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ГАЙМАРЫТ:

КАЛОЦЬ АБО НЕ КАЛОЦЬ
З

Фота Марыі БЕГУНКОВАЙ

ЦI МАЕ ЦАНУ
ВЫРАТАВАНАЕ ЖЫЦЦЁ ЧАЛАВЕКА?
2009 год несумненна ўвойдзе ў гiсторыю беларускай медыцыны
як год, калi беларуская транспланталогiя выйшла на новы якасны
i колькасны ўзровень свайго развiцця: усяго за гэты час беларускiмi медыкамi было здзейснена 100 трансплантацый ныркi — гэта
рэкорд, хоць першая трансплантацыя ныркi была зроблена на базе
4-й мiнскай клiнiчнай бальнiцы яшчэ ў 1970 годзе. Так бы мовiць,
«юбiлейная», сотая, трансплантацыя была выкананая лiтаральна
днямi. Да таго ж упершыню 8 трансплантацый ныркi было зроблена дзецям, з iх 4 перасадкi ад донараў-сваякоў.
— Адна з задач, якую мы ставiлi перад сабой, было засваенне
перасадкi ныркi ў комплексе з падстраўнiкавай залозай, — паведамiў
на сустрэчы з журналiстамi ў Нацыянальным прэс-цэнтры галоўны
спецыялiст Мiнiстэрства аховы
здароўя па нефралогii i ныркавазамяшчальнай тэрапii Алег КАЛАЧЫК. — Цукровы дыябет першага
тыпу прагрэсуе сёння ва ўсiм свеце.
I адзiным радыкальным метадам яго
лячэння з'яўляецца трансплантацыя
падстраўнiкавай залозы i ныркi. У
чэрвенi была зробленая першая такая аперацыя, i сёння, праз шэсць
месяцаў, мы можам сказаць, што
самы небяспечны перыяд пасля
трансплантацыi ўжо пераадолены.
Пацыентка поўнасцю аднавiлася
пасля аперацыi i абодва донарскiя
органы функцыянуюць нармальна.
Гэты год стаў адметны для нас яшчэ
i тым, што адна з нашых пацыентак з
донарскай ныркай нарадзiла дзiця. I
хоць гэта ўжо другi падобны выпадак
у нашай практыцы, аднак для таго,
каб нарадзiлася здаровае дзiця, пацыентку падчас цяжарнасцi "суправаджалi" спецыялiсты розных профiляў, паколькi пацыентка была яшчэ i
хворая на дыябет першага тыпу.
Намеснiк галоўнага ўрача 9-й
мiнскай клiнiчнай бальнiцы Алег
РУМО расказаў, што ў гэтым годзе
было здзейснена 25 трансплантацый печанi (у мiнулым годзе —
толькi 8), у тым лiку i пацыентам са

злаякаснымi пухлiнамi. Пры гэтым
агульная выжывальнасць пацыентаў складае 84 працэнты, што адпавядае лепшым сусветным паказчыкам. Без перабольшання ўнiкальнай
можна лiчыць трансплантацыю печанi падлетку, якi атруцiўся бледнай
паганкай. На яго шчасце ўсё склалася так, што тэрмiнова знайшоўся
патрэбны донарскi орган, дзякуючы
якому хлопец атрымаў шанц на выратаванне. Iншых шанцаў выжыць
у яго не было.
Шанц на выратаванне быў i ў
самага вядомага пацыента РНПЦ
"Кардыялогiя" — Мiхаiла Ларына.
У 2008 годзе хлопец стаў першым
у нашай краiне пацыентам з дыягназам дылатацыйная кардыямiяпатыя, якому былi iмплантаваныя
сардэчныя насосы з запраграмаванай частатой скарачэння. Больш
як год ён быў прыкаваны да апарата i мог перамяшчацца толькi ў
межах пакоя. А ў кастрычнiку гэтага года Мiхаiлу была зроблена
доўгачаканая трансплантацыя донарскага сэрца. Аднак ужо за сценамi стацыянара хлопец захварэў
на пнеўманiю i не змог супрацьстаяць бактэрыяльнай iнфекцыi —
некалькi дзён таму Мiша пайшоў з
жыцця. Для пацыентаў з донарскiм
органамi, якiя атрымлiваюць iмунасупрэсiўную тэрапiю, любая iнфекцыя — смяротна небяспечная.
I ўсё ж такi галоўнае дасягненне года заключаецца ў тым, што

трансплантацыя сэрца перастала
быць для беларусаў сенсацыяй. З
моманту першай перасадкi сэрца ў
лютым гэтага года, усяго было перасаджана 11 донарскiх сэрцаў.
— Сэрца — гэта той адзiны
орган, функцыю якога можа выконваць спецыяльная помпа, —
падзялiўся сваiмi меркаваннямi з
журналiс тамi галоўны кардыяхiрург Мiнiстэрства аховы здароўя Юрый АСТРОЎСКI. — Такая
апаратура пастаянна ўдасканальваецца, становiцца ўсё больш надзейнай, i яе выкарыстанне можа
стаць рэальнай альтэрнатывай
трансплантацыi. Ёсць прыклады,
калi людзi з сардэчнымi помпамi
жылi i 5, i 7 гадоў. Мяркую, што
ў найблiжэйшай будучынi мы таксама будзем актыўна пераходзiць
на гэтыя тэхналогii, тым больш
што з наладжваннем масавай вытворчасцi апараты будуць таннець.
Асаблiва актуальна такая альтэрнатыва для нашых пацыентаў, якiя
знаходзяцца ў лiсце чакання, але
мы не можам падабраць iм донарскi орган.
Юрый Аст роўскi пры знаўся,
што яго непакояць нявырашаныя
праблемы, якiя датычацца суправаджэння пацыентаў з донарскiмi органамi пасля выпiскi са стацыянару:" Напэўна, павiнна быць нейкае
навуковае суправаджэнне, якое б
дапамагло максiмальна падоўжыць
жыццё людзей з донарскiмi органамi i палепшыць яго якасць".
У найблiжэйшы час беларускiя
медыкi нацэленыя на трансплантацыю лёгкага i комплексу "сэрца-лёгкае", на трансплантацыю
фрагментаў печанi, кiшэчнiка i правядзенне трансплантацый дзецям
ва ўзросце да 15 гадоў.
— Разважаючы аб высокiх тэхналогiях у медыцыне, многiя звяр-

таюць увагу на iх эканамiчную мэтазгоднасць. Хачу ўсiх запэўнiць,
што нягледзячы на ўсю дарагавiзну транспланталогii, яна з'яўляецца
эканамiчна эфектыўным вiдам дапамогi. Давайце разам падлiчым,
колькi каштуе сям'i страта кармiльца? — заклiкаў журналiстаў галоўны трансплантолаг Мiнiстэрства
аховы здароўя Анатоль УС. —
Давайце паспрабуем падлiчыць,
колькi каштуе дзяржаве шматгадовае ўтрыманне iнвалiда? Колькi
каштуе чалавеку страта надзеi? I
ўвогуле, цi мае цану выратаванае
жыццё чалавека?
Паводле слоў спецыялiстаў, той
жа гемадыялiз каштуе дзяржаве намнога даражэй, чым перасадка ныркi, да таго ж хворыя, якiя знаходзяцца на гемадыялiзе, да канца жыцця
прыкаваныя да апарата. Зараз на
гемадыялiзе ў Беларусi знаходзяцца
каля 2 тысяч чалавек. I лячэнне хранiчнага гепатыту з перыядычнымi
абвастрэннямi i трансфармацыяй у
цыроз печанi абыходзiцца даражэй,
чым трансплантацыя печанi гэтаму
ж пацыенту. У роўнай ступенi гэта
датычыцца трансплантацыi коснага мозгу ў хворых са злаякаснымi
новаўтварэннямi, трансплантацыi
сэрца, падстраўнiкавай залозы,
лёгкiх i iншых органаў. У якасцi
прыкладу паспяховасцi транспланталогii спецыялiсты прывялi жыццё
49-гадовага мужчыны, якому ў 24
гады была зроблена трансплантацыя сэрца. Аднак донарскае сэрца не перашкодзiла яму ў мiнулым
годзе ўзяць удзел у спаборнiцтвах
па вялiкiм трыятлоне, якi ўключае
плаванне, веласiпед i марафон. Ён
прайшоў дыстанцыю за 15 гадзiн
30 хвiлiн. Сусветны рэкорд у гэтым
вiдзе спорту толькi на тры гадзiны
меншы....
Надзея НIКАЛАЕВА.

НАГУ ЗВЯЛО: ХУТКАЯ ДАПАМОГА
На жаль, многiм людзям вядомае непрыемнае адчуванне сутаргаў у iкраножных мышцах. Звычайна ў такiх выпадках кажуць: "Нагу
звяло". Часцей за ўсё выклiкаюць
сутаргi плоскаступнёвасць, варыкознае расшырэнне венаў, недахоп
кальцыю ў арганiзме. Што ж рабiць,
калi ногi зводзiць?
Часта гэта адбываецца ў сне.
Калi вы прачнулiся ад рэзкага болю, павольна ўстаньце, пажадана
на халаднаватую падлогу. Праз некалькi секундаў цыркуляцыя крывi,
а адпаведна i адчувальнасць ног
адновяцца. Можаце злёгку ўшчыкнуць нагу, затым памасiруйце ступнi i iкры пагладжвальнымi рухамi
ў кiрунку ад кончыкаў пальцаў да
пяткi, ад пяткi ўздоўж iкраножнай
мышцы — да каленяў.
Вечарам зняць напружанне ў

нагах дапамогуць простыя практыкаваннi.
 Седзячы на крэсле, падымiце ногi i рабiце кругавыя ру хi
ступнямi.
 Сагнiце пальцы ног унiз, а затым рэзка разагнiце iх уверх. Iнтэнсiўна паварушыце пальцамi.
 Патапчыцеся на ўнутраных i
знешнiх баках ступняў прыкладна
2—3 хвiлiны.
 Зрабiце дзесяць павольных
крокаў на месцы, плаўна выцягваючы ступнi пальцамi ўнiз.
I СПIНА НЕ ЗАБАЛIЦЬ
Перад святамi кожная гаспадыня
абавязкова прыводзiць у парадак
сваю кватэру. Яшчэ б! Да сустрэчы Новага года ў доме ўсё павiнна
ззяць! Вынiкам такога працоўнага
дэсанта могуць стаць болi ў спiне.

Каб гэтага не адбылося, дастаткова захоўваць простыя правiлы:
мыць падлогу лепш на карачках, а
не нахiлiўшыся. Улiчыце: нагрузка
на паяснiчны аддзел пазваночнiка
ўзрастае ў 20 разоў пры згiнаннi
паяснiцы. Таму, калi вы рухаецеся,
нахiлiўшыся i трымаючы ў руках
мокрую анучу вагой 1 кг, на паяснiчны аддзел пазваночнiка падае
нагрузка 20 кг!
Пры рабоце з пыласосам выкарыстоўвайце доўгую трубку, каб не
нагiнацца.
Выцiраючы пыл пад мэбляй i
ў iншых цяжкадаступных месцах,
станавiцеся на каленi.
ЗАРАДКА ДЛЯ ОФIСА
Часам на працы вы адчуваеце,
што стамiлiся, не можаце засяродзiцца, адцягваецеся па дробязях.

Каб хутка прывесцi сябе ў форму,
выканайце некалькi элементарных
практыкаванняў, прычым не ўстаючы з крэсла.
 Счапiце рукi на грудзях, моцна сцiснуўшы iх. Седзячы, паварочвайцеся на крэсле ў розныя бакi,
дакранаючыся пальцамi да спiнкi
крэсла.
 Затым абхапiце каленi счэпленымi рукамi, нахiляйцеся наперад i ў бакi. Выпрамiцеся, глыбока
ўздыхнiце i паўтарыце практыкаванне.
 Трымаючыся рукамi за сядзенне крэсла, нахiлiце галаву да
аднаго пляча. Падымiце галаву, затым нахiлiце яе да другога пляча.
Трымаючыся рукой за супрацьлеглае плячо, падымiце ўверх галаву i
паварочвайце яе ў розныя бакi.
Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

НА ДЫ ХО ДАМ ха ла доў самы страшны варыянт, але ме- падагрэць i пералiць у мiсачку;
усе мы раптам як па ка- навiта такiм аргументам урачы дыхаць выпарэннямi прыкладна
мандзе пачынаем кашляць, звычайна палохаюць пацыентаў, 15 хвiлiн).
чхаць i шморгаць носам. Адным якiя лянуюцца пачаць лячэнне.
У цяж кiх вы пад ках док тар
з самых непрыемных наступКаб не даводзiць справу да хi- можа рэкамендаваць пункцыю
стваў такога бесперапынна- рургiчнай аперацыi, з гаймары- (пра кол) гай ма ра вай па зу хi.
доўгага шморгання можа стаць там трэба змагацца з першых жа Праводзiцца яна ў амбулаторгаймарыт. Каварства апошняга дзён яго з'яўлення.
ных умовах i займае няшмат чаў тым, што ён можа праявiць
Курс лячэння пры гаймары- су. Пазуху праколваюць у самым
сябе праз некалькi дзён, а то i це накiраваны на тое, каб зняць тонкiм месцы i прамываюць антыдняў пасля знiкнення вост- ацёк з праходаў пазух i такiм чы- тысептыкам. З дапамогай гэтай
рых сiмптомаў прастуднага за- нам даць магчымасць натураль- манiпуляцыi не толькi ачышчаюць
хворвання.
наму выхаду слiзi. Для гэтага пазухi ад гною, але i ўводзяць у iх
З гаймарытам чалавецтва зна- выкарыс тоўваюцца сасудазву- лекi, якiя спыняць запаленне.
ёмае даўно: яшчэ ў ХVII стагоддзi жальныя, супрацьзапаленчыя i
Не трэ ба ча каць, што ўсё
ўрач Гаймар упершыпройдзе само сабой,
ню апiсаў прыкметы
i выпрабоўваць свой
гэтай хваробы. Гайар га нiзм на тры ва Закапваць нос трэба седзячы або лежачы на спiне,
марыт — адзiн з вiдаў
ласць. Ка лi док тар
крыху закiнуўшы галаву назад i павярнуўшы яе ў той бок,
сiнусiту (запалення капры значыў, ад маўз якога закапваюць кроплi. У такiм становiшчы лякарства
лянасавых пазух). Уяляцца ад праколу не
трапiць у сярэднi насавы ход, што садзейнiчае лепшаму
вiце сабе нос у выглявар та. Пры за ме не
адтоку змесцiва з гаймаравай пазухi. Пры невыкананнi
дзе калiдора, па баках
пунк цыi ля чэн нем
гэтага простага правiла кроплi адразу патрапяць у наяко га раз ме шча ныя
ан ты бi ё ты ка мi ўзнiсаглотку, лячэнне звядзецца да нуля.
«пакоi»-пазухi. Бывае,
кае верагоднасць пе Пры смарканнi кожную палавiну носа варта ачышто ў гэтых «пакоях»
раходу гаймарыту ў
шчаць асобна, закрываючы другую ноздру, каб слiзь нi
неабходна прыбрацца,
хранiчную форму. У
ў якiм выпадку не трапiла з носа ў слыхавую трубу або
але «дзверы» (адтулiгэтым выпадку ўвесь
сярэдняе вуха.
ны, праз якiя пазу хi
за па лен чы пра цэс
злучаюцца з унутранай прасто- супрацьалергiчныя прэпараты ў можа iнкапсулявацца (сабрацрай носа) зачыненыя з-за ацёку спалучэннi з народнымi метада- ца ў капсулу). Знешне быццам
слiзiстай. У вынiку парушаецца мi. Антыбiётыкi, як правiла, пры- бы нiчога, але пры наступным
натуральны працэс ачышчэння значаюцца, калi гаймарыт перай- запаленнi ўсё паўторыцца зноў.
пазух, у iх пачынаюць размна- шоў у гнойную стадыю.
Проста таму, што там ляжыць кажацца мiкробы, што прыводзiць
Доб ра да па ма га юць хат нiя мяк гною — мiна запаволенага
да запалення.
фiзiяпрацэдуры. З «бабулiных» дзеяння.
Востры гаймарыт нярэдка раз- спосабаў асаблiвай папулярнасХiрургiчнае ўмяшанне хутчэй
вiваецца як ускладненне востра- цю карыстаецца прыкладанне да за ўсё не спатрэбiцца, калi звярга рынiту (насмарку), пасля пе- абодвух бакоў носа гарачых яек, нуцца да ўрача пры першых жа
ранесеных грыпу, шкарлятыны звараных укрутую. Можна выка- сiмптомах гаймарыту. Часта для
i iншых iнфекцыйных хваробаў, рыстоўваць бульбу «ў мундзiры» таго, каб перамагчы хваробу, паа таксама ў вынiку карыесу зу- або мяшочкi з буйной соллю, ра- трабуюцца прамываннi носа i мебоў (асаблiва калi пашкоджаныя загрэтай на патэльнi. Гэтыя пра- дыкаментознае лячэнне!
верхнiя зубы). У дзяцей частая цэдуры лепш за ўсё рабiць на ноч
Каб папярэдзiць гаймарыт, сапрычына гаймарыту — адэноiды, i трымаць «кампрэс» да поўнага чыце за станам свайго носа i роякiя парушаюць працэс насавога астывання. Праўда, цеплавыя та: своечасова лячыце карыёзныя
дыхання i з'яўляюцца пастаяннай працэдуры прыносяць карысць зубы (зуб з «дуплом» — спрыялькрынiцай iнфекцыi. Фак тарам- толькi ў першыя днi з моманту ны асяродак для хваробатворных
правакатарам можа стаць пера- захворвання. Калi паляпшэння бактэрый), не дапускайце развiцахаладжэнне на фоне знiжэння ня ма, да лей шае пра гра ван не ця запаленчых працэсаў у роце
iмунiтэту арганiзма.
можа нашкодзiць. Пры гнойным (напрыклад, парадантыту). Нос
Сiмптомы вострага гаймары- гаймарыце нос грэць нельга нi ў таксама павiнен быць здаровы —
ту: агульная слабасць, моцна за- якiм разе! Пры награваннi гной- гэта ж «уваходныя вароты» для
кладзены нос, адчуванне цiску ная вадкасць, якая сабралася ў любой iнфекцыi, якая перадаецца
i напружання ў вобласцi вачэй, пазу хах, расшыраецца, i куды паветрана-кропельным шляхам.
шчок, верхняй скiвiцы, болi ў воб- яна ў выпадку чаго «рване» — Таму перад выхадам на вулiцу ў
ласцi пазух, галаўныя болi, якiя невядома.
халодную пару года рэкамендуецўзмацняюцца пры кашлi i чханнi,
Карысна рабiць прамываннi ца змазваць ноздры якiм-небудзь
а таксама пры нахiле галавы. У насаглоткi салявым рас творам супрацьмiкробным сродкам (аксавострай стадыi тэмпература цела (1 ч. лыжка солi, 1 ч. лыжка со- лiнавая мазь, ментолавы алей).
павышаецца i з'яўляюцца гной- ды i некалькi кропляў ёду на 1 шк. Гэта простая працэдура засценыя выдзяленнi з носа.
цёплай гатаванай вады) альбо iн- ражэ вас не толькi ад насмарку i
Гаймарыт можа стаць прычы- галяцыi з траў (надзёрты корань гаймарыту, але i ад грыпу.
най менiнгiту — запалення маз- пятрушкi залiць 0,5 л кiпеню i
Падрыхтавала
гавой абалонкi. Гэта, безумоўна, настойваць гадзiну; працадзiць,
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Да ведама!

ВУЧОНЫЯ РАСПРАЦАВАЛI ЛIНЗЫ
ДЛЯ ДЫЯБЕТЫКАЎ
Канадскiя вучоныя з унiверсiтэта Заходняга Антарыа распрацавалi лiнзы, прызначаныя для дыябетыкаў, паведамляюць iнфармагенцтвы.
Гэтыя лiнзы, вырабленыя з гiдрагелю, мяняюць
колер, калi ўзровень глюкозы ў крывi чалавека, якi
iх носiць, павышаецца або панiжаецца. Такiм чынам,
яны дазваляюць пазбавiць людзей, хворых на дыябет,
ад неабходнасцi некалькi разоў на дзень праводзiць
аналiз крывi на цукар.
Сакрэт гэтых кантактных лiнзаў заключаецца ў
тым, што яны ўтрымлiваюць наначасцiцы, якiя рэагуюць з малекуламi глюкозы, што маюцца ў слязах. У
вынiку хiмiчнай рэакцыi лiнзы набываюць афарбоўку,

«БЯС КРОЎ НАЯ ХI РУР ГIЯ»
Паводле звестак Сусветнай арганiзацыi аховы
здароўя, прыкладна 2/3 жыхароў нашай планеты
церпяць ад захворванняў пазваночнiка i апорнарухальнага апарата. Прычым колькасць людзей, у
якiх ёсць праблемы з пазваночнiкам, павялiчваецца
з кожным годам, чаму спрыяе наш маларухомы лад
жыцця i адсутнасць рэгулярных фiзiчных нагрузак.
Камп'ютарызацыя вытворчасцi i навучання таксама здароўя нам не дадае, паколькi павялiчвае статычную нагрузку на арганiзм. Павялiчвае нагрузку
на пазваночнiк i залiшняя вага. Пры дыстрафiчных
захворваннях пазваночнiка змяняецца форма пазванкоў i мiжпазванковых дыскаў, утвараюцца грыжы дыска, сцiскаюцца спiннамазгавыя карэньчыкi i
нервы, усё гэта суправаджаецца змяненнем постацi,
моцным болем, прастрэламi, у хворага змяняецца
паходка, з'яўляецца стомленасць, парушаецца дзейнасць унутраных органаў (сэрца, лёгкiх, страўнiкавакiшачнага тракта i г.д.)... Напрыклад, астэахандроз
можа праяўляць сябе не толькi болем у шыi, але i
правакаваць галавакружэннi, галаўны боль, частыя
прастудныя захворваннi, бранхiты, павышэнне цi
панiжэнне артэрыяльнага цiску, неўрозы, хранiчную
стомленасць i многiя iншыя непрыемныя сiмптомы.
Часта ў хворага балiць сэрца, яго абследуюць, але
не знаходзяць нiякай паталогii. Тым часам сапраўдная прычына болi ў сэрцы крыецца ў праблемах з
пазваночнiкам. I звяртацца трэба не да кардыёлага,
а да мануальнага тэрапеўта.
Мiж iншым, стаўленне да мануальнай тэрапii
і сёння не зусiм адназначнае. Нават не ўсе медыкi разумеюць, што такое мануальная тэрапiя.
Хтосьцi асацыюе яе ледзьве не з шарлатанствам.
Ёсць меркаванне, што мануальная тэрапiя — цяжка
прагназуемы i нават небяспечны метад лячэння.
Аднак Сусветная арганiзацыя аховы здароўя мануальную тэрапiю прызнае. З народнай медыцыны
СААЗ прызнае таксама фiтатэрапiю (лячэнне травамi) i акупунктуру (iголкаўколванне).

У Беларусi вырашальнай для афiцыйнага пры- лiся ў старажытныя часы, паколькi заўсёды былi
знання мануальнай тэрапii стала Пастанова Мi- людзi, якiя не валодалi спецыяльнай медыцынскай
нiстэрства аховы здароўя ад 7 сакавiка 2008 года адукацыяй i, тым не менш, умелi «ўпраўляць суста№ 48, згодна з якой, у наменклатуру пасад служа- вы». У царскай армii, напрыклад, была прадуглечых з вышэйшай i сярэдняй медыцынскай i фар- джана пасада кастаправа. Увогуле на прасторах
мацэўтычнай адукацыяй была ўнесена новая спе- Расiйскай iмперыi дасягненнi афiцыйнай медыцыцыяльнасць «урач-мануальны тэрапеўт». Да таго ны распаўсюджвалiся надзвычай марудна i былi
ж i ў Мiнiстэрстве аховы здароўя з'явiлася пасада маладаступныя для большасцi яе насельнiцтва,
галоўнага пазаштатнага спецыялiста па мануаль- таму так званыя народныя лекары шырока карыснай тэрапii. А нядаўна ў сценах БелМАПА прайшла талiся кастапраўнымi прыёмамi.
першая рэспублiканская
У другой палове ХIХ
Падставы для звароту
на ву ко ва-прак тыч ная
стагоддзя ў Англii i ЗША
канферэнцыя па мануадбыўся падзел на дзве
да мануальнага тэрапеўта:
альнай тэрапii.
— галаўны боль, галавакружэнне i звон у школы, якiя зай ма лi ся
Дырэк тар Рэспуб- вушах, «мушкi» перад вачамi;
ля чэн нем за хвор ван няў
лiканскага навукова— боль у шыi, памiж лапаткамi, у грудным па зва ноч нi ка ма нi пуляпрак тыч на га цэнт ра аддзеле, паяснiцы;
цыямi з дапамогай рук.
не ўра ло гii i ней ра хi— боль у адным цi некалькiх суставах (локце- Пер шая з iх атры ма ла
рургii Сяргей ЛIХАЧОЎ вых, плечавых, каленных i тазасцегневых);
назву «астэапатыя». Друзвярнуўся да прысутных
— дыфскамфорт, падобны на сардэчны боль; гая — «хiрапрактыка». Хii папрасiў устаць са сварапрактыкi вылучалiся выСупрацьпаказаннi
iх месцаў тых урачоў,
сокай хуткасцю выканання
для мануальнай тэрапii:
якiя працуюць менавiта
манiпуляцый, грубай кан— анкалагiчныя захворваннi;
мануальнымi тэрапеўтатактнай, у тым лiку удар— «свежыя» траўмы i аперацыi на пазваночнiку; най, тэхнiкай i... вялiкай
мi. Такiх набралася хiба
— вострыя iнфекцыйныя захворваннi;
крыху больш за дзясяколькасцю ўскладненняў
— iнсульты.
так. «А ця пер мож на
ад такога лячэння. Часта
папрасiць устаць манугэту методыку называюць
альных тэрапеўтаў, якiя працуюць у дзяржаўных методыкай кароткiх рычагоў. Астэапаты, наадваустановах аховы здароўя?» — канкрэтызаваў рот, уздзейнiчалi на пазваночнiк апасродкавана,
сваю просьбу Сяргей Лiхачоў. Стаяць засталiся праз канечнасцi пацыентаў, шырока карысталiся
толькi лiчаныя людзi... «Гэта сведчанне таго, што ведамi афiцыйнай медыцыны i дасягнулi значных
яшчэ нямногiя галоўныя ўрачы дзяржаўных меды- поспехаў у дыягностыцы. У сярэдзiне 50-х гадоў
цынскiх устаноў разумеюць значнасць мануальнай у Еўропе пачала стварацца новая школа, якая
тэрапii i выдзелiлi адпаведныя стаўкi», — рэзюма- атрымала назву «мануальная тэрапiя». У 1962
годзе была арганiзавана Мiжнародная федэрацыя
ваў кiраўнiк РНПЦ неўралогii i нейрахiрургii.
Галоўны спецыялiст Мiнiстэрства аховы зда- мануальнай медыцыны, якая паставiла перад сароўя па мануальнай тэрапii Вiталь ЗАБАРОЎСКI бой задачу ачысцiць тэхнiку мануальнай тэрапii ад
ўпэўнены, што асновы мануальнай тэрапii нарадзi- тэорыi хiрапрактыкi i ацанiць эфектыўнасць тых цi

адрозную ад пачатковай, iнфармуючы носьбiта аб
утрыманнi цукру ў крывi.
Плануецца, што распрацоўкi падобнага роду з
вы ка ры стан нем шмат функ цы я наль ных на на кампазiтаў будуць працягнутыя. Яны могуць знайсцi
мноства iншых, не менш карысных прымяненняў
не толь кi ў меды цы не. Напрык лад, пры вы ра бе
ўпаковачнай плёнкi, якая будзе здольная ахоўваць
прадукты ад шкоднага ўздзеяння навакольнага асяроддзя, прадухiляючы тым самым псаванне ежы,
а таксама вымяраць ступень заражэння прадукту
патагеннымi бактэрыямi, iнфармуючы пакупнiка
аб якасцi гэтай прадукцыi.

...усе працэдуры мануальнай тэрапii
строга камфортныя i бяспечныя

iншых i мануальных прыёмаў.
Дзякуючы сваёй высокай эканамiчнай эфектыўнасцi метад мануальнай тэрапii стаў у заходнiх краiнах прыярытэтным пры лячэннi вертэбрагеннай паталогii, у той час як медыкаментознае
i фiзiятэрапеўтычнае лячэнне з'яўляюцца дадатковымi. Да таго ж у вынiку прымянення метадаў
мануальнай тэрапii дасягаецца больш трывалы
эфект, што таксама змяншае выдаткi на лячэнне
i рэабiлiтацыю хворых.
Сёння за тэрмiнам «мануальная тэрапiя» хаваецца сiстэма ручных прыёмаў, скiраваных на
карэкцыю i лiквiдацыю паталагiчных праяў, выклiканых змяненнямi ў пазваночнiку, суставах,
мышачным i звязачным апаратах (у перакладзе з
лацiнскай мовы — лячэнне рукамi). Невыпадкова
мануальную тэрапiю параўноўваюць з бяскроўнай
хiрургiяй. Прычым мануальная тэрапiя лечыць захворванне радыкальна, а не сiмптаматычна. I яна
ў тысячу разоў больш бяспечная за фармакалагiчнае лячэнне. Лiчыцца, што мануальная тэрапiя
яшчэ далёка не вычарпала свае рэзервы, i, дзякуючы распрацоўцы ўсё новых i новых, перш за ўсё
ашчадных методык, пералiк супрацьпаказанняў
да прымянення метадаў мануальнай тэрапii пастаянна скарачаецца. Як жартуюць мануальныя
тэрапеўты, у мануальнай тэрапii можа быць толькi
адно супрацьпаказанне — гэта дрэнная тэхнiка
мануальнага тэрапеўта. Усе працэдуры мануальнай тэрапii строга камфортныя i бяспечныя. А калi
хворы кажа, што яму было балюча, значыць, урач
трапiўся недастаткова кампетэнтны. Мiж iншым,
нiхто не збiраецца аспрэчваць той факт, што частка негатыву дасталася мануальнай тэрапii з боку
неўролагаў абсалютна справядлiва: былi часы,
калi мануальнай тэрапiяй займалiся, хто як мог i
ўмеў, прычым нярэдка такiя «спецыялiсты» бралiся за лячэнне хворых з супрацьпаказаннямi да
прымянення метадаў мануальнай тэрапii.

— Вопыт прымянення мануальнай тэрапii, а
таксама практыка падрыхтоўкi ўрачоў паказалi,
што найбольш мэтазгодна навучаць метадам мануальнай тэрапii ўрачоў-клiнiцыстаў, пераважна
неўролагаў i артапедаў-траўматалогаў, якiя ведаюць асаблiвасцi захворванняў пазваночнiка i
перыферычнай нервовай сiстэмы, што дазваляе
iм квалiфiкавана вызначаць паказаннi i супрацьпаказаннi да прымянення метаду, вырашаць пытаннi
неабходнасцi прызначэння комплекснага лячэння i
ацэньваць яго эфектыўнасць , — падзялiўся сваiмi
меркаваннямi Вiталь Забароўскi. — Нашы разлiкi
паказваюць, што для эфектыўнага паляпшэння
дапамогi пацыентам з захворваннямi апорна-рухальнага апарату i звязанай з гэтым вiсцэральнай,
цэрэбральнай i спiннамазгавой паталогii патрабуецца да 600 мануальных тэрапеўтаў — з разлiку 1
спецыялiст на 15 тысяч насельнiцтва.
Пакуль што ў краiне толькi 200 урачоў у розныя
гады прайшлi перападрыхтоўку на спецыяльных
курсах. Прапаноў па мануальнай тэрапii — шмат,
аднак спецыялiстаў, якiя б мелi багатую практыку i спецыяльную падрыхтоўку — толькi адзiнкi.
Таму зусiм нядзiўна, што ў прафесарскi лячэбнакансультацыйны цэнтр пры БелМАПА чарга да
мануальных тэрапеўтаў расцягнулася на некалькi
гадоў наперад.
Галоўны пазаштатны мануальны тэрапеўт марыць пра стварэнне на базе РНПЦ неўралогii i
нейрахiрургii Рэспублiканскага цэнтра мануальнай тэрапii са стацыянарам на 30—40 ложкаў i
кансультацыйна-полiклiнiчным аддзяленнем на
50—80 наведванняў штодня. З аднаго боку, цэнтр
займаўся б навуковым абгрунтаваннем мануальнай тэрапii, абагульненнем вопыту i вывучэннем
патрэбаў у дапамозе мануальных тэрапеўтаў, а з
iншага — рашаў бы практычныя задачы i дапамагаў хворым людзям...
Надзея НIКАЛАЕВА.

Пакуль закупленая вакцына
праходзiць рэгiстрацыю ў лабараторыi РНПЦ эпiдэмiялогii i мiкрабiялогii, паведамiла БЕЛТА галоўны эпiдэмiёлаг Мiнздрава Iна
Карабан.
Паводле яе слоў, усяго закуплена 1 млн доз вакцыны. "Прышчэпленыя будуць 500 тыс. чалавек, бо вакцына ўводзiцца два
разы. Гэта будуць медыцынскiя
спецыялiсты, а таксама работнiкi,
якiя забяспечваюць бесперапыннае функцыянаванне жыццёва
важных сiс тэм, — супрацоўнiкi
МНС, ЖКГ, транспартнай службы i г.д.", — сказала галоўны эпiдэмiёлаг.
Прышчэплiваць супраць вiруса
пандэмiчнага грыпу будуць жывой монавалентнай вакцынай расiйскай вытворчасцi "Iнфлювiр".
Акрамя таго, прадпрыемства
"Белфармацыя" мае намер закупiць дадатковую колькасць доз
вакцыны супраць вiруса грыпу А/
H1N1. Прышчапiцца ёю беларусы
змогуць за асабiстыя сродкi.

Сiла слова

«НА ЎСЁ
ДОБРАЕ
I ЗДАРОВАЕ...»
Таму перад родамi жанчыны i самi сабе шапталi замовы, i прасiлi ў
спагадлiвых знахароў, каб тыя рабiлi
гэта для iх, асцерагалiся розных хваробаў, баялiся завiдушчых вачэй, нават павеву халоднага сiвернага ветру,
якi таксама мог прынесцi вяскоўкам
вялiкую шкоду. "Госпадзi Божа, благаславi, Мацер Божая, таксама дапамажы. Iсус Хрыстос, ангелы-хранiцелi, спасiцелi, памажыце рабе Божай
(iмя). Царскiя вароты, растварыцеся,
замкi — разамкнiцеся, косцi — расшырцеся, пускайце дзiця на белы
свет гуляцi i здароваму i шчаслiваму
пражывацi. Госпадзi, памiлуй. Госпадзi, памiлуй. Госпадзi, памiлуй. (Як
пачнуцца схваткi, то прачытаць тры
разы запар)". ("Малiтва жанчынам
перад родамi", в. Чухава); "Госпадзi,
айцец наш, Мацер Божая, Iсус-хранiцель, i ўсе ангелы. Памагiце мне, рабе Божай Вользе. Нябесныя вароты,
расчынiцеся, замкi — разамкнiцеся,
косцi расшырцеся, дзiця маё прапусцiце. Хай народзiцца з румяным
лiцом, рыжым валаском, шчырым
сэрцам, белым цельцам. Госпадзi,
памiлуй, Госпадзi, памiлуй, Госпадзi,
памiлуй. Амiнь. Амiнь. Амiнь. (Як пачнуцца схваткi, то неабходна над парадзiхай прачытаць тры разы)". ("Перад
радзiнамi", в. Дабраслаўка); "Iшоў Iсус
Хрыстос, цераз Iарданскi мост. Насустрач Божая Мацi Марыя. Божая Мацi
Марыя, бяры залатыя ключы, замкi
адмыкай, ад рабы Божай (iмя) плод
прынiмай. Амiнь. Амiнь. Амiнь." ("Перад родамi", в. Пагост-Загародскi);
"Святая Мацi Марыя, хадзi да рабы
Божай (iмя) найхутчэй. Святая Мацi
iшла, тры свячы нясла, тры нажы таксама. Свячамi распiсала, нажамi разразала, царскiя вароты адкрывала, да
рабы божай (iмя) ход давала i дзiця яе
вынiмала. Амiнь. Амiнь. Амiнь." ("Замова на роды", в. Клятная); "Прасвятая Багародзiца, на прастоле стаяла,
Госпада Бога прасiла, усiх святых памiнала. Усе святыя, божыя ўгоднiчкi, скорыя памочнiчкi, дапамажыце
ў скорам разрашэнii зары-заранiцы.
Вас на небе тры сястрыцы: адна вячэрняя, другая — паўночная, трэцяя
— ранiшняя. Будзьце вы мне шчырымi памочнiчкамi. Амiнь." ("Для родаў"
в. Мокрая Дубрава).
Былi замовы, якiя выкарыстоўвалiся для аблягчэння родаў, для таго,
каб парадзiха магла ўстаць i хадзiць
ужо на наступны дзень, бо рэальнасць жыцця патрабавала менавiта
гэтага — разлежвацца, адпачываць
не было асаблiва калi. Справа i праца не чакалi. Не рэдкiм выключэннем
было i тое, што немаўля маладая матуля вымушана была браць з сабою
i на поле, i на луг, дзе вешала калыску ў цяньку, а сама вымушана была
шчыраваць на роўнi з iншымi, каб не
закiнуць гаспадарчую справу, каб не
плесцiся ў канцы, за астатнiмi. Таму
i шапталi парадзiхi замовы на лёгкiя
роды, на тое, каб не здарылася нiякiх
ускладненняў. "На гары стаiць цэрква.
У гэтай цэрковi сорак папоў, i сорак
дзякоў, i сам Гасподзь стаiць, кнiгу
"Евангелле " чытае i хрысцiць сваiм
храстом. Царскiя дзверы адчыняець, i
к рабе Божай (iмя) прыступаець, i сваёй святой рукой яе храсткi расхiнаець,
з чрэва яе младзенца асвабаждаець.
Сам Гасподзь явiўся на помашч i з
яе чрэва младзенец асвабадзiўся. Ва
векi вякоў. Амiнь. Амiнь. Амiнь" ("К
лёгкiм радзiнам", в. Чухава).
Былi i больш канкрэтныя вуснапаэтычныя творы, якiя адрасавалiся, напрыклад, на захаванне сына,
калi ён нарадзiўся ў гаспадароў.
"Ангелы, прыступiце да яго сахранення. Крыламi сваiмi моцнымi
адганiце ўрагоў, лiхадзееў. Агнём,
мячом пагубiце, маё дзiцяня сахранiце. Амiнь. Амiнь. Амiнь" ("Замова на аберажэнне малога сына",
в.Лiпнiкi). Старалiся перасцерагчы
i засцерагчы парадзiху ад усялякiх
узрушэнняў i нават — ад выпадковага падзення. Хоць, вядома ж, гэта было зрабiць надзвычай цяжка.
"Прашу госпада Бога. Iшоў Адам
цераз мост, цераз чыстае поле, цераз жоўтыя пяскi. Прыйшоў Адам
закрываць варота, варота закрываць, залатым штыком падпiраць.
Што завялося, дык стань на тым
месцы, як цар Давiд на крэсле да
свайго часу. Гасподзь з помаччу i
я са сваiм духам. Амiнь" ("Ад удару цяжарных", в. Чухава). Сустракалiся замовы, якiя мелi агульныя
назвы i, безумоўна, агульнае прызначэнне — для таго, каб увогуле
засцерагчы здароўе жанчын. "Госпадзi, як на моры, на акiяне стаiць
царква, а ў той царкве Божая мацi
абедню служыць. Як Божая Мацi
царскiя вароты закрывае, закрый
плод i рабе Божай (iмя) да пары,
да ўрэменi, да паслушнага часу.
Амiнь" ("Для жанчын", в. Ботава).
(Працяг будзе.)
Аляксей НЕНАДАВЕЦ.

