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— Рэў ма то ід ны арт рыт — 

гэ та хра ніч ная аў та імун ная 

сіс тэм ная за па лен чая хва ро ба 

злу чаль най ткан кі з пе ра важ-

ным па шко джан нем су ста ваў. 

Ад бы ва ец ца свое асаб лі вая па-

лом ка ў іму ні тэ це, і лім фа цы-

ты — клет кі-аба рон цы на ша га 

ар га ніз ма — за мест та го, каб 

ак тыў на ды яг нас та ваць чу жа-

род ныя бак тэ рыі, ві ру сы, гры-

бы і лік ві да ваць іх, па чы на юць 

ата ка ваць і зні шчаць улас ныя 

зда ро выя клет кі. З-за гэ та га, 

па прос ту ка жу чы, з'яў ля ец ца 

за па лен чы пра цэс у су ста вах. 

Рэў ма то ід ны арт рыт су стра ка ец ца ў 0,1-1 

% на сель ніц тва, і ва ўсім све це та кіх хво рых 

ка ля 58 міль ё наў. Гэ та да стат ко ва рас паў-

сю джа ная хва ро ба. Пры чым жан чы ны на 

яе па ку ту юць у 2-3 ра зы час цей за муж чын. 

Пік хва ро бы пры хо дзіц ца на пра ца здоль ны 

ак тыў ны ўзрост — 30—55 га доў.

— Па якіх пры чы нах яна ўзні кае?

— Гэ та дак лад на не вы свет ле на. Праў-

да, вы лу ча на не каль кі фак та раў, якія 

спры я юць раз віц цю хва ро бы. Па-пер шае, 

ге не тыч ныя. У хво рых уста ноў ле на спад-

чын ная схіль насць да па ру шэн няў іму на-

ла гіч най рэ ак тыў нас ці. Та му ка лі кроў ныя 

сва я кі хва рэ юць на рэў ма то ід ны арт рыт, 

ры зы ка яго ўзнік нен ня па вя ліч ва ец ца ў 

16 ра зоў. 

Па-дру гое, вы яў ле на не каль кі ін-

фек цый ных аген таў, якія з'яў ля юц-

ца пус ка вым ме ха ніз мам для раз-

віц ця за хвор ван ня. Най перш гэ та 

ві рус Эпш тэй на — Бар — да след-

чы кі ад вод зяць яму вя лі кую ро лю, 

а так са ма ві ру сы крас ну хі, гер пе су, 

мі кап лаз мы, кі шэч ныя бак тэ рыі. 

Да рэ чы, кам па не нты ты ту ню мо гуць 

спры яць раз віц цю хва ро бы, та му ку рыль-

шчы кі так са ма ры зы ку юць. Па-трэ цяе, 

вя лі кае зна чэн не ма юць гар ма наль ныя 

фак та ры. У жан чын, якія кор мяць дзі ця 

гру дзя мі на пра ця гу 24 ме ся цаў, іма вер-

насць за хва рэць у не каль кі ра зоў змян-

ша ец ца, а ў тых, хто не кор міць, ад па-

вед на ры зы ка па вя ліч ва ец ца. Гэ так жа 

пры ём кант ра цэп ты ваў па вы шае ры зы ку 

раз віц ця рэў ма то ід на га арт ры ту, а ця жар-

насць яе зні жае.

— Як ся бе пра яў ляе хва ро ба?

— Не за ўва жыць яе нель га, бо су ста-

вы ў нас заў сё ды за дзей ні ча ныя. Най-

больш ха рак тэр най пра явай з'яў ля ец ца 

по лі арт рыт — за па лен не ад ра зу не каль-

кіх су ста ваў. Як пра ві ла, гэ та сі мет рыч ны 

арт рыт: ка лі на ад ной ру цэ па шко джа ны 

су стаў, то і на дру гой, як пра ві ла, так са ма. 

Час цей за ўсё па ку ту юць су ста вы кіс цяў, 

ступ няў, ка ле няў і пра ме не за пяс це выя, 

па зван ко выя — ра дзей. Ад чу ва юц ца ба-

лю часць пры паль па цыі, пры пух ласць, 

ска ва насць ру хаў, па вы шэн не тэм пе ра-

ту ры ску ры над су ста вам. Вель мі важ ны 

сімп том — ска ва насць су ста ва на пра ця гу 

га дзі ны пас ля сну. Па цы ен ты ад зна ча юць 

ту гаг нут касць, яны не мо гуць ся бе аб слу-

гоў ваць. Не маг чы ма вы ка наць ба наль ныя 

дзе ян ні — ад рэ заць хлеб, тры маць ку бак, 

па чыс ціць зу бы. Па тра бу ец ца ка ля га дзі-

ны, каб рас пра ца ваць су ста вы. 

— Як ды яг нас та ваць гэ та за хвор ван-

не? Яно мо жа мас кі ра вац ца пад ін шыя 

су стаў ныя хва ро бы?

— Ка лі па цы ент упер шы ню звяр нуў 

ува гу на на зва ныя пра явы, на тое, што 

ней кі з су ста ваў пры пух, вар та хут ка 

звяр нуц ца да ўра ча, які пры зна чыць не-

аб ход ныя аб сле да ван ні: рэнт ге на гра фію, 

бія хі міч ны ана ліз кры ві, у якім вы зна ча-

юць та кія па каз чы кі, як рэў ма фак тар і 

С-рэ ак тыў ны бя лок. Іс нуе і спе цы фіч ны 

ме тад ла ба ра тор най ды яг нос ты кі, ана ліз 

кры ві на аў та імун ныя ан ты це лы, або так 

зва ны ан ты-ССР, гэ та мар кер рэў ма то ід-

на га арт ры ту, яго дак лад насць — 90 %. 

Рэў ма то ід ны арт рыт трэ ба ад роз ні ваць 

ад арт ро зу, на які хва рэ юць лю дзі ста-

ла га ўзрос ту (там так са ма раз бу ра ец ца 

су стаў). З арт ро зам не бы вае та кіх ха-

рак тэр ных пры кмет, як змя нен не ко ле ру 

ску ры і па вы шэн не тэм пе ра ту ры су ста ва. 

Мно гія хво рыя ро бяць па мыл ку: доў гі час 

не звяр та юць ува гу на тое, што ад бы ва-

ец ца з су ста ва мі, лі ча чы гэ та ўзрос та вы мі 

зме на мі. А трэ ба ад ра зу іс ці да док та ра.

— Рэў ма то ід ны арт рыт — спа да рож-

нік да кан ца жыц ця?

— Гэ та за хвор ван не хра ніч нае, і яно, 

на жаль, не вы леч ва ец ца. Па цы ен ты па-

він ны па жыц цё ва пры маць тэ ра пію. Су-

час ныя ме та ды на кі ра ва ны на змян шэн не 

за па лен ня, абяз боль ван не, па ляп шэн не 

і за ха ван не функ цыі су ста ваў і па пя рэ-

джан не ін ва лі ды за цыі. Хво рыя ста вяц ца 

на дыс пан сер ны ўлік, па він ны пе ры я дыч-

на на вед ваць рэў ма то ла га, які кант ра люе 

па каз чы кі ана лі заў, каб гэ та да стат ко ва 

агрэ сіў ная тэ ра пія не ака за ла па боч на га 

ўплы ву. Але пры ём прэ па ра таў да зва ляе 

па цы ен там вес ці нар маль нае ак тыў нае 

жыц цё. Ад па чат ку за хвор ван ня да па-

ста ноў кі ды яг на зу пра хо дзіць, як пра ві ла, 

ка ля дзе вя ці ме ся цаў. Бо ня рэд ка ёсць 

клі ніч ныя пра яў лен ні, але пры гэ тым ла-

ба ра тор ныя па каз чы кі ў нор ме. Ці, на ад-

ва рот, ана лі зы да дат ныя, а на су ста вы 

па цы ент не скар дзіц ца. У та кім вы пад ку 

ня ма па ка зан няў пры зна чаць тэ ра пію.

— Чым не бяс печ ны рэў ма то ід ны 

арт рыт, ка лі яго не ля чыць 

ці ля чыць ня пра віль на?

— Гэ та да стат ко ва сур' ёз-

нае за хвор ван не, якое пры во-

дзіць да ін ва лід нас ці. Ка лі не 

пры маць мер, усё скон чыц ца 

раз бу рэн нем су ста ва. У хво-

рых, якія не ле чац ца, су ста вы 

моц на дэ фар му юц ца, яны пе-

ра ста юць ся бе аб слу гоў ваць. 

Па цы ен ты, да рэ чы, атрым лі-

ва юць бяс плат нае ля чэн не па 

льгот ных рэ цэп тах. Ба зіс ныя 

прэ па ра ты, якія яны па він ны 

пры маць, тар мо зяць пра грэ-

са ван не дэ струк цыі су ста ваў. 

Ле ка выя срод кі і до зу рэў ма то лаг пад-

бі рае ін ды ві ду аль на. Так са ма па цы ен ты 

пры ма юць не стэ ро ід ныя су праць за па-

лен чыя абяз боль валь ныя прэ па ра ты, каб 

ска ва насць у су ста вах бы ла мен шай, не 

тур ба ваў боль.

— Во сень — час аб васт рэн ня хра-

ніч ных хва роб. Рэў ма то ід на га арт ры ту 

гэ та да ты чыц ца?

— Так, аб васт рэн ні, як пра ві ла, зда ра-

юц ца ў асен не-вес на выя пе ры я ды. Мо-

гуць уплы ваць і знеш нія фак та ры: пе ра-

аха лодж ван ні, стрэ сы, ві рус ныя ін фек цыі. 

Та му та кія па цы ен ты ўва хо дзяць у гру пу 

ры зы кі і ў аба вяз ко вым па рад ку па він ны 

пры шчап ляц ца ад гры пу ў пе ры яд рэ мі сіі 

рэў ма то ід на га арт ры ту. Па коль кі ба зіс-

ныя прэ па ра ты — гэ та іму на суп рэ сіў ная 

тэ ра пія, яна пры гня тае іму ні тэт, усе ві-

рус ныя ін фек цыі ў та кіх хво рых пра ця-

ка юць больш цяж ка. Та му вар та ад ра зу 

са ні ра ваць усе ача гі ін фек цыі: вы леч ваць 

дэр ма та ла гіч ныя, ура ла гіч ныя, лор-хва-

ро бы. Яны ўзмац ня юць пра грэ са ван не 

арт ры ту.

— Што мож на ра біць, каб па збег-

нуць хва ро бы?

— Спо са баў пра фі лак ты кі ня ма, бо, як 

я ка за ла, дак лад ных пры чын уз нік нен ня 

не вы яў ле на. Агуль ная рэ ка мен да цыя для 

ўсіх па цы ен таў — па збя гаць стрэ су. Час та 

на зі раю ў сва ёй прак ты цы, што ме на ві-

та пас ля пе ра не се на га стрэ су з'яў ля юц-

ца та кія хра ніч ныя хва ро бы. Спры я юць 

пе ра аха лодж ван не, сур' ёз ныя ві рус ныя 

ін фек цыі. 

— Што ра біць, каб жыц цё з рэў-

ма тоід ным арт ры там бы ло кам форт-

ным?

— Акра мя пры ёму прэ па ра таў, па трэб-

на фі зіч ная ак тыў насць, на кі ра ва ная на 

мак сі маль ную ру ха васць су ста ваў і за ха-

ван не цяг лі ца ва га то ну су. Су ста вы трэ ба 

рас пра цоў ваць, бо ў ад ва рот ным вы пад ку 

з'я вяц ца кант рак ту ры. Па трэб на ды е та, 

ба га тая на каль цый, аба вяз ко ва ўжы ваць 

ма лоч ныя пра дук ты. Ка лі ня ма аб васт-

рэн ня, ка рыс ная і фі зі я тэ ра пія.

Ска жы це, док тар!Ска жы це, док тар!

СКА ВА НЫЯ БО ЛЕМ
Уз ва жа ныя, 
зме ра ныя 

і па пя рэ джа ныя!
Ста ліч ныя ме ды кі 

пра цяг ва юць пра фаг ля ды 
ра бот ні каў прад пры ем стваў
Ме ды кі 11-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

на ве да лі ста ліч ны хо ла да кам бі нат № 2 

у ме жах ак цыі па мак сі маль ным ахо пе 

пра фі лак тыч ны мі агля да мі ра бот ні каў 

прад пры ем стваў.

Прад стаў ні кі ад на го з най буй ней шых у кра і не 

вы твор цаў ма ро жа на га — а ўся го тут пра цуе больш 

за 700 ча ла век — маг лі здаць ана ліз кры ві, па-

ме раць ар тэ рыя льны ціск, рост і ва гу і раз лі чыць 

ін дэкс ма сы це ла. Жан чы ны пра хо дзі лі так са ма 

агляд і паль па цыю ма лоч ных за лоз, што важ на 

для свое ча со ва га вы яў лен ня ра ка вых за хвор-

ван няў. Акра мя гэ та га, усе ах вот ныя атрым лі ва лі 

кан суль та цыю ўра ча-тэ ра пеў та і рэ ка мен да цыі па 

ра цы я наль ным хар ча ван ні, зда ро вым ла дзе жыц-

ця, уз роў ні не аб ход най фі зіч най ак тыў нас ці і пра-

фі лак ты цы не ін фек цый ных хва роб.

...За гад чык ад дзя лен ня пра фі лак ты кі 11-й 

га рад ской па лі клі ні кі Іры на ЕЎ ДА КІ МА ВА ці ка-

віц ца ў чар го вай ра бот ні цы, што прый шла на агляд, 

якія прэ па ра ты тая пры мае па ста ян на, і вы мя рае 

жан чы не ціск:

— На фо не пры ёму гі па тэн зіў ных срод каў ваш 

ціск не па ві нен быць вы шэй шым за 140 на 90. А ён 

у вас вы шэй шы, — ка жа док тар.

Па цы ент ка пы та ец ца: на пэў на, трэ ба мя няць 

прэ па ра ты? Док тар рэ ка мен дуе не спя шац ца, а 

па спра ба ваць кры ху па вя лі чыць до зу і пра па нуе 

ін шую схе му іх пры ёму.

Яшчэ ад на па цы ент ка скар дзіц ца на ка шаль, які 

не пра хо дзіць пра цяг лы час. Урач вы слу хоў вае ра бо-

ту лёг кіх і ра іць скон чыць пры ём ан ты бі ё ты каў, а так-

са ма вы піс вае рэ цэпт на ін шыя таб лет кі. Тым ча сам 

ах вот ных тра піць да ме ды каў ста но віц ца больш.

— Мы на ват не ча ка лі, што сён няш няя ак цыя, 

якую нам пра па на ва ла 11-я па лі клі ні ка, вы клі ча 

та кую ці ка васць, — ка жа на мес нік ды рэк та ра 

УП «Мін скі хо ла да кам бі нат № 2» Люд мі ла 

БОРТ НІК. — Раз ліч ва лі, што бу дзе ка ля 50 ча ла век, 

а ў вы ні ку за пі са ла ся больш за сот ню. Зра зу ме ла, 

для на шых ра бот ні каў гэ та вель мі зруч на. Не ў кож-

на га ёсць маг чы масць і жа дан не пас ля пра цоў най 

зме ны іс ці ў па лі клі ні ку, а тут мож на прай сці агляд за 

20 хві лін, зна хо дзя чы ся на пра цы. Па коль кі боль-

шасць на шых ра бот ні каў — жан чы ны, іх у нас 

больш за 500, то важ на, што прый шлі та кія спе-

цы я ліс ты, як фельд шар-аку шэр. Акра мя гэ та га, усе 

ах вот ныя ра бот ні кі мо гуць зра біць у нас пры шчэп кі 

ад гры пу. За ўлас ныя срод кі мы за ку пі лі фран цуз-

скую вак цы ну «Вак сіг рып», пла ну ем пры шча піць 

ка ля 40 % ка лек ты ву.

За мест за пла на ва ных трох га дзін ак цыя рас цяг-

ну ла ся на ча ты ры з па ло вай. За тое пры ня лі ўсіх, 

хто па жа даў. Асноў ныя праб ле мы, з які мі звяр та-

лі ся ра бот ні кі, — па вы ша ны ар тэ рыя льны ціск і 

ін шыя сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні.

— Мы не толь кі да лі ра бот ні кам, якія звяр ну лі ся, 
кан суль та цыі па іх за хвор ван нях, да лей шым аб сле-
да ван ні і ля чэн ні, але і рас ка за лі пра не аб ход насць 
ран ня га вы яў лен ня сар дэч на-са су дзіс тых хва роб, 
раз да лі па мят кі і ліс тоў кі па тэ ма ты цы зда ро ва га 
ла ду жыц ця, ра цы я наль ным хар ча ван ні і пра фі-
лак ты цы не ін фек цый ных хва роб, — пад вя ла вы нік 

ак цыі Іры на Еў да кі ма ва.

Дзя ку ю чы гэ та му Брэсц кая аб лас ная дзі ця чая баль ні ца 

змо жа за ку піць арт рас коп (раз на від насць эн да ско па, 

які да зва ляе вы кон ваць хі рур гіч ныя ма ні пу ля цыі на су-

ста вах) і эн да скоп на су му 79 272 до ла ры. Хой ніц кая 

цэнт раль ная ра ён ная баль ні ца атры мае грант на су му 

60 450 до ла раў на за куп ку брон хас ко па і ка ла нас ко па. 

Ка лін ка віц кая цэнт раль ная ра ён ная баль ні ца змо жа на-

быць гаст рас коп на су му 76 350 до ла раў. Агуль ная су ма 

вы дзе ле ных срод каў скла дзе 216 072 до ла ры.

З 2004 го да па соль ства Япо ніі ў Бе ла ру сі рэа лі зуе пра гра-

му кі раў ніц тва Япо ніі «Ка ра ні тра вы — гран та вая да па мо га 

для пра ек таў па га ран та ван ні бяс пе кі ча ла ве ка». У яе ме жах 

вы лу ча юц ца срод кі з мэ тай да па маг чы лю дзям, якія па цяр-

пе лі ад ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС і яе на ступ стваў. 

Гран та вая да па мо га пра ду гледж вае вы дзя лен не срод каў для 

за куп кі аб ста ля ван ня, а так са ма асна шчэн не ме ды цын скіх 

уста ноў. У на шай кра і не за гэ ты час ужо рэа лі за ва на 42 та-

кія пра ек ты на агуль ную су му больш за 3,5 міль ё на до ла раў. 

Гэ та да па маг ло ўдас ка на ліць ме ды цын скае аб ста ля ван не ва 

ўста но вах ахо вы зда роўя, якія аказ ва юць да па мо гу лю дзям, 

па цяр пе лым ад ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС. Сё лет-

нія пра ек ты ста нуць 43-м, 44-м і 45-м рэа лі за ва ны мі ў рам ках 

пра гра мы «Ка ра ні тра вы».

«КА РА НІ ТРА ВЫ», 
ЯКІЯ 

ДА ПА МА ГА ЮЦЬ

Ра замРа зам

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

На рэў ма то ід ны арт рыт ва ўсім све це па ку туе ка ля 1 % на сель ніц тва, 

і на ша кра і на — не вы клю чэн не. З ад на го бо ку, боль шасць хво рых доб ра 

ве дае, як важ на тры маць арт рыт пад кант ро лем. А з дру го га — мно гія 

не ўсве дам ля юць эле мен тар ных рэ чаў. На прык лад, што па шко джан ні 

су ста ваў — з'я вы не зва рот ныя. Не ка то рыя па мыл ко ва мяр ку юць, 

што ад сут насць бо лю і ёсць кант роль над хва ро бай. У той жа час тут 

важ на свое ча со ва па ста віць ды яг наз і як ма га хут чэй па чаць ля чэн не. 

Якія сімп то мы па він ны на сця ро жыць і пры му сіць звяр нуц ца да ўра ча, 

што па вы шае ры зы ку гэ тай хва ро бы, а якія фак та ры яе, на ад ва рот, 

мі ні мі зу юць, рас ка за ла ўрач-рэў ма то лаг 3-й цэнт раль най ра ён най 

клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска Іна БАШ ТА ВАЯ.

Па вод ле ін фар ма цыі Га рад ско га цэнт ра 

зда роўя, у Бе ла ру сі за хоў ва ец ца знач ная роз-

ні ца ў пра цяг лас ці жыц ця муж чын і жан чын, 

якая на пра ця гу двух апош ніх дзе ся ці год дзяў 

скла дае 10 і больш га доў. Ся род пры чын, якія 

ўплы ва юць на та кі раз рыў, — па во дзін скія 

фак та ры ры зы кі: ку рэн не, вы со кі ўзро вень 

ужы ван ня ал ка го лю, не зда ро вае хар ча ван не 

і не да стат ко вая фі зіч ная ак тыў насць. Комп-

лекс нае ўздзе ян не гэ тых фак та раў па вы шае 

ры зы ку раз віц ця не ін фек цый ных хва роб, у 

тым лі ку сар дэч на-са су дзіс тых (на прык лад, 

ін фарк ту і ін суль ту), ра ку, хра ніч ных рэ спі ра-

тор ных хва роб (та кіх, як хра ніч ная аб струк-

тыў ная хва ро ба лёг кіх і астма), цук ро ва га 

дыя бе ту.

Кі раў ніц тва Япо ніі вы лу чы ла 
больш за 200 ты сяч до ла раў 
для баль ніц на Го мель шчы не 

і Брэст чы не


