у тым лі ку 
пас ля пе ра сад кі сэр ца, ны рак і 
пе ча ні, а так са ма кар дыя хі рур-
гі і транс план то ла гі, кар ды ё ла гі і 
бліз кія па цы ен таў. Ме ра пры ем ства 
пры мер ка ва на да 10-год дзя транс-
план та ло гіі ў Бе ла ру сі.

Гас цей су стра ка лі ры ца ры і дзяў-
ча ты ў гіс та рыч ных кас цю мах, па 

пар ка вай алеі іх су пра ва джа ла ка-

ло на з двух дзя сят каў бай ке раў, 

якія за тым раз мяс ці лі ся на спе цы-

яль най пля цоў цы пе рад па ла цам і 

фа та гра фа ва лі ся з ах вот ны мі. Ка ля 

ва рот па ла ца гас цей свя та су стра-

ка лі на род ны ан самбль «За ра ні ца» 

Ня свіж скай дзі ця чай шко лы мас тац-

тваў і за слу жа ны ама тар скі ка лек-

тыў Бе ла ру сі «Тэ атр імя Уршу лі Ра-

дзі віл». Пас ля афі цый на га ад крыц-

ця ме ра пры ем ства, вы ступ лен няў 

ура чоў і па цы ен таў ды рэк тар клу ба 

бай ке раў «Хар лей Дэ від сан» Аляк-

сей Ада ран ка ўру чыў усім па цы ен-

там май кі з ла га ты пам ак цыі «Ад 

уся го сэр ца». Пе рад удзель ні ка мі 

вы сту пі лі дзі ця чы тэ атр пес ні «Хві-

лін ка» ў су пра ва джэн ні «Эт на ба-

ле та» (Мінск), а за тым гле да чоў 

ча ка лі за хап ляль ныя вы ступ лен ні 

спар тыў ных гім нас таў, акра ба таў, 

фех та валь шчы каў, прад стаў ні коў 

ба я вых май стэр стваў, ры цар скія баі 

і вы ступ лен ні са ма дзей ных ка лек-

ты ваў Ня сві жа.

Па ра лель на ўсе ах вот ныя атрым-

лі ва лі кан суль та цыі ўра чоў-кар ды ё-

ла гаў, вы мя ра лі ар тэ рыя льны ціск, 

уз ро вень глі ке міі, лі під ны спектр, маг-

лі па ме рыць аб хват та ліі і вы зна чыць 

ін дэкс ма сы це ла. Пас ля ўдзель ні-

каў ча каў май стар-клас па зда ро вым 

хар ча ван ні і ку лі нар ны май стар-клас 

для па цы ен таў з ХСН. Пад час гу тар-

кі хво рым і іх бліз кім рас ка за лі пра 

ра цы я наль нае і зба лан са ва нае хар-

ча ван не, важ насць піт но га рэ жы му, 

не аб ход насць кант ро лю ба лан су 

вад ка сці ў ар га ніз ме і ка рэк цыі ма сы 

це ла. А на ку лі нар ным се мі на ры ўсе 

ах вот ныя маг лі пры га та ваць ці ка выя 

стра вы пад кі раў ніц твам шэф-по ва ра 

і ды е то ла га з да ступ ных і прос тых 

пра дук таў. Усім жадаючым да па маг лі 

склас ці ме ню на ты дзень з улі кам ін-

ды ві ду аль ных асаб лі вас цяў, аб умоў-

ле ных ХСН.

А тых, у ка го за ста лі ся сі лы, ча-

ка ла ды халь ная гім нас ты ка і аэ ро-

бі ка. Пад кі раў ніц твам спе цы я ліс та 

па цы ен ты з хра ніч най сар дэч най 

не да стат ко вас цю ІІ і ІІІ кла саў су-

мес на з су пра цоў ні ка мі ла ба ра то-

рыі ХСН і кар дыя хі рур га мі ву чы лі-

ся пра віль на вы кон ваць за рад ку. 

Пас ля ўдзель ні кам рас ка за лі пра 

не аб ход насць фі зіч най ак тыў нас ці 

з улі кам ін ды ві ду аль ных асаб лі вас-

цяў і рас пра ца ва лі спе цы яль ныя 

пра гра мы, на кі ра ва ныя на раз віц-

цё фі зіч на га рэ зер ву і па ляп шэн не 

кар дыя ла гіч на га про фі лю.

Згод на са ста тыс ты кай, толь-

кі 3 % жы ха роў Еў ро пы ве да юць 

і мо гуць пра віль на вы зна чыць 

асноў ныя сімп то мы сар дэч най не-

да стат ко вас ці, ас тат нія пры ма юць 

іх за пры кме ты ста рэн ня ар га ніз му. 

Та кія ак цыі пры цяг ва юць ува гу да 

праб ле мы ХСН і транс план та ло гіі, 

па вы ша юць да свед ча насць ура-

чоў аб асноў ных і но вых кі рун ках 

у эфек тыў ным ля чэн ні, важ нас ці 

вы яў лен ня ХСН на ран ніх эта пах, 

па ляп шэн ні якас ці жыц ця і зні жэн-

ні смя рот нас ці ад гэ тай па та ло гіі. 

Па цы ен ты ж усве дам ля юць, што ў 

на шай кра і не на ла джа на ака зан не 

вы со ка ква лі фі ка ва най ме ды цын-

скай да па мо гі на лю бым эта пе 

хва ро бы, важ на толь кі свое ча со-

ва звяр тац ца да ўра ча.

Са цы яль на-аду ка цый ная ак-

цыя «Ад уся го сэр ца» прай шла 

пад эгі дай РНПЦ «Кар дыя ло гія» і 

РНПЦ «Транс план та ло гіі ор га наў 

і тка нак».

До нар ства ста не 
бяз вы плат ным

АД СЭР ЦА ДА СЭР ЦА
Па цы ен ты з транс план та ва ны мі ор га на мі пра дэ ман стра ва лі, што паў на вар тас нае жыц цё пра цяг ва ец ца

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

Мі ну лым ле там шмат пе ра па ло ху на ра біў ві рус 

Как са кі, які рас паў сюдж ваў ся ў Тур цыі. Не ка то рыя 

ў па ні цы на ват ад маў ля лі ся ад па ез дак у гэ ту 

кра і ну. Зда ва ла ся, з'я віў ся ней кі но вы эн тэ ра ві рус. 

Ад нак гэ та зу сім не так. Эн тэ ра ві ру сы, з та го ча су, 

як у 60-х га дах мі ну ла га ста год дзя бы лі ад кры ты 

аме ры кан скі мі ву чо ны мі, вель мі доб ра вы ву ча ны. 

Да рэ чы, ме на ві та ле там мы час цей, чым у ін шую 

па ру го да, су ты ка ем ся з імі. Чым не бяс печ ная гэ та 

не мач?

Не грэ буй це
пра ві ла мі гі гі е ны
Важ на пры трым лі вац ца пра ві лаў 

аса біс тай гі гі е ны, вы кон ваць 

піт ны рэ жым (ужы ваць кі пя чо ную 

ці бу ты ля ва ную ва ду), ста ран на 

мыць са да ві ну і га род ні ну, 

пра вет ры ваць і вы кон ваць 

віль гот ную ўбор ку па мяш кан няў. 

Так са ма па маг чы мас ці лепш 

па збя гаць ма са ва га збо ру 

лю дзей. З лю бы мі пра ява мі 

хва ро бы ні ў якім ра зе нель га 

да пус каць, каб дзі ця на вед ва ла 

ар га ні за ва ны дзі ця чы ка лек тыў.


