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— Люд мi ла Iва наў на, у ва шай 

па лi клi нi цы ёсць вы яз ная бры-

га да, якая ро бiць пры шчэп кi ад 

гры пу ў дзi ця чых сад ках. Для 

Мiн ска гэ та ня час тая з'я ва...

— Так, ця гам не каль кiх апош нiх 

га доў мы ро бiм та кiя пры шчэп кi ў 

дзi ця чых да школь ных уста но вах 

у зо не аб слу гоў ван ня на шай па-

лi клi нi кi. Пры ня лi та кое ра шэн не, 

каб аб лег чыць баць кам гэ ту пра-

цэ ду ру: зда ро вых дзя цей не трэ ба 

вес цi ў па лi клi нi ку ў се зон пад'ёму 

за хва раль нас цi. Пры жа дан нi 

баць кi пры сут нi ча юць на вак цы на-

цыi — мы iх за га дзя па пя рэдж ва-

ем. I яны, да рэ чы, так са ма мо гуць 

пры шча пiц ца.

У пер шыя га ды ра бо ты вы яз-

ной бры га ды бы ло больш ад моў: 

хтось цi не ха цеў, пры гля даў ся, 

хтось цi ка заў, што сам прый дзе ў 

па лi клi нi ку. Ця пер час цей ад да юць 

пе ра ва гу на шай бры га дзе. Але ў 

баць коў па-ра ней ша му ёсць вы-

бар: мож на са ма стой на прый сцi ў 

па лi клi нi ку, мож на да ве рыц ца на-

шай бры га дзе.

Пе рад тым як пра во дзiць вак-

цы на цыю, мы атрым лi ва ем пiсь-

мо вы да звол у баць коў, у якiм тлу-

ма чыц ца, што гэ та за пры шчэп ка, 

якiя мо гуць быць рэ ак цыi i ча му 

iх не трэ ба ба яц ца, указ ва ец ца 

вы твор ца вак цы ны. Так са ма мы 

вы свят ля ем, цi ёсць алер гiя на прэ-

па ра ты, якiя ўва хо дзяць у склад 

вак цы ны. Як пра вi ла, гэ та ку ры ны 

бя лок. А так са ма вы ву ча ем ме ды-

цын скую да ку мен та цыю дзi ця цi з 

па лi клi нi кi. Ка лi алер гii ня ма, дзi ця 

агля дае док тар i мед сяст ра ро бiць 

пры шчэп ку. У нас ма юц ца ўсе не-

аб ход ныя прэ па ра ты для ака зан ня 

не ад клад най ме ды цын скай да па-

мо гi, ка лi ў ма ло га рап там уз нiк не 

ўсклад нен не. Але та кiх вы пад каў, 

на шчас це, нi ра зу не бы ло.

— Якiм ка тэ го ры ям дзя цей 

мож на ра бiць пры шчэп ку ад 

гры пу?

— Усiм дзе цям па чы на ю чы з 

шас цi ме ся цаў, пры ад сут нас цi 

су праць па ка зан няў, а гэ та, у пры-

ват нас цi, алер гiя на ку ры ны бя лок i 

iн шыя кам па не нты вак цы ны. Таму 

пры шчап ляць мож на дзя цей да 

трох га доў, якiя зна хо дзяц ца до ма, 

ма лых, што на вед ва юць дзi ця чы 

са док i, ка неш не, школь нi каў, па-

коль кi яны ма юць шмат кан так таў. 

Мы прый шлi да вы сно вы, што па-

вiн на быць iму нi за ва на не менш за 

40 % школь нi каў i столь кi ж дзе так 

у дзi ця чых да школь ных уста но вах. 

Ка лi мы да сяг нём гэ тых лiч баў, то 

бу дзе ство ра ны пэў ны ка лек тыў ны 

iму нi тэт. Да ка за на (i з гэ тым па-

га джа ец ца ў тым лi ку Су свет ная 

ар га нi за цыя ахо вы зда роўя), што 

вак цы на ва ныя дзе цi менш хва рэ-

юць на се зон ныя рэ спi ра тор ныя 

iн фек цыi. Акра мя та го, у нас не 

бы ло вы пад каў гры пу ся род вак-

цы на ва ных дзя цей.

— Хто аба вяз ко ва па вi нен 

атры маць пры шчэп ку?

— Дзе цi ад трох га доў, якiя ма-

юць скла да ныя хра нiч ныя за хвор-

ван нi. У пер шую чар гу ста ра ем ся 

пры шчап ляць тых, хто па ку туе на 

сар дэч на-са су дзiс тыя i за хвор-

ван нi ор га наў ды хан ня, хва ро бы 

мо ча па ла вой сiс тэ мы. Гэ та тая 

ка тэ го рыя дзя цей, якая ры зы куе 

атры маць цяж кiя ўсклад нен нi пас-

ля пе ра не се на га гры пу.

Зра зу ме ла, што поў на га ахо пу 

мы не да сяг нём: у ка гось цi ма юц ца 

су праць па ка зан нi, хтось цi ад маў-

ля ец ца, бо дзi ця най больш ча су 

пра во дзiць до ма i не на вед вае 

ар га нi за ва ныя дзi ця чыя ка лек ты-

вы. Баць кi ма юць на гэ та пра ва, 

бо вак цы на цыя — спра ва ўсё ж 

доб ра ах вот ная. Але ка лi бу дзе 

пры шчэп ле на боль шасць хра нiч-

на хво рых i ка ля 40 % ас тат нiх 

дзя цей, мы бу дзем мець доб рую 

iмун ную пра слой ку, што да зво лiць 

па збег нуць, як i бы ло ў апош нiя 

га ды, iс тот на га пад' ёму за хва раль-

нас цi i эпi дэ мii, а так са ма цяж кiх 

ус клад нен няў у гру пе ры зы кi.

— Маг чы ма, з-за рас паў сюдж-

ван ня ка ра на вi рус най iн фек цыi 

баць кi ста лi менш ад маў ляц ца 

ад пры шчэ пак су праць гры пу?

— Мы ча ка лi сё ле та ак тыў нас-

цi з бо ку баць коў, i пры шчэп ка-

вая кам па нiя па ча ла ся ра ней — 

з 15 ве рас ня. Па куль вя лi ка га 

ажы я та жу мы не на зi ра ем. Вак-

цы ну юц ца тыя, хто i ра ней ра бiў 

гэ тыя пры шчэп кi. Мно гiя баць кi 

па га джа юц ца, каб дзi ця ў сад ку 

пры шча пi ла на ша вы яз ная бры-

га да. У шко лах так са ма ро бяць 

пры шчэп кi. Там пра цу юць свае 

мед сёст ры, але па пя рэд не для 

агля ду пры хо дзiць урач. Да рэ чы, 

пас ля на шых вы ез даў у пе да га-

гiч ныя ка лек ты вы пры хiль нi каў 

вак цы на цыi ся род вы ха валь нi каў 

i на стаў нi каў ста ла больш, яны ўсе 

ак тыў на пры шчап ля юц ца. Ёсць i 

тыя, хто ўпер шы ню вы ра шыў пры-

шча пiц ца сё ле та.

На мi ну лым тыд нi мы зра бi лi 

270 пры шчэ пак. Пры гэ тым бы ло 

за пла на ва на 347, але дзе цi пры-

хва рэ лi, бу дзем iх вак цы на ваць, 

ка лi яны па пра вяц ца. Та му ка лi 

баць кi вы ра шы лi зра бiць ма ло му 

пры шчэп ку, я ра i ла б не ма ру-

дзiць, бо дзе цi па чы на юць хва рэць 

на вi рус ныя iн фек цыi. Як пра вi ла, 

пад' ём на зi ра ец ца ўжо ў ве рас нi — 

усе вяр та юц ца ў ка лек ты вы пас ля 

лет ня га ад па чын ку, аб мень ва юц-

ца мiк ра фло рай, i за хва раль насць 

рас це.

Гэ так жа, як i ле тась, сё ле та мы 

вы ка рыс тоў ва ем ра сiй скую вак-

цы ну «Гры пол плюс». Але гэ та не 

зна чыць, што яе ан ты ген ны склад 

ад ноль ка вы — ён што год мя ня-

ец ца. Вак цы на па-ра ней ша му су-

праць гры пу А i В, але са мi шта мы 

ак ту а лi за ва ныя.

— Да во дзi ла ся чуць, што ра-

сiй ская вак цы на мае на ват пэў-

ныя пе ра ва гi...

— Яна мае больш нiз кую вi рус-

ную на груз ку за кошт та го, што 

ў мен шай коль кас цi ўтрым лi вае 

анты  ге ны. У скла дзе вак цы ны 

ёсць iму на ма ду ля тар — по лi ак-

сi до нiй. Гэ та па ра лель ная ўскос-

ная пра фi лак ты ка iн шых вi рус ных 

iн фек цый. Вак цы на вы клi кае мi-

нi маль ную коль касць па боч ных 

рэ ак цый. Яна ад но сiц ца да суб-

адзiн ка вых вак цын — там ня ма 

нi жы вых вi ру саў, нi iх аба ло нак, 

а толь кi ан ты ге ны. А рэ ак цыi на 

ан ты ген, як пра вi ла, не бы вае. 

I за хва рэць на грып ад гэ тай вак-

цы ны не маг чы ма.

— Кож на му вар та пры-

трым лi вац ца пра вiл са цы-

яль на га дыс тан цы я на ван ня 

ў гра мад скiх мес цах i iн шых 

мес цах ма са ва га збi ран ня 

лю дзей, вы ка рыс тоў ваць 

ад на ра зо выя цi шмат ра-

зо выя мас кi, ад на ра зо выя 

паль чат кi. Не вар та да кра-

нац ца ня мы ты мi ру ка мi да 

тва ру ва чэй, слi зiс тых i iн-

шых участ каў це ла. Рэ ка-

мен ду ец ца час цей мыць ру кi 

з мы лам, пры ад сут нас цi та-

кой маг чы мас цi — вы ка рыс-

тоў ваць ан ты сеп тык, у тым 

лi ку iн ды вi ду аль ныя са нi-

тай зе ры. Без не аб ход нас цi 

не вар та на вед ваць мес цы 

з вя лi кай коль кас цю лю-

дзей, — на гад вае асноў ныя 

пра вi лы за гад чык ад дзе ла 

гi гi е ны Мiнск ага аб лас но га 

цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло-

гii i гра мад ска га зда роўя 

Ка ця ры на СУ ХА ВЕР.

Свае па тра ба ван нi 
да на ву чаль ных 
уста ноў

— У кож най уста но ве 

аду ка цыi, а так са ма на тэ-

ры та ры яль ным уз роў нi па-

вiн ны быць рас пра ца ва ны 

пла ны ар га нi за цый ных i 

са нi тар на-пра фi лак тыч ных 

ме ра пры ем стваў для пра-

фi лак ты кi ўзнiк нен ня i рас-
паў сюдж ван ня COVID-19 з 

без умоў ным iх вы ка нан нем. 

Па ме ры змя нен ня эпi дэ мi я-

ла гiч най сi ту а цыi ў рэ гi ё нах 

пры не аб ход нас цi ён ка рэк-

цi ру ец ца, — ад зна чае су раз-

моў нi ца.

Ся род мер, якiя пе ра-

лiч вае спе цы я лiст, — па-

ве лi чэн не ча су па мiж па-

чат кам i за кан чэн нем змен 

i пе ра пын каў, пе ра ход на 

двух змен ны рэ жым пры ад-

на змен ным аду ка цый ным 

пра цэ се, ар га нi за цыя хар ча-

ван ня ў ста ло вых па мак сi-

маль на раз' яд на ным гра фi-

ку, не да пу шчэн не сумесна га 

вы ка ры стан ня раз дзя валь-

няў пры спар тыў ных i тан-

ца валь ных за лах ты мi, хто 

скон чыў за ня ткi, i ты мi, хто 

прый шоў на iх. Так са ма ва 

ўста но вах аду ка цыi па вiн ны 

быць ар га нi за ва ны «пра-

пуск ныя фiль тры» для ра-

бот нi каў, кант роль для ўва-

хо ду ў па мяш кан нi асоб, якiя 

не з'яў ля юц ца ра бот нi ка мi 

цi на ву чэн ца мi, на яў насць 

рас пра ца ва ных ал га рыт-

маў дзе ян няў пры вы яў лен-

нi iн фек цыi COVID-19 цi ВРI 

у ра бот нi каў, на ву чэн цаў цi 

чле наў iх сем' яў.

Ка ця ры на Су ха вер звяр-

ну ла ўва гу, што для аб' ек таў 

ганд лю, гра мад ска га хар ча-

ван ня, бы та во га аб слу гоў-

ван ня, уста ноў аду ка цыi 

пра ду гле джа на ад мi нiст ра-

цый ная ад каз насць за не-

вы ка нан не па тра ба ван няў 

за ка на даў ства ў га лi не за-

бес пя чэн ня са нi тар на-эпi-

дэ мi я ла гiч на га даб ра бы ту. 

На ўва хо дзе ў та кiя аб' ек ты 

па вiн на мец ца iн фар ма цыя 

для на вед валь нi каў, у тым 

лi ку аб за ха ван нi дыс тан цыi 

ў 1-1,5 мет ра пры ча кан нi 

раз лi ку на ка сах цi вод пус-

ку та ва ру.

У та кiх уста но вах па вiн-

ны быць уста ноў ле ны да за-

та ры з ан ты сеп ты кам для 

на вед валь нi каў, па вя лi ча-

на час та та пра вет ры ван ня 

па мяш кан няў, пры бi ран ня 

i дэз ын фек цыi ру чак, по-

руч няў, iн вен тар ных кар зiн, 

дзвя рэй i клю чоў ад iн ды вi-

ду аль ных ка мер за хоў ван ня 

i iн шых па верх няў. Ар га нi за-

цыi па вiн ны мець не аб ход-

ны за пас iн ды вi ду аль ных 

срод каў ахо вы, у тым лi ку 

ма сак i паль ча так. Пад час 

да стаў кi та ва раў пра даў-

цам-экс пе ды та рам рэ ка-

мен ду ец ца пра ца ваць у 

ад на ра зо вых паль чат ках з 

аба вяз ко вым вы ка ры стан-

нем ма сак, а так са ма мець 

маг чы масць апра цоў кi рук 

ан ты сеп ты кам.

Пры з'яў лен нi сiмп то маў 

рэ спi ра тор на га за хвор ван-

ня (па вы шэн не тэм пе ра ту ры 

це ла, ка шаль, за дыш ка, на-

смарк) за хоў вай це да маш-

нюю са ма iза ля цыю, па збя-

гай це кан так таў з чле на мi 

сям'i, вы клi кай це ўра ча.

«Ка лi вы ра шы лi 
пры шча пiць дзi ця ад гры пу, 

не трэ ба ма ру дзiць»
Пе ды ятр рас ка за ла аб сё лет няй кам па нii вак цы на цыi

МАС КI I ПАЛЬ ЧАТ КI 
ЗНОЎ 

ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА НА СIЦЬ
Вы ка рыс тоў вай це 
мас ку пра вiль на!

1. Апра цуй це ру кi ан-

ты сеп тыч ным срод кам 

або вы мый це з мы лам.

2. Утрым лi ва ю чы мас-

ку за за вяз кi або гум кi, 

ушчыль ную пад ня сi це да 

тва ру бе лым бо кам унутр 

i за фiк суй це за вяз ка мi 

(гум ка мi) у ста но вi шчы, 

ка лi цал кам пры кры та 

нiж няя част ка тва ру — 

i рот, i нос.

3. На дай це па трэб ную 

фор му гнут кай па лос цы 

(на са во му за цiс ку), за бяс-

печ ва ю чы шчыль нае пры-

ля ган не мас кi да тва ру.

4. Знi мi це мас ку, тры-

ма ю чы яе за за вяз кi (гум-

ку), не да кра на ю чы ся да 

пя рэд няй част кi мас кi.

5. Па кла дзi це зня тую 

мас ку ў па кет, за крый-

це, вы кiнь це ў кан тэй нер 

для ад хо даў (смец це вае 

вяд ро).

6. Вы мый це ру кi з мы-

лам цi апра цуй це ан ты-

сеп тыч ным срод кам.

З 
15 ве рас ня ў кра i не па ча ла ся вак цы на цыя су праць се-

зон на га гры пу. Дзе цi гэ та за хвор ван не, у ад роз нен не 

ад COVID-19, мо гуць пе ра но сiць вель мi цяж ка. Та му ў 

не ка то рых вы пад ках ура чы рэ ка мен ду юць баць кам нi ў якiм ра-

зе не ад маў ляц ца ад пры шчэп кi. Якiх дзя цей вар та пры шча пiць 

аба вяз ко ва, цi ахоў вае «гры поз ная» вак цы на ад iн шых се зон-

ных хва роб i ча му лепш пры шча пiц ца прос та ў дзi ця чым сад ку 

цi шко ле, рас ка за ла за гад чык 3-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 

3-й га рад ской дзi ця чай клi нiч най па лi клi нi кi Мiн ска Люд мi ла 

КIП ЦЭ ВIЧ.

За хва раль насць на 

COVID-19 па сту по ва 

па вя лiч ва ец ца. Ужо 

не каль кi дзён за пар 

у кра i не рэ гiст ру ец ца 

больш чым 300 но вых 

вы пад каў кож ныя сут-

кi. У су вя зi з гэ тым эпi-

дэ мi ё ла гi за клi ка юць 

усiх вяр нуц ца да вы-

ка нан ня пра вiл аса бiс-

тай i гра мад скай пра-

фi лак ты кi.


