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ДЫС ЦЫП ЛІ НА ВА НЫМ 
БАЦЬ КАМ — 
ПА СКО РА НАЕ 

АФАРМ ЛЕН НЕ ДА ВЕ ДАК
У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 3600 дзя цей 

са ста ноў чым тэс там на COVІD-19. Пры 

гэ тым 95 % з іх пе ра но сяць ін фек цыю 

амаль бес сімп том на. Пра гэ та пад час 

бры фін гу рас ка за ла га лоў ны спе цы я-

ліст ад дзе ла ме ды цын скай да па мо гі ма-

ці і дзе цям Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Тац ця на БУРДЗЬ.

— Не вя лі кая коль касць дзя цей мае ся рэд не-

 цяж кі стан. Як пра ві ла, гэ та дзе ці са спа -

да рож най па та ло гі яй — ан ка ге ма та ла гіч ны мі 

за хвор ван ня мі, атлус цен нем. Цяж кіх вы пад каў 

у нас не бы ло, — за ўва жы ла спе цы я ліст.

Яна рас ка за ла, што ў Бе ла ру сі на ра дзі-

ла ся 62 зда ро выя дзі ця ці, у тым лі ку дзве 

па ры двай нят, ад ма ці, ін фі цы ра ва ных ка ра на -

ві ру сам.

Уся го за ча ты ры ме ся цы ў Бе ла ру сі на ра-

дзі ла ся 22 631 дзі ця — на 7 % менш, чым год 

та му. Пры гэ тым кож ны пя ты жы хар Бе ла ру-

сі — дзі ця.

Па струк ту ры дзі ця чай за хва раль нас ці 

на ша кра і на не ад роз ні ва ец ца ад ін шых. На 

пер шым мес цы зна хо дзяц ца за хвор ван ні ор га-

наў ды хан ня — яны зай ма юць больш за 60 %. 

На дру гім — хва ро бы ор га наў зро ку. На трэ-

цім — апор на-ру халь най сіс тэ мы, у тым лі ку 

траў ма ты за цыя. Чац вёр тае мес ца зай ма юць 

за хвор ван ні стра ва валь най сіс тэ мы.

— На жаль, мы на зі ра ем рост цук ро ва га 

дыя бе ту і атлус цен ня ў дзя цей, — ад зна чы-

ла Тац ця на Бурдзь. — Ка ля 17 % школь ні каў 

ма юць ліш нюю ва гу, і гэ тая ліч ба з го ду ў год 

па вя ліч ва ец ца.

Ме ды цын скую да па мо гу дзе цям у Бе ла ру сі 

аказ ва юць у шас ці дзі ця чых аб лас ных баль-

ні цах, дзе вя ці га рад скіх баль ні цах у Мін ску, 

45 пе ры на таль ных цэнт рах, 39 дыс пан се рах, 

10 РНПЦ, тры з якіх — дзі ця чыя. Акра мя та го, у 

кра і не функ цы я нуе 310 пе ды ят рыч ных ад дзя-

лен няў амаль ва ўсіх на се ле ных пунк тах.

У су вя зі з эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цы яй спро-

шча на вы да ча ме ды цын скіх да ве дак для на-

вед ван ня дзі ця ча га сад ка, па ступ лен ня ў шко-

лу ці вы шэй шую на ву чаль ную ўста но ву.

— Ця пер не аба вяз ко ва на вед ваць усіх 

спе цы я ліс таў. Ка лі баць кі бы лі дыс цып лі на-

ва ныя і пра хо дзі лі дыс пан се ры за цыю ця гам 

го да, яны атры ма юць да вед ку па ско ра на па 

вы ні ках дыс пан се ры за цыі. Акра мя та го, у нас 

з'я ві ла ся сіс тэ ма ан лайн-за ка заў, што так са ма 

спрос ціць атры ман не да ку мен та цыі. Для пра-

хо джан ня ме даг ля даў вы лу ча ны спе цы яль ны 

час, па то кі зда ро вых і хво рых па цы ен таў у па-

лі клі ні ках так са ма па дзе ле ны, — па ве да мі ла 

Тац ця на Бурдзь.

Эпі дсі ту а цыя, звя за ная з пан дэ мі яй 

ка ра на ві ру са ў све це, паў плы ва ла на 

рас паў сю джан не нар ко ты каў у на-

шай кра і не. У су вя зі з ча со вым за-

крыц цём гра ніц з су сед ні мі і ін шы мі 

дзяр жа ва мі, не ле галь нае па ступ лен-

не нар ка тыч ных срод каў і псі ха троп-

ных рэ чы ваў знізі ла ся. Ін тэр нэт-ма га-

зі ны ў вы ні ку рэа лі зу юць іх мен шы мі 

до за мі за боль шыя гро шы, а так са ма 

пе ра куп ля юць адзін у ад на го. У вы-

ні ку з па чат ку го да за хоў ва ец ца ды-

на мі ка ска ра чэн ня нар каз ла чын стваў 

на 30 %. Пры гэ тым, па ацэ на чных 

звест ках, коль касць асоб, уцяг ну тых 

у нар ка ма нію, скла дае ка ля 88 ты сяч 

ча ла век.

КОЛЬ КАСЦЬ 
НАР КАЗ ЛА ЧЫН СТВАЎ 
ЗМЯН ША ЕЦ ЦА

Нар ко ты кі па-ра ней ша му рас паў сюдж-

ва юц ца пе ра важ на бес кан такт ным спо са-

бам — пры да па мо зе за кла дак, а рэ кла ма 

«пра цуе» ў роз ных ме сен джа рах і са цы-

яль ных сет ках.

— Ста тыс ты ка свед чыць пра пэў ную ста-

бі лі за цыю нар ка сі ту а цыі ў кра і не. Амаль на 

па ло ву менш вы яў ле на зла чын стваў з удзе-

лам не паў на лет ніх. Уста ноў ле на 14 пад лет-

каў, якія іх здзейс ні лі. Сярод іх зні жа ец ца 

і коль касць пе ра да зі ро вак: за ча ты ры ме-

ся цы гэ та га го да ўста ноў ле ны толь кі адзін 

та кі факт. Апош ні вы па дак смер ці не паў-

на лет ня га ад нар ко ты каў за рэ гіст ра ва ны ў 

кра і не ў 2014 го дзе, — рас каз вае на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі 

і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі кры мі-

наль най мі лі цыі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў Алег СІЛЬ ВЕСТ РО ВІЧ.

Змян ша ец ца і коль касць нар каз ла чын-

стваў, учы не ных ра ней су дзі мы мі. Але, ня-

гле дзя чы на ста бі лі за цыю сі ту а цыі, нар ка-

паг ро зы ў кра і не за хоў ва юц ца. Пра гэ та, у 

пры ват нас ці, свед чыць коль касць пе ра да-

зі ро вак. Ле тась іх ліч ба вы рас ла на 16,5 %, 

за фік са ва ны 381 та кі вы па дак. На зі ра ец ца 

і па ве лі чэн не коль кас ці пе ра да зі ро вак, якія 

за кан чва юц ца смер цю. Больш чым у па-

ло ве вы пад каў гэ та ад бы ва ла ся ў вы ні ку 

зло ўжы ван ня ме та до нам. У пер шым квар-

та ле гэ та га го да коль касць пе ра да зі ро вак 

пра цяг ва ла рас ці, за фік са ва на 127 та кіх 

фак таў.

— Мы ана лі зу ем кож ны вы па дак пе ра-

да зі роў кі. Ві да воч на, што нар кас па жыў цы 

не па спя ва юць за змя нен нем кан' юнк ту-

ры нар ка рын ку. У кож на га свая гра ніч ная 

до за, якая не пры вя дзе да пе ра да зі роў кі 

і смер ці. Ад нак нар кас па жыў цы не ўліч-

ва юць той факт, што апош нім ча сам на

бе ла рус кі ры нак па сту пае больш чыс ты 

ме та дон, та му пе ра да зі роў кі зда ра юц ца час-

цей, — тлу ма чыць Алег Сіль вест ро віч.

Пры гэ там су раз моў ца пад крэс лі вае, 

што до ля смер цяў ад пе ра да зі роў кі, пры-

чы най якіх па слу жыў ме на ві та ме та дон, па-

вя лі чы ла ся з 50 % да 70 %. Ва ўсіх вы пад-

ках нар ко тык на бы ваў ся бес кан такт ным 

спо са бам з вы ка ры стан нем ін тэр нэ ту.

«Парт рэт» за гі ну лых у вы ні ку пе ра да зі-

роў кі та кі: гэ та асо бы ва ўзрос це ад 30 да 

38 га доў, нар ка за леж ныя са ста жам, ра-

ней су дзі мыя (у тым лі ку па ар ты ку ле 

328 Кры мі наль на га ко дэк са), якія ста я-

лі на ўлі ку ва ўра ча-нар ко ла га і на кі роў-

ва лі ся на пры му со вае ля чэн не. Ра зам з 

тым ка ля па ло вы па мер лых ме лі шэ раг 

спа да рож ных хва роб, якія паў плы ва лі на 

смяротны сыход.

Сё ле та пра ва ахоў ні кі вы яві лі 13 па мяш-

кан няў, спе цы яль на аб ста ля ва ных для вы-

рошч ван ня нар каў трым лі ва ю чых рас лін. 

Па коль кі асноў най кры ні цай нар ко ты каў 

на на шым рын ку за ста юц ца не ле галь ныя 

па стаў кі з-за мя жы, у 2020 го дзе вы яў ле на 

і лік ві да ва на 14 ка на лаў па стаў кі, а так са-

ма іх тран зіт ных пе ра во зак. На кі ра ва на 

па тра ба ван не аб аб ме жа ван ні до сту пу да 

198 сай таў, спы не на дзей насць шас ці ін-

тэр нэт-ма га зі наў.

МУС удзель ні чае ў рас пра цоў цы сай та 

kіds.pomogut.by, які пла ну ец ца ўка ра ніць 

у аду ка цый ны пра цэс па ўсёй кра і не, да-

лу чы ла ся да пра ек та прад стаў ніц тва дзі-

ця ча га фон ду ААН (ЮНІ СЕФ) у Бе ла ру сі, 

які да ты чыц ца бяс пе кі дзя цей у ін тэр нэ це і 

пра ду гледж вае пра вя дзен не се рыі вэ бі на-

раў для дзя цей роз ных уз рос таў і баць коў. 

Так са ма вя дзец ца ства рэн не цэнт раў пра-

фі лак ты кі: ужо пра цу юць цэнтр на гляд най 

пра фі лак ты кі ў Брэс це і ка бі нет пра фі лак-

ты кі нар ка ма ніі ў Ві цеб ску. Ар га ні за цыя 

па доб ных ан ты нар ка тыч ных пля цо вак за-

пла на ва на па ўсёй кра і не.

ЗАДАЧА — 
ДА ПА МАГЧЫ

Пры гэ тым, ня гле дзя чы на не спры яль-

ную эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту а цыю з-за рас-

паў сюдж ван ня ка ра на ві рус най ін фек цыі, 

ака зан не ам бу ла тор най і ста цы я нар най 

да па мо гі нар ка за леж ным у Бе ла ру сі не 

пе ра пы ня ла ся. Пра гэ та па ве да міў га лоў-

ны ўрач Мінск ага аб лас но га клі ніч на га 

цэнт ра «Псі хі ят рыя-нар ка ло гія» Аляк-

сей АЛЯК САНД РАЎ. У кра і не функ цы я нуе 

сем ад дзя лен няў для ля чэн ня нар ка за леж-

ных на 270 мес цаў.

— Мы адап та ва лі ся і ў ад роз нен не ад 

ін шых кра ін пра цяг ва ем да па ма гаць на-

шым па цы ен там. У нас не за фік са ва на ні-

вод на га вы пад ку, ка лі ака зан не да па мо гі 

пры вя ло да ін фі цы ра ван ня ка ра на ві ру сам. 

За ча ты ры ме ся цы гэ та га го да ў нас на-

ват кры ху па вя лі чы ла ся коль касць лю дзей, 

якія звяр та юц ца па ме ды цын скую да па мо-

гу. Ад на з пры чын — за крыц цё гра ніц і тое, 

што нар ко ты каў на на шым рын ку ста ла ме-

ней, — ад зна чае Аляк сей Аляк санд раў.

Ка лі ў па чат ку го да коль касць па цы ен-

таў, якія атрым лі ва лі ме та до на вую да па-

мо гу, скла да ла 690, то сён ня іх ужо 750 

па ўсёй кра і не. Гэ та так са ма ад на з мер 

пра фі лак ты кі пе ра да зі ро вак не ле галь ным 

ме та до нам.

— Мы ад рэ ага ва лі і на сі ту а цыю з ам-

ніс ты яй, бо ра зу ме ем: ка лі мы не пра па-

ну ем адэ кват ную да па мо гу, гэ тыя лю дзі 

вер нуц ца да нар кас па жы ван ня. Та му з 

1 сту дзе ня мы спрас ці лі атры ман не ме-

ды цын скай, псі ха ла гіч най, са цы яль най 

да па мо гі асо бам, якія вы зва лі лі ся з мес-

цаў па збаў лен ня во лі. На прык лад, ка лі ў 

ча ла ве ка ня ма паш пар та, але ёсць да ку-

мент аб спы нен ні вы ка нан ня па ка ран ня, 

ён ідзе на пер ша чар го вы пры ём без чар гі. 

Дру гая ка тэ го рыя, на якую мы звяр ну лі 

ўва гу, — гэ та жан чы ны. Нар кас па жы ван-

не ад бі ва ец ца не толь кі на іх, але і на іх 

дзе цях і бліз кіх. Та му ра зам з гра мад скі мі 

ар га ні за цы я мі мы за пус ці лі пра ект да па-

мо гі нар ка за леж ным жан чы нам, які пра ду-

гледж вае іх су пра ва джэн не спе цы я ліс та мі 

ад мо ман ту ця жар нас ці да паў на лец ця іх 

дзя цей, — рас каз вае ме дык.

ТА КАЯ ПРА ГРА МА — 
АДЗІ НАЕ ВЫЙ СЦЕ

На мес нік га лоў на га ўра ча па ам бу-

ла тор ным раз дзе ле ра бо ты Га рад ско га 

клі ніч на га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра 

г. Мін ска Жан на ІС ТО МІ НА па ве да мі ла, 

што ў Мін ску пад на зі ран нем ме ды каў зна-

хо дзіц ца ка ля 5 ты сяч ча ла век, у тым лі ку 

3 ты ся чы з іх ма юць за леж насць. Дыс пан-

сер аказ вае ім усе ві ды да па мо гі, тут пра-

цу юць тры пра гра мы рэ абі лі та цыі. Ад на з 

іх, «Вя сёл ка», — для тых, хто жа дае прай-

сці ля чэн не ана нім на. Яно ў та кім вы пад ку 

плат нае. Для па цы ен таў, што зна хо дзяц-

ца на дыс пан сер ным улі ку, рас пра ца ва ны 

пра гра мы рэ абі лі та цыі «Крок» і «Фор му ла 

жыц ця». Акра мя та го, пра цуе і пра гра ма 

за мя шчаль най ме та до на вай тэ ра піі.

— У Мін ску на шы ка бі не ты раз ме шча ны 

па 15 ад ра сах. Не ўсім мяс цо вым жы ха рам 

па да ба ец ца су сед ства з імі. Так, на шы па-

цы ен ты ча сам вель мі шум ныя. Але лю дзі 

ча мусь ці ду ма юць, што яны не бяс печ ныя. 

Мы атрым лі ва ем скар гі, што яны ні бы та 

рас кід ва юць шпры цы, здзяйс ня юць пра ва-

па ру шэн ні. Гэ та час та не па цвяр джа ец ца. 

На са мрэч для на шых па цы ен таў на зва ная 

пра гра ма — адзі нае вый сце. На сён ня ў 

ёй 176 ча ла век. Яны пра цу юць, ства ра-

юць сем'і, у іх на ра джа юц ца дзе ці. Та кі 

пра ект — вя лі кі ўнё сак у зні жэн не шко-

ды. На прык лад, у нас 80 ча ла век з ВІЧ. 

Дзя ку ю чы пра гра ме яны атрым лі ва юць не 

толь кі ме та до на вую тэ ра пію, але і ан ты рэ-

тра ві рус ную, што да зва ляе не пе рай сці ў 

ста дыю за хвор ван ня, — ар гу мен туе Жан-

на Іс то мі на.

Ля чэн не да зва ляе па зба віц ца ад нар ка-

за леж нас ці і пра жыць да во лі доў гае жыц-

цё. На сён ня ад на му з най ста рэй шых бы-

лых нар ка за леж ных з пра цяг лым ста жам 

70 га доў. Ён жы ве ў Свет ла гор ску, го ра-

дзе, які пас ля рас па ду СССР стаў ад ным з 

эпі цэнт раў рас паў сюдж ван ня нар ко ты каў. 

Муж чы ну ўда ло ся спра віц ца з за леж нас-

цю, ён ства рыў сям'ю, а сён ня мае ўну каў 

і на ват праў ну ка.

Сі ту а цыяСі ту а цыя

На зі ра ец ца не ка то рая 
ста бі лі за цыя, 

асаб лі ва ся род пад лет каў
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