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— Ула дзі мір Сця па на віч, не сак рэт, 

што коль касць ан ка ла гіч ных хва роб 

што год рас це. З чым гэ та звя за на?

— Два апош нія дзе ся ці год дзі мы ма ем 

устой лі вую тэн дэн цыю па ве лі чэн ня коль-

кас ці па цы ен таў са зла я кас ны мі но ва ўтва-

рэн ня мі. І на гэ тым фо не з'яў ля ец ца шмат 

па мыл ко вых по гля даў, што гэ та на ступ ствы 

Чар но быль скай ка та стро фы, дрэн ная эка-

ло гія, а так са ма быц цам бы ме ды кі за моўч-

ва юць, што рост ан ка ла гіч ных хва роб звя-

за ны з тэх на ген ны мі пры чы на мі. На са май 

спра ве пры чы на зу сім ін шая — гэ та ста рэн-

не на сель ніц тва. На сён ня пік за хва раль-

нас ці пры хо дзіц ца на ўзрост 65—70 га доў. 

Ка лі ў 1900 го дзе ся рэд няя пра цяг ласць 

жыц ця бы ла 45 га доў, то праб ле ма ан ка ла-

гіч ных за хвор ван няў ні ко га, акра мя тых, хто 

ёй зай маў ся, не хва ля ва ла, бо да яе не да-

жы ва лі. У той час ба наль ны грып «іс пан ка», 

які за браў 50 міль ё наў жыц цяў, для ча ла-

вец тва ўяў ляў най боль шую не бяс пе ку, чым 

усе ан ка ла гіч ныя хва ро бы, ра зам узя тыя. 

На сён ня мы ўзя лі пад кант роль боль шасць 

ін фек цый ных хва роб, шмат ро біц ца па ля-

чэн ні па та ло гій кар дыя ла гіч на га про фі лю. 

Лю дзі аб' ек тыў на ста лі жыць даў жэй. На-

ту раль на, больш па цы ен таў да жы ва юць да 

та го ўзрос ту, у якім на сту пае пік ан ка ла гіч-

ных за хвор ван няў. Та му коль касць па цы ен-

таў што год па вя ліч ва ец ца. У 2010 го дзе мы 

бу да ва лі пра гно зы па тым, якой бу дзе ды-

на мі ка па Мін ску і кра і не ў цэ лым, і спраг на-

за ва лі, што за 20 га доў у ста лі цы коль касць 

па цы ен таў са зла я кас ны мі но ва ўтва рэн ня мі 

па вя лі чыц ца на 92 %, па кра і не — на 86 %. 

Ка лі ў 2010-м у Мін ску мы рэ гіст ра ва лі 8,5 

ты ся чы но вых вы пад каў у год, то ў 2030-м 

іх бу дзе 15 ты сяч. У 2018-м мы пе ра вы сі лі 

па каз чык у 11 ты сяч но вых вы пад каў у год: 

за хва раль насць рас це, як і праг на за ва ла ся. 

І гэ та дрэн ныя на ві ны, якія па ло ха юць усіх, 

ка лі мы іх аб на ро ду ем.

— А ёсць доб рыя?

— Без умоў на. Смя рот насць ад зга да най 

па та ло гіі на фо не да стат ко ва вя лі ка га рос ту 

за хва раль нас ці прак тыч на не па вя ліч ва ец-

ца. У аб са лют ных ліч бах пры двух ра зо вым 

па ве лі чэн ні лі ку па цы ен таў коль касць тых, 

хто па мі рае, за ста ец ца ра ней шай ці на ват 

зні жа ец ца. Ка лі браць ад нос ныя ліч бы, то 

за апош нія га ды на 33 % па вя лі чы ла ся за-

хва раль насць, і на 42 % зні зі ла ся смя рот-

насць. Адзін з па каз чы каў эфек тыў нас ці 

су праць ра ка вай ба раць бы — су ад но сі ны 

за хва раль нас ці да смя рот нас ці, па прос-

ту ка жу чы, коль кі з за хва рэ лых ад гэ тай 

хва ро бы па мі рае. Дык вось ка лі пра ана-

лі за ваць да ныя за апош нія 17 га доў, то ў 

2000-м гэ тыя су ад но сі ны скла да лі 58,5 %: 

з сот ні за хва рэ лых 58—59 ча ла век па мі ра-

ла. У 2018 го дзе гэ ты па каз чык зні зіў ся да 

32 %. Гэ та зна чыць сён ня 2/3 тых па цы ен-

таў, хто су тык нуў ся з ды яг на зам «рак», з 

гэ тай хва ро бай спраў ля юц ца. І тут вя лі кая 

за слу га як ран няй ды яг нос ты кі, так і ўдас-

ка на лен ня ля чэн ня, і на шых спе цы фіч ных 

ме та даў ды яг нос ты кі. Пры чым у 2000-м 

36—37 % ан ка ла гіч ных па цы ен таў па мі ра ла 

ў пер шы год па ста ноў кі ды яг на зу. Ад сюль і 

раз мо вы «зга рэў ад ра ку за два ме ся цы». 

На сён ня па каз чык ад на га до вай ля таль нас-

ці ўда ло ся зні зіць — ён за раз менш за 20 %. 

Гэ та не бліс ку чы вы нік. Але ў пер шы год ад 

па ста ноў кі ды яг на зу па мі ра юць, як пра ві ла, 

ад рэд кіх агрэ сіў ных пух лін, на прык лад, ра-

ку пад страў ні ка вай за ло зы, ра ку лёг ка га. 

У па ляп шэн ні ля чэн ня та кіх пух лін, як рак 

ма лоч най за ло зы, лім фо ма за раз ёсць яў-

ныя пос пе хі. На ват у чац вёр тай ста дыі на 

фо не на ша га ля чэн ня і на зі ран ня ка ля 50 % 

па цы ен таў жы вуць больш за пяць га доў.

Акра мя та го, шмат ра бо ты пра ве дзе на 

па ран няй ды яг нос ты цы. Вы яў лен не на пер-

шай-дру гой ста дыі за хвор ван ня да зва ляе 

пра во дзіць не та кое траў ма тыч нае і агрэ сіў-

нае ля чэн не, вы ка наць ор га на за ха валь ныя 

апе ра цыі і за бяс пе чыць па спя хо вую рэ абі-

лі та цыю пас ля ля чэн ня. Пры вы яў лен ні на 

пер шай-дру гой ста дыі 80—90 % па цы ен таў 

жы вуць больш за пяць га доў. Зноў жа ў 

2000 го дзе па каз чык пя ці га до вай вы жы ва-

льна сці з мо ман ту па ста ноў кі ды яг на зу (на 

лю бой ста дыі) скла даў 41,8 %, а на сён ня 

та кіх па цы ен таў ужо больш за 56 %. Але 

гэ та не зу сім аб' ек тыў ны па каз чык: трэ ба 

ўліч ваць, што част ка хво рых на пра ця гу пя-

ці га доў па мі рае і ад пры чын, не звя за ных 

з ан ка ла гіч ны мі ды яг на за мі.

— У Мін скім ан ка дыс пан се ры ёсць 

са мае су час нае аб ста ля ван не для дыя-

г нос ты кі. Якія аб сле да ван ні тут мож на 

прай сці?

— На са май спра ве ўсе. Але мы з'яў-

ля ем ся цэнт рам кам пе тэн цыі, у нас да аб-

сле ду юц ца па цы ен ты, па ста ноў ка ды яг на зу 

якім вы клі кае скла да нас ці ў пяр віч на га звя-

на, ка лі нель га вы клю чыць на яў насць ан ка-

ла гіч на га пра цэ су. Та ды па цы ент трап ляе 

да нас, пра хо дзіць аб сле да ван ні і ня рэд ка 

вяр та ец ца ў пяр віч нае звя но з не ан ка ла гіч-

ным ды яг на зам. У не ка то рых ад дзя лен нях, 

на прык лад, гі не ка ла гіч ным, коль касць па-

цы ен таў не ан ка ла гіч на га про фі лю ча сам 

да ся гае 40 %. У пры ват нас ці, гэ та жан чы ны 

з пе рад пух лін ны мі па та ло гі я мі — дыс пла-

зі яй шый кі мат кі. У нас ёсць су час нае аб-

ста ля ван не для вы ка нан ня ма ла ін ва зіў ных 

апе ра цый і са на цыі, што да зва ляе па цы-

ент цы больш не трап ляць да нас з ан ка ла-

гіч ны мі праб ле ма мі. У нас ма ец ца су вязь 

з боль шас цю ма мог ра фаў, уста ноў ле ных 

у Мін ску. Ка лі ва ўра чоў пяр віч на га звя на 

ёсць пы тан ні, яны пе ра да юць нам здым кі, і 

атрым лі ва юць кан суль та цыю. Ка лі пы тан ні 

за ста юц ца, па цы ент ку на кі роў ва юць да нас 

на да аб сле да ван не, па коль кі ў нас уста-

ноў ле ны ма мог раф экс перт-кла са. Ка лі на 

ма мог ра фе ў па лі клі ні цы ў год вы кон ва ец ца 

ка ля 2,5—4,5 ты ся чы аб сле да ван няў, ка ля 6 

ты сяч — у га рад ской гі не ка ла гіч най баль ні-

цы, то ў нас за мі ну лы год іх бы ло зроб ле на 

12,5 ты ся чы. Уліч ва ю чы, што ў год вы яў ля-

ец ца ка ля 1100 хво рых на рак ма лоч най 

за ло зы, 90 % аб сле да ван няў — не ан ка ла-

гіч на га про фі лю, гэ та ўдак лад ня ю чая ды яг-

нос ты ка ў не зра зу ме лых вы пад ках.

— Прай сці ма маг ра фію на та кім та-

мог ра фе на плат най асно ве мо жа кож-

ная жан чы на?

— Ка лі ёсць на кі ра ван не з па лі клі ні кі, 

якое вы да ец ца пры на яў нас ці па да зрэн няў 

на ан ка ла гіч ны пра цэс, ды яг нос ты ка вы кон-

ва ец ца бяс плат на. Ка лі гэ та прос та жа дан-

не жан чы ны, то на плат най асно ве.

— Каб па зба віц ца су мнен няў і па да-

зрэн няў на конт на яў нас ці пух лі ны, ці 

мож на зра біць, на прык лад, кам п'ю тар-

ную та маг ра фію?

— Сён ня кам п'ю тар ная та маг ра фія не 

з'яў ля ец ца тым ме та дам ды яг нос ты кі, які 

ад ка жа на ўсе пы тан ні і да зво ліць жыць 

спа кой на. Уні вер саль на га ме та ду ды яг нос-

ты кі ня ма. Гэ так жа як і ан ка мар ке ры не 

вы ка рыс тоў ва юц ца для ран няй ды яг нос ты кі 

ні дзе ў све це. Ад КТ у ма ла дым уз рос це 

больш бу дзе шко ды, чым ка рыс ці. Тое ж 

да ты чыц ца і МРТ. Гэ тыя аб сле да ван ні пры-

зна ча юц ца толь кі па па ка зан нях. Сён ня ўсе 

сы хо дзяц ца ў тым, што са мы эфек тыў ны 

спо саб не тра піць да ан ко ла га — гэ та пра-

фі лак ты ка. Рас хо ды на яе мі ні маль ныя, а 

эфек тыў насць вы со кая.

— Ка лі нех та з бліз кіх па мёр ад ра ку, 

ге не ты ка мо жа сыг раць сваю ро лю?

— На сён ня спад чын ны рак, гэ та, на прык-

лад, му та цыі ге наў BRCA1 і BRСA2, якія 

аб умоў лі ва юць пух лі ны ма лоч най за ло зы. 

Лі чыц ца, што па роз ных да ных ад 5 да 8 % 

ра ку ма лоч най за ло зы звя за на ме на ві та з 

ге не тыч най схіль нас цю. Ёсць спад чын ныя 

ра кі кі шэч ні ка: гэ та так зва ны ся мей ны па лі-

поз, ка лі ў кі шэч ні ку шмат па лі паў, якія ра на 

ці поз на мо гуць пе ра ра дзіц ца ў зла я кас ныя 

но ва ўтва рэн ні. Але спад чын ны рак ха рак та-

ры зу ец ца ран нім уз нік нен нем — да 50—55 

га доў. Ка лі пух лі на ўзнік ла ва ўзрос це, на які 

пры па дае пік ан ка ла гіч най за хва раль нас-

ці — 65 га доў і паз ней, то тут вар та ка заць 

не пра спад чын насць, а пра лад жыц ця.

Яшчэ 40 га доў та му бі чом быў рак 

страў ні ка. А цяпер ён сы шоў з пер шай 

трой кі. Ва ўсіх кра і нах (за вы клю чэн нем 

Япо ніі, дзе гэ та ге не тыч ная асаб лі васць) 

на зі ра ец ца зні жэн не за хва раль нас ці на 

рак страў ні ка, і гэ та ў мно гім тлу ма чыц ца 

жорст кім кант ро лем та го, якія пра дук ты 

ў нас на ста ле. У пас ля ва ен ны час важ на 

бы ло на кар міць лю дзей: пес ты цы ды, дуст 

і ўгна ен ні сы па лі, не кла по ця чы ся пра бяс-

пе ку. На дум ку мно гіх да след чы каў, гэ та 

пры вя ло да та го, што рак страў ні ка стаў 

ад ной з са мых рас паў сю джа ных ла ка лі-

за цый. Ця пер на зі ра ец ца тэн дэн цыя па 

яго зні жэн ні. За раз ён пе ра важ на аб умоў-

ле ны ак тыў нас цю бак тэ рыі хе лі ка бак тэр 

пі ла ры. Яна ёсць у мно гіх, але толь кі ка лі 

ста но віц ца над та ак тыў най, па цы ен ты ма-

юць па трэ бу ў на зі ран ні і ля чэн ні з мэ тай 

зні зіць яе ак тыў насць. Бо тыя зме ны, якія 

хе лі ка бак тэр пі ла ры вы клі кае ў страў ні ку, 

з ча сам мо гуць пры вес ці да ан ка ла гіч ных 

праб лем.

На пер шых мес цах па смя рот нас ці так-

са ма рак лёг ка га. І 75 % тых, хто на яго 

хва рэе, — ку рыль шчы кі. У ас тат ніх вы пад-

ках, маг чы ма, гэ та шкод ны ўплыў эка ла-

гіч ных фак та раў. Та му за раз, на прык лад, 

уз мац ня юц ца па тра ба ван ні да ды зель ных 

аў та ма бі ляў. Бы ло шмат да сле да ван няў, 

якія па ка за лі, што вы хлап ды зель ных ру-

ха ві коў з боль шай іма вер нас цю, чым бен-

зі на вых, мо жа вы клі каць ан ка ла гіч ныя 

праб ле мы ор га наў ды хан ня. І гэ ты фак тар 

ця пер ні ве лі ру ец ца. А вось ку рэн не за ста-

ец ца. Яск ра вы прык лад: у нас су ад но сі ны 

ра ку лёг ка га ся род муж чын і жан чын — 7:1. 

І тлу ма чыц ца гэ ты тым, што ў нас жан чы ны 

ку раць менш.

— Так са ма ў на шай кра і не на пер шых 

мес цах га р мо на за леж ныя ра кі — ма лоч-

най за ло зы і пра ста ты, а так са ма шый кі 

мат кі. Ад іх не як мож на за сце раг чы ся?

— Асноў ная пры чы на ра ку шый кі мат-

кі — ві рус па пі ло мы ча ла ве ка. І іс тот ны 

рост за хва раль нас ці па чаў ся з 90-х, ка лі 

ў нас ад бы ла ся сек су аль ная рэ ва лю цыя, і 

лю дзі не за дум ва лі ся пра бяс пе ку. Сён ня 

аб мяр коў ва ец ца пы тан не той жа вак цы-

на цыі, каб дзяў чат у 10—12 га доў — да 

па ла во га дэ бю ту — вак цы я на ваць ад най-

больш не бяс печ ных у ан ка ла гіч ных ад но сі-

нах шта маў ві ру са па пі ло мы ча ла ве ка. Не 

губ ляе ак ту аль нас ці і ра бо та з гі не ко ла га мі 

па ства рэн ні сіс тэ мы ран няй ды яг нос ты кі. 

Не бы вае так, што сён ня ты зда ро вы, а заў-

тра цал кам хво ры. У шый цы мат кі да ўзнік-

нен ня ін ва зіў на га ра ку пра хо дзяць эта пы 

дыс пла зіі. Ка лі жан чы ну на эта пе дыс пла зіі 

пра ля чыць, рак не ра за ўец ца. І агля ды ў 

гі не ко ла га раз на два га ды — гэ та і ёсць 

пра фі лак ты ка. Ка лі па чы на ем раз бі рац ца, 

па цы ент кі, якія тра пі лі да нас, не два га ды, 

а па пяць-шэсць не на вед ва лі гі не ко ла га. 

І іма вер насць за ха ваць ор ган і ўсе функ цыі 

ў та кіх вы пад ках вель мі не вя лі кая.

Што да ты чыц ца гар мо на за леж на га ра-

ку, то пух лі ны ма лоч най за ло зы — ад на з 

най больш час та су стра ка е мых ла ка лі за-

цый. Але яны да стат ко ва доб ра пад да юц ца 

ля чэн ню. Пух лі ны пра ста ты — гэ та асаб лі-

васць яе раз віц ця. Бы лі да сле да ван ні, якія 

пра во дзі лі ся ў муж чын ва ўзрос це ад 40 

да 50 га доў, якія з ней кіх пры чын (па дзен-

ні з вы шы ні, аў та ава рыі і ін шыя) па мер лі. 

Пад час ус крыц ця да сле да ва ла ся пра ста та. 

Участ кі адэ на кар цэ но мы знай шлі ў 25 % 

вы пад каў. У муж чын ста рэй шых за 70 га-

доў па роз ных да ных яны зна хо дзяц ца ў 

40—60 % вы пад каў. Ця пер на ват ёсць та кое 

па няц це, як ла тэнт ны рак. Для мно гіх гэ та 

гу чыць ня звык ла, асаб лі ва з пра ста тай, але 

гэ та бяс печ ны рак. Ён не раз ві ва ец ца і да 

смер ці не пры вя дзе. Та кая з'я ва час та су-

стра ка ец ца ў шчы та па доб най за ло зе. Ка лі 

пра во дзі лі ма са вую ды яг нос ты ку ў Паўд нё-

вай Ка рэі, за хва раль насць на рак шчы та па-

доб най за ло зы па вя лі чы ла ся ў 15 ра зоў, бо 

вы яві лі ўсіх, хто ха дзіў без сімп то маў і скар-

гаў. Іх пра ля чы лі і... за сму ці лі ся: коль касць 

ра бо ты па вя лі чы ла ся ў 15 ра зоў, а смя рот-

насць не змя ні ла ся, бо ні хто ад па пі ляр на га 

ра ку шчы та па доб най за ло зы як не па мі раў, 

так і не па мі рае. Та му ад ра ку пра ста ты трэ-

ба ад роз ні ваць вы со ка агрэ сіў ныя пух лі ны, 

якія мо гуць пры вес ці да смер ці па цы ен та 

(яны па тра бу юць да ра го га ля чэн ня і ды на-

міч на га на зі ран ня), і ла тэнт ныя пух лі ны, якія 

не раз ві ва юц ца і да праб лем не пры вя дуць. 

Мно гім скла да на ўсвя до міць, што ў яго рак, 

які не трэ ба ля чыць.

Але на КРА ВЕЦ.

ЗНАЙ СЦІ 
І АБЯС ШКО ДЗІЦЬШто год ды яг наз «рак» ста віц ца ў Бе ла ру сі больш як 

50 ты ся чам но вых па цы ен таў. І з кож ным го дам гэ та 

ліч ба па вя ліч ва ец ца. Ча му не вар та звяз ваць гэ ты 

рост з Чар но быль скай ава ры яй і ін шы мі тэх на ген ны мі 

пры чы на мі, як ан ко ла гам уда ец ца зні жаць 

смя рот насць ад ра ку і як наш лад жыц ця спры яе 

ўзнік нен ню не бяс печ най хва ро бы, мы па гу та ры лі 

з га лоў ным ура чом Мінск ага га рад ско га клі ніч на га 

ан ка ла гіч на га дыс пан се ра Ула дзі мі рам КА РА НІ КАМ.

«Ка лі ў 2010-м у Мін ску мы 
рэ гіст ра ва лі 8,5 ты ся чы но вых 
вы пад каў у год, то ў 2030-м іх бу дзе 
15 ты сяч. У 2018-м мы пе ра вы сі лі 
па каз чык у 11 ты сяч но вых вы пад каў 
у год».

«Сён ня 2/3 тых па цы ен таў, хто 
су тык нуў ся з ды яг на зам «рак», 
з гэ тай хва ро бай спраў ля юц ца. 
І тут вя лі кая за слу га як ран няй 
ды яг нос ты кі, так і ўдас ка на лен ня 
ля чэн ня».Фо

 та
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Вя до мы ан ко лаг пра тое, Вя до мы ан ко лаг пра тое, 
якія сён ня шан цы вы жыць у хво рых на ракякія сён ня шан цы вы жыць у хво рых на рак


