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АХОВА ЗДАРОУЯ ГРАМАДЗЯНСКАГА НАСЕЛЬНЩТВА 
ВА УМОВ АХ АКУПАЦЫЙНАЙ ПАУ СЯ ДЗЁННАСЦ1 

(паводле матэрыялау Калекцьй дакументау Генеральнай aKpyri «Беларусь»,
1941-1943)

Дакументальная спадчына акупацыйных улад, якая змяшчаецца у Калек
цьй дакументау Генеральнай акруп «Беларусь» (ГАБ, фонд 370 Нацыяналь- 
нага арх1ва Рэспубл1к1 Беларусь), уяуляе сабой выключны па значнасц1
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i практична недаследаваны комплекс дакументау, яю утрымл1вае бататы 
фактычны матэрыял, датычны штодзённага жыцця насел ьнщтва Беларуси 
перыяду германскай акупацьй. Генеральны камюарыят «Беларусь», як\ 
выступау вышэйшай адмшютрацыйнай уладай у акрузе з ’яуляуся ключавым 
выканауцам германскай акупацыйнай папйтыкг Матэрыялы Калекцьй даюць 
уяуленне аб шматлйах аспектах акупацыйнага жыцця праз прызму дзейнасщ 
акупацыйнай адмшютрацьй i прапйваюць святло на шматлшя «белыя плямы» 
штодзённасщ насельнщтва Беларуси у гады германскай акупацьй.

У планах нацыстау аб выкарыстанш працы мясцовага насельнщтва 
i увогуле гарантавання свайго панавання на захопленых тэрыторыях адну 
з галоуных роляу адыгрывала пытанне сан i тар н а- э м i д э м i я л ari ч н ай слтуацьп 
i аховы здароуя. Вайна, разбурэнш, масавыя забойствы, бежанства i пера- 
мешчаныя асобы, вялшя цяжкасщ у насельнщтва з забеспячэннем элемен
тарных сацыяльна-бытавых умоу вял1 да магчымых эшдэмш, яюя пагражапй 
не толью планам выкарыстання мясцовых работнпсау, але таксама стварапй 
пагрозу для caMix акупантау.

Уяуленне аб саштарна-этдэм1ялапчнай слтуацьп у гады акупацьй даюць 
шэраг дакументау Калекцьй. Тэта даклад аб барацьбе з сыпным тыфам у Ма- 
ладзечна ад 24.01.1943 г., акт праверю па Навагрудскай акрузе у кастрычншу 
1943 г., складзены дактарам1 Беларускай палаты здароуя Крайновым Андрэем 
i Сямыкшым М1калаем, а таксама звестк1 аб шфекцыйных захварваннях у па- 
ветах Мшскай акруп за 1943 г. i шш.

Вял1кую пагрозу для акупацыйных улад уяулял1 эп1дэмй, прадухшенне 
як1х было адной з галоуных задач медыцынсюх службау. Эп1дэм1ялаг1чную 
спуацыю ускладнял1 масавыя перамяшчэнн1 насельн1цтва ва умовах вайны 
i бежанства. Асабл1вую увагу акупанты надавал! барацьбе з сыпным тыфам 
i педыкулёзам.

3 Гебггскамюарыята г. Глыбокае па стане на 19.06.1943 г. паведамлялася аб 
распаусюджванш захворвання на сыпны тыф, што было звязана з масавым 
наплывам бежанцау. Акупацыйныя улады скардзшся таксама, што актыуная 
дзейнасць партызан перашкаджала барацьбе з эп!дэм1яй. Але у цэлым створа- 
ныя KaMicii па кантрол! за барацьбой з захворваннем пад к!раун!цтвам кампе- 
тэнтных дактароу добра выконвал! сваю працу. Так, у Браславе было 
выяулена 17 выпадкау сыпнога тыфу. Хворыя был! адпраулены у бальн1цу, 
у ix  сваякоу правял! дэзынсекцыю i дэзынфекцыю. 3 мясцовым! жыхарам! 
праводзш тлумачальныя размовы, а таксама ix  сютэматычна вадз1л1 у лазню.

У Докшыцах быу адзначаны тольк1 адзш выпадак сыпнога тыфу. Праве- 
дзеная камю1яй па кантрол i выбарачная праверка паказала, што Hi у людзей, 
Hi у ix жылл1 не было знойдзена слядоу заражэння педыкулёзам.

Пры выкананн! сваёй працы у Казлоушчыне партызанам! была заб1та 
фельдшар Кацярына. 3-за бежанцау сыпны тыф быу моцна распаусюджаны на 
гэтай тэрыторьй. Актыунасць партызанау перашкаджала правядзенню неабход- 
ных мерапрыемтвау па стрьгушванш эшдэмй [1, арк. 41].
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У г. Дзюна, а таксама пазней у некаторых вёсках лазш бьнй перабудаваны 
пад дэзынфекцыйныя палаты. Для барацьбы з сыпным тыфам, а менавгга 
правядзення асветнщкай працы, бьип задзейшчаны усе сельсюя старасты. Ва 
ycix вёсках з вял i кай колькасцю хворых бьип пастаулены шыльды, яюя 
забарашш уезд щ выезд. Нават асобныя хаты был пазначаны спецыяльнай 
шыльдай.

Акружны стараста пабудавау у г. Дзюна шфекцыйны барак з 30 лож
кам!, але праца ускладнялася дзейнасцю партызанау.

У Глыбоюм 111 чалавек з педыкулёзам, у яюх быу знойдзены сыпны 
тыф, адправш у бальнщу на лячэнне. Праводзшся шфармацыйныя 
мерапрыемствы, дэзынфекцыя. Жыхароу пэуных раёнау сютэматычна вадзш  
у лазню.

У Мзёрсюм гебще был1 правераны 4 376 чалавек з 85 вёсак. Найболын 
вострая Дтуацыя адзначалася у сёлах Пераброддзе i Новы Пагост. Пасля 
мерапрыемствау супраць педыкулёзу новых выпадкау захворвання не было 
выяулена. У Плюе абследавапй 2 350 людзей, 580 адправш на дэзынсекцыю 
i большасць на каранц1н.

У Паставах было выяулена каля 500 выпадкау сыпнога тыфу. Бальнща 
i каранц1нныя станцьй был1 перапоунены. Бьип закрыты рынку школы, 
цэрквы, забаронены грамадск1я мерапрыемствы. Дэзынсекцыю правял1 сярод 
3 000 бежанцау. У Шаркаушчыне абследавана 3 500 чалавек i выяулена 
26 выпадкау сыпнога тыфу. Саштарна-эшдэм1ялапчныя мерапрыемствы пра
водзшся усюды, за выключэннем в. Ёды з-за дзейнасщ партызан [1, арк. 41Ь].

Аналапчная !нфармац1я пра барацьбу з сыпным тыфам у Глыбок1м была 
наюравана з аддзела па ахове здароуя 23.09.1943 г. Актыуна праводзшся 
мерапрыемствы супраць педыкулёзу, але у цэлым колькасць захворванняу 
зменшылася [Там жа, арк. 62]. Аналапчная справаздача датуецца 7 кастрычш- 
ка 1943 г., дзе адзначалася зшжэнне колькасщ захворванняу сыпным тыфам, 
але праблемай заставауся педыкулёз. Па акругах Плюа, Дз1сна i Браслау быу 
прачытаны даклад на тэму «Сыпны тыф i барацьба з iM» з мэтай шфармаван- 
ня насельн1цтва аб неабходнасщ праф1лактык1 захворвання. Адзначал1ся 
цяжкасщ у сувяз1 з тым, што шмат будынкау для дэзынсекцьй бьип зн1шчаны 
партызанам1 [Там жа, арк. 64].

Фармакалагччнае забеспячэнне насельн1цтва Глыбоцкай aKpyri ажыццяу- 
ляла 21 аптэка, большасцю з як\х (16) юравапй паляьа. Таксама сярод юрауш- 
коу аптэк был1 5 беларусау i 1 укра1нец [Там жа, арк. 130].

Аддзелам аховы здароуя у г. Маладзечна 24.01.1943 г. быу падрыхтаваны 
даклад адносна барацьбы з сыпным тыфам сярод бежанцау, яю прадстауляе 
адносшы акупацыйных улад да праблемы. 20 снежня 1942 г. у г. Маладзечна 
з Вшейю прыбыло 250 бежанцау, яюя спачатку знаходзш1ся у гета Мала
дзечна, а пасля у Народным доме. Быу аб’яулены трохтыднёвы каранцш, 
пасля чаго за iMi пачала наглядаць пал1цыя. Падчас праверк1 ix стану здароуя
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выявил тры выпадю сыпнога тыфу. Хворыя бы л размешчаны у ппл'талi 
г. Маладзечна. Астатшх пасля дызынсекцьи адправш у Лебедзева у сувяз1 
з адсутнасцю месца для размяшчэння хворых у г. Маладзечна. Улады апаса- 
л1ся, што хвароба можа распаусюдзщца на грамадзянскае насельнщтва 
i нямецюя падраздзяленш, што бы л размешчаны у горадзе [1, арк. 6].

У хутк1м часе был1 выяулены 10 выпадкау сыпнога тыфу i стала зразу- 
мела, што тэта можа стаць пачаткам эшдэми. У Лебедзева будынак школы 
быу аддадзены пад каранцш, дзе размясц1л1 таксама аддзяленне 1нфекцыйных 
хвароб. У эп1дэм1ялаг1чным аддзяленш пастав1л1 29 ложкау, падабрал1 адпа- 
ведны персанал. Тут жа збудавап лазарэт, каб перадухшць распаусюджанне 
сыпнога тыфу пад час перамяшчэння хворых з бальшцы. Усе асобы i прадме- 
ты, з ж1м1 кантактавал хворыя, прайшл1 дэзынфекцыю. За перыяд з 22.12.1942 г. 
па 24.01.1943 г. быу зарэпстраваны 131 хворы на сыпны тыф, з яюх вылечыл1 
82 [Там жа, арк. 6Ь]. На 24.01.1943 г. заставалася 33 хворых. Памерла 
16 чалавек, щ каля 12 % ад агульнай колькасц1 хворых. Сцвярджалася, што смя- 
ротнасць невял1кая, бо неабходна было ул1чваць пажылых асоб i тых, хто ужо 
меу праблемы са здароуем.

У наступныя дш сярод бежанцау было выяулена 8 выпадкау захворвання 
на дызентэрыю. Для ix 1заляцьй быу створаны асобны аддзел. Астатн1м была 
npanicaHa вакцына. У Лебедзева быу створаны камтот, як1 дапамагау бежан- 
цам i хворым, займауся забеспячэннем ix харчаваннем i вопраткай [Там жа, 
арк. 7]. Ташм чынам эшдэмпо сыпнога тыфу у г. Маладзечна удалося стры- 
маць. Захварэу тольк1 мясцовы стараста, як1 кантактавау з хворым.

3 4 па 10 кастрычшка 1943 г. два дактары Беларускай палаты здароуя 
наведал! Навагрудскую акругу з мэтай высвятлення стану здароуя i праца- 
здольнасц1 насел ьшцтва. У Навагрудку i раёнах вялася картатэка, якая 
нал1чвала каля 27 тыс. картак. KaMicia для болын дэталёвай праверк1 абрала 
Дзятлауск1 раён з колькасцю 6 811 чалавек. Згодна з урачэбна-медыцынсюм! 
сведчанням1 пасля правядзення KaMicii 2 019 чалавек л1чыл1ся хворыму з як\х
1 664 дыягназ не быу пастаулены. Не прыйнпп на кам1слю 438 чалавек,
2 181 чалавек быу вызвалены ад працы па шшых прычынах, а 2 169 наюраваны 
на працу. Агляд раёнау дазвол1у KaMicii высветл1ць, што некаторыя раённыя 
KaMicii вызвалял1 людзей ад працы без пазначэння дыягназу. Урачы прыйнпп 
да высновы, што вызначыць па картках стан здароуя насел ьшцтва акруп 
i раёнау з ’яулялася немагчымым з-за адсутнасщ нават м1н1мальнай прыклад- 
най дыягностыю хвароб. На пад ставе працы мясцовых урачэбных KaMicii! 
немагчыма было дыягнаставаць сухоты, с1фш1с и.1 трахому без адпаведных 
анал1зау и.1 рэнтгену. Шырока дыягнаставал1ся хран1чныя захворванн1, бран- 
х1ты i эмф1зэмы aerrix як сухоты [Там жа, арк. 88]. Meai месца Лмуляцьп 
хвароб, каб пазбегнуць працы або вывазу у Герман1ю.

Дэталёвую 1нфармацыю аб 1нфекцыйных захворваннях па М1нскай акру- 
зе на працягу першых месяцау 1943 г. даюць адпаведныя справаздачы з дак- 
ладным1 л1чбам1 па кожным павеце: Заслаусюм, Лагойск1м, Койданаусюм, 
М1нск1м, Рудзенск1м, Смаляв1цк1м i Уздзенсюм. Напрыклад, Лтуацыя з ш-
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фекцыйньиш хваробаш па Мшскай акрузе за перыяд з 1 па 12 студзеня 1943 г. 
выглядала наступным чынам. Наибольшая колькасць захворванняу наз1ралася 
туберкулёзам -  209 выпадкау i розных яго формау -  туберкулез касцей (23), 
туберкулёз скуры (8), суставау (6), залоз (7). Значную пагрозу для акупацыйных 
улад уяулял1 захворванн1 сыпным тыфам (46), брушным тыфам (19), як1я мел1 
пагрозу ператварыцца у эпщэмпо. Вылучалася колькасць захварэушых на 
дыфтэрыю (42) [2, арк. 100].

У цэлым з пачатку 1943 г. эшдэм1чная с1туацыя заставалася стаб1льнай. 
Колькасць хворых па асноуных хваробах 1стотна не змянялася. Невял1к1я 
ваганн1 наз1рапйся адносна захворванняу на сыпны тыф, брушны тыф 
(колькасць хворых на як1я зменшылася), а таксама на дыфтэрыю i трыхшоз. 
Акупацыйныя службы аховы здароуя здолел1 стрымаць магчымыя эп1дэмй, 
напрыклад, сыпнога тыфу, яюя за папярэдн1я войны у псторьй заб1вал1 не 
менш людзей, чым у вын1ку баявых дзеянняу. Смяротнасць ад хвароб 
заставалася вельм1 шзкай, зыходзячы з дадзеных дакументау Калекцыт 
Ад сыпнога тыфу у Мшскай акрузе у першыя месяцы 1943 г. заг1нул1 5 чала- 
век, ад туберкулёзу -  5, дыфтэрьй -  7, брушнога тыфу -  2.

У далейшым эшдэм1ялапчная спуацыя заставалася дастаткова стабшь- 
най, пра што сведчаць дадзеныя за чэрвень-лшень 1943 г. [3, арк. 32].

Улады адсочвал1 сан1тарны стан публ1чных устаноу. Так, акупацыйная 
адмшютрацыя Валожына 24-30.02.1943 г. правяла шспекцыю саштарнага 
станов1шча наступных прадпрыемствау: магаз1на прадуктау, пякарн1, рэста- 
рана, сталовых, гарбатных, шуных, мясной i здобнай лаую, цырульн1, млына, 
купальн1 i г.д. Паводле вышкау 1нспекцьй у нездавальняючым сан1тарным 
стане знаходзшася тольк1 6 аб’ектау з 50 [4, арк. 27]. Значна горшая спуацыя 
наз1ралася у жылых будынках, 30 з як1х был1 у дрэнным санпарным стане 
[5, арк. 8].

Ахову здароуя Слуцкай акруп забяспечвал1 6 бальнщ на 295 ложкау, 
12 амбулатрый, 5 медыцынск1х пунктау, 17 фельчарсюх пунктау, 7 аптэк, 
1 палшпшка, 10 стаматалапчных клш1к. Колькасць медыцынскага персаналу 
акруп была наступная: урачы -  37, стаматолап -  17, фельчары -  50, аптэкары -  
14, акушэрю -  29, медсёстры -  60, зубныя тэхн1ю -  2, дэзынфектары -  11, 
тэзн1чны персанал -  84 [4, арк. 34Ь].

Наурад щ такая колькасць медыцынскага персаналу магла забяспечыць 
адпаведную медычную дапамогу насельнщтву Слуцкай акруг1, асабл1ва ва 
умовах вайны. Але, з пункту гледжання акупацыйных улад, галоуную задачу 
установы аховы здароуя выконвал1 -  недапушчэнне распаусюджвання 1нфек- 
цыйных захворванняу i эп1дэмШ, як1я Marai б пагражаць нямецк1м салдатам.

Так1м чынам, пытанш аховы здароуя i эп1дэм1ялаг1чная спуацыя на 
акупаванай тэрыторьй пастаянна знаходзшся у цэнтры увал акупацыйнай 
адмшютрацыт Дадзеная пытанне мела выключную важнасць, паколью 
непасрэдна было звязана з магчымасцям1 эксплуатацьй працы мясцовага
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насельнщтва, а таксама стварала пагрозу для caMix немцау. Магчымыя эпщэ- 
мй, асабл1ва, напрыклад, сыпнога тыфу, мапй паставщь пад пагрозу не толью 
планы выкарыстання акупаваных зямель, але i баяздольнасць вермахта. Эш- 
дэм1ялагтчную штуацыю у Генеральнай акрузе Беларусь ускладнял1 шмагпй- 
юя бежанцы з аператыунага тылу трупы армп «Цэнтр», яюя бььпй велыш 
слабыя, таму давол1 часта менавгга яны станавшся пераношчыкам1 шфек- 
цыиных захворванняу. Каб перадухшщь эшдэмп улады арганвоувал1 спецыяль- 
ныя месцы для размяшчэння i каран ni ну для бежанцау, займапйся 1заляцыяй 
i лячэннем хворых. У Калекцьй дакументау прысутшчаюць фрагментарныя 
звестю аб выдатках на размяшчэнне бежанцау з аператыунага тылу. У спра- 
ваздачы аб выдатках для размяшчэння уцекачоу з аператыунага тылу 
геб1тскам1сара у Слон1ме ад 14 кастрычнпса 1943 г. пазначалася, што гарадской 
i раённай адм1н1страцыям1 Слон1ма, 1вацэв1ч i Быценя у 1942 г. i 1943 г. было 
вылучана 28 295,29 райхсмарак на дапамогу бежанцам [6, арк. 42].

Шмат увагт надавалася барацьбе з педыкулёзам, а таксама праф1лактыч- 
най рабоце, якая уключала арган1зацыю лазняу, дэзынфекцыю i дэзынсекцыю, 
1нфармаванне мясцовага насельнщтва аб найбольш небяспечных хваробах 
i спосабах ix перадухшення. Аднак, як адзначала акупацыйная адм1н1страцыя, 
шматлшя падобныя мерапрыемствы зрывал1ся партызанам1, яюя зн1'тттчал1 
будынк1 для дэзынсекцьй, ствараючы, так1м чынам, умовы як для росту 
захворванняу, так i пагрозу не толью для акупацыйнай адмшютрацьй i немцау, 
але i для мясцовага насельнщтва. Таюм чынам, неабходна адзначыць, што 
згодна з шфармацыяй атрыманай з Калекцьй, акупацыйныя улады здолел1 
папярэдз1ць i стрымаць распаусюджванне найбольш небяспечных захворванняу 
i магчымай эп1дэмй. Колькасць хворых заставалася прыбл1зна на адным 
узроун1, а таксама вельм1 н1зкай бьша смяротнасць ад шфекцыйных хвароб.
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