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Спа чат ку Ула дзі мір Ка ра нік 

акрэс ліў агуль ную сі ту а цыю з ка-

ра на ві ру сам. На ўча раш ні дзень у 

Бе ла ру сі за фік са ва на 86 вы пад каў 

за ра жэн ня. У 29 па цы ен таў пас ля 

на зі ран ня і ля чэн ня ад ад на го да 

трох тэс таў да лі ад моў ныя вы ні кі, у 

за леж нас ці ад гэ та га яны або вы пі-

са ны, або рых ту юц ца да вы піс кі. Ме-

ды цын скі кант роль і ля чэн не 59 па-

цы ен таў пра цяг ва юц ца. З мо ман ту 

пер ша га вы пад ку ка ра на ві ру са ў Бе-

ла ру сі вы яў ле на 1200 кан так таў пер-

ша га ўзроў ню, людзі так са ма бы лі 

шпі та лі за ва ны. Част ка з іх вы пі са на, 

астатнія пра цяг ваюць зна хо дзіц ца 

пад ме ды цын скім на зі ран нем.

— Ка ра на ві ру сы вя до мы ме ды-

цы не з па чат ку 60-х га доў, ся род 

лю дзей яны цыр ку лю юць даў но, і 

боль шасць з іх вы клі ка юць лёг кую 

пра сту ду. Зда ралі ся ўспыш кі ка ра-

на ві ру саў SARS і MERS, апош ні быў 

асаб лі ва не бяс печ ны і вы клі каў да 30 

% смя рот нас ці. У вы ні ку SARS зай-

шоў у эпі дэ міч ны ту пік і больш не рэ-

гіст ру ец ца, а MERS вы клі кае адзін-

ка выя ўспыш кі, — па чаў знаё  міць 

з сі ту а цы яй Ула дзі мір Ка ра нік. — 

COVІD-19 мо жа пра ця каць у лёг кай 

фор ме — ад 81 % да 85 % ін фі цы-

ра ва ных пе ра но сяць яго на на гах і 

не ма юць па трэ бы ў ме ды цын скай 

да па мо зе, 10—14 % па тра бу ец ца 

ме ды цын ская да па мо га, 5-6 % ма-

юць па трэ бу ў ін тэн сіў най тэ ра піі, у 

тым лі ку ў рэ спі ра тор най пад трым-

цы. Заў сё ды па ло хае штось ці не вя-

до мае, тым больш што гэ та пер шая 

эпі дэ мія ва ўмо вах ін фар ма цый най 

ад кры тас ці і вя лі кай коль кас ці лю-

дзей з жа дан нем «хай па нуць».

Кож ная кра і на вы бі рае сваю 

стра тэ гію. Мы вы пра ца ва лі прос ты 

па ды ход: не да пус ціць рос ту лі ку 

па цы ен таў, ка лі іх коль касць пе ра-

вы сіць маг чы мас ці на шай сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя. Мы пра во дзім ме-

ра пры ем ствы па пе ры мет ры кра і-

ны: вы мя рэн не тэм пе ра ту ры це ла ў 

тых, хто пры бы вае з-за мя жы. Яно 

пра во дзіц ца ў плы ні лю дзей ста цы-

я нар ным цеп ла ві за рам, больш па-

доб ным да ві дэа ка ме ры. Больш за 

250 ча ла век вы яў ле на та кім чы нам 

з пры кме та мі вост рай рэ спі ра тор-

най ін фек цыі. Пры вы яў лен ні ста-

ноў ча га тэс ту на ка ра на ві рус вы зна-

ча ем кан так ты пер ша га ўзроў ню: 

пра цу юць у ад ным ка бі не це, еха лі 

ў ад ной ма шы не. І так са ма іх іза лю-

ем. Гэ та да зва ляе стрым лі ваць рас-

паў сюдж ван не COVІD-19. Пры вя ду 

прык лад: дзяў чы на вяр ну ла ся з-за 

мя жы, вы ра шы ла на ве даць нач ны 

клуб, мы по тым ра зам з су пра цоў-

ні ка мі мі лі цыі пра гля дзе лі за пі сы ка-

мер ві дэа на зі ран ня, каб вы свет ліць 

усе яе кан так ты.

Аль тэр на ты ва тым ме ра прыем -

ствам, якія пра во дзім мы, вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў кра і нах, дзе ня ма 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч най служ-

бы, — гэ та ме ры раз' яд нан ня на-

сель ніц тва, а ме на ві та ка ран цін. 

Але для поў най эфек тыў нас ці ён 

па ві нен дзей ні чаць 12-13 тыд няў. 

Якая кра і на гэ та вы тры мае? ЗША і 

Бра зі лія ўжо пай шлі на па слаб лен-

не гэ тых ме ра пры ем стваў.

У нас у кра і не больш за 70 ты-

сяч лож каў. 86 хво рых і 1200 кан-

так таў пер ша га ўзроў ню не мо гуць 

ства рыць пе ра груз кі сіс тэ мы ахо вы 

зда роўя. Хо чац ца за стац ца на та-

кім уз роў ні.

— Ці бу дзе ка ран цін ва ўні вер-

сі тэ тах? — та кое бы ло пер шае пы-

тан не са сту дэнц ка га ася род дзя.

С. К. — Пы тан не ўвя дзен ня 

ка ран ці ну Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі лі чыць не мэ та згод ным. Увесь 

комп лекс пра фі лак тыч ных мер, у 

пры ват нас ці, ад ме на і пе ра нос ма-

са вых ме ра пры ем стваў, ка рэк ці-

роў ка гра фі ка ву чэб ных за ня ткаў, 

пра ве дзе ны.

У. К. — У нас быў не зу сім па-

зі тыў ны во пыт пе ра во ду на дыс-

тан цый нае на ву чан не сту дэн таў 

БНТУ, якіх мы пра сі лі не па кі даць 

Мінск. У той жа дзень ка ля 600 ча-

ла век па еха лі па га ра дах і вёс ках. 

Больш за 100 бы лі шпі та лі за ва ны 

ў роз ныя ме ды цын скія ўста но вы па 

ўсёй кра і не з пры кме та мі вост рых 

рэ спі ра тор ных ін фек цый, і мы ўсіх 

пра вя ра лі на COVІD-19, праў да, ні 

ў ко га ён не па цвер дзіў ся. По тым 

пі са лі нам гнеў ныя пісь мы: ча му 

вы ні каў тэс ту дру гі дзень ня ма? Та-

му што ла ба ра то рыі зна хо дзяц ца ў 

Мін ску і тэст трэ ба ту ды ад вез ці...

— Ча му пры вы яў лен ні но вых 

вы пад каў ка ра на ві ру са вы не на-

зы ва е це га ра ды, у якіх гэ та ад-

бы ло ся? Маг чы ма, гэ та трэ ба ра-

біць, каб іх жы ха ры бы лі больш 

асця рож ныя?

У. К. — Спра ба ва лі спа чат ку на-

зы ваць, але бло ге ры і жур на ліс ты 

па чы на лі ўмеш вац ца ў жыц цё гэ тых 

гра ма дзян. Вы свят ляць, як функ цыя-

ну юць прад пры ем ствы, дзе пра ца-

ва лі гэ тыя па цы ен ты. У вы ні ку лю дзі 

ста лі паз ней звяр тац ца па ме ды цын-

скую да па мо гу, рас каз ваць не пра 

ўсе кан так ты. Больш асця рож ны мі 

трэ ба быць усім, тым больш што мы 

зна хо дзім ся на пі ку се зон на га пад'-

ёму за хва раль нас ці.

— Ці бяс печ на ця пер на вед-

ваць сту дэнц кую ста лоў ку, біб-

лі я тэ ку?

А. С. — Ка лі ўсе па верх ні апра-

цоў ва юц ца, што ця пер і ро біц ца, то 

ры зы кі ня ма. У біб лі я тэ цы, ка лі вы 

гар та е це кні гу, слі ня вя чы паль цы, 

іма вер насць ёсць. Пра ві ла ад но: 

пры кан так це з лю бы мі па верх ня мі 

мыць ру кі.

У. К. — З ЗША дай шоў ро лік, 

дзе ме ды цын скім ра бот ні кам рас-

каз ва юць пра ме ры бяс пе кі — на-

шэн не ма сак і ін шае, а вы сту поў ца 

слі ня віць паль цы, пе ра горт ва ю чы 

ста рон кі. Гэ та вы клі ка ла вя лі кі сар-

казм у ме ды цын скім ася род дзі.

— Ці мо жа аба ра ніць мар ле-

вая па вяз ка?

А. С. — Мар ле вая па вяз ка з 

пры чы ны сва ёй струк ту ры не аба-

ро ніць ад ві ру са. У ёй вя лі ка га сэн-

су ня ма. Ёсць сэнс у за хоў ван ні 

ад лег лас ці 1—1,5 мет ра ад ін шых 

лю дзей і аса біс тай гі гі е не.

— Ці да стат ко ва ў нас су-

праць ві рус ных прэ па ра таў і ці 

хо піць апа ра таў штуч най вен-

ты ля цыі лёг кіх?

У. К. — Эты ят роп на га ля чэн ня 

ад ка ра на ві ру са ня ма. Асель та мі вір 

мы ўклю ча ем у схе му ля чэн ня, ка лі 

ба чым, што, акра мя ка ра на ві ру са, 

у па цы ен та ёсць грып. Ан ты рэ тра-

ві рус ная тэ ра пія для ля чэн ня ВІЧ, 

якая так са ма вы ка рыс тоў ва ец ца, 

ма ец ца з вя лі кім за па сам і ў на шай 

кра і не вы раб ля ец ца. Рэ зер вы срод-

каў для ля чэн ня пнеў ма ніі так са ма 

ство ра ны, мы іх не толь кі вы раб ля-

ем, але і экс пар ту ем. Мы ро бім усё 

маг чы мае, каб апа ра ты штуч най 

вен ты ля цыі лёг кіх не спат рэ бі лі ся ў 

мак сі маль най коль кас ці. Ёсць ліч бы, 

што ў ЗША на 100 ты сяч на сель ніц-

тва пры па дае 12,9 апа ра таў, у Іта ліі 

8,8. У нас, ка лі лі чыць усю нар коз на-

ды халь ную апа ра ту ру, — 38, толь кі 

апа ра таў штуч най вен ты ля цыі — 

больш за 25 на 100 тысяч.

— Ці праў да, што ка ра на ві-

рус гі не пры вы со кай тэм пе ра-

ту ры?

А. С. — Лю быя ві ру сы гі нуць пры 

вы со кай тэм пе ра ту ры. Але ці знік-

не ўспыш ка з на ды хо дам цяп ла, 

мы па куль не ве да ем. Спа дзя ём ся, 

што се зон ныя асаб лі вас ці ка ра на-

ві ру са бу дуць па доб ны мі на грып.

— Чым скон чыц ца ўспыш ка 

ка ра на ві ру са?

У. К. — Чым за кан чва юц ца ўсе 

ўспыш кі? Тым, што ві рус тра ціць ві ру-

лент насць (агрэ сіў насць да ар га ніз-

ма гас па да ра. — «Зв.») і мя ня ец ца. 

За ста ец ца той, што пе ра но сіц ца ў 

лёг кай фор ме. Утва ра ец ца вя лі кая 

пра слой ка тых, хто або не ўспры-

маль ны да яго, або тых, хто пе ра нёс і 

мае іму ні тэт. Хут чэй за ўсё, ён ста не 

менш ві ру лент ны, бу дзе цыр ку ля-

ваць ра зам з гры пам, пе ра тва рыў-

шы ся ў се зон ную хва ро бу. У струк-

ту ры рэ спі ра тор ных ін фек цый ка ра-

на ві ру сы зай ма юць 14 %, маг чы ма, 

COVІD-19 ста не ад ным з іх.

— Са мы пік за хва раль нас ці ў 

Бе ла ру сі ча ка ец ца ў ся рэ дзі не 

кра са ві ка?

У. К. — На зы ва ла ся шмат роз-

ных дат, апош няя — у мі ну лую пят-

ні цу. Спа дзя ём ся, што ўспыш кі не 

ад бу дзец ца.

— Жан чы на з Жыт ка віч са-

праў ды хво рая на ка ра на ві рус?

У. К. — Ёсць тры ві ды тэст-сіс-

тэм, які мі мы пра вя ра ем па цы ен таў. 

Ка лі ад на з іх дае ста ноў чы вы нік, 

па чы на ем су праць э пі дэ міч ныя ме-

ра пры ем ствы і па ра лель на тэс ці-

ру ем ін шы мі тэст-сіс тэ ма мі. І толь кі 

пас ля гэ та га ка жам: так. Што да-

ты чыц ца жы хар кі Жыт ка віч, ёсць 

роз на чы тан ні па тэс тах. У двух з іх 

ды яг наз удак лад ня ец ца.

— Ці пла ну ец ца рас ся ляць 

сту дэнц кія ін тэр на ты?

У. К. — У рамках су праць э пі дэ-

міч ных ме ра пры ем стваў па куль не. 

А вось пад трым лі ваць там па ра дак 

і пры трым лі вац ца пра віл трэ ба. Ве-

да е це, ка лі ў нас бы ло вы яў ле на 

больш за ўсё кан так таў? Пас ля 

ве ча рын кі ў сту дэнц кім ін тэр на це. 

Доб ра, што ўсе яны ад моў ныя.

— Ёсць лёг кая і цяж кая раз на-

від насць COVІD-19, ці гэ та роз-

ныя лю дзі яго па-роз на му пе ра-

но сяць?

А. С. — Чым мен шы ўзрост, тым 

ляг чэй вы пе ра но сі це хва ро бу. Лю-

дзі пры клад на да 50 га доў пе ра-

но сяць яго лёг ка. У па цы ен таў за 

50 больш знач ныя пра явы, пнеў ма-

нія. Са ма му ўзрос та ва му на ша му 

па цы ен ту 79 га доў, ён з'ез дзіў у 

Маск ву на су стрэ чу з сяб ра мі, ця-

пер пра хо дзіць ля чэн не.

— Ча му не за кры ва юц ца рэ лі-

гій ныя ўста но вы?

У. К. — У нас царк ва ад дзе ле на 

ад дзяр жа вы. Я пад пі саў пісь мо на 

ад рас ду ха вен ства, дзе ёсць рэ-

ка мен да цыі па збя гаць ца ла ван ня 

ікон, кры жоў. І атры маў ад каз ад 

кі раў ніц тва і ка та ліц кай, і пра ва-

слаў най царк вы, што ін фар ма цыю 

рас паў сю дзі лі, у тым лі ку і па ра ды 

ўстры мац ца на ве лі код ныя свя ты 

ад ца ла ван ня свя тынь, за хоў ваць 

дыс тан цыю па між людзь мі, пра ве-

рыць вен ты ля цыю і ін шае.

— Сіс тэ ме ахо вы зда роўя ча-

гось ці не ха пае, што быў ад кры-

ты даб ра чын ны ра ху нак?

У. К. — Нас ты дзень бам бі лі: ад-

крый це ра ху нак, хо чам да па маг чы. 

Ка лі ёсць за пыт ад чуць пры на леж-

насць — ка лі лас ка. Гэ та эле мент 

кан са лі да цыі гра мад ства, біз не су. 

Фі нан са ван не ад бы ва ец ца ў поў-

ным аб' ёме, мы атрым лі ва ем усё, 

што не аб ход на. Не ха пае ін ша га — 

дзесь ці кан са лі да цыі гра мад ства, 

ад каз ных па во дзін і адэ кват най 

рэ ак цыі.

— Ці мож на паў тор на за ра зіц-

ца COVІD-19? Пі са лі пра вы па дак 

кі тай ска га сту дэн та, які двой чы 

за хва рэў і па мёр...

У. К. — На дум ку ме ды цын скай 

су поль нас ці, у Кі таі напа чат ку бы-

ло шмат іл жы ва ста ноў чых тэс таў. 

Ёсць іма вер насць, што пер шы раз 

у яго быў не ка ра на ві рус. Экс пер-

ты Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя лі чаць, што іму ні тэт пры 

COVІD-19 фар мі ру ец ца, яго стой-

касць вы мя ра ец ца ме ся ца мі.

— Коль кі зай мае ля чэн не ма-

ла дых лю дзей ад COVІD-19?

А. С. — Ка лі ня ма «клі ні кі», а 

толь кі два дні па вы ша ная тэм пе ра-

ту ра, то на трэ ці дзень та кі па цы-

ент зда ро вы. Але мы не мо жам яго 

вы пі саць. Па він на быць на зі ран не 

ця гам 14 дзён і два ад моў ныя маз кі 

ця гам су так. Толь кі пры вы ка нан ні 

гэ тых двух кры тэ ры яў мы вы піс-

ва ем.

— У рас паў сюдж ван ні ка ра на-

ві ру са мы ідзём па італь ян скім 

сцэ на рыі?

У. К. — У нас ён ін шы. У Еў ро-

пе ня ма са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч най 

служ бы, ін фек цый ных баль ніц. У Іта-

ліі пер шае за ра жэн не ад бы ло ся ў па-

жы ло га, але вель мі ак тыў на га па цы-

ен та. Ён тра піў у звы чай ную баль ні цу, 

дзе толь кі на шосты ці дзявяты дзень 

яго ты пі ра ва лі на COVІD-19. За гэ ты 

час за ра зі лі ся і мед пер са нал, і ін шыя 

па цы ен ты. У нас пра ду гле джа ны пе-

ра пра фі ля ван не баль ніц і раз дзя лен-

не плы няў па цы ен таў.

— Ці да пус ка ец ца маг чы масць 

ка ран ці ну, ка лі сі ту а цыя вый дзе 

з-пад кант ро лю?

У. К. — Ка ран цін — гэ та ча-

со вая ме ра, каб даць пе рад ыш ку 

сіс тэ ме ахо вы зда роўя. Мы ро бім 

усё, каб коль касць па цы ен таў іс-

тот на не рас ла і сі ту а цыя не раз-

ві ва ла ся па не га тыў ным сцэ на рыі. 

У ад ва рот ным вы пад ку, па вер це, 

мы ве да ем, што ра біць і якія ме-

ры пры маць — нас гэ та му ву чы лі 

ў мед ін сты ту тах.

Але на КРА ВЕЦ.

Пад час спро бы про да жу 

200 ма сак, не каль кіх скры нак 

паль ча так і дэз ын фі цы ру ю ча га 

срод ку муж чы ну за тры ма лі апе-

ра тыў ні кі па ба раць бе з эка на міч-

ны мі зла чын ства мі. Як па ве дам-

ляе УУС Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма, агу лам у яго кан фіс ка ва на 

830 ме ды цын скіх ма сак, 1500 

паль ча так і дэз ын фек тар. Ле-

галь ны кошт та ва ру ацэнь ва ец ца 

ў 826 руб лёў, але пры бы так ад 

рэа лі за цыі ме ды цын скіх та ва раў 

ма ла ды ча ла век меў на мер атры-

маць знач на боль шы.

У да чы нен ні да муж чы ны скла-

дзе ны ад мі ніст ра цый ны пра та кол 

за не за кон ную прад пры маль ніц кую 

дзей насць. Санк цыя гэ та га ар ты ку ла 

пра ду гледж вае штраф у па ме ры да 

ста ба за вых ве лі чынь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Вя сен нія ка ні ку лы рас пач нуц ца ў бе ла рус кіх шко лах 

30 са ка ві ка.

Як па ве да мі ла прэс-служ ба Мі ніс тэр ства аду ка цыі, пад час 

школь ных ка ні кул ва ўста но вах аду ка цыі бу дуць пра ца ваць 

дзі ця чыя ла ге ры, і, каб дзі ця бы ло пад на гля дам, баць кі мо-

гуць па даць за явы ў ла гер ва ўста ноў ле ным па рад ку.

Пра гра ма зна хо джан ня рас пра цоў ва ец ца ін ды ві ду аль на ў 

кож най на ву чаль най уста но ве з улі кам усіх са ні тар на-пра фі-

лак тыч ных ме ра пры ем стваў і рэ ка мен да цый сан эпі дслуж бы 

і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МАС КІ СКІ НУ ТЫ
Праз праг насць ска рыс таў ся сі ту а цы яй

Школь ныя ла ге ры — 
пад са ні тар ным на гля дам

29-га до вы жы хар Грод на не за кон на 

рэа лі зоў ваў ме ды цын скія мас кі, 

паль чат кі і дэз срод кі. Уліч ва ю чы ця-

пе раш ні по пыт на на зва ныя срод кі 

ін ды ві ду аль най аба ро ны, ён вы ра-

шыў пад за ра біць на сі ту а цыі. У ап-

тэ ках муж чы на на быў ме ды цын скія 

та ва ры ў не ма лой коль кас ці. Па куп-

ні коў зна хо дзіў праз ін тэр нэт. Пры 

гэ тым і ца ну та ва ру прад пры маль ны 

гро дзе нец знач на па вя ліч ваў.

На слы ху

«У НАС ІН ШЫ, ЧЫМ У ІТА ЛІІ, СЦЭ НА РЫЙ»
Спе цы я ліс ты рас ка за лі пра іма вер насць ка ран ці ну, за пас прэ па ра таў і сцэ на рыі раз віц ця эпі дэ міі COVІD-19

Ула дзі мір КА РА НІК:

Учо ра мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК ад ка заў на пы-

тан ні сту дэн таў аб сі ту а цыі з COVІD-19 у Бе ла ру сі ў ме жах ан-

лайн-транс ля цыі. Яму да па ма га лі на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

вы шэй шай аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ 

і на мес нік га лоў на га ўра ча ін фек цый най баль ні цы Мін ска Алег 

СКРЫП КО. Ма ла дых лю дзей ці ка ві лі са мыя роз ныя пы тан ні: ад 

увя дзен ня ка ран ці ну ў на ву чаль ных уста но вах да за па су ле ка вых 

прэ па ра таў і лож ка ва га фон ду, а так са ма маг чы масць раз віц ця 

сі ту а цыі з ка ра на ві ру сам у Бе ла ру сі па італь ян скім сцэ на рыі.

Фо
та

 Б
ел
ТА
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Сацыяльныя службы Лепельшчыны дастаўляюць адзінокім пажылым людзям 
і інвалідам прадукты і лекі на дом. Сацыяльны работнік Вольга КРАЎЧАНКА 

перадае прадукты пенсіянерцы з вёсцы Бароўка Маргарыце ВАСІЛЕНКА. 


