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Га лоў ны са ні тар ны ўрач Брэс та 

Генадзь РАД ЧАН КА па ве да міў, што 

ў го ра дзе па ча ла ся вак цы на цыя 

су праць гры пу. Пра вы ключ ную 

важ насць кам па ніі на га даў у сва ім 

тэ ле грам-ка на ле стар шы ня гар вы-

кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК.

Ва ўста но вы ахо вы зда роўя па сту пі ла 

звыш 24 ты сяч доз вак цы ны. Гэ та прэ па-

рат «Гры пол-плюс». Ён зроб ле ны ў Ра сіі 

і на бы ва ец ца за кошт рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту. Ге надзь Рад чан ка ад зна чыў, 

што ў пер шую чар гу бу дуць пры ві ваць 

дзя цей, лю дзей з хра ніч ны мі за хвор-

ван ня мі, пен сі я не раў ва ўзрос це 65+. 

За тым на ста не чар га школь ні каў і сту-

дэн таў, а так са ма іх пе да го гаў, для іх 

ве ра год насць за ра жэн ня гры пам тра-

ды цый на з'яў ля ец ца вы со кай. Усе гэ тыя 

ка тэ го рыі лю дзей бу дуць пры шчэп ле ны 

бяс плат на.

Сё ле та ў Брэсц кай воб лас ці пла-

нуец ца пры шча піць больш за 540 ты-

сяч ча ла век, а гэ та ка ля 40 пра цэн таў 

на сель ніц тва. Як ад зна чы ла за гад чык 

ад дзе ла эпі дэ мі я ло гіі Брэсц ка га аб-

лас но га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло-

гіі і гра мад ска га зда роўя Ма ры на 

ШЫЛОВІЧ, ле тась у рэ гі ё не амаль не 

рэ гіст ра ва ла ся за хва раль насць гры пам, 

та му сё ле та спе цы я ліс ты праг на зу юць 

яго ак ты ві за цыю. А на фо не та го, што 

ка ра на ві ру сы пра цяг ва юць цыр ку ля-

ваць і лю дзі па-ра ней ша му за ра жа юц ца 

імі, важ на мак сі маль на зні зіць ры зы ку 

хва ро бы на грып.

У кан цы ра бо ча га дня ў Цэнт раль най 

па лі клі ні цы Брэс та каля пра цэ дур на га 

ка бі не та ча ка лі пры шчэп кі не каль кі пен-

сі я не раў. Ма ры на Ва сі люк пад крэс лі ла, 

што да ўлас на га зда роўя ста віц ца ўваж-

лі ва, та му кож ны год ро біць пры шчэп ку 

ад гры пу. Ра сій скай вак цы не яна да вя-

рае, не раз вы ка рыс тоў ва ла та кі прэ-

па рат у якас ці пра фі лак ты кі і вы ні кам 

за ста ва ла ся за да во ле най.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Коль кі бу дзе доў жыц ца вак цы на-

цыя? Да яко га ча су не поз на пры шча-

піц ца?

— Пры шча піц ца мож на да снеж ня. Але 

чым ра ней вы зро бі це пры шчэп ку, тым 

боль шая ве ра год насць, што да па чат ку 

пад' ёму за хва раль нас ці вы пра цу ец ца мак сі-

маль ны цітр ан ты це лаў. Ка лі вы не па спе лі 

па ней кіх пры чы нах пры шча піц ца свое ча-

со ва, гэ та мож на зра біць, на ват ка лі ві рус 

гры пу па чы нае ак тыў на цыр ку ля ваць. Але 

тут ёсць не бяс пе ка, што вак цы на цыя су-

пад зе з ін ку ба цый ным пе ры я дам хва ро бы, 

а гэ та не вель мі доб ра. У лю бым вы пад ку, 

ка лі не атрым лі ва ец ца пры шча піц ца пад-

час кам па ніі вак цы на цыі, мы рэ ка мен ду ем 

зра біць гэ та паз ней.

— Ран ні па ча так кам па ніі звя за ны з 

рас паў сюдж ван нем ка ра на ві рус най ін-

фек цыі...

— Так. Па ра лель нае рас паў сюдж ван не 

ка ра на ві ру са і ві ру са гры пу па вя ліч вае не-

бяс пе ку цяж кіх ус клад нен няў і, на жаль, 

цяж кіх зы хо даў. Іс нуе вы со кая ве ра год-

насць за ра зіц ца ад на ча со ва дву ма ві ру-

са мі, уліч ва ю чы, што цыр ку лю юць яшчэ і 

адэ на ві ру сы, і ін шыя се зон ныя ін фек цыі. 

У ча ла ве ка, які пе ра нёс грып, аслаб ле ны 

іму ні тэт, і ка лі ён за ра зіц ца ка ра на ві рус най 

ін фек цы яй, то ця жар хва ро бы і зы ход ку ды 

больш сур' ёз ныя. Важ на, што пры шчэп ка 

ад гры пу ства рае не спе цы фіч ны іму ні тэт і 

да ін шых ві рус ных ін фек цый. Та му ў се зон 

па вы шэн ня за хва раль нас ці та кі ча ла век 

ра дзей бу дзе хва рэць на рэ спі ра тор ныя 

хва ро бы.

І грып, і ка ра на ві рус мае троп насць да 

лё гач най ткан кі — і той, і дру гі ві русы па ра-

жаюць не толь кі верх нія ды халь ныя шля хі, 

але і хут ка апус ка юц ца ў лёг кія. Та му ў гэ-

тым эпі дсе зо не ёсць асаб лі вая не аб ход-

насць пры шча піц ца ад гры пу. Вак цын ад 

ка ра на ві ру са ў нас па куль ня ма, гэ так жа 

як і спе цы фіч ных ле каў, та му аба вяз ко ва 

вар та аба ра ніць ся бе хо ць бы ад гры пу.

— Ся род «ан ты пры шчэ пач ні каў» іс-

нуе мер ка ван не, што пры шчэп ка аслаб-

ляе наш іму ні тэт, і ў гэ ты час мож на за-

хва рэць...

— Ка заць пра тое, што пры шчэп ка зні-

жае іму ні тэт, мо жа толь кі ча ла век вель мі 

да лё кі ад іму на ло гіі. Вак цы на цыя са дзей-

ні чае вы пра цоў цы ахо вы — спе цы фіч ных і 

не спе цы фіч ных ан ты це лаў су праць пэў най 

ін фек цыі. Уз мац ня ец ца і агуль ны імун ны 

фон. Та му мы рэ ка мен ду ем свое ча со ва 

пры шчап ляц ца не толь кі ад гры пу, але і ад 

ін шых ін фек цый: слуп ня ку, дыф тэ рыі, ад ру 

і ін шых. Не пры шчэп ле ныя лю дзі хва рэ юць 

цяж ка, з дрэн ны мі зы хо да мі. А вак цы я-

на ва ны ча ла век, на ват ка лі ён за ра зіц ца 

(ву чо ныя да юць ад 10 да 20 % та кой ве ра-

год нас ці), то пе ра хва рэе лёг ка і без цяж кіх 

ус клад нен няў.

— Ка му нель га ра біць пры шчэп ку 

ад гры пу? Якія да яе ёсць су праць па-

ка зан ні?

— Су час ныя су праць гры поз ныя вак цы-

ны, што сён ня вы ка рыс тоў ва юц ца, вы со-

ка іму на ген ныя. Яны фар мі ру юць доб ры 

іму ні тэт, і пры гэ тым ніз ка рэ ак та ген ныя — 

вы клі ка юць мі ні мум па боч ных рэ ак цый і 

ўсклад нен няў. Тым не менш, іс ну юць су-

праць па ка зан ні. Ад но з асноў ных — алер-

гія на ку ры ны бя лок. Усе су праць гры поз-

ныя вак цы ны вы рошч ва юц ца на ку ры ных 

эмб ры ё нах. Ка лі ча ла век не пе ра но сіць 

ку ры ныя яй кі і мя са, гэ та зна чыць ад ра зу 

пас ля ўжы ван ня ку ры на га бял ку ў яго ўзні-

кае імун ны ад каз у вы гля дзе ацё ку Квін ке, 

спаз му ды халь ных шля хоў, слё за ця чэн ня, 

у та кім вы пад ку пры шчап ляц ца нель га. Але 

та кіх лю дзей вель мі ма ла.

Акра мя та го, у кож най вак цы не ма юц ца 

ў не вя лі кай коль кас ці пэў ныя кам па не нты 

або іх сля ды. На прык лад, у вак цы не «Вак сі-

грып» ма ец ца ня знач ная коль касць ан ты біё-

ты ку не амі цын. І ка лі ме на ві та на не амі цын 

у вас алер гія, то не трэ ба вы пра боў ваць лёс 

і пры шчап ляц ца гэ тай вак цы най. Да дзе ныя 

аб са ста вах вак цын ма юц ца ў шы ро кім до-

сту пе — у ін струк цы ях, ін тэр нэ це, і з гэ тай 

ін фар ма цы яй мож на а зна ё міц ца.

Аб са лют ным су праць па ка зан нем з'яў ля-

ец ца і цяж кая рэ ак цыя, якая бы ла, ска жам, 

ка лі пры шчап ля лі ся ле тась. У пры ват нас-

ці, ана фі лак тыч ны шок. Гэ та свед чыць пра 

тое, што вы не пе ра но сі це вак цы ну ці ней кія 

яе кам па не нты.

Ад нос ны мі су праць па ка зан ня мі з'яў ля-

юц ца вост рыя за хвор ван ні ці аб васт рэн ні 

хра ніч ных. У та кім вы пад ку ў да дзе ны мо-

мант пры шчап ляц ца не вар та, гэ та трэ ба 

зра біць праз тры тыд ні пас ля вы зда раў-

лен ня.

— Хто сё ле та ў пер шую чар гу атры-

мае вак цы ну?

— Аба вяз ко ва па він ны вак цы я на вац ца 

асо бы з гру пы ры зы кі. Гэ та дзе ці з шас ці 

ме ся цаў да трох га доў і ця жар ныя жан чы-

ны, дзе ці пас ля трох га доў і да рос лыя, у якіх 

ёсць хра ніч ныя хва ро бы (ма юц ца на ўва зе 

за хвор ван ні сэр ца, лёг кіх, ны рак, пе ча ні, 

аб ме ну рэ чы ваў (у пры ват нас ці, хво рыя на 

цук ро вы дыя бет), па цы ен ты з іму на дэ фі-

цы та мі), па жы лыя лю дзі з 65 га доў. Акра-

мя та го, у гру пу ры зы кі ўва хо дзяць ме ды-

цын скія ра бот ні кі, а так са ма прад стаў ні кі 

тых пра фе сій, якія кан так ту юць з вя лі кай 

коль кас цю лю дзей: пе да го гі, вы ха ва це лі, 

так са ма су пра цоў ні кі МУС, МНС; лю дзі, 

якія зна хо дзіц ца ў за кры тых ка лек ты вах. 

Для та го каб сфар мі ра ваў ся ка лек тыў ны 

іму ні тэт, па жа да на, каб бы ло пры шчэп ле-

на з гру пы ры зы кі — 75 % і 40 % — уся го 

на сель ніц тва.

— Ці да во дзіц ца пе ра кон ваць у не-

аб ход нас ці вак цы на цыі па жы лых лю-

дзей?

— Кож ны ўрач агуль най прак ты кі ве-

дае, якая ў яго на ўчаст ку гру па ры зы кі, 

у тым лі ку па жы лых асоб за 65 га доў. 

Як пра ві ла, ста лыя лю дзі без праб лем 

пры хо дзяць і пры шчап ля юц ца. Тым 

больш што пры шчэп ка ра сій скай вак цы-

най «Гры пол плюс» бяс плат ная. Сён ня 

ўво гу ле лю бы ча ла век мо жа бяс плат на 

пры шча піц ца гэ тай вак цы най. Для гэ та-

га вар та прый сці ў па лі клі ні ку па мес цы 

жы хар ства. Та кі па цы ент па-за чар гой 

прой дзе агляд ура ча, атры мае до пуск і 

бу дзе пры шчэп ле ны.

— Пры шчэп ка не дае 100 % га ран тыі, 

што ты не за хва рэ еш на грып?

— Так. Але ба яц ца вар та не са мо га гры-

пу, а яго цяж кіх ус клад нен няў. Ад но з най-

больш рас паў сю джа ных — пнеў ма нія, ад 

якой, на жаль, што год ва ўсім све це гі нуць 

лю дзі. Акра мя та го, грып мо жа да ваць та кія 

цяж кія ўсклад нен ні, як мі я кар дзіт, ме нін гіт і 

ін шыя. Та му пры шчэп ле ны ча ла век аба ро-

не ны най перш ад гэ тых ус клад нен няў.

— Якія мо гуць быць рэ ак цыі на пры-

шчэп ку?

— Пры вак цы на цыі ад гры пу цяж кіх рэак -

цый амаль не бы вае. Яны пе ра важ на мяс-

цо выя: мо жа на зі рац ца хва ра ві тасць у мес-

цы ўко лу, сверб, па чыр ва нен не, ацёч насць. 

Гэ та свед чыць, што ар га нізм зрэа  га ваў і 

па чы нае вы пра цоў ваць іму ні тэт. Акра мя та-

го, у не вя лі кай коль кас ці лю дзей мо жа быць 

агуль ная рэ ак цыя: ня знач нае па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры і лёг кае не да ма ган не — га-

лаў ны боль, стра та апе ты ту, па чуц цё раз-

бі тас ці. Але гэ та не грып. Пры вак цы на цыі 

не маг чы ма ім за хва рэць, бо ў вак цы не ня ма 

жы во га ві ру са, а толь кі яго част кі, унут-

ра ныя і знеш нія аба лон кі, якія не мо гуць 

вы клі каць за хвор ван не, але за пус ка юць 

вы пра цоў ку іму ні тэ ту.

— Ці вы ву ча ла ся ў нас эфек тыў насць 

вак цы на цыі?

— Імунізацыя вель мі эфек тыў ная ў эка-

на міч ным пла не. Ёсць да сле да ван не, якое 

па ка за ла, што эка на міч ны эфект пры мя нен-

ня су праць гры поз най вак цы ны ў 10-20 ра-

зоў пе ра вы шае за тра ты на вак цы на цыю. 

У вы ні ку комп лекс най ра бо ты па іму ні за цыі 

за хва раль нас ці на грып на сель ніц тва Мін-

ска з 2003 па 2019 год зні зі ла ся ў 2,4 ра за. 

Гэ та за ха ва ныя зда роўе і жыц ці лю дзей, 

эка на міч ны эфект, ад сут насць пра ца страт. 

У све це ўжо паў ста год дзя вак цы ну юць ад 

гры пу.

— Як за гэ ты час змя ні ла ся вак цы на?

— Ра ней вак цы на бы ла жы вая, яе ка па лі 

ў нос. Яна бы ла вы со ка іму на ген най, а ра-

зам з гэ тым і вы со ка рэ ак та ген най. Па прос-

ту ка жу чы, ча ла век пас ля яе хва рэў на грып 

у лёг кай фор ме. Да та кой вак цы на цыі бы ло 

больш су праць па ка зан няў. Сён ня, ка лі іс-

тот ных ад моў ных мо ман таў ня ма, а вак цы-

на пра цуе вы ключ на на ства рэн не іму ні тэ ту, 

пры шчап ляц ца мож на бяз бо яз на, у тым лі ку 

дзе цям з шас ці ме ся цаў і ця жар ным жан чы-

нам, па чы на ю чы з дру го га тры мест ра.

Але на КРА ВЕЦ.

БОЙ ЦЕ СЯ НЕ ГРЫ ПУ, 
А ЯГО ЎСКЛАД НЕН НЯЎ

Вак цы на цыяВак цы на цыя

УВА ГА ДА ПРЫШЧЭПАК

ЗА ПОЎ НІЦЬ АН КЕ ТУ 
АБ СТА НЕ ЗДА РОЎЯ

Гэ та трэ ба бу дзе зра біць па са жы рам — тым, якія 

вы ля та юць у Мінск, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 

транс пар ту і ка му ні ка цый.

«Звяр та ем ва шу ўва гу, што ця пер па са жы ры, кан-
чат ко вай кроп кай па да рож жа якіх з'яў ля ец ца Мінск, 
па він ны за поў ніць «Са ма дэк ла ра цыю па са жы ра аб 
ста не зда роўя ў су вя зі з COVІD-19 для мэт ахо вы 
зда роўя».

Што да ты чыц ца авія кам па ніі «Бел авія», за поў ніць 

ан ке ту мож на, па пя рэд не за пам па ваў шы фор му на 

сай це belavіa.by ў раз дзе ле «COVІD-19. Ін фар ма цыя 

для па са жы раў», а так са ма на бор це са ма лё та пад-

час па лё ту.

«Бел авія» рэ ка мен дуе па кла па ціц ца аб за паў нен-

ні ан ке ты да вы ле ту для па мян шэн ня коль кас ці кан-

тактаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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«Па ра лель нае рас паў сюдж ван не 
ка ра на ві ру са і ві ру са гры пу 
па вя ліч вае не бяс пе ку цяж кіх 
ус клад нен няў і, на жаль, цяж кіх 
зы хо даў. Іс нуе вы со кая ве ра год насць 
за ра зіц ца ад на ча со ва дву ма ві ру са мі, 
уліч ва ю чы што цыр ку лю юць яшчэ 
і адэ на ві ру сы, і ін шыя се зон ныя 
ін фек цыі».

«Сён ня ўво гу ле лю бы ча ла век мо жа 
бяс плат на пры шча піц ца гэ тай 
вак цы най. Для гэ та га вар та прый сці 
ў па лі клі ні ку па мес цы жы хар ства. 
Та кі па цы ент па-за чар гой прой дзе 
агляд ура ча, атры мае до пуск і бу дзе 
пры шчэп ле ны».


