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— У вод пус ку ў нас быў 

зу сім ін шы рэ жым. А ця пер 

трэ ба ра на пра чы нац ца і не-

да сы паць. Мы ўсве дам ля ем, 

што на пе ра дзе нас ча кае не 

ад па чы нак з яго ста ноў чы мі 

эмо цы я мі, а пра цоў ныя буд-

ні і не аб ход насць вы ра шаць 

ня прос тыя за да чы. Та кі фі-

зіч ны і ду шэў ны стан атры-

маў наз ву «пост вод пуск ны 

сін дром», — рас каз вае На-

тал ля Ге ор гі еў на. — Вы яў-

ле насць яго пра яў цес на звя-

за на з пра цяг лас цю і якас цю 

ад па чын ку, а так са ма атры-

ма ны мі пад час яго эмо цы я-

мі і ўра жан ня мі. Чым больш 

ра дас ны, яр кі, не за быў ны і 

доў гі быў сам вод пуск, тым 

скла да ней ча ла ве ку вяр тац-

ца да паў ся дзён нас ці, а дак-

лад ней — да рэ аль нас ці.

— Ча му ўзні кае пост-

вод пуск ны сін дром?

— Як ні дзіў на, але ад-

па чы нак у вод пус ку — гэ та 

так са ма стрэс для на ша га 

ар га ніз ма. І гэ ты стрэс тым 

мац ней шы, чым да лей мы 

з'яз джа ем ад на ша га звык-

ла га мес ца пра жы ван ня. 

Пад час ад па чын ку наш ар-

га нізм рас слаб ля ец ца. Ад па-

чы ва ю чы, мы мя ня ем свае 

звык лыя бія ла гіч ны і псі ха-

ла гіч ны рытмы жыц ця — 

хар ча ван не, пра цяг ласць 

сну, ра зу мо выя і фі зіч ныя 

на груз кі, эма цы я наль ны 

фон. Час та на час вод пус ку 

мы мя ня ем ча са выя і клі ма-

тыч ныя па ясы. Та му ла гіч на, 

што мно гім лю дзям не пад 

сі лу ім гнен нае пе ра клю чэн-

не на пра цоў ны лад, а пра-

цэс адап та цыі зай мае пэў ны 

час. І сі ту а цыя ўсклад ня ец ца 

ўсве дам лен нем та го, што на-

ступ ны ад па чы нак бу дзе не 

хут ка, і нас ча кае пра цяг лы 

час ра бо ты.

— Пост вод пуск ны сін-

дром мае свае ха рак тэр-

ныя сімп то мы?

— Да іх мож на ад нес ці 

сум, раз драж нё насць, ме лан-

хо лію, па ста ян нае па чуц цё 

тры во гі, стом ле насць, боль 

у мыш цах, га лаў ны боль, 

рэз кія пе ра па ды на строю, 

зні жэн не пра ца здоль нас ці, 

па чуц цё, што на ват прос тыя 

за да чы не вы ра шаль ныя.

— Дык мо жа, та ды лепш 

уво гу ле не ад па чы ваць — 

у пры ват нас ці, тым, хто так 

цяж ка вяр та ец ца ў ра бо чы 

рэ жым?

— На ра бо це мы час та за-

бы ва ем пра ся бе, пра свае 

жа дан ні, а ў ад па чын ку ста-

ра ем ся па пес ціць ся бе лю бі-

ма га. Зра зу ме ла, вель мі не 

хо чац ца зноў ус па мі наць пра 

свае пра цоў ныя аба вяз кі. Як 

пра ві ла, на ра бо це пад час 

ад сут нас ці су пра цоў ні ка ні-

чо га не змя ні ла ся. А вось сам 

ча ла век мя ня ец ца, як і яго 

ад чу ван ні, вось і атрым лі ва-

ец ца кры зіс ная сі ту а цыя. Але 

зу сім не ад па чы ваць не бяс-

печ на як для псі хіч на га, так 

і для фі зіч на га зда роўя. Пра-

цу ю чы без вод пус ку, мож на 

вы га раць, стаць раз драж нё-

ным і агрэ сіў ным. І вяр нуц-

ца по тым у нар маль ны стан 

да стат ко ва скла да на, та му 

браць вод пуск і ад па чы ваць 

трэ ба кож ны год.

— Які пе ры яд па трэб ны, 

каб адап та вац ца пас ля ад-

па чын ку?

— Каб вяр нуц ца ў звык-

лы фі зі я ла гіч ны стан пас ля 

вод пус ку, па тра бу ец ца, як 

пра ві ла, ка ля двух тыд няў. 

Псі ха ла гіч ная адап та цыя 

доў жыц ца да 40 дзён.

— Як мі ні мі за ваць стрэс 

у пе ра ход ны пе ры яд і на-

стро іц ца на ра бо чы рэ-

жым?

— Па ста рай це ся вяр нуц-

ца да до му з ад па чын ку ці 

ка ні кул на два-тры дні ра-

ней, каб спа кой на вяр нуц ца 

да звык ла га рэ жы му. Пас ля 

вы ха ду на ра бо ту імк ні це ся 

хоць бы на пра ця гу 10 дзён 

вы сы пац ца, каб ар га нізм 

без стрэ су змог вяр нуц ца ў 

звык лае рэ чы шча. Па ці каў-

це ся, як спра вы ў ка лек ты ве, 

чым зай ма лі ся ка ле гі, над 

чым пра ца ва лі, і па чы най-

це зай мац ца які мі-не будзь 

дроб ны мі спра ва мі, па сту-

по ва на рошч ва ю чы аб' ём. 

Аба вяз ко ва скла дзі це план 

дзе ян няў хоць бы на най-

блі жэй шы час. Па сту по ва 

пе ра ходзь це да вы ра шэн ня 

больш скла да ных за дач.

Уво гу ле важ на не за цяг-

ваць вод пуск. За гэ тым мо-

жа прый сці эма цы я наль ны 

кры зіс і глы бо кая дэ прэ сія. 

І тут ужо, каб па зба віц ца 

ад апа тыі, мар ко ты, дрэн-

на га на строю, ад на віць 

ці ка васць да та го, што ад-

бы вац ца, па трэб ны спе-

цы я ліст. Ханд ру мож на 

пе ра маг чы бы та вой ак тыў-

нас цю, зда ро вым хар ча ван-

нем, фі зіч ны мі на груз ка мі, 

пры ёмам ві та мі наў. Уво гу ле 

ра ніш няя за рад ка, пла ван-

не, бег, ве ла сі пед вы дат на 

спраў ля юц ца са стрэ сам. 

Ка рыс на ўклю чыць у свой 

ра цы ён пра дук ты, якія па-

вы ша юць гар мон ра дас ці ў 

кры ві — па мі до ры, ба на ны, 

ава ка да, ня тлус тую ры бу і 

мо рап ра дук ты, ліс та вую 

са ла ту, ру ка лу і ін шую зе-

ля ні ну, сыр.

Важ на не імк нуц ца ад-

ра зу вяр нуц ца ў да ад пуск-

ны рэ жым ак тыў нас ці і на-

гру зак. Гэ та да ты чыц ца не 

толь кі ра бо ты, але і баў лен ня 

воль на га ча су. З вод пус кам 

трэ ба раз віт вац ца плаў на, 

фа ку су ю чы ўва гу толь кі на 

пры ем ных ус па мі нах. Па дзя-

лі це ся імі з бліз кі мі і сяб ра мі, 

па ка жы це ім свае ві дэа- і фо-

та здым кі, па час туй це смач-

ны мі на по ямі і за кус ка мі, якія 

пры вез лі з вод пус ку. Дзе ля-

чы ся ста ноў чы мі эмо цы я мі, 

мы наноў іх пе ра жы ва ем.

Ка лі ж вы хад на ра бо ту 

аба роч ва ец ца для вас ка-

та стро фай, маг чы ма, трэ ба 

за ду мац ца аб не ад па вед-

нас ці яе ва ша му пры зван-

ню ды змя ніць мес ца і на-

ват сфе ру дзей нас ці. Ка лі ж 

пра ца ў ра дасць, і па тра бу-

ец ца толь кі асвя жыць за ці-

каў ле насць, та ды да стат ко-

ва ўся го толь кі сфар му ля-

ваць мэ ты і пры сту піць да 

іх ажыц цяў лен ня.

— Да 90 % хво рых на ге па тыт С — лю-

дзі пра ца здоль на га ўзрос ту, у ся рэд нім ім 

30—40 га доў, — ад зна чае га лоў ны спе цы-

я ліст упраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын-

скай да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя Іры на ЛО БАХ. — За апош нія 13—15 

га доў за хва раль насць вост рай фор май 

зні зі ла ся амаль удвая і тэн дэн цыя да змян-

шэн ня бу дзе пра цяг вац ца. З 2016 го да ў 

Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва ны су праць ві рус ныя 

ле ка выя срод кі пра мо га дзе ян ня, а з 2017 

го да пра цуе пра гра ма сіс тэм на га ля чэн ня. 

Яна да зва ляе што год пра леч ваць ад 4 да 

6 ты сяч хво рых за срод кі рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту. Пос пе хі ў ба раць бе з ге па ты там 

звя за ны і з тым, што ай чын ная фар ма цэў-

тыч ная пра мыс ло васць вы раб ляе прэ па ра ты 

су праць ге па ты ту, дзя ку ю чы ча му ля чэн не 

ста ла больш да ступ ным.

Як пе рад аец ца ге па тыт С 
і хто ў гру пе ры зы кі?

Для Бе ла ру сі ха рак тэр ны ў асноў ным па-

рэн тэ раль ны шлях пе ра да чы ві ру са — праз за-

ра жа ную кроў і ін шыя бія ла гіч ныя вад ка сці.

— Гэ та мо жа быць звя за на з ака зан нем 

ме ды цын скай да па мо гі, пе ра лі ван нем кры ві, 

увя дзен нем ін' ек цый ных нар ко ты каў, акра мя 

гэ та га, ві рус мо жа пе ра да вац ца па ла вым 

шля хам і ад ма ці да дзі ця ці пад час ро даў. Су-

стра ка юц ца вы пад кі пе ра да чы пад час ма ні-

кю ру і та ту, — пе ра ліч вае за гад чык ка фед-

ры ін фек цый ных хва роб БДМУ, га лоў ны 

па за штат ны спе цы я ліст па ін фек цый ных 

хва ро бах Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Ігар 

КАР ПАЎ.

Ка му трэ ба аб сле да вац ца?
Па коль кі най час цей хва ро ба ні як ся бе не 

пра яў ляе, да ве дац ца пра на яў насць ві ру са 

ў ар га ніз ме мож на толь кі здаў шы спе цыя-

ль ныя ана лі зы. Але ці кож на му трэ ба аб-

сле да вац ца?

— Аб сле да ваць аб са лют на ўсіх на ві рус 

ге па ты ту С ня пра віль на. Мы на кі роў ва ем 

на ана ліз пэў ныя гру пы, у пры ват нас ці, ме-

ды цын скіх ра бот ні каў, якія кан так ту юць з 

кры вёй, ва ен на слу жа чых, су пра цоў ні каў ор-

га наў унут ра ных спраў, ця жар ных жан чын, 

лю дзей, якія хва рэ юць на ВІЧ-ін фек цыю і 

ту бер ку лёз, зна хо дзяц ца на ге ма ды я лі зе, — 

рас каз вае Ігар Кар паў. — Здаць ана ліз сён-

ня мож на ў лю бой ам бу ла то рыі. У па цы ен та 

па ві нен быць вы бар — ка лі ён жа дае аб сле-

да вац ца, мо жа гэ та зра біць плат на.

Ці ёсць пры шчэп ка ад ге па ты ту?
Пры шчэ пак ад са ма га не бяс печ на га ві ру-

су — ге па ты ту С — не іс нуе. А вось вак цы на-

цыя ад ге па ты ту В з'яў ля ец ца аба вяз ко вай 

і ўва хо дзіць у На цы я наль ны пры шчэ пач ны 

ка лян дар.

— Дзя ку ю чы пры шчэп кам, за хва раль-

насць на ге па тыт В зні зі ла ся больш чым у 

20 ра зоў у па раў на нні з па чат кам 2000-х, — 

пад крэс ліў Ігар Кар паў. — З гэ та га пе ры я ду, 

да рэ чы, прын цы по ва зні зі ла ся і за хва раль-

насць на ге па тыт А.

Як ле чаць ге па тыт С?
Яшчэ не каль кі га доў та му поў ны курс 

ля чэн ня ад ге па ты ту С каш та ваў дзя сят кі 

ты сяч до ла раў. Сён ня яго ле чаць за срод-

кі бюд жэ ту, а ца на прэ па ра таў, якія па ча лі 

вы пус каць ай чын ныя фарм прадп ры ем ствы, 

іс тот на зні зі ла ся. За раз курс ля чэн ня каш туе 

ка ля 1 800 руб лёў.

— У 2017 го дзе па сту пі лі пер шыя бяс-

плат ныя ле кі ад на шых гру зін скіх ка лег, якія 

да зво лі лі па спя хо ва пра ля чыць 419 па цы ен-

таў. Пас ля гэ та га ля чэн не ажыц цяў ля ла ся за 

кошт цэнт ра лі за ва ных за ку пак Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя. Бы ло на бы та дзве ты ся чы 

12-тыд нё вых схем су праць ві рус на га ля чэн-

ня, — рас каз вае на мес нік га лоў на га ўра ча 

Га рад ской клі ніч най ін фек цый най баль ні-

цы Мін ска, га лоў ны па за штат ны спе цы-

 я ліст па ака зан ні ме ды цын скай да па мо гі 

па цы ен там з ВІЧ-ін фек цы яй Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Алег СКРЫП КО. — На гэ ты 

курс бра лі не ўсіх: толь кі па цы ен таў з вост-

рай па трэ бай, якія ме лі пра су ну тыя ста дыі 

фіб ро заў пе ча ні і не пя чо нач ныя пра явы ге-

па ты ту. Ця пер мы пе рай шлі да ля чэн ня ўсіх 

хво рых. Апош няя пар тыя ле каў скла да ла ся 

з 6 ты сяч кур саў, які мі пра ля чы лі 4,5 ты ся чы 

па цы ен таў. За раз пла ну ем за ку пляць на-

ступ ную пар тыю на 6 ты сяч кур саў. Да гэ та га 

ча су бу дуць пад рых та ва ны па цы ен ты.

Каб тра піць у пра гра му ля чэн ня ге па ты-

ту С, хво ра му да стат ко ва звяр нуц ца да ін фек-

цы я ніс та. Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што 

тэ ра пію атры ма юць усе па цы ен ты і чэр гаў не 

бу дзе. І да да юць: мы вы ле чым усіх. Эфек тыў-

насць ля чэн ня на блі жа ец ца да 100 %.

— З пер шым ге на ты пам ге па ты ту С 

вы леч ва ец ца 96 % па цы ен таў, з дру гім — 

100 %, з трэ цім — 94,1 %, — па ве да міў Алег 

Скрып ко.

Не сак рэт, што ге па тыт С рас паў сю джа ны 

ся род лю дзей, якія зна хо дзяц ца ў мес цах 

па збаў лен ня во лі. На яго хва рэе не каль-

кі ты сяч зня во ле ных. Сён ня гэ тыя лю дзі 

атрым лі ва юць ля чэн не ад ВІЧ і ту бер ку лё зу. 

У най блі жэй шы час яны бу дуць ля чыц ца і 

ад ге па ты ту С.

Па зба віц ца ад хва ро бы 
да 2028 го да

Бе ла русь узя ла на ся бе аба вя за цель ствы 

па зба віц ца ад ге па ты ту С да 2028 го да.

— Гла баль ная стра тэ гія пра ду гледж-

вае лік ві да ваць ві рус ны ге па тыт С ва 

ўсім све це да 2030 го да. І мы апла дзі-

ру ем Бе ла ру сі за тое, што яна ўзя ла на 

ся бе аба вя за цель ствы спра віц ца з гэ тай 

хва ро бай да 2028 го да, — за яві ла кі раў нік 

ад дзе ла ВІЧ і ві рус ных ге па ты таў Еў ра-

пей ска га рэ гі я наль на га бю ро Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя Ні коль СЕ-

ГІ. — Для гэ та га ў вас па він на быць дак-

лад ная скры нін га вая стра тэ гія. Не аб ход на 

пра ца ваць з людзь мі, якія ўжы ва юць ін'-

ек цый ныя нар ко ты кі, дэ кры мі на лі за ваць 

гэ тую хва ро бу, каб лю дзі звяр та лі ся па 

ме ды цын скую да па мо гу.

Не бяс печ ная ін фек цыяНе бяс печ ная ін фек цыя

 ЯК У СУ СЕ ДЗЯЎ?
Гру зія ста ла той кра і най, на якой ад-

пра цоў ва ла ся ма дэль ля чэн ня і элі мі-
на цыі (вы клю чэн ня) ге па ты ту С. Яшчэ 
не каль кі га доў та му яна зай ма ла трэ цяе 
мес ца ў све це па рас паў сю джа нас ці 
ін фек цыі. На сён ня там аб сле да ва на 
больш за два міль ё ны жы ха роў. Па вод-
ле ацэ на чных да ных, ін фек цыю мае 
ка ля 150 ты сяч жы ха роў. У пра гра ме 
ля чэн ня на сён ня больш за 58 ты сяч па-
цы ен таў, 53 ты ся чы з іх ужо па спя хо ва 
скон чы лі ля чэн не. Да 2021 го да Гру зія 
пла нуе лік ві да ваць ге па тыт С.

Не зга рэць на ра бо це 
пас ля ад па чын ку

Ка рыс на ўклю чыць 
у свой ра цы ён пра дук ты, 
якія па вы ша юць гар мон 
ра дас ці ў кры ві — 
па мі до ры, ба на ны, 
ава ка да, ня тлус тую 
ры бу і мо рап ра дук ты, 
ліс та вую са ла ту, ру ка лу 
і ін шую зе ля ні ну, сыр.

Ні хто так не мае па трэ бы ў вод пус ку, як ча ла век, 

які... толь кі што вяр нуў ся з вод пус ку. Зна ё ма? Гэ та-

му сцвяр джэн ню аме ры кан ска га пісь мен ні ка Эл бер-

та Гры на Ха бар да, між ін шым, больш за ста год дзе, 

але і сён ня яно не стра ці ла ак ту аль нас ці. Ву чо ныя 

пра вя лі да сле да ван ні і вы свет лі лі, што 50 % лю дзей 

пры вы ха дзе на ра бо ту пас ля пра цяг ла га вод пус ку 

пе ра жы ва юць праб ле мы са зда роў ем. Зда ва ла ся б, 

ад па чыў шы, мы па він ны з па двое най энер гі яй узяц-

ца за спра вы, якія на за па сі лі ся за час на шай ад сут-

нас ці. Ад нак дзе там! За мест гэ та га мно гія па чы на-

юць ханд рыць і ўпа да юць у дэ прэ сію. Ча му ўзні кае 

пост вод пуск ны сін дром, як мі ні мі за ваць гэ ты стрэс і 

да па маг чы ар га ніз му на стро іц ца на пра цоў ны рас па-

ра дак, рас ка за ла ўрач-псі ха тэ ра пеўт Га рад ско га клі-

ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра На тал ля ГУ РА ВА.

«ВЫ ЛЕ ЧЫМ УСІХ!»
Як 

у Бе ла ру сі 
зма га юц ца 

з ге па ты там С

У больш як 33 ты сяч бе ла ру саў вы яў ле ны ві рус ге па ты ту С. Што год гэ та ліч-

ба па вя ліч ва ец ца ў нас на тры ты ся чы. Не бяс печ ную ін фек цыю на зы ва юць 

«маўк лі вым за бой цам», бо яна мо жа доў гі час ні як ся бе не пра яў ляць, пры во-

 дзя чы да цы ро зу пе ча ні. За ра зіц ца мож на пад час пе ра лі ван ня кры ві, хі рур гіч-

ных і ста ма та ла гіч ных ма ні пу ля цый, вы ка ры стан ня шмат ра зо вых шпры цаў і на-

ват у ма ні кюр ных і та ту-са ло нах. Ва ўсім све це гэ ты ві рус мае ка ля 25 міль ё наў 

ча ла век і ка ля 1,4 міль ё на што год ад яго па мі рае. Па вод ле ста тыс ты кі Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 9 з 10 ча ла век, якія з'яў ля юц ца нось бі та мі не бяс печ-

на ві ру са, не ве да юць пра гэ та.


