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12 ве рас ня ў «Звяз дзе» быў на дру-

ка ва ны ар ты кул «Ах вя руй це, лю дзі 

доб рыя, на ля чэн не дзі ця ці», у якім 

га вор ка іш ла пра лю дзей з пра цяг-

ну тай ру кой, што збі ра юць, аль бо 

ка жуць, што збі ра юць гро шы на ля-

чэн не ці апе ра цыю за мя жой. Ад на 

з на шых чы та чак, Але на Ера шэў-

ская, у ад каз на гэ тую пуб лі ка цыю

да сла ла нам элект рон ны ліст, 

у якім па дзя лі ла ся гіс то ры яй свай го 

ля чэн ня.

«Ка лі лю дзі збі ра юць гро шы на апе-

ра цыю за мя жой... Ра зу мею, што ка лі 

га вор ка за хо дзіць пра зда роўе, а тым 

больш пра жыц цё, мы га то выя ад даць 

апош няе, каб нам, аль бо на ша му дзі ця ці 

ці бліз ка му ча ла ве ку да па маг лі. Вя до ма, 

вы пад кі бы ва юць роз ныя, і раз на раз не 

пры хо дзіц ца, але ча сам мы спа дзя ём ся 

на за меж жа, у той час як і ў нас пра во-

д зяц ца тыя ж са мыя апе ра цыі. Та му заў-

сё ды трэ ба вель мі доб ра ўсё ўзва жыць, 

пры ма ю чы ра шэн не.

Ве да е це, на ша ме ды цы на — не са мая 

дрэн ная ў све це. У мя не бы ла сі ту а цыя, 

ка лі мне па трэб на бы ла скла да ная і тэр-

мі но вая апе ра цыя. І я ба я ла ся ра біць яе

тут, у Бе ла ру сі, і ха це ла апе ры ра вац ца за 

мя жой. Я на пі са ла ліст у Мі ніс тэр ства ахо-

вы зда роўя і мне ад туль пры сла лі ад каз, 

пры чым вель мі дэ та лё вы. У ім бы лі пе-

ра лі ча ныя су свет ныя клі ні кі, якія ро бяць 

та кія апе ра цыі, і на пі са на, што ў нас яны 

так са ма пра вод зяц ца, і што наш пра та кол 

вя дзен ня апе ра цыі не ад роз ні ва ец ца ад 

пры зна ных у све це.

Але я ўсё ж вы ра шы ла па спра ба ваць 

шчас ця за мя жой і па еха ла ў Маск ву (гэ та 

бы ла са мая да ступ ная клі ні ка для мя не). 

Там на кан суль та цыі мне агу чы лі кошт 

апе ра цыі — гэ та бы ла ца на ма ёй ква-

тэ ры. Мне ста ла не па са бе, і я ска за ла, 

што па ду маю. Вый шла на ка лі дор, дзе 

мя не ча каў муж... Ён ска заў, што ка лі я 

пры му та кое ра шэн не, то ён згод ны на 

про даж ква тэ ры.

Па га дзі ла ся на апе ра цыю. Мне ста лі 

пад ра бяз на рас каз ваць пра та кол ля чэн ня 

і ў тым лі ку ска за лі, што вы пі шуць на пя ты 

дзень. Апе ра цыя, паў та ру ся, скла да ная і 

вель мі траў ма тыч ная, і я ўжо та ды за су м-

ня ва ла ся, як гэ та я на пя ты дзень зма гу 

да ехаць да до му, у Мінск, хоць док тар і 

за пэў ні ваў мя не, што гэ та маг чы ма.

...У рэш це рэшт атры ма ла ся так, што 

апе ры ра ва ла ся я ўсё ж та кі ў Мін ску, і 

пас ля апе ра цыі ў мя не паў го да быў па-

 сцель ны рэ жым. З жа хам ду ма ла: як бы 

гэ та я еха ла да до му з Маск вы на пя ты 

дзень? Та му што пас ля той апе ра цыі пры 

кож ным глы бо кім уды ху ці чхан ні мае раз-

рэ за ныя рэ бры за скок ва лі ад но за дру-

гое, і гэ та бы ло вель мі ба лю ча...

І я зра зу ме ла, што гэ тым за меж ным 

дак та рам аб са лют на ўсё роў на, як вы 

ся бе бу дзе це ад чу ваць пас ля. Так, яны 

зро бяць сваю ра бо ту, і ка лі вы на леж-

ныя дзве га дзі ны пас ля апе ра цыі пра-

жы лі — зна чыць, апе ра цыя прай шла ўда-

ла. А як вы да лей бу дзе це пра хо дзіць 

рэ абі лі та цыю ў ся бе до ма, док та ра ўжо 

не хва люе... Ён дасць вам эпі крыз, і да-

лей вы ўсё роў на бу дзе це ля чыц ца до ма. 

Але на шы дак та ры пры гэ тым не бу дуць 

ве даць ні пра та ко ла, па якім вам ра бі лі 

апе ра цыю, ні та го, якія ле кі пры гэ тым 

вы ка рыс тоў ва лі ся. І гэ та мо жа не са мым 

леп шым чы нам ад біц ца на да лей шым хо-

дзе ля чэн ня...»

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.

Пісь мо ў рэ дак цыюПісь мо ў рэ дак цыю

ЧА МУ Я
АПЕ РЫ РА ВА ЛА СЯ Ў МІН СКУ

Сё ле та су праць ві ру са гры пу 

пла ну ец ца пры шча піць ка ля 

3,7 міль ё на бе ла ру саў. Кам па-

нія вак цы на цыі ў на шай кра і-

не па ча ла ся з каст рыч ні ка.

Ка му і дзе
вар та пры шчап ляц ца?

Атры маць бяс плат ную пры-

шчэп ку су праць гры пу мо гуць усе 

ах вот ныя ў па лі клі ні цы па мес цы 

жы хар ства. Аба вяз ко ва гэ та зра-

біць ме ды кі рэ ка мен ду юць так зва-

ным гру пам ры зы кі.

— Пад' ём за хва раль нас ці вост-

ры мі рэ спі ра тор ны мі за хвор ван-

ня мі, у тым лі ку і гры пам, у нас па-

чы на ец ца звы чай на на 40-м тыд ні 

бя гу ча га го да і за кан чва ец ца на 

20-м тыд ні на ступ на га го да — гэ та 

па ча так мая. Та му з 1 каст рыч ні ка 

мы па чы на ем ма са вую кам па нію 

вак цы на цыі су праць гры пу, — рас-

ка за 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. — Кам-

 па нія бу дзе пра во дзіц ца ў тых жа 

ме жах, што і ле тась — пры шча піць 

пла ну ец ца 40,5 % на сель ніц тва. 

Да груп вы со кай ры зы кі ад но сяц-

ца дзе ці ад 6 ме ся цаў, да рос лыя 

з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі, па-

жы лыя лю дзі ад 65 га доў, асо бы 

з іму на суп рэ сі яй (пры гне чан нем 

іму ні тэ ту з тых ці ін шых пры чын), 

ця жар ныя жан чы ны, а так са ма 

гру пы вы со кай ры зы кі за ра жэн ня 

гры пам — дзе ці ад 3 да 6 га доў, 

школь ні кі, ме ды цын скія ра бот ні кі, 

асо бы з уста ноў з круг ла су тач ным 

зна хо джан нем, ра бот ні кі сфе ры 

бы та во га аб слу гоў ван ня і ўста ноў 

аду ка цыі, ганд лю, гра мад ска га 

хар ча ван ня, транс пар ту, тыя, хто 

зна хо дзіц ца ў кан так це з асо ба мі

з іму на суп рэ сі яй і з дзець мі да 

6 ме ся цаў.

Бяс плат ная пры шчэп ка ро біц-

ца з вы ка ры стан нем трох ва лент-

най ра сій скай вак цы ны «Гры пол 

Плюс», якая ўжо за куп ле на ў да-

стат ко вай коль кас ці. Пры жа дан ні 

на плат най асно ве ро бяц ца пры-

шчэп кі трох ва лент ны мі вак цы на мі 

«Вак сіг рып» (Фран цыя), «Ін флю-

вак» (Ні дэр лан ды) і ча ты рох ва-

лент най «Вак сіг рып Тэт ра». Трох-

ва лент ныя вак цы ны каш ту юць

15—20 руб лёў, ча ты рох ва лент ная — 

25. Вы со ка спе цы фіч ны іму ні -

тэт фар мі ру ец ца праз 7—14 дзён 

пас ля пры шчэп кі і за хоў ва ец ца на 

пра ця гу 6—12 ме ся цаў.

Трох ва лент ная 
або ча ты рох ва лен тая?

Як рас ка за 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 ГРЫБ КО ВА, мі ну ла год ні 

се зон гры пу ў на шай кра і не пра-

 ця каў гэ так жа, як і ў ін шых кра і-

 нах еў ра пей ска га рэ гі ё на. У пер-

 шай яго па ло ве пе ра ва жаў ві рус 

А (H1N1), у дру гой па ло ве се зо на 

да мі на ва лі ві ру сы гру пы В.

— Мы ўсе пры звы ча і лі ся апа-

сац ца ві ру саў ты пу А, у той жа час 

ві ру сы гру пы В вель мі не бяс печ ныя 

для дзя цей і па жы лых лю дзей, — 

ад зна чы ла На тал ля Грыб ко ва.

— У мі ну лым се зо не вя лі кая част-

ка ўсклад нен няў бы ла аб умоў ле на 

ме на ві та ві ру са мі гру пы В. Яны па-

дзя ля юц ца на дзве лі ніі — Vіctorіa і 

Yamagata. І ка лі ра ней цыр ку ля ва-

лі ві ру сы ад ной з гэ тых лі ній, то з 

2003 го да мы на зі ра ем іх ад на ча-

со вае рас паў сю джан не. Ле тась у 

90 % вы пад каў мы вы яў ля лі ві ру сы 

лі ніі Yamagata. Але ў кан цы се зо на 

з'я віў ся зме не ны дрэй фа вы ва ры-

янт Vіctorіa, су праць яко га ў ча ла-

ве ка па куль ня ма іму ні тэ ту. Та му 

пры шчап ляц ца мэ та згод на кож ны 

год, і па жа да на, каб вак цы на бы-

ла ча ты рох ва лент ная. У ва ры янт 

сё лет няй ча ты рох ва лен тай вак цы-

ны ўне се ны шта мы гэ та га но ва га 

дрэй фа ва га ві ру са.

Ча му вар та 
пры шчап ляц ца 
па жы лым лю дзям 
і дзе цям?

— Грып — тое за хвор ван не, ад 

яко га не атры ма ец ца ад мах нуц ца. 

Ён вы клі кае не толь кі за хвор ван ні 

верх ніх і ніж ніх ды халь ных шля хоў, 

але і шмат лі кія ўсклад нен ні, якія 

асаб лі ва не бяс печ ныя ў ста лым 

уз рос це, — пад крэс ліў га лоў ны 

па за штат ны ін фек цы я ніст Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя, за-

гад чык ка фед ры ін фек цый ных 

хва роб Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ме ды цын ска га ўні вер сі-

тэ та Ігар КАР ПАЎ. — Най перш 

гэ та аб васт рэн ні ішэ міч най хва-

ро бы сэр ца, бран хі яль най астмы, 

хра ніч най аб струк тыў най хва ро бы 

лёг кіх, дэ кам пен са цыя цук ро ва га 

дыя бе ту. Жыць з гэ ты мі хва ро ба-

мі і без та го ня прос та, а ка лі та кі 

па цы ент за хва рэў на грып, да вя-

дзец ца пры маць сур' ёз ныя ме ры. 

Акра мя та го, у ста лых лю дзей, 

якія пе ра нес лі грып, з-за пе ры я ду 

вы му ша на га па сцель на га рэ жы-

му знач на зні жа юц ца іх фі зіч ныя 

маг чы мас ці.

У дзя цей так са ма грып час та не 

пра хо дзіць бяс след на і па вы ша ец-

ца ры зы ка ўсклад нен няў. Як рас ка-

заў да цэнт ка фед ры ін фек цый-

ных хва роб і дзі ця чых ін фек цый 

Бе ла рус кай ме ды цын скай ака-

дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 

Мі ка лай ГА ЛА БА РОДЗЬ КА, у дзі-

ця ці, якое пе ра нес ла грып, на шмат 

па вы ша ец ца ры зы ка за хва рэць на 

пнеў ма ко ка вую пнеў ма нію і атыт.

— Той над рыў ны ка шаль, які 

зда ра ец ца пад час гры пу, свед-

чыць, што ў тра хеі цал кам зні шча на 

эпі тэ лі яль ная вы сціл ка. На шы ды-

халь ныя шля хі пе ра ста юць вы кон-

ваць функ цыю бар' е ра і ад кры ты 

для роз ных ін фек цый, — рас ка заў 

Мі ка лай Га ла ба родзь ка.

Чым ля чыць?
Як ад зна чыў Ігар Кар паў, у Бе-

ла ру сі ёсць два срод кі, якія пры-

зна ча юц ца пры ля чэн ні ад гры пу. 

Гэ та асель та мі вір і за на мі вір. Ёсць і 

ай чын ны іх ана лаг — флюс топ. Да 

та кой тэ ра піі аба вяз ко ва вар та да-

да ваць час тае піц цё, пры вы со кай 

тэм пе ра ту ры — га рач ка па ні жаль-

ныя срод кі.

— Са мае час тае пы тан не, якое 

за да юць пра грып, — «Што ра біць, 

каб не пры шчап ляц ца і не за хва-

рэць?». Ня ма та кіх срод каў! На-

род ныя ме та ды на кшталт час на ку, 

а так са ма іму на ма ду лю ю чая тэ ра-

пія не з'яў ля юц ца су праць гры поз-

 нымі. Та му вак цы на цыя — па куль 

са мы на дзей ны сро дак.

Як зма га юц ца з ім 
за мя жой?

У не ка то рых кра і нах пры шчэп-

ку ад гры пу мож на на быць пас ля 

пры быц ця ў аэ ра порт. У ЗША яна 

пра да ец ца ў не ка то рых ма га зі нах 

і каш туе ка ля 20 до ла раў. Вак цы-

на цыя там лі чыц ца эфек тыў ным і 

бяс печ ным срод кам.

Больш шы ро ка пра во дзіць яе 

ў Бе ла ру сі бы ло вы ра ша на пас ля 

пан дэ міі гры пу 2009—2010 га доў. 

І апош нім ча сам яна ахоп лі вае 

40 % на сель ніц тва. Ле тась гэ та да-

 зво лі ла, па вод ле ін фар ма цыі Іны

Ка ра бан, па пя рэ дзіць 135 ты сяч 

вы пад каў гры пу, у тым лі ку больш 

за 16 ты сяч ус клад не ных фор маў. 

Та кой коль кас ці пры шчэп ле ных 

да стат ко ва, каб сфар мі ра ваць ка-

лек тыў ны іму ні тэт па гры пу.

— Грып не з'яў ля ец ца на столь-

кі за раз най ін фек цы яй, як ад зёр 

ці дыф тэ рыя, — тлу ма чыць Мі ка-

лай Га ла ба родзь ка. — Ка лі адзін 

хво ры на ад зёр за ра жае 15—20 

кан такт ных асоб, то хво ры на 

грып — 1—3 ча ла век. Та му, ка лі 

для фар мі ра ван ня ка лек тыў на га 

іму ні тэ ту су праць ад ру не аб ход на 

95 % пры шчэп ле на га на сель ніц-

тва, дыф тэ рыі — 85 %, то па гры пе 

гэ та ліч ба скла дае 30—70 %. Мы 

па куль спы ні лі ся на ліч бе ў 40 %, і 

гэ та дае свой эфект.

Але на КРА ВЕЦ.

КА ЛІ ЧА КАЦЬ ГРЫП?
У кра і не па ча ла ся ма са вая вак цы на цыя

На слы хуНа слы ху

У бу ду чым тут пла ну ец ца 

ар га ні за ваць ура ла гіч нае, 

хі рур гіч нае, тэ ра пеў тыч-

нае між ра ён ныя ад дзя-

лен ні для Свіс лац ка га, 

Бе рас та віц ка га, Зэ львен-

ска га, Мас тоў ска га ра ё-

наў. З уво дам у экс плу а-

та цыю но ва га кор пу са за-

вер шыц ца фар мі ра ван не 

ме ды цын ска га цэнт ра для 

жы ха роў Ваў ка выс ка га і 

су сед ніх з ім ра ё наў.

Аб гэ тым за явіў пад час 

ад крыц ця ля чэб на га кор пу-

са стар шы ня Гро дзен ска га 

аб лас но га вы ка наў ча га ка-

мі тэ та Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ. 

Ён вы ка заў па дзя ку ўсім, хто 

па спры яў уво ду важ на га ля чэб-

на га аб' ек та, дзе бу дуць спа-

лу чац ца вы со ка тэх на ла гіч ныя 

ме та ды ля чэн ня і кам форт.

Га лоў ны ўрач Ваў ка выс-

кай ра ён най баль ні цы Але на 

Грыц ке віч пра вя ла эк скур сію 

па ля чэб ным кор пу се, дзе 

раз ме шча ны пры ём нае, ды-

яг нас тыч нае, тэ ра пеў тыч нае, 

траў ма та ла гіч нае, не ўра ла-

гіч нае і кар дыя ла гіч нае ад-

дзя лен ні. Асаб лі вае зна чэн не 

тут на да юць апе ра цый на му 

бло ку, ад дзя лен ням рэ ані ма-

цыі і анес тэ зі я ло гіі.

На аб ста ля ван не для хі рур-

гіч на га ад дзя лен ня (у тым лі ку 

рэнт ге на ла гіч ныя і нар коз на-

ды халь ныя апа ра ты, апа рат 

уль тра гу ка вой ды яг нос ты кі) 

Мі ніс тэр ствам ахо вы зда-

роўя на кі ра ва на два міль ё ны

руб лёў, міль ён вы дзе ле ны 

з аб лас но га бюд жэ ту. Ра ён-

ныя ўла ды па кла па ці лі ся аб 

на быц ці арг тэх ні кі і мэб лі для 

ме ды цын ска га аб' ек та.

Но выя кар пу сы ўзве дзе ны 

не па да лё ку ад ста рой баль ні-

цы, дзе ў свой час мес ціў ся па-

гра ніч ны атрад. Ка лі яму знай-

шлі ін шае мес ца, ва ен ны га ра-

док ад да лі пад ля чэб ны аб' ект. 

Але з ця гам ча су на груз ка на 

ад дзя лен ні ўзрас ла і з'я ві ла ся 

не аб ход насць бу даў ніц тва но-

вай баль ні цы, якая б ад па вя да-

ла су час на му ме ды цын ска му 

аб слу гоў ван ню, а так са ма са-

ні тар ным і су праць па жар ным 

нор мам. Та кім чы нам пры са-

дзей ні чан ні аб лас ных ула даў 

бы ло пры ня та ра шэн не па бу-

да ваць но вы ля чэб ны кор пус 

на 260 мес цаў.

— На ле та бу дзем зда ваць 

у экс плу а та цыю Аст ра вец-

кую цэнт раль ную ра ён ную 

баль ні цу, якая так са ма бу дзе 

мець між рэ гі я наль нае зна-

чэн не, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Краў цоў. — У зо ну аб слу гоў-

ван ня тра пяць усе паў ноч ныя 

ра ё ны Гро дзен скай воб лас ці, 

а так са ма не ка то рыя ра ё ны 

Мін шчы ны.

Раз віц це між рэ гі я наль ных 

цэнт раў — адзін з важ ных рэ-

гі ё наў у ака зан ні ме ды цын скіх 

па слуг. Та кая лі нія за да дзе на 

і кі раў ніц твам га лі ны.

— Мі ніс тэр ства іні цы і руе 

раз віц це між рэ гі я наль ных 

цэнт раў. Гэ та дасць маг чы-

масць кан цэнт ра ваць вы со ка-

пра фе сій ныя кад ры і вы со ка-

тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не, 

аказ ваць да па мо гу боль ша му 

ко лу на сель ніц тва, — пад крэс-

ліў мі ністр ахо вы зда роўя 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ле-

рый МА ЛА ШКА. — Акра мя 

эка на міч най мэ та згод нас ці,

ёсць шэ раг ін шых плю  соў.

Па цы ен там не прый дзец ца 

ез дзіць да лё ка, яны змо гуць 

атры маць ме ды цын скую да-

па мо гу на мес цы.

У ад мі ніст ра цыі ра ён най 

баль ні цы спа дзя юц ца, што 

но вая ўста но ва да зво ліць за-

тры маць на ра бо чым мес цы 

ма ла дых спе цы я ліс таў, якія 

пры яз джа юць сю ды па на кі-

ра ван ні. З уво дам но ва га кор-

пу са бу дзе ство ра на 42 но выя 

ра бо чыя мес цы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ме ды цын скі цэнтр 
для на ва кол ля

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

У Ваў ка выс ку 
ад кры лі но вы ля чэб ны кор пус, 

дзе бу дуць аб слу гоў вац ца 
жы ха ры і су сед ніх ра ё наў


