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— Хво рыя ра зу ме юць, што для бу ду чых 
аў та ама та раў іх пры кла ды лепш за ін шыя 
на гляд ныя да па мож ні кі. Адзін іх вы гляд дзей-
ні чае пе ра ка наў ча, — за пэў ні вае Ва сіль Ка-
лу гін. — Ад ной чы ў па ла це са бра ла ся ад ра зу 
шэсць та кіх бе да лаг. Адзін ехаў на ма та цык-
ле, ні чо га не па ру шаў, але яго збіў аў та ма біль 
і ён атры маў цяж кія траў мы. Яшчэ адзін ку піў 
аў то, ра зам з сяб рам гэ та ад зна чыў і — па-
еха лі ка тац ца. Ма шы на пе ра вяр ну ла ся, адзін 
тра піў у ней ра хі рур гію, дру гі да нас. Быў так-
са ма не цвя ро зы пе ша ход, які не раз мі нуў ся 
з аў та ма бі лем, ка лі пе ра хо дзіў ву лі цу. Ад ным 
сло вам, кла сі ка жан ру. Усе шчы ра пра свае 
ня шчас ці рас ка за лі. Ля чыц ца ж у нас цяж ка і 
ма раль на, і фі зіч на. Яшчэ ўчо ра ча ла век быў 
зда ро вы, а рап там пры ка ва ны да лож ка. Пас-
ля ава рый лю дзі па сту па юць да нас з мност-
вам траў маў, пе ра но сяць вя лі кую коль касць 
апе ра цый. Ад на му зра бі лі аж 9, але ўсё ж та кі 
па ста ві лі на но гі.

— Па мі лі цэй скай ста тыс ты цы шмат лю-
дзей атрым лі вае траў мы ў ся мей ных скан-
да лах. Яны ж так са ма ва шы па цы ен ты?

— Так. Не вя лі кае раз драж нен не, якое на-
за па сі ла ся ў сям'і, па да грэ тае ві ном, пры во-
дзіць да біц ця шкла, а то і на огул дэ ман стра-
тыў на га кро ку з бал ко на. Бы ва юць траў мы па-
раў наль на лёг кія, але час та — вель мі цяж кія, 
з па шко джан нем са су даў. Па да юць з вы шы ні, 
з мос та, скан ча юць са ма губ ствам — у ме сяц 
адзін-два та кія ча ла ве кі да нас трап ляе. Ча-
сам бя дзе са дзей ні чае псі хіч нае за хвор ван не. 
У ча ла ве ка рап тоў на ўзні кае ма нія, што ён 
ві на ва ты ва ўсіх ня шчас цях і з'яў ля ец ца абу-
зай для бліз кіх. У нас бы ла жан чы на, якая 
трой чы спра ба ва ла на ла жыць на ся бе ру кі, 
вы кід ва ла ся з акна, мы яе ля чы лі, апе ры-
ра ва лі, ста ві лі на но гі, а це раз год яна зноў 
вяр та ла ся да нас. Чац вёр тая яе спро ба бы ла 
«па спя хо вай».

— А якія яшчэ «эк стрэ маль ныя» па цы-
ен ты да вас трап ля лі?

— Бы ва юць ах вя ры арм рэс лін гу ў 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. За год 
дзя ся так та кіх ама та раў ста біль на па-
сту пае да нас з пе ра ло ма мі пля ча. А 
яшчэ су стра ка юц ца ра та валь ні кі ка-
тоў. Яны ле зуць на дрэ ва зняць жы-
вё лу, яна ж ку сае і ўця кае. А вы зва лі-
цель трап ляе да нас на пры шчэп кі ад 
ша лен ства. Бы ва юць ах вя ры вы со кіх 
аб ца саў. На дзе лі «шпі леч ку», кры ху 
вы пі лі ві на, ня ўпэў не ная ха да і — як 
след ства — пе ра лом га лён кас туп нё-
ва га су ста ва і не каль кі ме ся цаў па-
сцель на га рэ жы му. Бы ла спра ва — 
па ляў ні ча га ра та ва лі. Пры вез лі муж-
чы ну з па ля ван ня з вя лі кі мі ра на мі на двух 
га лён ках, на сцёг нах, з ада рва ны мі паль ца мі. 
Ка бан-ся кач ледзь яго не за біў, доб ра сяб ра 
не раз гу біў ся — за стрэ ліў раз' юша на га зве-
ра. А вось муж чы ну не са лод ка прый шло ся. 
Паў та ры га дзі ны за шы ва лі яму ра ны.

— Пры га дай це са мы жах лі вы вы па дак 
з ва шай прак ты кі?

— Гэ та ад бы ло ся на пер шым го дзе ма ёй 
ра бо ты. Раз біў ся аў то бус, і да нас у ад дзя-
лен не па сту пі ла ма ла дая жан чы на з мност-
вам пе ра ло маў, у ко ме. Мы яе апе ры ра ва лі, 
яна доў га бы ла не пры том ная, але ж по тым 
па пра ві ла ся.

— А якая апе ра цыя бы ла са май пра цяг-
лай па ча се?

— Ад ной чы амаль бес пе ра пын на апе ры-
ра ваў 14 га дзін за пар. Спа чат ку вы кон ваў 
дзён ныя апе ра цыі, по тым за сту піў на дзя жур-
ства і пра цяг ваў апе ры ра ваць. Пе ра мы ваў-
ся і браў ся за чар го ва га па цы ен та. А са мая 
доў гая апе ра цыя — пе ра лом та за — іш ла 
тры га дзі ны.

Ды яг наз па ха дзе, 
доў гія но гі і чым 
па гра жа юць кос тач кі

Чу ла, што ар та пе ды і траў ма то ла гі мо гуць 
па ста віць ды яг наз на ват па ха дзе. Ва сіль Ка-
лу гін усмі ха ец ца, але па цвяр джае.

— Пры шэ ра гу па та ло гій су ста ва са праў ды 
з'яў ля ец ца ха рак тэр ная па ход ка. Во пыт ны 
траў ма то лаг мо жа вы зна чыць, што ча ла век 
па ку туе на хва ро бу ка лен на га або та зас цег-
на во га су ста ва. Вель мі ха рак тэр ная па ход ка 
бы ла ў Чар лі Чап лі на, якой усе за хап ля лі ся і 
на ват ка пі я ва лі. А ча ла век па ку та ваў на двух-
ба ко вы вы віх сцяг на — дыс пла зію та зас цег-
на во га су ста ва. Зі но вій Гердт, які пе ра нёс 
ра нен не ка лен на га су ста ва, так са ма не ха ваў 
свой дэ фект. І гэ та на ват пры да ва ла яму ней кі 
шарм. Яго Па ні коў ска га за пом ні лі ўсе.

— А ка лі ча ла век не за да во ле ны сва і-
мі на га мі і на огул па ход кай, мож на неш та 
змя ніць?

— Ёсць цэ лы раз дзел траў ма та ло гіі і ар-
та пе дыі, пры све ча ны гэ та му. Док тар Ар цем'-
еў з Маск вы зай ма ец ца лік ві да цы яй х- або 
у-па доб най дэ фар ма цы яй га лён кі. Жан чы ны 
час та на конт гэ та га кам плек су юць. Наш па-
ва жа ны ка ле га на пі саў на ват ма на гра фію пра 
лік ві да цыю та кіх дэ фар ма цый. Пры ля чэн ні 
ён вель мі шы ро ка пры мя няе ме тад Ілі за ра-
ва. Да рэ чы, Ілі за раў па доў жыў ча ла ве ка на 
52 сан ты мет ры. У ча ла ве ка бы ла ге не тыч ная 
ана ма лія — торс нар маль ны, а ка неч нас ці 
вель мі ка рот кія.

— У Ма гі лё ве та кія апе ра цыі прак ты-
ку юц ца?

— Ка лі ёсць жа дан не, мо жам зра біць. Па-
куль мы лік ві да ва лі на ступ ствы ўся кіх траў-
маў, у вы ні ку якіх на га ста на ві ла ся ка ра-
цей шай. Ад ра зу па пя рэ джу — пра цэс доў гі. 
Апа рат Ілі за ра ва да зва ляе пад аў жаць рост 
на 1 мі лі метр за су ткі. І гэ ты тэр мін трэ ба 
яшчэ мно жыць на 3 — не аб ход ны час для 
та го, каб кост ка ўма ца ва ла ся. Ча ла ве ку ро-
бяць пе ра лом, уклад ва юць у апа рат Ілі за ра-
ва і по тым на мі лі метр у су ткі рас цяг ва юць 
нер вы, су ха жыл лі, са су ды. Каб вы рас ці на 
5 сан ты мет раў спат рэ біц ца паў го да. Ча ла-

век пры гэ тым за ста ец ца на на гах, хо дзіць, 
ру ха ец ца.

— Жан чы ны час та па ку ту юць на кос тач-
кі. Па да браць абу так для дэ фар ма ва най 
ста пы — праб ле ма...

— Це раз на ша ад дзя лен не за год пра хо-
дзіць пры клад на 10 та кіх хво рых. Гэ та на-
зы ва ец ца валь гус ная дэ фар ма цыя пер шых 
паль цаў. Час цей, са праў ды, па ку ту юць жан-
чы ны. Сён ня пра па ну ец ца шэ раг апе ра тыў-
ных умя шан няў. Яны ў нас вы кон ва юц ца на 
са мым су час ным уз роў ні.

— А ці трэ ба на огул лік ві да ваць гэ тую 
кос тач ку?

— Трэ ба ўліч ваць уз рост ча ла ве ка, яго 
пра фе сію, сту пень дэ фар ма цыі. На огул ста-
па мае вель мі важ нае зна чэн не, яна вы кон-
вае функ цыю ры со ры, ка лі па раў ноў ваць з 
аў та ма бі лем. Ка лі амар ты за цыя стоп у вас 
па ру ша на, бу дуць па ку та ваць ка лен ныя і 
та зас цег на выя су ста вы, па зва ноч нік. Кос-
тач кі — спро шча нае ра зу мен не дэ фар ма цыі 
стоп. Ка лі ёсць плос ка ступ нё васць і ста па не 
вы кон вае сваю функ цыю, па чы на ец ца дэ фар-
ма цыя паль цаў.

— А што ра біць, каб па пя рэ дзіць ска-
лі ёз? Сён ня гэ та са мая рас паў сю джа ная 
хва ро ба ся род школь ні каў.

— Да рэ чы, ска лі ёз бы вае спад чын ны і на-
бы ты. І для дзя цей, і для да рос лых доў гае зна-
хо джан не ка ля кам п'ю та ра пры но сіць шмат 
шко ды. Зні жа ец ца фі зіч ная ак тыў насць, ча-
ла век ся дзіць у зму ша най по зе, пра грэ сі руюць 
астэ а ханд роз, ра ды ку лі ты, ідзе на груз ка на 
зрок. Трэ ба за гру жаць па зва ноч нік — шмат ха-
дзіць, пла ваць, час цей бы ваць на пры ро дзе.

Пра між на род ны 
во пыт, за меж ных 
па цы ен таў 
і за ня так для ду шы

У ка бі не це ўра ча на сця не сер ты фі ка ты 
ўдзель ні ка між на род ных кан грэ саў, па тэнт на 
вы на ход ніц тва. Ва сіль Ка лу гін пе ра хоп лі вае 

мой ці каў ны по гляд і тлу ма чыць:
— Дзе сяць га доў та му быў на 

між на род ным кан грэ се ў Із ра і лі. Мне 
па шчас ці ла двой чы тра піць на гэ-
тыя кур сы. Аса цы я цыя на ра дзі ла ся 
ў Швей ца рыі яшчэ да вай ны. Гру па 
траў ма то ла гаў з Аў стрыі, Гер ма ніі і 
Швей ца рыі бы ла не за да во ле на вы-
ні ка мі ля чэн ня пе ра ло маў, і ства ры лі 
гру пу, ку ды пры цяг ну лі са мых пе-
ра да вых спе цы я ліс таў. Тра ды цыя 
рас паў сюдж ваць пе ра да вы во пыт 
за хоў ва ец ца да гэ туль. Дзе сяць га-
доў та му яны ста лі вы яз джаць ву-
чыць у Ра сію. Мо жа, ка лісь ці і да 
нас пры едуць. На кан грэ се ў Із ра і лі 
з бе ла ру саў бы ло ўся го 5 ура чоў: 

трое мін чан і 2 — з Ма гі лё ва. Шмат ча го мож-
на бы ло па чарп нуць ка рыс на га. Гэ та но выя 
па ды хо ды для апе ра тыў на га ля чэн ня пе ра-
ло маў. Но выя па ка зан ні, но выя тэх на ло гіі, 
но вая фік са та ры.

— У якіх-не будзь за меж ных клі ні ках да-
во дзі ла ся бы ваць?

— Быў у клі ні ках Поль шчы, Гер ма ніі, Із ра і-
ля. У Із ра і лі, да рэ чы, трэ цяя част ка ўра чоў — 
вы хад цы з СССР, шмат хто пра цуе ў якас ці кі-
раў ні коў клі нік. Лі чыц ца, што яны вель мі доб ра 
пад рых та ва ныя, та му і зай ма юць пе ра да выя 
па зі цыі. Але па раў наць на шу ра бо ту з іх няй 

не маг чы ма. Яны ро бяць больш эк стран ных 
апе ра цый, пра цу юць больш ін тэн сіў на. Гэ та 
звя за на з фі нан са ван нем і апла тай. Док та ру 
за кож ную апе ра цыю на ліч ва ец ца бо нус. Усе 
па цы ен ты за стра ха ва ныя, клі ні ка атрым лі вае 
ўсе не аб ход ныя гро шы. І схе ма на ву чан ня ўра-
чоў ін шая. Вы дзя ля ец ца 2 ты ся чы до ла раў, і 
ўрач мо жа ехаць, ку ды па жа дае, ву чыц ца той 
тэ ме, якая яму ці ка вая. По тым вяр та ец ца і 
ўка ра няе свае ве ды ў ра бо ту клі ні кі.

— На коль кі доб ра ўзбро е ная бе ла рус-
кая траў ма та ло гія?

— Усё вель мі хут ка ру ха ец ца на пе рад. Ка-
лі 10—15 га доў та му ін тэр ло кінг (тэх на ло гія 
ля чэн ня пры пе ра ло мах, ка лі не вы ка рыс-
тоў ва ец ца гіпс) бы ў на він кай, і мы яе ад ны мі 
з пер шых ста лі вы ка рыс тоў ваць, то сён ня 
гэ та са мая ба наль ная апе ра цыя. Ка лі ёсць 
аб ста ля ван не, мож на вы ка рыс тоў ваць лю быя 
най ноў шыя тэх на ло гіі.

— А па тэнт за што атры ма лі?
— Су мес на з Гро дзен скім ме ды цын скім ін-

сты ту там пра па на ва лі но вы ва ры янт ля чэн ня 
пе ра ло маў — апа рат знеш няй фік са цыі. Мы за-
кла лі не каль кі ін шы прын цып, які да зва ляе хут ка 
на клад ваць шы ну і лік ві да ваць дэ фар ма цыі.

— За меж ні кі ах вот на ка рыс та юц ца па-
слу га мі ва ша га ад дзя лен ня?

— Сё ле та мы зра бі лі пла на выя апе ра цыі 
двум па цы ен там з Турк ме ні ста на, па ад ным — 
з Укра і ны і Ра сіі. Яны са мі на нас вы хо дзі лі, 
зна ё мі лі ся з прэй ску ран там, пад піс ва лі да га-
вор і ля чы лі ся.

— Ра бо та ў вас цяж кая, па тра буе вя лі-
ка га нер во ва га на пру жан ня. На чым ад во-
дзі це ду шу?

— Ра ней за хап ляў ся па ля ван нем і ры бал-
кай, але апош нім ча сам раз збро іў ся. Ез джу 
толь кі на ры бал ку — на Вол гу, пскоў скія азё-
ры, на Днепр. Для мя не гэ та доб ры ад па чы нак 
з сяб ра мі, зно сі ны з пры ро дай, зме на за ня-
тку. Ад ной чы 36-кі ла гра мо ва га со ма зла віў 
на Дняп ры. Па куль цяг нуў ры бі ну з ва ды, на-
пар нік кі ра ваў лод кай. Паў га дзі ны зма га лі ся. 
Усё ад бы ло ся пры клад на а 6-й га дзі не ра ні цы. 
Пер шым ры бу ўба чыў 5-га до вы хлоп чык, які 
спы таў ся: «Дзя дзя Ва ся, а што гэ та?» Вель-
мі ўра зіў ся яе вы гля дам і па бег бу дзіць та ту. 
Пас ля гэ та га пра чнуў ся ўвесь наш ла гер — 25 
ча ла век. Па ло ву ры біны за вез лі ў Бы хаў, за-
вэн дзі лі, а пя рэд нюю част ку ад ра зу ж «пры-
га ва ры лі» на мес цы. Ка лі раз' яз джа лі ся па 
да мах, ад ры бы ні чо га не за ста ло ся. З га ла вы 
ха цеў зра біць пу дзі ла, але пра пус ціў час і 
яна са пса ва ла ся ў ха ла дзіль ні ку. Трэ ба бы-
ло ўзяць шпрыц і доб ра на сы ціць яе 40%-м 
фар ма лі нам. Але, на пэў на, не су джа на бы ло. 
Зна чыць, яшчэ ад на го со ма злаў лю, маг чы ма, 
яшчэ боль ша га.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

НА ЭК СКУР СІЮ Ў... 
ТРАЎ МА ТА ЛО ГІЮ

Гэ та перс пек тыў ная рас пра цоў ка не мае су свет ных 
ана ла гаў. Іна ва цый нае ме ды цын скае па крыц цё пры-
зна ча на для вы ка ры стан ня ў ме та ліч ных ім план та тах 
у траў ма та ло гіі, а так са ма для пра ду хі лен ня ры зы кі 
раз віц ця ім план тат-аса цы я ва ных ін фек цый. Адзі ным 
спо са бам ля чэн ня та кіх за хвор ван няў з'яў ля ец ца, на 
жаль, вы да лен не кан струк цый.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе ўні вер сі тэ та, каб па збег нуць па-
доб ных ра ды каль ных ме та даў, су пра цоў ні кі ка фед ры вы со ка-
ма ле ку ляр ных злу чэн няў БДУ аб грун та ва лі мэ та згод насць увя-
дзен ня ў па лі мер ную ан ты бак тэ ры яль ную кам па зі цыю да баў кі 
по лі лак ты ду. Гэ ты бія рас кла даль ны і бія су мя шчаль ны по лі эфір 
за бяс пе чыў не аб ход ную хут касць вы дзя лен ня бія цыд ных да ба вак 
з ан ты бак тэ ры яль ных па крыц цяў ме ды цын скіх ім план та таў.

На ву коў цы-хі мі кі ка фед ры вы со ка ма ле ку ляр ных злу чэн-
няў хі міч на га фа куль тэ та БДУ і Ін сты ту та мік ра бія ло гіі НАН 

Бе ла ру сі ства ры лі ай чын ны по лі-L-лак тыд. Сы ра ві най для яго 
вы твор час ці слу жаць ад наў ляль ныя рэ сур сы, та кія як ку ку ру-
за і цук ро выя бу ра кі. Кі раў ні ком гэ тай част кі на ву ко вай рас-
пра цоў кі вы сту піў за гад чык ка фед ры вы со ка ма ле ку ляр ных 
злу чэн няў хі міч на га фа куль тэ та БДУ Ле а нід Круль.

«Рэа лі за цыя на ву ко ва га пра ек та па ства рэн ні ан ты бак-
тэ ры яль на га па крыц ця ажыц цяў ля ла ся дзя ку ю чы цес на му 
су пра цоў ніц тву цэ ла га шэ ра гу на ву ко вых ар га ні за цый на шай 
кра і ны», — пад крэс лі ва юць у БДУ.

Асноў ным рас пра цоў шчы кам ан ты бак тэ ры яль на га па крыц-
ця для аба ро ны ме ды цын скіх ім план та таў ад мік роб най ка ла-
ні за цыі з'яў ля ец ца Го мель скі дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер-
сі тэт. За гад чык ка фед ры мік ра бія ло гіі, ві ру са ло гіі і іму на ло гіі 
ўні вер сі тэ та Дзміт рый Та па льскі пра па на ваў на ня сен не на ім-
план та ты звыш тон кіх (250—400 нм) бія ла гіч на су мя шчаль ных 
па лі мер ных па крыц цяў з бія цыд ны мі да баў ка мі. Та кая апра-

цоў ка здоль ная доў гі час аказ ваць ла каль нае бак тэ ры цыд нае 
ўздзе ян не. Ас но ва па крыц ця — кам па зі цыя з па лі ме раў, якая 
ўтрым лі вае на на час ці цы се раб ра і ма ле ку лы ан ты бі ё ты каў.

Усе склад ні кі ім план та цыі — шру бы, плас ці на і фік са тар 
з ан ты бак тэ ры яль ным па крыц цём — вы тры ма лі тэх ніч ныя і 
са ні тар на-гі гі е ніч ныя вы пра ба ван ні.

У Рэс пуб лі кан скім цэнт ры траў ма та ло гіі і ар та пе дыі бы лі 
ар га ні за ва ны клі ніч ныя вы пра ба ван ні, і да ця пе раш ня га ча су 
пра ве дзе на ўжо больш як 100 па спя хо вых ім план та цый. Акра-
мя та го, аў та ры рас пра цоў кі ўжо атры ма лі рэ гіст ра цый нае па-
свед чан не Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, якое да зва ляе вы твор-
часць, рэа лі за цыю і ме ды цын скае пры мя нен не ім план та таў з 
ан ты бак тэ ры яль ным па крыц цём на тэ ры то рыі на шай кра і ны.

Се рый ны вы пуск ім план та таў ар га ні за ва ны на ай чын ным 
прад пры ем стве «Мед бі я тэх».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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Іна ва цыі — у жыц цёІна ва цыі — у жыц цё  ��

Аба ро на для ім план та та
Ву чо ныя БДУ пры ня лі ўдзел 

у рас пра цоў цы ан ты бак тэ ры яль на га 
па крыц ця для аба ро ны ме ды цын скіх 

ім план та таў ад мік роб най ка ла ні за цыі

Ва сіль КА ЛУ ГІН.
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