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На што мож на за хва рэць
Пад час на вед ван ня кра ін з віль гот ным тра піч ным клі ма-

там, на прык лад Ін дыі, Тай лан да, Егіп та, В'ет на ма, ёсць ры-

зы ка за ра жэн ня ві рус ным ге па ты там А і вост ры мі кі шэч ны мі 

ін фек цы я мі. А вось не бяс пе ка пад ха піць ма ля рыю іс нуе ў 

91 за меж най кра і не. Не спры яль ная эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту-

а цыя, звя за ная з ад ром, за хоў ва ец ца ва Укра і не і Еў ро пе. 

Най боль шая коль касць вы пад каў гэ тай ін фек цыі — не каль кі 

ты сяч — за рэ гіст ра ва на ў Ру мы ніі, амаль гэ так жа шмат — 

у Фран цыі. Не бяс печ ная сі ту а цыя і ва Укра і не — амаль 

16 ты сяч вы пад каў. Ка ля ты ся чы — у Грэ цыі і Іта ліі. З ня-

даў ня га ча су хво рых на ад зёр вы яў ля юць у Сер біі, Ал ба ніі, 

Гру зіі. Аб не бяс пе цы за ра жэн ня кле шча вым эн цэ фа лі там 

трэ ба па мя таць пад час па да рож жа на Да лё кі Ус ход і Урал, 

пры чым гэ та ак ту аль на най перш для тых, хто ад дае пе ра-

ва гу «дзі ка му» ад па чын ку з па лат ка мі ў ляс ных ма сі вах ці 

спла ву па гор ных рэ ках.

Пра пры шчэп кі па кла па ці це ся за га дзя
— Не бяс печ ная эпі дэ міч ная сі ту а цыя ў не ка то рых кра і нах 

све ту не азна чае, што нель га іх на вед ваць. Але важ на пры-

няць шэ раг пра фі лак тыч ных мер, каб мі ні мі за ваць ры зы ку 

за ра жэн ня, — ад зна чае Іры на Глін ская.

Пры чым та кую пад рых тоў ку да ад па чын ку лепш па чаць 

за га дзя. Па-пер шае, важ на ўдак лад ніць, якая эпі дэ мі я ла-

гіч ная сі ту а цыя ў кра і не, якую вы збі ра е це ся на ве даць, і 

вы свет ліць усе ры зы кі. Ак ту аль ную ін фар ма цыю мож на 

атры маць у ту ра пе ра та ра, а так са ма на сай тах Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя і ўста ноў са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч най служ бы. 

Па-дру гое, не аб ход на зра біць пры шчэп кі, каб па пя рэ дзіць 

ін фек цый ныя хва ро бы, у вы пад ку ка лі ёсць ры зы ка іх атры-

маць. І ўдак лад ніць у сва ёй па лі клі ні цы ўлас ны пры шчэп ка вы 

анам нез: ка лі ў вас не ха пае пэў ных пры шчэ пак, пра ду гле-

джа ных на цы я наль ным ка лен да ром, звяр нуц ца да ўра ча і 

за тым рэа лі за ваць яго рэ ка мен да цыі па іму ні за цыі.

— Усе вак цы ны, якія рэг ла мен та ва ны ў ме жах на цы я-

наль на га ка лен да ра пра фі лак тыч ных пры шчэ пак, ма юц-

ца ў дзяр жаў ных ме ды цын скіх уста но вах у да стат ко вай 

коль кас ці, — ад зна чае Іры на Глін ская. — Але ёсць важ ны 

мо мант: пра пры шчэп кі мно гія ўспа мі на юць за адзін-два дні 

да вы ез ду. У гэ ты пе ры яд іх зра біць мож на, але, на жаль, 

ахо ва ар га ніз ма сфар мі ру ец ца праз тры-ча ты ры тыд ні пас-

ля ўвя дзен ня вак цы ны. А ка лі га вор ка ідзе пра кле шча вы 

эн цэ фа літ, то на ват і за боль шы тэр мін. Та му най больш ап-

ты маль ны тэр мін для вак цы на цыі — за ме сяц да вы ез ду.

Для па да рож жа ў асоб ныя кра і ны Аф ры кі і Паўд нё вай Аме-

ры кі аба вяз ко ва трэ ба зра біць пры шчэп ку су праць жоў тай лі-

ха ман кі — без яе вас спы няць на мя жы. Так са ма ёсць пе ра лік 

кра ін, дзе яна рэ ка мен да ва на. Жоў тая лі ха ман ка — цяж кае 

за хвор ван не з ус клад нен ня мі і ры зы кай ля таль на га кан ца. 

Пры шчэп ка су праць яго ро біц ца толь кі ў ста ліч най 19-й цэнт-

раль най ра ён най па лі клі ні цы (Пер ша май скі ра ён). Пры гэ тым 

вы да ец ца сер ты фі кат між на род на га ўзо ру. Мі ні маль ны тэр-

мін, за які па спее сфар мі ра вац ца іму ні тэт, — 10 дзён.

Не бяс печ ная ін фек цыя, су праць якой ня ма пры шчэ пак, — 

ма ля рыя. Ка лі іс нуе ры зы ка за ра жэн ня, прэ па ра ты су праць 

гэ тай хва ро бы трэ ба пры маць пра цяг лы тэр мін — да, пад час 

і пас ля вы ез ду.

Пры шчэп кі, якія ро бяц ца ў ад па вед нас ці з на цы я наль ным 

ка лен да ром, бяс плат ныя для дзя цей і да рос лых. У пры ват-

нас ці, ад ад ру ка лян дар пра ду гледж вае дзве пры шчэп кі, якія 

да юць амаль па жыц цё вы іму ні тэт. Ка лі на ват ад ной з іх у вас 

ня ма, звяр ні це ся да ўра ча ў сваю па лі клі ні ку і вам зро бяць 

яе бяс плат на. Пры шчэп кі, на прык лад, ад кле шча во га эн цэ-

фа лі ту, ві рус на га ге па ты ту А ці та кіх эк за тыч ных хва роб, як 

жоў тая лі ха ман ка, ро бяц ца на плат най асно ве.

Што важ на па мя таць
Зна хо дзя чы ся ў ін шай кра і не, важ на вы кон ваць ме ры 

бяс пе кі. Па збя гаць кан так ту з жы вё ла мі: яны з'яў ля юц ца 

кры ні цай шэ ра гу ін фек цый ных і па ра зі тар ных хва роб. Ка-

лі ж кан такт ад быў ся, мес ца ўку су ці аб дзі ран ня, аслі нен ня 

аба вяз ко ва трэ ба пра мыць ва дой з мы лам і не ад клад на 

звяр нуц ца да ўра ча па ан ты ра біч ную да па мо гу.

У шэ ра гу цёп лых кра ін мож на су тык нуц ца з кры ва сос-

ны мі на ся ко мы мі: кля шча мі, ка ма ра мі, мас кі та мі, а так са ма 

гры зу на мі, якія мо гуць быць пе ра нос чы ка мі па ра зі тар ных 

хва роб. Тут да рэ чы бу дуць рэ пе лен ты і фу мі га та ры для іх 

ад пуж ван ня.

Каб па збег нуць вост рых кі шэч ных хва роб і ві рус на га ге-

па ты ту А, пры ём ежы ажыц цяў ляй це ў пунк тах хар ча ван ня, 

якія рэ ка мен да ва ны ту ра пе ра та рам. Тое са мае да ты чыц ца 

і ва ды. Ужы ваць трэ ба або бу тэ ля ва ную піт ную, або на поі 

пра мыс ло вай вы твор час ці. Са да ві ну і ага род ні ну не аб ход на 

апа лоск ваць так са ма ва дой га ран та ва най якас ці. Па мя тай-

це, што ўжы ваць мя са, ры бу, мо рап ра дук ты мож на толь кі 

пас ля тэр міч най апра цоў кі. Ка лі вы каш ту е це эк за тыч ныя ці 

не зна ё мыя пра дук ты на рын ках і ў мес цах не ар га ні за ва на га 

ганд лю, вы ідзя це на ры зы ку: атры маць ін фек цый ную хва-

ро бу та кім чы нам вель мі лёг ка. Ка лі на бы ва е це пра дук ты, 

важ на звяр таць ува гу на тэр мін іх пры дат нас ці. Не трэ ба 

браць з са бой ежу, якая хут ка псу ец ца (ва ра ная каў ба са, 

ма лоч ныя пра дук ты, кан ды тар скія вы ра бы з ка рот кім тэр-

мі нам за хоў ван ня).

На эк скур сіі, ры бал кі, па ля ван не вы яз джаць вар та ў тыя 

мес цы, якія аба зна ча ны ў ту рыс тыч ных марш ру тах. Па мя-

тай це, што ку пац ца лепш у тых ва да ёмах, якія рэ ка мен да-

ва ны ту ра пе ра та рам. Пад час пла ван ня па збя гай це за глы-

нан ня ва ды.

Ка лі праз ней кі час пас ля вяр тан ня з ад па чын ку (пры 

не ка то рых за хвор ван нях ін ку ба цый ны пе ры яд цяг нец ца да 

ме ся ца) у вас па вы сі ла ся тэм пе ра ту ра, з'я ві лі ся па чыр ва нен-

не і боль у гор ле, сып, вад кі стул, бо лі ў жы ва це, млос насць, 

трэ ба звяр тац ца да ўра ча і па ве да міць, у якой кра і не зна хо-

дзі лі ся. Гэ та да па мо жа пра віль на па ста віць ды яг наз з улі кам 

тых хва роб, якія су стра ка юц ца ў ін шых кра і нах.

Але на КРА ВЕЦ.

Асця рож на, ад па чы нак!
Як не пры вез ці з-за мя жы не бяс печ ную ін фек цыю?

Не бяс печ ная ін фек цыя, су праць якой ня ма 
пры шчэ пак, — ма ля рыя. Ка лі іс нуе ры зы ка 
за ра жэн ня, прэ па ра ты су праць гэ тай хва ро бы 
трэ ба пры маць пра цяг лы тэр мін — 
да, пад час і пас ля вы ез ду.

У апош нія га ды не спры яль ная эпі дэ міч ная сі ту а-

цыя не ад ной чы ста на ві ла ся праб ле май № 1 у све це. 

Гэ та маш таб ная эпі дэ мія лі ха ман кі Эбо ла ў кра і нах 

Аф ры кі, ус клад нен не эпі дэ міч най сі ту а цыі, звя за най 

з лі ха ман кай Зі ка ў кра і нах Паўд нё ва а ме ры кан ска га 

рэ гі ё на і Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, ус пыш ка жоў тай 

лі ха ман кі ў Бра зі ліі, дрэн нае эпі дэ мі я ла гіч нае ста-

но ві шча па за хвор ван нях, якія вы клі ка ны ка ра на ві-

ру сам бліз ка ўсход ня га рэ спі ра тор на га сін дро му ў 

Са удаў скай Ара віі, Ка та ры, Аб' яд на ных Араб скіх Эмі-

ра тах. Вы со кай у све це за ста ец ца і за хва раль насць 

на ха ле ру: яна рэ гіст ра ва ла ся ў кра і нах Паўд нё вай і 

Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, у пры ват нас ці, Ін дыі, Еме-

не, а так са ма ў Аф ры цы — Зам біі, Зім баб вэ, Ке ніі, на 

вост ра ве Га і ці і ў Да мі ні кан скай рэс пуб лі цы.

ЧАС 
ДЛЯ РАЗ ВА РУШ ВАН НЯ — 
СЕМ ДЗЁН

Для жы ха роў су час най га рад-

ской ква тэ ры пе ра раз лік бу дзе не 

іс тот ны. Але та кую па слу гу, як абы-

хо джан не з ад хо да мі, мож на сме ла 

на час ад па чын ку вы крэс лі ваць. Не 

трэ ба пла ціць за ха лод нае і га ра чае 

во да за бес пя чэн не, во да ад вя дзен не, 

праў да, гэ та ак ту аль на толь кі пры 

ад сут нас ці лі чыль ні ка. З га за за бес-

пя чэн нем — тая ж кар ці на, яна «пра-

цуе», ка лі лі чыль ні ка ня ма. За цеп-

ла за бес пя чэн не, тэх аб слу гоў ван не 

ліф та і ін шыя па слу гі ўсё роў на да-

вя дзец ца пла ціць па поў най.

Якія да ку мен ты ад вас за па-

тра буе ЖЭС? Трэ ба аба вяз ко ва 

на пі саць за яву па ад па вед ным 

узо ры. Спат рэ біц ца да вед ка для 

пе ра раз лі ку пла ты за не ка то рыя ві-

ды ка му наль ных па слуг або ін шыя 

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць ва-

шу ад сут насць па асноў ным мес цы 

жы хар ства.

Да ку мен ты трэ ба па даць не паз-

ней за 7 ка лян дар ных дзён з дня 

вяр тан ня ў пус тую ква тэ ру. Ар га ні-

за цыя вы ра біць пе ра раз лік на пад-

ста ве ва шых да ку мен таў з улі кам 

тэр мі наў ча со вай ад сут нас ці.

ДА СТАТ КО ВА ДА ВЕД КІ 
З СА ДА ВОД ЧА ГА 
ТА ВА РЫСТ ВА

Да рэ чы, пе ра раз лік мож на зра-

біць не толь кі па пры чы не ад' ез ду ў 

да лё кія краі. Пар тал ка му наль най 

аду ка ва нас ці (gkх.bу) пад рых та ваў 

поў ны пе ра лік пад стаў для пе ра раз-

лі ку, а так са ма не аб ход ныя да ку-

мен ты. Пра гэ та — пад ра бяз ней.

Вы езд за мя жу. У гэ тым вы пад-

ку трэ ба па даць да ку мент, які па-

цвяр джае зна хо джан не за мя жой 

(імян ныя пра яз ныя бі ле ты, да ку-

мент, які свед чыць асо бу, да ку мент 

з ад зна ка мі аб пе ра ся чэн ні мя жы 

або рэ гіст ра цыі па мес цы жы хар-

ства за мя жой і гэ так да лей).

Ка лі вы бы лі на азда раў лен ні і 

са на тор на-ку рорт ным ля чэн ні, то 

па трэб на да вед ка з пя чат кай з са-

на тор на-ку рорт ных і ін шых азда-

раў лен чых ар га ні за цый.

Ля чэн не ў баль ні цы, шпі та лі, 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, пад-

па рад ка ва най дзяр жаў на му ор-

га ну, у якім пра ду гле джа на ва ен-

ная служ ба, у ме ды ка-са ні тар най 

част цы, дыс пан се ры і ў ра дзіль ным 

до ме. А так са ма ля чэн не ў дзяр-

жаў най уста но ве «Рэс пуб лі кан скі 

на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр «Ма ці 

і дзі ця», хос пі се, ме ды цын скай на-

ву ко ва-да след чай ар га ні за цыі, ме-

ды цын скім на ву ко ва-прак тыч ным 

цэнт ры, клі ні цы ме ды цын скай уста-

но вы аду ка цыі, ля чэб на-пра цоў-

ным пра фі лак то рыі, пра тэз на-ар-

та пе дыч ным ад наў лен чым цэнт ры. 

Па трэб на да вед ка аб зна хо джан ні 

(тэр мі нах зна хо джан ня) на ста цыя-

нар ным ля чэн ні.

Пра хо джан не ва ен най служ бы 

або служ бы ў рэ зер ве, ва ен ных 

або спе цы яль ных збо раў. Па трэб на 

да вед ка аб мес цы служ бы і зай ма-

най па са дзе з вай ско вай част кі па 

мес цы пра хо джан ня ва ен най служ-

бы або служ бы ў рэ зер ве, ва ен ных 

або спе цы яль ных збо раў.

Вы езд у сель скія на се ле ныя 

пунк ты (у тым лі ку на дач ныя ўчаст-

кі), на ву чо бу, у ка ман дзі роў ку. 

Прад стаў ля ец ца да вед ка з сель-

ска га, па сял ко ва га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та, са да вод ча га ка а пе ра-

ты ва (та ва рыст ва), з на ву чаль най 

уста но вы, з мес ца пра цы.

...І ПА МЕС ЦЫ 
ФАК ТЫЧ НА ГА 
ПРА ЖЫ ВАН НЯ

Ка лі вы зна хо дзі це ся па да га-

во ры най му жы ло га па мяш кан-

ня пры ват на га жыл лё ва га фон ду 

гра ма дзян, пад най му жы ло га па-

мяш кан ня дзяр жаў на га жыл лё ва-

га фон ду, та ды прад стаў ля ец ца 

да вед ка для пе ра раз лі ку пла ты за 

не ка то рыя ві ды ка му наль ных па-

слуг, якая вы да ец ца на пад ста ве 

за рэ гіст ра ва на га ва ўста ноў ле ным 

па рад ку да га во ра най му жы ло га 

па мяш кан ня пры ват на га жыл лё-

ва га фон ду гра ма дзян, пад най му 

жы ло га па мяш кан ня дзяр жаў на га 

жыл лё ва га фон ду ар га ні за цы яй, 

якая ажыц цяў ляе на лі чэн не пла ты 

за ка му наль ныя па слу гі па мес цы 

фак тыч на га пра жы ван ня.

Вы вы еха лі ў сель скія на се ле-

ныя пунк ты для пра цы ў сель скай 

гас па дар цы і са цы яль най сфе ры 

ся ла па па пя рэд няй да моў ле нас ці з 

сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я-

мі і сель скі мі Са ве та мі дэ пу та таў. 

У гэ тым вы пад ку па трэб на да вед-

ка з но ва га мес ца пра цы. Та кая ж 

да вед ка — пры вы ез дзе для пра цы 

ў якас ці баць коў-вы ха валь ні каў у 

дзі ця чых да мах ся мей на га ты пу.

Ча со вае ўтры ман не ў мес цах 

па пя рэд ня га зня во лен ня і па збаў-

лен ня во лі. Трэ ба да вед ка з мес ца 

па пя рэд ня га зня во лен ня або па-

збаў лен ня во лі. Праў да, гэ та ўжо 

зу сім не ад па чы нак, але так са ма 

пад ста ва для пе ра раз лі ку...

Сяр гей КУР КАЧ



Кра і ны Азі яц ка га рэ гі ё на і Ка рыб ска га ба сей на, Аф-

ры кі і Паўд нё вай Аме ры кі ў апош нія га ды ста лі па пу-

ляр ны мі ту рыс тыч ны мі марш ру та мі, ад нак вяр нуц ца 

ад туль мож на не толь кі з пры ем ны мі ўспа мі на мі, але 

і эк за тыч ны мі для нас ін фек цый ны мі хва ро ба мі. Што 

важ на па мя таць пад час па да рож жа за мя жу, каб за-

ха ваць зда роўе, рас ка за ла на мес нік га лоў на га ўра ча 

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 Іры на ГЛІН СКАЯ.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ЭКА НО МІЦЬ ЭКА НО МІЦЬ 
ПАД ЧАС ВОДПУСКУ? РЭ АЛЬ НАПАД ЧАС ВОДПУСКУ? РЭ АЛЬ НА

На па ро зе ле та. На строй цу доў ны — ад пуск ны. Ча ма да ны спа-

ка ва ныя, і квіт кі на бы тыя. Усё быц цам бы зроб ле на, але... Мы ж 

за бы лі ся сэ ка но міць на ка му наль ных пла ця жах. Да ад па чын ку 

яшчэ дзень, ты дзень, ме сяц. Та ды ўлад коў вай це ся ям чэй і чы тай-

це. Ка лі вы едзе це ў ад па чы нак больш чым на 10 дзён за пар, то 

ма е це пра ва на пе ра раз лік па пэў ных ві дах па слуг. За што бу дуць 

ра біць пе ра раз лік? Ка лі і што для гэ та га трэ ба пад рых та ваць?


