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«Мы бы лi га то вы да роз ных 
ва ры ян таў раз вiц ця па дзей»

Днём у рэ гiст ра ту ры на вед валь нi каў ня-

шмат. Пе рад ка бi не та мi ўра чоў агуль най 

прак ты кi чэр гаў так са ма ня ма.

— Да ра бо ты з iн фi цы ра ва ны мi па цы ен-

та мi i кан такт ны мi асо ба мi, згод на з усi мi 

рас па ра джэн ня мi Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя i ка мi тэ та па ахо ве зда роўя Мiн гар вы-

кан ка ма, мы па ча лi рых та вац ца са сту дзе ня. 

У са ка вi ку, ка лi бы лi за рэ гiст ра ва ны пер шыя 

па цы ен ты на тэ ры то рыi на ша га ра ё на, у нас 

меў ся ка ар ды на цый ны план з не каль кi мi ва-

ры ян та мi раз вiц ця па дзей, i мы бы лi га то вы 

да роз ных сцэ на ры яў, — рас каз вае га лоў-

ны ўрач 11-й га рад ской па лi клi нi кi Мiн ска 

Iры на БОЛ ДЫ РА ВА (на фота). — У пер шыя 

днi з мо ман ту рэ гiст ра цыi пер ша га вы пад ку 

COVID-19 у на шым ра ё не ў па лi клi нi цы бы лi 

раз дзе ле ны па то кi па цы ен таў. Мы вы дзе лi лi 

асоб ныя ўва хо ды для ця жар ных жан чын, 

для па цы ен таў з тэм пе ра ту рай. На ўва хо дзе 

ў па лi клi нi ку ма юц ца ад па вед ныя ўка заль-

нi кi. Асоб на вы лу чы лi га дзi ны пры ёму для 

па цы ен таў, якiм трэ ба прай сцi пра фаг ляд. 

Яны пры хо дзяць праз асоб ны ўва ход, па 

асоб най лес вi цы ў га дзi ны, ка лi ў па лi клi нi цы 

най менш на вед валь нi каў. На дру гiм па вер се 

бы лi вы зна ча ны пэў ныя ка бi не ты для пра-

фi лак тыч на га ме даг ля ду. Та кiм чы нам мы 

мi нi мi за ва лi ха джэн не па па лi клi нi цы.

Iры на Бол ды ра ва пад крэс лi вае, што па-

жы лых лю дзей з хра нiч ны мi за хвор ван ня мi, 

якiя ра ней рэ гу ляр на на вед ва лi док та ра, па-

пра сi лi за стац ца до ма. Да iх пры хо дзi лi ме-

ды кi, аказ ва лi да па мо гу i вы пiс ва лi рэ цэп ты. 

I тут прый шла ся да мес ца пад трым ка ўра-

чоў-спе цы я лiс таў i ся рэд ня га мед пер са на лу, 

якiя да па ма га юць участ ко вай служ бе.

На пер шым па вер се па лi клi нi кi ар га нi-

за ва ны пост, дзе дзя жу рыць ме ды цын скi 

ра бот нiк, якi бес кан такт ным тэр мо мет рам 

вы мя рае на вед валь нi кам тэм пе ра ту ру 

i ўдак лад няе, з якой мэ тай яны прый шлi. 

Ка лi па цы ент не за ўва жыў аб' яву, яго на кi-

роў ва юць на асоб ны ўва ход, ка лi прый шоў 

з тэм пе ра ту рай — пра па ну юць вы клi каць 

ура ча на дом цi пай сцi праз асоб ны ўва ход 

у iн фек цый ны ка бi нет.

Трэ ба ад зна чыць, што з па чат ку са ка-

вi ка, ка лi ў Мiн ску бы лi вы яў ле ны пер шыя 

хво рыя з ды яг на зам COVID-19, пла на вая 

ме ды цын ская да па мо га бы ла змен ша на. 

У пры ват нас цi, гэ та да ты чыц ца ад дзя лен-

ня дзён на га зна хо джан ня i фi зi я тэ ра пеў-

тыч на га ад дзя лен ня. Яны пры ма юць толь кi 

тых, ка му тэр мi но ва не аб ход ны ля чэн не i 

рэ абi лi та цыя.

— На прык лад, па цы ен таў з траў ма мi, якiя 

ле чац ца пра цяг лы час, мы па кi ну лi до ма. 

Хi рур гiч ных па цы ен таў агля да лi i ра бi лi пе-

ра вяз кi так са ма до ма. Гэ та бы ло зроб ле на, 

каб мi нi мi за ваць iх кан так ты i ры зы ку за ра-

жэн ня, — тлу ма чыць га лоў ны ўрач.

У сваю чар гу не ка то рых ура чоў-спе цы я -

лiс таў да вя ло ся пе ра вес цi на ака зан не 

да па мо гi ка ра на вi рус ным хво рым. Гэ та, на-

прык лад, урач-тэ ра пеўт ад дзя лен ня дзён-

на га зна хо джан ня, за гад чык ад дзя лен ня 

ме ды цын скай рэ абi лi та цыi, урач-аку шэр-гi-

не ко лаг i за гад чык жа но чай кан суль та цыi, 

за гад чык ад дзя лен ня пра фi лак ты кi. Усе яны 

ця пер, акра мя та го, што аказ ва юць ме ды-

цын скую да па мо гу ў ме жах сва ёй кам пе тэн-

цыi, вя дуць пры ём у iн фек цый ным ка бi не це 

цi як ура чы агуль най прак ты кi ў тэ ра пеў тыч-

ным ад дзя лен нi. А вось не ка то рыя ўра чы 

агуль най прак ты кi ў сваю чар гу ўвай шлi ў 

склад кан такт ных груп, якiя вы яз джа юць 

на вi зi ты да хво рых на ка ра на вi рус ную iн-

фек цыю.

— Я вель мi га на ру ся сва iм ка лек ты-

вам, — пры зна ец ца Iры на Бол ды ра ва. — 

Ура чы-спе цы я лiс ты пры хо дзi лi i ка за лi, што 

га то вы да па ма гаць тэ ра пii, iн фек цый на му 

ка бi не ту. Нi адзiн су пра цоў нiк не ад мо вiў ся 

ад ра бо ты з па цы ен та мi з ка ра на вi рус най 

iн фек цы яй.

Усе ме ды кi, якiя пра цу юць з iн фi цы ра-

ва ны мi ка ра на вi ру сам, атрым лi ва юць да-

пла ты. Ура чы — ты ся чу руб лёў, ся рэд нi 

ме ды цын скi пер са нал — 500, ас тат нiя ра-

бот нi кi — 300.

— Усе, хто па жа даў да па ма гаць iн фек цы-

я нiс ту i ўра чам агуль най прак ты кi, — су пра-

цоў нi кi ад дзя лен ня пра фi лак ты кi, жа но чай 

кан суль та цыi, ад дзя лен ня рэ абi лi та цыi, а 

так са ма тэ ра пiя, iн фек цый ны ка бi нет, рэнт-

ге на ддзя лен не, ды яг нас тыч ная ла ба ра то-

рыя, — атры ма лi да пла ты. Мы вы зна чы лi 

гэ та ад ра зу, — за ся родж вае ўва гу га лоў ны 

ўрач.

«У апош нiя днi на зi ра ем 
знi жэн не за хва раль нас цi»

11-я па лi клi нi ка аб слу гоў вае 30 ты сяч 

на сель нiц тва Ле нiн ска га ра ё на ста лi цы. На 

мо мант пад рых тоў кi ма тэ ры я лу там бы ло 

113 па цы ен таў, якiя ста лi кан так та мi пер-

ша га ўзроў ню. Ка ля 75 ча ла век хва рэе на 

ка ра на вi рус ную iн фек цыю ў лёг кай фор-

ме — без за па лен ня лёг кiх. 20 па цы ен таў 

ма юць пнеў ма нii, з iх 10 — «ка вiд ныя». Гэ-

та лю дзi, якiя ад мо вi лi ся ад ста цы я нар на га 

ля чэн ня i зна хо дзяц ца пад ам бу ла тор ным 

на зi ран нем цi ма юць лёг кiя фор мы, i iх стан 

да зва ляе ля чыц ца до ма.

— 20 пнеў ма нiй на 30 ты сяч на сель нiц-

тва, якое аб слу гоў вае па лi клi нi ка, — гэ та 

ня знач ная лiч ба, тое са мае да ты чыц ца i 

кан так таў пер ша га ўзроў ню — гэ та вель мi 

ня шмат, — ка жа га лоў ны ўрач.

Па цы ен ты з пра студ ны мi за хвор ван ня мi, 

тэм пе ра ту рай на кi роў ва юц ца ў iн фек цый ны 

ка бi нет або вы клi ка юць ура ча на дом. Ка лi 

яшчэ ня даў на што дзень iн фек цы я нiс та на-

вед ва ла 30—40 ча ла век, то за раз па цы ен-

таў ста ла менш.

— У апош нiя днi мы на зi ра ем не ка то-

рае знi жэн не за хва раль нас цi. На прык лад, 

учо ра бы ло 38 вы клi каў да хво рых з тэм-

пе ра ту рай — гэ та ня шмат. Ка неш не, ка лi 

па раў ноў ваць са звы чай ны мi для мая лiч-

ба мi, сё ле та ёсць рост за хва раль нас цi, але 

ён не вя лi кi. Гэ тай зi мой i вяс ной уво гу ле 

ўсё зру шы ла ся: сне жань, сту дзень, лю ты 

i са ка вiк бы лi вель мi спа кой ныя, вя лi ка га 

на плы ву па 100 вi зi таў у дзень, як не каль кi 

га доў та му, не бы ло. Рост за хва раль нас цi 

па чаў ся з ся рэ дзi ны кра са вi ка, — кан ста туе 

су раз моў нi ца.

«Мяс цо выя жы ха ры па шы лi 
500 ма сак i пе рад алi нам»

Ме ды цын скую да па мо гу па цы ен там з 

COVID-19 до ма аказ ва юць тры вы яз ныя 

бры га ды, якiя скла да юц ца з ура ча i па-

моч нi ка ўра ча. Яны пра цу юць у тым лi ку 

ў свя точ ныя i вы хад ныя днi. Кож ная гру па 

асна шча на пуль сак сi мет рам, бес кан такт-

ным тэр мо мет рам, срод ка мi iн ды вi ду аль най 

ахо вы. Да па цы ен таў iх во зяць спе цы яль на 

аб ста ля ва ныя ма шы ны, у якіх ёсць пе ра га-

род ка ад кi роў цы; транс парт апра цоў ва ец ца 

дэз срод ка мi. Раз мяр коў вае вi зi ты ка ар ды-

на тар кан такт ных груп.

— Ка лi ча ла век за хва рэў, звест-

кi аб ім пе ра да юц ца ў тэ ры та ры яль ны 

цэнтр гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii. Яго спе цы я лiс ты 

пра вод зяць эпi драс сле да ван не i вы свят ля-

юць пер шы i дру гi ўзро ўні кан так ту, iх да ту, 

скла да юць спi сы i да сы ла юць у па лi клi нi-

кi, — тлу ма чыць, як зна хо дзяць кан такт ных 

асоб, Iры на Бол ды ра ва. — Наш ка ар ды на-

тар ана лi зуе спi сы, i ад ра зу ж кан такт ная 

гру па вы яз джае да гэ та га ча ла ве ка: бя рэ 

ма зок, вы дае лiс ток не пра ца здоль нас цi, 

за паў няе па тра ба ван не аб са ма iза ля цыi, 

якое мы на кi роў ва ем у РУ УС Ле нiн ска га 

ра ё на, па кi дае па мят ку аб са ма ахо ве. Iн-

фар ма цыя пра кан такт ную асо бу на ўчаст ку 

па ве дам ля ец ца i ўра чу агуль най прак ты кi. 

З пер ша га па сё мы дзень ён тэ ле фа нуе па-

цы ен ту, удак лад няе яго стан. У пры ват нас цi, 

цi ка вiц ца тэм пе ра ту рай, на яў нас цю бо лю ў 

гор ле, за дыш кi — асноў ны мi сiмп то ма мi ка-

ра на вi рус най iн фек цыi. На сё мы дзень зноў 

вы яз джае кан такт ная гру па, агля дае, пра-

цяг вае лiс ток не пра ца здоль нас цi, а iн фар-

ма цыю аб ста не па цы ен та пе рад ае ўра чу 

агуль най прак ты кi. Ён пра цяг вае што дзень 

тэ ле фа на ваць па цы ен ту i цi ка вiц ца яго 

са ма ад чу ван нем. У вы пад ку па гар шэн ня 

ста ну вы яз джае зноў-та кi кан такт ная гру-

па i пры мае ра шэн не ў за леж нас цi ад сi ту-

а цыi. На дзя ся ты дзень у па цы ен та бя руць 

экс прэс-тэст та кая маг чы масць з'я вi ла ся з 

мi ну ла га тыд ня. Ка лi ён ад моў ны, мы пад-

аў жа ем баль нiч ны да 14 дзён i за кры ва ем. 

Ка лi ста ноў чы — пад аў жа ем i пра цяг ва ем 

ам бу ла тор нае на зi ран не.

Кан такт ная гру па вы яз джае да па цы ен-

таў у ахоў ным адзен нi — су праць чум ных 

кас цю мах, рэ спi ра та рах, шчыт ках i аку-

ля рах. Iх як за куп ля лi, так i атрым лi ва лi ў 

якас цi спон сар скай да па мо гi, у тым лi ку i 

ад не раў на душ ных гра ма дзян.

— Жы ха ры до ма № 154 па ву лi цы Ма я-

коў ска га па шы лi 500 ма сак i пры нес лi нам. 

Бы ло не ча ка на i вель мi пры ем на. Мы ўдзяч-

ныя гэ тым лю дзям, на ват на пi са лi iм па дзя-

ку, — пры зна ец ца га лоў ны ўрач.

На сён ня ў па лi клi нi цы ёсць ме сяч ны за-

пас срод каў iн ды вi ду аль най ахо вы. Ахоў-

ныя кас цю мы, шчыт кi, аку ля ры, а так са ма 

пуль сак сi мет ры i бес кан такт ныя тэр мо-

мет ры па сту па лi з Кi тая, Ра сii, Уз бе кi ста-

на. Бяз вы плат ную спон сар скую да па мо гу 

ака за лi Бе ла рус кi са юз жан чын, Бе ла рус кi 

Чыр во ны Крыж. I яна пра цяг вае па сту паць. 

На прык лад, цэнтр не ру хо мас цi га то вы вы-

дзе лiць спон сар скую да па мо гу ў вы гля дзе 

ме ды цын скiх ха ла таў, дэз срод каў, аку ля-

раў, шчыт коў i iн шых срод каў.

— За хвор ван няў ся род ме ды цын скiх 

ра бот нi каў, якiя iн фi цы ра ва лi ся з-за та го, 

што ня пра вiль на апра ну лi ахоў ны кас цюм 

цi ня пра вiль на пры ма лi ме ры пе ра сця ро-

гi, у на шай па лi клi нi цы ня ма, — пад крэс лi-

вае Iры на Бол ды ра ва. — Мы пра вя лi на ву-

чаль ны се мi нар для ме ды цын ска га пер са-

на лу па пра вi лах ка ры стан ня срод ка мi iн-

ды вi ду аль най ахо вы i iх апра цоў цы, ака зан нi 

ме ды цын скай да па мо гi хво рым з ды яг на зам

COVID-19, а мае на мес нi кi, згод на са спе цы я-

 лi за цы яй, пры ма лi за лi кi.

Да 80 % вы пад каў — у лёг кай 
i бес сiмп том най фор ме

Урач агуль най прак ты кi Свят ла на ЯНУШ-
КА i па моч нiк ура ча Ан ге лi на ЦЕ ХА НО ВIЧ, 

якiя ўва хо дзяць у склад вы яз ной бры га ды, 

рых ту юц ца да вi зi таў. За зме ну яны па спя ва-

юць на ве даць 20—27 па цы ен таў.

— Вi зiт па чы на ец ца з апы тан ня: на што 

па цы ент скар дзiц ца, по тым ро бiм агляд, вы-

мя ра ем са ту ра цыю (на сы чэн не кры вi кiс-

ла ро дам) i тэм пе ра ту ру. Па цы ент за паў няе 

па тра ба ван не аб са ма iза ля цыi, атрым лi вае 

лiс ток не пра ца здоль нас цi, ка лi трэ ба, цi да-

вед ку, пры зна ча ем ля чэн не, ка лi не аб ход на, 
бя ром маз кi. Як рэ агу юць на ды яг наз? Па-
роз на му. Ра дуе, што боль шасць ста вiц ца 
да во лi спа кой на. Зрэд ку бы вае, што лю дзi 
не вель мi адэ кват на ўспры ма юць iн фар ма-
цыю пра тое, што яны, на прык лад, два тыд нi 
па вiн ны зна хо дзiц ца ў са ма iза ля цыi, на ват 
не ма ю чы сiмп то маў, але ў цэ лым нi я кiх 
праб лем не ўзнi кае. Не ка то рым не вель мi 
кам форт на, ка лi за хо дзiм да iх у аб мун дзi ра-
ван нi; хва лю юц ца, што ска жуць су се дзi. Але 
па коль кi ез дзiм мы шмат, нас ужо па зна юць 

у гэ тым вы гля дзе, i па нi ку нi ў ка го су праць-

чум ны кас цюм не вы клi кае, — рас каз вае 

Свят ла на Януш ка.

Урач ка жа, што да 80 % вы пад каў ка-

ра на вi рус най iн фек цыi пра ця кае ў лёг кай i 

бес сiмп том най фор ме.

— COVID-19 — зу сiм не па ка зан не для 

шпi та лi за цыi, для па цы ен таў у лёг кай фор-

ме ў гэ тым ня ма па трэ бы. Спа чат ку, ка лi 

вы пад каў бы ло ня шмат, усе шпi та лi за ва-

лi ся. Ця пер з-за за паў няль нас цi ста цы я на-

раў мы на зi ра ем i па цы ен таў з больш яр кай 

клi нiч най кар цi най. Але важ на са чыць за iх 

ста нам. Ка лi ён па гар ша ец ца, мы вы да ём 

на кi ра ван не, па цы ент вы клi кае хут кую да-

па мо гу, едзе ў ста цы я нар i па жы вой чар зе 

пра хо дзiць КТ. Яму ро бяць зды мак, вы мя-

ра юць са ту ра цыю: ка лi яна па нi жа ец ца, яго 

ад ра зу шпi та лi зу юць.

Свят ла на Януш ка — ад на з тых ура чоў, 

хто праявіў ініцыятыву пра ца ваць у вы яз ной 

бры га дзе.

— У Свят ла ны Аляк санд раў ны ма лень кае 

дзi ця — тры го дзi кi, але, не шка ду ю чы аса-

бiс та га ча су, яна пра цуе з ра нi цы да ве ча ра. 

I та кiх ура чоў у нас ня ма ла. Гэ та свед чыць 

пра тое, што яны пра вiль на аб ра лi сваю пра-

фе сiю, — рэ зю муе Iры на Бол ды ра ва.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

«БОЛЬ ШАСЦЬ ПА ЦЫ ЕН ТАЎ 
ДЫ ЯГ НАЗ УС ПРЫ МАЮЦЬ АДЭ КВАТ НА»

Мо вай лiч баў
У Бе ла ру сi на 22 мая за рэ гiст ра ва на 34 303 вы пад кi COVID-19. 

За су ткi коль касць iн фi цы ра ва ных вы рас ла на 932 ча ла ве кi. Па пра вi лi ся i вы пi са ны 

цi зня ты з ам бу ла тор на га на зi ран ня 12 833 па цы ен ты (776 — за апош нiя су ткi), 190 

ча ла век за час рас паў сю джан ня iн фек цыi вы ра та ваць не ўда ло ся (пяць па мер ла за 

апош нiя су ткi). У кра i не пра ве дзе на 419 004 тэс ты (за апош нiя су ткi — 15 768).
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Свят ла на ЯНУШ КА i Ан ге лi на ЦЕ ХА НО ВIЧ. 
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