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ПА РОК СЭР ЦА — 
НЕ ПРЫ ГА ВОР

— Мы ру ха ем ся ў бок ака зан ня 

вы со ка тэх на ла гіч най і ма ла ін ва-

зій най да па мо гі, — пад крэс лі вае 

на мес нік ды рэк та ра па ля чэб-

най ра бо це РНПЦ дзі ця чай хі-

рур гіі, кан ды дат ме ды цын скіх 

на вук Аляк сандр СВІР СКІ. — Яна 

най менш траў ма тыч ная, да зва ляе 

змен шыць знаходжанне ў ста цы я-

на ры. Ка ля 25 % дзя цей у кра і не 

атрым лі вае хі рур гіч ную да па мо гу 

з пры мя нен нем мі ні- ін ва зій ных 

тэх на ло гій, у на шым РНПЦ — 35-

40 %. Гэ та да ра гая ме ды цы на, і 

мы ня сём сур' ёз ныя за тра ты на 

на быц цё аб ста ля ван ня. Гэ та тон-

кая тэх ні ка і ін стру мен ты, якія да-

стат ко ва хут ка знош ва юц ца. У той 

жа час вы дат кі ўда ец ца змен шыць 

дзя ку ю чы та му, што ска ра ча ец ца 

час зна хо джан ня на шых па цы ен-

таў у ста цы я на ры.

Аляк сандр Свір скі па ве да міў, 

што су час ная ма ла ін ва зій ная хі-

рур гія раз ві ва ец ца ва ўсіх аб лас-

цях на шай кра і ны, яны аб ста ля-

ва ныя ла па рас ка піч ны мі стой ка-

мі і мі ні ін ва зій ным ін стру мен там. 

Но выя тэх на ло гіі, а так са ма па вы-

шэн не ква лі фі ка цыі спе цы я ліс таў 

у рэ гі ё нах да зва ляюць змян шаць 

коль касць смя рот ных вы пад каў. 

З 2014 го да ў Бе ла ру сі ад та кіх 

па та ло гій, як вост ры апен ды цыт, 

кі шэч ная не пра ход насць і ўшчэм-

ле ная гры жа, смя рот насць ся род 

дзя цей не фік са ва ла ся. Пры гэ тым 

у кра і нах СНД да гэ туль на зі ра юц-

ца вы пад кі гі бе лі дзя цей ад гэ тых 

за хвор ван няў.

— Але ёсць ка тэ го рыя па цы ен-

таў, якая вы клі кае не па кой, — гэ-

та не да но ша ныя дзе ці, што ма юць 

множ ныя па ро кі раз віц ця. Пры-

чым коль касць па ро каў не рас це, 

а вось іх цяж касць і спа лу чэн не 

ро бяц ца сур' ёз най праб ле май і 

па тра бу юць да па мо гі муль ты дыс-

цып лі нар най ка ман ды спе цы я ліс-

таў, — за ся родж вае ўва гу Аляк-

сандр Свір скі. — Я за быў ся, ка лі 

ба чыў адзін па рок,— звы чай на 

гэ та тры-ча ты ры ад на ча со ва: лёг-

кіх, страў ні ка ва-кі шэч на га трак ту, 

сэр ца, ка неч нас цяў. Пад час апе-

ра цыі 600—700-гра мо ва му дзі ця-

ці на пруж ва ец ца не адзін хі рург, 

а ўся клі ні ка. Без умоў на, 

мы пра цяг нем і да лей удас-

ка наль ваць да па мо гу гэ тай 

гру пе па цы ен таў, і, маг чы-

ма, у кра і не бу дзе ство ра-

ны асоб ны цэнтр для та кіх 

дзе так.

Спе цы я ліст ад зна чыў, 

што, ка лі лю бой ца ной вы-

ходж ва юць та кіх па цы ен таў 

з эк стрэ маль на ніз кай ва гой, 

не па збеж ны вы со кі пра цэнт 

ін ва лі ды за цыі. Ві да воч на, 

што та кія дзе ці ў бу ду чы ні 

па тра бу юць вя лі кіх срод каў, 

каб пад трым лі ваць іх жыц цё 

і за бяс печ ваць яго якасць. 

Пры гэ тым ды яг нас та ваць 

па ро кі раз віц ця дзя ку ю чы 

су час ным ме та дам ды яг-

нос ты кі час та ўда ец ца за га-

дзя — на пэў ных тэр мі нах 

ця жар нас ці. Баць коў у та кім 

вы пад ку кан суль ту юць і ўра-

чы РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі.

— Мы па каз ва ем па рок і 

рас каз ва ем пра яго ля чэн не, 

а гэ та 3-5 апе ра цый, каб вы пра віць 

не толь кі фор му, але і функ цыю ор-

га наў, так са ма пад ліч ва ем шан сы 

дзі ця ці вы жыць. І пас ля баць кі пры-

ма юць ра шэн не, ці вар та пра цяг-

ваць ця жар насць. Тут усё вель мі 

ня прос та: ня рэд ка сем'і, су тык нуў-

шы ся з та кой праб ле май, як хво-

рае дзі ця, рас па да юц ца. На тым, 

каб на ра джаць у лю бым вы пад ку, 

як пра ві ла, на стой ва юць баць кі, 

якія даў но ча ка юць дзі ця, — рас-

каз вае Аляк сандр Свір скі.

Бе ла рус кія дзі ця чыя кар ды ё-

хі рур гі дзя ку ю чы сва ім на вы кам 

за па тра ба ва ныя не толь кі ў СНД, 

але так са ма ў Еў ро пе, ЗША і Ла-

цін скай Аме ры цы. І ця пер, як ад-

зна чае экс перт, на зі ра ец ца пэў ны 

ад ток гэ тых спе цы я ліс таў. Ра зам з 

тым бе ла рус кія ўра чы пра водзяць 

май стар-кла сы і аказваюць апе ра-

тыў ную да па мо гу па цы ен там з ін-

шых кра ін. Толь кі сё ле та бры га да 

кар ды ё хі рур гаў трой чы вы яз джа ла 

ў Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, і 

гэ та су пра цоў ніц тва пла ну ец ца 

пра цяг ваць.

КАР ДЫ ЁХ ВА РО БЫ 
З ДЗЯ ЦІН СТВА

Пры ро джа ныя па ро кі сэр-

ца зай ма юць іс тот ную до лю ў 

струк ту ры кар дыя ла гіч ных хва-

роб дзя цей. На ўлі ку зна хо дзіц ца 

ка ля 35 ты сяч дзя цей, з іх 25 ты-

сяч — з пры ро джа ны мі па ро ка мі 

сэр ца.

— У апош нія га ды ў нас са-

праў ды ін тэн сіў на раз ві ва ец ца 

кар ды ё хі рур гія, апе ры ру юц ца 

ра ней не апе ра бель ныя па ро кі, 

ажыц цяў ля ец ца шмат эн да вас ку-

ляр ных ка рэк цый, — ад зна чы ла 

за гад чык ка фед ры пе ды ят рыі 

Бе ла рус кай ме ды цын скай ака-

дэ міі пас ля дып лом най аду ка-

цыі, га лоў ны па за штат ны дзі-

ця чы кар ды ё рэў ма то лаг Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя, кан ды-

дат ме ды цын скіх на вук, да цэнт 

Іры на ЧЫ ЖЭЎ СКАЯ.

На дру гім мес цы ў струк ту ры 

кар дыя ла гіч ных хва роб па ру шэн-

ні рыт му сэр ца. Гэ та та хі я рыт міі, 

бра ды я рыт міі, рэд кія ге не тыч ныя 

сін дро мы. З імі на дыс пан сер ным 

улі ку зна хо дзіц ца ка ля 5 ты сяч 

дзя цей. Шэ раг з іх пад ля га юць 

кан суль та цыі ў РНПЦ дзі ця чай 

хі рур гіі, дзе, у пры ват нас ці, вы-

кон ва юц ца элект ра фі зі я ла гіч ныя 

да сле да ван ні і ра дыё час тот ная 

аб ла цыя.

На трэ цім мес цы — ар тэ рыя-

льная гі пер тэн зія. На яе па ку туе 

ка ля ты ся чы дзя цей.

— Ка лі за апош нія га ды час-

та та пры ро джа на га па ро ку сэр ца 

за ста ец ца ста біль най (што год з 

ім на ра джа ец ца ка ля ты ся чы дзя-

цей), то ар тэ рыя льная гі пер тэн зія, 

асаб лі ва ў пад лет ка вым уз рос це, 

па вя ліч ва ец ца. За апош нія 10 га-

доў за хва раль насць вы рас ла ў 

5 ра зоў, — ад зна чы ла Іры на Чы-

жэў ская. — Гэ та звя за на з па вы-

шэн нем на гру зак, псі ха эма цы я-

наль ны мі пе ра груз ка мі: у дзя цей 

скла да ныя аду ка цый ныя пра гра-

мы, да дат ко выя за ня ткі. У шэ ра-

гу вы пад каў гэ та аб умоў ле на ме-

та ба ліч ным сін дро мам — ліш няй 

ва гой і атлус цен нем.

Вя лі кай праб ле май з'яў ля юц ца 

і рэў ма тыч ныя хва ро бы, на ўлі ку 

зна хо дзіц ца ка ля 2 ты сяч та кіх 

дзя цей. Вя лі кім пра ры вам у іх ля-

чэн ні, на дум ку спе цы я ліс таў, ста-

лі но выя тэх на ло гіі. У пры ват нас ці, 

у ля чэн ні юве ніль на га рэў ма то ід-

на га арт ры ту вы ка рыс тоў ва ец ца 

ген на-ін жы нер ная бія ла гіч ная тэ-

ра пія.

— У нас на ўлі ку ста іць 752 дзі-

ця ці з юве ніль ным рэў ма то ід ным 

арт ры там, з іх 108 атрым лі ва юць 

па дзярж пра гра ме ген на-ін жы нер-

ную бія ла гіч ную тэ ра пію. Яна ўплы-

вае на ме ха нізм уз нік нен ня хва ро-

бы: аб ры вае імун нае за па лен не, 

што да зва ляе ў ка рот кія тэр мі ны 

вяр нуць па цы ен та да звы чай на га 

жыц ця з функ цы я наль най здоль-

нас цю су ста ваў. Гэ та да зва ляе па-

збег нуць ін ва лід нас ці і эн да пра тэ-

за ван ня, а апроч та го, і шмат лі кіх 

ус клад нен няў. Ра ней дзе ці атрым-

лі ва лі глю ка кар ці ко ід ную тэ ра пію, 

а яна ме ла шмат на ступ стваў — 

цук ро вы дыя бет, атлус цен не, ар-

тэ рыя льную гі пер тэн зію. Ця пер 

дзе ці, якія атрым лі ва юць ген на-

ін жы нер ную тэ ра пію, не ма юць 

па трэ бы ў гар мо нах. Знеш не яны 

ні чым не ад роз ні ва юц ца ад ін шых 

дзя цей, і іх зда роўе амаль цал кам 

ад наў ля ец ца, — рас ка за ла Іры на 

Чы жэў ская.

ЛЯ ЧЫЦ ЦА 
БЕЗ ГАР МО НАЎ

Што год у Бе ла ру сі ў 100—

150 дзя цей ды яг нас ту ец ца цук-

ро вы дыя бет І ты пу. Уся го з та кім 

ды яг на зам на ўлі ку ва ўра чоў зна-

хо дзіц ца 2300 дзя цей. Дру гі ж тып 

не з'яў ля ец ца да мі ну ю чым: 

на яго хва рэе ўся го 25 ма-

лых.

— З го ду ў год у кра і не 

на зі ра ец ца рост на 4-5 % вы-

пад каў цук ро ва га дыя бе ту 

І ты пу ў дзя цей. І гэ та агуль-

на су свет ная тэн дэн цыя, — 

ад зна чы ла пра фе сар ка-

фед ры дзі ця чых хва роб 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ме ды цын ска га ўні вер сі тэ-

та, га лоў ны па за штат ны 

дзі ця чы эн да кры но лаг 

Мініс тэр ства ахо вы зда-

роўя Ан жа лі ка СОН ЦА ВА.

Спе цы я ліст пад крэс лі ла, 

што на зі ра ец ца ама ла джэн-

не гэ тай хва ро бы. Больш за 

тра ці ну дзя цей, у якіх вы яў-

ле ны цук ро вы дыя бет, — ва 

ўзрос це 5—9 га доў.

У Бе ла ру сі вы ка рыс тоў ва-

юц ца су час ныя па ды хо ды да 

ля чэн ня цук ро ва га дыя бе ту. 

Дзя цей ма са ва пе ра вод зяць 

са звы чай на га на ана ла га вы 

ін су лін. Ён вя до мы даў но і ра ней 

вы ка рыс тоў ваў ся для ні ве лі ра ван-

ня гі паг лі ке міч ных ста наў. Ця пер яго 

па ча лі пры мя няць больш шы ро ка, 

бо гэ та зні жае ры зы ку гі паг лі ке міч-

ных рэ ак цый, больш фі зі я ла гіч на 

ўздзей ні чае на ар га нізм і да пус кае 

гіб кі рэ жым увя дзен ня. Усё гэ та да-

зва ляе вес ці звы чай ны лад жыц ця.

— Ка лі ў 2017 го дзе ў кра і не на 

ана ла га вым ін су лі не зна хо дзі ла ся 

31 % дзя цей, хво рых на дыя бет, і 

45 % у ста лі цы, то сён ня іх больш 

за па ло ву па рэс пуб лі цы і 70 % 

у Мін ску. Ра бо ту па пе ра вод зе на 

ана ла га вы ін су лін мы пла ну ем за-

вяр шыць на ле та, — пад крэс лі ла 

Ан жа лі ка Сон ца ва.

Ад бы ва ец ца і пе ра вод дзя цей 

на пом па вую ін су лі на тэ ра пію. Сён-

ня на ёй зна хо дзіц ца ка ля 70 ма-

лых, хво рых на цук ро вы дыя-

бет. За вяр ша ец ца за куп ка яшчэ 

50 пом паў, на ле та бу дзе на бы та 

яшчэ 250. Гэ та су час ныя пры ста-

са ван ні з бес пе ра пын ным ма ні та-

ра ван нем глі ке міі.

Хі рур гі РНПЦ «Кар дыя ло гія» пра вя лі пер шыя 

ўні каль ныя апе ра цыі па ім план та цыі іна ва-

цый ных пры лад для ля чэн ня сар дэч най не-

да стат ко вас ці.

Да гэ туль клі ніч ныя да сле да ван ні ў га лі не эн да-

вас ку ляр най кар дыя ло гіі ў Бе ла ру сі не пра во дзі лі ся. 

Але гэ та ста ла маг чы ма дзя ку ю чы во пы ту ра бо ты 

клі ні кі ў га лі не сар дэч най не да стат ко вас ці і эн да вас-

ку ляр най хі рур гіі. РНПЦ «Кар дыя ло гія» быў абра ны 

ра зам з вя ду чы мі ме ды цын скі мі цэнт ра мі Еў ро пы 

для ўка ра нен ня гэ тай тэх на ло гіі, рас пра ца ва най 

аме ры кан скай кам па ні яй Аnсоrа Hеаrt.

Спе цы я ліс ты РНПЦ па зна ё мі лі ся з прад стаў-

ні ка мі аме ры кан скай кам па ніі паў та ра го да та му 

пад час на вед ван ня спе цы я лі за ва на га кан грэ са для 

азнаямлен ня з най ноў шы мі тэх на ло гі я мі і ўка ра нен-

ня іх у прак ты ку.

— Гэ тая тэх на ло гія вель мі спа да ба ла ся. Мы 

прад ста ві лі свой цэнтр, рас ка за лі, які мі тэх на ло-

гі я мі ва ло да ем, як вя дзём па цы ен таў з сар дэч най 

не да стат ко вас цю, якія ў нас ім план ту юц ца сіс тэ-

мы, — рас каз вае на мес нік ды рэк та ра па тэ ра пеў-

тыч най да па мо зе РНПЦ «Кар дыя ло гія» Але на 

КУР ЛЯН СКАЯ. — Не кож ны цэнтр пры ма ец ца ў 

та кія маш таб ныя пра ек ты. Пас ля ін спек цыі на шу 

клі ні ку ўхвалілі і ўклю чы лі ў гэ та шмат цэнт ра вае 

да сле да ван не.

Па куль у цэнт ры вы ка на ны пер шыя апе ра цыі. 

Мяр ку ец ца, што ўся го ў пра гра му ўклю чаць 30 бе-

ла рус кіх па цы ен таў. Да гэ та га яны прой дуць шмат-

этап ны ад бор, у тым лі ку маг чы масць ім план та цыі 

ацэ ніць ка лі фар ній ская кам па нія.

— Для да па мо гі па цы ен там з сар дэч най не да-

стат ко вас цю ў нас рэа лі зу юц ца цэ лыя пра гра мы. 

У ля чэн ні гэ та га за хвор ван ня шмат кі рун каў. Мы 

па він ны вы ка рыс тоў ваць мак сі мум та го, што сён ня 

ёсць у све це. І спо саб ля чэн ня, які пра па нуе аме-

ры кан ская кам па нія, адзін з са мых іна ва цый ных і 

перс пек тыў ных, — ад зна чы ла Але на Кур лян ская.

Уні каль ныя апе ра цыі 
на сэр цы не маў ля ці

Бе ла рус кія дзі ця чыя кар ды ё хі рур гі вя до мыя сва і мі 
высокатэхна ла гіч ны мі аў тар скі мі апе ра цы я мі — 
ана ла гіч ныя мо гуць вы кон ваць ура чы ўся го не каль кіх клі нік 
Аме ры кі і Еў ро пы. Мі ні -ін ва зій нае ўмя шан не — праз тры 
пра ко лы — па плас ты цы тра хеі і стра ва во да зра бі лі 
не да но ша на му дзі ця ці, якое ва жы ла 1700 гра маў. 
Столь кі ж ва жыў ма лень кі па цы ент, які прай шоў 
брон хас ка пію. Рэнт ге нэн даваскулярнае ўмя шан не 
(без раз рэ заў, праз не вя лі кія пра ко лы на ску ры) бы ло 
зроб ле на не маў ля ці ва гой уся го 1200 гра маў. Што дзень 
у РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі пра вод зяць уні каль ныя апе ра цыі 
і вы ра тоў ва юць жыц ці ма лень кіх па цы ен таў, якія ра ней 
лі чы лі ся без на дзей ны мі. Зу сім ня даў на тут ад быў ся 
рэс пуб лі кан скі кан сі лі ум. Ура чы шу ка лі тэх на ло гію, 
якая да зво лі ла б за ха ваць жыц цё не маў ля ці з рэд кі мі 
па та ло гі я мі. Яго вы па дак, ба дай, адзі ны ў све це, але тут 
знай шлі спо саб, які да зво ліць яму вы жыць.

Як бе ла рус кія дзі ця чыя хі рур гі выратоўваюць жыцці пацыентаў

У РНПЦ «Кар дыя ло гія» 
асво і лі но выя імплантацыі


