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Мiт ра па лiт Мiн ска-Ма гi лёў скi ар цы бiс куп Та дэ вуш Кан-

дру се вiч вы даў Дэ крэт аб бла слаў лен нi ве лi код ных страў 

у хат нiх умо вах.

«З-за вы клi ка ных пан дэ мi яй ка ра на вi ру са скла да нас цяў, не ўсе 

вер нi кi змо гуць аса бiс та ўдзель нi чаць у на ба жэн ствах, а так са ма 

бла сла вiць стра вы на ве лi код ны стол ка ля свя ты нi, — ска за на ў 

па ве дам лен нi на сай це Ка та лiц ка га кас цё ла ў Бе ла ру сi catolik.by. 

— У су вя зi з гэ тым ар цы бiс куп Та дэ вуш Кан дру се вiч за цвер дзiў па-

ра дак i тэкст ма лiт вы бла слаў лен ня ве лi код ных страў у хат нiх умо вах. 

Гэ тую вы ключ ную маг чы масць ва ўмо вах над звы чай най сi ту а цыi 

ар цы пас тыр даў вер нi кам на Вя лiк дзень 2020 го да».

Ка лi не атры ма ла ся бла сла вiць ве лi код ныя стра вы ка ля свя-

ты нi, сё ле та гэ та мо жа зра бiць до ма баць ка сям'i або ста рэй шая 

асо ба, удак лад няе бе ла рус кi Кас цёл.

Як ме на вi та бла слаў ляць ве лi код ны стол, пад ра бяз на рас ка-

за на на сай це catolik.by. Пе рай сцi на яго, а так са ма спам па ваць 

Дэ крэт з ад мыс ло вай ма лiт вай па спа сы лцы мож на i з на ша га 

сай та zviazda.by.

Дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь і ра бот ні кі Сак-

ра та ры я та Па ла ты 

прад стаў ні коў вы-

каз ва юць глы бо кія 

спа чу ван ні чле ну 

Па ста ян най ка мі сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо-

ду Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па між на род-

ных спра вах і на-

цыя наль най бяс пе-

цы шос та га склі кан-

ня Шэр ша ню Пят ру 

Пят ро ві чу ў су вя зі 

з на пат каў шым яго 

вя лі кім го рам — 

смер цю СЫ НА.

Да па ма га юць у да стаў цы па жы лым 

пра дук таў пер шай не аб ход нас цi, 

рэ цэп таў, ме ды ка мен таў, а так са ма 

пра вод зяць iн фар ма цый ную ра бо ту 

па пра фi лак ты цы ка ра на вi рус най iн-

фек цыi больш за ты ся чу ва лан цё раў 

БРСМ «Доб рае сэр ца».

Яны ак тыў на пра цяг ва юць iн фар ма цый на-

тлу ма чаль ную ра бо ту з на сель нiц твам. 

У пры ват нас цi, ва ўсiх рэ гi ё нах доб ра -

ах вот нi кi Са ю за мо ла дзi ўжо рас паў сю дзi лi 

больш за 37 ты сяч iн фар ма цый на-пра фi лак-

тыч ных улё так «Важ на ве даць, як ся бе аба-

ра нiць». Най боль шая коль касць з iх у Гро-

дзен скай i Ма гi лёў скай воб лас цi — больш 

за 12 i 10 ты сяч ад па вед на.

У кож ным ра ён ным цэнт ры, аб лас цях 

i Мiн ску пра цяг ва юць пра ца ваць ма ла-

дзёж ныя iн фар ма цый ныя «га ра чыя лi нii» 

ў звяз цы з тэ ры та ры яль ны мi цэнт ра мi са-

цы яль най аба ро ны на сель нiц тва.

У ста лi цы доб ра ах вот нi кi БРСМ да ста-

вi лi амаль ча ты ры ты ся чы рэ цэп таў па жы-

лым ад ра са там на дом.

Ма ла дзёж ныя «га ра чыя лi нii» пра цу юць 

што дня з па ня дзел ка да су бо ты ўключ на 

з 9.00 да 18.00. Тэ ле фо ны аб лас ных: у 

Брэс це — 8 (0162) 2-11-591, Вi цеб ску — 

8 (0212) 6-62-087, Го ме лi — 8 (0232) 

5-63-315, Грод не — 8 (0152) 7-19-833, 

Ма гi лё ве — 8 (0222) 7-66-782.

У буй ных га ра дах Мiн скай воб лас цi: Са-

лi гор ску — 8 (0174) 2-00-345, Слуц ку — 

8 (01795) 7-50-80, Ма ла дзеч не — 8 (0177) 

7-49-501.

У Мiн ску тэ ле фон «га ра чай лi нii» — 

8 (017) 284-85-54.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Спра вы ду хоў ныя

ВЫ КЛЮЧ НАЯ МАГ ЧЫ МАСЦЬ 
У НАД ЗВЫ ЧАЙ НАЙ СI ТУ А ЦЫI

Рука дапамогі

Ма ла дых доб ра ах вот нi каў — больш за ты ся чу

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Пры пра вер цы вы-

свет лi ла ся, што больш чым 

600 ча ла век, якiя па вiн ны 

бы лi зна хо дзiц ца ў са ма iза-

ля цыi, до ма не ака за ла ся. 

Iх як-не будзь па ка ра юць?

У. К. — У нас ня ма маг-

чы мас цi па ка раць iх ма тэ-

ры яль на цi iн шым спо са-

бам. Мы мо жам раз лiч ваць 

толь кi на свя до масць на шых 

гра ма дзян. I па-ра ней ша му 

пра цэнт тых, хто не пры слу-

хоў ва ец ца да на шых рэ ка-

мен да цый, за ста ец ца вя лi-

кi. Ця пер пра пра цоў ва ец ца 

пы тан не аб увя дзен нi ад мi-

нiст ра цый най ад каз нас цi за 

па ру шэн не са ма iза ля цыi.

— Як хут ка пры хо дзiць 

вы нiк тэс цi ра ван ня?

I. Ю. — Праб ле мы па апе-

ра тыў ным атры ман нi вы нi-

каў тэс цi ра ван ня ў нас ня ма. 

На ша клi нi ка за ма ца ва на за 

ла ба ра то ры яй iн фек цый най 

баль нi цы. У мя не на тэ ле-

фо не на ват ёсць ад па вед-

ная пра гра ма: i ў 12 но чы, 

і ў пяць га дзiн ра нi цы пры-

хо дзяць вы нi кi. На працягу 

су так мы iх дак лад на атрым-

лi ва ем.

Д. Ш. — Ця гам 12 га дзiн 

на ша клi нi ка так са ма атрым-

лi вае звест кi.

У. К. — Да дам, што 13 ла-

ба ра то рый у круг ла су тач ным 

рэ жы ме вы кон ва юць тэс ты. 

Да дат ко ва мы пла ну ем па-

шы рыць аб' ёмы ў Вi цеб ску 

з улi кам тэс таў, рас пра ца-

ва ных на ба зе Вi цеб ска га 

ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та. 

У нас ёсць i экс прэс-тэс ты, 

якiя вы яў ля юць не РНК вi-

ру са, а ан ты це лы да яго. 

Та кая iн фар ма цыя так са ма 

мо жа быць ка рыс ная. У най-

блi жэй шы час мы пла ну ем 

пры мя няць плаз му, уз ба га-

ча ную ан ты це ла мi, у ля чэн нi 

най больш цяж кiх фор маў.

— Што па рэ ка мен ду е-

це вер нi кам на пя рэ дад нi 

Вя лiкад ня?

У. К. — Кi раў нiц тву прад-

стаў ле ных у нас рэ лi гiй ных 

кан фе сiй мы яшчэ ме сяц та-

му на кi ра ва лi лiс ты з на шы-

мi рэ ка мен да цы я мi — у пры-

ват нас цi, каб на вед валь нi кi 

ўстрым лi ва лi ся ад ца ла ван ня 

свя тынь, вы трым лi ва лi дыс-

тан цыю ад но ад ад на го. Ця-

пер пра во дзiм кан суль та цыi, 

каб рэ лi гiй ныя свя ты пра вес-

цi бяспечна, пра iх вы нi кi да-

дат ко ва пра iн фар му ем.

— Чым ад роз нi ва юц ца 

бак тэ ры яль ная i вi рус ная 

пнеў ма нii? Цi аба вяз ко ва 

пры ка ра на вi ру се бу дзе 

пнеў ма нiя?

I. Ю. — У ад роз нен не ад 

бак тэ ры яль най, вi рус ная 

пнеў ма нiя раз вi ва ец ца па-

сту по ва — з суб феб рыль най 

тэм пе ра ту рай, над сад ным, 

доў гiм каш лем, якi не пры-

но сiць па лёг кi, з'яў ля юц ца 

сiмп то мы iн так сi ка цыi (сла-

басць, па тлi васць).

Боль шасць вы пад каў 

COVID-19 — да 80 % — пра-

ця кае ў лёг кай фор ме, у 20 % 

з'яў ля юц ца пнеў ма нii, у 5 % 

вы пад каў цяж кае ця чэн не. 

У на шай клi нi цы ў стан дарт-

ны на бор ды яг нос ты кi ўва хо-

дзiць КТ — для вы клю чэн ня 

па ра жэн ня лё гач най ткан кi. 

Для гэ та га вы ка рыс тоў ва ец-

ца i рэнт ген, але мы ад да ём 

пе ра ва гу КТ.

У нас ёсць уз рос та выя 

па цы ен ты, у тым ліку з 

анкалогіяй, якiх мы зня лi з 

апа ра таў штуч най вен ты-

ля цыi лёг кiх i пе ра вя лi з рэ-

анi ма цыi ў ад дзя лен нi. Та му 

рэ спi ра тор ная пад трым ка i 

штуч ная вен ты ля цыя лёг-

кiх — не пры га вор для па-

цы ен та.

У. К. — Вi рус ная пнеў ма-

нiя су стра ка ла ся i да ка ра-

на вi ру са. Ка лi за кан чва ец ца 

се зон пад' ёму за хва раль-

нас цi, мы заў сё ды ба чым 

«хвост» вi рус ных пнеў ма-

нiй. Пiк за хва раль нас цi сё-

ле та змяс цiў ся на ка нец са-

ка вi ка — па ча так кра са вi ка. 

I па ве лi чэн не пнеў ма нiй мы 

ба чым хi ба ў Вi цеб скай воб-

лас цi, у ас тат нiх рэ гi ё нах сi-

ту а цыя спа кой ная. Пад' ёму 

ля таль нас цi ад пнеў ма нiй 

сё ле та так са ма не на зi ра-

ем. За тры ме ся цы мi ну ла га 

го да ад пнеў ма нiй памерла 

277 ча ла век, сё ле та — 254, 

знi жэн не — на 9 %. Мы пра-

вя ра ем на COVID-19 усiх за-

гi ну лых, у тым лi ку i тых, хто 

па мёр ад пнеўманій до ма.

— Ёсць раз мо вы пра 

тры вож ную сi ту а цыю ў Вi-

цеб ску: маў ляў, го рад за-

кры ты на ка ран цiн, ву лi цы 

мы юць хлор кай...

У. К. — Сi ту а цыя там са-

праў ды ад роз нi ва ец ца. Пры-

чы на — у ра ней шым ак тыў-

ным пе ра мя шчэн нi гра ма-

дзян, у тым лi ку ва ўсход нюю 

кра i ну-су сед ку. За хва раль-

насць там нi жэй шая, чым у 

Мiн ску, але вы шэй шая, чым 

у ас тат нiх аб лас ных цэнт рах. 

Плюс рас паў сюдж ван не ка ра-

на вi ру са су па ла з се зон ным 

пад' ёмам ВРВI, пнеў ма нiй. 

Сi ту а цыя там не страш ная, 

але на пру жа ная. Мы пра во-

дзiм шэ раг ар га нi за цый ных 

ме ра пры ем стваў: пе ра пра фi-

лю ем баль нi цы, да да ём пунк-

ты рэ спi ра тор най пад трым кi, 

пе рад алi ле ка выя срод кi. У 

нас ня ма вы пад каў ад мо вы 

ў шпi та лi за цыi тым, хто мае 

ў ёй па трэ бу.

Што да ты чыц ца апра-

цоў кi ву лiц, то iх мы юць з 

на ды хо дам цяп ла, зда ец ца, 

не толь кi ў Вi цеб ску. Пра-

во дзiц ца дэз ын фек цый ная 

апра цоў ка мес цаў ма са ва га 

ка ры стан ня, гра мад ска-

га транс пар ту, пры пын каў 

гра мад ска га транс пар ту, 

пад' ез даў, лiф таў.

— Ча му не па ве дам ля-

ец ца iн фар ма цыя аб эпi-

дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi ў 

рэ гi ё нах, у пры ват нас цi ў 

ра ё нах?

У. К. — Мы ўжо тлу ма чы-

лi, што пе ра ста лi яе да ваць 

пас ля спроб (бло ге раў, жур-

на лiс таў. — «Зв.») пры ехаць 

у ра ё ны, вы нес цi на суд гра-

мад скас цi аса бiс тыя пад ра-

бяз нас цi i звест кi тых, хто 

за хва рэў. Лю дзi пас ля гэ та га 

не ах вот на да юць ура чам 

iн фар ма цыю пра свае кан-

так ты, ды i лiш нi рух у эпi дэ-

мi я ла гiч ным ача гу не па трэб-

ны. Тыя служ бы, якiм та кая 

iн фар ма цыя не аб ход на для 

ра бо ты, яе атрым лi ва юць.

— Што ад бы ва ец ца з 

РНПЦ «Кар дыя ло гiя»? Ка-

лi i яго пе ра пра фi лю юць, 

дзе бу дуць ля чыць «сар-

дэч нi каў»?

Д. Ш. — Хво рых з пе ра-

пра фi ля ва ных клi нiк пры ма-

юць iн шыя баль нi цы. У пры-

ват нас цi, на ша 1-я баль нi ца 

пры мае па цы ен таў з сар дэч-

на-са су дзiс ты мi за хвор ван-

ня мi, у нас для гэ та га ёсць 

тры кар дыя ла гiч ныя ад дзя-

лен нi. Без якас най да па мо гi 

нi хто не за ста нец ца.

У. К. — Для ака зан ня да-

па мо гi па цы ен там з COVID-19 

па трэб на ў тым лi ку i вя лi кая 

коль касць пунк таў рэ спi ра-

тор най пад трым кi, у РНПЦ 

«Кар дыя ло гiя» яны ёсць. Мы 

ацэнь ва ем усе рэ сур сы, якi-

мi рас па ра джа ем ся, — iн шая 

спра ва, што яны, маг чы ма, i 

не спат рэ бяц ца. За раз аб ста-

ля ван не, якое ма ем, за дзей-

нi ча на, на пэў на, на 5 %.

— Ча му пе ра ста лi аказ-

ваць пла на вую ста ма та ла-

гiч ную да па мо гу?

Д. Ш. — Па цы ент мо жа 

быць па тэн цый на iн фi цы ра-

ва ны i вы клi каць за ра жэн не 

пер са на лу. Ця пер не той пе-

ры яд, ка лi вар та звяр тац ца 

да пла на ва га ля чэн ня зу боў, 

трэ ба кры ху па ча каць.

У. К. — Част ка ста ма та-

ла гiч ных цэнт раў ад чу вае 

не да хоп па цы ен таў, бо яны 

пе ра ста лi звяр тац ца па да-

па мо гу. Та му мэ та згод на 

даць ура чам ад па чы нак, каб 

пас ля, у пе ры яд за па тра ба-

ва нас цi, яны маг лi аказ ваць 

да па мо гу ў поў ным аб' ёме.

— У ан ка дыс пан се рах 

па цы ен ты пра цяг ва юць 

пры бы ваць на апе ра цыi. 

Як вы кон ва юц ца ме ры 

бяс пе кi там?

У. К. — Для ан ка па цы-

ен таў са праў ды вя лi кую не-

бяс пе ку то яць як грып, так 

i COVID-19. Па-пер шае, са-

нi тар ная служ ба пра цяг вае 

вы яў ляць кан так ты 1 i 2 уз-

роў няў, i та ко га ча ла ве ка ад-

ра зу iн фар му юць, як ся бе па-

во дзiць. Па-дру гое, у прыём -

ным па коi ан ка дыс пан се раў 

ацэнь ва юць стан хво ра га, з 

пры кме та мi ВРВI яму ад мо-

вяць у шпi та лi за цыi.

— Цi вы пра цоў ва ец ца 

iму нi тэт су праць COVID-

19?

I. Ю. — Ка лi за хвор ван не 

вы леч ва ец ца, то iму нi тэт ад-

на знач на вы пра цоў ва ец ца. 

А вось яго стой касць — тыд-

нi, ме ся цы, га ды цi ўво гу ле 

па жыц цё ва — па куль пад 

пы тан нем.

— У чым роз нi ца па мiж 

гры пам i ка ра на вi ру сам?

I. Ю. — Шля хi i ме ха нiз мы 

за ра жэн ня ў iх па доб ныя, а 

вось тэр мi ны iн ку ба цый на га 

пе ры я ду роз ныя. Грып ся-

бе пра яў ляе хут чэй — праз 

два-тры днi пас ля за ра жэн-

ня. У яго больш яр кая клi-

нiч ная кар цi на: рэз кi пад' ём 

тэм пе ра ту ры, iн так сi ка цыя. 

Пры ка ра на вi ру се пiк на-

стае на шосты-сёмы дзень. 

Клi нiч ная кар цi на зма за ная: 

з'яў ля юц ца ка шаль, змя нен-

нi ню ху, паз ней на ды хо дзiць 

iн так сi ка цыя. Ка лi гры пу пад-

улад ныя ўсе ўзрос ты, у тым 

лi ку i дзе цi, то на ка ра на вi рус 

дзе цi хва рэ юць менш. У нас 

у ста цы я на ры ёсць ма ла дыя 

лю дзi, але пе ра важ ная част-

ка па цы ен таў — ста рэй шыя 

за 50-60 га доў. А вось гру пы 

ры зы кi ў гры пу i COVID-19 ад-

ноль ка выя: лю дзi з цук ро вым 

дыя бе там, сар дэч на-са су дзiс-

ты мi i хра нiч ны мi лё гач ны мi 

хва ро ба мi, iму на суп рэ сiў ны-

мi за хвор ван ня мi. У iх больш 

цяж кiя фор мы iн фек цыi.

У. К — Да дам, што для 

ка ра на вi рус най iн фек цыi 

амаль не ха рак тэр ны на-

смарк, ча го не ска жаш пра 

грып.

— Як пры му сiць баць-

коў за бi раць дзя цей з дзi-

ця ча га сад ка ў мас цы?

У. К. — Адзi ная маг чы-

масць — раз лiч ваць на iх 

свя до масць.

Д. Ш. — Кож ны год, ка-

лi мы вак цы ну ем ад гры пу, 

пры шча пiць больш за 40 % 

не атрым лi ва ец ца — усе 

раз лiч ва юць, што пры шчэ-

пiц ца хтось цi iн шы, толь кi 

не ён. Тут вар та па чы наць 

з ся бе.

— Ма сак у ап тэ цы ня ма, 

па ра цэ та мо лу так са ма, ан-

ты сеп ты кi да ра гiя. Цi зме-

нiц ца сi ту а цыя?

У. К. — Кi раў нiк дзяр жа-

вы па ста вiў нам за да чу змя-

нiць сi ту а цыю. Ма сак ня ма, 

бо на iх ажы я таж ны по пыт, 

пры чым не толь кi ў на шай 

кра i не, i знач ныя аб' ёмы вы-

во зяц ца. Нам iх ку пiць ня ма 

дзе, i мы раз лiч ва ем толь кi 

на ся бе. Да кан ца гэ та га тыд-

ня бу дзе на ла джа ны вы раб 

ад на го мiль ё на ма сак у сут-

кi — мар ле вых i з ня тка ных 

ма тэ ры я лаў (ад на ра зо вых). 

На на ступ ным тыд нi на рос-

цiм аб' ёмы да двух мiль ё наў 

у су ткi. На шы прад пры ем-

ствы на ладж ва юць i вы пуск 

ан ты сеп ты ку.

Што да ты чыц ца па ра цэ-

та мо лу, то за два тыд нi рэа-

лi за ва ны 14-ме сяч ная па трэ-

ба. У нас ён каш туе тан ней, 

чым за мя жой. Хтось цi на 

гэ тым за раб ляе. Бу дзем 

уво дзiць аб ме жа ван не на 

вод пуск.

— Цi трэ ба на сiць мас-

ку?

I. Ю. — СА АЗ рэ ка мен да-

цый не мя ня ла: яна па трэб на 

тым, у ка го ёсць сiмп то мы 

ВРВI, ме ды кам i тым, хто 

да гля дае хво рых. Ка лi ўсё 

на сель нiц тва бу дзе пе ра мя-

шчац ца ў мас ках, нi я кай вы-

твор час цi не хо пiць. I вар та 

пры трым лi вац ца пра вiл яе 

на шэн ня: апра цоў ваць ру кi 

пе рад адзя ван нем i пас ля 

та го, як зня лi, адзя ваць так, 

каб не бы ло за зо раў, i свое-

ча со ва мя няць.

У. К. — Пра даў цы, кан-

дук та ры i ра бот нi кi МУС но-

сяць мас кi ў пер шую чар гу, 

каб аба ра нiць на сель нiц тва 

ад за ра жэн ня. У ме ды каў 

ма сач ны рэ жым па чаў ся з 

лю та га, ён так са ма на кi ра-

ва ны на ахо ву па цы ен таў.

— Цi мо жа ка ра на вi рус 

пе ра мя шчац ца па па вет ры, 

на прык лад, па вен ты ля цыi 

з ад ной ква тэ ры ў iн шую?

Д. Ш. — У нас выцяжная 

сiс тэ ма вен ты ля цыi, таму ры-

зы ка за ра жэн ня мi нi маль ная. 

Але рэ гу ляр на пра вет ры ваць 

ква тэ ру бу дзе не лiш нiм. Вi рус 

рас паў сюдж ва ец ца пры каш-

лi, чхан нi. Пры звы чай ным ды-

хан нi да лей, чым на 1-1,5 мет-

ры, ён не рас паў сюдж ва ец ца, 

бо да стат ко ва цяж кi.

I. Ю. — На ме та лiч ных 

па верх нях ён за хоў ва ец ца 

ця гам шас цi га дзiн, на плас-

ты ку — да двух су так. Мы 

зноў прый шлi да та го, што 

вар та мыць ру кi, не да кра-

нац ца бруд ны мi ру ка мi да 

тва ру i ва чэй.

— Цi ўплы ва юць на рас-

паў сюдж ван не вi ру са клi-

мат i тэм пе ра ту ра?

Д. Ш. — Тут шмат мер ка-

ван няў. Ву чо ныя Но ва сi бiр-

ска га ўнi вер сi тэ та прый шлi 

да вы сно вы, што спы нiць яго 

мо гуць ме ры пе ра сця ро гi, а 

не цёп лае на двор'е.

У. К. — Ёсць да ныя, што 

пад уз дзе ян нем уль тра фi я-

ле ту вi рус да во лi хут ка гi не, 

так што пад стаў ляць твар 

сон цу ў гэ тым сэн се ка рыс-

на. Бу дзем думаць, што тыя 

ап ты мiс ты, якiя спа дзя юц-

ца, што з на ды хо дам цяп ла 

рас паў сюдж ван не вi ру са за-

ма ру дзiц ца, ма юць ра цыю. 

Мы ж, у сваю чар гу, пра цяг-

нем эфек тыў на вы кон ваць 

сваю ра бо ту.

Але на КРА ВЕЦ.

«Штуч ная вен ты ля цыя лёг кiх — не пры га вор «Штуч ная вен ты ля цыя лёг кiх — не пры га вор 
на ват для пажылых па цы ен таў»на ват для пажылых па цы ен таў»
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