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

Што год у кра і не рэ гіст ру ец ца да 600 

вы пад каў ша лен ства, пры чым хва рэ-

юць як дзі кія, так і хат нія жы вё лы. Гэ-

тая асаб лі ва не бяс печ ная ін фек цыя 

пе рад аец ца і ча ла ве ку, а ка лі свое ча-

со ва не пры няць мер, вя дзе да смер ці. 

Як аба ра ніць ся бе і сва іх хат ніх га да-

ван цаў, што ра біць, ка лі вас па ку саў 

чу жы са ба ка, і як мо гуць за ра зіц ца 

хат нія жы вё лы? Пра ша лен ства мы 

рас пы та лі ўра ча-эпі дэ мі ё ла га Цэнт-

ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска 

Та ма ру КО ВЕЛЬ.

— Ад ка го мож на за ра зіц ца ша лен-

ствам?

— Ус пры маль насць да ша лен ства ўсе-

агуль ная, за хва рэць мо жа кож ны, ня гле дзя-

чы на ўзрост і са цы яль ны ста тус. Кры ні цай 

ін фек цыі з'яў ля юц ца хво рыя хат нія, сель-

ска гас па дар чыя і дзі кія жы вё лы — са ба кі, 

ка ты, лі сі цы, гры зу ны і ін шыя. У пе ра важ най 

боль шас ці вы пад каў пе ра да ча ві ру са лю-

дзям ад бы ва ец ца ад хат ніх са бак і ка тоў. 

А яны ў сваю чар гу за ра жа юц ца пры кан так-

це з хво ры мі ба дзяж ны мі або дзі кі мі жы вё-

ла мі, гры зу на мі.

— Як ад бы ва ец ца пе ра да ча ві ру са?

— Ён пе рад аец ца ад ін фі цы ра ва най жы-

вё лы ча ла ве ку праз уку сы, дра пі ны і аслі-

нен ні. Пры чым, зда ро вая на пер шы по гляд 

жы вё ла мо жа быць ужо за раз най, па коль-

кі ві рус ша лен ства з'яў ля ец ца ў слі не за 

10—12 дзён да вы ра жа ных клі ніч ных пра-

яў. Ін ку ба цый ны пе ры яд у ча ла ве ка мо жа 

доў жыц ца ад 10 дзён да не каль кіх ме ся цаў, 

у не ка то рых вы пад ках на ват да го да. І ка лі 

на сту пае клі ніч ная ста дыя, смерць не па-

збеж ная.

— І што ра біць, ка лі па дра паў ву ліч-

ны кот?

— Ка лі ад быў ся кан такт з ба дзяж най жы-

вё лай або з хат няй, якая не мае да ных аб 

вак цы на цыі, вар та не ад клад на звяр нуц ца ў 

най блі жэй шую ме ды цын скую ўста но ву. Там 

вас на кі ру юць да спе цы я ліс та, які пра вя дзе 

не каль кі эта паў пра фі лак ты кі. Па-пер шае, 

ра ну ста ран на пра мы ва юць ва дой з 

мы лам, яе краі апра цоў ва юць ёд най 

на стой кай і на клад ва юць стэ рыль-

ную па вяз ку. За тым пры зна ча ец ца 

курс пра фі лак тыч ных пры шчэ пак, 

ён скла да ец ца з шасці ін' ек цый. Ка-

лі жы вё ла, з якой ад быў ся кан такт, 

мае гас па да ра, за ёй уста наў лі ва юць 

ве тэ ры нар нае на зі ран не. Ка лі праз 

10 дзён яна за ста ец ца зда ро вай, 

курс пра фі лак тыч ных пры шчэ пак 

пас ля трох ін' ек цый пры пы ня ец ца. 

Ка лі жы вё ла ба дзяж ная і за ёй не-

маг чы ма ўста на віць на зі ран не, то пры шчэп кі 

ро бяц ца ў поў ным аб' ёме.

— Як мож на за сце раг чы ад не бяс пе кі 

сва іх га да ван цаў?

— Усе са ба кі і ка ты, не за леж на ад па ро-

ды і пры на леж нас ці, па він ны што год пры-

шчап ляц ца ад ша лен ства. Хат ня га са ба ку 

на ву лі цы вар та тры маць на ка рот кім па-

вад ку і не да пус каць яго кан так та ван ня з 

ба дзяж ны мі са ро дзі ча мі. Пры пер шых пры-

кме тах не ўлас ці вых па во дзін жы вё лу вар та 

па ка заць ве тэ ры нар на му ўра чу. Пра ўсіх 

дзі кіх жы вёл, якія зай шлі ў на се ле ныя пунк-

ты, трэ ба тэр мі но ва па ве дам ляць у ве тэ ры-

нар ную служ бу. Пры зна хо джан ні тру паў 

жы вёл не трэ ба зні маць з іх ску ру. Ка лі кан-

такт з па да зро най жы вё лай усё ж ад быў ся, 

не ад клад на звяр тай це ся па ме ды цын скую 

да па мо гу.

— Ін сульт — гэ та вост рае 

па ру шэн не кро ва зва ро ту ў 

га лаў ным моз гу, якое вы-

клі кае гі бель маз га вой ткан-

кі, — рас каз вае ўрач вы шэй-

шай ка тэ го рыі ад дзя лен ня 

дзён на га зна хо джан ня 2-й 

цэнт раль най га рад ской па-

лі клі ні кі Мін ска Але на ЛАП-

САР. — Асноў ныя пры чы ны 

яго раз віц ця — ар тэ рыя льная 

гі пер тэн зія, атэ раск ле роз, 

анеў рыз мы і ана ма ліі са су даў 

га лаў но га моз га, за хвор ван ні 

кры ві. Вы лу ча юць ге ма ра гіч ны 

(кро ва зліц цё ў мозг) і ішэ міч ны 

(трам боз маз га вых са су даў) ін-

сульт.

Ге ма ра гіч ны ін сульт раз-

ві ва ец ца звы чай на рап тоў на, 

час та днём — пас ля псі хіч на га 

ці фі зіч на га пе ра на пру жан ня. 

Ад зна ча ец ца не ча ка ная стра та 

пры том нас ці, аж да ко мы, хво-

ры па дае. У яго мо жа па чыр ва-

нець твар, з'я віц ца пот на лбе, 

уз моц не ная пуль са цыя са су даў 

на шыі, хрып лае, гуч нае, буль-

ка ю чае ды хан не, ар тэ рыя льны 

ціск вы со кі, пульс рэд кі, ча сам 

бы вае рво та. Тэм пе ра ту ра це-

ла па вы ша ец ца. Так са ма вы-

зна ча ец ца па ра ліч верх няй і 

ніж няй ка неч нас цяў, па ру шэн ні 

мо вы, рап тоў нае па гар шэн не 

зро ку.

Ішэ міч ны ін сульт (яго яшчэ 

на зы ва юць ін фаркт моз га) уз ні-

кае час цей пры атэ раск ле ро зе 

са су даў га лаў но га моз га, стэ-

но зе ма гіст раль ных ар тэ рый 

га ла вы (сон ных, па зва ноч ных), 

па ні жэн ні ар тэ рыя льна га ціс ку 

ў вы ні ку за ку пор кі маз га во га 

са су да тром бам. Ішэ міч на му 

ін суль ту ня рэд ка па пя рэд ні ча-

юць па ру шэн ні маз га вых функ-

цый пра цяг лас цю не больш 

за су ткі, якія паў та ра юц ца. 

З'ўля ец ца га лаў ны боль, га ла-

ва кру жэн не, хі стан не пад час 

хадзь бы, сла басць ці аня мен не 

ка неч нас цяў, якія пра хо дзяць, 

стра та пры том нас ці, ча сам бо-

лі ў воб лас ці сэр ца. Па ра лі чы 

ка неч нас цяў пры ішэ міч ным ін-

суль це раз ві ва юц ца па сту по ва, 

най час цей уна чы пад час сну ці 

ра ні цай. Ня рэд ка ча ла век ка-

рот ка ча со ва страч вае пры том-

насць, ад нак свя до масць мо жа 

і не па ру шац ца. Твар хво ра га 

блед ны, пульс сла бы, ар тэ рыя-

льны ціск па ні жа ны (ра дзей па-

вы ша ны), сар дэч ная дзей насць 

і ды хан не аслаб ле ныя.

Важ на па мя таць, што ін-

сульт — гэ та не ад клад ны стан! 

Рас паў сю джа ны міф, што пры 

ін суль це трэ ба ства рыць спа-

кой і кам форт, ад ля жац ца, а ў 

баль ні цу ехаць не аба вяз ко ва. 

Гэ та не так. Ка лі толь кі за па-

до зра ны ін сульт, не аб ход на 

не ад клад на вы клі каць хут кую 

да па мо гу і на кі роў вац ца ў спе-

цы я лі за ва нае ад дзя лен не для 

ля чэн не па цы ен таў з ін суль-

там. Агуль нае пра ві ла для лю-

дзей з ін суль там: чым ра ней 

па цы ент звяр нуў ся па ме ды-

цын скую да па мо гу, чым ра ней 

тра піў у ста цы я нар, тым больш 

шан цаў у яго на вы жы ван не і 

эфек тыў нае ля чэн не. Та му не 

трэ ба ча каць: маў ляў, а мо жа 

са мо прой дзе?

Пад час вы клі ку хут кай да-

па мо гі вар та дак лад на апі саць 

дыс пет ча ру ўсё, што ад бы ло ся, 

каб пры еха ла спе цы я лі за ва ная 

не ўра ла гіч ная бры га да.

— Най больш эфек тыў нае ля-

чэн не маг чы ма ў пер шыя тры 

(мак сі мум шэсць) га дзін з мо ман-

ту па ру шэн ня маз га во га кро ва за-

бес пя чэн ня. Гэ та так зва нае тэ ра-

пеў тыч нае акно, ка лі яшчэ рэ аль-

на па збег нуць раз віц ця ў моз гу 

не зва рот ных змен, —  звяр тае 

ўва гу Але на Лап сар. — Мно гія 

вы дат на ве да юць аб не аб ход-

нас ці хут ка вы клі каць ура ча пры 

бо лях у сэр цы, а ін сульт — яшчэ 

больш не ад клад ны стан!

Хво рых з вост рым ін суль-

там шпі та лі зу юць у ста цы я нар, 

асна шча ны апа ра ту рай для 

пра вя дзен ня кам п'ю тар най ці 

маг ніт на-рэ за нанс най та маг-

ра фіі. Толь кі з яе да па мо гай 

мож на кан чат ко ва ўдак лад ніць 

ды яг наз, а ад па вед на, і пра вес-

ці адэ кват нае ля чэн не.

ПАС ЛЯ ТА ГО, 
ЯК ВЫ КЛІ КА ЛІ 
«ХУТ КУЮ»
 Па кла дзі це хво ра га так, 

каб га ла ва бы ла пры ўзня та 

над уз роў нем лож ка пры-

клад на на 30 гра ду саў.

  Ад крый це фор тач ку 

ці акно, каб у па мяш кан не 

па сту па ла све жае па вет ра. 

Зні мі це сціс ка ю чае адзен не, 

рас шпі лі це каў нер ка шу лі, 

ту гі рэ мень ці по яс.

 Дай це пад язык глі цын 

(шэсць таб ле так на пра ця гу 

га дзі ны).

Па ме рай це ар тэ рыяльны 

ціск. Ка лі ён па вы ша ны, 

дай це прэ па рат, які хво ры 

звы чай на пры мае ў та кіх 

вы пад ках (на прык лад, кап-

тап рыл).

 Пры пер шых пры кме-

тах ір во ты па вяр ні це га ла ву 

хво ра га на бок, каб ір вот ныя 

ма сы не тра пі лі ў ды халь ныя 

шля хі.

Іс нуе міф, што пас ля пе-

ра не се на га ін суль ту не бу дзе 

поў на га ад наў лен ня. На са-

май спра ве гэ та за ле жыць ад 

мно гіх фак та раў. Па-пер шае, 

які быў ін сульт — ішэ міч ны ці 

ге ма ра гіч ны. Па-дру гое, важ-

ную ро лю ады гры вае па мер 

ача гу па шко джан ня ў моз гу: 

чым боль шая гэ та част ка, тым 

больш цяж кі стан па цы ен та, 

ад наў лен не ідзе больш скла-

да на. Ка лі гэ та ача гі не вя лі кіх 

па ме раў і раз ме шча ны ў тых 

зо нах, якія стра тэ гіч на не та кія 

знач ныя для ар га ніз ма, яны мо-

гуць цал кам ад на віц ца да та го 

ўзроў ню, які быў да за хвор ван-

ня. Мае зна чэн не і тое, на коль-

кі хут ка ча ла век звяр нуў ся па 

да па мо гу да ме ды каў і якія тэ-

ра пеў тыч ныя ме ра пры ем ствы 

бы лі пра ве дзе ны.

Пы тан не—ад казПы тан не—ад каз

Сэр ца 
ці нер вы 

не ў па рад ку?
Ня даў на ў мя не пе ры я-

дыч на зда ра лі ся пры сту пы 
за дыш кі, якія су пра ва джа-
лі ся па ста ян ным па чуц цём 

не да хо пу па вет ра, па зя хан нем. У ап-
тэ цы па ра і лі пры маць глог з каль цы-
ем і маг ні ем, і праз пэў ны час усё 
прай шло. Ці вар ты ўва гі та кі стан і ці 
трэ ба іс ці да ўра ча? Ці мо жа ён быць 
звя за ны з на двор' ем і тым, што да вя-
ло ся па нер ва вац ца?

Тац ця на Аляк санд раў на, 55 га доў, 
Мінск.

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 Мін ска 

Тац ця на ПЛІ СЮК.

— На жаль, жан чы на не ўдак лад ні ла, 

у ста не спа кою ці пад час фі зіч най ак тыў-

нас ці ўзні ка юць та кія ад чу ван ні. А гэ та 

важ на для па ста ноў кі ды яг на зу. Апі са ны 

стан мо жа быць звя за ны з суб' ек тыў ны мі 

ад чу ван ня мі. У не ка то рых жан чын, на прык лад, 

цяж ка пра хо дзіць клі макс, і гэ та мо жа быць ад-

ной з яго пра яў. А маг чы ма, так дае аб са бе 

знаць цяж кая па та ло гія — па рак сізм фіб ры ля-

цыі пе рад сэр дзяў, або мі галь ная арыт мія. Гэ та 

най больш рас паў сю джа ная раз на від насць па ру-

шэн няў рыт му сар дэч ных ска ра чэн няў і вель мі 

не бяс печ ная — най перш тым, што пры доў гім яе 

іс на ван ні ад на віць рытм бы вае вель мі скла да на. 

Та му вар та звяр нуц ца да тэ ра пеў та, здаць ана-

лі зы і пад ра бяз на рас ка заць, што вы ад чу ва е це. 

Та кую па та ло гію не заў сё ды ўда ец ца вы явіць па 

кар дыя гра ме сэр ца, бо ў мо мант яе вы ка нан ня 

рытм мо жа быць у нор ме. Та му пры зна ча ец ца 

су тач нае хол тэ раў скае ма не та ры ра ван не. Па-

цы ент на пра ця гу 24 га дзін но сіць ад па вед нае 

прыстасаванне і вя дзе дзён нік. Па зна чае, ка лі 

ён дрэн на ся бе ад чу вае, і ва ўра ча ёсць маг-

чы масць па гля дзець, як у гэ ты час па во дзі ла 

ся бе сэр ца. Та му я б ра і ла най перш аб сле да-

вац ца, каб вы клю чыць па та ло гію, звя за ную з 

па ру шэн нем рыт му сэр ца. І ка лі ўсё ў нор ме, 

та ды мож на раз ва жаць пра ве ге та са су дзіс тую 

дыс та нію, уплыў на двор'я, нер ва ван ні і псі ха са-

ма ты ку. І гэ та са праў ды мо жа ля чыц ца гло гам, 

сар дэч ні кам ці адап то лам.

НА ВОСТ РЫХ ІК ЛАХ І КІП ЦЮ РАХ
Як за сце раг чы ся бе і хат ня га га да ван ца ад ша лен ства
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ПЕР ШАЯ ПРЫ КМЕ ТА ІН СУЛЬ ТУ — сла басць у ру цэ 

і на зе з ад на го бо ку. Ча сам, ка лі гэ та моц на вы ра жа ны 

сімп том, ча ла век мо жа на ват упа сці. Ка лі ж сла басць 

больш у ру цэ, на прык лад, то ён мо жа ўпус ціць ало вак, 

ку бак і інш. ДРУ ГАЯ ПРЫ КМЕ ТА — моў ныя па ру шэн ні. 

Ка лі ча ла век не раз маў ляе ўво гу ле або не ўспры мае, 

што яму ка жуць. Так са ма ён мо жа ўсё ра зу мець, 

вы кон ваць прось бы, але пры гэ тым у яго бу дзе 

блы та ная раз мо ва, ад чу ван не «ка шы ў ро це». 

ТРЭ ЦІ, най больш час ты, СІМП ТОМ — гэ та пе ра кос 

тва ру, ка лі рап там уз ні кае асі мет рыя тва ру, апу шча ны 

ву гал ро ту, твар пе ра цяг ну ты на адзін бок. Ка лі неш та 

з пе ра лі ча на га за ўва жы лі, вар та не ад клад на 

вы клі каць хут кую да па мо гу.

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць

СА МО НЕ ПРОЙ ДЗЕСА МО НЕ ПРОЙ ДЗЕ
Што ра біць пры раз віц ці ін суль ту?

Што год у све це зда ра ец ца больш за 15 міль ё наў ін-

суль таў. Сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні зай ма юць 

пер шае мес ца ся род пры чын смя рот нас ці на пла не це. 

Ін сульт — біч су час нас ці. Сён ня ён не толь кі да стат ко-

ва сур' ёз на рас паў сю джа ны, але і іс тот на па ма ла дзеў. 

Асноў ная не бяс пе ка — у тым, што зда ра ец ца ён не ча-

ка на. На ступ ствы ж мо гуць быць са мы мі сур' ёз ны мі, 

уклю ча ю чы смерць. Ва кол са мой хва ро бы шмат мі фаў і 

па мыл ко вых ду мак.

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
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