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З дат чы кам УГД 
прос та ў сэр цы

У снеж ні 2019-га ўпер шы ню на пра-

сто ры СНД у РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі бы ла 

пра ве дзе на ўні каль ная апе ра цыя па за-

крыц ці дэ фек ту між пе рад сэр дзе вай пе ра-

га род кі пад кант ро лем унут ры сар дэч най 

уль тра гу ка вой ды яг нос ты кі.

Гэ та гіс то рыя па ча ла ся да стат ко ва даў-

но — адзі нац цаць га доў та му, ка лі на ра-

дзіў ся Усе ва лад. Ура чы ад ра зу вы яві лі 

ў не маў ля ці не каль кі па ро каў раз віц ця. 

У пры ват нас ці, атрэ зію стра ва во да і дэ-

фект між пе рад сэр дзе вай пе ра га род кі.

Амаль ад ра зу пас ля на ра джэн ня 

хлоп чык быў пер шы раз пра апе ры ра-

ва ны. Пас ля ён пе ра нёс цэ лую се рыю 

скла да ных апе ра цый па ад наў лен ні 

стра ва во да. І вось ле тась, ка лі Усе ва лад 

пад рос, бы ло пры ня та ра шэн не вы пра-

віць дэ фект сэр ца. Як рас ка заў ды рэк-

тар цэнт ра Кан стан цін ДРАЗ ДОЎ СКІ, 

у пе ра важ най боль шас ці та кія апе ра цыі 

ро бяц ца без спы нен ня сэр ца і вя лі ка га 

раз рэ зу. Пра цэ ду ру і ў гэ тым вы пад-

ку вы ра шы лі пра вес ці пунк цый на — 

праз ма лень кі пра кол у сцяг не пра вес ці 

ў сэр ца ка тэ тар і ўста на віць у дэ фект 

пе ра га род кі спе цы яль ную пры ла ду — 

аклю дар.

Але бы ла ад на вя лі кая скла да насць: 

для вы ка нан ня апе ра цыі па тра ба ва ла ся 

ўвес ці ў стра ва вод дат чык УГД для ін-

тра а пе ра цый на га кант ро лю. У вы пад ку з 

Усе ва ла дам гэ та ака за ла ся не маг чы ма: 

яго стра ва вод сфар мі ра ва ны з транс-

план та ва най кіш кі і раз мя шча ец ца зза ду 

гру дзі ны пе рад сэр цам. З пры чы ны та кіх 

асаб лі вас цяў (з-за вы со кай ры зы кі траў-

мі ра ван ня стра ва во да) бы ла не маг чы мая 

і звы чай ная ад кры тая хі рур гіч ная апе ра-

цыя. Ура чы пры ня лі ра шэн не пра вес ці яе 

пад кант ро лем унут ры сар дэч на га ўльтра-

гу ка во га дат чы ка.

У вы ні ку спе цы яль ны мі ні я цюр ны дат-

чык быў пра ве дзе ны не па срэд на ў сэр ца 

па цы ен та праз сцег на вую ве ну. І хі рург 

ра біў апе ра цыю пад ві зу аль ным уль тра гу-

ка вым кант ро лем знут ры сэр ца па цы ен та! 

Апе ра цыя прай шла па спя хо ва, дэ фект 

быў за кры ты. Па коль кі ўсклад нен няў не 

ўзнік ла, у хут кім ча се ма лень кі па цы ент 

з ма май вяр нуў ся да до му.

Сэр ца спы ні лі больш чым 
на тры га дзі ны

Ка лі ў па пя рэд няй апе ра цыі спы нен ня 

сэр ца не спат рэ бі ла ся, то дзе ля вы ра та-

ван ня жыц ця яшчэ ад на го ма лень ка га па-

цы ен та РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі яго сэр ца 

спы ня лі больш чым на тры га дзі ны.

Ма лень кі Ян жы ве з баць ка мі ў Смар-

го ні. Яму тры з па ло вай га ды. Пры на ра-

джэн ні ў хлоп чы ка бы ла ды яг нас та ва на 

па та ло гія аар таль на га кла па на. На яго 

сэр цы бе ла рус кія кар ды ё хі рур гі і пра вя лі 

най скла да ней шую апе ра цыю. Са мо ма-

лень кае сар дэч ка спы ня лі на 3 га дзі ны 

20 хві лін. Кан стан цін Драз доў скі ад зна-

чыў, што ў да рос лым уз рос це па цы ен ту 

маг лі б ім план та ваць ме ха ніч ны пра тэз, 

але ў вы пад ку з дзець мі так зра біць нель-

га. Бы ло вы ра ша на пра вес ці хлоп чы ку 

ўні каль ную апе ра цыю Ро са-Ко на — скла-

да нае ўмя шан не, ка лі аар таль ны кла пан 

за мя шча ец ца лё гач ным, а за мест лё гач-

на га ўшы ва ец ца бія пра тэз.

Ад зна чым, што ў 1967 го дзе бры тан скі 

кар ды ё хі рург До нальд Рос пра вёў пер-

шую ў све це апе ра цыю па за ме не па шко-

джа на га аар таль на га кла па на кла па нам 

лё гач най ар тэ рыі. Ця пер апе ра цыя Ро са 

лі чыц ца за ла тым стан дар там хі рур гіі. 

Праў да, тра ды цый на та кія ўмя шан ні ро-

бяць у да рос лым уз рос це.

На апе ра цый ным ста ле Ян пра вёў 

14 га дзін, у тым лі ку на пра ця гу больш 

чым трох з іх яго сэр ца не пра ца ва ла. 

У хі рур гіч ным умя шан ні ўдзель ні ча лі 

10 спе цы я ліс таў. Яны за пра тэ за ва лі лё-

гач ны кла пан спе цы яль ным бія пра тэ зам, 

ад на ві лі функ цыю сэр ца, вы да лі лі ткан ку з 

ле ва га жа лу дач ка. Акра мя та го, хлоп чы ку 

зра бі лі плас ты ку кла па на. Ця пер па рок 

сэр ца ска рэк та ва ны цал кам, а зда роўю 

ма лень ка га Яна ні чо га не па гра жае.

У вы пад ку ня ўда чы — 
толь кі пе ра сад ка

Яшчэ ад на рэд кая і ўні каль ная апе-

ра цыя прай шла ў цэнт ры ле тась. У дзі-

ця ці вы яві лі гі пер тра фіч ную кар дыя мі-

а па тыю — у дзя цей та кая па та ло гія су-

стра ка ец ца да во лі рэд ка. Ма лых так са ма 

апе ры ру юць ня час та, звы чай на ча ка юць, 

па куль па цы ент вы рас це.

— Праб ле ма бы ла ў тым, што ў дзі ця ці 

ле вы жа лу да чак цал кам за рос мыш ца мі. 

На ша за да ча бы ла вы ра заць но вую по-

ласць для ле ва га жа лу дач ка, — рас ка заў 

Кан стан цін Драз доў скі.

Ён ад зна чыў, што ў вы пад ку ня ўда чы 

ма ло га маг ла б вы ра та ваць толь кі пе ра-

сад ка сэр ца. Ад нак бе ла рус кія кар ды ё хі-

рур гі чар го вы раз пра дэ ман стра ва лі свой 

вы со кі клас.

— У Ра сіі, ЗША, Гер ма ніі, Фран цыі дзі-

ця чых хі рур гіч ных цэнт раў, па доб ных на 

наш, у кра і не не каль кі, та му яны мо гуць 

вы бі раць са бе спе цы я лі за цыі. Пры ро джа-

ных па ро каў сэр ца вель мі шмат — больш 

за 250. Ся род іх ёсць рэд кія і скла да ныя. 

На прык лад, у Гер ма ніі кож ны цэнтр спе-

цыя  лі зу ец ца на пэў ных ві дах па ро каў, 

па спя хо ва апе ры руе іх, усе пра гэ та ве-

да юць, і жан чы ны мэ та на кі ра ва на едуць 

ту ды на ра джаць. У нас ня ма маг чы мас ці 

вы бі раць — мы апе ры ру ем усё. Атрым лі ва-

ец ца, што ў год мы ро бім 1040—1200 апе-

ра цый па ка рэк цыі па ро каў сэр ца, — ка-

жа Кан стан цін Драз доў скі. — Пры гэ тым 

ля таль насць у нас на да стат ко ва ніз кім 

уз роў ні, ліч бы ад па вя да юць су свет ным.

Ва га па цы ен та — 
кры ху больш за кі ла грам

Яшчэ ад ну апе ра цыю мож на на зваць 

уні каль най та му, што яна бы ла пра ве-

дзе на па цы ен ту з ма сай це ла 1 кі ла грам 

135 гра маў. Гэ та бы ла ка рэк цыя пры ро-

джа на га па ро ку сэр ца — стэ но зу кла па на 

лё гач най ар тэ рыі. Вы па дак стаў уні каль-

ным у гіс то рыі дзі ця чай кар ды ё хі рур гіі.

— Па вод ле на шых звес так, у све це па-

куль што не пра во дзі лі ся на столь кі скла-

да ныя апе ра цыі ма ло му з та кой ва гой, — 

ад зна чыў Кан стан цін Драз доў скі.

Дзі ця на ра дзі ла ся заў час на і, на жаль, 

ме ла па трэ бу ў тэр мі но вай хі рур гіч най да-

па мо зе. Спе цы я ліс ты двух РПНЦ — «Ма ці і 

дзі ця», дзе яно і з'я ві ла ся на свет, і дзі ця чай 

хі рур гіі — спра ца ва лі зла джа на. Апе ра цыя 

прай шла па спя хо ва, але ёй па пя рэд ні ча ла 

сур' ёз ная пад рых тоў чая ра бо та спа чат ку 

не ана то ла гаў, а по тым і кар ды ё хі рур гаў, 

анэс тэ зі ё ла гаў і ін шых спе цы я ліс таў.

Транс ля цыі з апе ра цый най 
для за меж ных ка лег

А ў сту дзе ні год та му не каль кі па спя-

хо вых апе ра цый і май стар-кла саў пра вя-

лі дзі ця чыя кар дыя хі рур гі ў Аб' яд на ных 

Араб скіх Эмі ра тах у клі ні цы Аль-Ка сі мі. 

У бе ла рус кую ка ман ду ува хо дзі ла сем ура-

чоў і шэсць мед сяс цёр. Пры гэ тым яшчэ 

20—25 га доў та му бе ла рус кія дзі ця чыя 

кар дыя хі рур гі ву чы лі ся ў Ра сіі і Азер бай-

джа не. Ця пер РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі сам 

з'яў ля ец ца аду ка цый ным цэнт рам. Скла-

да ныя апе ра цыі транс лю юць не па срэд на з 

апе ра цый най для ўра чоў, якія па вы ша юць 

ква лі фі ка цыю. У на шых кар дыя хі рур гаў ву-

чац ца ка ле гі з Ра сіі, Укра і ны, Азер бай джа-

на, Гру зіі, Уз бе кі ста на і на ват Эк ва до ра.

У ААЭ кар ды ё хі рур гі пра вя лі пяць умя-

шан няў. Пер ша га пра апе ры ра ва лі ся мі га-

до ва га хлоп чы ка з пры ро джа ным па ро-

кам сэр ца. У яго ды яг нас та ва лі дэ фект 

між жа лу дач ка вай пе ра га род кі. А са мым 

ма лень кім па цы ен там стаў ся мі ме сяч ны 

ма лы з кам бі на ва ным пры ро джа ным па-

ро кам сэр ца.

Пад рых тоў ка да ра бо ты ў гэ тай кра і не 

вя ла ся на пра ця гу паў та ра га доў. Дэ ле га-

цыя мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і пра фі-

лак ты кі за хвор ван няў Аб' яд на ных Араб скіх 

Эмі ра таў яшчэ ле там 2017 го да пад час 

пе ра моў звяр ну ла ся па да па мо гу ў ства-

рэн ні служ бы дзі ця чай хі рур гіі ў ад ным са 

шпі та ляў кра і ны. Пас ля быў пад пі са ны ме-

ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні па між мі ніс-

тэр ства мі ахо вы зда роўя абедз вюх кра ін.

Для Бе ла ру сі та кое су пра цоў ніц тва і 

пры знан не пос пе хаў бе ла рус кіх кар ды ё хі-

рур гаў у све це так са ма важ нае, ад зна чаў 

та ды Кан стан цін Драз доў скі.

Што год у РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі вы кон-

ва ец ца больш за пяць ты сяч апе ра цый, 

з іх ка ля 1 200 на сэр цы, ка ля чатырох 

ты сяч на ор га нах груд ной клет кі, бруш ной 

по лас ці і ін шых.

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

Як час та 
трэ ба 
пры бі раць?

Што бу дзе, ка лі не ра біць віль гот ную 

пры бор ку кож ны ты дзень? 

Пра гэ та рас ка за ла ўрач-гі гі е ніст 

Мінск ага аб лас но га цэнт ра гі гі е ны, 

эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 

Ка ця ры на СУ ХА ВЕР.

Дык што ж та кое пыл і што за бруд збі ра ец ца 

на па верх нях мэб лі і пад ло зе?

— Ка ля 70 працэнтаў хат ня га пы лу мае пры-

род нае па хо джан не. Гэ та час цін кі гле бы і мі не-

ра лаў, квет ка вы пы лок, спо ры і грыб кі, экс крэ-

мен ты на ся ко мых, поўсць, пух і пер хаць хат ніх 

жы вёл, крыш та лі мар ской со лі і на ват кас міч ны 

пыл. Ас тат нія 30 працэнтаў вы раб ля юц ца са мі мі 

людзь мі — гэ та час цін кі ад мер лай ску ры, ва лок-

ны тка ні ны ад адзен ня, тэкс ты лю, аб шыў кі мэб лі 

і па пе ры, цы га рэт ны по пел, гу ма вы пыл (ад аў-

та ма біль ных па кры шак, якія сці ра юц ца), цяж кія 

ме та лы, — рас каз вае спе цы я ліст.

Чым не бяс печ на ўсё гэ та? Спра ва ў тым, што 

збі ран не пы лу і бру ду ў цяж ка да ступ ных мес цах 

ства рае спры яль ныя ўмо вы для раз мна жэн ня роз-

ных бак тэ рый, цві лі, пы ла вых кля шчоў ды ін шых 

ар га ніз маў. Усе яны мо гуць прынесці сур' ёз ныя не-

пры ем нас ці: алер гію, грыб ко выя ін фек цыі ды халь-

ных шля хоў, су хасць ску ры, кан' юнк ты віт, астму, 

ме нін гіт, сі лі коз (від пнеў ма ніі), за хвор ван ні ны рак. 

А са мо зна хо джан не ў за бру джа ным па мяш кан ні 

вя дзе да па вы ша най стам ляль нас ці, дыс кам фор ту 

і зні жэн ня іму ні тэ ту.

Дык як час та трэ ба пры бі рац ца? Пе ры я дыч-

насць пры бор кі ў до ме, у тым лі ку і віль гот най, 

вы зна чае яго гас па дар ці гас па ды ня, але па жа да на 

гэ та ра біць не ра дзей, чым раз на ты дзень. У боль-

шас ці ж уста ноў пры бі раць трэ ба што дзён на. 

А ў дзі ця чых, баль ніч ных, хар чо вых уста но вах пры-

бор ка пра во дзіц ца як мі ні мум двой чы на дзень. 

І гэ та не толь кі мыц цё пад ло гі, але і дэз ін фек цыя 

па верх няў спе цы яль ны мі рас тво ра мі.

Віль гот ная пры бор ка мае пе рад су хой свае 

пе ра ва гі. Яна да зва ляе па зба віц ца ад пы лу, 

бру ду, хва ро ба твор ных бак тэ рый і грыб коў, не 

да зва ляе з'яў ляц ца пы ла вым кля шчам і ўзні каць 

алер гі ям, а так са ма да па ма гае па збег нуць рэ-

цы ды ваў у алер гі каў. Пры віль гот най пры бор цы 

пыл збі ра ец ца ў ва ду, і шкод ныя рэ чы вы мы не 

ўды ха ем (у ад роз нен не ад су хой яе аль тэр на-

ты вы).

На дум ку спе цы я ліс та, для пра вя дзен ня пры-

бор кі па тра бу ец ца прос ты ін вен тар і на ступ ныя 

ме ра пры ем ствы:

— Пад рых туй це гу ма выя паль чат кі, ану чы, губ-

кі, шваб ру, вяд ро і мый ныя срод кі. Ка лі ў до ме ёсць 

алер гік, апош нія трэ ба вы бі раць асаб лі ва ста ран-

на. Рэ гу ляр на мый це пад ло гу, пы ла сос це ды ва-

ны і пра ці рай це мес цы збі ран ня пы лу віль гот най 

ануч кай. Важ на пра ці раць пыл і ў цяж ка да ступ ных 

мес цах (на сек цы ях, кар ні зах і вы со кіх ша фах). Не 

вар та за бы ваць і пра бы та вую тэх ні ку: ха ла дзіль-

нік, тэ ле ві зар, мік ра хва ле вую печ.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

Зда роўе. Прак тыч ны па ды ходЗда роўе. Прак тыч ны па ды ход

З ма лень кі мі сэр ца мі ў такт
пра цуе РНПЦ дзі ця чай хі рур гіі

Бе ла рус кія дзі ця чыя кар ды ё хі рур гі сва і мі ўні каль ны мі апе ра цы я мі вя до-

мы не толь кі ў Бе ла ру сі, але і да лё ка за яе ме жа мі. Цяж ка ўя віць, што яшчэ 

25 га доў та му яны са мі ву чы лі ся ў ра сій скіх і азер бай джан скіх ка лег. Сён ня 

тут ро бяць са праўд ныя цу ды: вы ра тоў ва юць не маў лят ва гой кры ху больш 

за кі ла грам (на прык лад, ро бяць апе ра цыі па рэ кан струк цыі кі шэч ні ка, дыя-

метр яко га ў ма лень ка га па цы ен та ўся го чатыры мі лі мет ры!), спы ня юць 

на не каль кі га дзін дзі ця чыя сэр цы пад час хі рур гіч ных умя шан няў, каб по-

тым за пус ціць іх пра ца ваць без збо яў. Мно гае з та го, што тут ро бяць ма-

лым, ва ўсім све це вы кон ва юць толь кі да рос лым. Сё ле та РНПЦ дзі ця чай 

хі рур гіі споў ні ла ся 50 га доў. Мы зга да лі, чым за мі ну лы год здзі ві лі ме ды-

цын скую гра мад скасць ура чы гэ та га цэнт ра.
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