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АБАРАНІЦЬ І ПАДСТРАХАВАЦЬ УРАЧА.
НА КАРЫСЦЬ ПАЦЫЕНТА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Хачу дадаць, што на Захадзе памер
кам пен са цыі шко ды зда роўю, якая
ўзнікла ў выніку ўрачэбнай памылкі ці
халатнасці медперсаналу, вызначаецца, зыходзячы з рэальных патрэб чалавека, што пацярпеў, а не з фінансавых магчымасцяў таго боку, што нанёс
шкоду здароўю — як гэта адбываецца
ў нас...
— А ўвогуле пра якія сумы страхавых узносаў ідзе размова?
— Мы вялі перамовы са страхавымі
арганізацыямі, і нам назвалі даволі сімвалічную суму — прыблізна 300 тысяч
рублёў за год. Вядома, страхаўшчыкі
разумеюць, што першы час, пакуль са
страхавых узносаў сфарміруецца значны
фонд, ім давядзецца працаваць са стратамі для сябе, больш для фарміравання
станоўчага іміджу, чым для прыбытку.
Але затым, калі ўрачы пачнуць ім давяраць, усё стане на свае месцы.
— Дзмітрый Яўгенавіч, не сакрэт,
што пацыенты часта ставяцца да медыцыны як да сферы паслуг, спрабуюць маніпуляваць урачамі ў сваіх
інтарэсах. Тым больш што адказнасць
за выкананне прызначэнняў урача ў
нас ніхто не нясе. Як вы лічыце, што
можна і трэба зрабіць для абароны
інтарэсаў і правоў медыцынскіх работнікаў?
— На жаль, сёння нельга назваць
бяспечнай працу брыгад хуткай дапамогі, работнікаў прыёмных аддзяленняў,
участковых тэрапеўтаў, якія нярэдка вымушаны працаваць з не зусім адэкватнымі пацыентамі. Апошнім часам часта
ўзгадваюцца правы пацыентаў. Гэта
правільна, аднак нам бы хацелася, каб
і аб правах медыцынскіх работнікаў не
забываліся. Праблему неабароненасці
медыцынскага персаналу трэба вырашаць юрыдычна.
Даволі часта пацыенты зневажаюць
урача. Дастаткова аднаго такога пацыента, каб вывесці са строю на ўвесь
дзень не толькі ўрача, але і загадчыка
аддзялення. У нас бывае за год ад 4 да
8 заяў ад пацыентаў, якія сталі сведкамі
хамскага стаўлення іншых пацыентаў да

— А ці часта вашым урачам даводзілася прыбягаць да новага інструмента стасункаў з пацыентамі?
— За 3,5 месяца не было ніводнага
выпадку. Папярэджанне, што зараз будзе ўключана вэб-камера, вельмі хутка
гасіць любы канфлікт. Аўдыя- і відэаназіранне выкарыстоўваецца ў паліклініцы
таксама на ўваходзе, у рэгістратуры, стале даведак і на кожным паверсе. Да таго,
як у рэгістратуры пачаў весціся аўдыязапіс усіх размоў, у нас было прыкладна
3-4 скаргі кожны тыдзень на тое, што
пацыентам там нахамілі ці далі талон не
да таго спецыяліста. Маўляў, я прасіла
да ўролага, а мне далі да неўролага. Пачынаеш разбірацца — адзін бок агучвае
сваю версію, другі — зусім іншую. Затое
цяпер у любой канфліктнай сітуацыі я
магу праслухаць запіс, каб устанавіць,
хто ж у канфлікце быў вінаваты. Больш
за тое, седзячы ў сваім кабінеце, я магу
чуць, што адбываецца ў рэгістратуры. І
калі раптам пачую, што з пацыентам некарэктна абыходзяцца, то магу пакараць
свайго работніка. І вы ведаеце, гэта іх
дысцыплінуе. У нас з таго моманту, як
пачаў выкарыстоўвацца аўдыязапіс, не
было ніводнай скаргі на работу рэгістратуры. Шчыра кажучы, я не сумняваўся,
што як толькі мы ўстановім вэб-камеры,
то неабходнасць у іх выкарыстанні тут
жа знікне. Выдаткі былі зусім невялікія
(адна вэб-камера каштавала прыкладна 150 тысяч рублёў), затое які эфект
мы атрымалі! Цяпер думаем, што трэба
ўстанавіць вэб-камеры і ў кабінетах іншых спецыялістаў...
— А што, на вашу думку, больш
важна: якасць ці даступнасць медыцынскай дапамогі? Па колькасці
наведванняў паліклінік беларусы —
у сусветных лідарах. Але колькасць не
заўсёды пераходзіць у якасць, і здароўе ад частага наведвання паліклінік
людзям не дабаўляецца...
— А як зда роўе можа да ба віц ца,
калі яно страчана незваротна? Задача ўрача — не даць перарасці вострай
паталогіі ў хранічную, а ў пацыентаў
з хранічнымі захворваннямі — не дапусціць пагаршэння іх стану. Ведаеце,
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ўрача. Такія пацыенты пачынаюць выступаць, яшчэ седзячы ў чарзе, затым так
стукаюць дзвярамі ўрачэбнага кабінета,
што адлятае тынкоўка, хамяць урачу, пагражаюць, што «выведуць яго на чыстую
ваду». Некалькі гадоў таму нам нават
даводзілася звяртацца ў праваахоўныя
органы, каб прыцягнуць пацыентаў да
адміністратыўнай адказнасці.
Ёсць па цы ен ты, не за да во ле ныя
тым, што ўрач адмаўляецца выпісваць
ім ільготны рэцэпт на прэпарат, які не
ўваходзіць у зацверджаны пералік. Усе
ўпэўнены, што тыя лекі, якія ўрач мае
права выпісаць па льгоце, не могуць
быць эфек тыўнымі. Ёсць пэўная спецы фіч ная ка тэ го рыя па цы ен таў, якія
прыходзяць у паліклініку па лісток непрацаздольнасці. Як правіла, асноўны
паток ідзе раніцай у панядзелак. Напярэдадні чалавек добра «адпачыў», у яго
падскочыў ціск, але па паху алкаголю
няцяжка здагадацца, у чым прычына. Ці
такія «пацыенты» прыходзяць увечары,
за 5—10 хвілін да заканчэння прыёму,
пачынаюць прасіць бальнічны, прапануюць урачу грошы. Нашым работнікам
нават даводзіцца ўставаць, адчыняць
дзверы, каб чулі іншыя пацыенты, і прасіць наведніка пакінуць кабінет. Часам
пацыенты ў прамым сэнсе слова правакуюць урачоў. У выніку нашы ўрачы
сталі прасіць іх абараніць, асабліва на
позніх прыёмах, калі яны застаюцца адны, без медыцынскіх сёстраў.
Таму мы вырашылі закупіць за кошт
пазабюджэтных сродкаў вэб-камеры і
паставілі іх ва ўсіх кабінетах участковых урачоў. На дзвярах кабінетаў вісіць
папярэджанне, што калі будзе пагроза
гонару і годнасці ўрача, то ў любы момант можа быць уключана відэакамера.
Прадбачу ваша пытанне — пастаянна
відэаназіранне ва ўрачэбных кабінетах
не вядзецца, і, вядома, у інтэрнэце пікантныя здымкі з'явіцца не могуць. Камеры ўключаюцца, толькі калі ўзнікае
канфліктная сітуацыя, і док тар папярэджвае пацыента, што зараз размова з
ім будзе запісвацца. Для гэтага доктару
дастаткова толькі націснуць клавішу на
камп'ютарнай мышцы.

«Калі б бальнічныя
лісткі непрацаздольнасці
аплачваліся не з Фонду
сацыяльнай абароны
насельніцтва, а з кішэні
наймальнікаў, то
малюнак быў бы зусім
іншым»
я нядаўна са здзіўленнем даведаўся,
што калі сярэдняя працягласць жыцця
мужчын складае 64 гады, то мужчыны,
хворыя на цукровы дыябет, жывуць у
ся рэд нім 67 га доў. Тлу мачэн не гэ таму прос тае: цукровы дыябет патрабуе
захавання пэўнага стылю жыцця. Калі хворыя на дыябет не будуць строга
прытрымлівацца рэкамендацый урача,
будуць парушаць схему медыкаментознай падтрымкі, то яны доўга не пражывуць. А тых, хто лічыць, што ў іх здароўя
хапае, у паліклініку і пернікам не заманіш. Існуе распаўсюджаны стэрэатып,
што для таго, каб атрымаць талончык
да ўрача, трэба прыходзіць у паліклініку
яшчэ да яе адкрыцця. У нашай паліклініцы талончык можна атрымаць на працягу ўсяго дня. Яго без праблем можна
заказаць праз інтэрнэт. У рэгістратуры
ўста ноўле на шмат ка наль ная су вязь.
Але пакуль гром не грымне, хворага
ў паліклініцы не дачакаешся. Асабліва
гэта тычыцца мужчын ва ўзросце да
40-50 гадоў....
Што тычыцца рэкорднай колькасці наведвання паліклінік, то тут трэба адштурхоўвацца яшчэ і ад узросту пацыентаў,
якіх абслугоўвае паліклініка: у зоне нашага абслугоўвання 67% пацыентаў ва
ўзросце пасля 40 гадоў. Натуральна, што
яны часцей звяртаюцца па медыцынскую
дапамогу, чым жыхары мікрараёнаў-новабудоўляў, дзе пераважае маладое насельніцтва.

З Днём медыцынскага работніка шчыра віншуем цудоўнага доктара і добрай душы чалавека
Алу Мікалаеўну ШАЙТАР! Моцнага ёй здароўя,
дабра і дабрабыту, поспехаў, цудоўнага настрою!
Н.М. Шуляк, Л.І. Швайко, В.Т. Карпеня
і многія іншыя жыхары вёскі Дзяніскавічы
Івацэвіцкага раёна.

— А як вы ставіцеся да прапановы
ўвесці сімвалічную суму за наведванне паліклінік?
— Пад трым лі ваю дзвю ма ру ка мі.
Няхай гэта будзе не пяць тысяч, а паўтары — столькі ж каштуе талончык на
праезд, але я ўпэўнены, што нават гэта
сума спыніць кагосьці ў іх жаданні без
асаблівай патрэбы завітаць у паліклініку. У нас ёсць пацыенты, якія наведваюць паліклініку і 50, і 60 разоў на
год. А чаму б гэта і не рабіць? Цёпла,
утульна, можна пагу тарыць пад кабінетам урача, даведацца апошнія навіны,
вымераць ціск і гэтак далей. Такі своеасаблівы клуб па інтарэсах. У сярэднім
кожны тыдзень мы рэгіструем тысячу

выздараўлення, і яны б, напэўна, больш
клапаціліся пра сваё здароўе. За наступныя тры дні прапаноўвалася выплачваць
50 працэнтаў ад сярэдняга заробку і 100
працэнтаў — з шостага дня захворвання. Але такое палітычнае рашэнне трэба
прымаць на ўзроўні ўрада. Хачу таксама
дадаць, што ў Беларусі да еўрапейскай
прак тыкі прадастаўлення работнікам
аплачанага гадавога рэзерву (пэўнай
колькасці дзён), якім работнік можа скарыс тацца без звароту ў медыцынскія
ўстановы, прыбягаюць замежныя кампаніі, прадстаўніцтвы і прыватныя фірмы.
— Апошнім часам гучаць прапановы аб павелічэнні тэрміну работы
выпускнікоў медыцынскіх ВНУ па раз-
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З МАРГАНЦОЎКАЙ
ПРАБЛЕМ НЯМА
У аптэках сталiцы няма звычайнай марганцоўкi. Чаму? Такiм было чарговае пытанне,
што паступiла ў рэдакцыю па «гарачай лiнii».
Заяўнiца распавяла, што яе пляменнiку зрабiлi аперацыю, цяпер трэба рэгулярна рабiць
прымочкi з марганцоўкай. Паведамiла, што
даведка выдала адрасы i тэлефоны лiтаральна дзвюх-трох аптэк па горадзе, дзе можна
было купiць патрэбнае. Забягаючы наперад,
зазначым, што iнфармацыя не пацвердзiлася:
набыць марганцоўку ў Мiнску можна без праблем. Праўда, невялiкiя перабоi з ёй сапраўды
могуць мець месца па некалькiх прычынах.
Як распавялi нам у гандлёва-вытворчым рэспублiканскiм унiтарным прадпрыемстве «Мiнская
Фармацыя», вытворчасцю марганцоўкi ў краiне
займаецца Барысаўскi завод медпрэпаратаў. Спецыфiка гэтага працэсу ў тым, што вытворчасць —
выбухованебяспечная. З павышэннем у цёплы час
года тэмпературы паветра рызыка, скажам так,
павялiчваецца. З iншага боку, менавiта ў гэты ж
самы час попыт на марганцоўку таксама трады-

цыйна павялiчваецца. Дакладных лiчбаў нам не
назвалi, але зазначылi, што прыкладна ўдвая як
мiнiмум у параўнаннi з iншым часам. Аднак павялiчэнне попыту не звязанае з медыцынскiмi патрэбамi. Агароднiкi адразу здагадаюцца, пра што iдзе
гаворка. У растворы марганцоўкi яны замочваюць
насенне, выкарыстоўваюць пры палiве градак. Мiж
тым продаж марганцоўкi абмежаваны — не больш
за два пакецiкi па пяць грамаў у адны рукi. Адсюль,
магчыма, i непрацяглыя лакальныя перабоi. Аднак
той, каму марганцоўка патрэбна па прамым прызначэннi — медыцынскiм, заўсёды яе атрымае,
запэўнiлi нас спецыялiсты прадпрыемства.
Дзеля чысцiнi «эксперымента» мы патэлефанавалi ў гарадское аптэчнае даведачнае бюро. Выбралi Фрунзенскi раён сталiцы, дзе быццам бы хацелi
набыць у любой аптэцы марганцоўку. Занатавалi
тэлефоны пяцi з прапанаваных даведкай. Патэлефанаваўшы ў першыя тры аптэкi, далейшае «расследаванне» прыпынiлi: ва ўсiх iх прадавалася марганцоўка па 650 рублёў за пакецiк вагой у 5 грамаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

 Прамая лiнiя
«Няхай пацыенты за
наведванне заплацяць не
пяць тысяч, а паўтары —
столькі ж каштуе
талончык на праезд — але
я ўпэўнены, што нават гэта
сума спыніць кагосьці ў
іх жаданні без асаблівай
патрэбы завітаць
у паліклініку»
наведванняў пацыентаў. Калі я памножыў 1,5 тысячы рублёў на колькасць
наведванняў нашай паліклінікі, атрымалася 320 (!) мільёнаў рублёў за год.
Колькі карыснага для паліклінікі я б мог
зрабіць за гэтыя грошы...
— Магчыма, зменшыць нагрузку
на амбулаторна-паліклінічную службу
дапамагла б адмена кароткатэрміновых бальнічных лісткоў?
— Час ад часу да нас звяртаюцца невялікія камерцыйныя прадпрыемствы,
якія лічаць, што той ці іншы іх работнік
злоўжывае бальнічнымі. Яны хочуць даведацца аб прычынах, таму што прызвычаіліся лічыць свае грошы. А дзяржаўныя
прадпрыемствы мала хвалюе, хварэе іх
работнік ці не. У Савецкім раёне сталіцы
ёсць толькі два прадпрыемствы (ЦУМ
і Мінскае вытворчае аб'яднанне вылічальнай тэхнікі), якія практыкуюць даплаты сваім супрацоўнікам з хранічнымі
захворваннямі. Больш за тое, на нашы
прапановы прышчапіць сваіх работнікаў
ад грыпу многія кіраўнікі ўвогуле ніяк не
рэагуюць. Я ўпэўнены, што калі б бальнічныя лісткі непрацаздольнасці аплачваліся не з Фонду сацыяльнай абароны
насельніцтва, а з кішэні наймальнікаў,
прычым не з бюджэтнага фонду, а са
свайго прыбытку, то малюнак быў бы
зусім іншым. Кіраўнікі б, напэўна, задумаліся: а чаму мае работнікі так часта
хварэюць? Зашклілі б і ўцяплілі вокны,
паклапаціліся аб прафілактычных мерапрыемствах, аб аздараўленні сваіх супрацоўнікаў і гэтак далей.
Цяпер што тычыцца адмены кароткатэрміновых лісткоў. Мне ў гэтым плане вельмі падабаецца досвед Швецыі.
Там на працягу года кожнаму работніку,
акрамя гарантаванага адпачынку, даецца дадаткова яшчэ 7 дзён, якія таксама аплачваюцца, і наймальніка зусім не
цікавіць, як работнік імі будзе распараджацца. Напрыклад, калі чалавек падхапіў прастуднае захворванне, ён можа
застацца дома і інтэнсіўна лячыцца, не
звяртаючыся да ўрача. Першыя тры дні
знаходжання на бальнічным там увогуле
не аплачваюцца, за наступныя 7 дзён
хваробы выплачваецца 50% ад заробку, а ўжо пасля 10 дзён, калі чалавек
працягвае хварэць, практыкуецца стапрацэнтная аплата лістка непрацаздольнасці. Такім чынам абараняюцца самыя
ўразлівыя катэгорыі: людзі з хранічнымі
захворваннямі і пацыенты з траўматычнымі пашкоджаннямі. А ў нас, як ні сумна
гэта канстатаваць, хварэць людзям выгадна, бо фактычна чалавек, седзячы дома, атрымлівае сваю сярэднямесячную
заработную плату.
Наколькі мне вядома, у нас таксама
агучваліся аналагічныя ініцыятывы, каб
першыя тры дні знаходжання на бальнічным не аплачваліся. У гэтым выпадку ў людзей быў бы стымул да хуткага

Вiншую
з Днём медыцынскага
работнiка
мiкрахiрурга вачэй
Святлану Васiльеўну
ХАРЫТАНОВIЧ.
З павагай пацыентка I.С. МIХНО.

меркаванні. Маўляў, гэта дазволіла б
хоць часткова вырашыць праблемы
сельскай медыцыны. Як вы ставіцеся
да такіх ініцыятыў?
— Я гляджу на гэту праблему з пункту гледжання кадравага забеспячэння
тэрапеў тычнай службы амбулаторнапаліклінічнага звяна. У мяне сёння 35
працэнтаў участковых тэрапеўтаў знаходзяцца ў дэкрэтным адпачынку. Тэрапія ў паліклініках — пераважна жаночая
спецыяльнасць. І, як правіла, маладыя
спецыяліс ты, якія размяркоўваюцца ў
паліклінікі, вельмі хутка пачынаюць выпраўляць тое, што яны не паспелі зрабіць
за гады свайго інтэнсіўнага навучання.
У медыцынскім універсітэце, паверце,
вельмі складана ствараць сем'і і нараджаць дзяцей. Такім чынам, за гады знаходжання ў дэкрэтным водпуску неабходнасць у працы па размеркаванні сама
сабой знікае. Па маіх назіраннях, той, хто
адпрацаваў у паліклініцы 5-6 гадоў, ужо
да гэтай работы прырастае. А вось з кожных трох маладых спецыялістаў пасля
дэкрэту вяртаюцца на ранейшае месца
работы толькі два, а іншыя шукаюць сабе
больш лёгкую працу. Але калі чалавек
знаходзіцца ў дэкрэтным водпуску, то на
яго месца я не магу ўзяць на пастаяннай
аснове іншага спецыяліста. А маладога
спецыяліста я ўвогуле магу ўзяць толькі
на свабодную стаўку. Таму я быў бы
не супраць і пяці гадоў адпрацоўкі па
размеркаванні (смяецца). Але вось з
чым я катэгарычна не магу пагадзіцца,
дык гэта са скаргамі на заробкі. Няўжо,
калі маладыя людзі паступаюць у медыцынскі ўніверсітэт, яны спадзяюцца
на «залатыя горы»? І калі яны першапачаткова нацэлены на работу ў прадстаўніцтвах фармацэўтычных кампаній,
то няхай лепш увогуле не займаюць у
медуніверсітэце на лячэбным факультэце чужое месца.
— А колькі ў вашай паліклініцы
атрымлівае ўчастковы ўрач?
— За красавік сярэдні заробак склаў
у тэрапеўтаў 4 млн 160 тысяч рублёў.
Натуральна, што ўрачы вышэйшай катэгорыі зарабляюць больш. Увогуле, я
лічу, што вельмі многае ў замацаванні
спецыяліста на канкрэтным месцы залежыць ад кіраўніка арганізацыі, ад яго
імкнення заахвоціць ініцыятыву. Я заўсёды прашу сваіх работнікаў: «Не бойцеся
выказваць нават самыя неверагодныя
ідэі і сваё бачанне тых ці іншых праблем». Напрыклад, зараз у мяне на стале
ляжыць прапанова ад маладога ўрачаафтальмолага па ўдасканаленні арганізацыі ў паліклініцы афатальмалагічнай
дапамогі пацыентам. І я абавязкова яе
заахвочу, таму што прапановы выказваюцца слушныя. А ўвогуле за леташні год
у нас звольніліся ўсяго чатыры ўрачы:
тры спецыялісты ва ўзросце за 70 гадоў
і адзін малады ўрач-хірург, які паступіў у
вочную аспірантуру. Вядома, нам было
шкада з ім развітвацца, бо хворыя, як
той казаў, насілі яго на руках, але малады чалавек быў нацэлены на медыцынскую навуку. Спадзяюся, што ён яшчэ
будзе ганарыцца, што ў пачатку сваёй
бліскучай кар'еры працаваў у 34-й мінскай паліклініцы. Увогуле, той досвед,
які спецыялісты атрымліваюць у амбулаторна-паліклінічным звяне, ні з чым не
параўнаеш. Асабіста я распачынаў свой
шлях у медыцыне з работы рэаніматолагам-анастэзіёлагам, і мне даводзілася
ўжо фактычна мець справу з наступствамі работы спецыялістаў пярвічнага звяна. Таму я лічу, што аб медыцыне ўсе
мяркуюць, у першую чаргу, па рабоце
тэрапеўтычнай службы.
Гутарку вяла
Надзея НІКАЛАЕВА.

Вiншую дырэктара РНПЦ псiхiчнага здароўя
Сяргея IГУМНАВА, загадчыка аддзялення
Вячаслава ПЯТРОВА i iншых супрацоўнiкаў цэнтра
з прафесiйным святам — Днём медыцынскiх
работнiкаў! Зычу ўсяго самага найлепшага!
З павагай, Аляксандр Махiна,
iнвалiд 1 групы, Капыльскi раён.

ПРАБЛЕМЫ З СЭРЦАМ —
З-ЗА ДЭПРЭСII?
Дэпрэсiя часта спалучаецца з iшэмiчнай хваробай сэрца. З аднаго
боку, яна спрыяе развiццю iшэмii
i яе ўскладненняў, з другога — можа развiцца як рэакцыя пацыентаў
на сардэчнае захворванне. Iснуе
9 фактараў рызыкi пры iшэмii, i на
трэцiм месцы знаходзiцца менавiта
дэпрэсiя. Нават слаба выражаная
дэпрэсiўная сiмптаматыка павялiчвае рызыку кардыясмяротнасцi ў
3-6 разоў. Стрэс, трывога, дэпрэсiя разглядаюцца як бар'еры, якiя
перашкаджаюць змяненню ладу
жыцця пацыента ў пажаданым накiрунку. Хворыя на iшэмiю пры наяўнасцi трывогi,
дэпрэсii прад'яўляюць вялiкую колькасць саматычных скаргаў, маюць горшае самаадчуванне,
менш задаволены вынiкамi лячэння, шматразова
звяртаюцца ў медустановы да розных спецыялiстаў, настойваюць на правядзеннi шматлiкiх дарагiх абследаванняў, часта патрабуюць шпiталiзацыi
без вiдавочнай прычыны i застаюцца незадаволенымi лячэннем. Для iх становiцца няважным iх
лад жыцця i знешнi выгляд. Часам такiя хворыя
знаходзяць выйсце ў злоўжываннi алкаголем.
Такiм чынам, дэпрэсiя — гэта расстройства, якое
праяўляецца прыгнечаным настроем i негатыўнай ацэнкай сябе, свайго становiшча ў наваколлi, знiжэннем iмкнення i дзейнасцi. Парушаецца
апетыт, сон, жыццёвы тонус.
Дэпрэсiя можа працякаць у лёгкай форме, са
сцёртай сiмптаматыкай. Пры сярэдняй ступенi
з'яўляецца абмежаванне функцыянальных магчымасцяў. Цяжкая дэпрэсiя — гэта далучэнне
псiхiчных праяў. Калi ў вас з'явiлiся прыкметы,
якiя выклiкаюць падазрэнне аб наяўнасцi дэпрэсii, пастаўце перад сабой наступныя пытаннi:
— Шаркоўшчына, Ганна
Iванаўна. 85 гадоў. У мяне iшэмiчная хвароба сэрца, мiгальная
арытмiя. Некалькi гадоў таму
прыступы арытмii былi частымi
— двойчы на месяц прыязджала «хуткая». У апошнi год гэтыя
прыступы спынiлiся, аднак штовечар адчуваю боль у сэрцы,
слабасць i галавакружэнне. Цiск
верхнi — 130-135, а нiжнi — 55-60.
Што мне рабiць пры такiх сiмптомах, як дапамагчы сэрцу?
— Iшэмiчная хвароба сэрца
можа праяўляцца арытмiяй, стэнакардыяй i iншымi сiмптомамi.
Вы не ўказваеце характар болю,
магчыма, гэта стэнакардыя, цiснучы боль у сэрцы, з-за чаго стэнакардыю называюць яшчэ грудной жабай. Першая дапамога пры
першай праяве стэнакардыi — валiдол разам з нiтраглiцэрынам.
Затым без валiдолу пры добрай
пераноснасцi нiтраглiцэрыну. Калi
меркаваць па вашых лiчбах, у вас,
хутчэй за ўсё, ёсць атэрасклероз
аорты з фармiраваннем стэнозу — звужэннем сасуда, што, як,
вядома, абумоўлена наяўнасцю
халестэрынавых бляшак.
Для ўдакладнення сiтуацыi неабходны аўскультацыйныя даныя
— праслухоўванне сэрца, эхакардыяграма (ультрагукавое даследаванне сэрца) дзеля вызначэння
ступенi звужэння аорты. На падставе гэтых даных i будзе падабрана лячэнне. Базiснае лячэнне
iшэмii — абавязковы прыём аспiрыну або яго формаў (75 мг),
бэтаблакатараў — метапралол,
бiсапралол, небiвалол. Доза падбiраецца толькi ўрачом.
— Бярэзiнскi раён, Нiна Iосiфаўна. 76 гадоў. Тры гады таму
пахавала сына, i з таго часу балiць сэрца... Мне выпiсалi нейкiя
сардэчныя кроплi i панангiн. Аднак ёсць сэрцабiццё, часам дрэнна сплю. Хоць кроплi мне выпiсалi ўсяго на дзесяць дзён, я п'ю iх

Я стаў павольным?
Усё, што раней прыносiла задавальненне, зараз сумніўнае?
Не сачу за сваёй знешнасцю?
Я не бачу смешнага ў тым, над чым
смяюцца навакольныя?
Мае заняткi прыносяць мне задавальненне?
Я адчуваю бадзёрасць? Слабасць?
Я не атрымлiваю задавальнення ад
добрай кнiгi, тэлеперадачы?
Калi атрымлiваецца больш станоўчых
адказаў, чым адмоўных, варта задумацца.
На самым раннiм этапе яшчэ можна
сабраць сiлы, сканцэнтравацца i справiцца з сiтуацыяй. Варта пры гэтым прыўнесцi ў сваё жыццё
пазiтыўныя эмоцыi. Разбярыцеся з алкаголем i
тытунём — яны згубна ўздзейнiчаюць на сасуды.
Падумайце пра магчымасць больш рухацца —
пра плаванне, хаду пешшу перад сном.
У харчаваннi не абавязковыя спецыяльныя дыеты. Падбярыце прадукты, прыемныя для ўжывання, якiя надаюць бадзёрасцi, паляпшаюць
страваванне, знiжаюць халестэрын. Ужывайце
больш садавiны i гароднiны, а колькасць мяса
абмяжуйце.
Калi застаецца стан няўпэўненасцi, трывогi —
папiце адвары траў валяр'яну, сардэчнiку, лёгкiя заспакаяльныя прэпараты па рэкамендацыi
псiхатэрапеўта. У больш запушчаных выпадках
абавязкова звярнiцеся да тэрапеўта або кардыёлага.
А на вашы пытаннi, шаноўныя чытачы, адказала загадчыца iнфарк тнага аддзялення №2
10-й гарадской клiнiчнай бальнiцы г. Мiнска,
урач-кардыёлаг вышэйшай катэгорыi Наталля
ПАЛЯЎКОВА.

практычна пастаянна, бо проста
не магу зрабiць перапынак.
— Кроплi ў сучаснай кардыялогii прымяняюцца толькi ў асаблiвых
выпадках. Папулярныя ў насельнiцтва кроплi выклiкаюць прывыканне, бо змяшчаюць снатворныя
кампаненты. Чалавек трапляе ў
залежнасць. Неабходна паўторна
звярнуцца да спецыялiста для карэкцыi лячэння, пракантраляваць
электракардыяграму, прааналiзаваць бiяхiмiчны аналiз крывi. Акрамя таго, вам неабходны свежае паветра перад сном, шклянка малака
з чайнай лыжкай мёду на працягу
месяца. Цёплая ванна, у якую можна вылiць бутэлечку валяр'яну —
на працягу 10 дзён перад сном.
Гэтыя няхiтрыя захады дапамогуць
вам перамагчы бяссоннiцу.
— Брагiн, Уладзiмiр Андрэевiч. 55 гадоў. Як папярэдзiць iнфаркт мiякарда? Шкодных звычак няма... Якiм чынам у гэтай
справе могуць дапамагчы антыаксiданты, у тым лiку вiтамiн Е,
селен, раслiнныя фенолы?
— Для таго, каб не дапусцiць iнфаркту мiякарда, неабходна прайсцi адпаведнае абследаванне. У
прыватнасцi, зрабiць бiяхiмiчны
аналiз крывi з абавязковай лiпiдаграмай. Паказчык агульнага халестэрыну ў норме павiнен быць
не вышэй за 5,2 ммоль/л. Так званы
«добры» халестэрын — высокай
шчыльнасцi — павiнен быць у межах 1,8-2 ммоль/л, нiзкай шчыльнасцi — менш за 3 ммоль/л. Больш
за тое, спецыялiст павiнен таксама
параўнаць суадносiны халестэрыну
«добрага» ў дачыненнi да «дрэннага» — трэба ведаць iндэкс атэрагеннасцi. Робiцца i электракардыяграма. Акрамя таго, з прафiлактычнай
мэтай неабходна штодня хадзiць
хуткiм крокам або ездзiць на веласiпедзе каля 30 хвiлiн. Абавязкова — дастатковы сон, пажадана
не менш за 8 гадзiн. Вялiкую ролю
адыгрываюць станоўчыя эмоцыi —

атрыманне задавальнення ад работы, хобi. Вiтамiн Е у кардыялогii
не выкарыстоўваецца, паколькi адсутнiчае доказная база адносна яго
эфекту. Iншая рэч — у цэлым для
аздараўлення арганiзма ў лячэбнай дозе паказаны вiтамiн Е, селен,
бiяфлаваноiды, якiя змяшчаюцца
ў гароднiне i садавiне, неядавiтых
лекавых травах.
— Лагойск, Марыя Сцяпанаўна. Мужу 78 гадоў. Тры гады таму ён перанёс абшырны
iнфаркт. У маi з'явiлiся ацёкi галёнкi i ступняў. Прымае трызiдзiн (па адной двойчы на дзень),
эналапрыл — пяцёрку, метапралол (па адной двойчы), фезам
(па адной тройчы), верапамiл
(па адной тройчы), гiпатыязiд
(адну ранiцай), палакард (адну
вечарам). Ляжаў у Барысаве ў
бальнiцы з ацёкамi ног, абследавалi лёгкiя i сказалi, што там
нешта ёсць — ён доўга працаваў
вадзiцелем на збожжаскладзе...
Туберкулёзу няма, дыхае нармальна, але ж моцна схуднеў.
Падкажыце, якое даследаванне
магло высветлiць, што не так з
лёгкiмi i што рабiць з ацёкамi?
— Мужу неабходна паўторна
звярнуцца да доктара. З'яўленне
ацёкаў, пахудзенне сведчаць аб
развiццi сардэчнай недастатковасцi, да лячэння якой дадаюцца
сардэчныя глiказiды, якiя адпускаюцца толькi па рэцэпце ўрача.
Прымаюцца толькi ў строга вызначаных дазiроўках. Змяненнi ў
лёгкiх таксама могуць быць абумоўлены менавiта сардэчнай недастатковасцю. Неабходна зрабiць
ультрагукавое даследаванне сэрца. Магчыма, ёсць неабходнасць
i ў тым, каб вашаму мужу павялiчылi дозу мачагонных прэпаратаў.
Словам, я раю вашаму мужу яшчэ
раз абследавацца ў кардыёлага.
Святлана БАРЫСЕНКА.
(Працяг будзе.)



