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ХВА РО БА 
ЛА ДУ ЖЫЦ ЦЯ

У Бе ла ру сі ад но з пер шых мес цаў 

зай ма юць хва ро бы сіс тэ мы кро ва зва-

ро ту — больш за 20 % ад усіх хва роб. 

Пры гэ тым на вы со кім уз роў ні аказ-

ва ец ца кар дыя ла гіч ная да па мо га. 

Як ад зна чыў га лоў ны спе цы я ліст 

упраў лен ня ар га ні за цыі ме ды цын-

скай да па мо гі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Аляк сандр ВЕР БА ВІ КОЎ, 

акра мя Мін ска і ўсіх аб лас ных цэнт-

раў, вы со ка тэх на ла гіч ная кар дыя ла-

гіч ная да па мо га да ступ ная ў буй ных 

між ра ён ных цэнт рах — Пін ску, Са лі-

гор ску, Ба ра на ві чах, у най блі жэй шы 

час яна бу дзе на ла джа на ў На ва по-

лац ку, а за тым у Ма зы ры, Лі дзе, Баб-

руй ску.

Ука ра нен не вы со кіх тэх на ло гій, ад-

крыц цё су час ных ан гі яг ра фіч ных ка-

бі не таў, вя лі кія ма тэ ры яль ныя ўкла-

дан ні ў кар ды ё хі рур гіч ную да па мо гу, 

эн да вас ку ляр ную хі рур гію да зво лі лі 

зні зіць смя рот насць ад вост ра га ін-

фарк ту мі я кар да на 15 %, а ін шых 

вост рых фор маў, вост ра га ка ра нар-

на га сін дро му — на 48 %, рас ка за-

ла вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 

ла ба ра то рыі ар тэ рыя льнай гі пер-

та ніі РНПЦ «Кар дыя ло гія», кан ды-

дат ме ды цын скіх на вук Тац ця на 

НЯ ЧО СА ВА. Спе цы я ліст ад зна чы ла, 

што ля чэн не ін фарк ту мі я кар да па-

чы на ец ца яшчэ ў хат ніх умо вах — ад 

пер ша га бо ле ва га сін дро му. Пры не-

аб ход нас ці хво рыя ў пер шыя га дзі ны 

пра хо дзяць стэн ці ра ван не, дзя ку ю-

чы ча му ад наў ля ец ца кры ва цёк у той 

ар тэ рыі, ад па ра жэн ня якой мог бы 

раз віц ца ін фаркт. Гэ тыя ўні каль ныя 

ме то ды кі ў ця пе раш ні час у Бе ла ру сі 

ўка ра нё ныя і доб ра раз ві ва юц ца. Пры 

тым, што Бе ла русь — кра і на вы со-

ка раз ві тых ме ды цын скіх тэх на ло гій, 

Тац ця на Ня чо са ва звяр ну ла ўва гу на 

той факт, што бе ла ру сы ма ла за ці-

каў ле ныя пы тан ня мі пра фі лак ты кі 

сар дэч на-са су дзіс тых хва роб:

— Ме ды кі ця пер мо гуць пе ра са-

дзіць сэр ца, ныр кі, пе чань, за мя ніць 

су ста вы, але ці спа да ба ец ца вам 

жыц цё пас ля та кіх апе ра цый? Важ на 

не да во дзіць спра ву да транс план та-

цыі, і на сён ня гэ та цал кам маг чы ма. 

Пра пра фі лак ты ку ка заў яшчэ ста-

ра жыт ны фі ло саф Дэ мак рыт: «Па-

доб на та му, як бы ва юць хва ро бы 

це ла, бы ва юць хва ро бы ла ду жыц-

ця». Дык вось з ла дам жыц ця ў нас 

ёсць праб ле мы. Па іні цы я ты ве Су-

свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя 

з пад трым кай Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя бы ло пра ве дзе на да сле да-

ван не Steps. І сум на ба чыць гэ тыя 

ліч бы: 27 % на сель ніц тва ад 18 да 69 

га доў што дзён на ку рыць, а па звест-

ках Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя, смя рот насць у ку рыль шчы каў 

па вя ліч ва ец ца ў 1,76 ра за. Больш за 

па ло ву апы та ных — 52 % — ужы ва лі 

ал ка голь на пра ця гу апош ня га ме ся-

ца, у ра цы ё не 73 % бе ла ру саў менш за 

5 пор цый фрук таў і га род ні ны ў дзень. 

А яны, між ін шым, па він ны быць ас но-

вай на ша га хар ча ван ня. Пры чым гэ-

та неаба вяз ко ва эк за тыч ныя фрук ты, 

на ад ва рот, больш ка рыс ныя мяс цо-

выя: морк ва, бу ра кі, ка пус та, яб лы кі. 

У вы ні ку амаль 61 % ма юць ліш нюю 

ва гу це ла. А гэ та не эс тэ тыч ны фак-

тар, а за хвор ван не. Ка лі яно ма ец ца, 

не мо жа быць нар маль ных ліч баў ар-

тэ рыя льна га ціс ку.

МІ НІ МІ ЗА ВАЦЬ 
ФАК ТА РЫ РЫ ЗЫ КІ

Спе цы я ліст пад крэс лі ла, што ў 

Еў ро пе кар ды ё ла гі кож ныя пяць га-

доў ацэнь ва юць, як уда ло ся мі ні мі-

за ваць фак та ры ры зы кі. Та кім чы-

нам, за апош нія 15 га доў агуль ны 

ха лес тэ рын у на сель ніц тва зні зіў ся 

амаль на 70 %. А вось атлус цен не 

па вы сі ла ся на 13 %, ня гле дзя чы на 

ўсе на ма ган ні. Услед за ім на 11 % 

па вы сі ла ся коль касць па цы ен таў з 

цук ро вым дыя бе там і прак тыч на на 

столь кі ж — лю дзей з па вы ша ным 

ар тэ рыя льным ціс кам. Та му, па вод ле 

апош ніх еў ра пей скіх рэ ка мен да цый, 

не аб ход на тэр мі но ва спы ніць эпі дэ-

мію атлус цен ня. Тац ця на Ня чо са ва 

ад зна чы ла, што ў Бе ла ру сі віс цэ раль-

нае атлус цен не, якое вы зна ча ец ца па 

аб' ёме та ліі (пры ім тлушч аб ва лак вае 

ўнут ра ныя ор га ны), ма юць 64 % жан-

чын і 42 % муж чын.

— З та кой сі ту а цы яй трэ ба зма гац-

ца. І не аб ход ная інф ра струк ту ра ў нас 

ёсць: спар тыў ныя шко лы, ста ды ё ны, 

ба сей ны. І пры ві ваць зда ро вы лад 

жыц ця трэ ба з дзя цін ства, па чы на-

ю чы з сям'і. Ка лі мы зні зім ужы ван не 

со лі, на 26 % зні зім па каз чы кі смя рот-

нас ці ад ішэ міч най хва ро бы сэр ца. Не 

на бы вай це дзе цям са лё ныя су ха ры кі, 

чып сы. Час ту ю чы іх са лё ны мі пра дук-

та мі, мы змя ня ем іх сма ка выя рэ цэп-

та ры, дзі ця з ча сам бу дзе да соль ваць 

ежу, а ў та кім вы пад ку гі пер та нія не-

па збеж ная. Саль ні цу са ста ла лепш 

пры браць на заў сё ды.

ЛЯ ЧЫЦ ЦА, 
ДА СЯ ГА Ю ЧЫ МЭ ТЫ
Для па цы ен таў з ар тэ рыя льнай гі-

пер тэн зі яй важ на па ста ян на пры маць 

таб лет кі. Тац ця на Ня чо са ва пад крэс-

лі ла, што ў Бе ла ру сі для ля чэн ня ар-

тэ рыя льнай гі пер тэн зіі ма юц ца ўсе 

прэ па ра ты, якія вы пус ка юц ца ў све це. 

Больш за тое, ай чын ная пра мыс ло-

васць асво і ла вы пуск усіх груп прэ-

па ра таў, якія зні жа юць ар тэ рыя льны 

ціск. А вось пы тан не пры хіль нас ці да 

ля чэн ня ста іць ва ўсім све це:

— За тры ме ся цы боль шай част-

цы гі пер то ні каў мож на зні зіць ціск да 

нар маль ных ліч баў. І па цы ент лі чыць, 

што вы ка наў свае аба вяз кі пе рад ура-

чом, — і спы няе пры ём ле каў. А гэ та 

са мы цяж кі фак тар, бо ён па вы шае 

ва ры янт насць ціс ку: сён ня вы со кі, 

заўт ра ніз кі... Па цы ент ча кае, па куль 

ціск зноў бу дзе вы со кі. І на яго фо не 

мо жа зда рыц ца гі пер та ніч ны крыз і 

па ру шэн не маз га во га кро ва зва ро ту. 

Не рэ гу ляр ны пры ём гі па тэн зіў ных 

прэ па ра таў мо жа пры вес ці да сар-

дэч на-са су дзіс тых ка та строф. І яшчэ 

адзін важ ны мо мант: трэ ба не прос та 

пры няць таб лет ку, а пры няць яе, да-

ся га ю чы мэ ты — нар маль ных ліч баў 

ар тэ рыя льна га ціс ку. Ка лі мы ле чым 

пнеў ма нію, ні ко му не прый дзе ў га-

ла ву за крыць баль ніч ны, па куль не 

зра бі лі кант роль ны рэнт ген і не ўзя-

лі кроў. А гі пер то нік, не да сяг нуў шы 

мэ та ва га ўзроў ню ціс ку, лі чыць, што 

ён ле чыц ца. Па вод ле да сле да ван ня 

Steps, толь кі 9 % па цы ен таў да ся-

га юць мэ та ва га ўзроў ню ціс ку. Гэ та 

раў на знач на та му, што ў цэ лым на-

ша на сель ніц тва не ле чыц ца. Та му 

ўсе па цы ен ты па він ны за сво іць: ка лі 

ле чым атэ раск ле роз, вар та да ся гаць 

мэ та вых па каз чы каў ха лес тэ ры ну; ка-

лі ле чым гі пер та нію, вар та да ся гаць 

мэ та ва га ўзроў ню ар тэ рыя льна га 

ціс ку.

Як да да ла Тац ця на Ня чо са ва, па 

звест ках Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя, 3/4 смя рот ных вы пад каў 

са су дзіс тых хва роб мож на па збег нуць 

за кошт фар мі ра ван ня зда ро ва га ла-

ду жыц ця і ка рэк цыі па во дзі н.

Аляк сандр Вер ба ві коў па ве да міў, 

што ў Бе ла ру сі ў апош нія га ды на зі-

ра ец ца ня знач ная ста ноў чая ды на мі-

ка па за хва раль нас ці сар дэч на-са су-

дзіс тай сіс тэ мы: у 2016-м вы яў ля ла ся 

39 100 ча ла век на 100 ты сяч на сель-

ніц тва, у 2017-м гэ та па каз чык скла-

даў 38 885 ча ла век. У пэў най сту пе ні 

гэ та му спры я юць аду ка цый ныя ак цыі 

па пра фі лак ты цы не ін фек цый ных 

хва роб, якія пра вод зяц ца ў Бе ла ру-

сі не каль кі апош ніх га доў. У пер шым 

паў год дзі 2018-га ад бы ло ся 2116 ме-

ра пры ем стваў ва ўста но вах ахо вы 

зда роўя, гі пер мар ке тах, на рын ках, 

у ма га зі нах, на прад пры ем ствах і ва 

ўста но вах аду ка цыі. Удзель ні кам пра-

па ну юць зме рыць ар тэ рыя льны ціск, 

аца ніць фак та ры ры зы кі смер ці ад 

сар дэч на-са су дзіс тых хва роб у на ступ-

ныя 10 га доў і інш. У та кіх ак цы ях толь-

кі ў ста лі цы ўдзель ні ча ла 135,5 ты ся чы 

ча ла век — кож ны дзя ся ты мін ча нін.

Пы тан не-ад казПы тан не-ад каз  

Не са ліць 
і не пяр чыць

— Як пра віль на хар ча вац ца з ды яг на зам 

«хра ніч ная сар дэч ная не да стат ко васць»?

В. Іль ю шэн ка, г. Ма гі лёў.

Ад каз вае за гад чык ад дзя лен ня пра фі лак ты кі 

31-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска Тац ця на ПЛІ СЮК.

— Хра ніч ная сар дэч ная не да стат ко васць (ХСН) — за-

хвор ван не з комп лек сам ха рак тэр ных сімп то маў: за дыш-

кай, стам ляль нас цю, зні жэн нем фі зіч най ак тыў нас ці, якія 

звя за ны з не да стат ко вым кро ва за бес пя чэн нем ор га наў у 

ста не па кою ці пад час на груз кі. Як пра ві ла, ХСН з'яў ля ец ца 

на ступ ствам ня ле ча най ішэ міч най хва ро бы сэр ца ці пра грэ-

сам гэ та га за хвор ван ня. Час та хва ро ба су пра ва джа ец ца 

за трым кай вад ка сці ў ар га ніз ме. Звы чай на гэ та ўзрос та-

выя і да стат ко ва цяж кія па цы ен ты, якіх лёг ка вы зна чыць 

па ацё ках на на гах, тва ры, ня рэд ка яны ма юць ва ры коз нае 

рас шы рэн не вен. Каб вад касць не за трым лі ва ла ся ў ар га-

ніз ме, у тым лі ку ў сар дэч най су мцы і лёг кіх, хво рым важ на 

пры трым лі вац ца ўме ра на га піт но га рэ жы му і аб мя жоў ваць 

ужы ван не со лі. Два літ ры ва ды ў су ткі — гэ та рэ ка мен да-

цыя для фі зіч на ак тыў ных лю дзей больш ма ла до га ўзрос ту. 

Для па цы ен таў з ХСН нор ма скла дае ка ля літ ра вад ка сці. 

Яе ін ды ві ду аль на раз ліч вае ўрач, зы хо дзя чы з уз рос ту і ма-

сы це ла. Вар та па мя таць, што пры пад лі ку вад ка сці трэ ба 

ўклю чаць не толь кі ва ду, але і кам по ты, гар ба ту, су пы — усё, 

што ўжы ва еце за дзень. У лет нюю спя ко ту маг чы ма кры ху 

па вя лі чыць гэ ту нор му.

Аб ме жа ван не со лі так са ма не аб ход ная ме ра, бо соль за-

трым лі вае вад касць у ар га ніз ме. Ужы ваць трэ ба не больш за 

паў та ра гра ма ў су ткі. Гэ та зна чыць, што ежу лепш уво гу ле 

не са ліць, бо соль вы твор цы да да юць ва ўсе га то выя пра дук-

ты, якія мы на бы ва ем, на прык лад, у той жа хлеб. Не вар та 

і пяр чыць стра вы, бо спе цыі ўзмац ня юць сма гу. Да рэ чы, 

хво рым з ар тэ рыя льнай гі пер тэн зі яй аб мя жоў ваць ужы ван-

не со лі так са ма важ на, але тут нор ма — 5-6 гра маў у су ткі.

Ві та мі ны — важ ная скла даль ная хар ча ван ня ўсіх лю дзей, 

у тым лі ку і хво рых з ХСН. Ім ка рыс ныя чар на сліў, ку ра га, 

ра зы нкі, якія ўтрым лі ва юць ка лій. Так са ма ён ува хо дзіць у 

склад та кіх прэ па ра таў, як аспар кам, па на нгін, яны па ляп-

ша юць сар дэч ную дзей насць. Мно гія ўво гу ле лі чаць ка лій 

ледзь ве не па на цэ яй, але тут ёсць асаб лі вас ці. Важ на па мя-

таць, што пры ХСН у не ка то рых па цы ен таў мо жа ўзнік нуць 

гі пер ка лі е мія: та кі эфект дае ма лая коль касць ужы тай вад ка-

сці ў су куп нас ці з прэ па ра та мі ка лію. Та му пе рад іх пры ёмам 

не аб ход на атры маць рэ ка мен да цыю ўра ча, які ары ен ту ец ца 

на па каз чы кі бія хі міч на га ана лі зу кры ві і ацэнь вае стан па-

цы ен та. Мно гія хво рыя з ХСН і са мі ве да юць: ка лі сён ня з'еў 

неш та са лё нае, заўт ра трэ ба вы піць ма ча гон ны прэ па рат, 

бо ў ад ва рот ным вы пад ку з'я вяц ца ацё кі, а да ма ча гон на га 

трэ ба да да ваць прэ па рат ка лію.

ХСН ле чыц ца ме ды ка мен тоз ны мі ме та да мі, па цы ен ты 

па він ны па ста ян на пры маць прэ па ра ты, а ды е та — толь-

кі да да так, які да па ма гае не ўзмац няць ця чэн не хва ро бы. 

Акра мя ды е ты па він на пры сут ні чаць і хоць бы мі ні маль ная 

ру халь ная ак тыў насць. Ка рыс ная тая ж ды халь ная гім нас ты-

ка з ра ні цы, бо ка лі ХСН су пра ва джа ец ца за сто ем па ма лым 

кру зе кро ва зва ро ту, та кія па цы ен ты па ку ту юць ад каш лю. 

Па мяш кан не, дзе зна хо дзяц ца та кія хво рыя, па він на доб ра 

пра вет ры вац ца і асвят ляц ца, каб не з'яў ля ла ся віль га ці і 

цві лі, якія са дзей ні ча юць уз нік нен ню пра сту ды і ві рус ных 

ін фек цый. Па ме ры маг чы мас ці па цы ен ты з ХСН па він ны 

вы хо дзіць на пе шыя пра гул кі



ЗНЯЦЬ ЦІСК
Ча му трэ ба не прос та ўжы ваць ле кі ад гі пер та ніі, 

а да ся гаць мэ та вых ліч баў

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

Сён ня міль ярд ча ла век 

на пла не це, па звест ках 

Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя, па ку туе 

на па вы ша ны ар тэ рыя льны 

ціск, а да 2025 го да іх бу дзе 

1,5 міль яр да. Сар дэч на-

са су дзіс тыя хва ро бы — 

най больш рас паў сю джа ная 

пры чы на смер ці ва ўсім 

све це, іх на ват на зы ва лі 

эпі дэ мі яй XX ста год дзя. 

Цал кам ве ра год на, што 

ў гэ тым ста год дзі тэн дэн цыя 

за ха ва ец ца.


