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Г
Э ТУ вяс ну ча ка лі мно-

гія баць кі дзя цей з сін-

дро мам Даў на. Яны 

кож ны дзень ста ра юц ца 

адап та ваць сва іх со неч ных 

ма лых да жыц ця ў гра мад-

стве. І іх на ма ган ні бы лі не 

мар ныя.

Сён ня па ўсёй рэс пуб лі цы 

ад кры ты цэнт ры ран ня га ўмя-

шан ня і цэнт ры ка рэк цый на-раз-

ві валь на га на ву чан ня і рэ абі лі-

та цыі, ства ра юц ца ін клю зіў ныя 

гру пы ў дзі ця чых сад ках і кла-

сы ў шко лах, якія да па ма га юць 

баць кам вы хоў ваць асаб лі вых 

дзе так. У кра са ві ку зроб ле ны 

яшчэ адзін крок да адап та цыі 

лю дзей з ін ва лід нас цю ў гра-

мад стве. У пар ла мент на кі ра-

ва ны пра ект за ко на «Аб пра вах 

ін ва лі даў і іх са цы яль най ін тэ-

гра цыі», у якім пра ду гле джа на 

па са да пер са наль на га асіс тэн-

та ін ва лі да. Аб гэ тым па ве да мі-

ла Але на ЦІ ТО ВА, стар шы ня 

гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе-

ла рус кая аса цы я цыя да па мо гі 

дзе цям-ін ва лі дам і ма ла дым 

ін ва лі дам», пад час кан фе рэн-

цыі, пры све ча най лю дзям з сін-

дро мам Даў на.

— Я са ма ма ці хлоп ца з аб ме-

жа ва ны мі маг чы мас ця мі, — ска-

за ла Але на Ці то ва. — Та му кож-

най кле тач кай ра зу мею баць коў 

дзя цей з асаб лі вас ця мі. Асноў-

ная на ша за да ча — вы ха ваць і 

адап та ваць дзі ця ў гра мад стве. 

Але што да лей, ка лі яно пад рас-

це? Дзе зна хо дзіць маг чы мас ці 

для яго адап та цыі? Шэсць га доў 

та му мы су тык ну лі ся з цяж кас-

ця мі ў гэ тым кі рун ку. І вось та-

ды з'я ві ла ся ідэя пра ек та «Мой 

шанц» — су пра ва джаль нае пра-

ца ўлад ка ван не.

У рам ках пра ек та за ня ты два 

спе цы я ліс ты-асіс тэн ты па пра-

ца ўлад ка ван ні. Яны — быц цам 

бы су вязь па між цэнт рам за-

ня тас ці, які на кі роў вае лю дзей 

на ра бо ту, і прад пры ем ствам. 

Асіс тэн ты кан так ту юць не толь-

кі з ча ла ве кам з ін ва лід нас цю, 

але і з ка лек ты ва мі, дзе ён бу-

дзе ўлад ка ва ны. За шэсць га доў 

іс на ван ня пра ек та бы ло пра ца-

ўлад ка ва на больш за 50 ча ла-

век з ін ва лід нас цю.

Ця пер дзя ку ю чы за ма ца ван-

ню па са ды асіс тэн та ў за ка на-

даў стве та кія па моч ні кі з'я вяц ца 

па ўсёй рэс пуб лі цы. Яшчэ больш 

лю дзей з ін ва лід нас цю змо гуць 

улад ка вац ца на пра цу. «Тым 

больш до свед па каз вае, што 

на ша гра мад ства ўжо да гэ та га 

га то ва», — ка жа Але на Ці то ва.

Гэ та па цвер дзіў і Ва сіль 

ПАЎ ЛІ КАЎ, які мае сін дром 

Даў на:

— Я з'яў ля ю ся су пра цоў ні кам 

га тэ ля «Рэ не санс». Мне вель-

мі па шан ца ва ла, што я стаў 

удзель ні кам пра ек та па пра ца-

ўлад ка ван ні. Спа дзя ю ся, што 

мая дзяў чы на так са ма зной дзе 

пра цу і змо жа рэа лі за ваць ся-

бе.

Ве ра ні ка АР ЦЁМ, спе цы я-

ліст па ра бо це з пер са на лам 

га тэ ля «Рэ не санс», рас ка за-

ла, што Ва сіль пра цуе ў іх ужо 

больш за год. Пер шы час асіс-

тэнт, пры зна ча ны Бе ла рус кай 

аса цы я цы яй да па мо гі дзе цям-

ін ва лі дам і ма ла дым ін ва лі дам, 

да па ма га ла Ва сілю адап та вац-

ца і на ла дзіць ка му ні ка цыю з су-

пра цоў ні ка мі. Але пер шае ра бо-

чае мес ца яму не па ды шло: «Ён 

пра ца ваў у ста ло вай, там трэ ба 

бы ло ра біць усё хут ка, а Ва ся 

пры вык ста віц ца да пра цы ста-

ран на і дак лад на. Яму прос та 

не па ды шоў тэмп, і мы яго пе-

ра вя лі на ін шую па са ду. За раз 

ён зай ма ец ца па лі роў кай ба ка-

лаў і ста ло вых пры бо раў. Ва ся 

ідэальна ро біць сваю спра ву, на-

ват ле пей за тых, хто зай маў ся 

гэ тым ра ней. На конт яго дзяў-

чы ны... За вуць яе Але ся. У су-

вя зі з не ка то ры мі яе асаб лі вас-

ця мі мы ра зу ме ем, што не ўся 

пра ца мо жа па ды хо дзіць Але сі, 

та му па куль ду ма ем і шу ка ем 

варыян ты. Нам важ на не прос та 

даць ёй ра бо чае мес ца, трэ ба, 

каб ра бо та ні я кім чы нам не ад-

бі ва ла ся на яе зда роўі».

Уво гу ле, трэ ба пры клас ці 

яшчэ шмат на ма ган няў у кі рун ку 

адап та цыі гра мад ства да жыц ця 

по бач з людзь мі, якія ма юць ін-

ва лід насць. Бо сён ня для мно гіх 

яшчэ паў стае пы тан не: сін дром 

Даў на — гэ та асаб лі васць ці дэ-

фект?

Ус пом нім гіс то рыю ў Жло бі-

не, якая ўзру шы ла гра мад ства: 

32-га до вая жан чы на ад мо ві ла ся 

ад сва ёй дач кі, бо ў той быў сін-

дром Даў на. Маг чы ма, гэ та гіс-

то рыя не бы ла б та кая вя до мая, 

ка лі б ма ці «со неч най» дзяў чын-

кі зра бі ла гэ та ці ха, як ро бяць 

мно гія. Але жан чы на вы ра шы-

ла: у тым, што ў яе на ра дзі ла-

ся та кое дзі ця, ві на ва ты ўра чы, 

якія, маў ляў, не па пя рэ дзі лі яе 

за га дзя, хоць скры нінг, які ро-

біц ца на па чат ку ця жар нас ці, не 

вы явіў праб лем з дзяў чын кай. 

Але жан чы на не змаг ла пры няць 

сваю дач ку...

— У кож на га ча ла ве ка ёсць 

свае асаб лі вас ці,— раз ва жае 

Тац ця на ЕМЯЛЬ ЯН ЦА ВА, вя-

ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

РНПЦ ме ды цын скай экс пер-

ты зы і рэ абі лі та цыі, урач-псі-

хі ятр, псі ха тэ ра пеўт. — Га лоў-

нае, ве даць гэ тыя асаб лі вас ці і 

ра зу мець, як да па маг чы. Баць-

кам не аб ход на вы хоў ваць у 

пер шую чар гу асо бу, якая мо жа 

жыць са ма стой на. Дзе ці з сін-

дро мам Даў на звы чай на ма юць 

не ка то рыя асаб лі вас ці псі ха ла-

гіч на га раз віц ця. Рэд ка зда ра-

ец ца, што ча ла век з сін дро мам 

Даў на на ра джа ец ца з ра зу мо-

вай ад ста лас цю. Не ка то рыя па-

ру шэн ні мож на за ўва жыць з на-

ра джэн ня, на прык лад та кі ма лы 

не зу сім рэ агуе на пры сут насць 

баць коў, ён мо жа быць больш 

кап рыз ным, не ар га ні за ва ным 

у сва ёй дзей нас ці. Та му вель мі 

важ на та кім дзе цям на вед ваць 

да школь ныя і школь ныя ўста но-

вы. Гэ та з дзя цін ства пры ву чае 

іх кан так та ваць у гра мад стве. 
До свед па каз вае, што дзе ці, 
якія не на вед ва лі, на прык лад, 
дзі ця чы са док, ця жэй адап ту-

юц ца да шко лы. Гэ та трэ ба ра-

зу мець не толь кі баць кам, але і 

вы ха валь ні кам, якія пры ма юць 

дзі ця ў сваю гру пу. Яшчэ та-

кіх ма лых важ на хва ліць (ха ця 

хва ліць важ на ўсіх дзя цей), аб-

ды маць іх і ца ла ваць, да ваць 

маг чы масць не ад чу ваць сва іх 

асаб лі вас цяў, да зво ліць ім быць 

та кі мі, як і ўсе. Ка лі гра мад ства 

здо лее змя ніць сваё стыг ма-

ты зу ю чае стаў лен не да та кіх 

лю дзей, усім бу дзе ле пей. Як 

псі ха тэ ра пеўт час та ба чу, што 

баць кі за ста юц ца ў са цы яль най 

адзі но це са сва ім дзі цем. Не аб-

ход на, каб яны ме лі пад трым ку 

ад гра мад ства».

Але Ве ра ХІТ РУК, ды рэк тар 

Ін сты ту та ін клю зіў най аду ка-

цыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 

імя Мак сі ма Тан ка, лі чыць, што 

праб ле ма не толь кі ў пад трым-

цы гра мад ства.

— Сён ня яшчэ мож на па-

чуць, што ад на шко ла ін клю зіў-

ная, дру гая — не, — раз ва жае 

яна. — Так не па він на быць. 

Ін клю зія — гэ та ўлік асаб лі вых 

аду ка цый ных маг чы мас цяў, 

якія пра яў ля юц ца ў асаб лі вых 

умо вах, і ён па він ны быць ство-

ра ны ў кож най уста но ве аду ка-

цыі. Прын цып ін клю зіі па він ны 

пра ніз ваць усю аду ка цый ную 

сіс тэ му: да школь ныя, школь-

ныя і пра фе сій на-тэх ніч ныя 

ўста но вы. На ды шоў час пра-

дэ ман стра ваць та кую якасць 

бе ла ру саў, як та ле рант насць. 

А гэ та па важ лі выя ад но сі ны да 

ін шых, да ней кіх асаб лі вас цяў 

лю дзей. Лю дзі з ін ва лід нас цю 

па він ны мець магчымасць на-

ту раль на ўпіс вац ца ў гра мад-

скае жыц цё. Для пе да го гаў жа 

мусіць ста яць та кое пы тан не: 

як асаб лі васць ма лень ка га ча-

ла ве ка пра яў ля ец ца ў аду ка-

цый ных маг чы мас цях і як ства-

рыць для яго ўмо вы?

Та кі мі ўмо ва мі мо гуць быць 

са мыя роз ныя ва ры ян ты і па-

ды хо ды: гэ та і су пра ва джэн не, 

і адап та цыя змес ту аду ка цыі, 

і адап та цыя ме то ды кі, з якой 

пра цу юць на стаў ні кі. У нас ужо 

ёсць пад рых та ва ны рэ сурс на-

стаў ні каў-дэ фек то ла гаў, якія 

ак тыў на пра цу юць у спе цы яль-

най аду ка цыі, але трэ ба змя няць 

ак цэн ты, каб яны кан суль та цый-

на маг лі пра ца ваць з кож ным 

на стаў ні кам, пе да го гам-псі хо-

ла гам, са цы яль ным пе да го гам; 

пра ца ваць з баць ка мі і ў змес це 

аду ка цыі, і ў па ды хо дах, і ў ад-

но сі нах.

Уво гу ле ў на шых пе да го гаў 

кам пе тэн цыі ёсць, лі чыць Ве ра 

Хіт рук. Асноў ная за да ча —на-

ву чыць іх імі ка рыс тац ца. Не 

толь кі вы кон ваць ін струк цыі 

і ме та дыч ныя рэ ка мен да цыі, 

а на ву чыць ду маць! Пе да гог — 

гэ та пра фе сія, у якой па ста ян на 

трэ ба ду маць. І ка лі на стаў ні кі 

на ву чац ца гэ та ра біць, яны зра-

зу ме юць, што кам пе тэн цыі ў іх 

ёсць, толь кі яны ча мусь ці бы лі 

скла дзе ны «ў ка мо дзе». Трэ ба 

ве даць, якую шуф ляд ку ў які час 

і ў якім мес цы трэ ба ад крыць, 

каб гэ та ад па вя да ла той аду ка-

цый най маг чы мас ці, якая рэ аль-

на ёсць у дзі ця ці.

Дзяр жа ва шмат ро біць для 

та го, каб ства рыць умо вы для 

паў на вар тас на га жыц ця лю дзей 

з сін дро мам Даў на. Але спе цыя-

ліс ты ўпэў не ны, што на пе ра дзе 

яшчэ шмат ра бо ты. Ад нак, ка лі 

га ва рыць аб умо вах, якія бы лі 

20 га доў та му і цяпер, то пра-

грэс ві да воч ны. На прык лад, ужо 

прак тыч на ні хто не ска жа пра 

ча ла ве ка з сін дро мам Даў на 

зне ва жаль на: «даўн». У ра дзіль-

нях не пра па ну юць ад мо віц ца ад 

«со неч на га» не маў ля ці, а прос та 

да юць ін фар ма цыю, ку ды звяр-

нуц ца, каб па вы сіць свае кам пе-

тэн цыі ў вы ха ван ні та кіх дзя цей. 

Усё час цей мож на ўба чыць гэ тых 

ма лых на дзі ця чых пля цоў ках і ў 

гурт ках па ін та рэ сах. Маг чы ма, 

та му мно гія не зра зу ме лі сям'ю 

са Жло бі на, якая ад мо ві ла ся ад 

дзі ця ці толь кі та му, што яно на-

ра дзі ла ся «со неч ным».

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Коль касць за хва рэ лых на ад зёр 

у све це імк лі ва рас це. Вы пад кі рэ-

гіст ру юц ца на ват у тых кра і нах, дзе 

хва ро ба не фік са ва ла ся год і на ват 

бо лей. Па вод ле да ных ЮНІ СЕФ, тры 

чвэр ці агуль на га рос ту за хва раль-

насці прый шло ся на дзе сяць кра ін. 

У лі да рах — Укра і на, там толь кі ле-

тась за рэ гіст ра ва на больш за 44 ты-

ся чы вы пад каў ад ру, 15 ча ла век за гі-

ну лі. На Фі лі пі нах за хва рэ лі 13 ты сяч 

ча ла век, у Бра зі ліі — кры ху больш за 

10 ты сяч. Ус пыш кі хва ро бы ад зна-

ча ны як у кра і нах, якія раз ві ва юц ца, 

так і ў раз ві тых. У ЗША, на прык лад, 

коль касць за хва рэ лых за мі ну лы год 

па вя лі чы ла ся ў шэсць ра зоў.

Пра цяг ва ец ца ўспыш ка і ў еў ра пей скім 

рэ гі ё не, якая па ча ла ся ў 2016 го дзе. На тэ-

ры то рыі ЕС ле тась за фік са ва на больш за 

20 ты сяч вы пад каў. З іх 35 — ля таль ныя. 

Най боль шая коль касць рэ гіст ра ва ла ся ў 

Ру мы ніі, Фран цыі, Іта ліі, Грэ цыі. З еў ра пей-

скіх кра ін, якія не ўва хо дзяць у ЕС, на пру-

жа ная сі ту а цыя бы ла ў Сер біі, Ра сіі.

У Бе ла ру сі ўжо сё ле та за рэ гіст ра ва на 

45 ла ба ра тор на па цвер джа ных вы пад каў 

ад ру. З іх 24 — пры ваз ныя, ас тат нія звя-

за ны з імі. Ад зёр у 2019-м рэ гіст ра ваў ся 

ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. Ле тась у нас бы ло 

вы яў ле на 254 вы пад кі гэ тай ін фек цыі. Тым 

ча сам між на род ныя ар га ні за цыі звяр та юц-

ца да кі раў ніц тва кра ін, ме ды каў і баць коў 

з заклікам зра біць больш для стрым лі ван ня 

гэ тай хва ро бы, у тым лі ку зма гац ца з прад-

узя тас ця мі. Ра зу мен не та го, што вак цы ны 

бяс печ ныя і эфек тыў ныя, да па мо жа спы-

ніць ад зёр. Што гэ та за ін фек цыя і ў чым 

яе не бяс пе ка, нам рас ка за ла ўрач-эпі дэ-

мі ё лаг ад дзя лен ня іму нап ра фі лак ты кі 

ад дзе ла эпі дэ мі я ло гіі Мінск ага аб лас но-

га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад-

ска га зда роўя Воль га ФЯСЬ КО.

— Ад зёр — вы со ка за раз нае за хвор-

ван не. Ін дэкс кан та гі ёз нас ці (улас ці вас ці 

ін фек цыі пе ра да вац ца ад за ра жа ных лю-

дзей да зда ро вых. — Аўт.) у не пры шчэп ле-

ных — ка ля 100 %, — па пя рэдж вае Воль га 

Сяр ге еў на. — Та му ча ла век, які не пе ра но-

сіў гэ ту хва ро бу ра ней і не пра хо дзіў вак цы-

на цыю, пры кан так це з хво рым на ад зёр, 

ка неш не ж, за хва рэе.

Ві рус ад ру, да рэ чы, са мы ля ту чы і са мы 

за раз ны з усіх вя до мых на пла не це. Ён мо-

жа пры во дзіць да цяж кіх і ля таль ных на ступ-

стваў, уклю ча ю чы эн цэ фа літ (ін фек цыя, 

якая вя дзе да ацё ку моз га), цяж кую дыя рэю 

і дэ гід ра та цыю (абяз вод жван не), пнеў ма-

нію, атыт і стой кую стра ту зро ку. Груд ныя і 

ма лыя дзе ці, ка лі яны па ку ту юць ад не да-

стат ко ва га хар ча ван ня і ма юць аслаб ле ную 

імун ную сіс тэ му, най больш схіль ныя да раз-

віц ця ўсклад нен няў і на ват смер ці.

Ін фек цыя трап ляе ў ар га нізм праз слі-

зіс тыя ды халь ных шля хоў.

— Пер шыя сімп то мы ад ру час та пры-

ма юць за грып ці вост рую рэ спі ра тор ную 

ін фек цыю, — рас каз вае Воль га Фясь-

ко. — Па вы ша ец ца тэм пе ра ту ра це ла да 

38—40 гра ду саў, ба ліць га ла ва, з'яў ля ец ца 

на смарк, чхан не, су хі ка шаль. Але на дру-

гі дзень у ро та вай по лас ці ка ля ка рэн ных 

зу боў за ўваж ныя не вя лі кія бе ла ва тыя пля-

мы. І на 4-5 дзень хва ро бы рас паў сюдж ва-

ец ца сып: спа чат ку на тва ры і за ву ша мі, 

а за тым па ўсім це ле. Пры чым ад зёр ныя 

пля мы імк нуц ца да зліц ця ў ад ну вя лі кую 

пля му. Але вар та ўліч ваць, што ма ю чы 

хоць бы ад ну пры шчэп ку су праць гэ тай 

ін фек цыі, за хвор ван не мож на пе ра нес ці 

ляг чэй, клі ніч ныя пра явы ня яр кія, тэм пе-

ра ту ра це ла мо жа не па ды мац ца вы шэй 

за 38 гра ду саў.

Ад зёр вя до мы ча ла вец тву даў но і цал-

кам апраўд ваў наз ву «дзі ця чай чу мы», бо 

ха рак та ры за ваў ся ўсе агуль най за хва раль-

нас цю і вы со кі мі па каз чы ка мі смя рот нас ці. 

Толь кі пас ля ўвя дзен ня ма са вай вак цы-

на цыі су праць ад ру ў 1967 го дзе за хва-

раль насць пай шла на спад. І вось ужо на 

пра ця гу двух дзя сят каў га доў у Бе ла ру сі 

ад сут ні чае мяс цо вая цыр ку ля цыя ві ру-

са. А ў 2016 го дзе на ша кра і на атры ма ла 

сер ты фі кат Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя па да ку мен таль на за свед ча най 

элі мі на цыі (вы да лен ні) ад ру і крас ну хі, які 

па цвяр джа ец ца што год. Але ў су вя зі з су-

свет ным дрэн ным ста но ві шчам вы пад кі 

рэ гіст ру юц ца і ў Бе ла ру сі.

— Больш за 73 % тых, хто за хва рэў на 

ад зёр, не бы лі пры шчэп ле ны, у тым лі ку 

і з пры чы ны ад мо вы ад вак цы на цыі, або 

ма юць толь кі ад ну пры шчэп ку. Ад нак да-

лей ша га рас паў сю джан ня ін фек цыі не ад-

бы ло ся дзя ку ю чы іму ні за цыі і вы ка нан ню 

су праць э пі дэ міч ных ме ра пры ем стваў, — 

ка жа Воль га Фясь ко. — Вы пад кі за во зу 

ад ру пра цяг ва юц ца і сё ле та. Але дзя ку ю чы 

вак цы на цыі ў на шай кра і не сфар мі ра ва-

на да стат ко ва моц ная імун ная пра слой ка, 

якая не да зва ляе ві ру су ак тыў на цыр ку ля-

ваць па тэ ры то рыі кра і ны.

Спе цы я ліст на гад вае, што ў ад па вед-

нас ці з На цы я наль ным ка лен да ром пра-

фі лак тыч ных пры шчэ пак вак цы наль ны 

комп лекс скла да ец ца з дзвюх пры шчэ пак. 

Пер шая ро біц ца ў адзін год, дру гая — у 

шэсць.

— Ак тыў насць кля шчоў 

пакуль ніз кая. З па чат ку го да 

за фік са ва на ўся го 100 вы пад каў 

уку саў, — ад зна чае за гад чык 

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 рый 

ГА ЛО ЦІК. — А вось праз па ру 

тыд няў яны пач нуць абу джац-

ца — пік іх ак тыў нас ці звы чай на 

пры па дае на май-чэр вень.

Кля шчы лю бяць не вель мі 

вы со кую тэм пе ра ту ру і да стат-

ко вую віль гот насць, і звы чай на 

ў цёп лы пе ры яд зда ра ец ца два 

пі кі іх ак тыў нас ці. Праў да, ле-

тась, ка лі вы даў ся доў гі пе ры-

яд без даж джоў, кля шчы ся бе 

не пра яў ля лі. Вод зяц ца гэ тыя 

членістаногія ў прэ лай ліс то це, 

бу ра ло ме, ско ша най тра ве. Іх 

лю бі мае мес ца — уз ле сак, дзе 

яны на па да юць на гры зу ноў, 

зай цоў, ліс, ваў коў, дзі коў. Але 

з «да па мо гай» тых жа гры зу ноў 

ці дроб ных жы вёл клешч мо жа 

ака зац ца і на ва шым дач ным 

участ ку, дзе так са ма фік су юц-

ца ўку сы. Да рэ чы, кля шчы рас-

паў сю джа ны па ўсёй пла не це, 

іх зна хо дзі лі на ват на пінг ві нах 

у Ан тарк ты дзе.

Звы чай на кля шчы зна хо-

дзяц ца ў тра ве на вы шы ні 

30—40 сан ты мет раў. Ёсць вы-

пад кі, што яны мо гуць за бі рац-

ца на вы шы ню да 1,5 мет ра, 

але та кое су стра ка ец ца рэд ка. 

Тое, што кля шчы ма юць кры-

лы і зля та юць на сваю ах вя ру 

з дрэ ваў, — па мыл ко вы по гляд. 

Хут чэй за ўсё ў та кім вы пад ку 

кля шча блы та юць з але не вай 

кры ва сос кай (або ла сі най вош-

шу). За та іў шы ся ў тра ве, клешч 

ча кае гас па да ра ў так зва най 

по зе «та го, хто мо ліц ца». Гэ тыя 

членістаногія доб ра рэ агу юць 

на па хі і ад чу ва юць цяп ло це ла 

жы вё лы ці ча ла ве ка. Але яны 

не мо гуць пе ра адоль ваць вя лі-

кія ад лег лас ці.

— Доб ра, ка лі за ўсё жыц цё 

клешч пра паў зае дзесяць мет-

раў, і хут касць яго ру ху вель мі 

ніз кая. Звы чай на ён жы ве і раз-

мна жа ец ца ў ад ным мес цы, — 

рас каз вае Дзміт рый Га ло цік.

На ўсіх ста ды ях свай го раз-

віц ця (лі чын ка, ні мфа і па ла-

вас пе лая асо бі на) кля шчы на-

па да юць на ах вяр і сіл ку юц ца 

кры вёй. Да рэ чы, у га лод ным 

ста не клешч мо жа зна хо дзіц ца 

да го да.

Якую ж не бяс пе ку для зда-

роўя то яць уку сы гэ тых на ся ко-

мых? Яны за ра жа юц ца ад жы вёл 

і да 5-6 па ка лен няў пе ра да юць 

хва ро бу сва ім на шчад кам. Ча-

ла ве ку кля шчы мо гуць пе ра да-

ваць да дзевяці ўз бу джаль ні каў. 

Па вод ле ста тыс ты кі, ка ля 20 % 

гэ тых членістаногіх за ра жа ны 

ба рэ лі ё зам і ка ля 10 % — эн цэ-

фа лі там. Але ўкус на ват хво ра га 

кля шча не аба вяз ко ва пры вя дзе 

да за ра жэн ня, іма вер насць — 

ка ля 50 %, хоць ме ры пе ра сця-

ро гі пры маць усё ж важ на.

Па-пер шае, яны за клю ча юц-

ца ў тым, каб па збег нуць кан-

так ту з гэ ты мі членістаногімі. Па 

маг чы мас ці вар та не ха дзіць у 

тых мес цах, дзе мо гуць зна-

хо дзіц ца кля шчы. Звы чай на ў 

ле се гэ та сцеж кі жы вёл. Так са-

ма трэ ба доб ра ўпа рад ка ваць 

тэ ры то рыі: пры бі раць апа лае 

ліс це на пры ся дзіб ным участ ку, 

бу ра лом, ско ша ную тра ву. Збі-

ра ю чы ся ў лес, вар та вы бі раць 

глу хое адзен не з ман жэ та мі, па-

жа да на свет лых ад цен няў, бо на 

ім ляг чэй уба чыць «чу жын ца». 

Важ на вы ка рыс тоў ваць і рэ пе-

лен ты, якія на но сяц ца на ад кры-

тыя ўчаст кі це ла. Эфек тыў насць 

та кіх срод каў — 1-2 га дзі ны, та-

му апра цоў ку трэ ба пе ры я дыч на 

паў та раць.

Па-дру гое, ка лі ўкус усё ж 

зда рыў ся, трэ ба стро га пры-

трым лі вац ца пэў на га ал га рыт му 

дзе ян няў, які да зво ліць мі ні мі-

за ваць шко ду. Па маг чы мас ці 

лепш за ўсё ад ра зу звяр нуц ца 

да ме ды каў, якія да ста нуць кля-

шча і пра кан суль ту юць на конт 

да лей шых дзе ян няў. Ка лі ж 

та кой маг чы мас ці ня ма, трэ ба 

вы цяг нуць кля шча са ма стой на. 

Па мя тайце, што членістаногае 

глы бо ка ўпі ва ец ца, пры чым вы-

бі рае мес цы ў склад ках ску ры. Іх 

лю бі мыя вобласці — па хвін ныя 

склад кі, пад па хі, шыя, да лі кат-

ная ску ра за ву ша мі і ін шыя. Да-

стаць павукападобнае мож на з 

да па мо гай спе цы яль ных пры лад 

за вод скай вы твор час ці — так 

зва ных кле шча вы да ляль ні каў 

або з да па мо гай пін цэ та ці ніт-

кі. Кля шча вы да ля юць з су хой 

чыс тай ску ры — змаз ваць яе ці 

пры пя каць ні ў якім ра зе нель га. 

Важ на вы да ліць членістаногае 

цал кам, бо ўзбу джаль ні кі хва-

роб зна хо дзяц ца ў слін ных за ло-

зах кляшча. А вось пас ля гэ та га 

мес ца ўку су трэ ба апра ца ваць 

ёдам, зя лён кай ці лю бым ін шым 

ан ты сеп ты кам.

Нес ці на ся ко мае на да-

сле да ван не ў ла ба ра то рыю 

не трэ ба. Пры гэ тым важ на 

ў пер шыя 72 га дзі ны пас ля 

ўку су пра вес ці спе цы фіч-

ную хі мі яп ра фі лак ты ку. 

Гэ та ад на таб лет ка да ксі-

цык лі ну (200 мг), якая пры-

ма ец ца ад на ра зо ва.

— Як пра ві ла, гэ ты прэ па рат 

зні шчае ўсіх уз бу джаль ні каў, 

акра мя эн цэ фа лі ту, — тлу ма-

чыць Дзміт рый Га ло цік. — У дзя-

цей да васьмі га доў і ця жар ных 

жан чын пры мя ня юц ца ін шыя 

прэ па ра ты, ім вар та звяр нуц ца 

да док та ра. Ка лі за 72 га дзі ны 

не па спе лі пра вес ці пра фі лак-

ты ку, трэба звяр нуц ца да ўра ча, 

які пры зна чыць ля чэн не, што ў 

ся рэд нім цяг нец ца два тыд ні. 

Пас ля гэ та га вар та на пра ця гу 

ме ся ца на зі раць за сва ім ста-

нам: ка лі па вы сіц ца тэм пе ра-

ту ра, на це ле з'я вяц ца пля мы, 

звяр тац ца да ўра ча.

Да якіх на ступ стваў мо жа 

пры вес ці іг на ра ван не хі мі яп ра-

фі лак ты кі пас ля ўку су, рас ка заў 

на мес нік га лоў на га ўра ча га-

рад ской клі ніч най ін фек цый-

най баль ні цы Мін ска, кан ды-

дат ме ды цын скіх на вук Свя-

та слаў ВЕЛЬ ГІН:

— Са мая рас паў сю джа ная 

хва ро ба — скур ная фор ма кле-

шча ва га ба рэ лі ё зу. Спа чат ку ў 

мес цы ўку су з'яў ля ец ца пля ма, 

якая праз не каль кі дзён рас-

паў за ец ца, — гэ та так зва ная 

міг ры ру ю чая эры тэ ма. Вар та 

ад ра зу іс ці да ін фек цы я ніс та, 

ён пры зна чыць ля чэн не. У 90 % 

вы пад каў па цы ент па праў ля ец-

ца. Але з роз ных пры чын мо-

жа на дыс ці на ступ ная ста дыя 

хва ро бы, ка лі па ра жа юц ца су-

ста вы, нер во вая сіс тэ ма, з'яў-

ля юц ца ней ра па тыя, ме нін гі ты 

і ін шае. Стан вост ры, але і ён 

вы леч ва ец ца. У не ка то рых вы-

пад ках мо жа на сту піць і трэ цяя 

ста дыя, ка лі мі шэн ню ста но віц-

ца пэў ны ор ган — су стаў, ску ра 

і ін шае. Але та кое зда ра ец ца 

над звы чай рэд ка.

Ча сам за ра зіц ца мож на і 

кле шча вым эн цэ фа лі там. Што-

год у Мін ску рэ гіст ру ец ца ка ля 

17—19 та кіх вы пад каў.

— На працягу пер шых 

7—10 дзён на зі ра ец ца гры па-

па доб ны сін дром. По тым усё 

пра хо дзіць. А праз 10—14 дзён 

на сту пае дру гая хва ля — 

з прыкме та мі ме нін гі ту: моц ным 

га лаў ным бо лем, све тла бо яз-

зю, тэм пе ра ту рай. Та кі сур' ёз-

ны стан па тра буе не ад клад на га 

ўмя шан ня ме ды каў.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

Ка лі вы не ве да е це пра свае пры шчэп кі су праць ад ру і 

пла ну е це па езд кі за ме жы Бе ла ру сі, мэ та згод на ўдак лад ніць 

свой пры шчэп ка вы ста тус. Для гэ та га вар та звяр нуц ца ў ар-

га ні за цыю ахо вы зда роўя па мес цы атры ман ня да па мо гі для 

ўдак лад нен ня на яў нас ці пры шчэ пак ці здаць ана ліз кры ві на 

ціт ры ан ты цел у РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі або ў лю бой 

акрэ ды та ва най не дзяр жаў най ла ба ра то рыі.

У вы пад ку вяр тан ня з-за мя жы ці кан так та ван ня з ча ла ве-

кам, які вы яз джаў за мя жу, і з'яў лен ня ін фек цый най хва ро бы 

(па вы шэн ня тэм пе ра ту ры це ла, сы пу, бо лю ў гор ле, каш лю, 

за па лен ня слі зіс тай ва чэй) вар та не ад клад на звяр нуц ца да 

ўра ча ці вы клі каць бры га ду хут кай ме ды цын скай да па мо гі 

(а не ча каць пры ёму ў ка лі до ры па лі клі ні кі) і ак цэн та ваць 

ува гу ме ды каў на ня даў нім вяр тан ні з-за мя жы.

На су страчНа су страч

«Прын цып ін клю зіі 
па він ны пра ніз ваць усю 
аду ка цый ную сіс тэ му: 
да школь ныя, школь ныя 
і пра фе сій на-тэх ніч-
ныя ўста но вы. На ды шоў 
час пра дэ ман стра ваць 
та кую якасць бе ла ру саў, 
як та ле рант насць».

АД ЗЁР 
НА СТУ ПАЕ! Як ад яго аба ра ніц ца?

ДА ЗВОЛЬ ЦЕ ІМ БЫЦЬ ТА КІ МІ, 
ЯК УСЕ Хут ка ў Бе ла ру сі з'я віц ца па са да пер са наль на га асіс тэн та для лю дзей з ін ва лід нас цю

Кля шчы Кля шчы 
па чы на юць па чы на юць 
па ля ван непа ля ван не
Што вар та па мя таць, каб аба ра ніць сваё зда роўеШто вар та па мя таць, каб аба ра ніць сваё зда роўе

Пер шыя ўку сы кля шча за фік са ва ны сё ле та яшчэ ў лю тым 

у Брэсц кай воб лас ці. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што се зон 

кляшчоў з кож ным го дам па чы на ец ца ўсё ра ней, ня гле дзя чы 

на тое, што ак тыў насць гэ тыя членістаногія пра яў ля юць, ка лі 

тэм пе ра ту ра па вет ра па ды ма ец ца вы шэй за пяць гра ду саў. 

Што год з іх уку са мі да ме ды каў звяр та ец ца ка ля 40 ты сяч бе-

ла ру саў. Пры гэ тым у дзвюх ты сяч з іх вы яў ля юць кле шча вы 

ба рэ лі ёз, а ка ля сот ні хва рэе на кле шча вы эн цэ фа літ.


