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За хва раль насць 
зні зі ла ся

— У 2019 го дзе ту бер ку-

лёз вы яў ле ны ў 1759 ча ла-

век. За хва раль насць скла ла 

18,6 на 100 ты сяч жы ха роў. 

У 2018-м гэ тая ліч ба скла да-

ла 20,2. У Бе ла ру сі да сяг ну-

лі вя лі кіх пос пе хаў у зні жэн-

ні за хва раль нас ці, бо яшчэ ў 

па чат ку 2000-х яна да ся га ла 

50 ча ла век на 100 ты сяч, — 

пры во дзіць ста тыс ты ку на-

мес нік ды рэк та ра па ар-

га ні за цый на-ме та дыч най 

ра бо це РНПЦ пуль ма на ло-

гіі і фты зі ят рыі Дзміт рый 

ЖУР КІН.

Пры гэ тым за апош нія 

15 га доў пік смя рот нас ці 

пры паў на 2007–2008 га ды. 

Та ды ад ту бер ку лё зу па мер-

ла ты ся ча хво рых. Ле тась — 

202 ча ла ве кі. Ця пер смя рот-

насць ад ту бер ку лё зу скла-

дае 2,2 на 100 ты сяч на сель-

ніц тва.

У рэ гі ё не УЕ ЦА (Ус ход-

няй Еў ро пы і Цэнт раль най 

Азіі) Бе ла русь ста ла ад ной 

з пер шых кра ін, якая ўка ра-

ні ла без ін' ек цый нае ля чэн не 

ту бер ку лё зу, і ў пла не тэ ра піі 

гэ та га за хвор ван ня з'яў ля ец-

ца ад ным з лі да раў у све це. 

У пры ват нас ці, на пра гра му 

ля чэн ня но вы мі прэ па ра та мі 

і схе ма мі ў 2018 го дзе бы ло 

пры ня та 843 па цы ен ты, у 

2019-м — 304, сё ле та пла-

ну ец ца ўзяць яшчэ 400-500 

хво рых.

— На жаль, част ка па цы-

ен таў да ля чэн ня ста віц ца 

ха лат на. Але ту бер ку лёз — 

са цы яль ная хва ро ба. Хво-

рыя, якія не хо чуць ля чыц ца, 

мо гуць за ра зіць на ва коль-

ных. Та му ў нас пры мя ня-

ец ца пры му со вае ля чэн не. 

З 370 лож каў, пра ду гле джа-

ных для гэ тых мэт, ця пер за-

ня тыя 180, — пра ін фар ма ваў 

Дзміт рый Жур кін.

Спе цы я ліст па ве да міў, 

што вя лі кая за слу га ў пос пе-

хах ба раць бы з ту бер ку лё зам 

на ра хун ку не ка мер цый ных 

ар га ні за цый, якія пра цу юць у 

Бе ла ру сі і су пра цоў ні ча юць з 

ме ды цын скі мі ўста но ва мі.

— На ста цы я нар ным эта-

пе мы ба чым доб рыя вы ні кі, 

а ка лі па цы ент сы хо дзіць на 

ам бу ла тор нае ля чэн не, ён, на 

жаль, за ста ец ца сам-на сам з 

хва ро бай. І тут вель мі важ-

ная ро ля не ка мер цый ных ар-

га ні за цый, якія да па ма га юць 

у гэ тай сі ту а цыі. Ра ней та кія 

ар га ні за цыі пра ца ва лі пе ра-

важ на з па цы ен та мі з ВІЧ-

ін фек цы яй. Але 2020–2021 

га ды ста нуць пе ра лом ны мі. 

На ўзроў ні мі ніст ра ахо вы 

зда роўя пад пі са ны су мес ны 

план уза е ма дзе ян ня, — рас-

ка заў экс перт.

Ён пад крэс ліў, што яшчэ 

10 га доў та му ў на шай кра і не 

ў па цы ен таў з ВІЧ не бы ло 

шан цаў вы ле чыц ца ад ту бер-

ку лё зу. Сён ня для іх ту бер ку-

лёз — не пры суд.

Дзміт рый Жур кін па ве да-

міў, што ў су вя зі са зні жэн-

нем за хва раль нас ці част ка 

су праць ту бер ку лёз ных ме-

ды цын скіх уста ноў у кра і не 

за кры та ці пе ра пра фі ля ва на. 

У пры ват нас ці, гэ та трэ ці су-

праць ту бер ку лёз ны дыс пан-

сер у ста лі цы. Срод кі, якія 

та кім чы нам вы зва лі лі ся, 

на кі ра ва ныя на па ляп шэн не 

ўмоў у тых уста но вах, што 

працягваюць працаваць.

Кам пен са цыя 
пра ез ду, гу ма ні тар ная 
да па мо га 
і пра дук то выя 
на бо ры

Больш за 10 га доў Бе ла-

рус кае Та ва рыст ва Чыр во-

на га Кры жа з'яў ля ец ца той 

не ка мер цый най ар га ні за цы-

яй, якая рэа лі зуе пра ек ты па 

да па мо зе хво рым на ту бер-

ку лёз.

— Мы да па ма га ем лю-

дзям, у якіх ле ка ва-ўстой-

лі выя фор мы ту бер ку лё зу, 

ад па вед на, ім па тра бу ец ца 

доў гае ля чэн не — ад 12 да 

24 ме ся цаў. Так са ма тым, 

хто мае ніз кую пры хіль насць 

да ля чэн ня і ад маў ля ец ца ад 

шпі та лі за цыі, па цы ен там са 

спа да рож ны мі хва ро ба мі — 

ВІЧ, ві рус ным ге па ты там С, 

ал ка га ліз мам, тым, хто вы-

зва ліў ся з мес цаў па збаў лен-

ня во лі, бес пра цоў ным, лю-

дзям, якія ма юць праб ле мы 

з жыл лём, ста лым лю дзям, 

бе жан цам, міг ран там, — пе-

ра ліч вае на чаль нік ад дзе ла 

ме ды ка-са цы яль най ра бо-

ты Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа На тал ля 
ПУ ГА ЧО ВА. — Мы ўдзель ні-

ча ем у фор мах кант ра ля ва-

на га ля чэн ня, у пры ват нас-

ці, ві дэа кант ра ля ва на га, ка лі 

кож ны пры ём ле каў па цы ент 

за піс вае на смарт фон і да сы-

лае мед ра бот ні ку. Гэ та да-

зва ляе хво ра му не ез дзіць 

што дзень у ме ду ста но ву.

Ра бот ні кі і ва лан цё ры 

Чыр во на га Кры жа аказ ва-

юць таксама і псі ха ла гіч ную 

пад трым ку.

— Лю бы па цы ент, хво-

ры на ту бер ку лёз, ад чу вае 

стрэс — ад пры ёму цяж кіх 

прэ па ра таў, ад на вя за на га 

кант ра ля ва ным ля чэн нем 

рыт му жыц ця. Акра мя та го, 

у да чы нен ні да та кіх па цы-

ен таў іс нуе стыг ма, аль бо 

не пры няц це хво рых гра-

мад ствам. Чыр во ны Крыж 

на доб ра ах вот най асно ве 

аб' яд ноў вае лю дзей, якія га-

то вы да па ма гаць ім. У кож-

ным рэ гі ё не іс нуе ўстой лі вая 

ва лан цёр ская гру па, у кра-

і не іх сем, а гэ та больш за 

100 ча ла век. З да зво лу 

па цы ен та яны аказ ва юць 

псіхалагічную пад трым ку 

хво рым на ту бер ку лёз па 

тэ ле фо не. Та кой ра бо тай у 

нас ахоп ле на ка ля 350 па цы-

ен таў, — рас каз вае На тал ля 

Пу га чо ва.

Для та го каб у хво ра га 

не зні ка ла жа дан не ля чыц-

ца, вы ка рыс тоў ва юц ца роз-

ныя ма ты ва цый ныя пры ёмы. 

У пры ват нас ці, вы да ча пра-

дук то вых на бо раў, што сён-

ня ро біц ца на дзяр жаў ным 

уз роў ні. А пай шла гэ тая ідэя 

ме на ві та з Чыр во на га Кры-

жа. Ця пер жа та ва рыст ва 

шу кае но выя спо са бы ма ты-

ва цыі, у пры ват нас ці, вы дае 

пра яз ныя, а ў сель скай мяс-

цо вас ці за ліч вае на ра ху нак 

су му, якая кам пен суе пра езд 

да мес ца ля чэн ня. Так са ма 

хво ры мо жа раз ліч ваць на 

гу ма ні тар ную да па мо гу — гі-

гі е ніч ныя на бо ры, адзен не.

А з гэ та га го да Чыр во ны 

Крыж ра зам з ар га ні за цы яй 

«Ура чы без меж» рэа лі зуе пі-

лот ны пра ект, дзе хво ра му 

да па ма гае ка ман да спе цы-

я ліс таў.

— Яго мэ та — да па маг чы 

хво рым з устой лі вы мі фор-

ма мі. Гэ та свай го ро ду ін ды-

ві ду аль нае су пра ва джэн не 

па цы ен та не толь кі ўра чом, 

але і ме ды цын скай сяст рой, 

псі хо ла гам, са цы яль ным ра-

бот ні кам і роў ным кан суль-

тан там, які пе ра нёс хва ро бу 

і па зба віў ся ад яе. Та кое су-

пра ва джэн не ад бы ва ец ца з 

пер ша га дня шпі та лі за цыі 

ў ста цы я нар. Спа дзя ём ся, 

што гэ та да па мо жа па цы ен-

ту па спя хо ва за вяр шыць ля-

чэн не, прай шоў шы ўсе эта-

пы, — пад крэс лі ла На тал ля 

Пу га чо ва.

Ле тась Бе ла рус кае Та ва-

рыст ва Чыр во на га Кры жа 

для хво рых на ту бер ку лёз 

за ку пі ла больш за 600 пра-

яз ных, іх атры ма лі 167 па цы-

ен таў (на не каль кі ме ся цаў), 

205 ча ла ве кам вы пла ча на 

кам пен са цыя за пра езд, 

253 хво рыя бы лі ўклю ча ны 

ў пра гра му ві дэа кант ра ля ва-

на га ля чэн ня, 54 — у пра гра-

му ін ды ві ду аль на га су пра ва-

джэн ня ка ман дай спе цы я ліс-

таў. Больш за 500 па цы ен-

таў атры ма ла псі ха ла гіч ную 

і са цы яль ную пад трым ку.

І тым, 
хто па збаў ле ны во лі

Між на род ная ме ды цын-

ская ар га ні за цыя «Ура чы 

без меж» пра цуе ў Бе ла ру сі 

ме на ві та з хво ры мі на ту бер-

ку лёз. Свае пра ек ты яна рэа-

лі зуе ў трох су праць ту бер ку-

лёз ных дыс пан се рах кра і ны, 

а з 2017 го да пра цуе яшчэ 

і ў вы праў лен чай ка ло ніі 

№ 12 у Ор шы.

— Мы пра соў ва ем ча ла-

ве ка а ры ен та ва ную ма дэль 

да па мо гі, у тым лі ку і ў вы-

праў лен чай уста но ве, — ад-

зна чае кі раў нік ме ды цын-

ска га ад дзе ла Пра ек та 

між на род най ме ды цын-

скай ар га ні за цыі «Ура чы 

без меж» Аміт ХАР ША НА.

Ён ад зна чыў, што Бе ла-

русь да сяг ну ла пос пе хаў у 

ля чэн ні ту бер ку лё зу і ўка ра-

няе са мыя но выя ме та ды ля-

чэн ня, якія толь кі з'яў ля юц ца 

ў све це.

Пе ра маг чы ту бер ку лёзПе ра маг чы ту бер ку лёз

ЗНІ ЖЭН НЕ ЗА ХВА РАЛЬ НАС ЦІ — 
УСТОЙ ЛІ ВАЕ

ЯК БЕ ЛА РУСЬ СТА ЛА АД НЫМ З ЛІ ДА РАЎ У СВЕ ЦЕ ПА ЛЯ ЧЭН НІ НЕБЯСПЕЧНАЙ ІН ФЕК ЦЫІ

Ту бер ку лёз лі чыц ца той хва ро бай, эпі дэ мія якой у 

све це пра цяг ва ец ца да гэ туль. Су свет ная ар га ні за цыя 

ахо вы зда роўя ад зна чае, што ў кра і нах Ус ход няй 

Еў ро пы ён за ста ец ца вя лі кай праб ле май. Ра зам з 

тым Бе ла русь з'яў ля ец ца ад ным з лі да раў у све це 

па ба раць бе з гэ тым за хвор ван нем. Сён ня на ўлі ку ў 

на шай кра і не зна хо дзіц ца каля трох ты сяч хво рых. 

У тым лі ку ле тась за хва рэ ла больш за 1,7 ты ся чы 

ча ла век.

У гэ тыя дні, ка лі ў све це аб' яў ле на пан дэ мія 

ка ра на ві ру са і амаль не за ста ло ся кра ін, 

дзе не за рэ гіст ра ва ны вы пад кі COVІD-19, 

усё час цей гу чаць рэ ка мен да цыі аб са ма іза ля цыі. 

Па ра ды для тых, хто за ста ец ца до ма, 

каб не за ра зіць ін шых, да ло Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя.

КА МУ НЕ АБ ХОД НА СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫЯ?
Рэ жы му са ма іза ля цыі не аб ход на пры трым лі вац ца на 

працягу14 дзён для ўлас най бяс пе кі і бяс пе кі на ва коль ных. 

Ён рэ ка мен да ва ны для гра ма дзян, якія пры бы лі ў Бе ла русь 

на пра ця гу апош ніх 14 дзён з-за мя жы, і тых, хто зна хо дзіў ся 

ў іма вер ным не пра цяг лым кан так це з па цы ен там, хво рым 

на ка ра на ві рус.

ПРА ВІ ЛЫ ДА МАШ НЯЙ СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫІ
Вам не аб ход на за ста вац ца до ма на працягу 14 дзён. 

Не вар та на вед ваць мес цы ву чо бы, ра бо ты, так са ма ма са-

ва га зна хо джан ня лю дзей — ма га зі ны, ка вяр ні, ганд лё выя 

цэнт ры і ін шыя. Трэ ба мак сі маль на аб ме жа ваць лю быя 

кан так ты, у тым лі ку з чле на мі сям'і, якія жы вуць ра зам з 

ва мі: раз мяс ціц ца ў асоб ным па коі, у вы пад ку ад сут нас ці 

та кой маг чы мас ці — за бяс пе чыць ад лег ласць 1,5 мет ра ад 

ін шых чле наў сям'і.

Важ на мі ні мі за ваць кан так ты з па жы лы мі людзь мі 

(60 га доў і ста рэй шы мі), асо ба мі з хра ніч ны мі хва ро ба-

мі сэр ца, лёг кіх, цук ро вым дыя бе там і ін шы мі. У вы пад ку 

край няй не аб ход нас ці кан так ту вар та вы ка рыс тоў ваць ме-

ды цын скую мас ку.

Не за бы вай це ся ста ран на мыць ру кі з мы лам не менш 

за 20 се кун даў, не пра пус ка ю чы воб ласць па між паль ца мі, 

ва кол па зног цяў і ку ты ку лы. Мож на вы ка рыс тоў ваць ан ты-

сеп тык для апра цоў кі рук.

Трэ ба як ма га час цей пра вет ры ваць па мяш кан ні там, 

дзе вы зна хо дзі це ся, пра во дзіць віль гот ную ўбор ку, звяр та-

ю чы асаб лі вую ўва гу на апра цоў ку дзвяр ных ру чак, прад-

ме таў мэб лі, тэ ле фон ных апа ра таў, пуль таў, кам п'ю тар ных 

кла ві я тур, мы шак і па доб ных га джэ таў, са ні тар на-тэх ніч на га 

аб ста ля ван ня і ін шых прад ме таў.

Вы ка рыс тоў вай це ад на ра зо выя на соў кі ці сур вэт кі. Уты лі -

зуй це іх у за кры ты смец це вы кан тэй нер ці плас ты ка вы 

па кет.

Ка лі ёсць край няя не аб ход насць на ве даць пра дук то вы 

ма га зін ці ап тэ ку, ка рыс тай це ся ме ды цын скай мас кай.

КА ЛІ Ў КВА ТЭ РЫ ВЫ НЕ АДЗІН
У вас па він ны быць асоб ныя руч ні кі, па сцель ная бя ліз-

на, асоб ны по суд. Пры не аб ход нас ці пе ра да чы прад ме таў 

(по су ду, адзен ня) чле нам сям'і вы клю чы це не па срэд ны 

кан такт. Пра нне бя ліз ны ажыц цяў ляй це асоб на ад ін шых 

чле наў сям'і. Пе ра мя шчайцеся па ква тэ ры ў ме ды цын скай 

мас цы. Да па верх няў (дзвяр ных ру чак, ме ха ніз маў са ні-

тар на-тех ніч на га аб ста ля ван ня і ін шых) да ты кай це ся праз 

ад на ра зо вую сур вэт ку.

ПРА ВІ ЛЫ ВЫ КА РЫ СТАН НЯ МАС КІ
Вы ка рыс тоў ваць мас ку вар та не больш за дзве га дзі ны. 

Яе трэ ба не ад клад на за мя ніць у вы пад ку на ма кан ня (увіль-

гат нен ня), на ват ка лі прай шло менш за дзве га дзі ны з мо ман-

ту вы ка ры стан ня. Да кра нац ца ру ка мі да за ма ца ва най мас кі 

не па жа да на. Ад на ра зо выя мас кі нель га вы ка рыс тоў ваць 

паў тор на. Шмат ра зо вую мас ку не аб ход на мыць асоб на, пас-

ля гэ та га пра пра са ваць га ра чым пра сам з двух ба коў.

Для пра фі лак ты кіДля пра фі лак ты кі

ШТО РАБІЦЬ НА ХАТ НІМ КА РАН ЦІ НЕ
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У рэ гі ё не УЕ ЦА 
(Ус ход няй Еў ро пы 
і Цэнт раль най Азіі) 
Бе ла русь ста ла ад ной 
з пер шых кра ін, 
якая ўка ра ні ла 
без ін' ек цый нае ля чэн не 
ту бер ку лё зу, 
і ў пла не тэ ра піі гэ та га 
за хвор ван ня з'яў ля ец ца 
ад ным з лі да раў 
у све це.


