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IМУН НЫЯ ПАШ ПАР ТЫ: «ЗА» I «СУ ПРАЦЬ»
Як ан ты це лы да COVID-19 ста но вяц ца цвёр дай эка на мiч най ва лю тай

«СЕР ТЫ ФI КА ТЫ 
ЗДА РОЎЯ»

Мi нiстр ахо вы зда роўя Гер ма нii 

Енс Шпан лi чыць, што та кi да ку-

мент у пер шую чар гу пой дзе на 

ка рысць усiм тым, хто ва ўмо вах 

пан дэ мii ка ра на вi ру са па ўлас най 

iнi цы я ты ве ха цеў бы ве даць, цi 

ёсць у яго iму нi тэт. Ён пра во дзiць 

ана ло гiю з за пi са мi аб пры шчэп-

ках ад ад ру або ге па ты ту, бо сем 

з вась мi жы ха роў Гер ма нii ма юць 

на ру ках так зва ны паш парт пры-

шчэ пак (Impfpass), дзе фiк су юц ца 

ўсе пра ве дзе ныя вак цы на цыi. Як 

яго вы ка рыс тоў ваць, вы ра шае сам 

па цы ент, на гад вае мi нiстр.

«У мя не ёсць да вед ка!» — бу-

дуць ка заць лю дзi, якiя пе ра хва-

рэ лi на ка ра на вi рус, i прад' яў ляць 

да ку мент пад наз вай «паш парт 

iму нi тэ ту». I ўсiм ад ра зу ста не 

яс на, што гэ ты ча ла век не за раз-

ны для iн шых i сам не ры зы куе 

за ра зiц ца вi ру сам SARS-CoV-2. 

Ва ўся кiм ра зе, так уяў ля юць са-

бе бу ду чы ню аў та ры гэ тай iдэi.

А тым ча сам у Швей ца рыi, кра i не, 

якая ста iць на вар це пра ва на не-

да ты каль насць пры ват на га жыц-

ця i вя до мая якас цю сва iх срод каў 

аба ро ны iн фар ма цыi, ства рэн не 

iмун ных паш пар тоў iдзе за раз 

поў ным хо дам. Ме на вi та тут раз-

ме шча ны шмат лi кiя кам па нii, якiя 

пра цу юць з блок чэйн-тэх на ло гi я мi, 

здоль ны мi ства рыць на са мрэч 

бяс печ ны лiч ба вы банк да ных па 

асо бах, якiя ўжо пе ра хва рэ лi на 

ка ра на вi рус ную iн фек цыю.

Рас пра цоў шчы кi тлу ма чаць, 

што сер ты фi ка ты мо гуць быць 

ану ля ва ныя ў лю бы мо мант, 

у тым лi ку i ў ад да ле ным рэ жы ме. 

Так са ма мож на вы зна чаць тэр мiн 

iх дзе ян ня. За iмi мо жа ажыц цяў-

ляц ца цэнт ра лi за ва ны кант роль 

пры га ран та ван нi поў най бяс пе кi 

i пры ват нас цi да ных ула даль нi ка 

сер ты фi ка та. На прык лад, iмун ны 

сер ты фi кат мо жа быць ану ля ва-

ны, ка лi пар тыя ды яг нас тыч ных 

кам плек таў бы ла пры зна на не на-

дзей най, што, зра зу ме ла, ад мя няе 

i вы нi кi тэс та.

НЕ РЫ ТА РЫЧ НАЕ 
ПЫ ТАН НЕ

Рэс пуб лi кан скi цэнтр бiя эты кi 

так са ма iнi цы я ваў ан лайн-дыс-

ку сiю, каб знай сцi ар гу мен ты i 

контр ар гу мен ты на ка рысць увя-

дзен ня covid-паш пар тоў. Склад яе 

ўдзель нi каў атры маў ся не вя лi кi, 

але мiж дыс цып лi нар ны — ура чы, 

юрыст, жур на лiст, фi ло саф i бiя-

эты кi...

— Ня даў на мне су стрэ ла ся цi-

ка вае мер ка ван не, якое кар ды-

наль ным чы нам ад роз нi ва ец ца 

ад га ла соў су праць. Што ме на вi та 

iмун ныя паш пар ты i з'яў ля юц ца 

пе ра шко дай для дыс кры мi на цыi, 

бо за раз мы дыс кры мi ну ем тых 

лю дзей, якiя ма юць iму нi тэт: яны 

па вiн ны ся дзець на ка ран цi не, за-

хоў ваць са цы яль ную дыс тан цыю, 

пры трым лi вац ца iн шых аб ме жа-

ван няў, — раз ва жае кi раў нiк Рэс-

пуб лi кан ска га цэнт ра бiя эты кi, 

да цэнт ка фед ры гра мад ска га 

зда роўя i ахо вы зда роўя Бел-

МА ПА Ва ле рыя СА КОЛЬ ЧЫК. — 

I яшчэ мне вель мi спа да ба ла ся па-

раў на нне з лобс та ра мi. Лобс та ры 

не ве да юць, што iх га ту юць, асаб-

лi ва ка лi iх па клас цi ў ха лод ную 

ва ду i па во лi па да гра ваць. Ка лi i 

нас бу дуць так па кры се рых та ваць 

да ўвя дзен ня паш пар тоў, то мы, 

хут чэй за ўсё, i не за ўва жым, як 

iх увя дуць, i нас па ста вяць прос та 

пе рад фак там.

— Па коль кi iдэя ства рэн ня iмун-

ных паш пар тоў бы ла агу ча на ад-

на ча со ва ў роз ных кра i нах, у тым 

лi ку i ў на шай, мож на мер ка ваць, 

што нам збi ра юц ца пра па на ваць 

ней кi ўнi вер саль ны спо саб су-

праць ста яць рас паў сюдж ван-

ню ка ра на вi ру са, — па дзя лi ла ся 

сва iм ба чан нем сi ту а цыi стар шы 

вы клад чык ка фед ры гра ма-

дзян ска га пра ва БДУ Але на БА-

СА ЛАЙ. — Але лю бую праб ле му, 

якая за кра нае iн та рэ сы ча ла ве ка, 

трэ ба раз гля даць з пунк ту по гля-

ду ба лан су гра мад скiх iн та рэ саў: 

дзе ля ча го на сту па юць на на шы 

пра вы i яко га вы нi ку ча ка юць? Як 

бы ба наль на нi гу ча ла, але пра вы 

i сва бо ды ча ла ве ка бы лi аб' яў ле ны 

ААН у ХХ ста год дзi най вы шэй шай 

каш тоў нас цю. Та му лю бы за мах на 

iх па вi нен быць чымсь цi апраў да-

ны. Мы па вiн ны за пла цiць ней кую 

ца ну, але дзе ля ча го? Гэ та не ры-

та рыч нае пы тан не. Ка лi за хо дзiм 

у кра му, дзе ўста ноў ле ны сiс тэ мы 

вi дэа на зi ран ня, мы па га джа ем ся з 

тым, што нас зды ма юць, ра зу ме-

ем, дзе ля ча го гэ та ро бiц ца, i па-

га джа ем ся на тое, што атры ма ныя 

звест кi мо гуць быць вы ка ры ста ны 

ў тым лi ку i су праць нас.

Згод на з на шым за ко нам аб iн-

фар ма цыi, iн фар ма ты за цыi i аба-

ро не iн фар ма цыi, пер са наль ны мi 

да ны мi лi чыц ца лю бая iн фар ма-

цыя, якая да зва ляе iдэн ты фi ка-

ваць ча ла ве ка (фi зiч ную асо бу). 

Звест кi, якiя бу дуць утрым лi вац ца 

ў iмун ных паш пар тах, ад на знач на 

трап ля юць пад па няц це «пер са-

наль ныя да ныя». А ў Бе ла ру сi збор 

i апра цоў ка пер са наль ных да ных 

мо жа ажыц цяў ляц ца толь кi са зго-

ды нось бi та гэ тай iн фар ма цыi, гэ та 

зна чыць, са зго ды кож на га гра ма-

дзя нi на, у ад но сi нах да яко га гэ ты 

паш парт бу дзе скла дац ца.

Але да вай це раз бя ром ся, а што 

трэ ба ра зу мець пад гра мад скай 

вы га дай? Мо жа быць, гэ та кла сiч-

ны мiф, з да па мо гай яко га пэў ныя 

гру пы бу дуць да ся гаць сва iх мэт? 

I ча му мы ду ма ем, што iмун ны 

паш парт бу дзе ўклю чаць толь кi 

звест кi пра «ко вiд»? Ту ды мо-

жа ўклю чац ца знач на больш iн-

фар ма цыi. Хто ў та кiм ра зе бу-

дзе вы зна чаць яе аб' ёмы? Што 

ўклю чаць пра ва мер на цi не пра-

ва мер на?

Ка лi гэ та адзi ны спо саб су-

праць ста ян ня ка ра на вi ру су i спы-

нен ню ма са вых за хвор ван няў, гэ та 

мо жа быць мэ тай i апраў дан нем. 

Але нель га за бы вац ца i пра ры зы кi. 

Ёсць пы тан нi па аба ро не та кой iн-

фар ма цыi, да та го ж у нас ня ма 

за раз га ран тый, што яна не бу дзе 

вы ка ры ста на су праць нас.

На коль кi я ве даю, спе цы я лiс ты 

на зы ва лi лiч бу ў 60 пра цэн таў — 

толь кi пры гэ тым па каз чы ку мож на 

бу дзе ка заць пра фар мi ра ван не 

ка лек тыў на га iму нi тэ ту. Але на ват 

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

роўя су мня ва ец ца, што паў тор нае 

iн фi цы ра ван не COVID-19 не маг-

чы мае. Зна чыць, iмун ны паш парт 

i аб ме жа ван не пра воў ча ла ве ка 

бу дуць не апраў да ныя?

Ры зык ну вы ка заць дум ку, што 

ўка ра нен не iмун ных паш пар тоў бу-

дзе мець сваю рэ гi я наль ную спе цы-

фi ку, якая бу дзе за ле жаць у тым лi ку 

i ад за мож нас цi той цi iн шай кра i ны i 

тэх на ло гiй, якiя яна мо жа са бе да зво-

лiць. Лi чу, што пра роў насць маг чы-

мас цяў ка заць тут не вы па дае.

АБА ВЯЗ КО ВАЯ 
ЎМО ВА — 
НА ДЗЕЙ НАЯ АБА РО НА

Да рэ чы, вы каз ва юц ца дум кi, 

што па га лоў нае тэс цi ра ван не не-

маг чы мае на ват у раз вi тых кра i нах. 

На прык лад, у Гер ма нii пра жы вае 

ка ля 84 мiль ё наў ча ла век. Кож на му 

па тра бу юц ца мi нi мум два се ра ла-

гiч ныя тэс ты, а гэ та 168 млн тэс таў 

што год (для па ста ян на га ма нi то-

рын гу тэс цi ра ваць усё на сель нiц тва 

трэ ба хоць бы раз у год).

У чэр ве нi Гер ма нiя ча кае больш 

за 5 мiль ё наў тэс таў ад швей цар-

скай кам па нii, але гэ та коль касць 

да зво лiць аха пiць толь кi 6 пра цэн-

таў на сель нiц тва. На ват Паўд нё-

вая Ка рэя, якая вы лу ча ец ца вы-

со кi мi па каз чы ка мi тэс цi ра ван ня, 

змаг ла пра тэс цi ра ваць да 20 мая 

толь кi 1,5 пра цэн та свай го на сель-

нiц тва.

— Маг чы масць за ха ван ня ме-

ды цын скiх звес так пра ча ла ве ка 

на ней кiх нось бi тах мо жа сэ ка-

но мiць се кун ды для атры ман ня 

каш тоў най iн фар ма цыi i ака зан ня 

яму эк стран най ква лi фi ка ва най 

да па мо гi, — пад крэс лi вае Iгар 

ШПI ЛЕЎ СКI, урач мiн скай Га рад-

ской баль нi цы хут кай ме ды цын-

скай да па мо гi, хi рург-кам бус-

ты ё лаг i плас тыч ны хi рург. — 

Мож на па гля дзець на до свед еў-

ра пей скiх дзяр жаў, дзе ўве дзе ны 

ID-паш пар ты. У iх за кла дзе ны i 

ме ды цын скiя звест кi, i iн фар ма цыя 

пра стра ха выя по лi сы, крэ дыт ная 

гiс то рыя ўла даль нi ка i гэ так да лей. 

Але ўся гэ та iн фар ма цыя на дзей-

на аба ра ня ец ца, i, ска жам, до ступ 

да звес так, што да ты чац ца ста ну 

зда роўя, мае толь кi пэў ная ка тэ-

го рыя ме ды цын скiх ра бот нi каў. 

Та му перш чым ука ра няць та кiя 

да ку мен ты, трэ ба да бiц ца вы со-

ка га ўзроў ню iх тэх нiч на га за бес-

пя чэн ня i дак лад на раз ме жа ваць, 

хто бу дзе збi раць iн фар ма цыю, за-

хоў ваць, якая бу дзе аба ро на i хто 

бу дзе мець да яе до ступ. Па куль я 

для ся бе ад ка заў на гэ тыя пы тан нi 

не знай шоў. Але тое, што та кi да-

ку мент з'я вiц ца, зу сiм ня дрэн на. 

Я ў гэ тым упэў не ны.

— Нам на са мрэч па тра бу ец ца 

та кая iн фар ма цыя, але я лi чу, што 

яна па вiн на быць у вель мi вуз кiм 

до сту пе, бо ў ад ва рот ным вы пад ку 

мы па ру шым пра ва па цы ен та на 

за ха ван не ме ды цын скай та ям нi-

цы, — пад крэс лi вае Яў ген КО ТАЎ, 

урач-хi рург Мiнск ага на ву ко ва-

прак тыч на га цэнт ра хi рур гii, 

транс план та ло гii i ге ма та ло-

гii. — Па куль што мы вы ра ша ем 

ураў нен не са мност вам пе ра мен-

ных i не мо жам аб' ек тыў на ка заць, 

доб ра гэ та цi дрэн на, да па мо жа цi 

не да па мо жа. Маг чы ма, пы тан не 

ўвя дзен ня iмун ных паш пар тоў i не 

атры мае да лей свай го раз вiц ця, 

але па дзеi мо гуць раз вi вац ца i iн-

шым чы нам — ка лi эпi дэ мi я ла гiч-

ная сi ту а цыя бу дзе па гар шац ца, 

то па ўста не пы тан не за ха ван ня 

жыц ця ўжо не ад на го ча ла ве ка, а 

цэ лых на цый. Та му не вар та сён ня 

вы каз вац ца ка тэ га рыч на i без апе-

ляй цый на.

ЧЫЕ IН ТА РЭ СЫ 
ВЫ ШЭЙ ШЫЯ?

— Дзя лен не лю дзей па ней-

кiм кры тэ рыi — ста не зда роўя, 

iму нi  тэ це, на цы я наль нас цi , 

мес цы жы хар ства — на зы ва ец ца 

дыс кры мi на цы яй, — пад крэс лi вае 

Але на Ба са лай. — Да та го ж пра-

вес цi тэс цi ра ван не ўсiх лю дзей у 

адзiн мо мант не ўяў ля ец ца маг чы-

мым, i ў нас бу дзе не каль кi ка тэ-

го рый: тыя, хто хва рэ юць, тыя, хто 

ўжо пе ра хва рэў на ка ра на вi рус, i 

лю дзi без iму нi тэ ту. Тыя, хто пе ра -

хва рэў, бу дуць ад чу ваць ся бе 

пе ра мож ца мi, та му што змо гуць 

бес праб лем на пе ра мя шчац ца, 

вы яз джаць за мя жу без не аб ход-

нас цi зна хо дзiц ца там 14 дзён у 

ка ран цi не, улад коў вац ца на ра-

бо ту, ка рыс тац ца са цы яль най 

iнф ра стук ту рай i вес цi звы чай ны 

лад жыц ця. Але цi бу дзе да сяг ну-

тая кан чат ко вая мэ та — спы нiць 

рас паў сюдж ван не ка ра на вi ру са? 

На ват на яў насць ан ты це лаў да 

ка ра на вi ру са ў кры вi ча ла ве ка 

не азна чае, што ён не мо жа за-

хва рэць. Iн шы мi сло ва мi, вы да-

ча па доб ных да ку мен таў мо жа 

ства рыць у iх ула даль нi каў iлю зiю, 

быц цам яны цал кам аба ро не ны 

ад ры зы кi паў тор на га за ра жэн ня 

на най блi жэй шыя ме ся цы, га ды 

цi на ват на заўж ды, хоць у на ву кi 

яшчэ ня ма до ка заў, што гэ та са-

праў ды так. На ад ва рот, на конт гэ-

та га ма юц ца сур' ёз ныя су мнен нi. 

Вi рус — зу сiм но вы, пра яго ма ла 

што вя до ма. I Су свет ная ар га нi-

за цыя ахо вы зда роўя па куль не 

рэ ка мен дуе ўра дам уво дзiць iмун-

ныя паш пар ты або сер ты фi ка ты аб 

не ўспры маль нас цi да вi ру са, па-

коль кi гэ та мо жа на ад ва рот па-

ско рыць рас паў сюдж ван не iн фек-

цыi.

— Я су стрэ ла та кое цi ка вае па-

няц це, як iму на ка пi тал. Ён уплы-

вае не толь кi на сiс тэ му ахо вы 

зда роўя, але i на эка на мiч ную 

сiс тэ му. Кра i ны, у якiх уз ро вень 

iму на ка пi та лу вы шэй шы, бу дуць 

больш па спя хо выя. I, на коль кi я 

ра зу мею, мэ та ўвя дзен ня iмун на-

га паш пар та — як раз вы свет лiць 

уз ро вень iму на ка пi та лу, — па-

дзя лi ла ся сва i мi дум ка мi да цэнт 

ка фед ры су до вай ме ды цы ны 

БДМУ, су пра цоў нiк Рэс пуб лi-

кан ска га цэнт ра бiя эты кi Ган-

на КЛI МО ВIЧ. — Атрым лi ва ец ца, 

што на шы iн та рэ сы па вiн ны быць 

пад па рад ка ва ныя гра мад скiм? 

Аса бiс та я па куль уба чы ла толь-

кi адзiн плюс у з'яў лен нi iмун ных 

паш пар тоў — гэ та маг чы масць 

хут ка дзей нi чаць пры не аб ход нас-

цi ака зан ня эк стран най да па мо гi 

па цы ен ту.

А тым ча сам сер ты фi ка ты (да-

вед кi) аб на яў нас цi iму нi тэ ту цi 

ад сут нас цi фак та iн фi цы ра ван ня 

COVID, якiя да зво ляць па збег нуць 

ка ран цi ну пры пе ра ся чэн нi ме жаў 

iн шых кра iн, па сту по ва ўва хо-

дзяць у нор му. I гэ та кан цэп цыя 

ўжо пры ма ец ца пры ват ным сек-

та рам. Так што рых туй це ся да-

каз ваць сваё пра ва на сва бод нае 

пе ра мя шчэн не...

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

У XIX ста год дзi ў аме ры кан скiм шта це Лу i зi я на жоў тая лi ха-

ман ка, смя рот насць ад якой да ся га ла 50 пра цэн таў, па дзя лi ла 

ўсiх лю дзей на два «га тун кi» — на тых, хто «аклi ма ты за ваў ся», 

пе ра хва рэў, i тых, у ка го iму нi тэ ту да яе не бы ло. Ад сут насць 

апош ня га вы зна ча ла, цi мо жа ча ла век браць шлюб i з кiм, дзе 

ён мо жа пра ца ваць, а ў не ка то рых вы пад ках на ват ста на вi ла ся 

пад ста вай, каб тра пiць у раб ства. Фак тыч на ў гра мад стве бы ла 

ство ра на «эпi дэ мi я ла гiч ная iе рар хiя».

У ХХI ста год дзi паў та рэн не па доб на га сцэ на рыя i дыс кры мi на-

цыя ў за леж нас цi ад на яў нас цi i ад сут нас цi iму нi тэ ту зноў ста лi 

цал кам ве ра год ныя. Ад ра зу ў мно гiх кра i нах све ту пас ля на ступ-

лен ня пан дэ мii ка ра на вi ру са па ча лi гу чаць га ла сы на ка рысць 

увя дзен ня iмун ных covid-паш пар тоў. Iх плю сы i мi ну сы аб мяр-

коў ва юц ца ў ЗША, Чы лi, За ход няй Еў ро пе, вы клi ка ю чы бур ныя 

дыс ку сii. Ня мец кi ўрад па пра сiў за няц ца вы ву чэн нем гэ та га 

пы тан ня Са вет па эты цы, за да ча яко га кан суль та ваць вы шэй шыя 

ор га ны ўла ды па скла да ных ма раль на-этыч ных праб ле мах.

 The Guardian

«Ка лi пра гля да еш аб' явы на Airbnb па Брук лi не, ад на з iх ад ра-

зу кi да ец ца ў во чы. «У ГАС ПА ДА РА ЁСЦЬ IМУ НI ТЭТ» — аб вя шчае 

за га ло вак вя лi кi мi лi та ра мi. Ся род фа та гра фiй за хо даў, якiя мож на 

на зi раць з да ху, i iн тэр' ера, ёсць сёе-тое не ча ка нае — фа та гра-

фiя ста ноў ча га тэс та на ан ты це лы да ка ра на вi ру са, — пi ша The 

Guardian. — Гас па дар, Мар цiн Iтан, па ве дам ляе, што ён аб сле да ваў ся 

праз не каль кi тыд няў пас ля та го, як у са ка вi ку пе ра хва рэў тым, што, 

як ён па да зрае, бы ло COVID-19. Ка лi вы нi кi аб сле да ван ня на ан ты-

це лы ака за лi ся ста ноў чы мi, ён вы ра шыў уклю чыць iх у свой про фiль, 

каб па спры яць рос ту коль кас цi бра нi ра ван няў».

«Мер ка ва ныя пе ра ва гi iму нi тэ ту та кiя, што не ка то рыя лю дзi 

на ўмыс на спра бу юць за ра зiц ца па тэн цый на смя рот ным вi ру сам», — 

пе рад ае The Guardian. Як пi ша вы дан не, да ме ды каў звяр та ец ца 

мност ва лю дзей, тэст якiх на ка ра на вi рус ака заў ся ста ноў чым пас ля 

на вед ван ня «ка ра на вi рус ных ве ча рын»: яны прый шлi ту ды з мэ тай 

за ра зiц ца, без срод каў ахо вы. «Па коль кi мы не ве да ем дак лад на, 

як пра цуе iму нi тэт, па доб ныя ве ча ры ны — гэ та дрэн ная iдэя, з яко га 

бо ку нi па гля дзi», — па пя рэдж ва юць ме ды кi.

«Дзя лен не лю дзей па ней кiм 
кры тэ рыi — ста не зда роўя, 
iму нi тэ це, на цы я наль нас цi, 
мес цы жы хар ства — 
на зы ва ец ца 
дыс кры мi на цы яй».
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