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Без бо люБез бо лю  

РА ТА ВАЛЬ НЫ 
АЎ ТА МА БІЛЬ

Бе ла рус кі дзі ця чы хос піс па чы нае гэ тай во сен ню 
но вую вы яз ную пра гра му «Ма біль ная па лі ятыў ная 
абі лі та цыя».

Пры чы най рас пра-
цоў кі пра гра мы ста ла 
ад сут насць комп лекс-
най рэ абі лі та цыі для 
дзя цей «без рэ абі лі та-
цый на га па тэн цы я лу». 
Гэ та вель мі цяж кія па-

цы ен ты, чый тэр мін жыц ця аб ме жа ва ны, у ка го ёсць 
за хвор ван не, якое па гра жае жыц цю. А та кіх ня ма ла — 
ан ка ла гіч ныя, ме та ба ліч ныя, хра ма сом ныя, ге не тыч ныя, 
ВІЧ/СНІД і г. д. — і та му яны пе ра ве дзе ны ў па лі ятыў ную 
гру пу. У та кіх вы пад ках гэ та ўжо не рэ абі лі та цыя ў поў-
ным сэн се сло ва, а ме на ві та абі лі та цыя, якая па ляп шае 
якасць жыц ця і па цы ен та, і яго бліз кіх. Не сак рэт, што 
звы чай ныя рэ абі лі то ла гі не ва ло да юць на вы ка мі ра бо ты 
з гэ тай ка тэ го ры яй дзя цей. Тое, што спра бу юць пры мя-
няць, пры чы няе па цы ен там боль, стрэс і страх. Але ўсё 
мо жа быць іна чай.

Сён ня ў кра і не ка ля 3 ты сяч дзя цей, а па не афі цый ных 
звест ках — ка ля 5 ты сяч (на жаль, дак лад най ста тыс ты кі ме-
на ві та па та кіх па цы ен тах не іс нуе, дзяр жаў ны рэ гістр бу дзе 
ства рац ца па ме ры рэа лі за цыі пра гра мы) ма юць па трэ бу 
ў па лі ятыў най да па мо зе. Та кую да па мо гу мож на аказ-
ваць у спе цы я лі за ва ных уста но вах, ме ду ста но вах і до-
ма. Пры яры тэт ным ва ўсім све це з'яў ля ец ца ака зан не 
па лі ятыў най да па мо гі до ма, што най больш зруч на для 
ўсёй сям'і.

Пад апе кай Бе ла рус ка га дзі ця ча га хос пі са зна хо-
дзіц ца толь кі не вя лі кая част ка — ад 150 да 250 сем' яў, 
якія жы вуць у Мін ску. Спе цы я ліс ты хос пі са азна ё мі лі ся 
з пе ра да вы мі прак ты ка мі дзя ку ю чы бры тан скім фі зі я-
тэ ра пеў там і так са ма вы ра шы лі ўка ра ніць абі лі та цыю 
до ма, каб усе дзе ці, якім не аб ход на фі зіч ная тэ ра пія, 
атрым лі ва лі яе — не за леж на ад мес ца пра жы ван ня 
сям'і. Ад на з кам па ній пра во дзіць за раз збор гра шо вых 
срод каў на на быц цё аў та ма бі ля.

— Аў та ма біль са спе цы яль ным абі лі та цый ным аб-
ста ля ван нем і дву ма фі зі я тэ ра пеў та мі бу дзе вы яз джаць 
у го рад або ін шы на се ле ны пункт на пяць пра цоў ных 
дзён, — тлу ма чыць ды рэк тар Бе ла рус ка га дзі ця ча га 
хос пі са Ган на ГАР ЧА КО ВА. — Мяс цо выя ка ар ды на та-
ры пад рых ту юць тым ча сам спі сы дзя цей, да 12 ча ла век, 
якім не аб ход на па лі ятыў ная абі лі та цыя. На шы спе цы я ліс-
ты бу дуць пра во дзіць на мес цы кан суль та цыі, пра ца ваць 
з дзець мі, на ву чаць баць коў і мяс цо вых спе цы я ліс таў. 
Ін ды ві ду аль ны га да вы план абі лі та цыі ўклю чае пры не-
аб ход нас ці і зна хо джан не ў ста цы я на ры або ад дзя лен ні 
дзён на га зна хо джан ня Рэс пуб лі кан ска га клі ніч на га цэнт-
ра па лі ятыў най ме ды цын скай да па мо гі дзе цям. Праз 
ты дзень схе ма паў та ра ец ца, але ўжо ў ін шай кроп цы 
воб лас ці, а пас ля і ў ін шай воб лас ці. У бу ду чым мы 
пла ну ем за пус ціць 2—3 аў та ма бі лі, каб аха піць та кой 
пра гра май як ма га боль шую коль касць дзя цей



Пры цэнт ры дзей ні чае ўні-
каль ная «Шко ла пса ры я зу». 
Пры ля чэн ні гэ та га хра ніч на-
га за хвор ван ня вель мі важ на 
свое ча со ва і ў поў ным аб' ёме 
вы кон ваць усе рэ ка мен да цыі 
ме ды каў.

— На жаль, мно гія, хто па-
ку туе ад пса ры я зу, да спе цы-
я ліс таў звяр та юц ца не ад ра зу 
і зай ма юц ца са ма ля чэн нем. 
Гэ та пры во дзіць да раз віц ця 
ўстой лі вых да тэ ра піі фор маў 
хва ро бы, ус клад нен няў, знач на-
га па велі чэн ня вы дат каў на ля-
чэн не. У па цы ен таў зні жа ец ца 
пра ца здоль насць і якасць жыц-
ця, — рас тлу ма чыў га лоў ны 
ўрач Вік тар СПІ РЫ ДО НАЎ.

У не звы чай най шко ле «вуч-
няў» зна ё мяць з су час ны мі 

на прам ка мі ў ля чэн ні. Ме ды кі 
дзе ляц ца во пы там вы ка ры стан-
ня іму на бі я ла гіч ных прэ па ра таў 
у ста цы я на ры, да юць рэ ка мен-
да цыі па хар ча ван ні, ра цы я-
наль ным ля чэн ні і пра вя дзен ні 
дыс пан сер на га на зі ран ня. Па-
цы ен ты дзе ляц ца аса біс тым 
во пы там у ля чэн ні. Тут мож на 
атры маць ін фар ма цыю і пра ін-
шыя ме та ды тэ ра піі, та кія як: 
укруч ван не з ге лем на сен ня 
лё ну, гі ру да тэ ра пія, скан ды наў-
ская хадзь ба і ін шыя. Усё гэ та 
шы ро ка вы ка рыс тоў ваец ца для 
ля чэн ня не толь кі пса ры я зу. І, 
як да да так да асноў най тэ ра піі, 
дае ста ноў чы эфект.

— А ме даль — гэ та для ма-
раль най пад трым кі, як сты мул. 
Бу дзе ўру чац ца ў знак плён на-

га су пра цоў ніц тва па цы ен таў і 
ме ды каў, пос пе хаў у ба раць бе 
з хва ро бай, — пра цяг нуў урач.

Во пы там ві цеб скіх ме ды каў  
у пра фі лак ты цы і ля чэн ні роз-
ных за хвор ван няў ці ка вяц ца за 
мя жой. У пры ват нас ці, ві цяб ля-
не па дзя лі лі ся но вы мі ме та да мі 
ды яг нос ты кі і ля чэн ня на між на-
род най кан фе рэн цыі ў Маск ве. 
Вы сту пі лі так са ма на VІІ з'ез дзе 
дэр ма та ве не ро ла гаў і кас ме то-
ла гаў Бе ла ру сі. Апуб лі ка ва лі 
ка ля 20 ар ты ку лаў, пры све ча-
ных іна ва цы ям.

— Ле тась поў нас цю за вяр-
шы лі кам п'ю та ры за цыю пад раз-
дзя лен няў. Вы да ём элект рон ны 
рэ цэпт. Ука ра ні лі но выя ме та-
ды ацэн кі якас ці ра бо ты ле ка ра 
па цы ен та мі. Па кі нуць вод гук аб 

на вед ван ні мож на з да па мо гай 
спе цы яль на га тэр мі на ла, уста-
ля ва на га ў рэ гіст ра ту ры ам бу ла-
тор на-па лі клі ніч на га ад дзя лен-
ня, — рас ка заў га лоў ны ўрач.

У цэнт ры рас це па пу ляр-
насць плат ных па слуг. На прык-
лад, «Аса біс ты ўрач»: па цы ент 
мо жа вы браць ле ка ра і раз ліч-
ваць на комп лекс ную да па мо гу, 
на вед ван не хво ра га до ма.

Ві цеб скі аб лас ны цэнтр дэр-
ма та ве не ра ло гіі і кас ме та ло гіі 
ак тыў на раз ві вае ме ды цын скі 
ту рызм. У пры ват нас ці, для ля-
чэн ня па ла вых рас строй стваў 
у муж чын, хра ніч на га пра ста-
ты ту.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу



— У даў ра чэб ным і пра цэ дур ным 
ка бі не тах, клі ні ка-ды яг нас тыч най 
ла ба ра то рыі дзей ні чае элект рон-
ная чар га, — тлу ма чыць га лоў ны 

ўрач 6-й цэнт раль най ра ён най 

клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска Але на 

ПУ ЦЫ ЛА. — Ам бу ла тор ныя элект-
рон ныя карт кі пач нём уво дзіць пас-
ля кам п'ю та ры за цыі ўсіх пра цоў ных 
мес цаў, што па він на ад быц ца па за-
вяр шэн ні ра мон ту. Мож на мер ка ваць, 
што пер шы мі гэ та ацэ няць ма ла дыя 
па цы ен ты, да рэ чы, яны ўжо да во лі 
ак тыў на за каз ва юць та ло ны да ўра ча 
праз ін тэр нэт. Ад нак ка ля 40 пра цэн-
таў на шых па цы ен таў — лю дзі па жы-
лыя, і, на шчас це, ім не да во дзіц ца 
ста яць у чэр гах на ват ка ля рэ гіст ра-
ту ры. Мо жа быць, не каль кі хві лін, ка лі 
ад ра зу не каль кі ча ла век пры яз джае ў 
па лі клі ні ку на га рад скім транс пар це. 
Укам плек та ва насць участ ко вы мі тэ-
ра пеў та мі ў нас доб рая, та му аб сле-
да ван не і ля чэн не да ступ нае кож на му 
па цы ен ту.

Па вод ле но вых пра ві лаў, лю дзі 
з 1-й і 2-й дыс пан сер ны мі гру па мі 
зда роўя мо гуць пра хо дзіць дыс пан-
се ры за цыю адзін раз на два га ды, 
з 3-й гру пай (хра ніч ны мі за хвор ван-
ня мі) — па-ра ней ша му што год. Але 
ка лі ча ла век за ці каў ле ны ў сва ім 
зда роўі, ні што не пе ра шка джае яму 
час цей на вед вац ца да спе цы я ліс таў. 
Тым больш гэ та не скла да на: да стат-
ко ва зра біць флю а раг ра фію, здаць 
ана лі зы кры ві і ма чы, зра біць кар-
дыя гра му, а лі та раль на на на ступ ны 
дзень мож на прый сці да тэ ра пеў та, 
які рас тлу ма чыць вы ні кі і дасць рэ ка-
мен да цыі. Ка лі бу дзе не аб ход насць 
у да лей шых аб сле да ван нях, то іх 
пры зна чыць спе цы я ліст. Сам са бе 
па цы ент не па ві нен ні чо га пры зна-
чаць: у леп шым вы пад ку ўпус тую 
па тра ціць гро шы. Мед да па мо га на 
ўзроў ні па лі клі ні кі сён ня аб са лют на 
да ступ ная — па чы най це заў сё ды 
з ві зі ту да свай го ўчаст ко ва га ўра ча



Хут кі тэст на ВІЧ
У ап тэ ках буй ных га ра доў 

мож на на быць экс прэс-тэс ты 
па вы яў лен ні ВІЧ-ін фек цыі па слі не
Ра зам з тэс там пра па ну ец ца і па мят ка аб 
тым, як па во дзіць ся бе, ка лі вы нік ака жац-
ца ста ноў чым. Га лоў нае, не па ло хац ца, а 
прай сці да дат ко вае аб сле да ван не. Кла січ-
ны тэст па ана лі зе кры ві ар га ні за ва ны ва 
ўсіх ля чэб ных ар га ні за цы ях, дзе ёсць пра-
цэ дур ны ка бі нет.

Па вод ле слоў за гад чы цы ад дзе ла пра фі лак-
ты кі ВІЧ/СНІД Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е-
ны, эпі дэ мія ло гіі і гра мад ска га зда роўя Ган ны 
РУСАНО ВІЧ, у Мін скай і Го мель скай аб лас цях, дзе 
скан цэнт ра ва на най боль шая коль касць лю дзей з 
ВІЧ, пла ну ец ца па шы раць скры нінг, які ў 2015 го дзе 
аха піў 12 пра цэн таў на сель ніц тва, а ле тась — 13. 
У кра і не сён ня пра жы вае 17 748 ВІЧ-ін фі цы ра ва-
ных, а за ўсе га ды на зі ран ня (з 1987 го да) бы ло 
вы яў ле на ка ля 23 ты сяч. 40 пра цэн таў вы пад каў 
пры па дае на Го мель скую воб ласць, на Мінск і Мін-
скую воб ласць — 30 пра цэн таў усіх за рэ гіст ра ва ных 
вы пад каў. Ха рак тэр на, што ў эпі дпра цэс уцяг ва юц-
ца лю дзі 30—40 га доў і ста рэй шыя. Ка лі па цы ент 
пры мае тэ ра пію і вы кон вае ўсе рэ ка мен да цыі ўра-
ча, то фак тыч на са мо за хвор ван не не ўплы вае на 
пра цяг ласць яго жыц ця, а ка лі не пры маць ні я кіх 
мер, раз мо ва ідзе пра 12—15 га доў.

Апы тан ні па каз ва юць, што стыг ма ты за цыя 
ў на шым гра мад стве ўсё яшчэ вель мі моц ная. 
Уся го ка ля 20 пра цэн таў рэ спан дэн таў ад зна-
чы лі, што на бу дуць пра дук ты ў пра даў ца з та-
кім ды яг на зам. Столь кі ж па га дзі лі ся з тым, 
што ВІЧ-па зі тыў ны на стаў нік мо жа пра ца ваць ў 
шко ле. І да лё ка не сто пра цэн таў кі раў ніц ка га 
скла ду буй ных прад пры ем стваў га то вы ўзяць та-
ко га ча ла ве ка ў пра цоў ны ка лек тыў.

З'яў лен не элект рон ных па ра ге-

не ра та раў ства рае ар мію ні ка цін-

за леж ных, ку ды ўва хо дзяць на-

ват тыя, хто і не ду маў па чы наць 
ку рыць, але па ве рыў у ад нос ную 
бяс пе ку.

Вей пінг, або так зва ная куль ту ра 
«пус кан ня па ры», да во лі хут ка рас паў-
сю дзіў ся ся род пад лет каў. На жаль, у 
гэ тым уз рос це вель мі ніз кая здоль насць 
кры тыч на га асэн са ван ня сва іх дзе ян няў. 
Да та го ж, па ра ге не ра тар у ад роз нен-
не ад цы га рэт не па кі дае сля доў. Па ра 
ад элект рон най цы га рэ ты прак тыч на не 
па кі дае па ху ні ў ро та вай по лас ці, ні на 
адзен ні, што зда ец ца прос та вы дат ным, 
ка лі ха ва еш ся ад на стаў ні каў ці баць коў. 
Ёсць, на дум ку пад лет каў, і яшчэ адзін 
«плюс» у та ко га за хап лен ня — пе ра ка-
нан не ў аб са лют най бяс печ нас ці.

— Па ўзроў ні кан цэ ра ген нас ці па ра-
ге не ра та ры знач на больш бяс печ ныя за 
звы чай ныя цы га рэ ты, бо па ра не змя-
шчае смо лы і ін шыя пра дук ты га рэн ня 
ты ту ню, ад нак тут па вя ліч ва ец ца ры зы-
ка ін фек цый ных за хвор ван няў ор га наў 
ды хан ня, а так са ма не ка то рых псі хіч ных 
рас строй стваў, — тлу ма чыць урач псі хі-

ятр-нар ко лаг Мінск ага га рад ско га клі-

ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Ігар 

ЮР ГЕНС. — Усе ду ма юць, што ў склад 
су ме сі ўва хо дзяць толь кі бяс печ ныя кам-
па не нты (пра пі ленг лі коль, глі цэ рын, ара-
ма ты за та ры), а ні ка цін мож на на огул не 
да да ваць. Але мне аса біс та цяж ка ўя віць 
па рыль шчы ка, які бу дзе га няць па лёг кіх 
прос та па ру без ні ка ці ну. Та кім чы нам, 
фор ма хоць і змя ні ла ся, але сут насць 
за ста ла ся ра ней шай — ні ка ці на вая за-
леж насць. Пры чым атру чэн не ні ка ці нам 

ад «па рэ ння» мо жа пе ра вы сіць ку рэн не 
звы чай ных цы га рэт, бо зай мац ца гэ тым 
мож на ўсю ды: ка ля кам п'ю та ра, у ван-
най, пры бі раль ні, на ву лі цы і г.д. Не трэ ба 
кла па ціц ца аб тым, каб па шу каць спе цы-
яль на ад ве дзе нае для ку рэн ня мес ца. Не-
ка то рыя вей пе ры на огул пус ка юць па ру 
дэ ман стра тыў на, у пры сут нас ці тых, хто 
не ку рыць, і на ват не ра зу ме юць, як дрэн-
на яны пры гэ тым вы гля да юць, на коль кі 
раз драж ня юць на ва коль ных. На сця рож-
вае і тое, што пра цэ ду ра пус кан ня па ры 
ў не ка то рых зай мае па ло ву свет ла во га 
дня, што свед чыць аб яў най псі хіч най і 
фі зіч най за леж нас ці ад ні ка ці ну. І злез ці 
з «элект рон кі», маг чы ма, ака жац ца яшчэ 
больш скла да на.

ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ 
АД «ЭЛЕКТ РОН КІ»

А ні ка цін ні ку ды не пад зеў ся

Крэ а тыў ная ме ды цы наКрэ а тыў ная ме ды цы на  

Ме даль — най больш ста ран ным па цы ен там
У Ві цеб скім аб лас ным клі ніч ным цэнт ры дэр ма та ве не ра ло гіі і кас ме та ло гіі хво рым, 
якія па спя хо ва ле чац ца ад пса ры я зу, уру чаць... ме даль

З на го дыЗ на го ды  

ПА ЛІ КЛІ НІ КА 
БЕЗ ЧЭР ГАЎ

6-я па лі клі ні ка Ле нін ска га ра ё на Мін ска, якая ў маі ад зна чае сваё 
70-год дзе, аб слу гоў вае 33 ты ся чы ча ла век. Ня гле дзя чы на ка пі-
таль ны ра монт, пры ём гра ма дзян пра цяг ва ец ца. Бу ды нак ужо 
аб ноў ле ны, за пла на ва на і за ме на ўся го аб ста ля ван ня. На ба зе 
ўстановы дзей ні ча юць не каль кі ра ён ных цэнт раў — ура ла гіч ны, 
кар дыя ла гіч ны, рэў ма та ла гіч ны, ан ка ла гіч ны, гаст ра эн тэ ра ла гіч-
ны. Вуз кія спе цы я ліс ты, якія там пра цу юць, да ступ ныя і па плат ных 
па слу гах. Што да па лі ятыў най да па мо гі, то ра бот ні кі па лі клі ні кі 
мо гуць на вед ваць хво ра га до ма, каб па ці ка віц ца яго ста но ві шчам, 
за бяс пе чыць пры зна ча нае хос пі сам ля чэн не.

Га лоў ны ўрач Вік тар СПІ РЫ ДО НАЎ дэ ман струе ме даль.

Што год у Ві цеб скай воб лас ці рэ гіст ру ец ца 
больш за 15 ты сяч ін фек цый, якія пе ра да-
юц ца па ла вым шля хам. Ле тась ад зна ча на 
зні жэн не за хва раль нас ці сі фі лі сам — на 
30,1%, га на рэ яй — на 18,2%, хла мі ды ё зам — 
на 13,7%, тры ха ма но зам — на 15,7%.

Та кія ін фек цыі з'яў ля юц ца ад ным з фак-
та раў, якія не га тыў на ўплы ва юць на дэ ма-
гра фіч ныя па каз чы кі. У 65% вы пад каў па-
доб ныя ін фек цыі вы яў ля юц ца ў гра ма дзян 
ва ўзрос це ад 15 да 29 га доў. Та му ў Ві цеб-
скім аб лас ным клі ніч ным цэнт ры дэр ма та ве-
не ра ло гіі і кас ме та ло гіі на ла дзі лі сіс тэм нае 
ін фар ма ван не мо ла дзі з мэ тай пра фі лак ты кі, 
у тым лі ку праз са цы яль ныя сет кі.


