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ТЭЛЕФАНУЙЦЕ, ДОКТАР АДКАЖА!
На наступным тыднi дзяжурыць на "гарачай"
лiнii Мiнiстэрства аховы здароўя ( 222 70 80) плануюць:
18 студзеня — галоўны ўрач 31-й мiнскай гарадской палiклiнiкi Канстанцiн Генадзьевiч ЛАСIЦКI.
19 студзеня — галоўны ўрач Мiнскага абласнога скурна-венералагiчнага дыспансэра Людмiла
Аляксандраўна КАЛАСКОВА.

20 студзеня — намеснiк дырэктара РНПЦ неўралогii i нейрахiрургii Генадзь Дзям'янавiч СIТНIК.
21 студзеня — намеснiк дырэктара РНПЦ пульманалогii i фтызiятрыi Алена Мiхайлаўна СКРАГIНА.
22 студзеня — дырэктар Цэнтра экспертыз i
выпрабаванняў у ахове здароўя Аляксандр Юр'евiч СТАЛЯРОЎ.
У графiку магчымыя змяненнi.
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«расце на камянях»
i «сiлкуецца» алкаголем

М

ЕДЫКI сцвярджаюць, што яшчэ некалькi праяўляецца маланкава: бурна пачынаецца i прадзесяцiгоддзяў таму паталогiя падстраў- цякае вельмi хутка. I калi захворванне не пачаць
нiкавай залозы сустракалася даволi рэдка, рэ- своечасова лячыць, зыход яго можа быць вельмi
гiстравалiся толькi адзiнкавыя выпадкi. Цяпер сумным. Да вострага панкрэатыту трэба адносiцца
дыягназ "панкрэатыт" — не рэдкасць. Мiж тым, як да вострага iнфаркту мiякарда: чым раней хворы
падстраўнiкавая залоза — найважнейшы "кам- паступiць у бальнiцу, чым раней пачатае лячэнне,
панент" страўнiкава-кiшачнага тракта чалаве- тым лепшы вынiк.
ка, яна "нясе адказнасць" за працэсы страваАнатамiчна праток падстраўнiкавай залозы звязвання i вугляводнага абмену, што надзвычай ваецца з агульным пячоначным пратокам i разам з
важна для здароўя ў цэлым. Пры такiх вялiкiх iм адкрываецца ў дванаццацiперсную кiшку. Паднагрузках i важных функцыях падстраўнiка- час захворвання гэты праток блакуецца, а залоза
вая залоза з'яўляецца незвычайна далiкатным тым часам працягвае выпрацоўваць свае ферменты.
органам, адчувальным да негатыўных i агрэ- Але з-за парушэння iх адтоку да месца ператраўлiсiўных уздзеянняў. Яе пашкоджанне цягне за вання ежы яны пачынаюць ператраўлiваць тканку
сабой сур'ёзныя наступствы для арганiзма. Як падстраўнiкавай залозы, г.зн. адбываецца самапене дапусцiць гэтага i што рабiць, калi пацярпе- ратраўлiванне органа. Ферменты падстраўнiкавай
ла падстраўнiкавая залоза?
залозы вельмi агрэсiўныя, яны расшчапляюць тканку
Урачы называюць падстраўнiкавую залозу "дзяр- залозы, выклiкаюць яе пашкоджанне. Падстраўнiкажавай у дзяржаве", што звязана з анатамiчнымi i вая залоза пад уздзеяннем гэтых ферментаў зусiм
функцыянальнымi асаблiвасцямi гэтага органа. Раз- мяняе сваю структуру, становiцца як "вараная тканмяшчаецца падстраўнiкавая залоза ў брушной по- ка", страчвае форму, функцыi. Адсюль i цяжкасць
ласцi, суседнiчае са страўнiкам, дванаццацiперснай стану хворага.
кiшкай, селязёнкай. Залоза выпрацоўвае ферменты
Лячэнне вострага панкрэатыту праводзiцца толькi
для расшчаплення i ператраўлiвання ежы. У гэтым ва ўмовах стацыянару!
заключаецца знешняя функцыя, звязаная з выдзяНе дапусцiць развiццё вострага панкрэатыту —
леннем падстраўнiкавага соку (прыкладна 1000 г у цалкам рэальна. Тым, хто ўваходзiць у групу рызыкi,
суткi), якi праз праток паступае ў дванаццацiперсную для прафiлактыкi неабходна зрабiць пэўныя захады,
кiшку. Другая функцыя — унутраная — заключаецца каб засцерагчы сябе. У першую чаргу гэта датыў выпрацоўцы найкаштоўнейшага гармону iнсулiну, чыцца людзей, якiя пакутуюць ад жоўцекамянёвай
якi паступае непасрэдна ў кроў i ўдзельнiчае ў аб- хваробы. Iм медыкi раяць выдаляць камянi. Другое:
мене вугляводаў. Такiм чынам, у падстраўнiкавай нельга злоўжываць спiртным! Трэба ведаць меру
залозы, як i ў дзяржавы, ёсць унутраныя i знешнiя прыёму спiртных напояў, бо нават аднаразовае ўжыфункцыi. А збоi ў забеспячэннi гэтых "дзяржаўных" ванне алкаголю ў вялiкай дозе можа справакаваць
функцый ствараюць ачагi напружання i цягнуць за захворванне, не кажучы ўжо пра выпадкi, калi гэтым
сабой хваробы.
"песцяць" сябе штодзень. Дарэчы, калi чалавек ужо
I перш за ўсё — востры панкрэатыт, запаленчае перанёс востры панкрэатыт, у будучым яму катэгазахворванне падстраўнiкавай залозы.
рычна забараняецца ўжываць спiртныя напоi.
Прычын, якiя прыводзяць да гэтага захворвання,
Нярэдка пасля вострай формы захворвання ў чанекалькi. Часцей за ўсё яно развiваецца ў людзей, лавека развiваецца хранiчны працэс. Пры хранiчным
якiя пакутуюць ад жоўцекамянёвай хваробы (гэта ў захворваннi нармальная тканка падстраўнiкавай забольшасцi сваёй — жанчыны) i з'яўляюцца "носьбi- лозы паступова змяняецца рубчастай, развiваецца
тамi камянёў". Вельмi небяспечны таксiчны фактар i недастатковасць функцый залозы, што можа стаць
ў першую чаргу — фактар уплыву алкаголю (у гэтай прычынай з'яўлення цукровага дыябету.
групе "лiдзiруюць" мужчыны). Сярод iншых правакаЛюдзям, хворым на хранiчны панкрэатыт, рэкаментараў — глiсныя iнфекцыi, алергiя, эндакрынныя па- дуецца выключыць з рацыёну сакагонныя прадукты
рушэннi, траўмы жывата, стрэсавы фактар, таксiчнае i стравы (алей, мёд, цукар, свежая агароднiна i садаўздзеянне некаторых лякарстваў.
вiна, яечныя жаўткi, вострыя прыправы: кетчуп, хрэн,
Востры панкрэатыт пагарчыца, воцат). Супрацьчынаецца раптоўна, з рэзпаказаныя таксама тлустая
ФIТАТЭРАПIЯ ПРЫ ПАНКРЭАТЫЦЕ
кiх боляў у верхняй палове
 Плады кропу i лiсце мяты (па 3 часткi), свiнiна, гусь, баранiна, вянджывата, якiя носяць апаяс- плады глогу, кветкi сухацвету (па 2 часткi), лiна, тлустыя гатункi рыбы,
ваючы характар. (Нярэдка кветкi рамонку (1 частка). 5 г сумесi залiць саленнi, грыбы, наварыстыя
гэтыя болi правакуе сытны
булёны, свежы чорны хлеб,
1 шк. кiпеню, настойваць гадзiну, адцiс- а таксама чорная кава, моцабед, асаб лi ва вост рыя,
нуць,
пра
ца
дзiць.
Пiць
па
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мл
3
ра
зы
на
смажаныя, тлустыя стравы,
ны чай, шакалад.
а таксама алкаголь.) Дру- дзень праз гадзiну пасля яды.
Ежу лепш гатаваць на
 Плады кмену, лiсце крапiвы (па 3 па ры, за пя каць, ту шыць
гi сiмп том — ня спын ныя
шматразовыя ванiты, якiя часткi), каранi аеру, валяр'яну i трава (вы клю ча ец ца ўжы ван не
не прыносяць палёгкi. Яшчэ крываўнiку (па 1 частцы). 5 г сумесi за- вельмi гарачых i вельмi хаадзiн непрыемны спадарож- лiць 1 шк. кiпеню, настойваць 10 хвiлiн, лодных страў). У меню панiк панкрэатыту — дыярэя. працадзiць. Пiць па 100 мл 3 разы на вiнны прысутнiчаць поснае
Часта адзначаюцца сухасць дзень праз гадзiну пасля яды.
мяса i рыба, любыя кашы,
у роце, агульная слабасць,
нятлусты тварог. З агарод
1
ст.
лыж
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аў
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пра
пусбледнасць з сiнюшнасцю
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са
руб
ку,
за
лiць
5
шк.
ва
ды,
скурных пакроваў. Акрамя
кабачкi, моркву, гарбузы,
гэтага, з'яўляецца тахiкар- давесцi да кiпення i варыць на малым агнi бульбу, а з садавiны варта
дыя, панiжаецца артэрыяль- 10 хвiлiн, настойваць да ахаладжэння. аддаць перавагу бананам,
ны цiск. Аб за па лен нi ў Пiць па 0,5 шк. невялiкiмi глыткамi за 30— грушам i яблыкам някiслых
брушной поласцi "сiгналiзу- 40 хвiлiн да яды 3—4 разы на дзень.
гатункаў. З напояў падыюць" павышэнне тэмпера 1 ч. лыжку сухой здробненай травы дуць кампоты, кiсялi, нямоцтуры цела, уздуцце жывата, палыну залiць 1 шк. кiпеню, настойваць ны чай, адвар шыпшыны,
метэарызм.
30 хвiлiн, працадзiць. Пiць па 1 ст. лыжцы мiнеральная вада без газу.
Ад мет насць вост ра га
Падрыхтавала
за
15 хвiлiн да яды 3 разы на дзень.
панкрэатыту ў тым, што ён
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

октар медыцынскiх навук, прафесар, загадчык кафедры хiрургii
Беларускай медыцынскай акадэмii
паслядыпломнай адукацыi, кiраўнiк
Рэспублiканскага цэнтра рэканструктыўнай хiрургiчнай гастраэнтэралогii i
калапракталогii Аляксандр ВАРАБЕЙ
адказаў на пытаннi чытачоў i коратка
расказаў аб найбольш распаўсюджаных сёння ў галiне хiрургii органаў стрававання праблемах са здароўем.
Любыя парушэннi стрававання, у
першую чаргу — ванiты пасля ежы,
боль у правым падрабрыннi, змены
ў рабоце кiшэчнiка, беспрычыннае
бурчанне ў жываце, слiзь i кроў у
кале абавязкова павiнны насцярожыць i прымусiць звярнуцца да
гастраэнтэролага або хiрурга. Дарэчы, бадай, самы просты i надзейны
спосаб як мага хутчэй разабрацца ў
тым лiку з пералiчанымi вышэй сiмп- частцы жывата, боль аддае ў спiтомамi — звярнуцца ў прафесарска- ну (апаясвальны боль). Хваравiтыя
кансультацыйны цэнтр Беларускай адчуваннi сiгналiзуюць аб тым, што
медыцынскай акадэмii паслядып- ў залозе адбылася катастрофа: вяломнай адукацыi, размешчаны на лiкая колькасць ферментаў, якая
базе Рэспублiканскага цэнтра ме- выпрацоўваецца ёю для ператраўдыцынскай рэабiлiтацыi i бальнеа- лiвання ежы i алкаголю, спрыяе
лячэння (г. Мiнск, вул. Макаёнка, 17, распаду органа.
Як i любое хранiчнае запаленне,
тэл. 265 06 25). Цэнтр прапануе прыём спецыялiстаў амаль усiх спецы- хранiчны панкрэатыт спрыяе разяльнасцяў. Кансультацыi не дарагiя, вiццю раку.
Нягледзячы на тое, што ў свеце
i самае важнае — гэта, бадай, самы
надзейны i просты шлях трапiць пры выконваюцца перасадкi падстраўнiнаяўнасцi паказанняў у той жа Рэс- кавай залозы (нядаўна перасадзiлi
публiканскi цэнтр калапракталогii. яе разам з ныркай i ў нашай краiне),
Другi афiцыйны шлях для абследа- аднак панкрэатыт не з'яўляецца павання i лячэння ў цэнтрах рэспуб- казаннем для трансплантацыi.
Зла я кас ным пе ра тва рэн ням
лiканскага ўзроўню для не мiнчан
заключаецца ў атрыманнi па месцы спрыяюць i кiсты. Кiста — гэта аджыхарства накiравання адмiнiстра- носна станоўчы сцэнарый развiцця
цыi пэўнага органа аховы здароўя. панкрэатыту. Проста ў месцы расПадстраўнiкавая залоза. Коль- паду залозы ўтвараецца поласць з
касць панкрэатытаў няўхiльна пры- вадкасцю. Такое развiццё паталогii
растае. Хiрургi лiчаць панкрэатыт з'яўляецца шанцам для выжывання
найбольш небяспечнай на сёння пры некрозе органа. Кiсты такога
хваробай, што абумоўлена рос- кшталту трэба абавязкова аперытам колькасцi цяжкiх формаў. На раваць.
Печань. Гепатыты i хранiчнае
iх долю выпадае 5-10 працэнтаў ад
агульнай колькасцi выпадкаў хва- злоўжыванне любымi алкагольнымi
робы. Цяжкiя формы найчасцей напоямi прыводзiць да цырозу пезвязаныя з пераяданнем i злоўжы- чанi — рубцавання клетак органа.
ваннем алкаголем. Такiя хворыя Галоўная функцыя печанi заключавельмi дрэнна паддаюцца лячэн- ецца ў ачышчэннi крывi. Зразумела,
ню i нярэдка гiнуць непасрэдна ў калi функцыя гэта пагаршаецца, то,
стацыянары. Любыя медыцынскiя па-першае, назiраецца атручэнне
меры ўжо не здольныя ўратаваць арганiзма прадуктамi распаду, узнiкае асцыт — поласць жывата нажыццё пацыенту.
Падстраўнiкавая залоза ады- паўняецца вадкасцю, можа быць i
грывае важную ролю ў ператраўлi- энцэфалапатыя — парушэнне раваннi ежы. Калi гэты невялiкi орган боты галаўнога мозгу, i нарэшце —
рэгулярна перагру жаецца, то не расшырэнне венаў у страваводзе i
вытрымлiвае i аднойчы запаляец- страўнiку, што нясе прамую пагроца. Запаленне можа праяўляцца зу здароўю чалавека, бо аднойчы
ванiтам, моцным болем у верхняй прыводзiць да крывацёку. Такi вiд

На заметку
Шаленства
трымае ў напружаннi...

ТВАРЭННЕ на постсавецкай прасторы агульнаславянскага
банка донараў коснага мозгу дапамагло б выратаваць не адно
жыццё. У гэтым упэўненая дырэктар Рэспублiканскага навукова-практычнага цэнтра дзiцячай анкалогii i гематалогii Вольга
Алейнiкава. На сённяшнi дзень нацыянальных рэгiстраў донараў
коснага мозгу не маюць нi Беларусь, нi Расiя, нi Украiна. Аднак напрыканцы года ў Мiнску на базе 9-й гарадской клiнiчнай бальнiцы
пачаў дзейнiчаць першы ў нашай краiне гарадскi рэгiстр донараў
коснага мозгу, якi ўтрымлiвае звесткi аб 1084 патэнцыйных донарах. Рэгiстр уяўляе сабой электронную базу добраахвотнiкаў,
гатовых стаць донарамi для людзей, якiя пакутуюць ад розных
анкалагiчных, гематалагiчных i спадчынных захворванняў i якiх
можа выратаваць толькi перасадка коснага мозгу.
— За апошняе дзесяцiгоддзе кiх сваякоў хворага дзiцяцi, аднак
мы да сяг нулi сур' ёз ных пос пе- у нашых сем'ях сёння выхоўваюцхаў у вылечваннi дзiцячага раку, ца ўсяго адно-два дзiцяцi, а таму
у тым лiку дзякуючы засваенню шан цы на пос пех аў та ма тыч на
трансплан тацыi коснага мозгу i скарачаюцца, i пошук даводзiцца
ствалавых клетак. Сёння я магу працягваць ужо сярод няроднасз упэўненасцю сказаць, што мы ных донараў.
засвоiлi ўсе вiды трансплантацыi
Да таго ж iснуюць i звязаныя
— як ад донараў-сваякоў, так i ад з этнiчнай прыналежнасцю донаняроднасных донараў, — якiя вы- ра i рэцыпiента асаблiвасцi пры
конваюцца ў свеце, — падкрэслiла вызначэннi асноўных антыгенаў
на сустрэчы з журналiстамi Вольга сумяшчальнасцi тканак, па якiх i
Алейнiкава. — Аднак адна з самых ажыццяўляецца адбор донара для
складаных задач, якую даводзiцца трансплантацыi. Дарэчы, насельвырашаць спецыялiс там, — гэта нiцтва нашай планеты складае запошук чалавека, якi б мог стаць раз 6,5 млрд чалавек, а колькасць
до на рам для смя рот на хво ра га тыпаваных донараў, унесеных у
дзiцяцi. Падбор донара коснага амерыканскi i еўрапейскi банк домозгу — нашмат больш складаная нараў, абмяжоўваецца толькi 11
задача, чым пошук донара крывi. мiльёнамi. I сярод гэтых 11 мiльТакi падбор вымагае шмат часу ёнаў добраахвотнiкаў сумяшчальi каштуе вельмi нятанна, асаблi- на га до на ра ўда ец ца ад шу каць
ва калi пошук даводзiцца весцi ў толькi для 76 працэнтаў беларусеўрапейскiм рэгiстры. Зразумела, кiх пацыентаў. Таму можна цалкам
што значна больш шанцаў знайсцi зразумець радасць медыкаў з той
сумяшчальнага донара сярод блiз- нагоды, што ў мiнскiм гарадскiм

можна прайсцi належны агляд кiшэчнiка? Цi можна пакласцi яе
для гэтага абследавання ў стацыянар? Што ўжо зараз можна
зрабiць для паляпшэння стану?
— Боль унiзе жывата, хутчэй за
ўсё, звязана з гiнекалагiчнымi праблемамi. Таму вашай дачцэ неабходна паказацца квалiфiкаванаму
гiнеколагу, прайсцi ўльтрагукавое
даследаванне. Абследаванне страўнiкава-кiшачнага тракта неабходна
правесцi ў Магiлёўскай гарадской
бальнiцы № 1, дзе знаходзiцца
спецыялiзаванае практалагiчнае
аддзяленне, якiм загадвае Аляксей
Аляксеевiч Шпакаў. Калi ўзнiкне
неабходнасць, ён накiруе хворую
на абследаванне ў Рэспублiканскi
цэнтр калапракталогii, размешчаны
на базе Мiнскай абласной клiнiчнай
бальнiцы. Мяркуючы па вашым апiсаннi, дачцэ не рабiлi iрыгаскапiю
— рэнтгенаўскае даследаванне
прамой кiшкi з кантрасным рэчывам барыем. Для выконвання гэтага
абследавання патрабуецца шпiталiзацыя ў практалагiчнае аддзяленне.
Пакуль жа, для паляпшэння стану
можна папiць спазмалiтык дзюспаталiн i расслабляльны сродак — парашок мукафальк. Яны не нашкодзяць на тым этапе, пакуль дачка
будзе абследавацца.
— Лагойскi раён, Алена Мiкалаеўна. Мне 65 гадоў. Паўгода
таму перанесла аперацыю па выдаленнi пухлiны прамой кiшкi —
рак 1-й ступенi. Падкажыце, якой
цяпер павiнна быць мая дыета, як
правiльна харчавацца?
— У ва шым рацыёне павiнна быць максiмум прадуктаў, якiя
спрыяюць мяккаму стулу — агароднiна, хлеб з вотруб'ем, кашы. Каву,
шакалад давядзецца абмежаваць.
Неабходна таксама заўсёды пазбягаць знаходжання пад прамымi сонечнымi промнямi.
 — Мiнск, Iрына. Чула, што
гiнекалагiчны рак нейкiм чынам
звязаны з развiццём раку кiшэчнiка. А цi ёсць адваротная сувязь?
— Ёсць форма раку тоўстай кiшкi, якая перадаецца ў спадчыну. У
такiх жанчын значна часцей узнiкаюць ракi палавой сферы. З другога
боку, сувязь можа быць хiба ў тым,
што рак кiшкi можа прарасцi ў цела
маткi i наадварот.
— Гродзенская вобласць, Мiкалай Мiкалаевiч, 60 гадоў. Перанёс аперацыю па пахавай грыжы
з двух бакоў. Некалькi гадоў таму
хiрург, якi прыязджаў у наш ра-
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ён з Мiнска, сказаў, што ў мяне
— грыжа спiгелевай лiнii злева, патрабуецца аперацыя. Скажыце, цi
складаная яна? Цi можна абысцiся
без аперацыi? Чаму наогул бывае
такое захворванне? Некалi я быў
спартсменам, шмат працую, рухаюся, а тут трэцюю аперацыю па
прычыне грыжы рабiць трэба...
— Я параiў бы вам паказацца
хiрургу Гродзенскай абласной бальнiцы. Вазьмiце для гэтага накiраванне па месцы жыхарства. У Гродне
павiнны вырашыць, якой можа быць
дапамога. Спiгелевая грыжа — гэта
слабасць аднаго з пярэднiх участкаў брушной сценкi. Выпадак даволi
рэдкi. Жыццю гэта не пагражае, аднак калi боль настойлiвы, моцны, то
можна гаварыць пра нейкiя дэфекты тканкi ў гэтым участку. Мяркуючы па ўсiм, у вас такога ўшчымлення цяпер няма. Аднак для таго, каб
дакладна разабрацца, цi патрэбна
вам медыцынская дапамога, варта паказацца спецыялiсту. Калi ён
установiць факт грыжы, вам прапануюць пазбавiцца ад дэфекту —
зашыць яго.
— Мiнск, Мiхаiл Сяргеевiч,
84 гады. У жоўцевым пузыры —
камень 30х47х27 мм. Нерухомы.
Дзе яго можна выдалiць без аперацыi?
— Пакуль у нас няма такiх магчымасцяў. Былi спробы рас твараць такiя камянi медыкаментамi,
аднак яны аказалiся неэфектыўнымi. Спрабуюць i здрабняць гэтыя
камянi — накшталт здрабнення
ныркавых, аднак i гэта працэдура
праблему не вырашае. Асколкi з
цяжкасцю выходзяць з жоўцевага
пузыра. А калi ўтворацца вострыя
асколкi, то яны справакуюць прыступ вострага халецыстыту, i тады
давядзецца звярнуцца да тэрмiновага аператыўнага ўмяшання.
Калi ў вас няма частых прыступаў
болю — жоўцевай колiкi, то прынцыповай шкоды здароўю камень
не прынясе. Тады гэта проста можна мець на ўвазе як факт i лiчыць
сябе носьбiтам каменя, але не хворым чалавекам. Камень у жоўцевым пузыры — не захворванне.
Наогул камянi ў жоўцевым пузыры ўтвараюцца па дзвюх асноўных
прычынах — з-за застою жоўцi цi
iнфекцый. Жоўць добра крышталiзуецца, i пры спрыяльных умовах
хутка ўтвараюцца дробныя каменьчыкi. Наогул налiчваецца шмат
фактараў, якiя абумоўлiваюць утварэнне камянёў у жоўцевым пузыры.
Апошнiм часам праблема праяўляецца найбольш яскрава.
Святлана БАРЫСЕНКА.
(Працяг будзе.)

Расці вялікім!
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2009 годзе ў Беларусi было зарэгiстравана 995 выпадкаў
шаленства сярод жывёл, у тым лiку 96 выпадкаў шаленства
сярод хатнiх сабак (рост у 1,4 раза), 71 выпадак шаленства сярод
хатнiх катоў i 32 выпадкi — сярод бяздомных катоў i сабак.
У параўнаннi з папярэднiм годам колькасць дзiкiх жывёлiн сярод хворых
на шаленства крыху зменшылася. Затое павялiчылася колькасць хворых
на шаленства хатнiх i сельскагаспадарчых жывёлiн. Так, колькасць выяўленых выпадкаў шаленства сярод буйной i дробнай рагатай жывёлы ўзрасла
ў 1,5 раза (адпаведна 124 i 6 выпадкаў). У параўнаннi з папярэднiм годам
шаленства актывiзавалася ў Гродзенскай (295 выпадкаў, гэта амаль удвая
больш, чым у папярэднiм годзе) i Мiнскай (199 выпадкаў) абласцях (рост
у 1,4 раза). Спецыялiсты канстатуюць, што ў пачатку года на тэрыторыi
паляўнiчых гаспадарак адбылося павелiчэнне колькасцi асобiн лiсы ў параўнаннi з зiмовым улiкам 2008 года амаль напалову, ваўка — на трэць i
янотападобнага сабакi — на дзве трэцi. Менавiта лiсы ў апошнiя гады сталi
галоўнай крынiцай распаўсюджвання шаленства — за 2009 год у поле зроку
ветэрынарнай службы трапiла 561 хворая жывёлiна. Адначасова адзначаецца скарачэнне здабычы лiсаў на 75 працэнтаў i янотападобных сабак — на
63 працэнты. Здабыча ваўкоў засталася на ранейшым узроўнi.
На працягу першага паўгоддзя па антырабiчную дапамогу ў арганiзацыi аховы здароўя звярнулiся 11 228 чалавек, у тым лiку 560 чалавек,
якiя мелi кантакт з хворай на шаленства жывёлiнай. Калi б яны гэтага не
зрабiлi, то сустрэча з шалёнай жывёлiнай завяршылася б для iх трагiчна.
Так, як яна завяршылася для жыхара Клiмавiцкага раёна, якi паспрабаваў злавiць лiсу, што забегла ў вёску: жывёлiна ўкусiла яго за кiсць правай рукi. Гэта адбылося яшчэ ў жнiўнi 2008 года, аднак па медыцынскую
дапамогу ён не звярнуўся. Сiмптомы захворвання на шаленства з'явiлiся
ў яго толькi ў маi наступнага года — праз 10 месяцаў пасля здарэння.
Мiж iншым, шаленства з'яўляецца невылечнай хваробай, i адзiны паратунак ад яго — своечасова зробленая антырабiчная прышчэпка. Другi
трагiчны выпадак адбыўся ў Шчучынскiм раёне, дзе вiноўнiкам смерцi
чалавека стаў хатнi сабака, якi ўкусiў свайго гаспадара ў твар i пакусаў
яму пальцы рук. I зноў iнстынкт самазахавання ў мужчыны не спрацаваў,
таму i медыкi дапамагчы яму нiчым не змаглi. Апошнiя выпадкi смерцi
людзей ад шаленства рэгiстравалiся ў Беларусi ў 2006 годзе.
Усяго ў першым паўгоддзi лячэбна-прафiлактычныя прышчэпкi атрымалi 4 487 пацярпелых. У Рэспублiканскай санэпiдслужбе з задавальненнем канстатуюць, што колькасць людзей, якiя адмовiлiся ад антырабiчных прышчэпак, скарацiлася больш чым на 16 працэнтаў. У той жа
час на 20,5 працэнта павялiчылася колькасць асобаў, якiя самавольна
спынiлi курс вакцынацыi (205 чалавек). Таксама мелi месца выпадкi
адмены курсу прышчэпак без атрымання афiцыйнага заключэння ветслужбы аб вынiках назiрання за падазронай жывёлiнай.
Надзея НIКАЛАЕВА.

АД РЭСПУБЛIКАНСКАГА — ДА СЛАВЯНСКАГА РЭГIСТРА
ДОНАРАЎ КОСНАГА МОЗГУ
С

унутраных крывацёкаў цяжка паддаецца лячэнню: аднавiць функцыю
печанi, зразумела, немагчыма i нярэдка пацыент памiрае ў клiнiцы.
Каб адцягнуць сумны фiнал, у горшых выпадках хiрургi выконваюць
розныя вiды аперацый, у лепшых
— пацыент можа назiрацца ў гастраэнтэролага, аднак рэальнай дапамогай у гэтым выпадку лiчыцца
толькi трансплантацыя органа.
Жоўцевы пузыр. Такая паталогiя некалi сустракалася выключна ў
дарослых, але на сёння выяўляецца
нават у падлеткаў. Колькасць падобных выпадкаў няўхiльна расце. Тут
трэба мець на ўвазе, што калi чалавек — звычайны носьбiт камянёў, гэта — проста факт. Калi ж гэты факт
суправаджаецца болем, запаленнем
жоўцевага пузыра, значыць, патрабуецца аператыўнае ўмяшанне —
лапараскапiчная аперацыя, падчас
якой разам з камянямi выдаляецца
жоўцевы пузыр. Здараецца, што
пасля выдалення органа запаленню падвяргаюцца жоўцевыя шляхi,
што спрыяе ўтварэнню камянёў непасрэдна ў іх. На сёння аперацыя
па выдаленнi жоўцевага пузыра з
камянямi — самая масавая ў любой
буйной клiнiцы.
Кiшэчнiк. Пры першых парушэннях у рабоце кiшэчнiка трэба
абследавацца як мага хутчэй. Хiрургi настойваюць на гэтым для таго, каб не прапусцiць рак, паколькi
любыя трывожныя сiмптомы з боку кiшэчнiка могуць быць праявай
у тым лiку i раку. Трэба мець на
ўвазе, што пасля 40 гадоў заканамерна часцей у тоўстай кiшцы з'яўляюцца палiпы. А гэта — перадрак,
якi з цягам часу можа перарасцi ў
рак. Палiпы добра бачныя i цудоўна
выдаляюцца падчас каланаскапii.
Апендыцыт. Iх колькасць у нашай краiне знiжаецца.
— Магiлёўская вобласць, Нiна. Маёй дачцэ 31 год. Яна ўжо
гадоў шэсць-сем пакутуе ад запораў. Ляжала ў Мiнску, у 1-й
бальнiцы. Рабiлi каланаскапiю,
глытала зонд. Нiчога асаблiва
ў яе не выявiлi. Аднак апошнiм
часам з'явiлася слiзь з крывёй...
Яна пайшла да хiрурга, той прызначыў даследаванне кiшэчнiка,
але паглядзець яе ў прызначаны дзень у Магiлёўскай абласной
бальнiцы не змаглi... Дачка яшчэ
пакутуе ад боляў унiзе жывата.
Скажыце, цi можа гэты боль быць
звязаны з мiёмай, бясплоднасцю, якiя ёсць у дачкi? Дзе наогул

5

рэгiстры ўжо ўдалося адшукаць ўваходжання ў рэгiстр патэнцыйных ну будзе раўназначная забойству
донара для аднаго з пацыентаў. донараў не азначае аўтаматычна, чалавека.
Стварэнне спачатку рэспублiкан- што чалавек абавязаны будзе выПа словах Вольгi Алейнiкавай,
скага, а затым i славянскага рэ- канаць сваю донарскую мiсiю. Гэта праект па стварэннi славянскага
гiстра патрабуецца хоць бы таму, толькi сведчанне жадання вырата- банка донараў коснага мозгу ўжо
што славянская папуляцыя iстотна ваць смяротна хворага чалавека. А пададзены на разгляд органаў кiадрознiваецца i ад еўрапейскай, i верагоднасць таго, што вось гэты равання Саюзнай дзяржавы. А ў
ад амерыканскай. А з iншага боку, канкрэтны донар пасуе для кагось- самых найблiжэйшых планах —
шмат беларусаў, украiнцаў i расiян цi з пацыентаў, параўнальна невя- стварэнне рэгiстра донараў нашай
пражывае за межамi сваёй гiста- лiкая. Аднак калi такое супадзенне краiны. Медыкi вельмi спадзяюцца
рычнай радзiмы, i iм таксама можа ўсё ж такi здарыцца, то ў патэнцый- на разуменне праблемы i заклiкаспатрэбiцца донар.
нага донара зноў будуць цiкавiцца юць беларусаў далучыцца да выУ Парку высокiх тэхналогiй было яго згодай на донарства. У выпад- ратавання людзей, у якiх застаўся
распрацавана праграмнае забеспя- ку пацвярджэння згоды патрабу- адзiны шанц на гэта...
чэнне, прызначанае для вядзення ецца паўторнае высокадакладнае
— Калiсьцi, калi мы толькi нарэгiстра донараў коснага мозгу i тыпаванне, якое пацвердзiць, што цэльвалiся на засваенне тэхналоствалавых клетак, а таксама па- гэты донар сапраўды падыходзiць гiй аперацый па перасадцы коснага
цыентаў, якiм патрабуецца транс- чалавеку, якi чакае перасадкi кос- мозгу i ствалавых клетак, замежплантацыя. Праект быў выкананы нага мозгу.
ныя калегi вельмi скептычна стаў якасцi дабрачыннай дапамогi для
Адмовiцца ад донарства мож- вiлiся да нашых планаў, — дадала
Цэнтра транспланталогii i клетач- на практычна на любым этапе да Вольга Алейнiкава. — Па-першае,
ных бiятэхналогiй рэзiдэнтам Парка таго моманту, пакуль рэцыпiенту калi дзяржава можа "дазволiць" савысокiх тэхналогiй кампанiяй EPAM не пачнуць ажыццяўляць настолькi бе трансплантацыю коснага мозгу,
Systems. Рэ гiстр уяўляе са бой iнтэнсiўную хiмiятэрапiю, калi ад- гэта сведчыць, у першую чаргу, аб
электронную базу звес так, якая наўленне ўласнага крыватварэння яе развiтасцi, а таксама аб яе зазмяшчае iнфармацыю аб генаты- i iмунiтэту становiцца ўжо немаг- можнасцi. Сёння мы ўсе з'яўляемся
пе ўсiх патэнцыйных донараў. По- чымым. Адмова ў апошнюю хвiлi- сведкамi таго, якiмi iмклiвымi тэмшук у базе ажыццяўляецца па
памi ўкараняюцца i развiваюцца
ДЛЯ ДАВЕДКI:
адпаведных медыцынскiх павысокiя тэхналогii ў беларускай
У ЗША кошт аперацыi па трансплан- медыцыне, у тым лiку трансказчыках праз супастаўленне
звестак донара i рэцыпiента. тацыi коснага мозгу вар'iруецца ад 100 плантацыя органаў i тканак чаПры гэтым гарантуецца поў- да 200 тысяч долараў у залежнасцi ад лавека. Наконт заможнасцi —
ная канфiдэнцыйнасць i ахова умоў, тыпу трансплантацыi, падбору нам, напэўна, яшчэ далёка да
iнфармацыi аб усiх донарах. донара i г.д. У Iзраiлi — ад 100 да 120 ты- многiх заходнiх краiн, аднак для
— Стаць донарам можа сяч долараў, сюды ўваходзiць праезд, развiцця медыцыны наша дзярлюбы ахвотны, якi пройдзе утрыманне ў бальнiцы i суправаджаль- жава ўсё ж знаходзiць сродкi,
папярэдняе абследаванне, — ны сэрвiс. У Маскве i Санкт-Пецярбургу таму ў будучыню мы глядзiм з
патлумачыла Вольга Алейнiк. — каля 70—80 тысяч долараў.
аптымiзмам.
— Прычым сама працэдура
Надзея НIКАЛАЕВА.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Завочная
прамая
лiнiя

Валеолаг 2-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Антаніна ВАРАНЬКО.

На заметку

Каб памяць не была «дзiравай»,
разгадвайце крыжаванкі
Х

УТКАЯ стомленасць, слабасць, раздражняльнасць, эмацыянальная няўстойлiвасць,
знiжэнне памяцi i ўвагi — менавiта на такiя
сiмптомы скардзiлiся многiя нашы чытачы,
якiя званiлi на нядаўнюю "прамую лiнiю" з
удзелам загадчыка спецыялiзаванага псiхагерыятрычнага аддзялення РНПЦ псiхiчнага
здароўя Аляксандра Голуба. Усе гэтыя непрыемныя адчуваннi i праявы могуць быць
прычынай развiцця склерозу сасудаў галаўнога мозгу. Як жа дапамагчы яму працаваць у
поўную моц, г. зн. забяспечыць паўнацэннае
сiлкаванне? Што патрабуецца клеткам мозгу
для падтрымкi добрай памяцi?
Пры ўсiх вiдах парушэння разумовай дзейнасцi
карысна пiць адвары i настоi раслiн, якiя ўтрымлiваюць крэмнiй (хвошч, спарыш, шалупiнне аўса, ячмень, прарослае зерне пшанiцы, жыта). 2 сталовыя
лыжкi здробненай травы хвашчу залiць 0,5 л кiпеню,
настойваць у тэрмасе. Пiць па 0,5 шклянкi 2—3 разы
на дзень за паўгадзiны да яды.
Пры склерозе мозгу, якi суправаджаецца галаўным болем i шумам у вушах, выкарыстоўваюць суквецце канюшыны (лiлова-чырвоныя галоўкi), 40 г
сухой сыравiны настойваюць 10 сутак у 500 мл гарэлкi. П'юць па 2 сталовыя лыжкi перад абедам цi перад
сном на працягу месяца. Потым робяць 10-дзённы
перапынак. I прыём настойкi аднаўляюць. Пасля трох
месяцаў лячэння паўгода адпачываюць. Потым лячэнне паўтараюць.
Каб палепшыць працаздольнасць мозгу, дабаўляюць да ежы прыправу з хрэну.
Умацаванню памяцi садзейнiчаюць бананы. Яны
змяшчаюць калiй i рэчыва, з якога ў арганiзме выпрацоўваецца сератанiн, якi паляпшае памяць.
Эфiрнае масла бергамоту дапамагае актывiзаваць працэсы мыслення i павышае працаздольнасць.
Яго прымаюць па 1—2 кроплi, дадаючы ў ваду, гарбату цi вiно.
Стан узбуджэння, неспакою, стрэсу i ператамлення таксама пагаршае памяць. Калi аслабленне
памяцi звязана з разумовым ператамленнем, то выправiць сiтуацыю дапаможа паўнацэнны (не менш
за 8 гадзiн) сон.
Калi ж вiнаваты стрэс, то зменшыць яго згубны
ўплыў, дапаможа насычаны адвар аўса (па 150—200
мл) з мёдам.
Змяшаныя ў роўных прапорцыях адвар чыстацелу
i майскi мёд закапваюць у нос з мэтай паляпшэння
памяцi або ўцiраюць у патылiчную вобласць гарчычны алей.
Правераны сродак пры склерозе — рэпчатая цыбуля з мёдам. 1 шклянку соку цыбулi змяшаць з

1 шклянкай мёду. Пiць па 1 сталовай лыжцы тры
разы на дзень за гадзiну да яды цi праз 2—3 гадзiны пасля яе.
Трохдзённы пост з садавiны паляпшае памяць
(пры захворваннях страўнiкава-кiшачнага тракту i
гiпаглiкемii супрацьпаказаны).
Прагрэсiруючае разбурэнне клетак мозгу, якiя
адказваюць за памяць i мысленне (хвароба Альцгеймера) у пачатковай стадыi, дапамагаюць спынiць i
садзейнiчаюць рэгенерацыi пашкоджаных клетак
вятроўнiк, лакрычнiк, мумiё, пропалiс.
ВЯТРОЎНIК ВЯЗАЛIСТЫ
20 г кветак цi 30 г каранёў здрабнiць у парашок,
залiць 50 г настойкi календулы, дадаць 200 г вады
i паставiць на вадзяную лазню (тэмпература вады
80—90°С). Для кветак дастаткова 30 хвiлiн, для каранёў — 1 гадзiна. Пiць па 2 чайныя лыжкi тры разы
на дзень.
КОРАНЬ ЛАКРЫЧНIКУ
У парашку па 2 г, у таблетках па 1 шт. прымаць 2
разы на дзень на працягу месяца.
МУМIЁ
5 г мумiё распусцiць у 150 г соку алоэ. Пiць па 1
чайнай лыжцы перад снеданнем i на ноч на працягу
10 дзён. Паўтарыць гэты курс праз 2 тыднi, а ў перапынку пiць пропалiс.
НАСТОЙКА ПРОПАЛIСУ
20—30 кропель на чвэрць шклянкi вады 3 разы на
дзень перад ядой. Паўтарыць курс лячэння пропалiсам пасля другога курсу лячэння мумiё.
Для ўмацавання памяцi i ачышчэння сасудаў галаўнога мозгу многiя выкарыстоўваюць i такi рэцэпт,
правераны часам: у 1 л чырвонага вiна ўсыпаць 40 г
молатага iмбiру. Вiно нагрэць да 50°С, дадаць у яго
3 сталовыя лыжкi мёду i добра ўзбоўтаць. Пiць па 1
сталовай лыжцы тры разы на дзень да яды.
Штодзённы прыём чвэрцi таблеткi аспiрыну крыху
паляпшае сiтуацыю, калi памяць стала "дзiравая".
Вастрыню мыслення павышаюць вiды дзейнасцi, якiя трэнiруюць мозг, — чытанне лiтаратуры па
новым для вас прадмеце, рашэнне галаваломак i
разгадванне крыжаванак, вывучэнне новай мовы,
штодзённыя сiстэматычныя трэнiроўкi розуму на запамiнанне, памнажэнне, вылiчэнне i iншыя матэматычныя разлiкi.
Добра "прачышчаюць мазгi" i рэгулярныя фiзiчныя
практыкаваннi. Даследчыкi з Пiтсбургскага ўнiверсiтэта давалi жанчынам аднастайную механiчную
працу, а потым прасiлi iх хадзiць, пакуль яны не спаляць па 350 калорый. Удзельнiцы эксперыменту паведамiлi, што пасля гэтага яны адчувалi большую
яснасць мыслення.
Вольга ШАЎКО.

