
КАМПЕТЭНТНА 710 кастрычніка 2020 г.

— Док тар Гу мэн, чым стаў-

лен не бе ла ру саў да свай го зда-

роўя ад роз нi ва ец ца ад та ко га ў 

за меж нi каў?

— У мя не ёсць ад чу ван не, што 

тыя ж аме ры кан цы доў га рас туць, 

ста ле юць i ў ста рас цi ад чу ва юць 

ся бе ма ла ды мi. Ба бу ля мо жа ста-

яць ка ля дыс ка тэ кi, жа ваць жвач ку, 

ска заць: «За раз прый дзе мой бой-

фрэнд, i мы пой дзем ве ся лiц ца». 

У Гер ма нii, на прык лад, да док та ра 

пры хо дзiць муж чы на, яко му 70-

75 га доў, i ў раз мо ве ён дзе лiц ца, 

што пра даў дом, бу дзе на бы ваць 

iн шы цi збi ра ец ца мя няць ма шы-

ну, i ў яго яшчэ пла наў на 20 га доў 

на пе рад. У Бе ла ру сi ка лi па чы на еш 

неш та ра iць па цы ен ту, ён ад каз вае: 

«Док тар, ве дае це, коль кi мне ўжо 

га доў?» А яму ўся го толь кi кры ху за 

60. Але ён па ста вiў на сва iм жыц цi 

крыж i нi чо га не жа дае.

Яшчэ ад но ад роз нен не: тое, 

што док тар ка жа еў ра пей цу, для 

таго за кон. Ка лi ўрач ска заў, што 

неш та нель га ра бiць, па цы ент нi-

ко лi гэ та га не зро бiць. У бе ла ру саў 

час та су стра ка юц ца та кiя ад но сi ны: 

ну ска заў док тар i ска заў, а бу дзе 

па цы ент гэ та вы кон ваць цi не — вя-

лi кае пы тан не. I ўрач ве дае, што 

iма вер насць вы ка нан ня яго рэ ка-

мен да цыi — 50 на 50 цi на ват 30 на 

70. Са мо на вед ван не док та ра ад-

бы ва ец ца хут чэй для псi ха ла гiч на га 

за спа ка ен ня. Не заў сё ды па цы ент 

пры слу хоў ва ец ца да рэ ка мен да-

цый, на ват ка лi яму па тра бу ец ца 

сур' ёз нае ля чэн не. Ёсць, ка неш не, 

ка тэ го рыя лю дзей, якiя ста ран на 

на вед ва юць ура ча, вы кон ва юць усе 

па ра ды, але iх не так i шмат.

— Чым гэ та дрэн на?

— Ка лi гла баль на, то трэ ба 

асоб на раз гля даць муж чын i жан-

чын. Вi да воч на, што на жан чы не 

больш ад каз нас цi. Бо ро ля муж чы-

ны ў за чац цi больш прос тая, чым 

у жан чы ны. Яй цак лет кi ў жа но чым 

ар га нiз ме не ад наў ля юц ца, не «ра-

ман ту юц ца», не ачы шча юц ца. 

Дзяў чын ка на ра джа ец ца з iх га то-

вым за па сам, i ня дбай нае стаў лен-

не да ся бе ў ма ла до сцi ад бi ва ец ца 

не толь кi на яе зда роўi, але i на 

на ступ ным па ка лен нi. У муж чын 

усё па-iн ша му: спер ма та зо iд жы ве 

мак сi мум два ме ся цы. На ват ка лi 

хло пец ужы ваў нар ко ты кi цi ал-

ка голь, цi пра цуе на шкод най вы-

твор час цi, ка лi ён бу дзе ней кi час 

пры трым лi вац ца зда ро ва га спо-

са бу жыц ця, для будучага дзіцяці 

вя лi кай шко ды не бу дзе.

Уво гу ле чым больш без ад каз-

на ча ла век да ся бе ста вiц ца, тым 

ра ней ён атры мае тыя хва ро бы, 

якiя раз вi лi ся б у яго ў 60 цi 65 га-

доў. Гэ та ўплы вае i на эка но мi ку 

кра i ны (бо дзяржава выплачвае 

дапамогу па інваліднасці, лечыць 

у бальніцы), i на жыц цё асоб на га 

ча ла ве ка. Ка лi ён атры мае iн ва лiд-

насць, блізкія па вiн ны бу дуць яго 

да гля даць, i да рос лыя дзе цi за мест 

улас най сям'i бу дуць пры вя за ныя 

да баць коў. Ба наль ны прык лад: 

«Та та, не пра цуй у ага ро дзе га ла-

вой унiз, у ця бе вы со кi цiск. Коль кi 

каш туе вяд ро па мi до раў? Мож на ж 

на быць». Баць ка не слу хае, у вы нi-

ку рвец ца са суд га лаў но га моз га, 

зда ра ец ца iн сульт, па ра лi зу ец ца 

па ла вi на це ла. I ён не мо жа ха-

дзiць, са ма стой на ес цi, мыц ца — 

i гэ та праб ле ма ўсёй сям'i. Та му 

пад трым лi ваць сваю фор му, вес цi 

пра вiль ны спо саб жыц ця па вi нен 

сён ня кож ны ча ла век.

— Пух лi ны моз га, ў тым лi ку 

зла я кас ныя, — гэ та больш спад-

чын насць?

— Спад чын насць у лю бым за-

хвор ван нi мае мес ца. Яна ўплы вае 

на ват на больш прос тыя рэ чы — 

зрок, вы па дзен не ва ла соў. Ан ка-

ла гiч ныя за хвор ван нi — праб ле ма 

ўся го све ту, iх коль касць усю ды 

рас це. I пры чы ны роз ныя, па чы-

наю чы ад па вет ра, якiм мы ды-

ха ем, ежы, якую мы ўжы ва ем, 

i за канч ва ю чы на шы мi шкод ны мi 

звыч ка мi. Унi вер саль на га рэ цэп та 

ня ма. Кож ны ча ла век па вi нен ся бе 

бе раг чы, па мя таць, якiя пра дук ты 

i шкод ныя звыч кi па вы ша юць ры-

зы ку ўтва рэн ня пух лiн.

— На коль кi не спры яль ныя па 

пра гно зе пух лi ны моз га?

— Усё вель мi iн ды вi ду аль на. 

Мож на зра бiць мi зэр ную апе ра-

цыю, але, ма ю чы вель мi «кап-

рыз ны» ар га нiзм, атры маць та кiя 

ўсклад нен нi, што пас ля апе ра цый-

ныя на ступ ствы бу дуць на шмат 

больш цяж кiя, чым ад са мой пух-

лi ны. А зда ра ец ца, што пас ля вы-

да лен ня гi ганц кай пух лi ны ча ла век 

жы ве доў га i не мае вя лi кiх ус клад-

нен няў. Та му мы i сту дэн там ка-

жам: вы ле чы це не хва ро бу, а хво-

ра га. Хва ро ба — гэ та штось цi, апi-

са нае ў кнi гах, а па цы ент — гэ та 

iн ды вi ду аль насць, i яго ар га нiзм 

ча гось цi не лю бiць, на штось цi рэа-

гуе. I ад роз нен не доб ра га док та ра 

ад не вель мi доб ра га ў тым, што 

ён па вi нен вы явiць iн ды вi ду аль ныя 

асаб лi вас цi i па да браць най больш 

ад па вед нае ля чэн не.

Уво гу ле ж чым больш скла да-

ная ста дыя но ва ўтва рэн ня, тым 

ця жэй з iм зма гац ца. Не толь кi 

пух лi на, але i лю бая хва ро ба — 

чым больш за пу шча ная, тым ця-

жэй ля чыць. Ёсць рак агрэ сiў ны, 

ка лi пух лi на хут ка рас це, а ёсць 

менш не бяс печ ны. Але гэ та ўжо 

праб ле ма док та ра: ду маць, што 

ра бiць з пух лi най. I гэ та ня пра вiль-

на — ка заць па цы ен ту, што «ў вас 

са мая скла да ная пух лi на». Хоць 

ёсць та кiя кра i ны, дзе ўрач па ве-

дам ляе па цы ен ту, што ў яго дрэн-

ная пух лi на, i пра гноз — жыць, 

ска жам, за ста ло ся паў та ра го да. 

Там лi чыц ца, што ча ла век па вi нен 

пла на ваць сваё жыц цё, маг чы ма, 

на пi саць за вя шчан не, яшчэ неш та 

па спець зра бiць. На пост са вец кай 

пра сто ры лi чыц ца, што та кая на вi-

на мо жа спра ва ка ваць у па цы ен-

та гла баль ную дэ прэ сiю, ён мо жа 

вы ра шыц ца на ват на са ма губ ства. 

Та му пра гэ та па ве дам ля юць блiз-

кiм сва я кам. I яны па вiн ны да па-

маг чы яму спла на ваць да лей шае 

жыц цё.

— Рак на зы ва юць хва ро бай 

па жы лых лю дзей. Для ра ку моз-

га гэ та так са ма ха рак тэр на?

— Тут нель га дак лад на вы зна-

чыць уз рост. На мой по гляд, гэ та 

праб ле ма ў тым лi ку i iмун най сiс-

тэ мы, якая ады гры вае вя лi кую ро-

лю ў зла я кас ных хва ро бах. У кож-

на га ча ла ве ка па ста ян на ўтва ра-

юц ца аты пiч ныя клет кi. I ра бо та 

на шай iмун най сiс тэ мы не толь кi ў 

тым, каб знi шчаць вi ру сы i бак тэ-

рыi, а знай сцi гэ тыя «бра ка ва ныя» 

клет кi, iх апа знаць i знi шчыць. 

Асаб лi васць аты пiч ных кле так 

у чым? На прык лад, клет кi ныр кi 

мо гуць жыць толь кi ў ныр ках, клет-

кi сэр ца — толь кi ў сэр цы. А аты-

пiч ныя клет кi, не за леж на, ад ча го 

яны ўтва ры лi ся, мо гуць жыць дзе 

хо ча це ў на шым ар га нiз ме. I мы iх 

на зы ва ем ме та ста зы. I ка лi та кая 

клет ка вый дзе з по ля зро ку на шай 

iмун най сiс тэ мы, то дзесь цi ася дзе 

i бу дзе раз мна жац ца. По тым ад-

туль ад лу чац ца iн шыя аты пiч ныя 

клет кi i ася дуць у iн шых мес цах, 

i ў вы нi ку яны знi шча юць ар га нiзм. 

Та му пад трым лi ваць iмун ную сiс тэ-

му ў нар маль ным ста не — са мая 

пер шая пра фi лак ты ка i ба раць ба 

з ра ка вы мi клет ка мi.

Ка лi дзя ду лю 80 га доў, але ён 

за хоў вае ак тыў ны спо саб жыц ця, 

зай ма ец ца ага ро дам, ез дзiць на 

ка нi цi ве ла сi пе дзе, яму i ў 80 га доў 

не па гра жае рак. Ка лi ча ла век, якi 

ся дзiць у офi се — са што дзён ны мi 

стрэ са мi, хва рэе на ВРВI, гер пес 

па два ра зы на ме сяц, за мест та го 

каб пры маць вi та мi ны, ра бiць сок-

фрэш, пра гуль вац ца на све жым 

па вет ры па пар ку, ха дзiць у ба сейн 

цi ў спар тыў ную за лу, знi мае стрэс 

цы га рэ тай, каль я нам, га рэл кай, 

то, на ту раль на, i ў 25-27 га доў ён 

мо жа са пса ваць зда роўе.

У сла вян скiх на ро даў лад жыц-

ця вель мi моц на пры вя за ны да 

ўжы ван ня спiрт но га. Вя сел ле, па-

ха ван не — па вi нен быць ал ка голь, 

но вую ма шы ну на бы вае — трэ ба 

«за моч ваць». Праз мер нае ўжы-

ван не ал ка го лю для ар га нiз ма 

шкод нае. Але лю дзi пе ра кон ва юць 

ся бе i ве раць, што нi чо га дрэн на га 

не бу дзе. Ад ал ка го лю па ку ту юць 

пе чань, страў нiк, раз ладж ва ец ца 

нер во вая сiс тэ ма. У ме ды цы не ка-

жуць — не ал ка голь нае ап'я нен не, 

а ал ка голь нае атру чэн не. Гэ та яд, 

якi вы клi кае пэў ныя ад чу ван нi ў 

на шым ар га нiз ме, якiя нам па да-

ба юц ца. Хоць ка неш не, не толь кi 

сла вя не п'юць га рэл ку, ёсць ку ку-

руз ная ў Мек сi цы, ры са вая ў Кi таi, 

Япо нii...

— Цi ёсць бяс печ ныя до зы ал-

ка го лю? Цi ўво гу ле яго нель га 

ўжы ваць?

— За ба ра няць ча ла ве ку ўсе 

за да валь нен нi, ка неш не, не трэ-

ба. Але ёсць та кiя рэ чы, якiя яго 

за бi ва юць. А ёсць та кiя, што ка ле-

чаць. I гэ та бу дзе ма руд ная доў гая 

смерць, якая мо жа цяг нуц ца га-

да мi. З-за гэ та га па ку туюць сам 

ча ла век i лю дзi, якiя яго да гля да-

юць. Па вер це, у та кiм ста не ча-

ла век ты ся чу ра зоў па шка дуе аб 

тым за да валь нен нi, якое атрым-

лi ваў ад праз мер на га ўжы ван ня 

ал ка го лю i цы га рэт. Та му ва ўсiм 

па вiн на быць свая ме ра, i каб яе 

ад чуць, не па трэб на ме ды цын ская 

аду ка цыя.

— Iн сульт — так са ма не ўра-

ла гiч ная праб ле ма. Як яго па-

збег нуць?

— Iн суль ты бы ва юць двух вi даў: 

iшэ мiч ныя i ге ма ра гiч ныя. Пры iшэ-

мiч ных у са су дзе га лаў но га моз га 

ўтва ра ец ца тромб i пе ра шка джае 

кро ва за бес пя чэн ню ўчаст ка моз-

га. Пры ге ма ра гiч ным iн суль це 

рвец ца са суд i кроў вы хо дзiць за 

яго ме жы. Каб не бы ло iшэ мiч на-

га iн суль ту, трэ ба ра бiць са праў ды 

ба наль ныя рэ чы, каб кроў бы ла 

ра дзей шая: да стат ко ва ўжы ваць 

ва ды ка ля двух лiт раў у дзень. 

Гэта са мая прос тая пра фi лак ты ка 

iшэ мiч на га iн суль ту. Да та го ж мы 

па вiн ны ве даць, што ў на шым ар-

га нiз ме ёсць гар мо ны стрэ су, якiя 

так са ма вы вод зяц ца праз ныр кi. 

Та му пiць трэ ба не та му, што хо-

чац ца, а та му, што трэ ба.

— Атрым лi ва ец ца, каб зняць 

стрэс, да стат ко ва па пiць ва ды?

— Так, вы пiць шклян ку-дзве ва-

ды, кры ху па ча каць, ка лi гар мо ны 

стрэ су, якiя вы пра ца ваў ар га нiзм, 

раз ба вяц ца i дой дуць да ны рак. 

I та кiм чы нам боль шая част ка 

стрэ су пой дзе ва ўнi таз.

Пiць ва ду — пер шая пра фi лак-

ты ка iшэ мiч на га iн суль ту. У па жы-

лым уз рос це, ка лi сцен кi са су даў 

ня роў ныя, утва ры лi ся бляш кi, док-

тар пад бi рае таб лет кi, якiя раз рэ-

джва юць кроў, з улi кам на яў ных 

за хвор ван няў.

А для пра фi лак ты кi ге ма ра гiч на-

га iн суль ту важ на са чыць за цiс кам. 

Ка лi з уз рос там уз нi кае гi пер та нiя, 

трэ ба з ёй зма гац ца. Тут у пра-

мым сэн се дзе тон ка, там i рвец ца. 

У га лаў ным моз гу са суды тон кiя, 

сцен кi iх па шко джа ныя, i ка лi пад-

час гi пер та нiч на га кры зу пай шла 

кроў но сам, гэ та не бя да. А вось 

ка лi са суд лоп не ў га лаў ным моз гу, 

гэ та вя лi кая праб ле ма. Гi пер то нiк, 

якi ве дае, што пэў ная ежа цi ней кiя 

дзе ян нi пры вод зяць да па вы шэн ня 

цiс ку, па вi нен iх асце ра гац ца. По за 

га ла вой унiз, ка лi ў дач ны се зон 

так пра цу юць, вель мi не бяс печ ная. 

I нi як мы не мо жам рас тлу ма чыць 

на шым па ва жа ным па жы лым лю-

дзям, што ка лi лоп не са суд, ага род 

бу дзе нi ко му не па трэб ны, а ўся 

сям'я бу дзе ду маць, як вас ля чыць, 

i гэ та ля чэн не бу дзе доў гае.

— Вы чытаеце лекцыі па 

прафілактыцы вяноз ных трам-

бо заў. Чым яны не бяс печ ныя?

— Ня гле дзя чы на тое што 

апош нiм ча сам з'я вi ла ся су час ная 

ме ды цын ская ды яг нос ты ка, вя лi-

кая коль касць ле каў i па ды хо даў 

да ля чэн ня трам бо за i яго ўсклад-

нен ня — тром ба эм ба лii лё гач най 

ар тэ рыi, на ват у тых кра i нах, дзе 

ме ды цы на зна хо дзiц ца на са мым 

вы со кiм уз роў нi, коль касць смер-

цяў ад гэ та га не змян ша ец ца. Пры-

чы най з'яў ля ец ца тое, што тромб 

утва ра ец ца вель мi хут ка. У ад роз-

нен нi ад пра сту ды, якая мо жа раз-

вi вац ца i двое су так, тромб мо жа 

ўтва рыц ца за пяць-сем хвi лiн, i ка лi 

моц на «па шан цуе», ён ада рвец ца. 

Дру гая пры чы на — усё гэ та пра-

ця кае бес сiмп том на. Тромб мо жа 

ўтва рыц ца на нiж няй ка неч нас цi, 

i гэ та са мае не бяс печ нае мес ца, i 

пры тым ча ла век нi на што не скар-

дзiц ца. Яўных сiмп то маў, бо ле ва га 

сiн дро му ня ма. Зда ра ец ца, ча ла-

ве ка вы пiс ва юць з баль нi цы, ён 

пры яз джае да до му, пры мае душ, 

са су ды ад цёп лай ва ды па шы ра-

юц ца — там жа ча ла век i па дае.

Та му лю бое ля чэн не па чы на-

ец ца з доб рай пра фi лак ты кi. Ка лi 

мы зна хо дзiм ся ў не ру хо мым ста-

но вi шчы, на прык лад на аў то бу се 

едзем у Кiеў, ад куль ля цiм у Шарм-

эль-Шэйх, ёсць за стой кры вi. Та му 

трэ ба ва ру шыц ца, ша вя лiць паль-

ца мi, кiс ця мi, ступ ня мi, а так са ма 

на дзя ваць кам прэ сiў ныя голь фы 

цi пан чо хi, яны пра да юц ца ў мно-

гiх аэ ра пор тах. Яны да па ма га юць 

па ско рыць кро ва зва рот ніжніх 

канечнасцяў, бо чым ён хут чэй шы, 

тым мен шая iма вер насць утва рэн-

ня тром баў. Уве ча ры но гi вар та 

клас цi на пры ўзня тую па верх ню, 

не аба вяз ко ва вы со ка, 5-10 см 

да стат ко ва. Важ на раз рэ джваць 

кроў — пра за ха ван не пiт но га рэ-

жы му я ка заў. I па збя гаць гi па ды-

на мii — больш ру хац ца.

Але на КРА ВЕЦ.

«У Бе ла ру сi па цы ент не заў сё ды 
пры слу хоў ва ец ца да док та ра, 

на ват ка лi па тра бу ец ца сур' ёз нае ля чэн не»
Ней ра хi рург пра тое, як па збег нуць iн суль ту, 
па зба вiц ца ад стрэ су i ча му мы хва рэ ем на рак

Док тар Гур ба нi джад Гу мэн 

Гу шанг на ра дзiў ся ў Iра не, 

але скон чыў бе ла рус кi 

ме ду нi вер сi тэт i за стаў ся тут 

пра ца ваць. Па спе цы яль нас цi 

ён ней ра хi рург i да ня даў ня га 

ча су пра ца ваў у РНПЦ 

не ўра ло гii i ней ра хi рур гii, 

а ця пер — на ву ко вы 

су пра цоў нiк ад дзя лен ня 

пух лiн га лаў но га 

моз га РНПЦ ан ка ло гii 

i ме ды цын скай ра ды я ло гii 

iмя М. М. Аляк санд ра ва. 

Мы спы та лi ў док та ра 

Гу мэ на, ад ча го ўзнi ка юць 

пух лi ны моз га, як па збег нуць 

iн суль ту i пры чым тут ва да, як хут ка па зба вiц ца ад стрэ су, 

i чым не бяс печ нае ча сам лег ка дум нае стаў лен не бе ла ру саў 

да свай го зда роўя.

«Тое, што док тар ка жа 
еў ра пей цу, для яго за кон. 
Ка лi док тар ска заў, 
што неш та нель га ра бiць, 
па цы ент нi ко лi гэ та га 
не зро бiць. У бе ла ру саў 
час та су стра ка юц ца та кiя 
ад но сi ны: ну ска заў док тар 
i ска заў, а бу дзе па цы ент гэ та 
вы кон ваць цi не — вя лi кае 
пы тан не. I ўрач ве дае, што 
iма вер насць вы ка нан ня яго 
рэ ка мен да цыi — 50 на 50 
цi на ват 30 на 70».

«Яй цак лет кi ў жа но чым 
ар га нiз ме не ад наў ля юц ца, 
не «ра ман ту юц ца», 
не ачы шча юц ца. Дзяў чын ка 
на ра джа ец ца з iх га то вым 
за па сам, i ня дбай нае 
стаў лен не да ся бе ў ма ла до сцi 
ад бi ва ец ца не толь кi на яе 
зда роўi, але i на на ступ ным 
па ка лен нi».


