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Дзя куй Бо гу, ён-та кі не стаў 
ура чом-не ўро ла гам. Бе ла русь 

маг ла не да лі чыц ца та ко га 
ней ра хі рур га! Ар нольд 

Фё да ра віч Сме я но віч вось ужо 
50 га доў вы кон вае апе ра цыі 

на га лаў ным і спін ным 
моз гу. Яго імя, лі чы це, ужо 

ўпі са на ў гіс то рыю ай чын най 
ней ра хі рур гіі. У Ар ноль да 

Фё да ра ві ча бы лі і ёсць па са ды, 
зван ні, вуч ні, па цы ен ты, 

якім уда ло ся пра цяг нуць 
жыц цё... Але са мае важ нае 
— свет лая га ла ва і за ла тыя 

ру кі. Сме я но ві чу гэ ты мі 
дня мі спаў ня ец ца 75 га доў. 
Ён — лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
за слу жа ны дзе яч на ву кі, 
ака дэ мік На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, 

пра фе сар, док тар ме ды цын скіх 
на вук. Але са мае важ нае — як 

за гад чык ней ра хі рур гіч на га 
ад дзе ла Рэс пуб лі кан ска га на-

ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
«Не ўра ло гія і ней ра хі рур гія», 

ён па-ра ней ша му апе ры руе 
цяж кіх па цы ен таў. Сён ня 

Ар нольд Фё да ра віч рас каз вае 
пра ся бе, сваю прак тыч ную 

дзей насць, бе ла рус кую 
ней ра хі рур гію і асаб лі вас ці тых 
за хвор ван няў, якія да во дзіц ца 

ля чыць...

ТОЛЬ КІ Ў ХІ РУР ГІЮ!
— Ля чэб ны фа куль тэт Ме ды цын ска-

га ін сты ту та ў Мін ску я скон чыў у 1960 
го дзе. У ад дзе ле кад раў мя не ха це лі 
на кі ра ваць на мес ца не ўра па то ла га. 
Але я ве даў з са ма га па чат ку, што бу-
ду толь кі хі рур гам, і па еду хоць у Ра сію, 
хоць ва Укра і ну — толь кі каб зай мац ца 
хі рур гі яй. Мне заў сё ды ха це ла ся ад ра зу 
ба чыць вы нік сва ёй пра цы. Хі рур гія дае 
та кую маг чы масць. Акра мя та го, яна, 
без пе ра боль шан ня, з'яў ля ец ца вяр шы-
няй ахо вы зда роўя... У мя не быў ся бар, 
які так са ма ма рыў стаць хі рур гам, ад-
нак тра піў пры раз мер ка ван ні ў са ні тар-
ныя ўра чы. Так са ні тар ным ура чом усё 
жыц цё і ад пра ца ваў... Я ж у ад дзе ле 
ахо вы зда роўя да ве даў ся, што ў Дры бі-
не ёсць ва кан сія... І па ехаў ту ды на тры 
га ды. Пас ля вяр нуў ся ў Мінск і тра піў у 
Бе ла рус кі на ву ко ва-да след чы ін сты тут 
не ўра ло гіі, ней ра хі рур гіі і фі зі я тэ ра піі, 
дзе кі раў ні ком ней ра хі рур гіч на га ад-
дзе ла быў пра фе сар Яф рэм Іса ка віч 
Злот нік. Па сут нас ці, гэ та за сна валь-
нік бе ла рус кай шко лы ней ра хі рур гаў. 
Злот нік упер шы ню не толь кі ў Бе ла ру сі, 
але і на пра сто ры СССР вы ка наў шэ раг 
апе ра цый. Мож на ска заць, я сён ня зай-
маю па са ду, якую ў 1989 го дзе, ад' яз-
джа ю чы за мя жу, пе ра даў мне Яф рэм 
Іса ка віч...

Ін сты тут не ўра ло гіі не каль кі ра зоў 
мя няў сваю наз ву і ў 2007 го дзе стаў 
Рэс пуб лі кан скім на ву ко ва-прак тыч ным 
цэнт рам «Не ўра ло гія і ней ра хі рур гія». 
Ней кі час я на ват быў ды рэк та рам ін-
сты ту та. Ад нак сён ня зноў зай маю тую 
па са ду, да якой ля жыць ду ша і дзе ма гу 
зай мац ца кан крэт най спра вай.

ГА ЛАЎ НЫ МОЗГ, 
СПІН НЫ МОЗГ

— Ней ра хі рур гія — ад на з са мых 
скла да ных і ад каз ных спе цы яль нас цяў. 
Бо тут мы ма ем спра ву з га лаў ным і 
спін ным моз гам, нер ва мі... Спе цы яль-
насць, без умоў на, ма ла дая. На тэ ры-
то рыі Са вец ка га Са ю за ёю па ча лі зай-
мац ца толь кі ў 1930-я га ды. У Бе ла ру сі 
— у 1950-я, ка лі за спра ву і ўзяў ся Злот-
нік. Су час ная бе ла рус кая ней ра хі рур-
гія ад на знач на ад па вя дае еў ра пей скім 
стан дар там. Цэнтр пе ра жыў сур' ёз ную 
рэ кан струк цыю. На шы апе ра цый ныя па-
бу да ва ны па вод ле су час ных пра ек таў, 
асна шча ны су час ным аб ста ля ван нем, 
якое да зва ляе вы кон ваць усе ней ра-
хі рур гіч ныя ўмя шан ні, што іс ну юць у 
све це. Аб ста ля ван не ў апе ра цый ных 
да зва ляе са чыць за апе ра цы яй, ста-
нам хво ра га. З да па мо гай на ві га цый-
най сіс тэ мы мож на да брац ца да са май 
дроб най пух лі ны, анеў рыз мы... Усё ж 
та кі ў на шай спра ве раз мо ва мо жа іс ці 
пра мі лі мет ры.

У Бе ла ру сі ўжо шмат ма іх вуч няў, 
якія апе ры ру юць, ска жам, у аб лас ных 
цэнт рах. Я да бі ваў ся і да біў ся та го, каб 
у 2000 го дзе ў Бе ла рус кай ме ды цын-
скай ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка-
цыі па ча лі чы таць курс ней ра хі рур гіі, 
пры чым на огул як для хі рур гаў, так і 
для траў ма то ла гаў, якія ў ра ён ных і 
аб лас ных цэнт рах па він ны вы кон ваць 
і ця пер ужо вы кон ва юць не скла да ныя 
апе ра цыі, звя за ныя з траў ма мі га ла-
вы, па зва ноч ні ка і г.д. Не маг чы ма ў 
шэ ра гу вы пад каў ча каць, па куль пры-
е дзе пра фе сар з Мін ска. Ён мо жа не 
па спець.

На огул у ВНУ рых ту юць прос та ўра-
ча-хі рур га, які на прак ты цы ўжо ста-
но віц ца хі рур гам-аф таль мо ла гам, ці 
кар ды ё ла гам, ці ней ра хі рур гам... Каб 
стаць, што на зы ва ец ца, нар маль ным 
ней ра хі рур гам, па трэб на ка ля ся мі га-
доў прак ты кі. Ва ўні вер сі тэ це да ец ца 

мі ні мум ве даў, не аб ход ных та ко му спе-
цы я ліс ту. Маё са праўд нае на ву чан не ад-
бы ва ла ся на прак ты цы... Ка лі ўпер шы-
ню да вя ло ся на зі раць, як ус кры ва ец ца 
чэ рап, як пра фе сар Злот нік вы кон вае 
ней кія ма ні пу ля цыі з га лаў ным моз гам, 
цяж ка бы ло асэн са ваць уба ча нае: ня ўжо 
той, хто ля жыць на апе ра цый ным ста ле, 
змо жа ка лі-не будзь рас плю шчыць во чы, 
ха дзіць, смя яц ца?! Пры клад на за сем 
га доў мож на асво іць шмат дроб ных і 
вя лі кіх апе ра цый, асэн са ваць, што ро-
бяць ста рэй шыя ка ле гі, зра зу мець ню-
ан сы ды яг нос ты кі і стаць са ма стой ным 
спе цы я ліс там.

Мно гія ві ды аб сле да ван ня, якія мне 
да во дзі ла ся вы кон ваць і якія бы лі над та 
агрэ сіў ны мі (як, на прык лад, пнеў ма эн-
цэ фа лаг ра фія), сён ня не вы кон ва юц ца. 
Бо з'я ві ла ся ан гі яг ра фія, кам п'ю тар ная, 
маг ніт на-рэ за нанс ная та маг ра фія. З'я ві-
ла ся ма ла траў ма тыч ная эн да вас ку ляр-
ная хі рур гія...

ВЫ КЛЮ ЧЫЦЬ 
АНЕЎ РЫЗ МУ

— Ак цёр Анд рэй Мі ро наў за гі нуў з-за 
моц на га кро ва ця чэн ня, спра ва ка ва на га 
раз ры вам анеў рыз мы. Анеў рыз ма — 
гэ та, гру ба ка жу чы, мя шэ чак, пу зыр, які 
ўтва ра ец ца ў са су дзе га лаў но га моз га. 
Пры чы на та ко га рас шы рэн ня са су да — 
у па та ло гіі яго сце нак. Пры фі зіч ных і 
ма раль ных на груз ках, пры на яў нас ці 
атэ раск ле ро зу, ар тэ рыя льнай гі пер тэн-
зіі ціск кры ві па вя ліч ва ец ца. І ад ной чы 
ў гэ тым сла бым мес цы са суд раз ры ва-
ец ца і кроў вы лі ва ец ца. Па шко джа ная 
част ка га лаў но га моз га гі не. У вы пад ку 
моц на га кро ва зліц ця гі не і сам ча ла-
век.

Апош нім ча сам усё ра дзей трап ля-
юц ца па цы ен ты з ад ной анеў рыз май. 
Як пра ві ла, іх не каль кі. Абяс шко дзіць 
анеў рыз му і тым са мым па пя рэ дзіць 
ка та стро фу мож на толь кі ад ным спо са-
бам — уста на віць пры ста са ван не, якое 
«вы клю чыць» гэ ты са суд з кро ва зва-
ро ту. Але як па да брац ца да са су да, які 
зна хо дзіц ца ў га лаў ным моз гу? Ёсць 
толь кі два шля хі. Мож на ўскрыць чэ рап 
і вы ка наць ад кры тую ма ні пу ля цыю. А 
мож на пра вес ці эн да вас ку ляр нае ўмя-
шан не — уста на віць спе цы яль нае пры-

ста са ван не з да па мо гай ка тэ та ра, які 
пад во дзіц ца праз сцег на вую ар тэ рыю 
да са мой анеў рыз мы.

Анеў рыз му ад чуць не маг чы ма. Бы-
вае так, што ў пра цэ се рос ту анеў рыз-
ма за кра нае нерв, дзей ні чае на на ва-
коль ныя ткан кі як пух лі на, з-за ча го 
з'яў ля юц ца ўсклад нен ні... Вы ба чы лі, 
ад мя не вы хо дзі ла па цы ент ка? У яе 
за плю шчы ла ся во ка. Па ве ка пе ра ста-
ла пад ні мац ца. Зра бі лі кам п'ю тар ную 
та маг ра фію, вы яві лі анеў рыз му і вось 
ця пер свое ча со ва яе пра апе ры ра ва лі... 
Ча сам жа анеў рыз ма за яў ляе аб са бе 
той ка та стро фай, пра якую мы ска за-
лі вы шэй, — яна раз ры ва ец ца. Як гэ та 
па пя рэ дзіць? Па куль та кое не маг чы ма. 
Кам п'ю тар ную та маг ра фію не вы кон ва-
юць «на ўся кі вы па дак». Гэ та ня тан ны 
від да сле да ван ня і не на столь кі шы ро ка 
да ступ ны.

ПРА ІН СУЛЬТ 
І ГРЫ ЖУ ДЫС КА

— Атэ раск ле роз, астэ а ханд роз, глаў-
ко ма — гэ та рас пла та за пра цяг лае 
жыц цё... Мы ста рэ ем, ста рэ юць на шы 
са су ды і ткан кі. Уз няц це кры вя но га ціс-
ку, без умоў на, ста но віц ца фак та рам ры-
зы кі ўзнік нен ня ін фарк ту мі я кар да або 
ін суль ту. Ка лі вы со кі ціск не ля чыць, 
са су дзіс тая ка та стро фа не па збеж ная. 
Прос та ней кі час са су ды яшчэ мо гуць 
вы трым лі ваць, але ж не бяс кон ца.

Што та кое ін сульт? Га лаў но му моз-
гу, як і лю бо му ін ша му ор га ну, па тра-
бу ец ца па ста ян ны пры ток кры ві, уз-
ба га ча най кіс ла ро дам. Пры раз ры ве 
або за ку пор цы са су даў, якія да стаў ля-
юць гэ тую кроў (у на шым вы пад ку да 
га лаў но га моз гу), зда ра ец ца ін сульт, 
у вы ні ку ча го част ка яго кле так гі не. 
Пры раз ры ве са су да кроў вы лі ва ец ца ў 
мозг, і гэ та — ге ма ра гіч ны ін сульт. Пры 
за ку пор цы са су да — атэ раск ле ра тыч-
най бляш кай, або тром бам, які сфар-
мі ра ваў ся ў вы ні ку не ка то рых за хвор-
ван няў, — мае мес ца ін сульт ішэ міч ны. 
Кіс ла род нае га ла дан не ў за ку по ра ным 
участ ку, зноў жа, пры во дзіць да гі бе лі 
част кі кле так. Пад час ан гі яг ра фіч на-
га да сле да ван ня мож на ўба чыць, дзе 
ме на ві та пе ра кры ты са суд, увай сці ў 
яго з да па мо гай ка тэ та ра і па ста віць 

стэнт для ад наў лен ня сва бод на га кра-
ва то ку...

Спін ны мозг за бяс печ вае су вязь 
га лаў но га моз га з усі мі ор га на мі і сіс-
тэ ма мі. Са мыя рас паў сю джа ныя па та-
ло гіі спін но га моз га — пух лі ны і між па-
зван ко выя гры жы. Апош нія бы ва юць 
і пры ро джа ны мі, ад нак час цей за ўсё 
яны так са ма звя за ны з па ста лен нем 
ар га ніз ма і знош ван нем, дэ ге не ра цы яй 
храст ко вых тка нак. Гры жа — гэ та вы-
па дзен не. У та кім вы пад ку мы ка жам 
пра вы па дзен не храст ко ва га дыс ка, які 
вы кон вае ро лю амар ты за та ра па між па-
зван ка мі. Пры вы па дзен ні ў той ці ін шы 
бок мо жа пе ра ціс кац ца нерв. Ад сюль і 
боль, які ад чу вае хво ры. Пры чым боль, 
які ад дае ў на гу, — гэ та ха рак тэр ная 
пры кме та за хвор ван ня. «Стаць на мес-
ца» між па зван ко вы дыск ужо не змо жа. 
Ад нак у шэ ра гу вы пад каў па цы ент не 
ад чу вае бо лю. На яў насць жа бо ле ва га 
сін дро му — па ка зан не да апе ра тыў на га 
ўмя шан ня. Апе ра цыя ма ла траў ма тыч-
ная, вы кон ва ец ца праз не вя лі кі раз рэз. 
Пас ля вы да лен ня гры жы ціск на нерв 
спы ня ец ца і боль ад сту пае. Ча ла ве ку 
з та кім за хвор ван нем не аб ход на на да-
лей па збя гаць пад' ёму лю бо га ця жа ру, 
рэз кіх ру хаў.

Та кой па та ло гі яй, як ар тэ рыя-вя-
ноз ная маль фар ма цыя, так са ма зай-
ма юц ца ней ра хі рур гі, а вось траў ма мі 
па зва ноч ні ка — пе ра важ на траў ма то-
ла гі... Ка лі пад час гі бе лі кле так га лаў-
но га моз га мож на га ва рыць аб пэў най 
кам пен са цыі, па коль кі на ва коль ныя 
ткан кі здоль ныя браць на ся бе стра-
ча ныя функ цыі, то са спін ным моз гам 
ні чо га па доб на га не маг чы ма. Раз рыў 
спін но га моз га пад час траў мы азна чае, 
што ўсё, што ні жэй участ ка раз ры ву, не 
бу дзе функ цы я на ваць. Спін ны мозг не 
зрас та ец ца...

БЕЗ ФА НА ТЫЗ МУ
— Ні я кіх праб лем з тым, каб тра піць 

у клі ні ку, ня ма. Шэ раг апе ра цый вы кон-
ва ец ца пла на ва. Прос та ёсць усё ж та-
кі спе цы фі ка ўста но вы... Апе ра цыя па 
пры чы не вы да лен ня гры жы дыс ка — гэ-
та апе ра цыя, так бы мо віць, аб лас но га 
ўзроў ню...

Аса біс та я час цей вы кон ваю апе ра-
цыі па вы да лен ні пух лін і анеў рыз маў. 

Бы ва юць да во лі скла да ныя вы пад кі, ка-
лі для аб мер ка ван ня ля чэн ня збі ра ец ца 
кан сі лі ум. Гэ та нор ма на шай пра цы. Тут 
не важ на, пра фе сар ты ці ака дэ мік... Гэ-
та заў сё ды твая аса біс тая ву чо ба, якая 
не за кан чва ец ца ні ко лі...

Не, я не ду маю пра апе ра цыі кож ную 
хві лі ну свай го жыц ця. Ця пер я і не нер ву-
ю ся моц на... У вы хад ныя ці пас ля пра цы 
спа кой на зай ма ю ся хат ні мі спра ва мі. Ін-
шая спра ва, лю бую ма ні пу ля цыю, без-
умоў на, трэ ба аб ду маць. Але толь кі ў 
гэ тых сце нах...

Кам п'ю тар нае аб ста ля ван не да зва-
ляе ў ме жах цэнт ра са чыць за апе ра-
цы яй. Не толь кі ў апе ра цый най, але і ў 
сва іх ка бі не тах. Уся го ў Бе ла ру сі звыш 
120 ней ра хі рур гаў, і гэ та да стат ко вая 
коль касць. Ся род ця пе раш ніх ма ла дых 
спе цы я ліс таў ёсць не каль кі прад стаў ніц 
пры го жа га по лу. Да рэ чы, у Бе ла ру сі 
ней ра хі рур га мі бы лі ўся го тры жан чы-
ны — Ма рыя Паў ла вец, Ры ма Куп ры-
я нен ка, Ні на Кра сіль ні ка ва... Пол або 
зван ні ў хі рур гіі — не па каз чык. Як і ў 
лю бой ін шай га лі не гэ та па він на быць 
пры зван нем...

Ні ко лі асаб лі ва не за хап ляў ся спор-
там. На огул ні чо га не раб лю па ста ян-
на — так, час ад ча су. Кры ху фі зіч ных 
прак ты ка ван няў... Уся го па кры се... Без 
фа на тыз му. Аб лі вац ца ха лод най ва дой 
да яшчэ ста ла му ча ла ве ку — не, гэ та 
не ка рыс на. У мя не быў адзін зна ё мы, 
усё ле дзя ной ва дой аб лі ваў ся. Ад ной чы 
аб ліў ся — і ін фаркт... Не трэ ба пра ва ка-
ваць над та моц ныя скач кі ціс ку. Трэ ба 
жыць па воль на, ра біць тое, што пры-
ем на...

Вя до ма, я не ўяў ляю та го ча су, ка лі 
да вя дзец ца сыс ці з пра цы... Што ра біць 
до ма?..

Я быў ва мно гіх еў ра пей скіх клі ні ках. 
Не ка лі бы ло лёг кае па чуц цё зайз драс ці 
да іх аб ста ля ван ня, ін стру мен та рыя... А 
ця пер ні я кай зайз драс ці. Я ве даў, што 
па сту по ва прый дзе час, і ў нас так са ма 
бу дзе на леж нае асна шчэн не... Мож на 
і тут нар маль на жыць ды пра ца ваць. 
Праз два тыд ні зна хо джан ня за мя жой я 
заў сё ды ад чу ваў, што ха чу да до му. Та му 
ні ко лі не ха цеў ад сюль з'яз джаць...

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА

�

Зда роўе на цыіЗда роўе на цыі  ��

Ар нольд СМЕ Я НО ВІЧ:

«СУ ЧАС НАЯ БЕ ЛА РУС КАЯ НЕЙ РА ХІ РУР ГІЯ 
АД ПА ВЯ ДАЕ ЕЎ РА ПЕЙ СКІМ СТАН ДАР ТАМ»

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ДЫЯ БЕТ І ЛЕ ТА
Тэм пе ра ту ра 26-32 гра ду сы ўжо з'яў ля ец ца не бяс печ най 
для не ка то рых хво рых на цук ро вы дыя бет, асаб лі ва пры 
на яў нас ці са су дзіс тых ус клад нен няў.
Пры гэ тым за хвор ван ні па ру ша ец ца по та ад дзя лен не пад час 

пе ра грэ ву ар га ніз ма. У вы ні ку мае мес ца не толь кі бес кант роль нае 
абяз вод жван не, але і бес кант роль нае па вы шэн не цук ру ў кры ві. 
Па вы ша нае по та ад дзя лен не мо жа вы клі каць і дэ фі цыт со ляў. У 
хво рых на дыя бет лёг ка аб га рае ску ра на па цяр пе лых ад ней ра-
па тыі ўчаст ках, а моц ныя со неч ныя апё кі мо гуць так са ма спра ва-
ка ваць гі пер глі ке мію, па вы сіць ры зы ку ін фек цыі. Ін су лін і ін шыя 
дыя бе тыч ныя прэ па ра ты пры ня пра віль ным за ха ван ні ў спя кот нае 
на двор'е хут ка страч ва юць сваю эфек тыў насць. Тэст-па лос кі да 
хат ніх глю ко мет раў пры тэм пе ра ту ры звыш 30 гра ду саў мо гуць 
стра ціць сваю функ цы я наль насць. Та кім чы нам, пры па вы шэн ні 
тэм пе ра ту ры па вет ра рэ ка мен ду ец ца:
�час цей пра вя раць уз ро вень цук ру ў кры ві;
�па збя гаць фі зіч най на груз кі;
�не ха дзіць ба са нож па га ра чай па верх ні;
�вы трым лі ваць піт ны рэ жым;
�звяр нуц ца да ўра ча пры пе ра гра ван ні — га ла ва кру жэн ні, млос-

ці і па вы ша най па тлі вас ці.

РУ КІ МЫ ЛІ?
Гель мін ты, або гліс ты, здоль ны на нес ці знач ную шко ду зда-
роўю. Яны ства ра юць дэ фі цыт ві та мі наў і мік ра эле мен таў, 
зні жа юць іму ні тэт, пе ра шка джа юць эфек тыў на му ля чэн ню 
са мых роз ных за хвор ван няў, пра ва ку юць алер гіі, вы клі ка-
юць у дзя цей раз драж няль насць, ад ста ван не ў ра зу мо вым 
і фі зіч ным раз віц ці.
Па вод ле слоў ура ча-па ра зі то ла га Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі-

е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя Анд рэя ВЕ ДЗЯНЬ КО ВА, 
ха рак тэр най асаб лі вас цю та ко га за хвор ван ня, як эн тэ ра бі ёз, з'яў-
ля ец ца моц ны сверб у воб лас ці за дня га пра хо ду. Аска ры доз жа на 
ран нім эта пе пра яў ля ец ца лі ха ман кай, па тлі вас цю, каш лем, алер-
гіч ным сы пам, астма тыч ны мі пры сту па мі, на поз ніх — зні жэн нем 
апе ты ту, па ху дзен нем, бо лем у жы ва це і агуль най сла бас цю.

1. Ужы вай це све жыя яга ды і фрук ты толь кі пас ля дас ка на ла га 
па пя рэд ня га мыц ця (для ма лых дзя цей — па лі це кі пе нем).

2. Аба ра няй це хар чо выя пра дук ты, асаб лі ва тыя, што ўжы ва юц-
ца без тэр міч най апра цоў кі, ад мух.

3. На аса біс тым пры кла дзе па каз вай це дзе цям, што пас ля пры бі раль-
ні, пе рад ежай, пас ля вяр тан ня з пра гул кі, пра цы трэ ба мыць ру кі.

4. Пры пер шых па да зрэн нях на за хвор ван не гель мін то зам звяр-
ні це ся па ме ды цын скую да па мо гу.

ДАЎ НО ПРА ВЯ РА ЛІ 
МА ЛОЧ НУЮ ЗА ЛО ЗУ?

З 13 па 15 жніў ня ў ста ліч ных па лі клі ніч ных уста но вах пра-
во дзіц ца ак цыя «Ска жы ра ку ма лоч най за ло зы — не!». 28-я 
га рад ская па лі клі ні ка за пра шае жан чын ра ё на аб слу гоў-
ван ня ўста но вы ўзяць удзел у ак цыі і прай сці аб сле да ван не 
ма лоч ных за лоз.
Рак ма лоч най за ло зы — са мы рас паў сю джа ны від ра ка вых за-

хвор ван няў ся род жа но ча га на сель ніц тва ў Бе ла ру сі. Больш за 15 
пра цэн таў смя рот нас ці ад ра ку ся род жан чын — ад ра ку ма лоч най 
за ло зы. За хва раль насць на рак ма лоч най за ло зы рас це. У струк-
ту ры смя рот нас ці ад зла я кас ных но ва ўтва рэн няў у жан чын пер шае 
мес ца зай мае рак ма лоч най за ло зы і скла дае ка ля 18 пра цэн таў. 
Ча му ме на ві та ма лоч ная за ло за ў жа но чым ар га ніз ме най больш 
ураз лі вая для пух лін ных пра цэ саў? Усё ж та кі дрэн ная эка ло гія і 
стрэ сы ўздзей ні ча юць на ўсё на ша це ла.

— Ма лоч ная за ло за — са мы гар мо на за леж ны ор ган у ар га ніз ме 
жан чы ны, — тлу ма чыць за гад чы ца жаночай кансультацыі 28-й 
га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска, кан ды дат ме ды цын скіх на вук 
На дзея РУ ДЗЕ НЯ. — А на гар ма наль ны ста тус уплы вае аб са лют на 
ўсё — эка ло гія, стрэ сы, лад жыц ця...

Най больш знач ныя фак та ры ры зы кі раз віц ця ра ку ма лоч-
най за ло зы:

1. Спад чын насць. Рак ма лоч най за ло зы ў ма ці або ба бу лі свед-
чыць аб па вы шэн ні ры зы кі раз віц ця за хвор ван ня, па коль кі яно мо-
жа пе ра да вац ца па ма ця рын скай лі ніі. У та кім вы пад ку не аб ход на 
што ме сяц пра во дзіць са ма агляд, пра хо дзіць пра фі лак тыч ны агляд 
у гі не ко ла га, вы кон ваць уль тра гу ка вое да сле да ван не ма лоч ных 
за лоз або ма маг ра фію.

2. Рэ пра дук тыў ныя па во дзі ны. Зна чэн не ма юць ран ні па ча так 
па ла во га жыц ця, абор ты, ад сут насць груд но га карм лен ня, не рэ-
гу ляр нае па ла вое жыц цё. Той жа аборт пра ва куе ма гут ны збой у 
гар ма наль най сіс тэ ме. Аборт ва ўзрос це да 18 га доў іс тот на па вя-
ліч вае ры зы ку ра ку.

3. Стрэ сы. Хра ніч ны стрэс, 
ду шэў ныя пе ра жы ван ні па-
ру ша юць усе адап та цый ныя 
сіс тэ мы. А гэ та зна чыць, што 
ар га нізм мо жа і не спра віц ца 
з ра ка вы мі клет ка мі, якія па-
ста ян на ўтва ра юц ца.

4. Траў мы. У бы це, за ру-
лём, пры за ня тках спор там 
трэ ба бе раг чы ма лоч ную за-
ло зу на ват ад мік ра траў маў. 
Яны мо гуць за явіць аб са бе 
праз дзя сят кі га доў.

5. Уль тра фі я ле та вае 
апра мень ван не. Уль тра фі я-

лет доб ра пра ні кае ў жа ле зіс тую ткан ку ма лоч най за ло зы. А па-
коль кі тая ці ін шая па та ло гія гру дзей су стра ка ец ца ў кож най пя тай 
жан чы ны ва ўзрос це пас ля 35 га доў, цал кам ве ра год на, што сон ца 
спра ва куе рост яшчэ па куль не вя ліч ка га но ва ўтва рэн ня.

6. Уз рост. Ве ра год насць за хвор ван ня на рак вы шэй у жан чын, у 
якіх мен стру а цыя па ча ла ся ра ней за 9 га доў, ме на паў за на дыш ла 
пас ля 55 га доў. Акра мя та го, пас ля 35 га доў амаль кож ныя пяць 
га доў ры зы ка ўзрас тае амаль удвая.

— Са мы вер ны спо саб пра фі лак ты кі за хвор ван няў ма лоч най за-
ло зы — са ма аб сле да ван не, — ка жа На дзея Ру дзе ня. — Яго не аб ход-
на пра во дзіць што ме сяц. Трэ ба вы браць час на пра ця гу тыд ня пас ля 
за вяр шэн ня мен стру а цыі. Пры ёмам са ма агля ду мо жа на ву чыць ваш 
урач аку шэр-гі не ко лаг. Ка лі вы вы яві лі ўшчыль нен не, ву зель чык, 
хва ра ві тасць, вы дзя лен ні, звяр ні це ся да ўра ча. Не вар та пры гэ тым 
заў час на па ло хац ца. Рак ма лоч най за ло зы су стра ка ец ца ў 40 ра зоў 
ра дзей, чым не пух лін ныя і даб ра якас ныя за хвор ван ні ма лоч най за ло-
зы. Хоць трэ ба ве даць, што ў жан чын, якія па ку та ва лі ад не ка то рых 
фор маў фіб роз на-кіс тоз най мас та па тыі, рак зда ра ец ца ў не каль кі 
ра зоў час цей. Даб ра якас ная фіб ра а дэ но ма ў 5 пра цэн тах вы пад-
каў мо жа пе ра ра дзіц ца ў зла я кас ную пух лі ну. Па та ло гія ма лоч най 
за ло зы мае роз нае па хо джан не, і кож ная па тра буе ін ды ві ду аль на га 
па ды хо ду. Та му вар та не ад клад на па каз вац ца спе цы я ліс ту.

Не трэ ба па ло хац ца, ка лі ўрач пры зна чае вам да дат ко выя ме та-
ды аб сле да ван ня. Да 45 га доў жан чы на па він на што год пра хо дзіць 
уль тра гу ка вое аб сле да ван не ма лоч ных за лоз, пас ля 45 га доў рэ ка-
мен ду ец ца ма маг ра фія. У якас ці ран няй ды яг нос ты кі ма маг ра фія 
рэ ка мен ду ец ца ўсім жан чы нам раз у 2 га ды.

Уль тра гу ка вое да сле да ван не мо жа пра хо дзіць жан чы на лю бо га 
ўзрос ту. Яно да зва ляе ад роз ніць даб ра якас ныя ўтва рэн ні ма лоч ных 
за лоз, вы явіць зла я кас ную пух лі ну і ўзяць бія псію. Пра цэнт вы яў лен-
ня ра ку з да па мо гай уль тра гу ку роў ны 87. Спа лу чэн не ма маг ра фіі і 
ўльтра гу ку дае прак тыч на 100-пра цэнт нае вы яў лен не.

Су свет ная ста тыс ты ка, звя за ная з ра кам ма лоч най за ло зы, свед-
чыць аб ня ўхіль ным рос це коль кас ці но вых вы пад каў за хвор ван ня. 
Пры гэ тым смя рот насць ска ра ча ец ца. Гэ ты факт спе цы я ліс ты лі чаць 
ад ным з важ ней шых да сяг нен няў у га лі не ан ка ло гіі апош ніх га доў. І 
асноў ная за слу га ска ра чэн ня коль кас ці смер цяў ад ра ку ма лоч най 
за ло зы на ле жыць ран ня му вы яў лен ню за хвор ван ня пры вы ка ры-
стан ні су час ных ме та даў ран няй ды яг нос ты кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

У Бе ла ру сі ня спын на рас це 
коль касць ан ка ла гіч ных хво рых. 
За апош нія 10 га доў іх коль касць 
вы рас ла на 21 %. За апош ні год 
у ста лі цы за рэ гіст ра ва на звыш 
8 ты сяч вы пад каў за хвор ван няў 
зла я кас ны мі но ва ўтва рэн ня мі. 
У Мін ску на ўлі ку зна хо дзяц ца 
амаль 50 ты сяч ан ка ла гіч ных 
хво рых. 51 пра цэнт з іх 
скла да юць жан чы ны.

Су праць Су праць   ��
ра кура ку

На фо та: урач-ней ра хі рург Ар нольд СМЕ Я НО ВІЧ, 
асіс тэн ты Ула дзі мір ЦЕ РА ХАЎ і Ан тон РО ДЗІЧ, 
урач-анес тэ зі ё лаг Ган на ЛА ПА ЦЕН КА, 
ме ды цын скія сёст ры Яна МЕ ДЗЯ КО ВА, 
Вік то рыя АБ ДУ РАХ МА НА ВА, Воль га БА ГА ЧУК 
пад час апе ра цыі на маз жач ку.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь Аляк сандр Лу-
ка шэн ка па вiн ша ваў за гад чы ка ней ра хi рур гiч-
на га ад дзе ла Рэс пуб лi кан ска га на ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра не ўра ло гii i ней ра хi рур гii, ака-
дэ мi ка НАН Бе ла ру сi Ар ноль да Сме я но вi ча з 
75-год дзем.

«Упэў не ны, што Ваш та лент, на ву ко вы аў та ры-
тэт i ба га ты прак тыч ны во пыт бу дуць i ў да лей шым 
са дзей нi чаць раз вiц цю бе ла рус кай ме ды цы ны, за-
ха ван ню i ўма ца ван ню ча ла ве ча га па тэн цы я лу на-
шай кра i ны», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэс-служ ба Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь.


