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Вост рыя кі шэч ныя ін фек цыі та му так і на зы ва-
юц ца, што вост ра ата ку юць страў ні ка ва-кі шач ны 
тракт, ку ды тра піў ней кі ін фек цый ны агент. Аген-
таў гэ тых не ве ра год ная коль касць. Свет гус та на-
се ле ны мік ра ар га ніз ма мі, якіх мы не ба чым, але 
яны ёсць! Той, хто не жа дае ўсве дам ляць гэ та, 
ста но віц ца іх ах вя рай. Сё ле та бы ло за фік са ва на 
звыш 6,5 ты ся чы та кіх фак таў. І, зра зу ме ла, гэ та 
не ўсе вы пад кі, па коль кі ў боль шас ці па доб ных 
сі ту а цый хво рым не па тра бу ец ца спе цы яль ная 
ме ды цын ская да па мо га.

Спе цы я ліс ты ка жуць, што са мае важ нае — не 
да пус ціць ма са вых за ра жэн няў у тых жа дзі ця чых 
ка лек ты вах, азда раў лен чых лет-
ні ках і г.д., што бы вае звя за на з 
ужы ван нем ня якас ных пра дук таў 
хар ча ван ня і ва ды. Сё ле та та кіх 
ус пы шак не бы ло. Са мае важ-
нае, што па ві нен мець на ўва зе 
кож ны з нас — мы са мі ад каз ва-
ем за тое, што спа жы ва ем. Гэ та 
яшчэ на зы ва ец ца пра фі лак ты кай на аса біс тым 
уз роў ні. Які мі б жорст кі мі ні бы лі для ганд лю ме-
ры па ка ран ня за па ру шэн не пра ві лаў рэа лі за цыі 
пра дук таў (а гэ та до сыць вя лі кія штра фы), па-
куп нік не па ві нен губ ляць піль насць. На ўмыс на 
ні хто ні ко га тру ціць не хо ча, ад нак цал кам рас-
слаб ляц ца не вар та ў лю бым вы пад ку, па коль кі 
ні хто не ад мя няў ча ла ве чы фак тар. Ха дзіць па 
пра дук то вым ад дзе ле вар та з усве дам лен нем 
важ нас ці спра вы — пры гля да ю чы ся да ўся го, на 
чым спы ня ец ца вы бар. Умо вы за хоў ван ня і тэр мін 
пры дат нас ці па він ны хва ля ваць нас на ват больш, 
чым тое, на коль кі смач най ака жац ца па куп ка. 
Ка лі вы за ўва жы лі ней кае па ру шэн не, не аб ход на 
звяр нуць ува гу ад мі ніст ра цыі ўста но вы. Ад нак 
ка лі па ру шэн ні но сяць сіс тэм ны ха рак тар, скар гі 
трэ ба на кі роў ваць у Мі ніс тэр ства ганд лю.

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-
роўя рэ ка мен дуе пры трым лі вац ца 
не ка то рых пра ві лаў:

1Чыс ці ня. Пад час га та ван ня 
ежы заў сё ды чыс ты мі па-

він ны быць ру кі, ра бо чыя па-
верх ні, аб ста ля ван не, по суд.

2Раз дзя лен не сы ро га і 
пры га та ва на га. Каб мік-

ра ар га ніз мы з сы ро га мя са, 
ры бы, ма ла ка не тра пі лі ў 
га то выя пра дук ты, іх трэ ба 
асоб на га та ваць і за хоў ваць 
у за кры тым по су дзе.

3Тэр міч ная апра цоў ка. Ма лоч-
ныя і мяс ныя пра дук ты па він ны 

пад вяр гац ца тэр міч най апра цоў цы, 
што цал кам зні шчае або іс тот на змян-
шае коль касць мік ро баў.

4Умо вы за ха ван ня. Пры га та ва ныя стра вы 
(асаб лі ва мяс ныя, а так са ма са ла ты з ма я нэ-

зам/смя та най) мо гуць за хоў вац ца пры тэм пе ра ту-
ры не вы шэй за +5 гра ду саў. Не аб ход на ўліч ваць, 
што ха ла дзіль нае аб ста ля ван не (як у ганд лё вых 
за лах, так і до ма) не так эфек тыў на спраў ля ец-
ца са сва ёй за да чай, ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўзні ма ец ца вы шэй за 30 гра ду саў.

5Ужы ван не на дзей ных пра дук таў і ва ды. Нель-
га на бы ваць пра дук ты «з зям лі» (сты хій на га 

ганд лю) і піць не бу ты ля ва ную і не га та ва ную ва-
ду.

— Шпі та лі за цый, звя за ных з вост ры мі кі шэч-
ны мі ін фек цы я мі, у ста лі цы у апош нія га ды ўсё 
менш, — тлу ма чыць на мес нік га лоў на га ўра ча 
па ля чэб най ра бо це Мін скай га рад ской клі ніч-
най ін фек цый най баль ні цы Свя та слаў ВЕЛЬ-
ГІН. — Най час цей су стра ка юц ца гаст ра эн тэ ры-
ты, звя за ныя з па ру шэн нем за хоў ван ня, пра ві лаў 
чыс ці ні пад час га та ван ня. Дзе ці, а сле дам за імі 

і да рос лыя ня рэд ка па ку ту юць ад ві рус ных гаст-
ра эн тэ ры таў — ро та ві рус най ін фек цыі. Фік су ец ца 
на пра ця гу го да не каль кі вы пад каў ба ту ліз му, што 
звя за на з ужы ван нем ня пра віль на пры га та ва ных 
мяс ных, грыб ных, рыб ных кан сер ваў.

Па вод ле слоў за гад чы ка су праць э пі дэ міч на-
га ад дзя лен ня 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 Дзміт-
рыя ГА ЛО ЦІ КА, ка лі пад час вост ра га кі шэч на га 
за хвор ван ня хво ра га не па ко іць не толь кі моц ная 
дыя рэя, але і вы со кая тэм пе ра ту ра з ва ні та мі, 
не аб ход на звяр нуц ца да ўра ча. Іна чай мож на 
стаць у вы ні ку нось бі там бак тэ рыі ды зен тэ рыі. У 

вы пад ках «лёг кіх атру чэн няў» рэ-
ка мен ду ец ца мець у хат ніх ап тэч-
ках ні фу рак са зід, цып раф лак са-
цын, а так са ма эн тэ ра сар бен ты 
кштал ту смек ты і ак ты ва ва на га 
вуг лю. Пад час дыя рэі не аб ход на 
так са ма спа жы ваць вя лі кую коль-
касць ва ды. Мож на пры мя няць і 

са ля выя су ме сі, якія ў су хім вы гля дзе пра да юц ца 
ў ап тэ ках (нор ма гід рон у па раш ку).

ПА РА ДЫ АД ЖЫЦ ЦЯ
�Не ўжы вай це сы рыя яй кі — ні ку ры ныя, ні 

пе ра пя лі ныя. Гэ та не толь кі не ка рыс на, але і не-
бяс печ на, па коль кі па кі дае ры зы ку за хвор ван-
ня на саль ма не лёз. Яй кі трэ ба доб ра сма жыць 
і ва рыць.
�Прак ты ка свед чыць, што атру чэн ні пад час 

тых жа вяс ко вых вя сел ляў ле там зда ра юц ца не 
па ві не гра мад ска га хар ча ван ня, а па ві не кла-
пат лі вых гас па дынь, якія на ма га юц ца кар міць 
гас цей стра ва мі, пры га та ва ны мі на не каль кі дзён 
на пе рад.

�Ка лі вы — ама тар га то вых і паў га то вых вы ра-
баў ку лі на рыі, то аба вяз ко ва са чы це за тэр мі на мі 
рэа лі за цыі та кой пра дук цыі і аба вяз ко ва пры мя-
няй це са мую пра цяг лую тэр міч ную апра цоў ку, 
якая ка лі не цал кам вы ні шчае хва ро ба твор ныя 
мік ро бы, то знач на зні жае іх коль касць, што ро-
біць пра дукт бяс печ ным.
�На ват са мая сур' ёз ная тэр міч ная апра цоў ка 

не зро біць дзі чы ну бяс печ най, ка лі яна за ра жа на, 
ска жам, тры хі не ла мі. Тут па трэ бен толь кі ве тэ-
ры нар ны агляд.
�У гра мад скіх мес цах ле пей ка рыс тац ца вад-

кім мы лам — так бы мо віць, ад на ра зо ва га вы ка-
ры стан ня. Мы ла шмат ра зо ва га ка ры стан ня (цвёр-
дае) са мо па са бе збі рае не ка то рыя бак тэ рыі.
�Пад трым лі вай це чыс ці ню не толь кі на ўзроў-

ні, ска жам, ку хон на га ста ла, а на огул — ва ўсёй 
кух ні, на ўсіх па верх нях.

�

Гэ та, вя до ма, пра ма ця рын скае ма ла ко. 
І вель мі важ на пра віль на на ла дзіць груд-
ное карм лен не ў пер шыя дні пас ля на ра-
джэн ня. Май це на ўва зе не каль кі важ ных 
фак таў.

1. Лю бая ма ту ля, не за леж на ад спо са бу 
з'яў лен ня дзі ця ці на свет, здоль на вы-

кар міць дзі ця.

2. Вель мі важ ны мі з'яў ля юц ца час тыя і нач-
ныя карм лен ні. Стрэс, боль, рас строй-

ства ма ці бла кі руе адзін з важ ных гар мо наў, 
які пе ра шка джае ад то ку ма ла ка.

Па вод ле слоў ва ле о ла га 23-й га рад ской 
дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска Але ны ГАР-
НІЦ КАЙ, у пер шыя дні пас ля ро даў (або яшчэ 
пад час ця жар нас ці) у мам вы пра цоў ва ец ца 
ма ло зі ва — кан цэнт рат іму наг ла бу лі наў, якія 
з'яў ля юц ца «пры шчэп кай» ад мно гіх ін фек цый, 
а таксама рэ чы ваў, якія да па ма га юць за ся лен-
ню кі шэч ні ка доб рай мік ра фло рай, яшчэ бял ку, 
ві та мі ну А, со ляў. Не вя лі кай коль кас ці гэ та га 
ма ло зі ва дзі ця ці аб са лют на да стат ко ва.
�Шэ раг ра дзіль ных да моў пад трым лі вае 

10 прын цы паў на ту раль на га карм лен ня, рас-
пра ца ва ных ААН/ЮНІ СЕФ. Гэ та важ на для 
на ладж ван ня лак та цыі з пер шай га дзі ны. У 
та кіх рад да мах мож на па пра сіць пер са нал да-
па маг чы пры клас ці дзі ця да гру дзей пас ля ро-
даў. Вель мі важ на зна хо дзіц ца з дзі цём ра зам, 
кар міць яго не аб ме жа ва на час та і пра цяг ла.

�Ка лі ў ра дзіль най за ле пры кла дан ня не 
бы ло, мож на пра сіць пер са нал не да корм-
лі ваць су мес сю і да па маг чы пры клас ці да 
гру дзей у мак сі маль на ка рот кі тэр мін пас ля 
ро даў. Гэ та ва ша дзі ця, і ва ша пра ва — чым і 
як яго кар міць. Ка лі ў шта це ня ма спе цы я ліс-
та па на ту раль ным карм лен ні, мож на пра сіць 
да па мо гі ў мед сяст ры дзі ця ча га ад дзя лен ня 
або аку шэр кі — яны ўсе ў вы шэй зга да ных 
рад да мах аба вя за ны на ву чыць ма ла дую ма-
ці пры кла дан ню ма ло га да гру дзей.
�Пры боль шас ці пла на вых ке са ра вых ся-

чэн няў пер шае пры кла дан не да гру дзей так-
са ма маг чы мае. Гэ та ро біц ца ад ра зу пас ля на-
ра джэн ня ў апе ра цый най. Акра мя та го, су час-
ныя ме та ды пра вя дзен ня апе ра цыі да зва ля юць 
ска ра ціць час зна хо джан ня ма мы ў ад дзя лен ні 
ін тэн сіў най тэ ра піі, і праз 12 га дзін яе ўжо мож на 
пе ра вес ці ў пас ля ро да вае ад дзя лен не. Важ на, 
каб ма лое ў гэ ты час не да корм лі ва лі.
�Боль пад час пры кла дан ня — сіг нал аб 

тым, што вы ня пра віль на гэ та зра бі лі. Ка лі 
дзі ця смак та ла сос ку, яно бу дзе «з'яз джаць» 

на са сок, а гэ та і пры чы няе боль і дрэн на 
спус тош вае гру дзі. Дзі ця, на корм ле нае су-
мес сю ці на по енае ва дой, не возь ме гру дзі, 
а бу дзе спаць. А гэ та дрэн на для сты му ля цыі 
гру дзей, пры бы ван ня ма ла ка, пры во дзіць да 
хва ра ві та га на гру бан ня гру дзей.
�Ка лі дзі ця на ра дзі ла ся аслаб ле ным, 

не мо жа смак таць і су мес нае зна хо джан не 
не маг чы мае, не аб ход на на ву чыц ца сцэдж-
вац ца, а пас ля пе ра да ваць ма ла ко ма ло му 
ў дзі ця чае ад дзя лен не, каб яго кар мі лі гэ тым 
ма ла ком. Тут спат рэ біц ца апа рат для ад-
смокт ван ня ма ла ка і рэ гу ляр ныя, кож ныя 2-3 
га дзі ны, сцэдж ван ні гру дзей, у тым лі ку ноч-
чу. Гэ та да зво ліць пад тры маць лак та цыю.

ЯК ПРЫ КЛАД ВАЦЬ
Звы чай на кан суль тан ты па на ту раль ным 

карм лен ні па каз ва юць, як пры клас ці дзі ця 
ў лю бой по зе — ле жа чы, се дзя чы, сто я чы, 
абы толь кі і ма ме, і не маў ля ці бы ло зруч на. 
Мож на па ву чыц ца і са мой.

Не аб ход на зруч на раз мяс ціц ца на ней кі 
пра цяг лы час. Ма лое лепш па кі нуць у ад ным 
пад гуз ні ку. Кан такт «ску ра да ску ры» вель-
мі важ ны для лак та цыі, бо дае ма ту лі вы бух 
гар мо наў лак та цыі.

Раз мяс ці це дзі ця так, каб яго жы во цік быў 
па ра лель ны ва ша му це лу. Но сік (не рот!) 
дзі ця ці па ві нен гля дзець на са сок. Пад га-
лоў ку за вя дзі це ру ку і да ча кай це ся, па куль 

ма лое шы ро ка ад крые ро цік. Ка-
лі яно за ду ма ла ся, пра вя дзі це 
паль цам па яго губ ках. Як толь-
кі ма лое шы ро ка ад кры ла ро цік, 
пад штурх ні це ру кой яго га ла ву да 
гру дзей (а не са мі це лам ру хай-
це ся да яго). Са сок, ка лі са скліз-
не з верх няй гу бы і пад ня бен ня, 
ака жац ца глы бо ка ў ро це. Ка лі 
ж са сок бу дзе раз ме шча ны на 
ўзроў ні ро та, дзі ця не за хо піць 
гру дзі глы бо ка і пра віль на.

Ня пра віль нае пры кла дан не 
пры во дзіць да ўзнік нен ня трэ-
шчын на са сках. Ля чыць іх бес-
сэн соў на, ка лі не па пра віць пры-

кла дан не і не па зба віц ца со сак і да кор му 
з бу тэль кі. За ля чыць трэ шчы ны да па ма гае 
па вет ра і са мо ма ла ко. Трэ ба як ма га даў жэй 
ха дзіць з ад кры ты мі гру дзя мі і пас ля карм-
лен ня па кі даць на са сках не каль кі кро пель 
ма ла ка. Па між карм лен ня мі не аб ход на ка-
рыс тац ца крэ ма мі з ла на лі нам. Змы ваць іх 
не трэ ба. Ні ў якім ра зе нель га ка рыс тац ца 
зя лён кай.

Каб спра віц ца з пры то кам ма ла ка, трэ ба 
час та і ак тыў на кар міць ма лое. Пры не аб ход-
нас ці — сцэдж вац ца, але толь кі да па чуц ця 
па лёг кі, каб ма ло му бы ло пра сцей узяць не 
над та шчыль ныя гру дзі. Нель га сцэдж вац ца 
пас ля карм лен ня да апош няй кроп лі — гэ та 
пры вя дзе да праз мер най лак та цыі, рас ця жак 
і за стою ма ла ка.

Дзі ця па він на смак таць столь кі, коль кі яму 
за хо чац ца. Ка лі ж вам не аб ход на зра біць 
паў зу, да кра ні це ся паль цам да язы ка дзі ця ці, 
і яно пе ра ста не смак таць. Ка лі ма ма са ма 
ад бі рае гру дзі, дзі ця мо жа за шча міць са сок, 
а гэ та пры вя дзе да з'яў лен ня трэ шчын.

Ліст у рэ дак цыюЛіст у рэ дак цыю  ��

МЕ ДЫ КАМ МЫ ДА ВЯ РА ЕМ 
НІ МНО ГА НІ МА ЛА — ЖЫЦ ЦЁ

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА 
ДЛЯ ЎСІХ ЦЯ ЖАР НЫХ

У жа но чай кан суль та цыі пад-
час па ста ноў кі на ўлік усім жан-
чы нам пра па ну ец ца тэс ці ра-
ван не на ВІЧ. Яно пра во дзіц ца 
двой чы — у пер шым і апош нім 
тры мест рах ця жар нас ці, па коль кі 
з мо ман ту ін фі цы ра ван ня на пра-
ця гу 3-6 ме ся цаў ча ла век мо жа 
за ста вац ца ВІЧ-ад моў ным.

ПРА ФІ ЛАК ТЫ КА ДЛЯ 
ВІЧ-СТА НОЎ ЧЫХ ЖАН ЧЫН
�Пры ём ан ты рэ тра ві рус ных 

прэ па ра таў.
�Аб сле да ван не на ві рус ную 

на груз ку пе рад ро да мі. Ка лі яна 
вы со кая, жан чы не пра па ну ец ца 
ке са ра ва ся чэн не.
�Пе ра ход на за мя шчаль нае 

груд ное карм лен не (да 1 го да 

ма лоч ная су месь пра па ну ец ца 
бяс плат на).
�Ан ты рэ тра ві рус ная тэ ра пія 

для но ва на ро джа на га.
Сё ле та звыш 100 жан чын з ВІЧ 

вы ра шы лі стаць ма ці. Не маў лят 
та кіх ма туль двой чы на пра ця гу 
пер ша га го да жыц ця аб сле ду юць 
на на яў насць ан ты це лаў да ВІЧ. 
Ад нак кан чат ко ва ВІЧ-ста тус вы-
зна ча ец ца праз 1,5 го да. Ста ноў-
чы ста тус азна чае дыс пан сер нае 
на зі ран не на пра ця гу ўся го жыц-
ця. У дзі ця чых па лі клі ні ках дзя цей 
на зі ра юць ура чы-ін фек цы я ніс ты 
або ўра чы-пе ды ят ры су мес на са 
спе цы я ліс та мі кан суль тацый на-
дыс пан сер ных ка бі не таў. У Мін-
ску — на ба зе га рад ской дзі ця чай 
ін фек цый най баль ні цы, а ў аб лас-
цях ёсць аб лас ныя ка бі не ты, у якіх 

дзя цей кан суль ту юць двой чы ў 
год. Функ цы я нуе ў мін скай дзі ця-
чай ін фек цый най і ка бі нет комп-
лекс на га ака зан ня па слуг сем' ям, 
якіх за кра нуў ВІЧ. Тут пра цу юць 
ура чы — ін фек цы я ніст, пе ды ятр, 
псі хо лаг і пе да гог-дэ фек то лаг.

У Мін ску пра жы вае 25 ВІЧ-па-
зі тыў ных дзя цей. Толь кі трое з іх 
жы вуць у поў ных сем' ях, 6 — у 
дзі ця чых да мах, 4 — у апя кун скіх 
сем' ях. Не каль кі ча ла век зна хо-
дзяц ца ў сем' ях пры ём ных, ас-
тат нія пра жы ва юць у ня поў ных, 
з ма ту ля мі. Вя до ма, дзе ці, што 
пра жы ва юць не ў дзі ця чых да-
мах, на вед ва юць звы чай ныя па-
лі клі ні кі, сад кі, шко лы. Апы тан ні 
па каз ва юць, што да лё ка не ўсе 
да рос лыя та ле рант на ста вяц ца 
на ват да са мой ве ра год нас ці.

— Для на ва коль ных у бы та-
вых умо вах ВІЧ-па зі тыў ны да рос-
лы або дзі ця не ўяў ля юць ні я кай 
па гро зы, — тлу ма чыць за гад чы-
ца ад дзя лен ня Мін скай га рад-
ской дзі ця чай ін фек цый най 
баль ні цы Га лі на ЛА ПІЦ КАЯ. 
— Пад бы та вы мі ўмо ва мі вар та 
ра зу мець ка ры стан не агуль ным 
по су дам, руч ні ка мі, па сцель най 
бя ліз най, ван най, пры бі раль-
няй... Ві рус іму на дэ фі цы ту вель-
мі ня ўстой лі вы ў на ва коль ным 
ася род дзі. Ён ад чу валь ны да ўсіх 
дэз ын фі ку ю чых срод каў, у тым 
лі ку да ту а лет на га мы ла.

Ка лі ж ВІЧ-ста ноў чае дзі ця 
атры ма ла траў му, па ра ні ла ся, то і 
тут не трэ ба хва ля вац ца, па коль кі 
прын цы пы ака зан ня мед да па мо гі 
ў та кіх вы пад ках ад ноль ка выя для 

ўсіх. Эле мен тар ныя гі гі е ніч ныя нор-
мы вы трым лі ва юц ца ў да чы нен ні 
да лю бо га па цы ен та. Спе цы фіч ных 
мер не па тра бу ец ца. З дру го га бо-
ку, мы ма ты ву ем баць коў на тое, 
каб яны ўсё ж та кі па ве дам ля лі 
хоць бы та му ж кі раў ні ку сад ка ці 
шко лы аб асаб лі вас цях зда роўя 
свай го дзі ця ці. Што на зы ва ец ца, 
на ўся кі вы па дак. А кож ны ра бот нік 
цу доў на ве дае пра ад каз насць за 
рас паў сюдж ван не кан фі дэн цы яль-
най ін фар ма цыі. Між тым, прак ты-
ка па каз вае, што на шы лю дзі вель-
мі апа са юц ца ўцеч кі ін фар ма цыі і 
ні хто доб ра ах вот на па куль не ад-
кры ва ец ца. Гэ та азна чае, што мы 
па він ны больш га ва рыць аб гэ тай 
праб ле ме, раз бу раць жы ву чыя стэ-
рэа ты пы, за ма ца ва ныя ў на шым 
гра мад стве.

Мне 84 га ды. Цяж кае жыц цё пра жы ла, 
зве да ла го ра на поў ні цу. Бы ла вай на, 
бы ла кан ту зія. А по тым з ру ін па ды ма лі 
кра і ну.
Я ўсё ўме ла ра біць — хоць з ка сой, хоць з 

плу гам, хоць з пі лой ці ся ке рай. Лёг ка за пра га ла 
ва ла, што ў вёс цы маг лі ра біць толь кі два муж чы-
ны, год пра ца ва ла на птуш ні ку, по тым — на ця-
лят ні ку, дзе «за тры ма ла ся» аж но да пен сіі, хоць 
пра ца бы ла не з лёг кіх, бо ўсё ра бі лі ўруч ную. 
Але я ста ра ла ся, кла па ці ла ся пра ця ля так, бы ла 
ад ной з леп шых пра цаў ніц у сва ім кал га се.

А до ма бы ла сям'я, чац вё ра дзя цей. Са шко-
лы, а паз ней і з Бе ла рус кай сель гас ака дэ міі да 
нас з му жам Мі ха і лам (ён быў ін ва лі дам вай ны 
дру гой гру пы) не ад ной чы пры хо дзі лі па дзя кі за 
іх вы ха ван не...

Час ім чыць. Па ха ва ла я му жа, раз ля це лі ся з 
род на га гняз да дзе ці. Усе доб ра пра цу юць, па да-
ры лі мне ўну каў, праў ну каў. Ад но дрэн на: га ды 
бя руць сваё, хва рэю. У ся рэ дзі не кра са ві ка пад-
ско чыў ціск, пад ня ла ся тэм пе ра ту ра, да вя ло ся 
двой чы вы клі каць «хут кую» да па мо гу.

Па зва ні ла і ў Круп кі ся рэд няй да чцэ. Яны з зя-
цем тут жа пры еха лі, уга ва ры лі па жыць у іх. Так 
я тра пі ла ў ра ён ную баль ні цу.

Не ча ка ла, што да ста ро га ча ла ве ка, ды яшчэ з 
ін шай воб лас ці, ме ды кі пра явяць столь кі кло па ту 
і спа га ды. Аб сле да ва лі мя не, зра бі лі пры зна чэн ні. 
І, ві даць жа, пра віль на, ка лі праз не каль кі дзён, 
дзя ку ю чы за гад чы кам тэ ра пеў тыч на га і хі рур гіч-
на га ад дзя лен няў Вік та ру Ген ры ха ві чу Ма лі ноў-
ска му і Ге на дзю Аляк санд ра ві чу Паў лю ке ві чу, 
кар ды ё ла гу Ва ле рыю Мі хай ла ві чу Ар лоў ска му і 
хі рур гу Анд рэю Пят ро ві чу Краў чан ку, мне ста ла 
знач на ляг чэй.

Уме лыя ру кі і доб рыя сэр цы і ў мед сяст ры чак 
Тац ця ны Ула дзі мі ра ўны Ге ра сі мен кі, Ла ры сы Іва-
наў ны Кру пень, Іры ны Ула дзі мі ра ўны Ка зак, Га лі-
ны Ва сіль еў ны Рэўт... Чу лыя і руп лі выя ў баль ні цы 
са ні та рач кі, па важ лі выя бу фет чы цы. А ўсе ра зам 
яны ства ра юць ат мас фе ру, у якой па цы ен ты па-
праў ля юц ца хут чэй. Мне цяж ка па да браць сло вы, 
каб вы ка заць ім удзяч насць!

Ця пер я до ма, у Го рац кім ра ё не. Ад куль і ха-
чу да слаць са мыя шчы рыя па жа дан ні зда роўя, 
даб ра бы ту і ўдзяч ных па цы ен таў усім сва ім вы-
ра та валь ні кам.

Тац ця на Фё да раў на КАР НА У ХА ВА,
ве тэ ран пра цы,

п. Ле ні на Го рац ка га ра ё на

�

Жыц цё з ВІЧЖыц цё з ВІЧ  ��

ДЗЕ ЦІ БЫВАЮЦЬ «СТА НОЎ ЧЫЯ»
З мо ман ту рэ гіст ра цыі ВІЧ-ін фек цыі ў Бе ла ру сі ад ВІЧ-ін-
фі цы ра ва ных ма ці на ра дзі ла ся 2 621 дзі ця. Ды яг наз «ВІЧ-
ін фек цыя» — у 239 дзя цей, на ро джа ных ад ВІЧ-па зі тыў ных 
ма ці (13 з іх па мер лі). Уся го ў кра і не — 255 дзя цей з ВІЧ 
ад 0 да 15 га доў. Асноў ная коль касць атры ма ла ві рус ад 
ма ці (ас тат нія за ра зі лі ся ты мі ж шля ха мі, што і да рос-
лыя). Сён ня ўся го 2 пра цэн там не маў лят вы стаў ля ец ца 
па зі тыў ны ды яг наз. Аб умоў ле на гэ та тым, што не ка то рыя 
жан чы ны не ста но вяц ца на ўлік па ця жар нас ці, а зна чыць, 
не пра хо дзяць тэст на ВІЧ і не да лу ча юц ца да не аб ход ных 
пра фі лак тыч ных ме ра пры ем стваў.

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 
апуб лі ка ва ла што га до вы збор нік да ных «Су-
свет ная ста тыс ты ка ахо вы зда роўя 2014», 
дзе прад стаў ле ны ана ліз вы ка нан ня кра і на-
мі мэт раз віц ця ты ся ча год дзя і гла баль ных 
па каз чы каў у га лі не зда роўя, у якім да дзе на 
вы со кая ацэн ка сіс тэ ме ахо вы зда роўя Бе-
ла ру сі.

Да мэ таў раз віц ця ты ся ча год дзя ад но сіц ца 
ў тым лі ку і ба раць ба з ВІЧ/СНІ Дам.

За да ча №1. Спы ніць да 2015 го да рас паў-
сюдж ван не ВІЧ/СНІ Ду і па клас ці па ча так ска-
ра чэн ню за хва раль нас ці.

Па ся рэд не га да вых тэм пах зні жэн ня рас-
паў сю джа нас ці ВІЧ/СНІ Ду ў 2001-2012 гг. Бе ла-
русь зай мае ся род дзяр жаў СНД 2-е мес ца.

За да ча №2. Да 2010 го да за бяс пе чыць до ступ 
да ля чэн ня для ўсіх, хто ў гэ тым мае па трэ бу.

Бе ла русь ся род кра ін СНД лі дзі руе па па каз-
чы ку ахоп лі ван ня ан ты рэ тра ві рус най тэ ра пі яй.
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ВЫ ДАТ НЫЯ ВЫ НІ КІ

Вы ра шы ла на пі саць, бо пра-
маў чаць не ма гу. Ад ра зу пры-
зна ю ся: гіс то рыя, пра якую ха чу 
рас ка заць, за кра ну ла мя не і ма іх 
род ных, та му пра шу пра ба чэн ня 
за маг чы мыя эмо цыі.

Ня даў на ў на шай сям'і на да ры ла ся 
ра дас ная па дзея: пля мен ні ца на ра дзі-
ла пер ша га сы ноч ка. Ад бы ло ся гэ та 
ў ад ным ста ліч ным рад до ме. Дзя куй 
Бо гу, ро ды прай шлі нар маль на. Пас ля 
яе з ма лым змяс ці лі ў па ла ту, дзе бы ло 
яшчэ ча ты ры па ра дзі хі і трое не маў лят. 
Мо жа це са бе ўя віць, як «ве се ла» бы-
ло ма мач кам! Ім бы кры ху ад па чыць, 
на брац ца сіл — ды 
дзе там: ад но ма-
лое толь кі сці хае, 
дру гое па чы нае... 
І так круг лыя су-
ткі. Муж пля мен ні-
цы ха цеў апла ціць 
асоб ную па ла ту, 
але і там усё за ня-
та, і там па двое. 
Вось што ха чу 
ска заць: ра дас на, 
вя до ма, за кра і ну: 
па вы ша ец ца на ра джаль насць. Але, ма-
быць, іс ну юць не да пра цоў кі, ка лі мы не 
мо жам ства рыць на шым жан чы нам ад-
па вед ных умоў для ад наў лен ня пас ля 
ро даў. Яны ж — ад не да сы пан ня, ад 
па ста ян на га дзі ця ча га пла чу — ледзь 
тры ма юц ца на на гах!.. Лі чу, ка лі ча ла-
век вы каз вае жа дан не апла ціць зна-
хо джан не ў плат най па ла це і ака зан не 
ней кіх ме ды цын скіх па слуг, яму трэ ба 
даць та кую маг чы масць.

Мы сваю су па кой ва лі: маў ляў, цяс-
но та — не кры во та. Дый су сед кі па 
па ла це мо гуць штось ці ад на ад ной 
пад ка заць, у не чым да па маг чы...

Хлоп чык жа, як на тое, не ўзяў гру-
дзі — а ма ла ко пры бы ва ла. Жан чы-
ны, якія су ты ка лі ся з та кой праб ле май, 
ве да юць: трэ ба сцэдж вац ца, а інакш 
быць хва ро бе. На ша ж ма ла дая яшчэ, 
ня во пыт ная. Ну ні як у яе не атрым лі-
ва ец ца — гру дзі на лі лі ся, раз ба ле лі ся. 
Пля мен ні ца рас хва ля ва ла ся — ма лы, 
ад чуў шы яе на строй, так са ма за кап-
ры зіў. Як на мой ро зум, хто па ві нен 
быў да па маг чы, на ву чыць? Ма ці і свяк-
роў ка, ба бу лі — з ра дас цю б! Ды хто 
іх у рад дом пус ціць? Без умоў на, уся 
на дзея на мед пер са нал. Ды дзе там! 
«У мя не вунь коль кі па лат! Я па ка за-
ла як, а да лей — са ма», — пра мо ві ла 
мед сяст ра, ка лі дзяў чы на звяр ну ла ся 
па да па мо гу. Яна зноў па ча ла ня ўме ла 
сцэдж вац ца... На трэ ція су ткі пас ля ро-
даў яна ўжо не ад чу ва ла ні гру дзей, ні 
рук. Не вы тры ма ла свяк роў, па еха ла ў 
рад дом. Ду ма ла, па про сіць, мо жа, хто 

хоць за гро шы на ву чыць, пад ка жа... 
Зноў не. Пры еха ла да до му, па тэ ле-
фа на ва ла за гад чы цы ад дзя лен ня. Не 
ве даю, як раз маў ля ла з ура чом свяк-
роў, але не ста ну яе за гэ та асу джаць 
— яна пра сі ла хоць не чым да па маг чы 
ня вест цы. Дый на огул, на ка го та ды, 
ка лі не на ме ды каў, спа дзя вац ца, зна-
хо дзя чы ся ў баль ні цы?

За гад чы ца прый шла ў па ла ту, па-
ці ка ві ла ся: «Чыя ма ма скар дзі ла ся?». 
По тым па гля дзе ла на пля мен ні цу і яе 
гру дзі і, кі нуў шы: «ні чо га страш на га», 
пай шла. Мед сяст ра ж вы дзе лі ла яшчэ 
па ру хві лін свай го «каш тоў на га» ча су, 
не каль кі ра зоў «жмяк нуў шы» гру дзі 

дзяў чы ны. Усё — 
на зва рот ад рэ а-
га ва лі. Ас тат ні 
пер са нал між са-
бой: «Яна прос та 
ля ну ец ца...» Ні чо-
га са бе ля ну ец ца 
— на цер ла гру дзі, 
мож на ска заць, да 
ма за лёў!

Абу рэн ню не 
бы ло мя жы. Але 
што абу рац ца? На-

пе ра дзе ноч — трэ ба ж неш та ра біць. 
І тут ад на жан чы на, у якой ня даў на 
так са ма дач ка на ра дзі ла, пад ка за ла: 
ёсць у ап тэ ках ма ла ка ад со сы; яны, 
праў да, да ра га ва тыя, але ж эфек тыў-
ныя! А пас ля яшчэ вы свет лі ла ся, што 
ў яе ёсць зна ё мая мед сяст ра ме на ві та 
ў гэ тым рад до ме. Ёй па тэ ле фа на ва лі, 
па пра сі лі, каб яна па ды шла да пля-
мен ні цы, да па маг ла. Тая не ад мо ві ла 
(мы ўсе ёй за гэ та вель мі ўдзяч ныя) 
— па ка за ла, як пра віль на ма сі ра ваць 
гру дзі і сцэдж ваць ма ла ко. А ўжо ве-
ча рам мы пры вез лі ма ла ка ад сос. Трэ-
ба ска заць, ён і са праў ды да па мог 
ма ла дой ма ме...

Вось тут у мя не ўзнік ла пы тан не: 
ча го ча каў пер са нал ад дзя лен ня — 
па куль не ра за ўец ца мас тыт? Ня ўжо 
ні ўрач, ні тая мед сяст ра не ве да лі 
пра ма ла ка ад сос? А ка лі ве да лі, дык 
ча му не па ра і лі? Ра зу мею, мне ска-
жуць: «Гэ та для вас род ны ча ла век, 
а для іх яна — ад на з па то ку. Гэ та іх 
што дзён ная пра ца, якая, да та го ж, 
ніз ка аплач ва ец ца». Згод на. І ўсё ж 
пе ра ка на на: на ват на ніз ка аплат най 
пра цы не абы яка вы ча ла век не да зво-
ліць са бе та ко га стаў лен ня да сва ёй 
спра вы, ды яшчэ ка лі гэ та ты чыц ца 
зда роўя ка го-не будзь! Тым больш — і 
гэ та мы ўсе цу доў на ве да ем — хво рыя 
і іх род ныя заў сё ды га то вы ад дзя чыць 
док та ру, і так бы ло спа кон ве ку. Не, я 
ні ў якім ра зе не апраўд ваю ха ба ры і 
па бо ры, але та кое жыц цё...

Воль га КУ ЛІН КО ВІЧ, г. Мінск.

Ра дас на, вя до ма, за кра і ну: 
па вы ша ец ца на ра джаль насць. 
Але, ма быць, іс ну юць 
не да пра цоў кі, ка лі мы не 
мо жам ства рыць на шым 
жан чы нам ад па вед ных умоў 
для ад наў лен ня пас ля ро даў.

ІДЭА ЛЬНАЯ ЕЖА 
ДЛЯ НЕ МАЎ ЛЯТ

Дзя куй!Дзя куй!  ��

ДАК ТА РЫ, МЕД СЁСТ РЫ 
І ЎСЕ ЯНЫ РА ЗАМ...

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

А СА ЛА ЦІК 
СВЕ ЖЫ?

Уз бу джаль ні кі шэ ра гу 
ін фек цый так са ма 
лю бяць цёп лы час го да.

Матэрыялы старонкі падрыхтава Святлана БАРЫСЕНКА. 

Як тры маць зуб ную 
шчот ку? Коль кі 
па сты бу дзе 
да стат ко ва? Гэ та 
ўсё важ на, але не 
мен шае зна чэн не 
мае і ўка ра нен не 
ў дзя цей са мой 
звыч кі чыс ціць 
зуб кі двой чы на 
дзень. Па лі клі ні кі 
пра вод зяць з гэ тай 
мэ тай спе цы яль ныя 
май стар-кла сы.

Карысныя звычкіКарысныя звычкі  ��


