
Ле тась 33 ты ся чы бе ла ру саў пе ра нес лі 

ін сульт. Пры чым 14,5 % з іх па мер лі. 

Хоць гэ ты па каз чык і зна хо дзіц ца на 

еў ра пей скім уз роў ні, ін сульт за ста ец-

ца 2-й пры чы най смя рот нас ці і ін ва-

лід нас ці ся род сар дэч на-са су дзіс тых, 

ан ка ла гіч ных хва роб і траў маў.

Як па ве да мі ла вя ду чы на ву ко вы су-

пра цоў нік не ўра ла гіч на га ад дзе ла РНПЦ 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі, га лоў ны па за-

штат ны спе цы я ліст па не ўра ло гіі Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя Люд мі ла АНАЦ-

КАЯ, што год у све це 15 міль ё наў ча ла век 

пе ра но сяць ін сульт. З іх пяць міль ё наў за-

хоў вае пра ца здоль насць, пяць — па мі рае, 

яшчэ пяць за ста юц ца ін ва лі да мі.

— Іс нуе так зва нае пра ві ла «за ла той га дзі-

ны», або тэ ра пеў тыч нае акно. Пры ін фарк це 

моз га ад бы ва ец ца за кар коў ка ар тэ рыі тром-

бам. Ва кол гэ та га са су да фар мі ру ец ца яд ро 

ін фарк ту — тая зо на моз га, у якой амаль ня ма 

кро ва за бес пя чэн ня. А ва кол ёсць «зо на паў це-

ню» — там так са ма зні жа ны кро ва за бес пя чэн-

не, ме та ба лізм, і клет кі хоць і жы выя, але не 

функ цы я ну юць. Та му чым ра ней па чы на ец ца 

ля чэн не і ад наў ля ец ца кры ва ток, тым больш 

іма вер насць ад наў лен ня кле так «зо ны паў це-

ню», — рас тлу ма чы ла Люд мі ла Анац кая.

Спе цы я ліст пад крэс лі ла, што з гэ тай пры-

чы ны важ на, каб на пра ця гу га дзі ны па цы-

ент звяр нуў ся ў клі ні ку і свое ча со ва па чаў 

ля чэн не:

— Та кі су час ны на сён ня ме тад, як трам-

ба лі зіс, да зва ляе рассмак таць тромб. Ка лі 

ён вы кон ва ец ца на пра ця гу га дзі ны, вя лі кая 

іма вер насць ад крыц ця, або рэ ка на лі за цыі 

ар тэ рыі. Ад па вед на, чым паз ней ён вы кон-

ва ец ца, тым боль шая іма вер насць раз віц ця 

ўнут ры маз га во га кро ва зліц ця. Трам ба лі зіс 

мож на вы кон ваць толь кі ў пер шыя чатыры з 

паловай га дзі ны, да лей вы со кія шан цы ўзнік-

нен ня ўнут ры маз га вой ге ма то мы. На жаль, 

ся род на ша га на сель ніц тва ёсць та кое стаў-

лен не: па ля жаць, па ча каць, а рап там са мо 

прой дзе. І на шы па цы ен ты, ня гле дзя чы на 

сімп то мы, ня рэд ка губ ля юць каш тоў ны час.

Па вод ле ін фар ма цыі Люд мі лы Анац кай, 

свое ча со ва вы клі ка юць ура ча ў та кі спры-

яль ны для ля чэн ня пе ры яд уся го 1-2 % хво-

рых. Тым ча сам, пад крэс лі ла спе цы я ліст, 

кож ны па ві нен ве даць пер шыя сімп то мы 

ін суль ту. Гэ та рап там уз нік лае аня мен не 

па ло вы тва ру ці па ло вы ту ла ва, ру кі ці на-

гі, па ру шэн ні маў лен ня, не ра зу мен не мо вы, 

не маг чы масць вы ма віць сло вы, ня гле дзя чы 

на тое, па цы ент іх ра зу мее, рап там уз нік лыя 

праб ле мы з глы тан нем, па ру шэн ні ка ар ды-

на цыі ру ху, сла басць у ка неч нас цях або рэз кі 

га лаў ны боль, які рап там з'я віў ся.

— Што да ты чыцца ўнут ры маз га во га кро-

ва зліц ця, тут у нас так са ма праб ле ма: па цы-

ен ты, ня гле дзя чы на моц ны га лаў ны боль, 

свое ча со ва не вы клі ка юць хут кую да па мо гу, 

а ля жаць до ма і п'юць таб лет кі, па куль не 

па гру зяц ца ў ко му. Та му рэз кі га лаў ны боль, 

які рап там уз нік, гэ та так са ма сімп том, які 

па ві нен на сця ро жыць, — па пя рэ дзі ла спе цы-

я ліст. — Важ на вы клі каць хут кую да па мо гу 

ці ехаць да ўра ча са мо му. Маг чы ма, ін сульт 

і не па цвер дзіц ца, але ча ла ве ку вы ра ту юць 

жыц цё і зро бяць не аб ход ныя аб сле да ван ні.

У раз віц ці ін суль ту ёсць фак та ры, на якія 

мы паў плы ваць не мо жам. Гэ та пол і ўзрост. 

Лі чыц ца, што 78 % ін суль таў зда ра ец ца ў лю-

дзей пас ля 65 га доў, пры чым яго ры зы ка пас-

ля 80 га доў моц на па вя ліч ва ец ца. Да 80 га доў 

ін сульт зда ра ец ца ў кож най пятай жан чы ны ў 

све це і кож на га шостага муж чы ны, праў да, у 

муж чын час цей бы ва юць ін фарк ты мі я кар да. 

А пас ля 80 ры зы ка ін суль ту ў абод вух па-

лоў вы раў ноў ва ец ца. Так са ма па вы ша юць 

іма вер насць ін суль ту ар тэ рыя льная гі пер тэн-

зія, фіб ры ля цыя пе рад сэр дзя, пе ра не се ны 

ін фаркт мі я кар ду (асаб лі ва пя рэд няй сцен-

кі), стэ ноз аар таль на га і мет раль на га кла па-

наў, на яў насць штуч на га кла па на, тром баў 

у сэр цы і пе рад сэр дзі. Так са ма да фак та раў 

ры зы кі ад но сяц ца цук ро вы дыя бет (трэць 

тых, хто пе ра нёс ін сульт, хва рэ лі на дыя бет), 

зло ўжы ван не ку рэн нем і ал ка го лем, гі па ды-

на мія, зву жэн не з-за атэ раск ле ро зу буй ных 

ма гіст раль ных ар тэ рый га ла вы.

За гад чык не ўра ла гіч на га ад дзя лен ня 

№ 2 Га рад ской клі ніч най баль ні цы хут-

кай ме ды цын скай да па мо гі г. Мін ска Юлія 

ША БА ЛІ НА рас ка за ла, што на ба зе гэ тай 

уста но вы рэа лі зу ец ца пі лот ны пра ект і сю-

ды да стаў ля юць па цы ен таў, ка лі яны звяр-

ну лі ся ў пер шыя чатыры з паловай га дзі ны 

раз віц ця ін суль ту. Праў да, не ўсім па цы ен-

там па ды хо дзіць су час ны ме тад ля чэн ня: з 

349 да стаў ле ных сёлета ў ран нім пе ры я дзе 

хво рых та кім спо са бам пра ля чы лі 45. Ча сам 

гэ та не маг чы ма зра біць з-за ін шых хва роб 

або з-за та го, што кро ва зліц цё ўжо ад бы ло-

ся. Акра мя вы со ка тэх на ла гіч ных ме та даў і 

апе ра цый, з пер шых дзён па цы ен ты пра-

хо дзяць эфек тыў ную рэ абі лі та цыю: з імі і 

іх бліз кі мі пра цу юць ла га пе ды, ма са жыс ты, 

рэ абі лі то ла гі.

Ле тась з ін суль там у баль ні цу хут кай да-

па мо гі бы ло да стаў ле на 2,5 ты ся чы мін чан, 

400 з іх за гі ну ла. Юлія Ша ба лі на пад крэс лі-

ла, што ін сульт, на жаль, ма ла дзее:

— Ле тась у нас бы ла ча ра да ма ла дых жан-

чын, па чы на ю чы з 21-га до вай, за кан чва ю чы 

па цы ент кай, якой бы ло 46. Су меж ныя спе-

цы я ліс ты ак тыў на пры зна ча юць не ка то рыя 

прэ па ра ты, у пры ват нас ці, жа но чыя па ла выя 

гар мо ны, а яны вя дуць да тром баўтва рэн ня. 

І гэ та ры зы ка раз віц ця ін суль ту. На зі ра ец ца 

і ама лодж ван не кро ва зліц ця ў муж чын. Да 

нас да стаў ля юць 40—45-га до вых муж чын з 

верх нім ар тэ рыя льным ціс кам у 260. У нас, на 

жаль, боль шасць па чы нае кант ра ля ваць ціск 

пас ля 40. Ба за выя ліч бы ціс ку — ра ніш нія, на 

якія і трэ ба ары ен та вац ца.

Спе цы я ліс ты па ве да мі лі, што ў кра і не 

ў кож най воб лас ці ство ра ны цэнт ры, ку ды 

да стаў ля юць па цы ен таў з ін суль там. Яны 

зна хо дзяц ца ў аб лас ных га ра дах (па 3-4) 

і не ка то рых ра ён ных цэнт рах (ад 2 да 4), 

што да зва ляе да ста віць ту ды па цы ен та з 

лю бо га пунк та ў ся рэд нім за 40 хві лін. У Мін-

ску, акра мя баль ні цы хут кай да па мо гі, гэ та 

5-я га рад ская клі ніч ная баль ні ца і га рад скі 

цэнтр хі рур гіі, транс план та ло гіі і ге ма та-

логіі.

12 31 кастрычніка 2018 г.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла 

Але на КРА ВЕЦ.

— Га лі на Іва наў на, пра што 

мо жа свед чыць боль у спі не?

— Боль у ніж няй част цы спі ны — 

вельмі распаўсюджаная на го да, 

з якой па цы ен ты звяр та юц ца па 

ме ды цын скую да па мо гу. Яго пры-

чы ны мо гуць быць роз ны мі, па чы-

на ю чы ад па та ло гіі ма ло га та за ў 

жан чын, за кан чва ю чы па та ло гі яй 

са мо га па зва ноч ні ка. Але са май 

час тай пры чы най з'яў ля юц ца, ка-

неш не, дэ ге не ра тыў ныя дыс тра-

фіч ныя змя нен ні ў па яс ніч най воб-

лас ці, якія вы клі ка юць па ра жэн ні 

між па зван ко ва га дыс ка. Спра ва-

ка ваць боль мо жа пад' ём ця жа ру, 

доў гае ся дзен не, па дзен ні і ўзрос-

та выя дэ ге не ра тыў ныя зме ны. 

На шы па зван кі ма цу юц ца адзін да 

ад на го праз між па зван ко вы дыск. 

Гэ та сту дзя ніс тае ўтва рэн не, якое 

зна хо дзіц ца ў фіб роз ным каль цы. 

Цэнт раль ная част ка дыс ка — сту-

дзя ніс тае яд ро, з уз рос там яно 

вы сы хае і част ко ва губ ляе амар-

ты за цый ную функ цыю, і та ды па-

чы на юц ца праб ле мы. У фіб роз ным 

каль цы ўтва ра юц ца трэ шчы ны, 

ку ды трап ляе сту дзя ніс тае яд ро, 

утва ра юц ца вы пук лас ці, а з ча сам, 

ка лі фіб роз нае каль цо раз ры ва ец-

ца, утва ра ец ца гры жа між па зван-

ко ва га дыс ка. У гэ тым участ ку па-

зван ка ўзні кае не ка то рая не ста-

біль насць, мо гуць па шкодж вац ца 

звяз кі, і та ды з'яў ля ец ца боль і 

на пру жан не мыш цаў па зва ноч ні-

ка. Для ўста наў лен ня пры чын бо лю 

вар та аб сле да вац ца ў тэ ра пеў та ці 

ў не ўро ла га. Трэ ба здаць агуль ныя 

клі ніч ныя ана лі зы, зра біць кар дыя-

гра му сэр ца і рэнт ген па яс ніч на га 

ад дзе лу па зва ноч ні ка. Ка лі для 

ўста наў лен ня ды яг на зу гэ та га не-

да стат ко ва, пры зна ча юц ца да дат-

ко выя аб сле да ван ні.

— Боль час та пра хо дзіць сам, 

та му не ўсе па цы ен ты звяр та юц-

ца да ўра ча. Але ў якіх вы пад ках 

боль цяр пець нель га?

— Ёсць так зва ныя сімп то мы не-

бяс пе кі, і кож ны па цы ент па ві нен 

звяр нуць на іх ува гу і пры ўзнік-

нен ні ад на го з іх ці не каль кіх не ад-

клад на звяр нуц ца да ўра ча. Ка лі 

боль вы со кай ін тэн сіў нас ці, ка лі ён 

не за ле жыць ад ста но ві шча це ла ці 

ўзмац ня ец ца ўна чы, ка лі з'яў ля юц-

ца лі ха ман ка, сла басць ў ступ ні.

— Ад ча го ўз ні ка юць так зва-

ныя пра стрэ лы і на коль кі яны 

не бяс печ ныя?

— Ка лі нер во вы ка рэнь чык 

за ціс ка ец ца ў нер во вым ка на ле, 

уз ні кае ацёк, які і вы клі кае рэз кі 

боль. Гэ та так зва ная вер тэб ра ген-

ная люм бал гія. Вы рэз ка на хі лі лі ся, 

мыш цы не ра за грэ ты — і нер во вы 

ка рэнь чык ака заў ся за ціс ну ты. Пры 

між па зван ко вых гры жах так са ма 

ўзні ка юць та кія бо лі, і гэ та да во лі 

не бяс печ ная сі ту а цыя, па цы ен ту 

пры зна ча юц ца ўко лы, бла ка ды. 

А ча сам па тра бу ец ца і апе ра цый-

нае ля чэн не: ка лі між па зван ко вая 

гры жа сціс кае нерв знут ры між па-

зван ко ва га ка на ла. «Пра стрэл» 

вар та па на зі раць не каль кі дзён. 

Тэ ра пеўт пры зна чае ля чэн не. Ні 

ў якім ра зе ў пер шыя дні нель га 

пры мя няць ра за гра валь ныя пра цэ-

ду ры. Ад цяп ла нер во вы ка рэнь чык 

аця кае яшчэ больш, боль ста но-

віц ца мак сі маль ным. Та му ван ны 

і га ра чы душ су праць па ка за ныя 

ў пе ры яд вост ра га бо лю. Хо лад 

так са ма вя лі ка га аб ляг чэн ня не 

пры но сіць. Звы чай на для ля чэн ня 

пры мя ня юц ца абяз боль валь ныя і 

су праць за па лен чыя прэ па ра ты ў 

ге лях, таб лет ках, уко лах.

— Ці ёсць рэ ка мен да цыі, якія 

да па мо гуць за ха ваць зда роўе 

па зва ноч ні ка і па збег нуць бо-

лю?

— Усе мы з уз рос там ста но вім ся 

больш ля ні выя. Боль шасць з нас 

жы ве ў ква тэ рах з вы го да мі і не 

мае па трэ бы ў тым, каб на пра ця гу 

жыц ця сек чы дро вы і на сіць ва ду. 

Ра бо та ў нас час та ся дзя чая. Та-

му для ўма ца ван ня мыш цаў спі ны 

і пра фі лак ты кі бо лю вар та фар мі-

ра ваць пра віль ны лад жыц ця. Вы-

клю чыць гі па ды на мію — яна наш 

га лоў ны во раг, зма гац ца з ліш няй 

ва гой — яна пры во дзіць да ня пра-

віль най па ста вы. Для спі ны ка рыс-

ная фіз куль ту ра, асаб лі ва пла ван-

не, а так са ма ма саж. Для нач но га 

ад па чын ку па жа да на вы ка рыс-

тоў ваць ар та пе дыч ныя па душ кі і 

мат ра цы — важ на, каб па зва ноч нік 

уна чы быў пра мы. Аба вяз ко ва вар-

та са чыць за пра віль най па ста вай 

пад час хадзь бы і ся дзен ня: га ла ва 

кры ху пры ўзня тая, уцяг ну ты жы-

вот.

— Ка лі ра бо та ся дзя чая, ці 

мож на не як па пя рэ дзіць бо лі ў 

спі не?

— Пры ся дзя чай ра бо це кож ныя 

15 хві лін вар та мя няць 

ста но ві шча спі ны ці 

ра біць раз мін ку се-

дзя чы. А кож ную 

га дзі ну ўста ваць і 

ра біць пя ці хві лін ную 

ру халь ную паў зу — 

па ха дзіць на мес цы, 

па трэс ці рас слаб ле-

ны мі ру ка мі, асця-

рож на па на хі ляць га ла-

ву і ту ла ва. Уста ю чы з крэс ла, 

аба вяз ко ва аба пі рац ца аб стол 

ці пад ла кот ні кі ру ка мі — гэ та 

дае па трэб ныя се кун ды ад па-

чын ку на ша му па зва ноч ні ку. 

На ра бо чым мес цы вар та пад рэ гу-

ля ваць крэс ла пад свой рост, але 

так, каб стол не быў вель мі ніз ка, 

бо зноў ства ра ец ца на груз ка на 

па зва ноч нік. Ка лі ж ра бо та звя за-

на з пад' ёмам ця жа ру ці час ты мі 

на гі нан ня мі і па ва ро та мі ту ла ва, 

па жа да на на сіць ар тэ зы — гэ та да-

дат ко выя пры ста са ван ні для спі ны, 

якія фік су юць яе і пе ра шка джа юць 

вы кон ваць праз мер ныя ру хі.

— Якія па мыл кі мы ро бім, вы-

кон ва ю чы хат нюю пра цу ці пад-

ні ма ю чы груз?

— Пад ні маць груз ці дзі ця нель-

га на вы цяг ну тых ру ках з пра мы мі 

на га мі. Вар та кры шач ку пры сес ці, 

са гнуў шы ка ле ні, і па сту по ва пры-

па ды маць, тры ма ю чы ту ла ва пра-

ма і кры ху ад хі ліў шы ся на зад. Або 

ўстаць на ка ле ні, пры ціс нуць груз 

да ту ла ва і па сту по ва пад няц ца. 

Вы кон ва ю чы хат нюю ра бо ту, вар та 

мак сі маль на вы со ка пад няць руч ку 

шваб ры і пра са валь ную дош ку, каб 

не згі наць спі ну, а пра са ваць мож-

на се дзя чы. Убор ка са шваб рай, 

да рэ чы, больш ка рыс ная для спі-

ны, чым ва ры янт з ніз кім на хі лен-

нем. Пад час руч но га мыц ця бя ліз-

ны трэ ба мак сі маль на пад няць таз, 

па ста віць яго на пе ра кла дзі ну. Пе-

ра мя шча ю чы груз, ка ляс ку, лепш 

яе штур хаць на пе рад, чым цяг нуць 

за са бой. Нес ці два 

ся рэд нія па ке-

ты ў дзве ру кі 

на шмат ка-

рыс ней, чым 

адзін вя лі кі 

па кет у ад ной 

ру цэ. Туф лі на 

вы со кай шпіль-

цы — гэ та мак сі-

маль ная на груз ка 

на па яс ніч на-кры-

жа вы ад дзел 

пазваночніка і 

та зас цег на выя 

су ста вы. Най-

больш зруч ны абу так — на ся рэд-

нім аб ца се ці спар тыў ныя кра соў кі. 

Але абу так не па ві нен быць плос кі, 

гэ та так са ма дрэн на для па зва ноч-

ні ка. На пры ся дзіб ным участ ку ці 

на да чы не па жа да на па лоць ніз кую 

град ку на ка ле нях. Лепш пры маг-

чы мас ці ра біць вы со кія град кі і пра-

по лваць іх, се дзя чы на зэ длі ку — 

для спі ны гэ та мен шая на груз ка. 

Ніз кае крэс ла так са ма ства рае 

на груз ку на па яс ні цу, таму каб вы-

брац ца з яго, трэ ба мак сі маль на яе 

на гру зіць. Лепш ся дзець на вы со-

кім крэс ле з пад ла кот ні ка мі.

Вар та па мя таць, што чым леп-

шая ру ха васць па зва ноч ні ка і мац-

ней шыя мыш цы, тым ра дзей бу дзе 

не па ко іць боль. Та му аба вяз ко ва 

не аб ход на вы кон ваць прак ты ка-

ван ні, на кі ра ва ныя на ўма ца ван не 

мыш цаў спі ны.

Боль у спі не ра на ці поз на на сці-

гае амаль кож на га. Гэ та на ша рас-

пла та за пра ма ха джэн не — з уз-

рос там дэ фар ма цыі ў па зва ноч-

ні ку не па збеж ныя. А ка лі ча ла век 

боль шую част ку ча су пра во дзіць 

се дзя чы (гэ та ўво гу ле са мы ня-

зруч ны стан для на ша га шкі ле-

та) ці зай ма ец ца фі зіч най пра цай 

(ка лі па зва ноч ны слуп пе ра но сіць 

пе ра груз кі), бо лі ў спі не мо гуць 

уз нік нуць і ў ма ла дым уз рос це. 

Як за ха ваць па зва ноч нік зда ро-

вым і ў якіх вы пад ках боль нель-

га цяр пець, рас ка за ла за гад чык 

ад дзя лен ня рэ абі лі та цыі 11-й га-

рад ской па лі клі ні кі Мін ска Га лі-

на ГОН ТАРА ВА.

Хва ро бы ста год дзяХва ро бы ста год дзя

ВЫЙ СЦІ З ПАЎ ЦЕ НЮ
Як па пя рэ дзіць ін сульт: сімп то мы, якія па ві нен ве даць кож ны

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

АД ЧА ГО БА ЛІЦЬ СПІ НА?


