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Ку ды вя дзе кры вая 
астэ а ханд ро за?

Па вод ле звес так Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, ад 

дэ ге не ра тыў ных за хвор ван-

няў па зва ноч ні ка па ку туе 87 % 

пра ца здоль на га на сель ніц тва 

пла не ты ва ўзрос це ад 30 да 

60 га доў. Мно гія спе цы я ліс ты 

іх на ват на зы ва юць «рас пла тай 

ча ла ве ка за пра ма ха джэн не». 

Бо лі ў па яс ніч най воб лас ці ці 

ніж ніх ка неч нас цях, сен сар ныя 

ці ру халь ныя па ру шэн ні з'яў-

ля юц ца дру гой — па час та це 

зва ро таў да ўра ча — пры чы-

най пас ля рэ спі ра тор ных за-

хвор ван няў і трэ цяй па час та-

це шпі та лі за цыі. Гэ та ад на з 

га лоў ных пад стаў, якая вя дзе 

да ін ва лід нас ці ва ўсім све це. 

І на ша кра і на тут не вы клю чэн-

не. На мес нік ды рэк та ра па 

ар га ні за цый на-ме та дыч най 

ра бо це РНПЦ не ўра ло гіі і ней-

ра хі рур гіі Эду ард ВА СІ ЛЕ ВІЧ 

рас каз вае, што хі рур гіч нае ля-

чэн не дэ ге не ра тыў ных за хвор-

ван няў па зва ноч ні ка па ча ло ся 

яшчэ ў ся рэ дзі не мі ну ла га ста-

год дзя і ак тыў на рас паў сю дзі-

ла ся ў 70-х га дах XX ста год дзя. 

Сён ня ся род усіх па шко джан няў 

па зва ноч ні ка, якія вы яў ля юц ца, 

хі рур гіч на му ля чэн ню пад ля гае 

ўся го 3 %. Ця пер най боль шае 

рас паў сю джан не атры ма лі ма-

ла ін ва зіў ныя хі рур гіч ныя тэх-

на ло гіі з вы ка ры стан нем эн да-

ско па, так і ла зер ная плас ты ка 

між па зва ноч ных дыс каў. Ад нак 

ня гле дзя чы на пе ра ва гу су час-

ных тэх на ло гій, якая за клю ча-

ец ца ў мак сі маль на бе раж лі вых 

ад но сі нах да кос ных струк тур, 

звя зач на га апа ра ту па зва ноч-

на га слу па і ў не вя лі кай траў-

ма ты за цыі мяк кіх тка нак, ад 8 

да 23 % та кіх апе ра цый ма юць 

не зда валь ня ю чы вы нік. У па цы-

ен таў за хоў ва ец ца бо ле вы сін-

дром, раз ві ва юц ца аня мен ні, 

па рэ зы пэў най гру пы мыш цаў, 

пры хо дзіц ца ра біць паў тор ныя 

апе ра цыі. Але ў апош нія га ды 

хі рур гіч на му ля чэн ню ад да юць 

усё больш пе ра ва гі над кан сер-

ва тыў ным.

— Што год у Бе ла ру сі ро біц-

ца ка ля трох ты сяч апе ра цый 

па пры чы не дэ ге не ра тыў ных за-

хвор ван няў па зва ноч ні ка. Яны 

пра вод зяц ца не толь кі ў Мін ску, 

але і ва ўсіх аб лас ных цэнт рах, 

а так са ма ў Ор шы, Баб руй ску, 

Ба ра на ві чах, — пад крэс ліў Эду-

ард Ва сі ле віч. —Рас пра цоў ва-

юц ца як но выя тэх на ло гіі, так 

і ін стру мен та рый, ім план та ты 

для вы ка нан ня та кіх апе ра цый. 

У цес ным кан так це мы пра цу ем 

з РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе-

дыі, дзе так са ма зай ма юц ца ля-

чэн нем гэ тай па та ло гіі.

За апош нія га ды бе ла рус кія 

спе цы я ліс ты вя лі да сле да ван-

ні па двух іна ва цый ных пра ек-

тах. Вы ні кам ад на го з іх, у пры-

ват нас ці, ста ла рас пра цоў ка 

ім план та таў для ды на міч най 

ста бі лі за цыі па зва ноч ні ка. Яны 

аб мя жоў ва юць па та ла гіч ную 

ру ха васць (пе ра гі нан не) па шко-

джа ных сег мен таў па зва ноч ні ка 

і пры гэ тым за хоў ва юць іх гнут-

касць.

Лік ві да ваць 
на ступ ствы ін суль та

Ак ту аль най ва ўсім све це 

за ста ец ца праб ле ма цэ рэб ра-

вас ку ляр ных за хвор ван няў (хва-

роб га лаў но га моз га, звя за ных 

са змя нен нем цэ рэб раль ных 

са су даў і па ру шэн нем маз га во-

га кро ва за бес пя чэн ня). Ін сульт 

зай мае пер шае мес ца па ін ва-

лід нас ці на пла не це, а па ля таль-

нас ці са сту пае толь кі хва ро бам 

сэр ца і зла я кас ным пух лі нам і 

скла дае 11—12 %. Най больш 

рас паў сю джа ны мі пры чы на мі 

яго з'яў ля юц ца атэ раск ле роз і 

ар тэ рыя льная гі пер тэн зія. Ка ля 

80 % па цы ен таў, якія пе ра нес лі 

ін сульт, ста но вяц ца ін ва лі да мі, 

пры чым 10 % — цяж кі мі, якім 

па трэб на па ста ян ная па боч ная 

да па мо га.

Па вод ле ін фар ма цыі вя ду-

ча га на ву ко ва га су пра цоў ні-

ка ней ра хі рур гіч на га ад дзе ла 

РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур-

гіі, кан ды да та ме ды цын скіх 

на вук Сяр гея КА ПА ЦЭ ВІ ЧА, 

у Бе ла ру сі ў 325 ча ла век на 

100 ты сяч на сель ніц тва што-

год ды яг нас ту ец ца ін сульт. 

У асноў ным (ка ля 80 %) гэ та 

ішэ міч ны ін сульт, ас тат нія вы-

пад кі — ге ма ра гіч ны ін сульт. 

Ця пер шы ро кае пры мя нен не 

атры ма лі роз ныя ме то ды кі ля-

чэн ня апош ня га. Ад на ча со ва 

больш ак тыў на ста ла пра во-

дзіц ца і ля чэн не ішэ міч на га 

ін суль ту. Та кія апе ра цыі па са-

мых роз ных тэх на ло гі ях з вы-

ка ры стан нем су час ных ма тэ-

ры я лаў ця пер вы кон ваюць як у 

аб лас ных цэнт рах, так і на ба зе 

РНПЦ «Кар дыя ло гія» і РНПЦ 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі.

Уво гу ле ж што год у ней ра хі-

рур гіч ных ста цы я на рах ля чэн не 

атрым лі ва юць больш за 2,2 ты-

ся чы па цы ен таў з за хвор ван ня мі 

са су даў га лаў но га і спін но га моз-

га. У струк ту ры за хвор ва е мас ці 

анеў рыз мы са су даў га лаў но га 

моз гу зай ма юць амаль 40 %, з іх 

у больш чым 70 % хво рых ад бы-

ва ец ца раз рыў анеў рыз мы. Кож-

ны год у Бе ла ру сі пра вод зяц ца 

апе ра цыі 1,2 ты ся чы па цы ен таў 

з хва ро ба мі са су даў га лаў но га і 

спін но га моз га. Ся род іх 30 % — 

хво рыя з анеў рыз май, у тым лі ку 

ў 75 % з іх ды яг нас та ва ны яе 

раз рыў.

Эпі леп сія: ад ля чэн ня 
ад маў ляц ца нель га

Ад но з са мых час тых за хвор-

ван няў нер во вай сіс тэ мы — эпі-

леп сія. На яго па ку туе 1 % на-

сель ніц тва. Пры чым у дзя цей 

яно су стра ка ец ца гэ так жа час-

та, як і ў да рос лых. Пра яў ля ец ца 

эпі леп сія рап тоў ны мі пры сту па-

мі, якія ўзні ка юць з-за па та ла гіч-

ных раз ра даў нер во вых кле так 

ка ры га лаў но га моз га. Пры сту-

пы мо гуць вы гля даць і пра ця-

каць па-роз на му, гэ та за ле жыць 

ад зна хо джан ня і ве лі чы ні зо ны 

моз га, дзе ад бы ва юц ца гэ тыя 

раз ра ды.

Пры ступ мо жа быць ру халь-

ным (уцяг ва ец ца ту ла ва, твар, 

ка неч нас ці), ад чу валь ным (аня-

мен не, ад чу ван не бо лю, поў зан-

ня му ра шак, па ру шэн не зро ку, 

слы ху, ню ху), ве ге та тыў ным (па-

ру шэн не ды хан ня, сар дэч на га 

рыт му, па чыр ва нен не ску ры, по-

та ад дзя лен не, слі на ця чэн не, па-

шы рэн не зрэ нак, ір во та) і псі хіч-

ным (на плыў ду мак, ад чу ван не 

ча гось ці ба ча на га, пе ра жы та га 

ра ней, ад чу ван не зна хо джан ня 

па-за ўлас ным це лам). Усё пе ра-

лі ча нае ча сам су пра ва джа ец ца 

стра тай пры том нас ці. Зда ра-

юц ца і пры сту пы з ка рот кім, на 

не каль кі се кун даў, «вы клю чэн-

нем» пры том нас ці, ка лі спы ня-

ец ца дзей насць, ня ма рэ ак цыі, 

за сты вае по гляд. Ня рэд ка бліз-

кія ба чаць толь кі пры сту пы з па-

ру шэн нем пры том нас ці, з су тар-

га мі, а больш лёг кія за ста юц ца 

не за ўва жа ны мі.

Вя ду чы на ву ко вы су пра-

цоў нік не ўра ла гіч на га ад дзе ла 

РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур-

гіі, кан ды дат ме ды цын скіх на-

вук Але на ВЯ ЕЎ НІК ад зна чае, 

што пры чы ны эпі леп сіі вель мі 

роз ныя, і час та іх уво гу ле не 

ўда ец ца ўста на віць. Ёсць дзве 

асноў ныя: струк тур на-ме та ба-

ліч ныя, звя за ныя з па шко джан-

нем га лаў но га моз га, і ге не тыч-

ныя, звя за ныя з пры ро джа най 

схіль нас цю да эпі леп тыч ных 

пры сту паў.

— Ча сам ля чэн не эпі леп сіі 

трэ ба па чы наць ужо пас ля пер-

ша га пры сту пу, — пад крэс лі вае 

Але на Вя еў нік. — Хут ка дзей ні-

чаць не аб ход на і з пэў ны мі сін-

дро ма мі дзі ця ча га ўзрос ту, па-

коль кі ў та кіх вы пад ках, акра мя 

пры сту паў, мо жа па ру шац ца ін-

тэ ле кту аль нае раз віц цё дзі ця ці. 

Ля чэн не эпі леп сіі доў гае — ад 2 

да 5 га доў, а ча сам пры ём прэ-

па ра таў па тра бу ец ца на пра ця-

гу ўся го жыц ця. Пры ля чэн ні, 

як пра ві ла, вы ка рыс тоў ва ец ца 

адзін прэ па рат у адэ кват най до-

зе, у не ка то рых вы пад ках трэба 

не каль кі ад на ча со ва. Ля чыц ца 

не аб ход на, бо ў вы ні ку ад мо вы 

па цы ен ты траў мі ру юц ца, атрым-

лі ва юць пе ра ло мы, апё кі, па вя-

ліч ва ец ца час та та і цяж касць 

пры сту паў, а так са ма ры зы ка 

рап тоў най смер ці ад эпі леп сіі.

У Бе ла ру сі ля чэн не та кіх 

хво рых вя дзец ца на ба зе РНПЦ 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі і ў аб-

лас ных баль ні цах. Хі рур гіч нае 

ля чэн не эпі леп сіі, у тым лі ку і 

вы сока тэх на ла гіч нае, са сты му-

ля цы яй блу ка ю ча га нер ва, глы-

бо кай сты му ля цы яй моз га, пра-

во дзіц ца толь кі на ба зе РНПЦ.

— Па ка зан ні да апе ра цыі і 

кан крэт ны від умя шаль ніц тва 

вы зна ча е кан сі лі у м спе цы я ліс-

таў пас ля комп лекс на га аб сле-

да ван ня па цы ен та і толь кі пры 

ўмо ве, што ме ды ка мен тоз нае 

ля чэн не не эфек тыў нае, — пад-

крэс лі ла Але на Вя еў нік.

Апе ра тыў нае ля чэн не 
хва ро бы Пар кін со на

Коль касць па ру шэн няў цэнт-

раль най нер во вай сіс тэ мы з сін-

дро мам пар кін са ніз ма з ча сам 

па вя ліч ва ец ца ва ўсім све це. 

Пас ля хва ро бы Аль цгей ме ра 

най больш час та су стра ка ец ца 

хва ро ба Пар кін со на, якая ўзні-

кае з-за па сту по вай гі бе лі кле-

так га лаў но га моз га і вы клі кае 

па ру шэн ні ру ху з ня ўстой лі вас-

цю, ска ва нас цю, дры жан нем ка-

неч нас цяў. Яна аб умоў ле на ге-

не тыч ны мі фак та ра мі, знеш нім 

ася род дзем, пра цэ са мі ста рэн ня 

і су стра ка ец ца ў 1—3 % на сель-

ніц тва ва ўзрос це ад 65 га доў. 

Яе рас паў сю джа насць ва ўсіх эт-

ніч ных гру пах тлу ма чыц ца па ве-

лі чэн нем пра цяг лас ці жыц ця.

Як рас ка заў стар шы на ву-

ко вы су пра цоў нік ней ра хі рур-

гіч на га ад дзе ла РНПЦ не ўра-

ло гіі і ней ра хі рур гіі Ула дзі мір 

АЛЕКСЕ Я ВЕЦ, га лоў най за да-

чай тэ ра піі пад час ля чэн ня хва-

ро бы Пар кін со на з'яў ля ец ца ад-

наў лен не па ру ша ных ру халь ных 

функ цый з вы ка ры стан нем мі-

ні маль ных доз прэ па ра таў. Ка лі 

ад кан сер ва тыў най тэ ра піі ня ма 

да стат ко ва га эфек ту, мо жа пры-

мя няц ца апе ра тыў нае ля чэн не:

— Пе ра ва га ад да ец ца хра-

ніч най вы со ка час тот най сты му-

ля цыі глы бо кіх струк тур моз га з 

вы ка ры стан нем ім план та ва ных 

элект ра пры ва даў. Гэ та больш 

су час ны ме тад ней ра хі рур гіч на-

га ля чэн ня. У Бе ла ру сі яно пра-

во дзіц ца спе цы я ліс та мі РНПЦ 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі на пра-

ця гу не каль кіх апош ніх га доў.

Ад ска на ваць 
і на дру ка ваць 
зу бы? Прос та!

Ста ма та ло гія — ад на з тых га лін ме-

ды цы ны, дзе шы ро ка вы ка рыс тоў ва-

юц ца ліч ба выя іна ва цыі і най ноў шыя 

ма тэ ры я лы. Яна, на прык лад, з'яў ля ец-

ца ад ной з са мых перс пек тыў ных для 

ўка ра нен ня 3D-тэх на ло гій. Тое, што 

яшчэ не каль кі га доў та му зда ва ла ся 

фан тас ты кай, сён ня ўжо рэ аль насць.

У ста ма та ло гіі для ля чэн ня і ды яг нос ты кі 

ўжо сён ня вы ка рыс тоў ва ец ца вы со ка тэх-

на ла гіч нае аб ста ля ван не: 3D-ко нус на-пра-

мя нё выя кам п'ю тар ныя та мог ра фы і 3D-

ін тра а раль ныя (унут ры ро та выя) ска не ры, 

спе цы яль нае пра грам нае за бес пя чэн не па 

3D-пла на ван ні ўста ноў кі ча со вых ці па ста ян-

ных пра тэ заў і кан струк цый для рэ стаў ра цыі 

зу боў і скі ві цы, вы праў лен ня пры ку су ці ана-

ма лій зуб но га ра да. Яны да зва ля юць зра-

біць тое ж пра тэ за ван не звыш дак лад ным і 

ма ла траў ма тыч ным, а па цы ен та вы зва ля-

юць ад не аб ход нас ці на вед ваць ста ма то-

ла га шмат ра зоў. Пра сцей ка жу чы, сён ня 

зу бы мож на «ад ска на ваць» і «на дру ка ваць» 

на прын та ры.

Ка лі яшчэ ня даў на для ўста ноў кі ў скі ві цу 

дэ нталь на га ім план та (штыф та) вы ка рыс-

тоў ваў ся па на рам ны зды мак, то сён ня ва 

ўсім све це, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі пры мя ня-

юц ца так зва ныя хі рур гіч ныя шаб ло ны.

— Пе рад тым, як уста на віць ім плант, 

мы ма ем маг чы масць аца ніць стан усёй 

зу ба скі віч най сіс тэ мы пры да па мо зе 3D-

ко нус на-пра мя нё вых кам п'ю тар ных та мог-

ра фаў, — рас каз вае за гад чык ка фед ры 

ар та пе дыч най ста ма та ло гіі і ар та дан тыі 

з кур сам дзі ця чай ста ма та ло гіі Бел МА-

ПА, док тар ме ды цын скіх на вук Сяр гей 

РУБ НІ КО ВІЧ. — Грун ту ю чы ся на атры ма-

ных да ных і вы ка рыс тоў ва ю чы спе цы яль-

ныя пра гра мы па 3D-пла на ван ні, якія ўжо, 

да рэ чы, уклю ча юць спе цы яль ныя біб лі я тэ кі 

ім план таў роз ных ай чын ных і за ру беж ных 

вы твор цаў, урач-ста ма то лаг мо жа раз лі-

чыць най больш дак лад нае па зі цы я на ван-

не ім план та з улі кам раз мя шчэн ня бу ду чай 

ка рон кі ці мас та па доб на га пра тэ за. Пас ля 

ства рэн ня ліч ба вай ма дэ лі 3D-прын тар дру-

куе хі рур гіч ны шаб лон. А за тым уста наў-

лі ва ец ца ім плант з ча со вай ці па ста ян най 

кан струк цы яй.

Эфек тыў ныя 3D-тэх на ло гіі і ў вы праў-

лен ні пры ку су. У пры ват нас ці, ак тыў на 

вы ка рыс тоў ва юц ца спе цы яль ныя ка пы — 

элай не ры, якія так са ма вы раб ля юц ца з 

вы ка ры стан нем 3D-прын тын гу. Спе цы я-

ліст «ска нуе» ро та вую по ласць пры да па-

мо зе ін тэр араль на га ска не ра і атрым лі вае 

ана ла га вы «зле пак» скі віц і зуб но га ра да ў 

ліч ба вым фар ма це. За тым пры да па мо зе 

спе цы яль ных кам п'ю тар ных пра грам ма-

дэ люе па этап нае вы роў ні ван не зу боў і на 

3D-прын та ры «дру куе» ка пы ў не аб ход най 

коль кас ці, а па цы ент па сту по ва іх мя няе.

— Элай не ры, ка неш не, не па на цэя. Вы-

со кую эфек тыў насць яны дэ ман стру юць 

пры не вя лі кіх ана ма лі ях зуб но га ра да, — ка-

жа га лоў ны ўрач Рэс пуб лі кан скай клі ніч-

най ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі, га лоў ны 

па за штат ны спе цы я ліст па ста ма та ло гіі 

Мініс тэр ства ахо вы зда роўя Анд рэй МАЦ-

ВЕ ЕЎ. — У той жа час гэ та бяс печ ная аль-

тэр на ты ва брэ кет-сіс тэ мам, якія не га тыў на 

ўплы ва юць на цвёр дыя ткан кі зу боў.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

НО ВЫЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ
НА СЛУЖ БЕ НЕЙ РА ХІ РУР ГАЎ

Што год у РНПЦ не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі ро бяць ка ля дзвюх 

ты сяч вы со ка тэх на ла гіч ных ней ра хі рур гіч ных умя шаль ніц-

тваў і аказ ва юць спе цы я лі за ва ную да па мо гу 6 ты ся чам па-

цы ен таў, у тым лі ку з та кі мі па та ло гі я мі, як дэ ге не ра тыў ныя 

за хвор ван ні па зва ноч ні ка, са мым рас паў сю джа ным з якіх 

з'яў ля ец ца астэ а ханд роз, хва ро бы Аль цгей ме ра і Пар кін-

со на, эпі леп сія, а так са ма са су дзіс тыя па та ло гіі га лаў но га 

і спін но га моз га, у пры ват нас ці, анеў рыз мы са су даў га лаў-

но га моз га. Спе цы я ліс ты цэнт ра рас ка за лі пра су час ныя 

ме то ды кі ды яг нос ты кі і ля чэн ня не ўра ла гіч ных і ней ра хі-

рур гіч ных хва роб.
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