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ЗАДЗЕЙНІЧАНЫ
ЎСЕ РЭСУРСЫ
ПЛАНАВАЯ ДАПАМОГА
АБМЕЖАВАНАЯ.
ШТО ГЭТА АЗНАЧАЕ?
Ка ар ды на тар на ўва хо дзе ў
паліклініку, здаецца, стаў звыклай для нас з'явай яшчэ з першай
хвалі каранавіруса. Вам не толькі памераюць тэмпературу, але і
пацікавяцца мэтай візіту. Пацыен таў з па вы ша най тэм пе ра турай накіроўваюць у інфекцыйны
блок — з асобнага ўваходу. Тут
жа мож на вы клі каць урача на
дом — каардынатар перадасць
неабходную інфармацыю з вашымі данымі ў стол даведак. Некаторым пацыентам нагадваюць, што
рэцэпт цяпер можна заказаць на
сайце паліклінікі ці па тэлефоне,
для гэтага неабавязкова прыходзіць. Асабліва гэта датычыцца
па жы лых лю дзей. Да рэ чы, на
сайтах паліклінік з канца верасня з'я ві лі ся аб' явы з прось бай
ад мо віц ца ад не аба вяз ко ва га
наведвання паліклінікі ў сувязі з
не спры яль най эпі дэ мі я ла гіч най
абстаноўкай. Магчыма, таму, што
многія да яго прыслу хоўваюцца,
ёсць адчуванне, што ў калідорах
наведвальнікаў менш, чым звычайна. Толькі да кабінетаў, дзе
вя дуць пры ём урачы агуль най
прак ты кі, ся дзяць па не каль кі
чалавек.

«Ні ў якім разе не трэба
зацягваць і чакаць, «што
будзе далей». Своечасова
пачатае лячэнне папярэдзіць
развіццё цяжкага
захворвання».
— З 22 верасня, згодна з загадам камітэта па ахове здароўя
Мін гар вы кан ка ма, аб ме жа ва на
аказанне планавай медыцынскай
дапамогі, — кажа Ірына Болдырава. — Яна не адменена цалкам,
але колькасць талонаў, якія выдаюцца пацыентам па папярэднім
запісе да ўрачоў-спецыялістаў (іх
замаўляюць толькі па тэлефоне ці
праз інтэрнэт), зменшана. Пры гэтым цалкам адменены талоны да
ўрачоў агульнай практыкі. Яны цяпер пераважна задзейнічаны для
аказання медыцынскай дапамогі
пацыентам з рэспіраторнымі захворваннямі, у тым ліку пацыентам з COVІD-19. Разам з тым урачы-спецыялісты, улічваючы, што ў
іх абмежаваны прыём па талонах,
таксама прыцягваюцца да аказання медыцынскай дапамогі дадзенай катэгорыі пацыентаў.
Урачы-спецыялісты пасля прыёму па талонах накіроўваюцца ў
інфекцыйны блок, дзе аглядаюць
пацыентаў з прыкметамі вострых
рэспіраторных вірусных інфекцый.
Ён працуе з 8 раніцы да 20 гадзін.
На прыёме тут штодзень ад аднаго да трох урачоў. Самыя загружаныя дні — панядзелак і пятніца, таму пацыентаў прымаюць
адначасова тры ўрачы. А вось у
аў торак, сераду і чацвер наведвальнікаў менш — спраўляюцца,
як правіла, два ўрачы. Нярэдка
на прыёме ў інфекцыйным блоку
можна ўбачыць і галоўнага ўрача,
і намеснікаў. Ва ўмовах складанай эпідэміялагічнай абстаноўкі
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

да па мо г у па цы ен там
аказваюць літаральна ўсе
медыкі.
— Колькасць пацыентаў мы адсочваем кожную гадзіну. Аператыўна
рэагуем на павелічэнне
чаргі, і пакуль пытанняў не
ўзнікае. І я, і мае намеснікі таксама вядзём прыём,
каб пацыенты доўга не
чакалі, — кажа Ірына Мікалаеўна.
Ра бо та ўсіх пад раздзя лен няў па лі клі ні кі
ад пра ца вана яшчэ ў папярэд нія хвалі ка ра навіруснай інфекцыі. Дзённы
ста цы я нар, на прык лад,
пра цяг вае сваю ра боту, але па аб ме жа ваным гра фі ку — уся го
тры гадзі ны ў дзень. Тут
аказ ваюць да па могу пацыентам, якія знаходзяцца ў пе ры я дзе ча со вай
не пра ца здоль нас ці. Гэта, ска жам, праб ле мы
са спі най, аб васт рэн ні
бран хі яль най астмы, бранхі ты і
іншыя захворван ні, пры якіх не
дапамагае амбулаторнае лячэнне і патрэб ны, на прык лад, курс
кро пель ніц. У ас тат ні час урач
дзён на га ста цы я на ра за дзей нічаны ў аказан ні дапа могі пацыен там з прыкме тамі рэспіра торных захворванняў. А вось работа
ад дзя лен ня фі зі я тэ ра піі ча со ва
спы не на. Яго пер са нал ця пер
пра цуе ў ін фек цый ным бло ку,
медсёстры задзейнічаны ў якасці каардынатараў у холе палікліні кі ці да па ма га юць на пры ёме
ўрачам агульнай прак тыкі.
Да асен ня га ўзды му за хвараль нас ці па лі клі ні ка рых та валася загадзя. Закуплены сродкі
індывідуальнай аховы для ўрачоў, медыцынскіх сясцёр, санітарак — іх запас складае ад двух да
трох месяцаў. У дастатковай колькасці маюцца экспрэс-тэс ты на
COVІD-19, якія вызначаюць наяўнасць імунаглабулінаў M і G.

РЭЦЭПТЫ —
ПА ТЭЛЕФОНЕ
І ПРАЗ САЙТ
Медыкі нагадваюць, што пацыентам, асабліва пажылым, не
рэкамендуецца лішні раз прыходзіць у паліклініку. Гэта дазволіць пазбегнуць неабавязковых
кантактаў, у тым ліку і з хворымі
наведвальнікамі. Па рэцэпт можна звярнуцца праз рэгістратуру
па тэлефоне. Медрэгістратар высветліць, ці ёсць пагаршэнні здароўя. Калі іх няма і пацыента раней
аглядаў урач, прапануюць пакінуць
свой тэлефон. Пасля патэлефануе
ўрач, высветліць, якія неабходны
рэцэпты, і медсястра даставіць іх
пацыенту. Калі пацыента не аглядаў урач, ён зробіць візіт на дом.
Цяпер ёсць магчымасць заказаць рэцэпты і праз сайт. Гэта опцыя
больш падыходзіць для ўпэўненых
карыстальнікаў інтэрнэту, але пажылым людзям тут могуць дапамагчы іх дзеці ці іншыя блізкія. У
заяўцы варта ўказаць, калі пацыент
быў агледжаны ўрачом, якое прызначана лячэнне і просьбу для яго
працягу выпісаць рэцэпты. З пацыентам таксама звяжуцца па тэлефоне і даставяць рэцэпты на дом.

ецца тры віды: кітайская Vero Cell, «Спадарожнік V» (беларускай
вытворчасці) і «Спадарожнік Лайт» (расійскай
вытворчасці) . Вакцыны
дастаткова, прышчапляюць усіх ахвотных —
нават тых, хто не замацаваны за паліклінікай
тэ ры та ры яль на. Па
на зі ран нях ме ды каў,
у апошнія тыдні прышчапляцца сталі актыўней, але гэта датычыцца пераважна пажылых
людзей. Моладзі перад
пра цэ дур ным ка бі нетам, які, дарэчы, працуе цэлы дзень з невялікімі перапынкамі на
дэзынфекцыю, не так
шмат.
Для па жы лых людзей, якія аб ме жа ваны ў пе ра мя шчэн ні,

— Мы па ста ян на
вядзём ак тыўную тлума чаль ную ра бо т у.
Да ўздыму захваральнасці, напрыклад, нашы медыкі праводзілі
сустрэчы з пажылымі
людзьмі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнай
абароны, дзе нагадвалі
пра меры перасцярогі, у тым ліку заклікалі
максімальна абмежаваць наведванне месцаў масавага збірання
людзей, у прыватнасці паліклінікі.
Калі дрэнна сябе адчуваеце, лепш
выклікаць урача на дом, — кажа
Ірына Болдырава.
Парадак работы з пацыентамі,
якія хварэюць на каранавірусную інфекцыю і
лечацца амбулаторна,
а таксама з кантактамі першага ўзроўню не
змяніўся. Праўда, у адпаведнасці з загадам
Мі ніс тэр ства ахо вы
здароўя № 900, зменшы ла ся коль касць
дзён самаізаляцыі. Назіранне за пацыентамі
па-ранейшаму ажыццяўляюць кантактныя
брыгады — як урачэбныя, так і сястрынскія.
З уздымам захваральнасці іх колькасць павя лі ча на. Урачэб ная
брыгада робіць агляд
хворых, сястрынская
выконвае забор мазкоў.
— Рост за хваральнасці адзначаецца, але піку, які быў
у папярэднія хвалі, мы яшчэ не
дасягнулі, — канстатуе галоўны
ўрач. — Аднак цяпер, у адрозненне ад папярэдніх хваль, людзі страцілі пільнасць у нашэнні
масак і іншых мер перасцярогі.
Нават пры ўваходзе ў паліклініку
цяпер даводзіцца і прапаноўваць,
і прымушаць надзяваць маскі.

АХВОТНЫХ
ПРЫШЧАПІЦЦА СТАЛА
БОЛЬШ
Што датычыцца вакцын, то ў
цяперашні час у паліклініцы ма-

супрацоўнікаў, — гаворыць Ірына
Болдырава.
Боль шай па пуляр нас цю пакуль карыс таецца кітайская вакцына. Цяпер, дарэчы, у паліклініках з'я вілася ад накам панентная
ра сій ская вак цы на «Спа да рожнік Лайт». Яна прызначана для
студэн таў, на ву чэн цаў дзён най
фор мы ся рэд ніх спе цы яль ных
на ву чаль ных уста ноў, пры зыўні коў. Калі вы не вы значы ліся з
вак цы най, пе рад пры шчэп кай
пад час агля ду ўрач рас тлу мачыць усе пе рава гі кожнай з іх і
па рэ ка мен дуе най больш па дыхо дзя чую з улікам ва шага ста ну
зда роўя. Па-ра ней ша му прышчапіцца можна ў выязных пунктах, ар ганізава ных у гандлёвых
цэнт рах, тэ ры тары яль ных цэнтрах са цы яль на га аб слу гоў вання і інш. Ме ды кі 11-й га радской
па лі клі ні кі вы яз джа юць у та кія
пунк ты, якія працу юць у гандлёвым цэнт ры «Карона», доме-інтэрнаце для ветэ ранаў.

«Рост захваральнасці
адзначаецца, але піку,
які быў у папярэднія хвалі,
мы яшчэ не дасягнулі».

ар га ні за ва ны бры га ды, што выяз джа юць на дом. У вы значаныя дні, ка лі на бі ра ец ца пэў ная
коль касць ах вот ных (ам пу лы
вак цы ны раз лі ча ны на не каль кі
ча ла век), бры га да вы яз джае да
пен сі я не раў. Вак цы ну пе ра возяць у спе цы яль ных тэр ма сум-

Напрыканцы размовы Ірына Мікалаеўна звяртае ўвагу на яшчэ
адну важную рэч. Пры з'яўленні
першых сімптомаў хваробы не
варта чакаць, што ўсё пройдзе
само.
— Пры з'яўленні першых прыкмет рэспіраторнага захворвання — каш лю, пяр шэн ня, болю
ў горле — трэба звярнуцца да
ўрача. У нас амбулаторная дапамога вельмі даступная — можна
прыйсці ў паліклініку самастойна

ках. Праз 21 дзень па цы ен там
ро біц ца паў тор ная пры шчэп ка.
Выязджаюць медыкі і ў працоўныя калектывы. Прышчапіцца
выказалі жаданне і супрацоўнікі
прыватнага медыцынскага цэнтра,
работнікі камвольнага камбіната,
настаўнікі школ, персанал дзіцячых
садкоў.
— Колькасць ахвотных вакцынавацца цяпер павялічваецца. У
першую чаргу за кошт асоб, якія
працуюць з людзьмі. Усё больш
запытаў мы атрымліваем ад дзіцячых садкоў, школ, іншых арганізацый сацыяльнай сферы. У нас,
дарэчы, прышчапіліся 98 % нашых

ці выклікаць урача на дом. Калі
стан дазваляе, то лепш прыйсці,
каб урач паслухаў, правёў дыягностыку, прызначыў неабходныя
аналізы і вызначыўся з тактыкай
лячэння. Ні ў якім разе не трэба
зацягваць і чакаць, «што будзе
далей». Своечасова пачатае лячэнне папярэдзіць развіццё цяжка га за хвор ван ня. Важ на абавязкова насіць маску, захоўваць
дыс тан цыю, апра цоў ваць ру кі,
прышчапляцца — выконваць усе
меры, якія вядомы. Іх захаванне
дазваляе пазбегнуць непажаданых наступстваў.
Алена КРАВЕЦ.

