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З мі ну ла га тыд ня экс прэс-тэс ці-

ра ван не на COVІD-19 да ступ нае ў 

мно гіх па лі клі ні ках кра і ны, у тым 

лі ку і ў не вя лі кіх га рад ках і па сёл-

ках га рад ско га ты пу. Яно плат нае 

і каш туе для бе ла ру саў у ся рэд-

 нім 18—22 руб лі. Усё прос та: па пя-

 рэд ні за піс па тэ ле фо не ў лю бой 

тэ ры та ры яль на зруч най па лі клі-

ні цы (за дзень да ана лі зу), апла-

та, зда ча кры ві — і праз не каль кі 

га дзін га то вы вы нік. Ін шая рэч, 

што ка лі вы пе ра хва рэ лі даў но 

(ме сяц і больш та му), ан ты це лы 

мо гуць не за ха вац ца ці ўво гу ле 

не вы пра ца вац ца, ка лі хва рэ лі ў 

лёг кай фор ме. Та му ў боль шас-

ці з тых, хто ця пер пра вя ра ец ца, 

ан ты цел не вы яў ля юць.

Штось ці па доб нае да ка ра на ві ру-

са — з тэм пе ра ту рай і бо лем у гор-

ле — я пе ра нес ла ме сяц та му, і хоць 

шан цаў вы явіць ан ты це лы ня шмат, 

ці ка ва ўсё ж дак лад на ве даць свой 

«ста тус». Па тэ ле фо не ў рэ гіст ра ту-

ры 11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

мя не за піс ва юць на на ступ ны дзень, 

на 11.40, па пя рэдж ва юць, што вар -

та прый сці на шча і з паш пар там. 

У азна ча ны час на кі роў ва ю ся ў ка су

для апла ты. Пра па ну юць пад пі саць 

стан дарт ную да мо ву на плат ныя па-

слу гі, аплач ваю 21 ру бель 77 ка пе ек 

і атрым лі ваю на кі ра ван не на ана ліз 

пад па рад ка вым ну ма рам 13. Ме на-

ві та столь кі ча ла век у гэ ты дзень вы-

ра шы лі пра ве рыц ца тут на COVІD-19. 

У пра цэ дур ным ка бі не це чар гі ня ма, 

за бор кры ві з ве ны зай мае лі ча ныя 

хві лі ны — і ўсё, за ста ец ца ча каць 

вы нік.

Ме на ві та та кі экс прэс-тэст у бюд-

жэт ных ме ды цын скіх уста но вах ро-

біц ца кан так там пер ша га ўзроў ню, 

а так са ма тым, хто атры маў ста ноў-

чы ПЦР-тэст і зна хо дзіц ца пад ме ды-

цын скім на зі ран нем ці ле чыц ца. Ця пер 

маг чы масць пра ве рыц ца на плат най 

асно ве ёсць ва ўсіх ах вот ных.

— Лю дзям ці ка ва ве даць, хва рэ лі 

яны на ка ра на ві рус ці не, — рас каз-

вае ўрач ла ба ра тор най ды яг нос ты кі, 

за гад чык клі ні ка-ды яг нас тыч най

ла ба ра то рыі 11-й га рад ской па лі-

клі ні кі Вік то рыя СА ЧАК. — На экс-

прэс-тэс ці ра ван не пры хо дзяць лю дзі 

роз ных уз рос таў, най перш тыя, хто со-

чыць за сва ім зда роў ем ці ба іц ца гэ тай 

ін фек цыі. Аб сле ду юц ца і тыя, хто едзе 

за мя жу, — прос та для ся бе. Як пра-

ві ла, ка лі ча ла век моц на хва рэе, тэст 

бу дзе ста ноў чы. А пры лёг кай фор ме 

ан ты цел мо жа не быць.

Мін чан ка Мар га ры та вы ра шы ла 
зра біць тэст як раз пе рад па езд кай на 
ад па чы нак — ме на ві та для ўлас на га 
за спа ка ен ня, што за мя жой яе стан 
зда роўя не па гор шыц ца і не спат рэ-
біц ца ме ды цын ская да па мо га. А вось 
ма ла ды ча ла век, які прад ста віў ся 
Аляк санд рам, ка жа, што хо ча пра ве-
рыц ца, бо не каль кі дзён та му ўве ча ры 

ў яго пад ня ла ся тэм пе ра ту ра да 38,5, 

тры ма ла ся да ра ні цы, праз дзень зноў 

па вы сі ла ся да 37,5.

— Вы ра шыў пра ве рыц ца для ўпэў-

не нас ці — хва рэю ці не. Днём ад чу ваю 

ся бе нар маль на, тэм пе ра ту ры ня ма, 

урач на ват баль ніч ны, на пэў на, не 

дасць, але ад куль гэ та тэм пе ра ту ра 

ўве ча ры, не зра зу ме ла, — раз ва жае 

ма ла ды ча ла век.

Кож ны дзень у па лі клі ні цы ка ля 

15—20 ах вот ных зда юць экс прэс-тэст. 

Ста ноў чым ён аказ ва ец ца дзесь ці ў 

два іх з 15.

— Як пра ві ла, першымі выпра-

цоўваюцца іму наг ла бу лі ны М — у са-

мым па чат ку імун на га ад ка зу ар га-

ніз ма. Гэта азна чае, што ча ла век у 

цяперашні мо мант хва рэе, — тлу ма-

чыць Вік то рыя Са чак. — Час та су-

стра ка юц ца іму наг ла бу лі ны М і G. Гэ та 

пе ра ход ная фа за, ка лі М сла бе юць і 

па чы на юць пра яў ляц ца G — познія ан-

тыцелы. Як пра ві ла, гэ та ад бы ва ец ца 

на 12—20-ы дзень хва ро бы. Іму наг ла-

бу лі ны G удзель ні ча юць у нейт ра лі за-

цыі ві рус ных так сі наў, і іх на яў насць 

азна чае, што ча ла век пе ра хва рэў. Да-

рэ чы, «зла віць» толь кі іму наг ла бу лі ны 

G вель мі скла да на. І не ва ўсіх яны 

ёсць, бо да лё ка не ва ўсіх вы пра цоў-

ва юц ца ан ты це лы.

Ка лі іму наг ла бу лі ны G усё ж вы-

яў ля юц ца, ін фар ма цыя пра та ко га 

па цы ен та па сту пае ў тэ ры та ры яль ны 

цэнтр транс фу зі я ло гіі. Там зай ма юц-

ца на рых тоў кай плаз мы з ан ты це ла мі, 

якая вы ка рыс тоў ва ец ца ў нас для ля-

чэн ня цяж кіх хво рых. Па тэн цый на му 

до на ру па тэ ле фа ну юць і пра па ну юць 

здаць кроў.

Экс прэс-тэс ты, якія вы ка рыс тоў-

ва юць ця пер, кі тай скай вы твор час ці. 

Спе цы я ліс ты ка жуць, што яны зруч-

ней шыя, чым па пя рэд нія. Тыя па каз-

ва лі су мар ны ўзро вень ан ты цел M і G, 

і бы ло скла да на вы зна чыць, хва рэе 

ча ла век ці ўжо пе ра хва рэў. Лепш, ка лі 

ві даць эта пы за хвор ван ня.

Ка лі экс прэс-тэст вы яў ляе іму на-

г ла бу лі ны М, ін фар ма цыя пра хво ра га 

па сту пае ў тэ ры та ры яль ны цэнтр гі гі-

е ны і эпі дэ мі я ло гіі, так са ма ў па лі клі-

ні ку па мес цы жы хар ства па цы ен та. 

Гэ та зна чыць, што та ко га па цы ен та 

возь муць на кант роль. І, без умоў на, 

ад ра зу ін фар му юць са мо га хво ра га. 

Ка лі хва ро ба ў пе ра ход най ста дыі 

(пры сут ні ча юць іму наг ла бу лі ны M+G), 

то па цы ен та на кі роў ва юць да ін фек-

цы я ніс та і дзей ні ча юць у за леж нас ці 

ад на яў нас ці сімп то маў.

Спра ва ў тым, што на ват ка лі тэст 

ста ноў чы, сімп то мы на зі ра юц ца да-

лё ка не ва ўсіх. Вік то рыя Са чак згад-

вае: на пі ку за хва раль нас ці ка ля 70 % 

кан так таў пер ша га ўзроў ню ме лі ста-

ноў чыя тэс ты, пры гэ тым далёка не 

ўсе ме лі адпаведныя сімп то мы. Да-

рэ чы, ка лі ра ней кан такт ныя гру пы 

па лі клі ні кі, якія пра цу юць з хво ры мі 

на COVІD-19, ра бі лі па тры дзя сят кі 

тэс таў што дзень, то ця пер іх менш за 

дзя ся так.

Для вы ка нан ня экс прэс-тэс та ў па-

цы ен та бя руць, як пра ві ла, вя ноз ную 

кроў. Мож на і з паль ца, але ў та кім 

вы пад ку дак лад насць тэс та не та кая 

вы со кая, та му так ро бяць толь кі ў эк-

стран ных вы пад ках.

З кры ві атрым лі ва юць сы ва рат ку ці 

плаз му і на но сяць яе на тэст-па лос кі. 

Да стат ко ва 15 хві лін, і вы нік га то вы. 

Праў да, гэ та му па пя рэд ні ча юць рэ гіст-

ра цыя тэс та і тое, што спе цы я ліс ты 

на зы ва юць про ба пад рых тоў кай. Та му 

за бор кры ві пра во дзіц ца з 8 да 12 га-

дзін, а пра вы нік мож на да ве дац ца 

пас ля 14.

Мой ча ка на аказ ва ец ца ад моў-

ным. Гэ та азна чае, што на працягу 

некалькіх апош ніх тыд няў я не хва рэ ла 

на ка ра на ві рус (і зна чыць, тэ а рэ тыч на 

маю ўсе шанцы за хва рэць).

Але на КРА ВЕЦ.

Ця пер і ў насЦя пер і ў нас

Без чар гі 
і за лі ча ныя хві лі ны

Як зда юць экс прэс-тэст на ка ра на ві рус

МеркаванніМеркаванні

«ЗЛА ДЖА НАЯ 
СІС ТЭ МА АХО ВЫ 

ЗДА РОЎЯ ДА ПА МАГ ЛА 
НАМ СПРА ВІЦ ЦА 
З ПАН ДЭ МІ ЯЙ»

Ана толь ШЧАС НЫ, рэк тар Ві цеб ска га дзяр жаў на га 

ор дэ на Друж бы на ро даў ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, 

док тар ме ды цын скіх на вук рас ка заў пра асноў ныя 

прын цы пы, на якіх вы бу доў ва ла ся аду ка цыя ме ды-

каў апош нія дзе ся ці год дзі.

Ана толь Шчас ны лічыць, 

што та кі па ды ход дае плён, 

і ў бу ду чы ні сва іх кад раў ён 

упэў не ны. Яшчэ на па чат-

ку пан дэ міі яго сту дэн ты па 

ўлас ным жа дан ні вы зва лі ся 

да па ма гаць прак ты ку ю чым 

ме ды кам хут кай да па мо гі, ін-

тэн сіў най тэ ра піі, ад дзя лен ня 

рэ ані ма цыі.

«Мы па він ны ра зу мець, 

што на шых спе цы я ліс таў мы 

рых ту ем пад прак тыч ную ахо-

ву зда роўя. У аду ка цый ным 

пра цэ се вы ка рыс тоў ва ем усе 

на пра цоў кі, якія ёсць у су свет най прак ты цы не толь кі ў аду-

ка цыі, але і ме ды цы не. Гэ та но выя на ву ко выя рас пра цоў кі, 

но выя тэх на ло гіі», — пад крэс ліў ён.

Па сло вах рэк та ра, пан дэ мія пры му сі ла ву чыц ца дыс тан-

цый на, што для бу ду чых прак ты ку ю чых ме ды каў не зу сім 

пра дук цый на. Але пры гэ тым бы ла ак тыў ная зва рот ная 

су вязь ад сту дэн таў.

Пры пад рых тоў цы бу ду чых ме ды каў бу дуць удзя ляць 

ува гу ар га ні за цый на му склад ні ку, та му што «ме на ві та зла-

джа ная ра бо та сіс тэ мы ахо вы зда роўя да па маг ла нам спра-

віц ца з пан дэ мі яй», — рэ зю ма ваў рэк тар.

За пі са ла Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«НА ША МЕ ДЫ ЦЫ НА — 
НА ВЫ ШЫ НІ»

Га лоў ны па за штат ны спе цы я ліст па анэс тэ зі я ло гіі і 

рэ ані ма та ло гіі га лоў на га ўпраў лен ня па ахо ве зда роўя 

Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Сяр гей БАБ КО 

ад зна чае, што за апош нія дзе ся ці год дзі бе ла рус-

 кая ме ды цы на вый шла на су свет ны ўзро вень.

— Ука ра ні лі ся вы со кія тэх-

на ло гіі, уста ля ва на су час ная 

апа ра ту ра — у тым лі ку ва 

ўсіх ад дзя лен нях рэ ані ма цыі, 

ва ўсіх ра ён ных баль ні цах. 

Яшчэ пят нац цаць га доў та-

му паў сюль бы лі пра ве дзе ны 

ка пі таль ныя ра мон ты, ця пер 

пра вод зяц ца бя гу чыя.

Та му ка лі да нас рап там 

прый шоў ня бач ны не вя до мы 

во раг, мы бы лі га то выя. У Бе-

ла ру сі, на прык лад, коль касць 

апа ра таў ШВЛ і рэ ані ма цый-

ных лож каў боль шая, чым у 

лю бой ін шай кра і не Еў ро пы. І да ка ра на ві ру са мы на ват 

аб мяр коў ва лі: а ці не трэ ба нам ска ра чаць лож ка вы фонд? 

Вы свет лі ла ся, што не трэ ба.

Мы спра ца ва лі (і яшчэ пра цу ем) на вы со кім узроў ні. Па 

асна шчэн ні, па апа ра ту ры, па ква лі фі ка цыі кад раў на ша 

ме ды цы на ў ад дзя лен нях рэ ані ма цыі — на вы шы ні, што 

вель мі нам да па маг ло ця пер.

Цэ няць гэ та і ме ды цын скія ту рыс ты, якія час та пры яз-

джа юць у Бе ла русь апе ры ра вац ца ў рэс пуб лі кан скія цэнт-

ры, асаб лі ва з на го ды транс план та ло гіі, — з бліз ка га і да-

лё ка га за меж жа. Па ста ян на ад бы ва ец ца і аб мен до све дам 

па між на шы мі і за меж ны мі спе цы я ліс та мі.

За пі са ла Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
сообщает о том, что дата проведения электронных торгов по про-
даже имущества, принадлежащего учреждению «Санаторно-
оздоровительный комплекс «Белая Вежа», извещение о проведении 
которых опубликовано в газете «Звязда» 30.07.2020, переносится на 
29.08.2020. Номер Лота 150720001 изменен на номер 310720001. 
Подробная информация на сайтах Организатора аукциона ino.by, 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
gki.gov.by и на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».

Организатор аукциона: 
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 

• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by УНП 190055182

Карэспандэнт «Звязды» падчас здачы крыві на антыцелы да COVID-19.

Загадчык клініка-дыягнастычнай лабараторыі 11-й гарадской паліклінікі Вікторыя САЧАК.
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