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Сён ня ка ра нар ная не да-

стат ко васць і ін фаркт мі я-

кар да з'яў ля юц ца ад ны мі з 

га лоў ных пры чын смер ці і 

ін ва лід нас ці ся род на сель-

ніц тва боль шас ці ін дуст ры-

яль на раз ві тых кра ін, і Бе ла-

русь — не вы клю чэн не. На 

дум ку экс пер таў Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 

у на ступ нае дзе ся ці год дзе 

смя рот насць ад сар дэч на-

са су дзіс тых за хвор ван няў 

бу дзе ня ўхіль на па вя ліч вац-

ца ў боль шас ці кра ін све ту. 

За гэ ты час смя рот насць ад 

ішэ міч най хва ро бы мо жа 

вы рас ці ся род жан чын на 

80 %, ся род муж чын — на 

100 %. Сі ту а цыя з сар дэчна-

са су дзіс ты мі хва ро ба мі ў 

цэ лым і ін фарк там мі я кар-

да ў пры ват нас ці ў Бе ла ру сі 

так са ма вы клі кае тры во гу. 

Ле тась толь кі ў Мін ску, па-

вод ле ін фар ма цыі кі раў ні ка 

Га рад ско га кар дыя ла гіч-

на га цэнт ра на ба зе 2-й га-

рад ской клі ніч най баль ні-

цы Мін ска Ра і сы ЧАЧ КО, 

вы яў ле на 3 885 вы пад каў 

ін фарк ту мі я кар да.

— Як па каз вае прак ты ка, 

60 % хво рых не ўсве дам ля-

юць не бяс пе ку свай го ста ну і 

вель мі поз на звяр та юц ца па 

да па мо гу ці не звяр та юц ца 

ўво гу ле, спа дзе ю чы ся, што 

«як-не будзь абы дзец ца», — 

ка жа Ра і са Чач ко.

Фак та ры, 
якія са дзей ні ча юць 
уз нік нен ню ін фарк ту 
мі я кар да

Згод на з кан цэп цы яй Су-

свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя, для Еў ра пей ска-

га рэ гі ё на ха рак тэр ны сем 

асноў ных фак та раў ры зы кі 

ўзнік нен ня сар дэч на-са су-

дзіс тых хва роб, у тым лі ку 

ін фарк ту мі я кар да.

Да іх ад но сяц ца:

— ужы ван не ты ту ню;

— зло ўжы ван не ал ка го-

лем;

— па вы ша ны ар тэ рыя-

льны ціск;

— гі пер ха лес тэ ры не мія;

— ліш няя ва га;

— не да стат ко вае ўжы-

ван не са да ві ны і га род ні ны;

— ма ла ру хо мы лад 

жыц ця.

Уз нік нен ню ін фарк ту мія-

кар да так са ма са дзей ні ча-

юць:

— нер во вае пе ра на пру-

жан не і псі хіч ная траў ма;

— цук ро вы дыя бет.

Пер шая да па мо га 
і ля чэн не

Пер шая га дзі на хва-

ро бы вель мі важ ная для 

свое ча со ва га ака зан ня 

ўра чэб най да па мо гі! Стра-

та гэ та га ча су мо жа каш та-

ваць жыц ця.

Да пры ез ду бры га ды 

хут кай да па мо гі вар та па-

клас ці хво ра га на па верх-

ню з пры ўзня тым уз га лоў-

ем, рас шпі ліць сціс ка ю чае 

адзен не, за бяс пе чыць 

пры ток све жа га па вет ра, 

па маг чы мас ці су па ко іць 

ча ла ве ка.

Для змян шэн ня бо лю 

не аб ход на паў тор нае пры-

мя нен не ніт ра глі цэ ры ну пад 

язык (да трох таб ле так з ін-

тэр ва лам 5—6 хві лін, хоць 

пры ін фарк це мі я кар да ніт-

ра глі цэ рын цал кам не лік ві-

дуе боль, а ва лі дол у гэ тых 

вы пад ках уво гу ле не эфек-

тыў ны).

Да дат ко ва рэ ка мен ду-

ец ца раз жа ваць адну таб-

лет ку ас пі ры ну, пры няць 

60 кроп ляў кар ва ло лу ці ва-

ла кар дзі ну.

Паў на цэн нае і свое ча-

со вае ля чэн не ін фарк-

ту мі я кар да мо жа быць 

здзейс не на толь кі ў ста-

цы я на ры!

З 2010 го да ў Бе ла ру сі 

ак тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца 

ін тэр вен цый ныя тэх на ло гіі 

ля чэн ня па цы ен таў з вост-

рым ка ра нар ным сін дро мам 

(ВКС).

У Мін ску сіс тэ ма ака зан-

ня ме ды цын скай да па мо гі 

па цы ен там з ВКС прад стаў-

ле на адзі ным ка ар ды на цый-

ным цэнт рам — ад дзе лам 

шпі та лі за цыі Га рад ской 

стан цыі хут кай ме ды цын-

скай да па мо гі, а так са ма 

вы яз ны мі бры га да мі стан-

цый ме ды цын скай да па мо гі 

Мін ска. Ака зан не ме ды цын-

скай да па мо гі па цы ен там з 

ВКС у Мін ску ажыц цяў ля-

ец ца ў рэ жы ме 24 га дзі ны 

сем дзён у ты дзень у шасці 

ан гі яг ра фіч ных цэнт рах — 1, 

2, 4, 10-й га рад скіх клі ніч ных 

баль ніц, баль ні цы хут кай да-

па мо гі і Мінск ага на ву ко ва-

прак тыч на га цэнт ра хі рур гіі, 

транс план та ло гіі і ге ма та ло-

гіі. Пры ём ныя, рэ ані ма цый-

ныя і кар дыя ла гіч ныя ад дзя-

лен ні клі нік так са ма з'яў ля-

юц ца не ад' ем най част кай 

гэ тай сіс тэ мы. Па сло вах 

Ра і сы Чач ко, у Мін ску ёсць 

маг чы мас ці да стаў ляць па-

цы ен таў у ста цы я на ры з 

ан гі яг ра фіч ным ка бі не там з 

лю бо га пунк та го ра да ця гам 

20 хві лін.

Ме ры пра фі лак ты кі
Для эфек тыў най пра фі-

лак ты кі боль шас ці сар дэч на-

са су дзіс тых за хвор ван няў, у 

тым лі ку ін фарк ту мі я кар да, 

не аб ход на ў паў ся дзён ным 

жыц ці пры трым лі вац ца пэў-

ных пра ві лаў, а ме на ві та:

— кант ра ля ваць ар тэ-

рыя льны ціск;

— са чыць за ўзроў нем 

ха лес тэ ры ну ў кры ві;

— пра віль на хар ча вац ца;

— зай мац ца фі зіч ны мі 

прак ты ка ван ня мі, вес ці ру-

хо мы лад жыц ця;

— не ку рыць, а ка лі ку ры-

це — усі мі сі ла мі імк нуц ца 

кі нуць;

— не зло ўжы ваць спірт-

ны мі на по ямі;

— імк нуц ца па збя гаць 

пра цяг лых стрэ саў, не нер-

ва вац ца з-за дро бя зяў.

Па мя тай це, ін фаркт мі я-

кар да ляг чэй па пя рэ дзіць, 

чым ля чыць! У вы пад ку па-

да зрэн ня на яго ўзнік нен-

не — не ад клад на вы клі кай-

це ўрача. Пра ма рудж ван не 

роў нае смер ці.

А
ПОШ НІМ ча сам 

хо бі-тэ ра пія 

ста но віц ца 

ўсё больш рас паў сю джа ным 

спо са бам ля чэн ня 

мно гіх не ма чаў. 

Пад час за ня ткаў лю бі май 

спра вай мы на пэў ны 

час аб стра гу ем ся 

ад паў ся дзён най 

мі тус ні, пра яў ля ем 

сваю ін ды ві ду аль насць 

і твор чыя за дат кі, 

што зні жае нер во вае 

на пру жан не, зды мае стрэс 

і па ляп шае наш на строй. 

І гэ та да лё ка не ўсе 

ста ноў чыя эфек ты хо бі.

— Ка лі ка заць пра ка рыс нае 

для зда роўя баў лен не воль на га 

ча су, то гэ та, ка неш не, не пра гляд 

тэ ле ві за ра ці чы тан не апош ніх лі-

та ра тур ных бест се ле раў, — ка жа 

ўрач-псі ха тэ ра пеўт Га рад ско га 

клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс-

пан се ра г. Мін ска Іна ЦЕ ЛЕШ. — 

Та ко га ро ду за ня ткі хут чэй на ад-

ва рот вы клі ка юць па чуц цё не паў-

на цэн нас ці, тры во гі, унут ра най 

спус то ша нас ці і мо гуць па глы біць 

дэ прэ сію. Ста ноў чы ўплыў на стан 

зда роўя аказ ва юць твор чыя хо бі, 

на прык лад роз на га ро ду ру ка-

дзеллі.

У ЧЫМ КА РЫСЦЬ?
Ча му твор чыя за ня ткі так жы-

ва твор на дзей ні ча юць на на шу 

псі хі ку?

— Спра ва ў тым, што ў паў ся-

дзён ным жыц ці нас час та адоль ва-

юць не пры ем ныя дум кі і тры во гі. 

Ка лі ж мы ўклад ва ем усю сваю 

псі хіч ную энер гію ва ўза е ма дзе-

ян не — з ча ла ве кам, па лат ном, 

му зыч ным ін стру мен там, — мы 

быц цам бы ста но вім ся част кай 

сіс тэ мы, боль шай за на шу ін ды ві-

ду аль насць. І тры во га змян ша ец-

ца, — тлу ма чыць Іна Це леш.

Яна пры во дзіць прык лад, як вя-

до мы ра сій скі псі хі ятр, пра фе сар 

Марк Бур но ля чыў цяж ка хво рых 

на шы за фрэ нію ме та дам твор ча га 

са ма вы ра жэн ня. У вы ні ку яго па-

цы ен ты па чы на лі ад чу ваць жыц цё, 

уза е ма дзей ні чаць з ін шы мі людзь-

мі, імк нуц ца рас ка заць пра ся бе 

праз твор часць.

— Дык вось, ка лі мас тац тва 

вы ра тоў вае лю дзей на ват у та-

кіх эк стрэ маль ных вы пад ках, то 

мож на ўя віць, як яно здоль нае 

ўздзей ні чаць на звы чай на га ча-

ла ве ка ў паў ся дзён ным жыц ці, — 

дзе ліц ца псі ха тэ ра пеўт. — Даў но 

да ка за на, што ру ка дзел ле зды-

мае стрэс і да па ма гае скі нуць псі-

ха ла гіч нае на пру жан не, са дзей ні-

ча ю чы та кім чы нам ад наў лен ню 

нер во вай сіс тэ мы. За ня ткі, якія 

па тра бу юць кан цэнт ра цыі ўва гі 

і ўклю ча юць дроб ную ма то ры ку, 

пры му ша юць пра ца ваць нер-

во выя клет кі ў га лаў ным моз гу 

і па пя рэдж ва юць раз віц цё ста-

рэ чай сла бас ці ро зу му (хва ро бы 

Альцгей ме ра).

Акра мя гэ та га, пад час за ня ткаў 

асоб ны мі ві да мі ру ка дзел ля сты му-

лю юц ца аку пунк тур ныя кроп кі, якія 

не па срэд на ўплы ва юць на стан зда-

роўя. Так, на прык лад, вя зан не на 

прут ках да па ма гае пе ра жыць цяж-

кія нер во выя ўзру шэн ні і па пя рэдж-

вае раз віц цё дэ прэ сіі, па ляп шае 

стан пры за хвор ван ні ны рак і сар-

дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы. Вя зан не 

шы дэл кам ка рыс нае для сар дэч на-

са су дзіс тай і нер во вай сіс тэ м, сты-

му люе пра цу пе ча ні і ны рак. Ста лым 

жан чы нам вя зан не шы дэл кам да па-

ма гае зма гац ца з атэ раск ле ро зам. 

Вы шы ван не па збаў ляе ад га лаў ных 

бо ляў, зды мае нер во вае на пру жан-

не, жы ва твор на ўплы вае на ра бо ту 

лім фа тыч ных і кры вя нос ных са су-

даў. Бі се рап ля цен не да па ма гае 

па зба віц ца ад бяс сон ні цы, нар ма-

лі зуе аб мен рэ чы ваў і са дзей ні чае 

па ляп шэн ню кан цэнт ра цыі ўва гі, 

ста ноў ча ўплы вае на ды халь ную і 

нер во вую сіс тэ мы. Шыц цё ка рыс-

нае пры ар тэ рыяльнай гі пер тэн зіі, 

хва ро бах сэр ца, па ру шэн нях сну і 

га лаў ных бо лях.

Лю бы від ру ка дзел ля ка рыс ны 

для зда роўя, але асноў нае зна чэн-

не мае той факт, што ад за ня ткаў 

лю бі май спра вай ча ла век атрым лі-

вае без ліч ста ноў чых эмо цый, якія 

пад аў жа юць ма ла досць, па ляп ша-

юць на строй і зда роўе.

ЯК ЗНАЙ СЦІ 
СВАЁ ХО БІ?

Вы бі раць вар та з та го, што вам 

да спа до бы, што да стаў ляе ра дасць 

і за да валь нен не. Раз на стай ных за-

ня ткаў сён ня шмат, і ка лі тра ды-

цый ныя вя за ныя ша лі кі, сур вэт кі і 

па цер кі вас не натхня юць, то мож на 

знай сці і больш сучас ныя і менш 

рас ты ра жа ва ныя за ня ткі. Вось не-

каль кі пры кла даў ці ка вых хо бі.

Кві лінг, ці па пе ра кру чэн не — 

мас тац тва ства рэн ня плос кіх і 

аб'ём ных кам па зі цый з да па мо гай 

скру ча ных у спі раль кі вуз кіх і доў гіх 

па ло сак ка ля ро вай па пе ры. Пры-

да ючы роз ную фор му спі раль кам, 

вы раб ля юць асноў ныя эле мен ты 

кві лін гу, з якіх ства ра юць кам па-

зі цыі. У гэ тай тэх ні цы вы кон ва юць 

кар ці ны, паш тоў кі, аль бо мы, рам кі 

для фо та здым каў, роз ныя ўпры го-

жан ні для ін тэр' ера.

Фел тынг, ці ва лен не з шэрс-

ці — ства рэн не ўпры го жан няў, 

су мак, дэ ка ры ра ван не адзен ня, 

ша лі каў, га лаў ных убо раў з да-

па мо гай спе цы яль най шэрс ці і ін-

стру мен таў.

Дэ ку паж — асаб лі вая тэх ні ка 

дэ ка ры ра ван ня, якая да зва ляе 

ўпры го жыць лю бую па верх ню: ке-

ра мі ку, дрэ ва, пласт ма су, па пе ру, 

шкло. Сут насць гэ та га спо са бу — 

у скру пу лёз ным вы ра за нні і на-

клей ван ні эле мен таў з па пя ро вых 

сур вэ так, па коль кі ба гац це роз ных 

ма люн каў мо жа за да во ліць лю быя 

за пыты. Каб на даць аб' ём, эле мен-

ты аб вод зяць спе цы яль ны мі кон ту-

ра мі, па кры ва юць ла ка мі і інш.

Пэч ворк — сшы ван не роз ных 

па ко ле ры і фак ту ры ка ва лач каў 

тка ні ны. Усім вя до мая коў дра з 

аб рэз каў — па пя рэд нік гэ та га ме-

та ду. Май стэр ства су час ных ру-

ка дзель ніц пры раў ноў ва ец ца да 

тво раў мас тац тва.

Кар вінг — мас тац тва фі гур-

най на рэз кі га род ні ны і са да ві ны. 

З гар бу за, морк вы, ка пус ты, ка ву-

на вы ра за юць квет кі не ве ра год най 

пры га жос ці. Апош нім ча сам ста ла 

мод на да рыць «бу ке ты» і фрук то-

выя ко шы кі, вы раб ле ныя ў та кой 

тэх ні цы.

Асво іць гэ тыя ці ка выя за ня ткі 

сён ня не скла да на: ёсць мност ва 

кніг, а ў ін тэр нэ це мож на знай сці 

бяс плат ныя кур сы і май стар-кла сы. 

Га лоў нае — жа дан не і на тхнен не!

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

ХО БІ, 
ЯКОЕ ВЫ РА ТОЎ ВАЕ
Ад якіх хва роб мож на па зба віц ца з да па мо гай лю бі ма га за ня тку?

Спра вы сар дэч ныяСпра вы сар дэч ныя

ПА ПЯ РЭ ДЗІЦЬ ІН ФАРКТ МОЖ НА, КА ЛІ...

Н
А мі ну лым тыд ні ў кра і не прай шла рэс пуб лі-

кан ская ак цыя «Па пя рэ дзім ін фаркт мі я кар-

да». На сот нях пля цо вак па ўсёй Бе ла ру сі — 

у ап тэ ках, па лі клі ні ках, буй ных ганд лё вых цэнт рах, 

здраў пунк тах прад пры ем стваў ура чы-кар ды ё ла гі 

вы мя ра лі ціск і акруж насць та ліі па цы ен таў, а пры 

не аб ход нас ці (вы со кі ціск, час тыя бо лі ў груд ной 

клет цы) вы да ва лі та ло ны на аб сле да ван ні.
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