
10 кастрычніка 2019 г. ТЭМА ДНЯ 13

— Гэ тыя лю дзі ба яц ца пай сці ў 

ма га зін па пра дук ты. Страш на, што 

не так да дуць гро шы на ка се, не так 

па гля дзяць... Ці са мі зро бяць неш та 

та кое, што вы дасць іх ды яг наз. Яны 

не ба яц ца свай го рас строй ства. Ім 

страш на жыць у со цы у ме, які па збя-

гае і дзесь ці на ват па гар джае імі. 

Але яны не ві на ва тыя — праб ле ма 

ў са мім гра мад стве, — лі чыць прак-

ты ку ю чы ўрач-псі хі ятр і рэ жы сёр 

да ку мен таль на га філь ма «Жыц-

цё з ды яг на зам «F20» Кан стан цін 

РУ НЕЦ.

За дум ва ю чы свой фільм, ён ха-

цеў па ка заць лю дзей, якія ма юць 

аб ме жа ван ні і асаб лі вас ці, на прык-

лад, па-ін ша му за па мі на юць, але 

па-ра ней ша му за ста юц ца асо ба мі 

са сва і мі жа дан ня мі, пе ра жы ван-

ня мі і як ні хто ма юць па трэ бу ў 

кло па це.

...Во ва за кан чваў ву чы лі шча і 

ад на ча со ва пра ца ваў са ні та рам на 

хут кай да па мо зе, ка лі пас ля са ма-

губ ства сва ёй дзяў чы ны атры маў 

ды яг наз «шы за фрэ нія».

— У мо мант аб васт рэн ня хва ро-

бы я па ста ян на на пі ваў ся і трап ляў 

у ста цы я нар, — рас каз вае ён. — 

По тым вы ра шыў не піць. Ця пер 

ужо тры га ды не ўжы ваю ал ка голь 

і не трап ляю ў РНПЦ.

Баць ка Ула дзі мі ра — урач. Але 

хва ро ба сы на вы клі ка ла страх і 

раз губ ле насць.

— У мя не бы ла дум ка, што ўсё 

скон ча на. Я ні чо га не мог зра біць 

для рэ абі лі та цыі сы на, яго па ста-

ян на шпі та лі за ва лі, — рас каз вае 

муж чы на. — Мы на ват ха це лі ад-

даць Во ву ў ін тэр нат. І ка лі аб мяр-

коў ва лі гэ та на ся мей ным са ве це, 

ма лод шае дзі ця, якое вель мі пры-

вя за на да яго, за пла ка ла. У той 

мо мант мы зра зу ме лі, што ні ко лі 

гэ та га не зро бім, і за бра лі да ку-

мен ты. Мы сям'я і па він ны спра віц-

ца з гэ тай бя дой. Па сту по ва ста лі 

пры хо дзіць да па мя ці. Сын ужо 

не каль кі га доў не мае па трэ бы ў 

ста цы я на ры. Я ра да ваў ся, ка лі яго 

пе ра вя лі ў ва лан цё ры. Ён вель мі 

лю біць кла па ціц ца пра ін шых, усім 

імк нец ца да па маг чы. У яго з'я ві лі ся 

сяб ры і доб рая кам па нія.

— Не ка то рыя зна ка мі тыя лю дзі 

так са ма хва рэ лі на шы за фрэ нію, 

але гэ та не пе ра шко дзі ла ім ства-

рыць свае шэ дэў ры, — ка жа Ва-

ло дзя. — На ват ка лі ты за хва рэў, 

жыц цё пра цяг ва ец ца.

...27-га до вы Анд рэй упэў не ны, 

што з шы за фрэ ні яй ён на ра дзіў ся.

— Дзі вац твы з'я ві лі ся ў мя не ў 

тры га ды. Ма ці ка за ла, што гэ та 

аў тызм. А ка лі я вы рас, атры маў 

ды яг наз «F20». Я стаю на ўлі ку 

ў га рад скім дыс пан се ры, але ў 

ста цы я на ры не ля жаў ні ра зу, — 

рас каз вае хло пец.

Анд рэй ня дрэн на ву чыў ся ў ста-

рэй шых кла сах (праў да, на ву чан не 

бы ло на до мнае) і на ват па спя хо ва 

здаў рэ пе ты цый нае тэс ці ра ван не, 

але не стаў па сту паць. Скон чыў 

кур сы ды зай ну і ця пер пра цуе па 

гэ тай спе цы яль нас ці. Лю дзі з та кім 

ды яг на зам мо гуць пра ца ваць, але 

не ўсе най маль ні кі ах вот на пры-

ма юць іх.

— Я атрым лі ваю пен сію па 

стра це кар міль ца (у Анд рэя за гі-

ну ла ма ма, ён жы ве з баць кам. — 

«Зв».) у 246 руб лёў. Трэ ба быць 

гу ру эка но міі, каб на яе пра жыць, 

мне да во дзі ла ся вес ці хат нюю бух-

гал тэ рыю, і да лё ка не кож ны дзень 

я мог неш та на быць. Та му я вель мі 

ха цеў пра ца ваць. У ад ной фір ме за 

15 дзён мне за пла ці лі ўся го 10 руб-

лёў. За раз ужо чац вёр ты ме сяц 

пра цую ў ін шай кам па ніі, — рас-

каз вае хло пец.

... 22-га до вая Ве ра за хва рэ ла 

ча ты ры га ды та му, ка лі па мер лі 

дзя ду ля і ба бу ля. Та ды яна ву чы-

ла ся ў ганд лё вым ка ле джы. Ця-

пер дзяў чы на жы ве з ма май. Яна 

скон чы ла кур сы ку ха ра і кан ды-

та ра, але па куль ні дзе не пра цуе. 

У пра ек це Бе ла рус ка га Чыр во на га 

Кры жа «Ад кры ты дом», які аб' яд-

ноў вае лю дзей з та кі мі ж праб ле-

ма мі, Ве ра па ча ла спя ваць, хоць 

му зыч ную аду ка цыю атры ма ла 

яшчэ ў дзя цін стве, — ву чы ла ся ў 

му зыч най шко ле.

— Хва ро ба ад се я ла вы пад ко-

вых лю дзей, — ка жа дзяў чы на. — 

По бач за ста лі ся толь кі са праўд ныя 

сяб ры.

Усе гэ тыя ма ла дыя лю дзі ста лі 

ге ро я мі філь ма «Жыц цё з ды яг на-

зам «F20». Ён быў прад стаў ле ны 

на пя рэ дад ні Су свет на га дня псі-

хіч на га зда роўя, які ад зна ча ец ца 

сён ня. Кар ці на пры ме ўдзел у кон-

курс ных пра гра мах Кан ска га кі-

на фес ты ва лю, Бер лі на ле і ін шых 

між на род ных фо ру мах.

— Ка ля 1 % лю дзей у Бе ла-

ру сі, гэ так жа як і ва ўсім све це, 

хва рэ юць на шы за фрэ нію. Пры 

гэ тым яны мо гуць на ват не мець 

гру пы ін ва лід нас ці і пра ца ваць. 

Ка неш не, пі ла та ваць са ма лёт 

ці кі ра ваць пад вод най лод кай 

яны не здо ле юць, але на ват 

ура чом-ста тыс ты кам мо гуць 

быць, — ка жа ды рэк тар РНПЦ 

псі хіч на га зда роўя Аляк сандр 

СТАР ЦАЎ. — Толь кі да лё ка не 

ўсе най маль ні кі га то вы пры няць 

іх на ра бо ту.

Ка ля 40—60 % лю дзей хоць 

ад ной чы ў жыц ці ма юць па трэ-

бу ў псі хі ят рыч най да па мо зе. 

РНПЦ псі хіч на га зда роўя з'яў-

ля ец ца най буй ней шай у Еў ро-

пе псі хі ят рыч най клі ні кай. Яна 

раз лі ча на на 1600 па цы ен таў. 

Ад мет на, што за апош нія 20 га-

доў у кра і не коль касць лож каў у 

псі хі ят рыч ных ста цы я на рах ска-

ра ці ла ся ўдвая — гэ та звя за на 

са з'яў лен нем но вых прэ па ра таў 

і ме то дык ля чэн ня.

Але на КРА ВЕЦ.

Па ка за на на ват 
ця жар ным і хво рым 
на ан ка ло гію

...Рэнт ге на ла ба рант 39-й па лі клі ні кі Іта 

Ра сад ка пры шчап ля ец ца што год і пры зна ец-

ца, што не хва рэе ўжо шмат га доў не толь кі 

на грып, але і на ін шыя рэ спі ра тор ныя ін-

фек цыі. Яна пе рад ае мед сяст ры за клю чэн не 

ўра ча аб тым, што прай шла агляд, і вы зва-

ляе ад адзен ня пля чо для ўко лу.

— Ле тась у на шай па лі клі ні цы вак цы я на-

ва лі 98 % мед ра бот ні каў. Не каль кі ча ла век 

бы лі на баль ніч ным і прос та не па спе лі. Пры-

шчэп ку ра біць ні хто не ад маў ля ец ца — хто ж, 

ка лі не мы, па ка жа прык лад сва ім па цы ен-

там? — тлу ма чыць Воль га Ес ман чык, якой 

ле тась, па яе пры знан ні, да вя ло ся зра біць 

пры шчэп ку на ват на ка ме ру — пад час зды-

мак тэ ле сю жэ та для ад на го з тэ ле ка на лаў.

24-га до вая Ла да пры шчап ля ец ца так са ма 

кож ную во сень апош нія ча ты ры га ды.

— Па ча ла вак цы я на вац ца яшчэ ва ўні вер-

сі тэ це, по тым на ват ця жар ная ра бі ла пры-

шчэп ку. Ця пер пры шчап ля ем ся ўсёй сям'-

ёй — і муж, і дзі ця. Дзя ку ю чы гэ та му ні хто 

не хва рэе на грып, — ка жа жан чы на.

Да рэ чы, дзе ці ад шас ці ме ся цаў да трох 

га доў, ця жар ныя жан чы ны, ста лыя лю дзі, 

асо бы, якія ма юць цяж кія хра ніч ныя за хвор-

ван ні ды халь най, сар дэч на-са су дзіс тай і эн-

да крын най сіс тэм, ува хо дзяць у гру пу ры зы кі 

і пры шчап ля юц ца аба вяз ко ва.

— Лю дзі з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі пас-

ля пе ра не се на га гры пу мо гуць атры маць шэ-

раг ус клад нен няў. З бо ку ды халь най сіс тэ мы 

гэ та пнеў ма ніі і бран хі ты, сіс тэ мы кро ва за-

бес пя чэн ня — за па лен не сар дэч най мыш цы 

(мі я кар ды ты), у хво рых з ішэ міч най хва ро бай 

сэр ца мо жа раз віц ца ін фаркт, а ў па цы ен таў 

з ар тэ рыя льнай гі пер тэн зі яй — ін сульт. Та му 

гэ тыя ка тэ го рыі мы імк нём ся аба ра ніць у 

пер шую чар гу, — тлу ма чыць га лоў ны эпі-

дэ мі ё лаг ка мі тэ та па ахо ве зда роўя Мін-

гар вы кан ка ма Алі на КІ СЯ ЛЁ ВА.

Рэ ка мен ду ец ца аба вяз ко ва вак цы я на вац-

ца тым, чыя пра фе сій ная дзей насць ня се 

ры зы ку за ра жэн ня гры пам: ме ды кам, ра бот-

ні кам служ бы жыц це за бес пя чэн ня го ра да, 

вы ха ва це лям, на стаў ні кам і вы клад чы кам, 

а так са ма да школь ні кам, школь ні кам, на ву-

чэн цам пра фе сій на-тэх ніч ных, ся рэд ніх спе-

цы яль ных і вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў. 

Гэ тыя ка тэ го рыі пры шчап ля юц ца бяс плат-

на. Так са ма мож на атры маць пры шчэп ку 

за срод кі прад пры ем стваў і ар га ні за цый або 

ўлас ныя гро шы.

Сё ле та ад гры пу за куп ле ны вак цы ны 

«Гры пол плюс» (Ра сія), «Ін флю вак» (Ні дэр-

дан ды), «Вак сіг рып» і «Вак сіг рып тэт ра» 

(Фран цыя).

— У на шай па лі клі ні цы пры шчэп ка ра сій-

скай вак цы най каш туе 6 руб лёў 5 ка пе ек, 

«Ін флю вак» — 11 руб лёў. Вак цы на «Вак сі-

грып» па сту піць у кан цы ме ся ца, вы твор ца 

не па спеў вы ра біць не аб ход ны аб' ём. Па слу-

гі па вак цы на цыі аказ ва юц ца з мі ні маль най 

рэн та бель нас цю, та му, мяр кую, кошт пры-

шчэп кі да ступ ны для ўсіх ка тэ го рый, — ка жа 

Воль га Ес ман чык.

— Су час ныя вак цы ны інак ты ва ва ныя, яны 

не ўтрым лі ва юць жы вых кам па не нтаў гры пу і 

не здоль ны вы клі каць хва ро бу. Ад пры шчэп-

кі за хва рэць на грып нель га, — да дае Алі на 

Кі ся лё ва. — Ле тась ні я кіх ус клад нен няў ад 

пры шчэп кі ў Мін ску не бы ло. Эфек тыў насць 

вак цын — 75—90 %. Су праць па ка зан няў для 

іх амаль ня ма, за вы клю чэн нем алер гіі на 

ку ры ны бя лок.

Не з'яў ля ец ца су праць па ка зан нем на ват 

ан ка ла гіч нае за хвор ван не: та кім па цы ен там 

так са ма рэ ка мен ду юць пры шчэп ку для ўма-

ца ван ня іму ні тэ ту.

Укла да юць до лар — 
эка но мяць амаль дзе вяць

Сё ле та склад вак цы ны быў зме не ны на 

2/3 у су вя зі з тым, што, су ты ка ю чы ся з імун-

най сіс тэмай ча ла ве ка, ві рус гры пу му ці ра-

ваў. Па вод ле слоў ме ды каў, пры шчэп ка мае 

і не спе цы фіч ны эфект: аба ра няе ад не ка-

то рых ін шых рэ спі ра тор ных хва роб. У пры-

шчэп ле ных лю дзей на 20—25 % зні жа ец ца 

за хва раль насць на ін шыя се зон ныя ві рус ныя 

ін фек цыі. А ка лі пры шчэп ле ны і за хва рэе на 

грып, то хва ро ба бу дзе пра ця каць у лёг кай 

фор ме і не вы клі ча ўсклад нен няў. У ста цыя -

на рах з цяж кім гры пам ужо не каль кі га доў 

ня ма ні вод на га пры шчэп ле на га. Іму ні тэт ад 

пры шчэп кі фар мі ру ец ца на пра ця гу 21 дня 

і за хоў ва ец ца 6-12 ме ся цаў. Та му яе рэ ка-

мен ду ец ца ра біць што год.

Вак цы на цыя ажыц цяў ля ец ца не толь кі ў 

па лі клі ні цы па мес цы жы хар ства. Бры га ды 

ме ды каў, ку ды ўва хо дзяць тэ ра пеўт ці ўрач 

агуль най прак ты кі, па моч нік ура ча і ме ды-

цын ская сяст ра, вы яз джа юць і ў пра цоў ныя 

ка лек ты вы. Ка лі ў вас ня ма тэм пе ра ту ры і 

ін шых сімп то маў рэ спі ра тор на га за хвор ван-

ня, ін шых ча со вых су праць па ка зан няў, урач 

дае да звол на пры шчэп ку. Па куль бры га ды 

на вед ва юць прад пры ем ствы ЖКГ, зе лян бу-

ды, гар рэ маў та до ры.

Яны спя ва юць і пі шуць вер шы, іг ра юць на фар тэ пі я на, вы-

гуль ва юць лю бі мых жы вёл і ка ха юць жан чын, але іх жыц цё 

ўсклад не на ды яг на зам «шы за фрэ нія». Во ва быў звы чай ным 

хлоп цам, ву чыў ся ў ву чы лі шчы і пад пра цоў ваў на хут кай да-

па мо зе, а за хва рэў пас ля та го, як бліз кая дзяў чы на скон чы ла 

жыц цё са ма губ ствам... Ве ра ву чы ла ся ў ганд лё вым ка ле джы, 

ды яг наз ёй па ста ві лі пас ля смер ці ба бу лі і дзя ду лі, якія пай шлі 

з жыц ця з роз ні цай у два дні. Анд рэй з гэ тай хва ро бай на ра-

дзіў ся. А Юрый Ва сі ле віч, які прай шоў Аф га ні стан, за хва рэў 

у па жы лым уз рос це. Да рэ чы, зна хо дзя чы ся ў РНПЦ псі хіч на га 

зда роўя, ён на пі саў верш, які па чы на ец ца з рад коў: «Не дай 

вам Бог сойти с ума и ощутить всю силу рав но душья». Ме на ві-

та стаў лен не ў гра мад стве да псі хіч нах во рых лю дзей са мі па-

цы ен ты лі чаць асноў най праб ле май свай го жыц ця.

ЧАС АБА РА НЯЦ ЦА АД ГРЫ ПУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Уз ро вень ахо пу ў пра цоў ных ка лек ты-

вах у 40 % да зва ляе зні зіць за хва раль насць у 

2—6 ра зоў, — ка жа Алі на Кі ся лё ва. — Ле тась 

вак цы на цыя да зво лі ла сэ ка но міць 9,9 міль ё-

на до ла раў. Адзін укла дзе ны ў вак цы на цыю 

до лар дае эка на міч ны эфект у 8,7 до ла ра.

За пер шы ты дзень каст рыч ні ка ў Мін ску 

ўжо пры шча пі лі ся больш за 95 ты сяч жы-

ха роў, ся род іх 23 ты ся чы дзя цей. Уся го сё-

ле та пла ну ец ца вак цы я на ваць 761 ты ся чу 

мін чан. Па кра і не гэ та ліч ба скла дзе больш 

за 3,8 міль ё на ча ла век. Ле тась у ста лі цы пры-

шча пі лі 728 ты сяч ча ла век. Дзя ку ю чы вак цы-

на цыі ўда ло ся пра ду хі ліць 126 ты сяч на вед-

ван няў ам бу ла тор на-па лі клі ніч на га звя на.

Ці мож на ад мо віц ца 
ад пры шчэп кі дзі ця ці?

Сё ле та пла ну ец ца пры шча піць ад гры пу 

па ло ву да школь ні каў і 60 % школь ні каў.

— Баць коў у пісь мо вай ці вус най фор ме 

ін фар му юць, су праць ча го і якім чы нам бу-

дуць пры шчап ляць іх дзя цей, якую вак цы ну 

бу дуць вы ка рыс тоў ваць. І яны пад піс ва юць 

зго ду або ад мо ву па ўста ноў ле най фор ме, — 

рас каз вае ін струк тар-ва ле о лаг 3-й га рад-

ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска 

Іры на БРЫТ ВІЧ. — Яна за хоў ва ец ца ў ме-

ды цын скай да ку мен та цыі дзі ця ці. У пэў ны 

дзень у шко лу ці са док пры яз джае пры шчэ-

пач ная бры га да, ку ды ўва хо дзяць урач і мед-

сяст ра, і пра во дзіць вак цы на цыю. Ка лі ма ма 

хо ча па пры сут ні чаць пад час пра вя дзен ня 

пры шчэп кі, яна ра зам з дзі цем мо жа звяр-

нуц ца ў па лі клі ні ку па мес цы жы хар ства.

— Ка лі баць кі су мня ва юц ца, яны мо гуць 

ад мо віц ца ад пры шчэп кі, мы не пры му ша ем 

яе ра біць, — да дае Алі на Кі ся лё ва. — Пры 

гэ тым трэ ба па мя таць, што вак цы на цыя аба-

ра няе ад та кіх сур' ёз ных ус клад нен няў, як 

пнеў ма ніі, сі ну сі ты, ме нін гі ты. Та му тут вар та 

ста ран на ўзва жыць усе «за» і «су праць».

Але на КРА ВЕЦ.

Ся род насСя род нас

ЖЫЦ ЦЁ З ДЫ ЯГ НА ЗАМ «F20»
Гіс то рыі лю дзей, 

якія хва рэ юць 
на шы за фрэ нію

Ге роі філь ма 
Анд рэй і Ве ра 

(край нія спра ва).

Рэ жы сёр філь ма 
Кан стан цін РУ НЕЦ.


