
22 жніўня 2020 г. 7НАШЫ ЛЮДЗІ

— Сё ле та эпі дэ мі я ла-

гіч ная сі ту а цыя пад нес ла 

ўра чам і мед пер са на лу 

ня прос тае вы пра ба ван не 

ў су вя зі з COVІD-19. Не ка-

то рыя па раў ноў ва лі пан-

дэ мію ін фек цыі з чу мой. 

Ці бы лі га то выя на шы мед-

ра бот ні кі да та ко га вы клі-

ку?

— Што год у ха лод ны се-

зон мы су ты ка ем ся з уз ды-

мам за хва раль нас ці на грып 

і ВРВІ. У гэ ты пе ры яд пры-

кмет на па вя ліч ва ец ца коль-

касць зва ро таў па ме ды цын-

скую да па мо гу ў па лі клі ні кі 

і ста цы я на ры воб лас ці. Ду-

маю, гэ та за ўваж на кож на-

му. Та му па ра дак ака зан ня 

мед да па мо гі на сель ніц тву 

ў се зон уз ды му за хва раль-

нас ці ад пра ца ва ны за доў гія 

га ды да з'яў лен ня ка ра на ві-

рус най ін фек цыі.

У ра бот ні каў ін фек цый най 

і са ні тар на-эпі дэ міч най служ-

баў так са ма ёсць во пыт у ла-

ка лі за цыі і лік ві да цыі ін шых 

ін фек цый ных за хвор ван няў. 

Гэ та тыя ж ме нін гі ты, ад зёр, 

кі шэч ныя ін фек цыі. У на шай 

воб лас ці, як і ў ін шых рэ гі ё-

нах, рэ гу ляр на пра вод зяц ца 

трэ ні ро вач ныя ву чэн ні па ла-

ка лі за цыі і лік ві да цыі ача гоў 

ін фек цый ных за хвор ван няў. 

Та му да па доб ных вы клі каў 

на шы сіс тэ мы ахо вы зда роўя 

і са ні тар на га кант ро лю бы лі 

па пя рэд не га то выя.

Вя до ма, ад соч ва лі сі ту-

а цыю з COVІD-19 у све це. 

І ў Бе ла ру сі ў цэ лым, і ў Го-

мель скай воб лас ці пры ма лі 

ра шэн ні ў рэ жы ме рэ аль-

на га ча су. Так, бы лі пэў ныя 

мо ман ты, ка лі да во дзі ла ся 

апе ра тыў на пе ра раз мяр коў-

ваць рэ сур сы, ча со ва пе ра-

пра фі ля ваць фонд лож каў. 

Сён ня мы мо жам ка заць, 

што сіс тэ ма ахо вы зда роўя 

на шай воб лас ці спра ві ла ся 

з пер шай хва ляй ка ра на-

ві рус най ін фек цыі. Гэ та га 

ўда ло ся да сяг нуць дзя ку ю-

чы пад трым цы вы ка наў чай 

ула ды і вы со кай ква лі фі ка-

цыі мед ра бот ні каў.

— Якія ме ры да вя ло ся 

пры маць са з'яў лен нем 

пер шых хво рых у воб лас ці 

і рос там іх коль кас ці?

— Па ча лі дзей ні чаць яшчэ 

са з'яў лен нем пер шых хво-

рых у кра і не. У Го мель скай 

воб лас ці быў рас пра ца ва ны 

і за цвер джа ны рэ гі я наль ны 

план па пе ра пра фі ля ван ні 

лож ка ва га фон ду баль ніц з 

улі кам эпі дэ мі я ла гіч на га ста-

но ві шча. Гэ та пас ля да зво лі ла 

нам пра ца ваць на апя рэ джан-

не і на пі ку за хва раль нас ці 

не пры вя ло да па ра лі чу ра бо-

ты ўста ноў ахо вы зда роўя, як 

гэ та ад бы ло ся ў Іта ліі. Каб ака-

заць мед да па мо гу па цы ен-

 там з лёг кай фор май за хвор-

ван ня, пры цяг ва лі ўра чоў ін-

шых спе цы яль нас цяў. Але 

гэ та не ад бі ла ся на якас ці 

да па мо гі, бо ўсе — во пыт-

ныя спе цы я ліс ты. У пе ры яд 

не спры яль най эпі дэ мі я ла гіч-

най сі ту а цыі ў Го мель скай 

воб лас ці бы ло за дзей ні ча на 

ка ля ча ты рох ты сяч ура чоў і 

15 ты сяч ся рэд ніх ме ды цын-

скіх ра бот ні каў.

— Не ка то рыя ўра чы і 

мед сёст ры пры зна ва лі ся, 

што ў сі ту а цыі, якая скла-

ла ся, ад чу ва лі ся бе ін тэр-

на мі, не ма ю чы во пы ту 

дзе ян няў ва ўмо вах та кой 

жорст кай пан дэ міі. Як ду-

ма е це, ме ды кі рэ гі ё на вы-

тры ма лі гэ ты ня прос ты 

эк за мен?

— Ме ры бяс пе кі, якія не аб-

ход на вы ка наць пры ра бо це 

з ін фі цы ра ва ны мі COVІD-19 

па цы ен та мі, не бы лі бес прэ-

цэ дэнт ны мі. Ахо ва зда роўя і 

ра ней су ты ка ла ся з асаб лі-

ва не бяс печ ны мі ін фек цы я-

мі. Пэў най праб ле май ста ла 

ад сут насць поў най ін фар-

ма цыі пра ха рак та рыс ты кі 

но ва га ві ру са. Як вя до ма, у 

лю бых жыц цё вых сі ту а цы ях 

най боль шы страх у лю дзей 

вы клі кае не вя до мае.

Трэ ба ска заць, што як 
толь кі з'я ві лі ся пер шыя 
па ве дам лен ні пра рас паў-
сюдж ван не ка ра на ві ру са з 
Кі тая ў еў ра пей скі рэ гі ён, мы 
па ча лі рых та вац ца да маг-
чы ма га па пад ан ня ін фек цыі 
ў Бе ла русь. Апе ра тыў на ад-
соч ва лі сі ту а цыю ў ін шых 
кра і нах, кан так та ва лі з за-
меж ны мі ка ле га мі па ўсіх 
ля чэб ных і ар га ні за цый ных 

пы тан нях. На асно ве гэ та га 

вы пра цоў ва лі свой ме ха нізм 

ба раць бы з ві ру сам.

Ка лі ў Ві цеб скай воб-

лас ці па цвер дзі лі ды яг наз 

COVІD-19 у пер ша га па цы-

ен та, у Го мель скай воб лас-

ці ўжо прай шла маш таб ная 

пад рых тоў ка да ра бо ты з 

та кі мі хво ры мі. Мы пе ра пра-

фі ля ва лі баль ні цы для ака-

зан ня да па мо гі па цы ен там 

з іма вер най і па цвер джа най 

ін фек цы яй COVІD-19, за бяс-

пе чы лі ўста но вы срод ка мі 

ін ды ві ду аль най ахо вы, ан-

ты сеп ты ка мі і дэз срод ка мі. 

Быў ство ра ны не зні жаль ны 

за пас ле каў, на ву ча ны ме ды-

цын скі пер са нал, пад рых та-

ва ны пунк ты пад клю чэн ня да 

кіс ла ро ду, аб ноў ле ны парк 

ШВЛ, вы ка на ны ін шыя ме ра-

пры ем ствы. Та му ад ка заць 

на пы тан не ма гу ад на знач-

на: мы бы лі га то выя і спра-

ві лі ся.

— Што да па ма га ла вы-

ста яць пры па вы ша най 

на груз цы ў ня прос тых 

умо вах?

— Бя да аб' яд ноў вае 

лю дзей. Трэ ба ска заць, 

што ўсе сло вы пры знан ня 

і ўдзяч нас ці, якія гу ча лі на 

ад рас ме ды цын скіх ра бот-

ні каў, вель мі на тхня лі. На-

пру жа ныя ўмо вы ра бо ты з 

гэ тай ін фек цы яй да зво лі лі 

вый сці з ру ці ны і ўспом ніць 

усё, дзе ля ча го мы прый шлі 

ў пра фе сію.

— У сац сет ках тое, што 

ад бы ва ла ся ў асоб ных па-

ла тах, на зы ва лі цу дам. На-

прык лад, ка лі пас ля паў та-

ра ме ся ца на ШВЛ ча ла век 

вяр таў ся да звы чай на га 

жыц ця. Та кіх вы пад каў 

ня ма ла. Акра мя звыш на-

ту раль на га, ці ёсць аб' ек-

тыў нае тлу ма чэн не та ко-

му цу ду?

— На пэў на, у лю бой, на-

ват са май скла да най сі ту а-

цыі па він на быць мес ца цу ду. 

І ў яго не каль кі склад ні каў. 

Мно гае за ле жыць не толь кі 

ад пра фе сі я на ліз му ме ды-

цын скіх ра бот ні каў. Важ ныя і 

зы ход ныя да ныя: як ча ла век 

ста віў ся да свай го зда роўя 

да хва ро бы, ці меў шкод ныя 

звыч кі, спа да рож ныя за хвор-

ван ні, які быў агуль ны стан 

зда роўя. Вель мі важ ны на-

строй, жа дан не пе ра маг чы 

хва ро бу, жыць зда ро вым і 

паў на вар тас ным жыц цём. 

Ма быць, у гэ тым кры ец ца 

сак рэт пос пе ху ў па доб ных 

кры тыч ных сі ту а цы ях.

— Пра цу ўра чоў і мед-

сяс цёр у гэ ты пе ры яд на-

зы ва юць подз ві гам. Не-

ка то рых уз на га ро дзі лі да 

Дня ме ды цын скіх ра бот-

ні каў, не ка то рыя прад-

стаў ле ны да ўзна га ро ды 

кры ху паз ней. Бы лі пра-

ду гле джа ны так са ма ма-

тэ ры яль ныя бо ну сы. Як 

лі чы це, якая ацэн ка для іх 

са мая каш тоў ная?

— Са мае каш тоў нае для 

ме ды цын ска га ра бот ні ка — 

ба чыць, як па цы ен ту, у яко-

га ён уклаў столь кі энер гіі 

і сіл, ста но віц ца лепш. Як, 

па зба віў шы ся ад хва ро бы, 

ён з удзяч нас цю ме ды кам і 

ве рай у свае сі лы пра цяг вае 

жыць. Гэ та са мая га лоў ная 

ўзна га ро да для нас.

— На фо не зні жэн ня 

коль кас ці хво рых ці змя-

ніў ся рэ жым баль ніц і па-

лі клі нік рэ гі ё на?

— Вя до ма, уста но вы ахо-

вы зда роўя вяр та лі да звы-

чай на га рэ жы му на пад ста ве 

апе ра тыў на га ана лі зу коль-

кас ці па цы ен таў з ін фек-

цы яй COVІD-19. Ад ноў ле на 

так са ма ака зан не пла на вай 

ме ды цын скай да па мо гі.

— Ка лі за кра нуць пад-

трым ку га лі ны, то ці ад чу-

ва ла ся ўва га з бо ку ўла ды, 

прад пры ем стваў, гра ма-

дзян?

— Так, вя до ма, сіс тэ ма 

ахо вы зда роўя Го мель скай 

воб лас ці атры ма ла ад чу-

валь ную пад трым ку і ад вы-

ка наў чай ула ды, і ад прад-

пры ем стваў, і, што так са ма 

вель мі каш тоў на, — ад гра-

ма дзян.

Дзя ку ю чы да па мо зе 

Го мель ска га абл вы кан ка-

ма з па чат ку го да на бы та 

39 апа ра таў ШВЛ, тры аў-

та ма тыч ныя ана лі за та ры 

га заў кры ві з кам плек там 

рэ аген таў і рас ход ных ма тэ-

ры я лаў, 13 ге ма ды на міч ных 

ма ні то раў, 49 бло каў па да-

чы кіс ла ро ду, кіс ла род ныя 

ін га ля та ры, увіль гат няль ні кі 

кіс ла ро ду і ін шае не аб ход-

нае аб ста ля ван не. Ад ра-

ман та ва лі і ад на ві лі сіс тэ мы 

за бес пя чэн ня ме ды цын скі мі 

га за мі, да дат ко ва пад клю-

чы лі больш за 600 пунк таў 

па да чы кіс ла ро ду.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя цэнт ра лі за ва на за ку-

пі ла на бо ры рэ аген таў для 

ПЦР-ды яг нос ты кі і экс прэс-

тэс таў для ды яг нос ты кі ка ра-

на ві рус най ін фек цыі, срод кі 

ін ды ві ду аль най ахо вы і ме-

ды цын скае аб ста ля ван не.

Уся го ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя рэ гі ё на атры ма лі 

бяз вы плат ную да па мо гу на 

су му больш за Br1,7 млн. Гэ-

та і фі нан са вая пад трым ка, 

і срод кі ін ды ві ду аль най ахо-

вы, і дэз срод кі, і ме дабс та ля-

ван не, і бы та выя пры бо ры.

Транс парт ныя ар га ні за-

цыі Го ме ля да па ма га лі з 

да стаў кай з Мін ска гу ма ні-

тар ных гру заў. Дзяр жаў ныя 

і пры ват ныя прад пры ем ствы 

кож ны дзень пры во зі лі га ра-

чыя абе ды мед ра бот ні кам.

На срод кі, са бра ныя 

прос ты мі гра ма дзя на мі і 

прад пры ем ства мі го ра да, 

ку пі лі су час ны апа рат ШВЛ. 

Бе ла рус кае Та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа на бы-

ло пе ра соў ны рэнт ге наў скі 

апа рат. Пе ра ліч ваць па доб-

ныя пры кла ды мож на доў га. 

А вось сі лу ма раль най пад-

трым кі не маг чы ма пе ра вес-

ці ў ліч ба вы эк ві ва лент. Мы 

ўдзяч ныя за ўсё.

— Як ацэнь ва е це дзе-

ян ні жы ха роў рэ гі ё на? Ці 

на на леж ным уз роў ні пры-

слу хоў ва лі ся да рэ ка мен-

да цый ура чоў?

— Трэ ба ска заць, што 

боль шасць гра ма дзян слу-

ха ла па ра ды ўра чоў і эпі дэ-

мі ё ла гаў і вы кон ва ла ме ры 

бяс пе кі для зні жэн ня іма вер-

нас ці ін фі цы ра ван ня. Ад нак, 

як і ва ўсе ча сы, асоб ныя гра-

ма дзя не ка тэ га рыч на не пры-

ма лі па доб ных мер і сва ім 

пры кла дам пад штур хоў ва лі 

бліз кіх і зна ё мых да та кіх жа 

без ад каз ных па во дзін, а га-

лоў нае — пад вяр га лі ры зы-

цы сва іх бліз кіх, ка лег па ра-

бо це. Са зні жэн нем уз роў ню 

за хва раль нас ці на сель ніц-

тва на ін фек цыю COVІD-19

 іс тот на зні зіў ся ўзро вень мер 

па ўлас най ахо ве. У гра мад-

скіх мес цах толь кі адзін кі на-

дзя ва юць ахоў ныя мас кі і ка-

рыс та юц ца ан ты сеп тыч ны мі 

срод ка мі, хоць не да хо пу ў іх 

ня ма. Ха це ла ся б яшчэ раз 

на га даць лю дзям, што ві рус 

не дрэм ле і не шка дуе ні ма-

ла дых, ні ста рых. І, умоў на 

ка жу чы, сён ня, як і ўчо ра, 

вы ка нан не эле мен тар ных 

мер бяс пе кі ўсё гэ так жа 

ак ту аль на. Не пад вяр гай це 

ся бе і бліз кіх не апраў да най 

ры зы цы.

— У Го мель скай воб-

лас ці ў тых, хто пе ра хва-

рэў на ка ра на ві рус ную 

ін фек цыю, пе ра ва жа ла 

лёг кая фор ма або вы пад-

кі з ус клад нен ня мі?

— Боль шасць па цы ен таў 

у рэ гі ё не пе ра нес лі ка ра на-

ві рус ную ін фек цыю ў лёг кай 

ці бес сімп том най фор ме. Ра-

зам з тым бы ло ня ма ла па-

цы ен таў, якім спат рэ бі ла ся 

ля чэн не ва ўмо вах ста цы я-

на ра, а таксама і ў рэ ані ма-

цый ным ад дзя лен ні. Ча сам 

за хвор ван не пры во дзі ла да 

сум ных на ступ стваў. Ця жэй 

яно пра ця ка ла ў па цы ен таў, 

якія ме лі спа да рож ную хра-

ніч ную сар дэч на-са су дзіс-

тую і ды халь ную па та ло гію. 

Асаб лі ва час та раз ві ва лі ся 

ўсклад нен ні ў асоб па жы ло-

га ўзрос ту з тры я дай: ліш няя 

ва га, цук ро вы дыя бет і ар тэ-

рыя льная гі пер тэн зія.

Па куль ня ма кан чат ко вых 

ста тыс тыч ных звес так пра 

ўсе на ступ ствы за хвор ван-

ня, але па пя рэд не ўжо мож-

на ка заць, што на ша сіс тэ ма 

ахо вы зда роўя спра ві ла ся з 

гэ тым вы клі кам не горш за 

за ход не еў ра пей скія кра і ны.

— Якія вы сно вы пас ля 

су тык нен ня з ня вы ву ча-

най ін фек цы яй бы лі зроб-

ле ны на ўзроў ні ра ё наў 

воб лас ці?

— Ма быць, га лоў ная вы-

сно ва — толь кі су мес ны мі 

на ма ган ня мі ўся го гра мад-

ства мы здоль ныя су праць-

ста яць па доб ным па гро зам і 

мі ні мі за ваць іх на ступ ствы.

— За раз у не ка то рых 

еў ра пей скіх кра і нах ідзе 

дру гая хва ля ві ру са, уво-

д зяц ца ка ран цін ныя ме ры. 

Ці га то выя ў Го мель скай 

воб лас ці да па доб на га?

— Пе ры яд ста бі лі за цыі 

эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі 

мы вы ка рыс тоў ва ем для да-

дат ко ва га ўма ца ван ня ма-

тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, 

у тым лі ку па за бес пя чэн ні 

га тоў нас ці да маг чы ма га 

ўзды му за хва раль нас ці на 

COVІD-19. Ця пер на ба лан се 

ар га ні за цый ахо вы зда роўя 

Го мель скай воб лас ці — 

12 кам п'ю тар ных та мог ра-

фаў, ка ля 350 рэнт ге на ды яг-

нас тыч ных апа ра таў, больш 

за 430 апа ра таў штуч най 

вен ты ля цыі лёг кіх, у тым лі-

ку да рос лых, не ана таль ных 

(пе ды ят рыч ных) і пар та тыў-

ных. Усе ў ра бо чым ста не.

У ста цы я на рах рэ гі ё на 

ёсць 1,6 ты ся чы пунк таў 

пад клю чэн ня кіс ла ро ду, якія 

маг чы ма за дзей ні чаць для 

ля чэн ня пнеў ма ніі, з іх — 

476 у ад дзя лен нях ін тэн сіў-

най тэ ра піі і рэ ані ма цыі. Пра-

цяг ва ец ца ак тыў ная ра бо та 

па ар га ні за цыі да дат ко вых 

пунк таў па да чы кіс ла ро ду.

На пя рэ дад ні эпі дэ мі я-

ла гіч на га се зо ну рос ту за-

хвор ван ня на рэ спі ра тор ныя 

ін фек цыі ў Бе ла ру сі пла ну-

ец ца што га до вая кам па нія 

па вак цы на цыі су праць гры-

пу. Ап ты маль ныя па каз чы-

кі пры шчэп ле нас ці, акра мя 

ства рэн ня імун най пра слой кі 

ся род на сель ніц тва, да па мо-

гуць звес ці да мі ні му му іма-

вер насць вы пад каў мікст-ін-

фек цыі — хва ро бы, вы клі ка-

най не каль кі мі па та ген ны мі 

мік ра ар га ніз ма мі, што цес на 

ўза е ма дзей ні ча юць адзін з 

ад ным. Вак цы на цыя су праць 

гры пу так са ма па спры яе зні-

жэн ню на груз кі на ля чэб ную 

сет ку ў пе ры яд праг на за ва-

най дру гой хва лі за хва раль-

нас ці на COVІD-19.

Мі ха іл ЗМУШ КО: 

«СА МАЯ ГА ЛОЎ НАЯ ЎЗНА ГА РО ДА — 
БА ЧЫЦЬ, ЯК ПА ЦЫ ЕН ТУ 
СТА НО ВІЦ ЦА ЛЕПШ»

Ме ся цы на пру жа най пра цы, «чыр во ныя зо ны» ў баль-
ніч ных ка лі до рах і сі ла над зеі на вы зда раў лен не — 
COVІD-19 вы пра ба ваў на тры ва ласць ура чоў, мед сяс-
цёр і жы ха роў усіх аб лас цей. Пра тое, як у паўд нё ва-
ўсход нім рэ гі ё не рых та ва лі ся да пан дэ міі COVІD-19, 
зма га лі ся за жыц цё кож на га па цы ен та і ці ёсць мес-
ца цу ду ў баль ніч най па ла це, рас ка заў Бел ТА на мес-
нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы зда роўя 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Мі ха іл Змуш ко. Яго, як і 
ін шых ка лег, ад зна чы лі ў мі ніс тэр стве за шмат га до-
вую плён ную пра цу, вы со кі пра фе сі я на лізм, знач ны 
аса біс ты ўнё сак у раз віц цё і ўдас ка на лен не сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя.


