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СОVID-19 — гэ та но вае iн фек цый нае за хвор ван не, якое 

ра ней не су стра ка ла ся ў лю дзей. Iм мож на за ра зiц ца ад 

iн ша га ча ла ве ка перш за ўсё праз дроб ныя кроп лi, якiя 

ўтва ра юц ца, ка лi хво ры раз маў ляе, каш ляе або чхае. Гэ тыя 

кроп лi мо гуць трап ляць на ва коль ным у рот або нос. Але яны 

да стат ко ва цяж кiя, та му не раз ля та юц ца на знач ную ад лег-

ласць, а ася да юць на па верх нях у ра ды у се ад на го мет ра. 

Вось ча му пе ра да ча ад ча ла ве ка да ча ла ве ка ад бы ва ец ца 

ў пер шую чар гу пры блiз кiм кан так це.

Па куль дак лад на не вя до ма, як доў га вi рус мо жа вы жы-

ваць на па верх нях. Ме на вi та та му мэ та згод на пра во дзiць 

апра цоў ку па верх няў, якiя акру жа юць хво ра га. На шы ру кi 

да кра на юц ца да мно гiх рэ чаў, на якiх мо жа быць вi рус. Апы-

нуў шы ся на ру ках, вi рус мо жа тра пiць у во чы, рот цi нос, 

та му не вар та да iх да кра нац ца.

Ка лi вы каш ля е це цi чха е це, пры кры вай це рот i нос ад-

на ра зо вай сур вэт кай цi згi бам лок ця. Ад ра зу вы кiд вай це ў 

смет нi цу вы ка ры ста ную сур вэт ку. Са мы на дзей ны спо саб 

пра ду хi лiць рас паў сюдж ван не но ва га ка ра на вi ру са — рэ-

гу ляр на апра цоў ваць ру кi спiр таў трым лi ва ю чы мi срод ка мi 

цi мыць iх з мы лам. Так вы знi шчы це вi рус, як толь кi ён 

апы нуў ся на ру ках.

ЧЫМ КА РА НА ВI РУС 
АД РОЗ НI ВА ЕЦ ЦА АД ГРЫ ПУ 
I ПРА СТУ ДЫ?

Ды яг нос ты ку за хвор ван ня ўсклад няе тое, што яго сiмп-

то мы па доб ныя на пры кме ты гры пу, пра сту ды i алер гii. Як 

усё ж ад роз нiць ад iх ка ра на вi рус?

У СОVID-19 ёсць тры сiмп то мы, якiя — усе ра зам — не 

ха рак тэр ныя для трох iн шых хва роб. У iн фi цы ра ва ных ка-

ра на вi ру сам, як пра вi ла, на зi ра юц ца га рач ка, су хi ка шаль 

i цяж кае ды хан не. Пер шыя два сiмп то мы ра зам бы ва юць 

пры гры пе, ра дзей — пры алер гii. Пры пра сту дзе моц ная 

га рач ка бы вае рэд ка, а су хi ка шаль, як пра вi ла, не тур буе 

хво ра га. Праб ле мы з ды хан нем мо гуць быць толь кi пры 

алер гii — пры пра сту дзе i гры пе та кiх сiмп то маў не на зi-

ра ец ца.

Га лаў ны боль, боль у цяг лi цах i гор ле, а так са ма стом ле-

насць мо гуць так са ма быць (хоць i не час та) пры СОVID-19. 

Пры гры пе гэ тыя сiмп то мы, на ад ва рот, су стра ка юц ца час-

та. Так са ма боль у цяг лi цах i гор ле — звы чай ная рэч пры 

пра сту дзе i нi ко лi не пра яў ля ец ца пры алер гii. Га ла ва, на-

ад ва рот, мо жа ча сам ба лець пры алер гii i рэд ка — пры 

пра сту дзе.

Дыя рэя пры ка ра на вi ру се зда ра ец ца рэд ка, хоць та-

кiя вы пад кi так са ма апi са ны. Дыя рэя пры гры пе бы вае 

толь кi ў дзя цей. Рэд ка пры СОVID-19 бы вае i на смарк, 

а пры пра сту дзе i алер гii гэ та звы чай ная рэч. Ча сам на-

смарк на зi ра ец ца пры гры пе. На рэш це, пры ка ра на вi ру се 

i гры пе лю дзi не чха юць, у ад роз нен не ад пра сту джа ных 

i алер гi каў.

Вось пры кме ты ча ты рох за хвор ван няў у ад ной 
таб лi цы.
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Чхан не Ня ма Час та Ня ма Час та

ПА ЖЫ ЛЫЯ ЛЮ ДЗI — 
У ГРУ ПЕ РЫ ЗЫ КI

Чым вы ма ла дзей шыя, тым мен шая iма вер насць, што вы 

за ра зi це ся цi сур' ёз на за хва рэ е це. Кi тай скiя ме ды кi пры во-

д зяць на ступ ную ста тыс ты ку:

Уз рост
За хва рэ лi (до ля ў струк ту ры 

за хва рэ лых)

Па мер лi 

(ся род тых, 

хто за хва рэў)

0–9 0,9 % 0

10–19 1,2 % 0,1 %

20–29 8,1 %    0,2 %

30–39  17 % 0,2 %

40–49  19,2 %  0,4 %

50–59 22,4 %  1,3 %

60–69  19,2 % 3,6 %

70–79  8,8 % 8 %

80+ 3,2 % 14,8 %

Спе цы я лiс ты ра яць па жы лым лю дзям у пе ры яд пад' ёму 

за хва раль нас цi мi нi мi за ваць коль касць кан так таў, па маг-

чы мас цi па збя гаць мес цаў ма са ва га збi ран ня, а лю дзям з 

сiмп то ма мi рэ спi ра тор ных iн фек цый не на вед ваць па жы лых 

баць коў, блiз кiх i зна ё мых. Гэ та да па мо жа за сце раг чы ся ад 

гры пу i iн шых вi рус ных за хвор ван няў.

Усё, што вы ха це лi ве дацьУсё, што вы ха це лi ве даць

ЯК ПЕ РАД АЕЦ ЦА СОVID-19 
I ЯК АД ЯГО АБА РА НIЦ ЦА?

Ме ды цын ская рэ абi лi та цыя лю-

дзей з нар ка тыч най за леж нас цю 

ад бы ва ец ца пры да па мо зе муль-

ты дыс цып лi нар ных бры гад. У iх 

ува хо дзяць урач-псi хi ятр-нар ко лаг, 

урач-псi ха тэ ра пеўт, клi нiч ны псi хо-

лаг, са цы яль ны ра бот нiк. Та кая рэ-

абi лi та цыя мо жа быць як ста цы я-

 нар ная, так i ам бу ла тор ная.

— Ам бу ла тор ная нар ка ла гiч ная 

да па мо га аказ ва ец ца ва ўсiх рэ гi ё нах 

кра i ны. У кож най цэнт раль най ра ён-

най баль нi цы ёсць урач-псi хi ятр-нар-

ко лаг. Ка лi та ко га спе цы я лiс та з ней-

кiх пры чын ня ма, да па мо гу аказ вае 

ўрач-псi хi ятр, — рас каз вае за гад чык 

сек та ра нар ка ло гii ар га нi за цый на-

ме та дыч на га ад дзе ла РНПЦ псi хiч-

на га зда роўя Iна БЕ ЛА ЕЦ.

Акра мя гэ та га, ва ўсiх аб лас ных 

цэнт рах ёсць ста цы я нар ныя рэ абi-

лi та цый ныя ад дзя лен нi. Для нар ка-

ла гiч най рэ абi лi та цыi пра ду гле джа-

на 270 лож каў, у тым лi ку 50 — на 

ба зе РНПЦ псi хiч на га зда роўя.

У 2019 го дзе тут па чаў ра бо ту 

экс пе ры мен таль ны цэнтр для асоб, 

якiя па ку ту юць на за леж насць ад 

псi ха ак тыў ных рэ чы ваў. Ён ство-

ра ны пры ўза е ма дзе ян нi трох мi-

нiс тэр стваў: Мi нiс тэр ства пра цы i 

са цы яль най аба ро ны, МУС i Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя.

— На сён няшні дзень рэ абi лi та-

цыю ў iм прай шлi 11 па цы ен таў, сем 

пе рай шлi на ам бу ла тор ны этап. З 11 

афi цый на пра ца ўлад ка ва ны трое. 

Су мес ную ра бо ту ўжо мож на на-

зваць эфек тыў най, бо мы атры ма лi 

пер шыя вель мi доб рыя вы нi кi, — ад-

зна чы ла Iна Бе ла ец. — Сё ле та ра-

бо це цэнт ра бу дзе да дзе на ацэн ка, 

i, маг чы ма, яго во пыт мы рас паў сю-

дзiм на аб лас ныя цэнт ры.

Ця пер у кра i не пра цуе 19 ка бi не-

таў за мя шчаль най тэ ра пii, дзе ме-

та до на вую пад трым ку атрым лi вае 

690 па цы ен таў. Да па мо гу ў пра ца-

ўлад ка ван нi бы лым нар ка за леж-

ным аказ ва юць тэ ры та ры яль ныя 

служ бы за ня тас цi.

— Га лоў нае — гэ та жа дан-

не атры маць па слу гi, звяр нуц ца 

да нас, — тлу ма чыць на чаль нiк 

упраў лен ня па лi ты кi за ня тас цi 

Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най 

аба ро ны Алег ТА КУН. — Ця гам 

2019 го да iн ды вi ду аль ныя пра гра мы 

са цы яль най рэ абi лi та цыi атры ма лi 

57 гра ма дзян, з iх толь кi 27 дай шлi 

да служ бы за ня тас цi, у тым лi ку 

16 ча ла век бы ло пра ца ўлад ка ва на. 

У цэ лым пы тан не пра ца ўлад ка ван-

ня скла да нае: як пра вi ла, та кiя лю-

дзi не ма юць вы шэй шай, ся рэд няй 

спе цы яль най i на ват пра фе сiй на-

тэх нiч най аду ка цыi i во пы ту ра бо ты. 

Улад коў ва ем iх кам плек тоў шчы ка-

мi, уклад чы ка мi-ўпа коў шчы ка мi — 

на тыя мес цы, дзе не па тра бу ец-

ца спе цы яль ных на вы каў. Да та го 

ж нi хто з iх не вы каз вае жа дан не 

пе ра на ву чыцца.

У тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня ле тась 

звяр ну лi ся 34 ча ла ве кi з сiн дро мам 

за леж нас цi ад псi ха ак тыў ных рэ чы-

ваў, з iх 17 — па да па мо гу псi хо ла га, 

ас тат нiм па тра ба ва ла ся ма тэ ры яль-

ная i гу ма нi тар ная да па мо га.

— Мы пры цяг ва ем гра мад скiя 

ар га нi за цыi i аб' яд нан нi, якiя мо-

гуць ад рас на пра ца ваць з людзь мi 

з за леж нас цю. На шы тэ ры та ры яль-

ныя цэнт ры бяс плат на да юць пля-

цоў кi для та кiх ар га нi за цый. Ця пер 

яны пра цу юць у Пер ша май скiм i 

Фрун зен скiм ра ё нах Мiн ска i Ле нiн-

скiм ра ё не Баб руй ска, — ад зна чыў 

Алег Та кун.

Ле тась гра мад скiя аб' яд нан нi ў 

ра бо це з нар ка за леж ны мi рэа лi-

зоў ва лi тры пра ек ты: два з iх на 

ра хун ку ар га нi за цыi «Ма цi су праць 

нар ко ты каў», адзiн — «Па зi тыў на-

га ру ху».

Рэ абi лi та цыя ад нар ка тыч най 

за леж нас цi пра во дзiц ца i ў вы-

праў лен чых уста но вах i ля чэб-

на-пра цоў ных пра фi лак то ры ях. 

У пры ват нас цi, з 2018 го да на ба зе 

ля чэб на-пра цоў ных пра фi лак то ры-

яў № 5 i № 9 рэа лi зу ец ца пi лот ны 

пра ект па комп лекс най ме ды цын-

скай рэ абi лi та цыi асоб, якiя па ку-

ту юць на за леж насць ад псi ха ак-

тыў ных рэ чы ваў. Пра яго пер шыя 

вы нi кi рас ка за ла га лоў ны спе цы-

я лiст ад дзе ла ар га нi за цыi ме ды-

цын ска га за бес пя чэн ня спец кан-

тын ген ту ўпраў лен ня ты ла во га 

за бес пя чэн ня Дэ парт амен та вы-

ка нан ня па ка ран няў МУС На тал-

ля ЗЕ ЛЯН КО.

— Для ўдзе лу ў пра ек це мы вы-

зна чы лi ча ты ры мэ та выя гру пы ў 

кож ным з ЛПП, якiя пра хо дзi лi рэ а-

бi лi та цыю ця гам шас цi ме ся цаў. Гэ-

тыя гра ма дзя не спа чат ку ўдзель-

нi ча юць у тэс цi ра ван нi, па вы нi ках 

яко га мы вы зна ча ем iх рэ абi лi-

та цый ны па тэн цы ял, са ма тыч ны 

стан, аса бо вае раз вiц цё, цяж касць 

на ступ стваў ад ужы ван ня нар ко-

ты каў i iн шыя ас пек ты. Асноў ным 

пры яры тэ там для ўдзе лу ў пра ек-

це з'яў ля ец ца iх жа дан не. У асно-

ве пра ек та — ме тад комп лекс най 

ме ды цын скай рэ абi лi та цыi, рас пра-

ца ва ны Мi нiс тэр ствам ахо вы зда-

роўя. Яго прай шлi 57 гра ма дзян у 

ЛПП № 5 i № 54 гра ма дзян кi ў ЛПП 

№ 9. Удзель нi кi пi лот на га пра ек та 

ўжо вы бы лi з гэ тых уста ноў. Але 

мы со чым за iх жыц цём. I па зi тыў-

ныя вы нi кi ёсць.

З па чат ку бя гу ча га го да та кi 

пра ект рэа лi зу ец ца ў ЛПП № 7. Да-

рэ чы, са ма му ўзрос та ва му гра ма-

дзя нi ну, якi вы ра шыў у iм удзель нi-

чаць, споў нi ла ся 58 га доў.

— Са мае га лоў нае — гэ та на яў-

насць у ЛПП су час ных па ды хо даў 

да рэ абi лi та цыi, i мы ак тыў на iх раз-

вi ва ем, — ка жа На тал ля Зе лян ко.

У ЛПП вы ка рыс тоў ва юц ца та кiя 

су час ныя ме та ды рэ абi лi та цыi, як 

арт-тэ ра пiя, фiль ма гра фiя, бiб лi я-

г ра фiя, вя дзен не дзён нi каў са ма рэ-

гу ля цыi. Пас ля вы ха ду з ЛПП ча ла-

век атрым лi вае да рож ную кар ту з 

пе ра лi кам уста ноў, у якiя ён мо жа 

звяр нуц ца па да па мо гу — ме ды-

цын скую, са цы яль ную, юры дыч-

ную, псi ха ла гiч ную.

Без нар ко ты каўБез нар ко ты каў

ПЕ РАЙ НА ЧЫЦЬ АТРУ ЧА НАЕ ЖЫЦ ЦЁ
ЯК ПРА ВО ДЗIЦ ЦА РЭ АБI ЛI ТА ЦЫЯ НАР КА ЗА ЛЕЖ НЫХ?

Ле тась у Бе ла ру сi сiн дром за леж нас цi ад нар ка тыч ных срод каў 

быў упер шы ню вы яў ле ны ў 384 ча ла век. Агуль ная коль касць 

асоб, якiя па ку ту юць на за леж насць ад нар ка тыч ных срод каў, 

псi ха ак тыў ных рэ чы ваў i iх ана ла гаў, — 7507 ча ла век. Коль касць 

па цы ен таў, якiя ўжы ва юць нар ка тыч ныя срод кi са шкод ны мi на-

ступ ства мi для зда роўя, — 5157. Пад пра фi лак тыч ным на гля дам 

ура ча-псi хi ят ра-нар ко ла га ў су вя зi з за леж нас цю ад псi ха ак тыў-

ных рэ чы ваў зна хо дзiц ца 5818 не паў на лет нiх.
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РЭ КА МЕН ДА ЦЫI 
СУ СВЕТ НАЙ АР ГА НI ЗА ЦЫI 
АХО ВЫ ЗДА РОЎЯ


