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...Зар пла ты ў гэ тай сям'і бы лі 

не вя лі кія, та му ў час вод пус ку 

гас па ды ня вы ра шы ла па ез дзіць 

на так зва ныя сель гас ра бо ты. 

Гро шай, ве да ла, ад туль не пры-

вя зеш, а вось ага род ні ны — 

мож на.

У пер шы дзень іх аў то бус спы ніў ся 

ка ля вя лі ка га скла да. Уз доўж сця ны 

там ля жа ла до сыць вы со кая га ра су-

хой цы бу лі, якую трэба бы ло на сы-

паць у сет кі па 10 і 20 кі ла гра маў. 

Ра бо та, вя до ма ж, не з лёг кіх, а ка лі 

ўлі чыць, што ў скла дзе слу пам, мож-

на ска заць, ста яў пыл...

На доб ры толк, ду ма ла Лі за, тут 

па трэб ны бы лі б рэ спі ра та ры. Але вы-

да ваць ні хто не збі раў ся: пры ез джыя 

га ра джа не пра ца ва лі так, пры чым 

вель мі ста ра лі ся, бо ве да лі, што за-

ро бак кож на га за ле жыць ад коль кас-

ці за поў не ных се так.

Лі за свае, 20-кі ла гра мо выя, на паў-

ня ла з го рам па па лам, а яе но вая 

пры яцель ка Ні на, з якой по руч ся дзе-

лі ў аў то бу се, дык і на огул ледзь не 

ад ра зу ж «сыш ла з дыс тан цыі»...

У ін шыя дні — на бу ра ках, на морк-

ве ды ка пус це — пра ца ваць бы ло 

тро хі пра сцей. У Лі зы да та го ж з'я-

віў ся во пыт. А по тым і сум нае на зі-

ран не: мно гія лю дзі, з які мі яна ра зам 

еха ла ў аў то бу се, ра зам пра ца ва ла, 

усё за роб ле нае ад ра зу пра да ва лі, 

каб по тым ку піць ві на ці га рэл кі. Та-

кая бы ла мэ та па ез дак.

Лі за ж ра да ва ла ся, што на за па сі-

ла га род ні ны амаль на ўсю зі му. А на 

сэ ка ном ле ныя гро шы зра бі ла па да-

рун кі му жу і дзе цям. Яна не шка да-

ва ла, што вось так пра вя ла свой 

вод пуск, бо ве ры ла, што доб рыя 

спра вы, як той бу ме ранг, вер нуц ца 

да яе лю боўю, па ва гай і кло па там 

род ных.

Тац ця на Чэ кед,

г. Го мель.

ТРО ХІ 
СОН ЦА...
«Каб хто толь кі ве даў, 

як я не люб лю гэ ту «пі-

лі паў ку»! — са скру хай 

га во рыць мая сяб роў ка 

ў кан цы кож на га ліс та-

па да.

«Мож на па ду маць, ёсць 

той, хто лю біць», — за-

ўва жаю ў ад каз.

І по тым хві лін коль кі мы 

яшчэ на ра ка ем на са мы па ну-

ры і змроч ны час, што як раз 

ця пер па нуе ў пры ро дзе.

Ну са праў ды, якія б роз ны-

мі ні бы лі на шы се зон ныя 

пры хіль нас ці, але ў кан цы 

ліс та па да з яго цём ны мі ран-

ка мі ды гус ты мі, як ноч, ве ча-

ра мі пры ваб на га ма ла. Та му 

адзі нае, што за ста ец ца, — 

на брац ца цяр пен ня, каб пе-

ра жыць, на брац ца па зі ты ву.

«Ды дзе ж яго ўзяць, ка лі 

ўсе, ка го ні па слу хай, на не-

шта скар дзяц ца? — слуш на 

за ўва жае сяб роў ка. — Ва ўсіх 

ней кія кло па ты, праб ле мы».

Спра чац ца з ёй не да во-

дзіц ца: што ёсць, тое ёсць, 

але ж пры жа дан ні ча ла век 

заў сё ды мо жа знай сці на го ду 

для ўсмеш кі, мо жа ад шу каць 

са бе «тро хі сон ца».

Упэў не на, у кож на га з 

нас — ся род род ных, зна ё-

мых, ка лег — зной дуц ца лю-

дзі, якія, што на зы ва ец ца, 

но сяць яго з са бой. Яны не 

аб ця жар ва юць ін шых сва і мі 

тур бо та мі, хоць жы вуць, вя-

до ма ж, не без іх, за тое шчод-

ра дзе ляц ца ду шэў ным цяп-

лом (най перш з ты мі, хто 

«мерз не» ад не па ра зу мен ня 

і адзі но ты), спя ша юц ца ра-

біць да бро — «пад пра цоў ва-

юць»... ча раў ні ка мі і тым са-

мым як бы пры спеш ва юць 

пры ход Ка ляд і Но ва га го да.

Аб тым, што свя ты не за 

га ра мі, на гад ва юць не толь кі 

сек цыі з ёлач ны мі цац ка мі ў 

ганд лё вых цэнт рах ды він ша-

валь ныя ад крыт кі на пош тах, 

але і ка лян дар: хут ка пер шы 

дзень зі мы і пер шы снег, ра-

зам з якім па він на прый сці 

спа дзя ван не на но вае, больш 

свет лае жыц цё.

Іры на Ма ту се віч,

Дзяр жын скі ра ён.

Дай свін ні ро гі, 
дык на бок з да ро гі

«На шы су се дзі ра сі я не ка жуць «пойти на-

пе ре ко сяк», а як гэ та ска заць па-бе ла рус-

ку?» — ці ка віц ца Тац ця на Са ро ка. З яе ж 

ліс та: «Хут ка, ві даць, мы змо жам на сан ках 

«ска ціц ца з гор кі». А як гэ та сло ва ўжы ва ец-

ца пры ад ка зе на пы тан не «што ра біць?»? 

Скат вац ца? Не як не гу чыць. І яшчэ: ці са-

праў ды па-бе ла рус ку мож на ска заць «знац ца 

на не чым»? Што гэ та зна чыць?»

Як заўж ды, на моў ныя пы тан ні чы та чоў ад-

каз ва юць стыль рэ дак тар «Звяз ды» Алесь 

СА ЛА МЕ ВІЧ, а так са ма рэ дак тар і пе ра клад-

чык Леў ГЛУ ШЫЦ КІ.

1. У бе ла рус кай мо ве ёсць не адзін, а не менш як 

ча ты ры фра зе а ла гіз мы, які мі мож на пе ра клас ці рус-

кае пойти (идти) на пе ре ко сяк: пай сці (іс ці) шы ва-

рат-на вы ва рат, пай сці (іс ці) сі кась-на кась, да га ры 

(уверх) дном, да га ры на га мі. Так што з гэ тым вы-

ра зам праб лем ня ма. А вось са сло вам ска ціц ца яны 

ўзні ка юць у мно гіх.

2. Га ва рыць скат вац ца, скат ва ец ца, скат ва юц-

ца — ад на знач на ня пра віль на. У не за кон ча ным тры-

ван ні (ка лі за да ём пы тан ні што ра біць?, што ро-

біць? і г. д.) дзея слоў пры мае фор мы скоч вац ца, 

скоч ва ец ца. У Ва сі ля Бы ка ва ў «Трэ цяй ра ке це», 

на прык лад, чы та ем: «Ён пла ча. З ва чэй... скоч ва ец-

ца не каль кі мут ных сля зін».

3. Так, дзея слоў «знац ца» мо жа вы ка рыс тоў вац-

ца з пры на зоў ні кам «на» з мес ным скло нам. Та кое 

зна чэн не з та кім кі ра ван нем за фік са ва на ў су час ных 

тлу ма чаль ных і пе ра клад ных слоў ні ках, у мас тац кай 

лі та ра ту ры — у Яку ба Ко ла са, Язэ па Лё сі ка, Кан дра-

та Кра пі вы ды ін шых. Ай чын ныя да след чы кі за пі са лі 

так са ма на род ныя па раў на нні з гэ тым дзея сло вам: 

знац ца як свін ня на па стах (на пер цу, на са ла дзі нах), 

што азна чае раз бі рац ца, як тая ж жы вё лі на ў апель-

сі нах, каў бас ных аб рэз ках, ка пус це, пя ры нах і г. д.

У аба ро ну слоў
Амаль сто га доў та му асоб ныя мо ва знаў цы пі са лі, 

што сло ва «ака ляць» не па він на быць у на шай лі та-

ра тур най мо ве, што яго мож на ад нес ці да лі ку тых, 

што «не ма юць ні чо га су поль на га з жы вою на род наю 

мо вай...» Ад нак ка лі па шу каць, то яго мож на знай сці 

ў ад ной з на род ных пе сень, за пі са ных яшчэ сла ву-

тым паэ там, мо ва знаў цам і сяб рам Ада ма Міц ке ві ча 

Янам Ча чо там. Ён жа для поль ска га чы та ча пе ра кла-

дае гэ тае ака ля юць (у ар фа гра фіі ары гі на ла akolajuc) 

праз дзея слоў otaczac (ата чаць) у «Слоў ні ку кры віц-

кіх вы ра заў», які зме шча ны ў «Пе сень ках вяс ко вых 

з-над Нём на і Дзві ны» 1846 го да вы дан ня.

У на шай жа су час най лі та ра ту ры гэ тым сло вам 

ка рыс та лі ся Якуб Ко лас, Ула дзі мір Ка лес нік, Ніл 

Гі ле віч і ін шыя.

Сён ня сло ва ака ляць са праў ды вы ціс ка ец ца дзея-

сло ва мі акру жаць, ата чаць. Ад нак у лі та ра тур ную 

мо ву яно тра пі ла з на род най, а зна чыць, мае пра ва 

быць.

Мно гія ў на шым го ра дзе звяр та юць 

ува гу на адзін з бал ко наў, што ў до-

ме на су праць рын ка. І не толь кі та-

му, што пры ім уста ля ва ны пан дус. 

З вяс ны аж да поз няй во се ні ва кол 

гэ тай кан струк цыі цві туць квет кі. 

А зна чыць, у ква тэ ры жы вуць лю дзі, 

якія, ня гле дзя чы ні на што, уме юць 

ства раць пры га жосць — яшчэ і для 

ін шых...

Гас па дар, Ігар Мі ка ла е віч, з да па мо гай 

ін ва лід най ка ляс кі пе ра соў ваў ся не заў сё ды. 

Дзя цін ства яго бы ло на поў не на роз ны мі вяс-

ко вы мі за ба ва мі і тур бо та мі, а по тым...

Пад ко ла мі аў та ма бі ля за гі нуў яго ся бар 

Юр ка, а сам ён зай меў хва ро бу, зма ган не з 

якой рас цяг ну ла ся на га ды і на ват дзе ся ці-

год дзі.

Ігар Мі ка ла е віч з цеп лы нёй згад вае свай-

го дзе да, по бач з якім, у вёс цы Дзя ніс ка ві чы, 

прай шло ма лен ства. Як жа яны лю бі лі ра-

зам за ві хац ца на пчаль ні ку! «Бы ва ла, па ку-

са юць кры ла тыя... Ды так, што, зда ец ца, і 

све ту не ўба чыш, але ж ві ду не па да еш, — 

згад вае муж чы на. — Пе рад дзе дам со рам-

на. Трэ ба цяр пець!»

Гэ тая ры са — цяр пен не — ці не най бо лей 

по тым спат рэ бі ла ся яму ў жыц ці. Як і жа дан-

не не ся дзець склаў шы ру кі, а па маг чы мас-

ці неш та ра біць, пра ца ваць.

«У га ды май го дзя цін ства, — ус па мі нае 

Ігар Мі ка ла е віч, — у кал га се ўсім ха па ла 

ра бо ты, на ват пад лет кам. На ко нях мы ва-

зі лі апіл кі, са ло му, на іх жа ез дзі лі на дам бу 

ку пац ца. А ўжо там са сва іх ма лень кіх тор-

ба чак да ста ва лі лус тач кі хле ба — хто з са-

лам, хто з цук рам — і елі... Так смач на бы-

ло!»

Пас ля шко лы Ігар спра ба ваў па сту піць у 

ві цеб скі ўні вер сі тэт — стаць мас та ком.

Там жа і та ды ён зра зу меў, што для гэ та га 

ма ла ўмен ня ма ля ваць парт рэ ты род ных ды 

пе ра ма лёў ваць ка ры ка ту ры з «Во жы ка»...

Але ж фар бы ды пэнд злі са ма вук не за-

кі нуў, хут чэй, на ад ва рот, і цяпер з ра дас цю 

до рыць свае ра бо ты (най больш пей за жы) 

сяб рам і род ным, не каль кі кар цін упры гож-

ва юць ма ту лі ну ха ту ў Дзя ніс ка ві чах.

...Не так даў но Іга ру Мі ка ла е ві чу Швай ку 

споў ні ла ся 47 га доў, і апош нім ча сам кож ны 

дзень яго рас пі са ны па хві лі нах. Ён асво іў 

кам п'ю тар і ін тэр нэт, дзе не прос та зна хо-

дзіць шмат ка рыс най ін фар ма цыі... Да ве-

даў ся, на прык лад, пра ле ка выя ўлас ці вас ці 

гло гу і на дзе да вай ся дзі бе за са дзіў ім цэ-

лую план та цыю. Ці ка віў ся і зай маў ся га доў-

ляй тру соў...

А вось для ду шы ў яго бы ла і за ста ец ца... 

кух ня. Час ця ком ён лю біць спя чы тор цік аль-

бо шар лот ку, ра зам з лю бай На дзе яй Яра-

сла ваў най па ся дзець за куб кам гар ба ты.

Вось так і жы ве ў што дзён ных кло па тах 

і звыч ных ся мей ных спра вах. З не пры выч-

ных — хі ба вось гэ та: «У мя не ёсць ка ляс ка, 

ёсць пан дус, — ка жа ён, — а што да лей, 

ка лі амаль ні ку ды, без да па мо гі ін шых за-

ехаць не ма гу? Праб ле ма!»

Імі — са мы мі роз ны мі, ча сам не вы ра-

шаль ны мі — жыц цё вы пра боў вае мно гіх. 

І лю дзі сла бей шыя мо гуць спа са ваць, мо-

гуць апус ціць ру кі. Мац ней шыя, як той жа 

Ігар Мі ка ла е віч, вы бі ра юць жыц цё.

Хай са бе і на су пе рак.

Тац ця на Ма ляў ка, Ган ца віц кі ра ён.

...Ягор ку пяць га доў, і хлоп-

чык ён кем лі вы, кам па ней скі: 

пас ля та го як сям'я пе ра еха ла 

ў но вы дом, ад ра зу ж па знаё-

 міў ся са сва і мі ра вес ні ка мі, 

ста ла, як да рос лы, за во дзіў 

гу тар ку з іх баць ка мі, рас пыт-

ваў, як ка го за вуць, дзе жы-

вуць, дзе пра цу юць...

Рас пыт ва лі, вя до ма ж, і 

яго.

— Ма ма мая, — га на рыў-

ся хлоп чык, — мед сяст ра. 

Яна ў баль ні цы пра цуе. Тат-

ка — на за вод зе.

— А ба бу ля? — ці ка ві лі ся 

су раз моў цы.

— У кра ме, пра дук ты пра-

дае.

— Ну а дзя ду ля твой чым 

зай ма ец ца?

— Ды га рэл ку п'е...

— Ягор ка, ну што ж ты 

так? — пе ра пы ні ла ма ло га 

ма ці. — Ён жа ў нас бу даў нік.

— Так, пра цуе бу даў ні-

ком, — зга джа ец ца хлоп-

чык, — але ж да моў пры хо-

дзіць якім?

— ?!

...Крыць, што на зы ва ец ца, 

ня ма чым.

Фа і на Ка сат кі на, 

г. Па ста вы.

«...Мац ней шыя — вы бі ра юць жыц цё. 
Хай са бе і на су пе рак!»

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку Вус на мі дзі ця ціВус на мі дзі ця ці

ЁСЦЬ ТА КАЯ «ПРА ФЕ СІЯ»?

На шыНа шы Так ці не?Так ці не?

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

БУ МЕ РАНГ

— Анд рэй Мі хай ла віч, як уз ні кае 

цы роз пе ча ні?

— У за хвор ван ня не каль кі пры чын 

і, ад па вед на, роз ныя ме ха ніз мы ўзнік-

нен ня. Час цей за ўсё су стра ка ец ца ал-

ка голь ны цы роз пе ча ні. Яго пры чы на — 

так січ ны ўплыў ал ка го лю. Мо гуць быць 

і ін шыя пад ста вы ўзнік нен ня хва ро бы. 

Час та ле ка выя прэ па ра ты, якія пры мя-

ня юц ца доў гі час, аказ ва юць так січ нае 

дзе ян не на пе чань. У вы ні ку пра цяг ла-

га не га тыў на га ўплы ву ад бы ва юц ца 

мар фа ла гіч ныя зме ны ў струк ту ры са-

міх кле так пе ча ні — ге па та цы таў. Клет-

кі гі нуць і за мя ня юц ца злу чаль най ткан-

кай, якая не функ цы я нуе як след, у ёй 

не ад бы ва юц ца ме та ба ліч ныя пра цэ сы. 

У вы ні ку па ру ша ец ца ад ток жоў ці, уз-

ні ка юць пе ра шко ды для кра ва то ку. 

Кроў на кі роў ва ец ца праз аб ход ныя 

шля хі — ін шыя кры вя нос ныя са су ды, 

раз ме шча ныя по бач. Гэ та ахоў ная рэ-

ак цыя ар га ніз ма, яго ад каз на цы роз. 

У вы ні ку пе чань не мо жа вы кон ваць 

свае функ цыі, у ёй за трым лі ва юц ца 

так січ ныя рэ чы вы. Пас ля доў на ўзні ка-

юць фіб роз, по тым цы роз і пя чо нач ная 

не да стат ко васць. Ёсць і ін фек цый ная 

эты я ло гія: ві рус ныя ге па ты ты В, С, В 

ра зам з D. Тут пра сцей шы ме ха нізм. Ад 

та го ж ге па ты ту С уз ні кае пра мое цы-

та па тыч нае дзе ян не (дэ ге не ра тыў ныя 

зме ны ў клет ках, звя за ныя з раз мна-

жэн нем ві ру саў. — «Зв.»), пры ге па ты-

це В улас ныя клет кі імун най сіс тэ мы 

па шкодж ва юць пе чань. Пры чы най цы-

ро зу мо гуць быць і аў та імун ныя пра цэ-

сы, але гэ та ня час тая з'я ва.

— Ня пра віль нае хар ча ван не мо жа 

вы клі каць цы роз пе ча ні?

— На ўрад ці. Але ка лі ёсць пэў ныя 

да дат ко выя фак та ры ры зы кі — праз-

мер нае ўжы ван не ал ка го лю ці пры сут-

насць ін шых так сі наў, — то гэ та мо жа 

спры яць раз віц цю хва ро бы. Ёсць та-

кое за хвор ван не, як стэ а та ге па тыт, 

якое раз ві ва ец ца пры па ру шэн нях аб-

ме ну рэ чы ваў. Гэ та тлу шча вая дыс тра-

фія пе ча ні, ка лі пя чо нач ная ткан ка 

не зва рот на за мя ня ец ца тлу шча вай. 

За хвор ван не звя за на з праз мер ным 

хар ча ван нем, атлус цен нем, цук ро вым 

дыя бе там. Тлу шча вая дыс тра фія пе-

ча ні по тым пе ра хо дзіць у фіб роз, а 

фіб роз пры во дзіць да цы ро зу. У та кім 

вы пад ку мож на лі чыць, што ня пра віль-

нае хар ча ван не вя дзе да фіб ро зу, але 

гэ та да лё ка не са мая час тая пры чы-

на.

— Якія сімп то мы ў гэ та га за хвор-

ван ня?

— Ёсць не каль кі сін дро маў. Пер-

шы — дыс пеп тыч ны. Гэ та па ру шэн ні 

ў сіс тэ ме хар ча ван ня — зні жэн не 

апе ты ту, дыс кам форт у воб лас ці жы-

ва та, уз дуц це, лёг кая млос насць, 

вад кі стул або за по ры. У па цы ен та 

мо гуць быць са мыя раз на стай ныя 

скар гі, звя за ныя са страў ні ка ва-кі-

шэч ным трак там. Дру гая гру па сімп-

то маў аб умоў ле на так січ ным дзе ян-

нем амі я ку як пра дук ту рас па ду бял-

коў. Час цей за ўсё гэ та сан лі васць 

днём, бяс сон ні ца ўна чы, па ру шэн ні 

па мя ці, не маг чы масць скан цэнт ра-

вац ца. Блі жэй да 4-й ста дыі фіб ро зу 

на жы ва це з'яў ля юц ца са су дзіс тыя 

зо рач кі, па шы ра ны ве ны на пя рэд няй 

бруш ной сцен цы. Яшчэ ад на ха рак-

тэр ная асаб лі васць — так зва ны «жа-

бін жы вот». Па цы ент мо жа быць ху-

дар ля вы, але за кошт аб' ёму асцы-

тыч най вад ка сці і та го, што мыш цы 

бруш но га прэ са ро бяц ца вя лыя, жы-

вот вы гля дае вя лі кім і вы пі ра ю чым. 

Плюс з'яў ля юц ца жаў туш насць скур-

ных по кры ваў і склер.

— Цы роз мо жа пе ра ра джац ца 

ў рак?

— Пры ге па ты це В у 3 % вы пад каў 

уз ні кае ге па та цэ лю ляр ная кар цы но ма. 

Для аб сле да ван ня та кіх па цы ен таў у 

нас вы ка рыс тоў ва ец ца ан ка мар кер — 

аль фа-фе тап ра тэ ін. Ка лі ён па вы ша ны, 

мы ма ем усе пад ста вы па да зра ваць 

рак і пры зна ча ем па цы ен ту да дат ко вую 

ды яг нос ты ку.

— Ці мо жа пе чань ад на віц ца са ма, 

ка лі кі нуць піць?

— Гэ та да стат ко ва моц ны і тры ва лы 

ор ган. На ват з фіб ро зам 2—3-й ста дыі 

пра цэс мож на па вяр нуць на зад. Ёсць 

на ву ко выя ра бо ты, у якіх апі са ны вы-

пад кі, ка лі з трэ цяй ста ды яй фіб ро зу 

пра цэс уда ло ся рэ грэ са ваць.

— Што для гэ та га вар та зра біць?

— Пры ге па ты це — лік ві да ваць сам 

ві рус, сён ня ге па тыт С ле чыц ца па спя-

хо ва, а вось В — да гэ туль не. Ка лі пры-

чы на ў ал ка го лі, то не ўжы ваць яго. 

Ка лі ў так сі нах, то вы свет ліць, які гэ та 

прэ па рат, ці шкод ная вы твор часць, і, 

ад па вед на, пры браць дзе ян не пра ва-

ку ю ча га фак та ру. Пры стэ а та ге па ты це 

вар та ар га ні за ваць пра віль нае хар ча-

ван не і пры маць не ка то рыя прэ па ра ты 

для ля чэн ня гэ тай хва ро бы. Раз віц цё 

цяж кіх цы ро заў, на прык лад бі лі яр на га, 

які мае аў та імун ную пры ро ду, спы ніць 

скла да ней.

— Дзе «пункт не зва ро ту»?

— Гэ та 4-я ста дыя фіб ро зу пе ча ні, 

ка лі ў па цы ен та з'яў ля ец ца асцыт — 

збі ран не сва бод най вад ка сці ў бруш-

ной по лас ці.

— Як аб лег чыць жыц цё пе ча ні, у 

пры ват нас ці, ці вар та ўжы ваць ге па-

тап ра тэк та ры пры доў гім пры ёме 

ле ка вых срод каў ці пад час за стол-

ляў?

— Ка рысць усіх ге па тап ра тэк та раў, 

а іх за рэ гіст ра ва на вя лі кая коль касць, 

не да ка за на, яны ад но сяц ца да бія ла-

гіч на ак тыў ных да ба вак (БАД). Пры 

ал ка голь ных цы ро зах больш менш пра-

цуе гепт рал (ад эмі ты я нін). Пас ля вя лі-

ка га за стол ля ў не каль кі дзён ім мож на 

ска рыс тац ца, акра мя та го, ён зні жае 

ры зы ку дэ прэ сіі. Пас ля ад на го дня за-

стол ля піць та кія прэ па ра ты ня ма сэн-

су. Змян шае за стой жоў ці ў жоў це вых 

ха дах урса дэ зок сі хо лі е вая кіс ла та, ёсць 

не каль кі прэ па ра таў, якія яе ўтрым лі-

ва юць. Яна хоць і не з'яў ля ец ца ге па-

тап ра тэк та рам, але зні жае ў пэў най 

сту пе ні ак тыў насць пя чо нач ных фер-

мен таў. Ча сам пры зна ча ец ца фас фаг-

ліў, бо там ёсць кам па нент, які зні мае 

за па лен не. Та кія ж БА Ды, як эс сэн цыя-

 ле, лів. 52, кар сіл ужы ваць не мае сэн-

су: шко ды ад іх не бу дзе, але і ка рыс ці 

ні я кай.

«АЛ КА ГОЛЬ НАЯ 
ХВА РО БА» ПЕ ЧА НІ
Ці мо жа гэ ты ор ган ад на віц ца сам, ка лі кі нуць піць?

У гэ тым се зо не ў Бе ла ру сі яшчэ не фік са ва-

лі вы пад каў гры пу. Па куль што лю дзі хва-

рэ юць на вост рыя рэ спі ра тор ныя ін фек цыі 

нег ры поз на га па хо джан ня. Гэ та адэ на грып, 

па раг рып, рэ спі ра тор на-сін ты цы яль ны ві рус. 

Уз ды му за хва раль нас ці спе цы я ліс ты ча ка юць 

у кан цы сту дзе ня — па чат ку лю та га. Тым ча-

сам у кра і не пра цяг ва ец ца кам па нія па вак цы-

на цыі, яна бу дзе доў жыц ца да 1 снеж ня. Ужо 

пры шчэп ле на пры бліз на 38 % на сель ніц тва.

— Да кан ца ліс та па да, як мы раз ліч ва ем, скон-

чыц ца ак тыў ная фа за. На ша за да ча — зра біць пра-

фі лак тыч ныя пры шчэп кі су праць гры пу як мі ні мум 

40 % на сель ніц тва. Вак цы на цыя сё ле та ідзе вель мі 

ак тыў на. За раз пры шчэп ле на ўжо за 38 %, а гэ та 

больш за 3,5 міль ё на ча ла век, — рас каз вае за гад-

чык ад дзя лен ня іму нап ра фі лак ты кі ад дзе ла эпі-

дэ мі я ло гіі 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 Ве ра ні ка 

ВЫ СОЦ КАЯ.

На мі ну лым тыд ні 

ў Бе ла ру сі з'я ві ла ся 

ча ты рох ва лент ная 

фран цуз ская вак цы-

на су праць гры пу 

«Вак сіг рып Тэт ра». 

Ёю пры шчэп лі ва юць 

толь кі плат на. Спе-

цыя ліст да да ла, што 

вак цы ны ад гры пу 

ёсць ва ўсіх ме ды цын скіх уста но вах у да стат ко вай 

коль кас ці. І рас тлу ма чы ла пры чы ны паз ней шай па-

стаў кі ў гэ тым го дзе.

— Сё ле та Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 

на ме сяц паз ней аб' яві ла рэ ка мен да ва ны шта ма вы 

са стаў вак цын. А для іх вы твор час ці трэ ба як мі ні-

мум шэсць ме ся цаў. Та му па стаў ка ад бы ва ец ца 

кры ху паз ней. Але, зы хо дзя чы з эпі дэ міч най сі ту а-

цыі, мы мо жам рабіць пры шчэп кі і ў па чат ку снеж-

ня.

У гэ тым се зо не ў Паў ноч ным паў шар'і бу дуць 

цыр ку ля ваць тры шта мы ві ру са гры пу: адзін ана ла-

гіч ны ле таш ня му і два но выя, якія ра ней шы ро ка не 

цыр ку ля ва лі і іму ні тэт да іх не сфар мі ра ва ны: 

A/Brіsbane/02/2018 (H1N1) pdm09-па доб ны ві рус, 

A/Kansas/14/2017 (H3N2).

З 2012 го да вак цы на цыя су праць гры пу ўклю-

ча на ў На цы я наль ны ка лян дар пра фі лак тыч ных 

пры шчэ пак Бе ла ру сі і пра во дзіц ца бяс плат на не-

ка то рым гру пам на сель ніц тва. У іх лі ку дзе ці ва 

ўзрос це ад 6 ме ся цаў да 3 га доў, дзе ці ад 3 га доў 

і да рос лыя з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі, лю дзі з 

іму на суп рэ сі яй, па жы лыя асо бы ад 65 га доў, ця-

жар ныя жан чы ны, ме ды цын скія і фар ма цэў тыч ныя 

ра бот ні кі, дзе ці і да рос лыя, якія зна хо дзяц ца ва 

ўста но вах з круг ла су тач ным рэ жы мам, ра бот ні кі 

дзярж ор га наў, якія за бяс печ ва юць бяс пе ку дзяр-

жа вы і жыц ця дзей насць на сель ніц тва. За кошт 

мяс цо вых бюд жэ таў бяс плат на вак цы ну юц ца 

школь ні кі, ін шыя дзе ці, якія на вед ва юць ар га ні за-

ва ныя ка лек ты вы, сту дэн ты.

Гру пы ры зы кі бяс плат на пры шчап ля юць вак-

цы най «Гры пол плюс» (Ра сія). Прад пры ем ствы 

мо гуць са мі вы браць, якую вак цы ну за ку паць для 

сва іх су пра цоў ні каў. Так са ма ў Бе ла ру сі пры шчап-

ля юць вак цы на мі «Вак сіг рып» і «Вак сіг рып Тэт ра» 

(Фран цыя), «Ін флю вак» (Ні дэр лан ды).

Іму ні тэт су праць хва ро бы з'яў ля ец ца на пра ця гу 

10 дзён, ча сам хут чэй, і за хоў ва ец ца ад 6 ме ся цаў 

да го да. Та му пры шчэп кі ад гры пу рэ ка мен ду ец ца 

ра біць што год. Тым больш што са стаў вак цын кож-

ны раз мя ня ец ца ў за леж нас ці ад праг на за ва ных 

ак тыў ных шта маў ві ру са.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што пра фі лак ты ка на 

ўзроў ні 40 % — гэ та не аб ход ны мі ні мум. Для фар-

мі ра ван ня ка лек тыў на га іму ні тэ ту, які не дасць рас-

паў сю дзіц ца за хвор ван ню, трэ ба, каб са 100 ча ла-

век 80 бы лі пры шчэп ле ныя, рас ка заў пра фе сар 

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 Сяр гей 

ЖА ВА РО НАК.

— За хва раль насць гры пам ся род пры шчэп ле ных 

у мі ну лым се зо не бы ла амаль у 13 ра зоў ні жэй шыя, 

чым ся род не пры шчэп ле ных. Ка ля 98 % лю дзей з 

ла ба ра тор на па цвер джа ным гры пам ле тась не бы-

лі вак цы я на ва ны, — ка жа Ве ра ні ка Вы соц кая. — 

У цэ лым па каз чык за хва раль нас ці мі ну ла га го да 

быў 16,8 на 100 ты сяч на сель ніц тва. Гэ та вель мі 

ма ла.

Акра мя вак цы на цыі, у пе ры яд зме ны на двор'я і 

па ха ла дан няў ме ды кі ра яць вы кон ваць не спе цы фіч-

ныя спо са бы пра фі лак ты кі.

— Ра цы я наль нае хар ча ван не, гі гі е на рук і рэ спі-

ра тор ны эты кет — прос тыя, але не аб ход ныя пра ві-

лы для пра ду хі лен ня ін фек цый ных хва роб, — ад-

зна чы ла Ве ра ні ка Вы соц кая.

Па маг чы мас ці вар та ска ра ціць зна хо джан не ў 

шмат люд ных мес цах. І ста рац ца не кан так та ваць з 

людзь мі, у якіх на зі ра юц ца пры кме ты рэ спі ра тор най 

ін фек цыі: ка шаль, па вы шэн не тэм пе ра ту ры. До ма, 

у офі сах і пра цоў ных ка лек ты вах рэ гу ляр на пра вет-

ры вай це па мяш кан ні і ўвіль гат няй це па вет ра. Гэ та 

ства рае ўмо вы, у якіх ві рус не мо жа раз мна жац ца.

«Ра цы я наль нае 
хар ча ван не, гі гі е на 
рук і рэ спі ра тор ны 
эты кет — прос тыя, але 
не аб ход ныя пра ві лы 
для пра ду хі лен ня 
ін фек цый ных хва роб».

ШТО ГОД ад цы ро зу пе ча ні толь кі ў ЗША гі не ка ля 50 ты сяч ча ла-

век. У Ра сіі гэ та ліч ба не на шмат мен шая — больш за 47 ты сяч. 

За хвор ван не зай мае сё мае мес ца ся род пры чын смя рот нас ці. У Бе ла-

ру сі што год цы роз пе ча ні вы яў ля юць у 1,5 ты ся чы ча ла век. Хва ро ба, 

у асно ве якой ля жыць па сту по вая гі бель кле так пе ча ні і раз рас тан не 

не функ цы я наль най злу чаль най ткан кі, у свя до мас ці абы ва це ля на-

ўпрост звя за на з лю боўю на шых лю дзей да вы піў кі. Ад ча го яшчэ ўзні-

кае гэ тае гроз нае за хвор ван не, як яго па збег нуць і ці мож на па вяр нуць 

пра цэс на зад, рас ка заў урач агуль най прак ты кі 11-й га рад ской па лі клі-

ні кі Мін ска Анд рэй МА КА РЭ ВІЧ.

Cкажыце, док тар...Cкажыце, док тар... Ак ту аль на!Ак ту аль на! КА ЛІ 
ЧА КАЦЬ ГРЫП?

Кам па нія па вак цы на цыі 
за вяр ша ец ца

НадоечыНадоечы


