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Па ме ры на блі жэн ня зі мы 

не ка то рыя з нас мо гуць ад-

чу ваць «зі мо вы блюз» — 

су ма ваць ад ка рот кіх дзён, 

ра на клас ці ся ў ло жак і ад-

чу ваць пры гне ча насць, пра-

чы на ю чы ся цём най ра ні цай. 

Што гэ та за з'я ва і ці мож на 

ёй су праць ста яць, 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 Мін ска 

Мары на ШЧАС ЛЯ НОК.

— «Зі мо вы блюз» — гэ та ва-
ры янт дэ прэ сіў на га рас строй ства, 
звя за ны са зме най се зо наў. Гэ та 
з'я ва вель мі рас паў сю джа ная — 
для мно гіх з нас ха рак тэр на пера-
мена на строю ў ха лод ныя і цём-
ныя дні во се ні і зі мы. Вы мо жа це 
ад чу ваць ся бе мля вым і ў цэ лым 
пры гне ча ным, больш змроч ным, 

чым звы чай на, — тлу ма чыць Ма-
ры на Ва лер' еў на.

ВА ЎСІМ ВІ НА ВА ТА 
СОН ЦА?

Але ча сам зда ра ец ца так, што 
«зі мо вы блюз» па чы нае пра ні каць 
ва ўсе ас пек ты на ша га жыц ця — ад 
ра бо ты да ад но сін. Гэ та се зон нае 
афек тыў нае рас трой ства. Звы чай-
на яно па чы на ец ца во сен ню і за-
хоў ва ец ца ця гам зі мо вых ме ся цаў. 
Асноў ным ві ноў ні кам «зі мо ва га блю-
за» псі хі ят ры лі чаць ніз кі ўзро вень на-
ту раль на га со неч на га свят ла, з якім 
мы су ты ка ем ся во сен ню і зі мой. А не-
да хоп на ту раль на га свят ла мо жа вы-
клі каць на ступ ныя праб ле мы:
 Зме на ўзроў ню се ра та ні ну — 

ней ра ме ды я та ру, які рэ гу люе на-
строй.

  Па ру шэн ні  цыр кад ных 
рыт маў (унут ра ны га дзін нік на-
ша га це ла), якія да па ма га юць 
кант ра ля ваць цык лы сну і ня-
спання.
 Зме ны ў ме ла та ні не — гар мо-

не, звя за ным як з на стро ем, так і 
са сном.

Най больш рас паў сю джа ны мі 
сімп то ма мі «зі мо ва га блю за» 
з'яў ля юц ца агуль ны сум і не да-
хоп энер гіі. А так са ма:
 Па ру шэн не сну.
 Змян шэн не зно сін, у па раў-

нанні са звы чай ным настроем.
 Ад сут насць іні цы я ты вы.
 Пад аў ле ны на строй, які ава-

лод вае ва мі боль шую част ку дня 
ці амаль кож ны дзень.
 Стра та ці ка вас ці да за ня-

ткаў, якія вам звы чай на па да ба-
юц ца.
 Ад хі лен не і іза ля цыя ся бе ад 

сяб роў і сям'і.
 Па чуц цё па ста ян най стом ле-

нас ці і мля вас ці.
 Па чуц цё без на дзей нас ці ў ад-

но сі нах да бу ду чы ні.
Ка лі вы ад чу ва е це сімп то мы 

дэ прэ сіі, на ват сла быя, звя за ныя 
з «зі мо вым блю зам», важ на звяр-
нуц ца да ўра ча.

ЯК ДА ПА МАГ ЧЫ СА БЕ?
Ма ры на Шчас ля нок ка жа, што 

іс нуе шэ раг ме та даў ля чэн ня, якія 
мо гуць быць вель мі эфек тыў ныя 
для аб ляг чэн ня сімп то маў, звя за-
ных з «зі мо вым блю зам». І не ка то-
рыя з іх лёг ка да ступ ныя кож на му:
 Со неч нае свят ло: важ на вы-

хо дзіць на ву лі цу, на ват ка лі сон ца 
не све ціць у асен нія ці зі мо выя дні. 
Пра гу ляй це ся пад час абе дзен на га 
пе ра пын ку, па гу ляй це з дзець мі 
або па спра буй це зі мо выя ме ра-
пры ем ствы на све жым па вет ры, 
та кія як ка тан не на лы жах або 
ка тан не на кань ках. Уз дзе ян не 
на ту раль на га свят ла да па мо жа 
па вы сіць вы пра цоў ку се ра та ні ну і 
па леп шыць агуль ны на строй.
 Прак ты ка ван ні: ёсць моц-

ная су вязь па між фі зіч ны мі прак-
ты ка ван ня мі і псі хіч ным зда роў ем, 
асаб лі ва для лю дзей з дэ прэ сі яй 
і тры во гай. Вось ча му фі зіч ныя 
прак ты ка ван ні час та на зы ва юць 
пры род ным ан ты дэ прэ сан там. 
Прак ты ка ван ні мо гуць па вя лі чыць 
уз ро вень се ра та ні ну і эн да рфі наў, 
якія ўплы ва юць на на строй. Уме ра-
ная фі зіч ная на груз ка, па мен шай 
ме ры, 30 хві лін у боль шасць дзён 

тыд ня, мо жа за бяс пе чыць са мае 
моц нае па вы шэн не на строю.
  Каг ні тыў на-па во дзін ская 

псі ха тэ ра пія (па ды ход за сна ва-
ны на тым, што, змя ніў шы на шы 
дум кі і пе ра ка нан ні, мож на змя ніць 
эмо цыі і па во дзі ны, тым са мым па-
зба віў шы ся ад праб ле мы).
 Ме ды ка мен тоз нае ля чэн не: 

ка лі кан сер ва тыў нае ля чэн не больш 
не за бяс печ вае аб ляг чэн ня, вам мо-
гуць спат рэ біц ца ан ты дэ прэ сан ты 
для рэ гу ля ван ня хі міч на га дыс ба лан-
су, звя за на га з «зі мо вым блю зам».

Пад тры ман не рэ гу ляр на га гра-
фі ка на пра ця гу зі мо вых ме ся цаў 
мо жа да па маг чы за ха ваць гар мо-
ны ў раў на ва зе і рэ гу ля ваць наш 
на строй. Вы кон вай це гэ тыя па ра-
ды, каб кі ра ваць сва ім зі мо вым 
на стро ем:
 Кла дзі це ся спаць і пра чы-

най це ся ў адзін і той ж час кож ны 
дзень, каб нар ма лі за ваць цыр кад-
ныя рыт мы.
 Струк ту руй це свой ра цы ён.
 Пла нуй це і пры трым лі вай-

це ся су мес ных пла наў з сяб ра мі 
і сям' ёй, каб за ста вац ца на су вя зі 
са сва і мі бліз кі мі.
 Знай дзі це час для ся бе і зай-

мі це ся лю бі май спра вай.

— Ця пер на зі ра ец ца па ве лі-

чэн не за хва раль нас ці на COVІD-19. 

Чым мож на рас тлу ма чыць па ве-

лі чэн не коль кас ці хво рых?

— Пас ля лет ніх ка ні кул у шко лы 
і дзі ця чыя сад кі вяр ну лі ся дзе ці, 
скон чы ла ся ад пуск ная кам па нія,  
мно гія да рос лыя вый шлі на ра бо-
ту. Акра мя та го, лю дзі ста мі лі ся 
ад са ма іза ля цыі, пе ра ста лі на сіць 
мас кі, пры звы ча і лі ся да не бяс пе кі 
ін фек цыі.

— Ці мя ня ла ся так ты ка ра бо-

ты з ін фі цы ра ва ны мі? Кан так ты 

пер ша га ўзроў ню па-ра ней ша му 

вы яў ля юць і на кі роў ва юць на са-

ма іза ля цыю?

— Так ты ка не мя ня ла ся, мы пра-
цяг ва ем пра ца ваць згод на з 690-м 
за га дам Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя. Ка лі ка мусь ці вы стаў ля ец ца 
ды яг наз COVІD-19, да ныя па сту-
па юць у са ні тар ную служ бу. З хво-
рым звяз ва ец ца ўрач-эпі дэ мі ё лаг, 
які ў вы ні ку апы тан ня скла дае ко-
ла кан так таў. Гэ тыя лю дзі му сяць 
быць аб сле да ва ны і на кі ра ва ны 
на са ма іза ля цыю. Звест кі пра іх 

па сту па юць у ме дуста но вы, дзе 
яны аб слу гоў ва юц ца. Та кім чы нам, 
па лі клі ні ка атрым лі вае ін фар ма цыю 
ад са ні тар най служ бы з да ны мі пра 
асо бу і да тай кан так ту. Вы яз джае 
кан такт ная гру па і аб сле дуе гэ та га 
ча ла ве ка.

І тут ва ры ян ты да лей шых дзе ян-
няў роз няц ца ў за леж нас ці ад та го, 
на які дзень ад кан так ту з ін фі цы-
ра ва ным аб сле да ва ны па цы ент. 
Ка лі ма зок узя ты на 1—10 дзень, 
і ён ад моў ны, то паў тор нае аб сле-
да ван не ад бы ва ец ца на 13 дзень 
экс прэс-тэс там. Пры гэ тым па цы ент 
зна хо дзіц ца до ма 14 дзён ад дня 
кан так ту. Ка лі ж  дру гі ма зок ста ноў-
чы, то са ма іза ля цыя пад аў жа ец ца 
да 21 дня з мо ман ту кан так ту. Паў-
тор ны ма зок ро біц ца толь кі ка лі пер-
шы быў узя ты да 10-га дня кан так ту. 
Ка лі ж ма зок узя ты з 10 да 14 дня, 
то ён ро біц ца толь кі ад ной чы. Ка лі 
ён аказ ва ец ца ста ноў чым, са ма іза-
ля цыя пад аў жа ец ца да 21 дня з мо-
ман ту кан так ту.

Час та ся род баць коў уз ні кае не-
ра зу мен не, што тэр мін са ма іза ля-

цыі ад ліч ва ец ца ме на ві та ад да ты 
кан так ту з хво рым. Ка лі, ска жам, 
у на стаў ні цы апош ні ўрок быў 10-
га, але ма зок яна зда ла 7-га, і ён 
ака заў ся ста ноў чы, то 14-дзён ны 
ад лік вя дзец ца з сё ма га, а не з 10-
га. Да ту кан так ту нам дае эпі дэ мі ё-
лаг, і мы ары ен ту ем ся ме на ві та на 
яе. Ура чы ў па лі клі ні цы на ўмыс на 
ні ко му не мо гуць змен шыць тэр мін 
са ма іза ля цыі.

— Коль кі ця пер у па лі клі ні цы 

пра цуе вы яз ных бры гад?

— Па-роз на му. Ле там, на прык-
лад, бы ла ўся го ад на. Ця пер пра-
цуе ад дзвюх да ча ты рох бры гад. 
Ка лі ў шко ле на са ма іза ля цыі 

цэ лы клас, то кан такт ных бры-
гад па лі клі ні ка вы му ша на фар-
мі ра ваць больш. Ка лі гэ та толь кі 
ся мей ныя ача гі, іх менш. Па ру 
тыд няў та му ў нас бы ло 460—480 
кан так таў, з іх у дзень трэ ба бы-
ло на ве даць 240. На гэ тым тыд ні 
не вя лі кае за ціш ша, уся го ка ля 
150—170 кан такт ных дзя цей.

— Як за хвор ван не пе ра но-

сяць дзе ці? Ці зда ра юц ца ў іх 

пнеў ма ніі?

— Дзе ці ў ад роз нен не ад да рос-
лых пе ра но сяць на шмат ляг чэй. 
Мы на зі ра ем шмат бес сімп том ных 
фор маў: ма зок ста ноў чы, але ні-
я кіх пра яў ін фек цыі ня ма. Ка лі ж 
з'яў ля юц ца клі ніч ныя пра явы, то 
ня час та спра ва мо жа да хо дзіць 
да бран хі ту ці тра хе аб ран хі ту. Або 
не каль кі дзён тры ма ец ца тэм пе-
ра ту ра, пры гэ тым мо жа быць да-
стат ко ва вы со кай — да 39, і больш 
ні я кіх сімп то маў. А най час цей усё ж 
бы вае не вы со кая тэм пе ра ту ра, ка-
ля 37,2, боль у гор ле, мо жа быць 

ка шаль, гэ та сімп то мы ВРІ. Пнеў-
ма ніі вель мі рэд кія, за ўвесь се зон 
з са ка ві ка ў дзя цей на тэ ры то рыі 
аб слу гоў ван ня на шай па лі клі ні кі 
бы ло ўся го дзве «ко від ныя» пнеў-
ма ніі.

— Ка лі ў кла се вы яў ля ец-

ца за хва рэ лы, што з ас тат ні мі 

дзець мі?

— Увесь клас ад праў ля ец ца на 
са ма іза ля цыю. Спі сы ў са ні тар-
ную служ бу па дае шко ла, ад па-
вед на пас ля яны па сту па юць у 
па лі клі ні ку, і мы вы яз джа ем па 
ўсіх ад ра сах.

— Дзе, як пра ві ла, за ра жа-

юц ца дзе ці?

— Ёсць і ся мей ныя ача гі, ёсць 
і школь ныя, за ра зіц ца мож на паў-
сюль. Але боль шая част ка дзя-
цей з'яў ля ец ца бес сімп том ны мі 
нось бі та мі, та му яны са мі ўяў-
ля юць не бяс пе ку для да рос лых, 
най перш для лю дзей ста рэй ша га 
па ка лен ня.

— Ці мо гуць дзе ці здаць тэст 

на плат най асно ве?

— Маг чы масць тэс та ме та дам 
ПЦР на плат най асно ве з'я ві ла ся 
ня даў на. Але трэ ба ма ні то рыць, 
якія ўста но вы яго ця пер вы кон-
ва юць, іх пе ра лік мя ня ец ца. Да 
та го ж дзяр жаў ныя ўста но вы 
ПЦР-ма зок на плат най асно-
ве ро бяць толь кі для вы ез ду за 
мяжу, і толь кі пры на яў нас ці бі-
ле та. Ёсць та кая маг чы масць 
і ў не ка то рых пры ват ных мед-
цэнт рах. Экс прэс-тэс ты плат на 
мож на зра біць на ба зе да рос лых 
баль ніц і па лі клі нік.

— Як дзей ні чаць, ка лі ў дзі-

ця ці з'я ві ла ся тэм пе ра ту ра, не-

да ма ган не?

— Мак сі маль на іза ля ваць яго 
до ма, каб за ра зіць як ма га ме ней 
на ва коль ных. Звяр тац ца ў па лі-
клі ні ку, там да дуць усе ін струк-
цыі. Або за про сяць у па лі клі ні ку 
(у нас ар га ні за ва на раз ме жа ван-
не па то каў: асоб ны ўва ход для 
не ад клад най да па мо гі пры сімп-
то мах ВРІ і тэм пе ра ту ры), або вас 
на ве дае ўрач.

Ін фек цы я ніст: 
«Боль шасць дзя цей — 

бес сімп том ныя нось бі ты»
Коль касць вы яў ле ных вы пад каў за ра жэн ня ка ра на ві ру сам 

у све це ў мі ну лую ня дзе лю пе ра вы сі ла 35 міль ё наў. 

Пры гэ тым амаль 1 міль ён 35 ты сяч ча ла век на пла не це 

за гі ну ла, па пра ві ла ся больш за 24 міль ё ны 362 ты ся чы. 

Больш за ўсё вы пад каў за ра жэн ня за фік са ва на ў ЗША (больш 

за 7,4 міль ё на), да лей ідуць Ін дыя (больш за 6,5 міль ё на) 

і Бра зі лія (больш за 4,9 міль ё на). Не ка то рыя кра і ны вяр та юц ца 

да ўзмац нен ня ка ран цін ных ме ра пры ем стваў. У Бе ла ру сі 

ў апош нія тыд ні так са ма рас це коль касць но вых вы пад каў. 

Ця пер у су ткі іх рэ гіст ру ец ца больш за 400. Уся го ў на шай 

кра і не за рэ гіст ра ва на больш за 80,6 ты ся чы вы пад каў 

COVІD-19, больш за 75,3 ты ся чы ча ла век па пра ві лі ся. 

З па чат кам на ву чаль на га го да ў шко лах зда ра юц ца сі ту а цыі, 

ка лі на са ма іза ля цыю ад праў ля юц ца цэ лыя кла сы. На коль кі 

не бяс печ ны ка ра на ві рус для дзя цей, які па ра дак вы яў лен ня 

ін фек цыі і як раз ліч ва ец ца тэр мін са ма іза ля цыі, «Звяз дзе» 

рас ка за ла ўрач-ін фек цы я ніст 3-й дзі ця чай клі ніч най 

па лі клі ні кі Мін ска Юлія МІЛЬ КО.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

«ЗІ МО ВЫ БЛЮЗ»: АД ЧА ГО ЗДА РА ЕЦ ЦА «ЗІ МО ВЫ БЛЮЗ»: АД ЧА ГО ЗДА РА ЕЦ ЦА 
СЕ ЗОН НЫ ЎПА ДАК СІЛ?СЕ ЗОН НЫ ЎПА ДАК СІЛ?
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