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Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

У Бе ла ру сі з па чат ку го да за фік са ва на 199 вы пад каў 

гэ тай ін фек цыі (ле тась за ўвесь год іх бы ло 264).

У лі ку вы яў ле ных сё ле та вы пад каў 56 — за воз ныя, 

ас тат нія — звя за ныя з імі. Як вя до ма, ад зёр ва ло дае, ба-

дай, ад ным з са мых вы со кіх па каз чы каў кан та гі ёз нас ці і 

лёг ка пе рад аец ца. Ка лі ў на ва коль ных ня ма пры шчэп кі, 

а ад па вед на і іму ні тэ ту, ве ра год насць за хва рэць вель мі 

вя лі кая. Але вы пад кі ад ру ў на шай кра і не, дзя ку ю чы сфар-

мі ра ва най імун най пра слой цы (пры шчэп кі мае 97—98 % 

бе ла ру саў), не ста лі ма са вы мі. Лан цу жок звы чай на скла-

даў ся з 1—2 за хва рэ лых.

Як па ве да мі ла на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя Іна КА РА БАН, за хвор ван не рэ гіст ра ва ла ся ва ўсіх 

рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Ся род за хва рэ лых 71 % — да рос лыя, 

ас тат нія — дзе ці. Ка ля 54 % тых, хто пе ра нёс ад зёр, або не 

ме лі пры шчэ пак ці да ных пра іх, або ме лі ад ну пры шчэп ку 

(іму ні тэт фар мі ру ец ца, як пра ві ла, пас ля дзвюх), ас тат нія 

бы лі вак цы я на ва ныя.

З па чат ку 2018-га да лі пе ня 2019 го да ад зёр вы яў ля лі 

ў жы ха роў 49 з 53 кра ін Еў ра пей ска га рэ гі ё на. За хва рэ ла 

174 ты ся чы ча ла век, з іх 100 хво рых па мер ла. Ха рак-

тэр на, што ў 2019 го дзе гэ ту ін фек цыю пе ра нес ла ўжо 

90 ты сяч еў ра пей цаў, што свед чыць пра больш імк лі вае, 

чым ле тась, рас паў сю джан не ад ру. Най боль шая коль-

касць за хва рэ лых ва Укра і не — 54 ты ся чы, у Ка зах ста-

не — 8,8 ты ся чы, Гру зіі — 4 ты ся чы, Ра сіі — 3 ты ся чы, 

Тур цыі і Фран цыі — па дзве ты ся чы, Поль шчы і Бал га-

рыі — па ты ся чы. Ва Укра і не сё ле та ад ад ру па мер ла 

19 ча ла век, а з па чат ку эпі дэ міі — 39.

Вак цы на цыя ад ад ру па ча ла ся ў нас з 1967 го да. Та ды 

ра бі лі ад ну пры шчэп ку. З 1987 го да пры ня та ра шэн не ра біць 

дру гую пры шчэп ку мо на вак цы най. А з 1996 го да дзя цей у 

Бе ла ру сі па ча лі пры шчэп лі ваць трох кам па не нтнай вак цы най 

(ад зёр, па ра тыт, крас ну ха). З 2000 го да кра і на цал кам пе-

рай шла на трох ва лент ную вак цы ну. Дзе ці пры шчап ля юц ца 

двой чы: у га да ва лым і шас ці га до вым уз рос це.

Да 1967-га на ад зёр што год на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

хва рэ ла 50—80 ты сяч ча ла век. Лі чыц ца, што лю дзі, якія 

пе ра нес лі гэ ту ін фек цыю ад ной чы, больш на яе не за-

хва рэ юць.

АКУ ЛІСТ ДОЙ ДЗЕ 
ДА КОЖ НА ГА
Пра ект «Я ба чу!» 

у Ві цеб скай воб лас ці па шы рыў ся
Ця пер тры бры га ды аф таль мо ла гаў пра вя ра юць 

зрок у школь ні каў. Агля ды ў ме жах даб ра чын на га 

пра ек та ад на ві лі ся з па чат кам на ву чаль на га го да. 

Да дзвюх дзе ю чых да лу чы ла ся трэ цяя бры га да, 

якая бу дзе пра ца ваць у Брас лаў скім і Па стаў скім 

ра ё нах. Гэ та да зво ліць ура чам агле дзець ка ля 

15 ты сяч сель скіх школь ні каў з усёй 

Ві цеб шчы ны — 21 ра ё на.

З ве рас ня да снеж ня ма біль ныя бры га ды ме ды каў пра-

цяг нуць сваю ра бо ту ў Мёр скім, Та ла чын скім, Чаш ніц кім, 

Лёз нен скім, Га ра доц кім, Ві цеб скім, Ушац кім, Шар каў шчын-

скім, Шу мі лін скім, По лац кім, Ле пель скім, Брас лаў скім і Па-

стаў скім ра ё нах. У гэ ты пе ры яд ка ля 10 ты сяч школь ні каў 

атры ма юць кан суль та цыі аф таль мо ла гаў.

Яшчэ 5,5 ты сяч дзя цей бы ло аб сле да ва на пад час пер-

ша га эта пу ак цыі — на пя рэ дад ні лет ніх ка ні кул у сель скіх 

шко лах Ар шан ска га, Дуб ро вен ска га, Бе шан ко віц ка га, Глы-

боц ка га, Док шыц ка га, Ра сон ска га і Сен нен ска га ра ё наў. 

Больш чым у 30 % дзя цей вы яў ле ны праб ле мы са зро кам. 

Агля ды па мес цы ву чо бы пра хо дзяць для та го, каб вуч-

ні 1—11 кла саў як ма га ра ней да ве да лі ся пра маг чы мыя 

па ру шэн ні зро ку і маг лі свое ча со ва атры маць да па мо гу. 

Усім не аб ход ным для пра вер кі ор га наў зро ку аб ста ля ва ны 

тры аў та ма бі лі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для вы яз ной ра-

бо ты ўра чоў. Па вы ні ках агля даў школь ні кі атрым лі ва юць 

за клю чэн ні спе цы я ліс та аб ста не зро ку, пры не аб ход нас-

ці — рэ цэп ты і на кі ра ван ні на да лей шую ды яг нос ты ку ці 

апе ра тыў нае ля чэн не. Усе дзе ці атрым лі ва юць і па мят кі з 

пра ві ла мі за ха ван ня зда роўя ва чэй.

Пра ект «Я ба чу!» рэа лі зу ец ца Бе ла рус кім дзі ця чым фон-

дам і кам па ні яй А1 пры пад трым цы Ві цеб ска га абл вы кан-

ка ма і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. Ві цеб ская воб ласць — 

чац вёр ты рэ гі ён, дзе ён ажыц цяў ля ец ца.

— Вак цы на цыю пач нём, як толь-

кі вак цы на вый дзе з ла ба ра тор на га 

кант ро лю. Маг чы ма, на ват у кан цы 

ве рас ня. Для фар мі ра ван ня іму ні тэ ту 

не аб ход на ад 7 да 21 дня, — рас каз-

вае за гад чык ад дзя лен ня іму нап ра-

фі лак ты кі 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 Ве ра ні ка ВЫ СОЦ КАЯ.

Іму ні тэт за хоў ва ец ца на 6—12 ме ся-

цаў, та му, на ват ка лі вы пры шчап ля лі-

ся су праць гры пу ле тась, сё ле та пра цэ-

ду ру вар та паў та рыць. Тым больш што 

цяпер склад вак цын прый шло ся аб на-

віць з-за му та цый ві ру саў гру пы А.

— Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы 

зда роўя ад соч вае, якія ві ру сы гры пу 

цыр ку лю юць на пла не це, каб вы свет-

ліць іх ан ты ген ныя ха рак та рыс ты кі і 

зра зу мець, якую вак цы ну пры мя няць. 

Звы чай на рэ ка мен да цыі на на ступ ны 

се зон да юць у лю тым, бо каб на пра-

ца ваць не аб ход ны аб' ём вак цы ны, па-

трэб на тры ме ся цы. Сё ле та Су свет ная 

ар га ні за цыя ахо вы зда роўя ўпер шы ню 

ўзя ла паў зу, і толь кі ў кан цы са ка ві ка 

мы атры ма лі рэ ка мен да цыі. Бо ві ру-

сы гру пы А, су стра ка ю чы ся з імун най 

пра слой кай ча ла ве ка, му ці ра ва лі. Та-

му вак цы на су праць іх бы ла зме не на. 

Праг на зу ец ца, што ў нас па-ра ней ша-

му бу дуць цыр ку ля ваць ві ру сы гру пы 

А — H1N1 і H3N2 і ві ру сы гру пы В, — 

па ве да мі ла кі раў нік На цы я наль на га 

цэнт ра па гры пе РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі і 

мік ра бія ло гіі На тал ля ШМЯ ЛЁ ВА.

Вак цы на цыя ў гэ тым се зо не бу дзе 

пра во дзіц ца, як і ле тась, трох ва лент-

най і ча ты рох ва лент най вак цы на мі. За 

кошт срод каў рэс пуб лі кан ска га і мяс-

цо ва га бюд жэ таў пры шчап ляць бу дуць 

ра сій скай вак цы най 

«Гры пол плюс» (ужо 

за куп ле на 1,5 міль ё-

на доз па 1,5—2 руб-

лі), за срод кі прад-

пры ем стваў і гра ма дзян — вак цы на мі 

«Вак сіг рып», «Вак сіг рып тэт ра» (Фран-

цыя), «Ін флю вак» (Ні дэр лан ды). Каш-

та ваць та кая пры шчэп ка трох ва лент-

най вак цы най бу дзе ў ся рэд нім ад 10 

да 18 руб лёў.

На дум ку спе цы я ліс таў, вы раб ляць 

улас ную вак цы ну ў Бе ла ру сі не мэ та-

згод на.

— У нас не вя лі кая кра і на. А пра цэс 

вы твор час ці вак цы ны да стат ко ва за-

трат ны. Каб вы раб ляць та кую пра дук-

цыю, па трэб ны вы хад на ін шыя рын кі, 

а яны ўжо за ня ты. Каб вы твор часць 

вак цы ны ў Бе ла ру сі аку пі ла ся, па трэб-

на не менш за 50 га доў, — вы ка за ла 

мер ка ван не на мес нік на чаль ні ка ад-

дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і пра фі-

лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Іна КА РА БАН.

Ка ля 40 % на сель ніц тва зра бі лі пры-

шчэп кі ад гры пу ле тась. У тым лі ку 

75 % з груп ры зы кі.

— Мы пры шча пі лі ка ля 3,7 міль ё-

на ча ла век, у тым лі ку 950 ты сяч дзя-

цей. Эфек тыў насць су час най вак цы-

ны ад гры пу скла дае ад 70 да 98 %. 

Гэ та зна чыць з сот ні пры шчэп ле ных 

70—98 ча ла век не за хва рэе, — тлу ма-

чыць Ве ра ні ка Вы соц кая. — Тыя, хто 

за хва рэў, ма юць лёг кае ця чэн не гры-

пу. Мы пра ана лі за ва лі мі ну лы се зон: 

ся род пры шчэп ле ных за хва раль насць 

у 12,3 ра за ні жэй шая, чым у тых, хто не 

вак цы я на ваў ся. А 98,2 % з тых, хто за-

хва рэў на грып, пры шчэп ку не ра бі лі.

Спе цы я ліст па ве да мі ла, што пя ты 

се зон у Бе ла ру сі ня ма эпі дэ міі гры пу. 

За хва раль насць скла дае 10—16 ча ла-

век на 100 ты сяч на сель ніц тва.

Толь кі вак цы на цыя з'яў ля ец ца 

спе цы фіч най пра фі лак ты кай гры пу. 

Не спе цы фіч ныя срод кі ў ба раць бе з 

ін фек цы яй — стан дарт ныя пра ві лы 

зда ро ва га спо са бу жыц ця. Гэ та за ха-

ван не рэ спі ра тор на га эты ке ту, каб не 

да пус ціць рас паў сю джан ня ві ру са; вы-

ка ры стан не ад на ра зо вых па пя ро вых 

на со вак. У се зон пад' ёму за хва раль-

нас ці лепш не зна хо дзіц ца ў мес цах 

збо ру лю дзей, не на вед ваць ма са выя 

ме ра пры ем ствы, па маг чы мас ці не ез-

дзіць у гра мад скім транс пар це. Час цей 

мыць ру кі, па лас каць по ласць ро та і 

пра мы ваць нос, па бо лей зна хо дзіц ца 

на све жым па вет ры і час цей пра вет-

ры ваць па кой. Ле ка выя ме та ды пра фі-

лак ты кі вар та вы ка рыс тоў ваць толь кі 

па рэ ка мен да цыі ўра ча. Іму нас ты му-

ля та ры не прай шлі клі ніч ныя вы пра ба-

ван ні, і іх эфек тыў насць не да ка за на. 

Толь кі ўрач мо жа мер ка ваць, што ў вас 

ма ец ца іму на дэ фі цыт, і пры зна чыць 

та кія срод кі.

— Мя не заў сё ды здзіў ля юць ма ла-

дыя ма ту лі, якіх у се зон за хва раль нас ці 

ў ап тэ цы шмат, і яны ўсе на бы ва юць 

іму на ма ду ля та ры. Вы не ве да е це, у 

якім ста не за раз зна хо дзіц ца імун ная 

сіс тэ ма дзі ця ці, і тут важ на не на шко-

дзіць. Да па маг чы та кія срод кі на ўрад ці 

змо гуць, — пад крэс лі ла Іна Ка ра бан.

У Ві цеб ску пра вя лі спе цы я лі за-

ва ную вы стаў ку-кір маш «Ві цеб-

шчы на — за зда ро вы спо саб 

жыц ця».

Сё ле та тра ды цый нае ме ра пры ем-

ства ад бы ло ся два нац ца ты раз. Ся род 

ар га ні за та раў ор га ны мяс цо вай ула-

ды, ме ды цын скі ўні вер сі тэт, ад дзя лен-

не Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла ты.

На мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір ПЕ НІН, 

пад крэс ліў, што ў на шай кра і не ро-

біц ца ўсё, каб гра ма дзя не атрым лі ва лі 

су час ныя комп лекс ныя ме ды цын скія 

па слу гі. А ўста но вы ахо вы зда роўя ў 

па цвяр джэн не гэ та га па зна ё мі лі з но-

вы мі тэх на ло гі я мі і па ды хо да мі ў пра-

фі лак ты цы і ля чэн ні за хвор ван няў.

І ўсё больш пры-

кла даў, што глы бін-

ка пад цяг ва ец ца да 

ста ліч на га ўзроў ню. 

Толь кі ў Пры дзвін скім 

краі больш за ча ты-

ры ты ся чы ба сей наў, 

спар тыў ных комп лек-

саў, ста ды ё наў, ін шых 

спар тыў ных збу да ван-

няў. І амаль што год 

зда юц ца пас ля част-

ко ва га, ка пі таль на га 

ра мон ту, ма дэр ні за цыі 

аб' ек ты фіз куль ту ры і 

спор ту.

Як заў сё ды, на вы-

стаў цы бы ло ча му 

здзі віц ца. Свае эка ла гіч на чыс тыя 

пра дук ты прэ зен та ва лі вы твор цы 

Ві цеб скай воб лас ці. Тра ды цый на 

на вед валь ні кам спа да ба лі ся дэ гус-

та цыі, вік та ры ны і кон кур сы.

На вы стаў цы мож на бы ло атры-

маць кан суль та цыі пе ды ят ра, кар-

ды ё ла га, эн да кры но ла га, алер го-

ла га, ан ко ла га, дэр ма то ла га, за-

даць пы тан ні ін шым так зва ным 

вуз кім ме ды цын скім спе цы я ліс там. 

Кож ны мог прай сці экс прэс-аб сле-

да ван не ста ну зда роўя.

Пе ры я дыч на ў рам ках вы стаў-

кі ар га ні зоў ва лі роз ныя май стар-

кла сы: ад скан ды наў скай ха ды да 

до гля ду за ску рай. Ву чы лі аказ-

ваць са ма да па мо гу і да па мо гу ў 

эк стран ных сі ту а цы ях, на прык лад пры 

сімп то мах ін фарк ту. Шмат ах вот ных 

бы ло на ву чыц ца гім нас ты цы для ва-

чэй, кант ра ля ван ню ра цы ё ну, ме то ды-

кам псі ха ла гіч на га са ма рэ гу ля ван ня. 

Ды і атры маць на вык 

пра віль на чыс ціць зу-

бы лепш поз на, чым 

ні ко лі. 

Ся род удзель ні-

каў бы лі прад стаў ні кі 

ўста ноў аду ка цыі, па-

за школь най ра бо ты, 

спар тыў ных сек цый. 

Баць кі гу та ры лі з трэ не-

ра мі, кі раў ні ка мі гурт коў 

мас тац кай са ма дзей-

нас ці, кан суль та ва лі ся 

з ме ды ка мі і псі хо ла га мі 

на конт та го, чым лепш 

зай мац ца дзе цям.

Аляк сандр 

ПУК ШАН СКІ.

СЕ ЗОН ЗА ХВА РАЛЬ НАС ЦІ 
НЕ ЗА ГА РА МІ

ХУТ КІ 
І НЕ БЯС ПЕЧ НЫ

Сі ту а цыя з ад ром у Еў ро пе за ста ец ца на пру жа най

ПА ЗДА РОЎЕ!

Ка ля 3,7 міль ё на ча ла век сё ле та пла ну ец ца 

пры шча піць у Бе ла ру сі ад гры пу. 

Вак цы на цыя пач нец ца ўжо з каст рыч ні ка, каб да 

сту дзе ня—лю та га, ка лі ві рус ста но віц ца най больш 

ак тыў ным, сфар мі ра ваў ся іму ні тэт. Аба вяз ко ва 

пры шчэп кі атры ма юць лю дзі з груп ры зы кі — 

дзе ці і па жы лыя, па цы ен ты з цяж кі мі хра ніч ны мі 

за хвор ван ня мі, мед ра бот ні кі і ін шыя.

Ка го і за які кошт сё ле та бу дуць 
вак цы я на ваць ад гры пу?


