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Пер шыя кан такт ныя 
па цы ен ты — сту дэн ты 
БНТУ

Пе рад бу дын кам, як і заў сё ды, шмат люд-

на — ма мы ці та ты з ка ляс ка мі, са ма ка та мі і, 

зра зу ме ла, з са мі мі ма лень кі мі па цы ен та мі. 

Ме ды цын ская сяст ра на ўва хо дзе вы мя рае 

тэм пе ра ту ру як дзе цям, так і баць кам. На-

вед валь ні кі ста вяц ца да та кой ме ры з ра зу-

мен нем, хі ба што ўдак лад ня юць: 36,6? Хол 

пе рад ліф та мі ўпры гож ва юць па дзя кі ме ды-

кам — ліс ты і паш тоў кі ад баць коў, на стаў-

ні каў і прос та не раў на душ ных. «Дзя куй за 

ва шу пра цу! Вы — ге роі на ўсе ча сы!» — ад 

гэ тых прос тых слоў да гор ла пад сту пае ка-

мяк, і мы на кі роў ва ем ся раз маў ляць з ты мі, 

хто сён ня да па ма гае зма гац ца з хва ро бай.

3-я дзі ця чая па лі клі ні ка, да рэ чы, па ча ла 

пра ца ваць з кан так та мі пер ша га і дру го га 

ўзроў няў з са ма га па чат ку распаўсюджвання 

інфекцыі. Сту дэн ты БНТУ, што жы вуць на 

тэ ры то рыі яе аб слу гоў ван ня і ву чац ца ра-

зам з іран скім сту дэн там, у яко га пер ша га 

ў Бе ла ру сі быў вы яў ле ны ка ра на ві рус, як раз 

і ста лі яе па цы ен та мі (па пра ві лах пад лет кі 

да 18 га доў аб слу гоў ва юц ца ў дзі-

ця чай па лі клі ні цы). Кож ны з іх быў 

узя ты на ўлік, ура чы ўсіх на ве да лі 

до ма і на зі ра лі за іх ста нам.

— Яшчэ да та го, як у Бе ла ру сі 

з'я віў ся пер шы па цы ент, мы ад пра-

цоў ва лі так тыч ныя дзе ян ні па мер-

ка ва най су стрэ чы з ка ра на ві рус най 

ін фек цы яй, — рас каз вае на мес нік 

га лоў на га ўра ча па ме ды цын скай 

част цы 3-й га рад ской клі ніч най 

дзі ця чай па лі клі ні кі Мін ска Ве-

ра ПА ЯР КО ВА. — Пад рых та ва лі ся 

мак сі маль на: пра вя лі ву чэн ні па 

асаб лі ва не бяс печ ных ін фек цы ях, 

за ня ткі па на дзя ван ні срод каў ін-

ды ві ду аль най ахо вы, усё ста ран на 

пра пра ца ва лі з кож ным су пра цоў-

ні кам. Ін фар ма цыю пра ме ры дыс-

тан цы я ван ня, апра цоў ку рук, на-

шэн не ма сак, рэ спі ра тор ны эты кет 

раз мяс ці лі на сай це, у са цы яль ных 

сет ках, рас кле і лі па па вер хах, да-

но сі лі ў раз мо вах з па цы ен та мі.

У лю тым—са ка ві ку пад на зі ран-

нем бы лі адзін ка выя дзе ці, у асноў-

ным тыя, хто вяр таў ся з баць ка мі з 

ад па чын ку з-за мя жы.

— Пер шыя па цы ен ты са ста ноў-

чы мі тэс та мі на COVІD-19 з'я ві лі ся 

ў са ка ві ку. Згод на з нар ма тыў ны мі 

да ку мен та мі, ка лі яны ад чу ва лі ся-

бе нар маль на, баць кі ад маў ля лі ся 

ад шпі та лі за цыі і бы лі згод ны вы-

кон ваць па тра ба ван ні аб са ма іза ля цыі, іх 

на зі ра лі до ма на працягу 14 дзён. У тым лі ку 

і дыс тан цый на — што дзён на ўрач раз маў-

ляў па «Вай бе ры». У той час та кіх дзя цей 

бы ло ня шмат — 2—5, — ад зна чае на мес нік 

га лоў на га ўра ча.

У кра са ві ку коль касць па цы ен таў па вя лі-

чы ла ся, у пры ват нас ці, за кошт кан так таў пер-

ша га ўзроў ню, яшчэ больш іх ста ла ў маі.

— Ця пер па на зі ран нях дзя цей кры ху 

больш — і кан так таў пер ша га ўзроў ню, і 

ка від-ста ноў чых па цы ен таў. На тэ ры то рыі 

аб слу гоў ван ня на шай па лі клі ні кі яны скла-

да юць 1,8 % ад агуль най коль кас ці дзя цей. 

Але гэ та не вя лі кая ліч ба, — ка жа Ве ра Па-

яр ко ва.

Боль шасць — у лёг кай 
і бес сімп том най фор мах

Ка ля 95 % ін фі цы ра ва ных дзя цей хва рэ-

юць у лёг кай і бес сімп том най фор мах. Ка лі 

ў іх і з'яў ля юц ца сімп то мы, то як у звы чай-

най рэ спі ра тор най ін фек цыі: не вя лі кі пад'-

ём тэм пе ра ту ры, адзін ка выя ка та раль ныя 

пра явы.

— Час та су стра ка ец ца бес сімп том нае ця-

чэн не — на працягу ўся го пе ры я ду на зі ран-

ня ў та кіх па цы ен таў ста ноў чыя тэс ты, але 

ня ма ні я кіх пра яў: ні тэм пе ра тур ных, ні ка та-

раль ных. Бы ва юць вы пад кі лёг ка га ця чэн ня 

ка ра на ві рус най ін фек цыі. Гэ та эпі за дыч ны 

пад' ём тэм пе ра ту ры — 37,2, вя ласць, сла-

басць, боль у гор ле. Ёсць та кія дзе ці, у якіх 

тэм пе ра ту ра пад ні ма ец ца да суб феб рыль-

най, па ру ша ец ца нюх, на зі ра юц ца лёг кія 

сімп то мы ін так сі ка цыі — га лаў ны боль, сла-

басць, лёг кі ка шаль, — рас каз вае ме дык.

Асаб лі вая ўва га пры ста ноў чым тэс це 

звяр та ец ца на дзя цей, якія зна хо дзяц ца на 

дыс пан сер ным улі ку з бран хі яль най астмай, 

цук ро вым дыя бе там.

— Іх, як пра ві ла, так са ма на зі ра ем до ма: 

ка лі не раз ві ва юц ца бран хіт і пнеў ма нія, яны 

не шпі та лі зу юц ца. Ка лі рап там ёсць яр кія 

пра явы каш лю і док тар па да зрае, што па-

чы на ец ца бран хіт, а ана ліз кры ві свед чыць, 

што да лу ча ец ца бак тэ ры яль ная ін фек цыя, 

пры зна ча ем ан ты бі ё тык, але зноў-та кі гэ та 

ля чэн не до ма. Шпі та лі зу ем, ка лі тэм пе ра-

ту ра па вы ша ец ца да 39-40 гра ду саў, аднак 

та кое бы вае вель мі рэд ка. Ні хто са шпі та-

лі за ва ных дзя цей не мае ні пнеў ма ніі, ні па-

трэ бы ў апа ра це ШВЛ і на зі ран ні рэ ані ма-

то ла гаў — дзя куй бо гу, гэ та не пра дзі ця чы 

ўзрост, — дзе ліц ца су раз моў ні ца.

Ча сам юныя па цы ен ты шпі та лі зу юц ца і 

па са цы яль ных па ка зан нях — та кое зда ра-

ец ца, ка лі рап там усе чле ны сям'і тра пі лі ў 

баль ні цу і дзі ця за ста ло ся ад но. Ня даў на ў 

17-га до вай школь ні цы абод ва баць кі апы-

ну лі ся ў ста цы я на ры, яе так са ма да вя ло ся 

шпі та лі за ваць, ня гле дзя чы на тое што ні я кіх 

пра яў хва ро бы дзяў чы на не ме ла.

Па на зі ран нях спе цы я ліс таў, баць кі 

больш піль на ста лі ста віц ца да зда роўя 

дзя цей і ста ран на пра вод зяць усе са ні тар-

на-гі гі е ніч ныя ме ра пры ем ствы. Пра мы ван не 

но са, па лас кан не гор ла, не ка жу чы ўжо пра 

час тае мыц цё рук, да зва ля юць не за пус каць 

на смарк ці ан гі ну і па збя гаць той жа ка ра-

на ві рус най ін фек цыі.

— Ле каў ад ка ра на ві ру са ня ма, на яго 

не дзей ні ча юць ан ты бі ё ты кі. Та му ля чэн не 

толь кі сімп та ма тыч нае. Гэ та да маш ні рэ жым, 

час тае цёп лае піц цё, пра ві лы рэ спі ра тор на га 

эты ке ту і са ні тар на-гі гі е ніч ныя ме ра пры ем-

ствы па элі мі на цыі ві ру са з верх ніх ды халь-

ных шля хоў. Усё гэ та вя дзе да вы зда раў лен-

ня, — тлу ма чыць Ве ра Па яр ко ва.

На дом вы яз джа юць 
на ват кар ды ё лаг 
і лор-урач

Для на зі ран ня за па цы ен та мі з ка ра-

на ві рус най ін фек цы яй з ся рэ дзі ны кра са-

ві ка ў па лі клі ні цы сфар мі ра ва ны вы яз ныя 

бры га ды, ку ды ўва хо дзяць урач-

пе ды ятр і ме ды цын ская сяст ра. 

Ка лі не аб ход ны ана ліз кры ві, у 

кан такт ную бры га ду ўклю ча ец ца 

фель чар-ла ба рант. Ка лі па тра бу-

ец ца агляд вуз ка га спе цы я ліс та — 

кар ды ё ла га, лор-ура ча, — та кія 

спе цы я ліс ты так са ма вы яз джа юць 

да па цы ен та.

— Ня даў на но ва на ро джа нае дзі-

ця, вы пі са нае з рад до ма, ста ла кан-

так там пер ша га ўзроў ню. Яму бы лі 

рэ ка мен да ва ны агляд кар ды ё ла га 

і кар дыя гра ма. Наш ме ды цын скі 

пер са нал зра біў усе не аб ход ныя 

пра цэ ду ры до ма. Праз не ка то ры 

час наш па цы ент быў зня ты з на-

зі ран ня.

«Мінск аў та транс» за бяс печ вае 

ме ды каў спе цы яль на аб ста ля ва-

ны мі аў та ма бі ля мі для вы ез даў. 

У дзень бры га да па спя вае на ве-

даць ад 10 да 30 па цы ен таў і нават 

больш. Ме ды кі вы кон ва юць ура чэб-

ны агляд, за бор маз коў, за паў ня-

юць ме ды цын скую да ку мен та цыю. 

У іх рас па ра джэн ні ёсць бес кан так-

та выя тэр мо мет ры і пуль сак сі мет ры 

для вы мя рэн ня ўзроў ню са ту ра цыі 

(на сы чэн ня кры ві кіс ла ро дам). Іс-

тот на па ска ра юць па ста ноў ку ды-

яг на зу і экс прэс-тэс ты на COVІD-19. 

Акра мя та го, што дзень кож на му 

па цы ен ту тэ ле фа нуе ўчаст ко вы пе ды ятр і 

ўдак лад няе стан.

— Я лі чу, што на шы дзяў ча ты ў бе лых 

кам бі не зо нах — ге роі. У ця пе раш ні час 

вы пра боў ва юц ца ўсе ча ла ве чыя якас ці. 

І з го на рам ска жу, што ад моў ад на шых 

мед ра бот ні каў мы не чу ем: трэ ба пра ца-

ваць больш — зна чыць, пра цу юць, трэ ба 

вый сці ў ня дзе лю — вы хо дзяць і едуць на 

ві зі ты, — рас каз вае на мес нік га лоў на га 

ўра ча.

Па лі клі ні ка не мае па трэ бы ў срод ках ін-

ды ві ду аль най ахо вы, але ўдзячна бацькам, 

якія аказалі спонсарскую дапамогу.

— Пры во зі лі мас кі, ад на ра зо выя кам бі-

не зо ны — прос та па кі да лі ка роб кі, на ват 

не па ве дам ля ю чы свае проз ві шчы. Мы 

вель мі ўдзяч ны гэ тым лю дзям. Ця пер у 

нас на ла джа ны за куп кі, ёсць за пас аку-

ля раў, шчыт коў, ма сак, кам бі не зо наў, дэз-

срод каў.

Па вод ле на зі ран няў ме ды каў, у 80 % 

вы пад каў за ра жэн не дзя цей ад бы ва ец ца 

ў сем' ях, дзе ін фі цы ру ец ца хтось ці з да рос-

лых, пры чым ста рэй ша га ўзросту — ба бу лі 

ці дзя ду лі, ка лі сем'і жы вуць па ка лен ня мі. 

Пас ля ка ні кул ста лі з'яў ляц ца вы пад кі ін-

фі цы ра ван ня ў шко лах. Але зноў жа, нось-

бі та мі і хво ры мі час цей за ўсё ста на ві лі ся 

да рос лыя — на стаў нік ці вы ха ва цель.

Да рэ чы, дзе ці, якія пе ра но сяць ка ра на-

ві рус ную ін фек цыю ці з'яў ля юц ца кан так-

та мі пер ша га ўзроў ню, вы зва ля юц ца ад 

вы пуск ных эк за ме наў. Пад час са міх іс пы-

таў шко лы вы кон ва юць рэ ка мен да цыі па 

дыс тан цы ра ван ні, са на пра цоў цы, на шэн ні 

ма сак.

Не ад чы ня юць дзве ры 
і ўспры ма юць агрэ сіў на

Усе баць кі атрым лі ва юць ад ме ды каў 

па тра ба ван не аб са ма іза ля цыі, але не ўсе 

іх вы кон ва юць. Ін фар ма цыя па сту пае і ў 

РУ УС, якое так са ма пра во дзіць пра вер кі. 

Не ка то рыя баць кі ка тэ га рыч на не жа да-

юць пус ка ць ме ды каў да до му і аб сле да-

вац ца.

— Лю дзі прос та не ад чы ня юць дзве ры 

кан такт най гру пе. Не ка то рыя агрэ сіў на 

ўспры ма юць ін фар ма цыю, што яны з'яў-

ля юц ца кан так та мі пер ша га ўзроў ню. Скла-

да на пра ца ваць з пад лет ка мі і іх баць ка мі. 

У шко ле кож нае дзі ця ін фар му юць, што 

на стаў нік за хва рэў і трэ ба зна хо дзіц ца ў 

са ма іза ля цыі. Не ка то рыя баць кі не га тыў-

на ста вяц ца да та кіх звес так. Тэ ле фа ну еш 

ім — абя ца юць быць до ма, пры яз джае бры-

га да — іх ня ма. Але мы вя дзём па ста ян ныя 

тэ ле фон ныя пе ра мо вы з та кі мі людзь мі — 

ча сам і не каль кі дзён па трэб на. У вы ні-

ку яны па га джа юц ца, про сяць пры ехаць і 

ўзяць маз кі. Пад лет кі так са ма час та іг на ру-

юць па тра ба ван ні — вы хо дзяць на ву лі цу. 

Але дзя ку ю чы і пра ва ахоў ні кам, і на шым 

тэ ле фа на ван ням пад да юц ца на ўга во ры і 

яны, — ка жа Ве ра Па яр ко ва.

На пры кан цы ме дык на гад вае пра пры-

шчэп кі. Яна ўпэў не на, што мно гія баць кі, 

якія ра ней ад маў ля лі ся ад вак цы на цыі, пе-

ра гле дзе лі сваё стаў лен не да гэ тай пра-

цэ ду ры ці зро бяць гэ та ў най блі жэй шыя 

ме ся цы.

— Тых дзя цей, хто пра віль на вак цы-

на ваў ся, вель мі ма ла ся род ін фі цы ра ва-

ных — у іх спра ца ваў іму ні тэт. Пла на выя 

пры шчэп кі ў па лі клі ні цы мы не ад мя ня лі. 

І дзе ці ад ну ля да го да ак тыў на пры шчап ля-

лі ся згод на са сва ім гра фі кам. І на ват тыя, 

хто ра ней ад маў ляў ся, ця пер ак тыў на па-

ча лі вак цы на вац ца — зра зу ме лі, што трэ ба 

трэ ні ра ваць імун ную сіс тэ му для су стрэ чы 

з ін фек цы яй з на ра джэн ня.

 Мо вай ліч баў
Па звест ках на 4 чэр ве ня ў Бе ла ру-

сі вы яў ле ны 45 981 вы па дак СОVІD-19. 

Па пра ві лі ся і вы пі са ны 21 162 па цы ен ты, 

253 ча ла ве кі з па чат ку рас паў сю джан ня 

ін фек цыі па мер лі. Пра ве дзе на 585 065 

тэс таў. За апош нія су ткі пры рост склаў 

865 но вых вы пад каў, вы пі са ны пры гэ тым 

991 па цы ент (дру гі дзень за пар коль касць 

вы пі са ных пе ра вы шае ліч бу но вых вы-

пад каў), пяць па цы ен таў вы ра та ваць не 

ўда ло ся.

«ДЗЯ КУЙ ЗА ВА ШУ ПРА ЦУ! 
ВЫ — ГЕ РОІ НА ЎСЕ ЧА СЫ!»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ме ды кі апош нім ча сам атрым лі ва юць шмат па дзяк.

Але на КРА ВЕЦ, фота аўтара.

Участ ко вы 
пе ды ятр 

Юлія ША ЛА МІЦ КАЯ 
і мед сяст ра 

Да р'я ГУТ КОЎ СКАЯ.


