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«Я — ку рыль шчык з 15-га до вым 
ста жам. Апош нім ча сам з'я віў ся 
ўдуш лі вы ка шаль. Якім чы нам мож на ад 
яго па зба віц ца?»

Мі ха іл Ула дзі мі ра віч, г. Ма ла дзеч на.

Ад каз вае ўрач-тэ ра пеўт вы шэй шай ка-
тэ го рыі 2-й цэнт раль най па лі клі ні кі г. Мін-
ска Але на ЛАП САР.

— Рэ ка мен да цыя ад на знач ная — кі нуць 
ку рыць. І гэ та цал кам маг чы ма: ка лі па цы ен-
ты да хо дзяць да чац вёр тай ста дыі хра ніч най 
аб струк тыў най хва ро бы лёг кіх, кі да юць усе. 
Але гэ та ўжо за над та поз на — хво ры мо жа 
ру хац ца толь кі ў ме жах ква тэ ры.

Так зва ны «ка шаль ку рыль шчы ка» — гэ-
та сімп том хра ніч най аб стук тыў най хва ро бы 
лёг кіх. Цяж кае за хвор ван не, якое спа чат ку 
су пра ва джа ец ца за дыш кай, за тым да да ец ца 
ка шаль. Мак ро та не мо жа вый сці з лёг кіх, за-
стой ва ец ца, уз ні кае рэ флек тор нае раз драж-
нен не, якое і вы клі кае ка шаль. Акра мя та го, 
яго ўзмац няе па ста ян нае раз драж нен не за-
дняй сцен кі глот кі, якое ад бы ва ец ца пад час 
ку рэн ня.

Хра ніч ная аб струк тыў ная хва ро ба лёг кіх 
раз ві ва ец ца на ступ ным чы нам. Спа чат ку 
ку рыль шчык ня дрэн на ся бе ад чу вае. Гэ та 
ну ля вая ста дыя, на якой ня ма на ват за дыш-
кі. На пер шай ста дыі яна з'яў ля ец ца пад час 

знач най фі зіч най на груз кі. На дру гой ста дыі 
да за дыш кі пад час на груз кі ўжо да да ец ца 
лёг кі ка шаль ра ні цай. На трэ цяй за дыш ка 
ўзні кае пад час хадзь бы на не вя лі кую ад-
лег ласць — сто мет раў. Вось тут не ка то рыя 
кі да юць ку рэн не. Чац вёр тая ста дыя — рух 
толь кі ў ме жах ква тэ ры. Без да дат ко ва га кіс-
ла ро ду та кія хво рыя, на жаль, жыць ужо не 
мо гуць. У Бе ла ру сі ёсць пар та тыў ныя апа ра-
ты, якія яго ге не ры ру юць, і імі ка рыс та юц ца 
та кія хво рыя.

Ка лі ча ла век вы кур вае па пач ку цы га рэт 
што дзень і мае стаж ку рэн ня дзе сяць га доў, 
у яго, як пра ві ла, ёсць хра ніч ная аб струк тыў-
ная хва ро ба лёг кіх. У дыя бе ты каў, астма-

ты каў, лю дзей, якія пра цу юць на шкод най 
вы твор час ці і зло ўжы ва юць ку рэн нем, яна 
раз ві ва ец ца хут чэй. Пры з'яў лен ні каш лю 
мож на пры маць ад харк валь ныя срод кі. Але 
са ма ля чэн нем лепш не зай мац ца і звяр нуц ца 
да тэ ра пеў та. Прэ па ра ты для ля чэн ня хра ніч-
най аб струк тыў най хва ро бы лёг кіх не тан ныя, 
та му больш ра зум на прос та кі нуць ку рыць



ІН СУЛЬТ МА ЛА ДЗЕЕ
Па за ле тась у Бе ла ру сі ін-

сульт пе ра нес ла ка ля 32,5 ты-
ся чы ча ла век. Ся род іх амаль 
трэць — лю дзі пра ца здоль-
на га ўзрос ту. Хва ро ба ма-
ла дзее гэ так жа, як і ад на з 
яе пры чын — ар тэ рыя льная 
гі пер тэн зія. Ад па вы ша на га 
ціс ку ў нас па ку ту е больш за 
два міль ё ны ча ла век — гэ та 
тыя, чыя хва ро ба за рэ гіст ра-
ва на ў ме ду ста но вах. Ле тась 
пад эгі дай Су свет най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя бы-
ло пра ве дзе на да сле да ван-
не не ін фек цый ных хва роб, 
якое вы яві ла па вы ша ны ціск 
у 44,9 % лю дзей ва ўзрос це 
ад 18 да 69 га доў.

— У пер шую чар гу ін суль-
ты вы клі ка юць ар тэ рыя льная 
гі пер тэн зія, цук ро вы дыя бет і 
атлус цен не, ал ка га лізм і ку-
рэн не, — ад зна чыў вя ду чы 
не ўро лаг Мі ніс тэр ства ахо-
вы зда роўя, за гад чык не-
ўра ла гіч на га ад дзе ла РНПЦ 
не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі 
Сяр гей Лі ха чоў. — Ёсць і 
ін шыя фак та ры, але гэ тыя 
асноў ныя. І зма гац ца з імі 
мож на, у тым лі ку і са мо му 
хво ра му. Ця пер эн да кры но-
ла гі ня дрэн на пра цу юць над 
ля чэн нем цук ро ва га дыя бе-
ту, і коль касць асоб, у якіх 
ён стаў пры чы най ін суль ту, 
зні жа ец ца. З ку рэн нем і ал-
ка го лем, як вы ве да е це, зма-
гац ца больш скла да на.

Як за ўва жы ла вя ду чы на-
ву ко вы су пра цоў нік РНПЦ 
«Кар дыя ло гія» Ма рыя Ле-
вен ца ва, іс нуе пяць асноў ных 
кла саў прэ па ра таў су праць 
гі пер тэн зіі. Гэ та так зва ныя 
прэ па ра ты пер ша га вы ба-
ру, яны пры зна ча юц ца або 
ў вы гля дзе мо на тэ ра піі, або 
ў вы гля дзе кам бі на цыі. Іх га-
лоў ная за да ча — да сяг нен не 
мэ та ва га ўзроў ню ціс ку — ні-
жэй за 140/90.

— Ка лі та кі эфект ёсць, 
у па цы ен та не на зі ра ец ца 
па боч ных уз дзе ян няў, то ён 
му сіць пры маць гэ ту схе му 
на пра ця гу ўся го жыц ця, — 
пад крэс лі ла Ма рыя Ле вен ца-
ва. — Не ка то рым прэ па ра-
там улас ці вы «эфект вы слізг-
ван ня», ка лі пры пра цяг лым 
пры ёме ціск пе ра стае зні-
жац ца. Праў да, ён уз ні кае 
ін ды ві ду аль на — у ка гось ці і 
праз 10 га доў не ра за ўец ца, 
а ў не ка га з'я віц ца 
праз два га ды. Ка лі 

ўзро вень ціс ку па вы-

ша ец ца ня гле дзя чы 

на пры ня тыя ле кі, 

трэ ба звяр тац ца да 

ўра ча і мя няць прэ-

па рат.

ГА ЛОЎ НЫ 
ВО РАГ — 
СОЛЬ

Спе цы я ліс ты звяр-

ну лі ўва гу, што пры 

ар тэ рыя льнай гі пер-

тэн зіі так са ма важ на, 

што зна хо дзіц ца на 

на шым ста ле. Хво-

ра му рэ ка мен ду ец-

ца ўжы ваць не больш за 4 г 
со лі ў су ткі (гэ та ад на чай ная 
лыж ка). Зда ро вы ча ла век не 
па ві нен ужы ваць со лі больш 
за 7—8 г. У ся рэд нім жа бе-
ла ру сы з'я да юць 12 г.

— Заў сё ды трэ ба па мя-
таць і пра сха ва ную соль, 
якая зна хо дзіц ца ў боль шас-
ці пры га та ва ных пра дук таў, 
асаб лі ва ў каў бас ных вы ра-
бах, са сіс ках, — на га да ла 
Ма рыя Ле вен ца ва. — Соль 
утрым лі ва юць на ват га род ні-
на і са да ві на. Ка лі ўжы ва еце 
каў ба сы, цал кам ад моў це ся 
пад соль ваць ас тат нюю ежу. 
Трэ ба ра зу мець, што гі пер та-
нія — ад на з са мых рас паў-
сю джа ных хва роб, ад якой 

па ку туе ледзь не па ло ва 
на сель ніц тва. У сем' ях, дзе 
абое з баць коў ма юць па вы-
ша ны ціск, ры зы ка ў дзя цей 
су тык нуц ца з ім вель мі вы-
со кая. Та му іх з ма лен ства 
па жа да на пры ву чаць да бяс-
со ле вай ды е ты.

Ня гле дзя чы на тое, што 
ня ма спе цы яль ных раз лі каў, 
якія да па мо гуць вы зна чыць 
коль касць со лі ў на шым ра-
цы ё не, трэ ба па ста рац ца яе 
мі ні мі за ваць. Акра мя вы клю-
чэн ня са што дзён на га ме ню 
каў бас ных вы ра баў і са лё ных 
со у саў, спе цы я ліс ты ра яць, 
кі ру ю чы ся ўлас ным гус там, 
пры браць са ста ла ас тат нія  
пра дук ты, у якіх шмат солі. 
У той жа час яна па трэб ная 
на ша му ар га ніз му для да сяг-
нен ня нар маль на га ўзроў ню 
ціс ку, асаб лі ва ў спя ко ту, ка-
лі мы губ ля ем вя лі кую коль-
касць вад ка сці, а ра зам з ёй 
соль.

Ад ным з фак та раў ры зы кі 
раз віц ця ар тэ рыя льнай гі пер-

тэн зіі з'яў ля ец ца не да стат ко-
вае ўжы ван не све жай га род-

ні ны і са да ві ны. Не аб ход ная 

нам коль касць — ка ля 400 г 

у су ткі. Па жа да на змен шыць 

у ра цы ё не жы вёль ныя тлу-

шчы, у тым лі ку і яла віч ныя, 

якія ўтрым лі ва юц ца ў ма лоч-

ных пра дук тах (іх тлус тасць 

па він на быць не больш за 

1—1,5 %). А вось ад маў ляц-

ца ад са мой яла ві чы ны не 

рэ ка мен ду ец ца.

АНЕ МІЯ 
ЗАЎ СЁ ДЫ ПО БАЧ

— У Бе ла ру сі на спя вае 

яшчэ ад на вя лі кая праб-

ле ма — гэ та ане мія, — за-
ся ро дзі ла ўва гу анес тэ зі ё-
лаг-рэ ані ма то лаг Га рад ской 
клі ніч най баль ні цы хут кай ме-
ды цын скай да па мо гі, кі раў нік 
пар та ла «Зда ро выя лю дзі» 
Воль га Свят ліц кая. — Най-
час цей мы ўжы ва ем ку ры цу, 
вы рошч ва ец ца яна ін тэн сіў на, 
і гэ та са мае бед нае мя са, там 
амаль ад сут ні чае жа ле за.

Я на зі раю, што дзве трэ ці 
па цы ен таў, якія трап ля юць у 
рэ ані ма цый нае ад дзя лен не 
на шай баль ні цы з ус клад не-
ным пра ця кан нем хва ро бы, 
ма юць ане мію. Не за цык лі вай-
це ся на ма ка ро нах і ку ры цы, 
ад маў ляй це ся ад са сі сак і каў-
бас. Раз на ты дзень ужы вай це 
яла ві чы ну, ця ля ці ну ці ін дыч ку, 
пя чон ку, каб па збег нуць ніз ка-
га ўзроў ню ге маг ла бі ну.

Воль га Свят ліц кая рас-
ка за ла, што вы го ды цы ві лі-
за цыі, на прык лад, да стаў ка 
пра дук таў на дом, аса біс ты 
аў та ма біль, ро бяць на ша 
жыц цё зруч ным, але ма ла-

ру хо мым. Для ўсіх гэ та да-
дат ко вы фак тар ры зы кі.

— Прай сці ся пе рад сном 

вель мі ка рыс на, 30—45 хві-

лін пра гул кі нар ма лі зу юць 

ваш ціск. Ка лі з кімсь ці па-

сва ры лі ся, лепш не да цы-

га рэт цяг нуц ца, а таксама 

прай сці ся на ву лі цы, рэа лі-

за ваць энер гію стрэ су, — на-

га да ла спе цы я ліст.

ВЫ СО КІ ЦІСК 
БЫ ВАЕ 
І Ў ПАД ЛЕТ КАЎ

Ар тэ рыя льная гі пер тэн зія 

пе ра ста ла быць хва ро бай 

па жы лых лю дзей. Яе эпі зо-
ды су стра ка юц ца не толь кі 
ў ма ла дых лю дзей, але і ў 
3/4 пад лет каў.

— У пад лет каў асноў-
ным сімп то мам па вы ша на-
га ціс ку з'яў ля ец ца га лаў ны 
боль. Не спя шай це ся ў та кім 
вы пад ку да ваць абяз боль-
валь ны прэ па рат. Трэ ба 
зме раць ціск, пры гэ тым 
трэ ба па мя таць, што ў дзя-
цей і пад лет каў да 16 га доў 
свае нор мы ціс ку, і яны за-
ле жаць ад по лу, уз рос ту і 
ва гі, — пад крэс лі ла Воль-
га Свят ліц кая. — У склад 
таб ле так ад га лаў но га бо-
лю ўва хо дзіць, на прык лад, 
ка фе ін, які яшчэ больш 
па вы шае ціск. Атрым лі ва-
ец ца, што баць кі, са мі та-
го не ве да ю чы, атруч ва юць 
дзя цей. У та кім уз рос це ім 
мож на да па маг чы: у дзі-
ця чых баль ні цах ёсць спе-
цы я лі за ва ныя ад дзя лен ні, 
дзе пад лет каў да дат ко ва 
аб сле ду юць і пры зна чаць 

прэ па ра ты, якія на-
заў сё ды лік ві ду юць 
гэ тыя не га тыў ныя 
пра цэ сы.

А вось ніз кі ціск 
у ма ла до сці зу сім 
не га ран туе бес кла-
пот най ста лас ці: пе-
ра тва рыц ца з гі па-
то ні ка ў гі пер то ні ка 
цал кам рэ аль на.

— Гі па та нія су-
стра ка ец ца най час-
цей у ма ла дых жан-
чын — у 90 % вы пад-
каў, — па дзя лі ла ся 
Ма рыя Ле вен ца-
ва. — Яны ня рэд ка 
ад чу ва юць не да хоп 
жыц цё ва га то ну су. 
І гэ та звя за на не з 
ніз кім ціс кам, а та-

му што па шко джа ны вя ноз-
ны ад ток у по лас ці чэ ра па, 
які і вы клі кае га лаў ны боль, 
сла басць і інш. Зрэш ты, гэ та 
не хва ро ба, а ў ней кім сэн се 
на ват дар бо жы. Ад нак та кі 
стан не вы клю чае гі пер та-
нію ў ся рэд нім і ста лым уз-
рос це. Ціск — гэ та той па-
ра метр, які хут ка мя ня ец ца. 
Ка лі раз мо ва ідзе ме на ві та 
пра гі па та нію, то тут па ка-
за ныя ды на міч ныя фі зіч ныя 
на груз кі — пла ван не, ве ла-
сі пед, пра гул кі ў ін тэн сіў ным 
тэм пе, а так са ма та ні зу ю чыя 
прэ па ра ты.

А вось ма ла дыя муж чы-
ны на ад ва рот ня рэд ка па ку-
ту юць ад па вы ша на га ціс ку. 

Ура чы так са ма па куль не 
спя ша юц ца на зы ваць гэ та 
хва ро бай.

— У ма ла дых лю дзей 
ёсць фор ма ад хі лен ня ад 
нор мы — з вы со кім сіс та-
ліч ным ціс кам, на зі ра ец ца 
ў муж чын да 30, — ад зна-
чае Ма рыя Ле вен ца ва. — 
Па куль не пры ня та ад на-
знач нае ра шэн не, ці трэ ба 
ля чыць іх ме ды ка мен тоз-
на або толь кі зма гац ца 
з фак та ра мі ры зы кі. Тут 
до зы, спектр прэ па ра таў 
за ле жаць ад узроў ню ар-
тэ рыяль на га ціс ку, ад яго 
пра яў у ад но сі нах да ор-
га наў-мі шэ няў: га лаў но га 
моз гу, сэр ца і са су даў.

ЯК ПРА ВІЛЬ НА 
ВЫ МЯ РАЦЬ ЦІСК

У рам ках ме ра пры ем ства 
быў ар га ні за ва ны май стар-
клас па вы мя рэн ні ар тэ рыя-
льна га ціс ку. Трэ ба па мя-
таць, што ўна чы яго па каз-
чы кі на 10—20 % ні жэй шыя, 
чым удзень. Ад па вед на, ка лі 
мы не спім, са мы ніз кі ціск, 
як пра ві ла, ра ні цай, а са мы 
вы со кі — уве ча ры. Але ў лю-
бым вы пад ку па каз чы кі не 
па він ны пе ра вы шаць 140/90. 
Праў шы вы мя ра юць ціск на 
ле вай ру цэ, ляў шы — на 
пра вай, бо мус ку ла ту ра на 
больш раз ві тай пра цоў най 
ру цэ мо жа ска жаць па каз-
чык.

Ка лі та но метр не асна-

шча ны тэх на ло гі яй, якая вы-

мя рае ціск не менш за тры 

ра зы за пар, па ме раць яго 

трэ ба са ма ме ней два ра зы 

і вы вес ці ся рэд ні па каз чык. 

Па між за ме ра мі па він на 

прай сці па ра хві лін. Пер шы 

па каз чык, як пра ві ла, у 90 % 

лю дзей кры ху за вы ша ны. 

Трэ ба па мя таць, што пе рад 

вы мя рэн нем ціс ку па жа да-

на на ве даць пры бі раль ню — 

пе ра поў не ны ма ча вы пу зыр 

мо жа ўплы ваць на па каз чык. 

Так са ма па жа да на не ўжы-

ваць спірт ное, не ку рыць і не 

піць ка ву. Пад час вы мя рэн-

ня нель га раз маў ляць, скры-

жоў ваць но гі. Трэ ба сес ці і 

па ста рац ца рас сла біц ца. 

Ман жэ та па він на зна хо дзіц-

ца на ру цэ на ўзроў ні сэр-

ца. Пры гэ тым ру ка па він на 

быць са гну тая пад вуг лом 

90 гра ду саў, пры чым аба-

вяз ко ва ля жаць, не ві сець у 

па вет ры.

Як су праць ста яць ін суль ту 
і зма гац ца 
з вы со кім ціс камШ

ТО з'яў ля ец ца га лоў най пры чы най ін суль таў 
і як зма гац ца з ар тэ рыя льнай гі пер тэн зі яй? 
Ча му лепш ад мо віц ца ад каў бас ных вы ра баў 

і на вош та аба вяз ко ва ўжы ваць яла ві чы ну, са да ві ну і 
га род ні ну? Як пра віль на са ма стой на вы мя раць ар тэ-
рыя льны ціск і якія вы го ды цы ві лі за цыі гу бяць на ша 
зда роўе? Пра гэ та і ін шае рас ка за лі вя до мыя спе-
цы я ліс ты ў га лі не кар дыя ло гіі і не ўра ло гіі на пер шай 
«на род най» прэс-кан фе рэн цыі, якая прай шла на ба-
зе 39-й га рад ской клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска.
Ме ра пры ем ства ад бы ло ся ў ме жах са цы яль на га 
пра ек та «Ад но вы мя рэн не», скі ра ва на га на ба раць бу 
з ін фарк та мі і ін суль та мі. Яно ар га ні за ва на пры пад-
трым цы Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя вы твор цам та-
но мет раў Mіcrolіfe і пар та лам «Зда ро выя лю дзі». Су-
стрэ чы з вя до мы ўра ча мі ў та кім фар ма це, ка лі ўсе 
ах вот ныя мо гуць за даць свае пы тан ні і атры маць 
ад каз, прой дуць, акра мя ста лі цы, ва ўсіх аб лас ных 
га ра дах, а так са ма ў ра ён ных цэнт рах (рас клад бу-
дзе апуб лі ка ва ны на пар та ле «Зда ро выя лю дзі»). 
Мяр ку ец ца, што на ступ ная су стрэ ча ад бу дзец ца 
31 сту дзе ня ў Грод не.

Пы тан не — ад казПы тан не — ад каз  

ЯК ПА ЗБА ВІЦ ЦА АД «КАШ ЛЮ КУ РЫЛЬ ШЧЫ КА»
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