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НЕ ПРА ГЛЫ НУЦЬ 
НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ

Ак цыя па пра фі лак ты цы пра глы нан ня дроб ных прад-

ме таў дзець мі да школь на га ўзрос ту «Скар бон ка зда-

роўя» ад бы ла ся ўчо ра на ба зе 6-й дзі ця чай клі ніч най 

па лі клі ні кі ў Мін ску.

Пад час пры ёму пе ды ят раў баць кам і дзе цям рас ка за лі 

пра зо ны да ступ нас ці дроб ных прад ме таў і спо са бы іх вы-

яў лен ня. Ма лым уру чы лі «свін кі-скар бон кі» як аль тэр на ты ву 

для за хоў ван ня дроб ных прад ме таў, а баць кі атры ма лі рэ-

ка мен да цыі па абы хо джан ні з не бяс печ ны мі рэ ча мі.

Ме ра пры ем ства 

прай шло ў ме жах 

пра ек та «Пра фі лак-

ты ка не ін фек цый ных 

за хвор ван няў, пра-

соў ван не зда ро ва га 

спо са бу жыц ця і пад-

трым ка ма дэр ні за цыі 

сіс тэ мы ахо вы зда-

роўя ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь» (БЕЛ МЕД), які фі нан су ец ца Еў ра пей скім Са юзам і 

рэа лі зу ец ца ПРА АН, СА АЗ, ЮНІ СЕФ і ЮНФ ПА ў парт нёр стве 

з Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У ме-

ра пры ем стве ўзя лі ўдзел су пра цоў ні кі Дзі ця ча га фон ду ААН 

(ЮНІ СЕФ) у Бе ла ру сі і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. Мэ та ак цыі — пры цяг нуць ува гу да праб ле мы 

пра глы нан ня дроб ных прад ме таў дзець мі.

Доб рыя сябрыДоб рыя сябры

Шчод ры аў то рак 
па чы на ец ца... з па ня дзел ка

Сто па да печ ных дзі ця ча га хос пі са 
за пра сі лі на кі на па каз

У па ня дзе лак, 9 снеж ня, у кі на тэ ат ры Sіlver Screen 

у ста ліч ным ТРЦ «Да на Мол» упер шы ню ад быў ся 

за кры ты па каз ся мей на га мульт філь ма «Ха лод нае 

сэр ца-2» для 100 сем' яў па да печ ных Бе ла рус ка га 

дзі ця ча га хос пі са.

Дзе ці-ін ва лі ды, а так са ма ма ла дыя да рос лыя, якія ма юць 

не вы леч ныя хва ро бы, па бы ва лі ў ад ным з са мых но вых і 

су час ных кі на тэ ат раў ста лі цы і атры ма лі аса ло ду не толь-

кі ад пра гля ду мульт філь ма, але і ад су стрэ чы з доб ры мі 

сяб ра мі.

Па каз прай шоў у ме жах Між на род най даб ра чын най ак-

цыі «Шчод ры аў то рак» (гла баль ны дзень доб рых спраў, 

ка лі су свет ная гра мад скасць аб' яд ноў ва ец ца ва кол ідэа-

лаў шчод рас ці і ўза е ма да па мо гі), якая ўпер шы ню сё ле та 

пад тры ма на і ў Бе ла ру сі. А сет ка кі на тэ ат раў Sіlver Screen 

ста ла парт нё рам Бе ла рус ка га дзі ця ча га хос пі са.

З ап тэк Бе ла ру сі ада зва ны прэ па ра ты, якія ўтрым-

лі ва юць ра ні цы дзін. Гэ та таб лет кі ра ні цы дзін-акос і 

ра ні гаст. Яны вы ка рыс тоў ва юц ца для ля чэн ня яз вы 

страў ні ка і ін шых хва ра ві тых ста наў. Пра гэ та па ве-

дам ляе Рэс пуб лі кан скі цэнтр экс пер тыз і вы пра ба-

ван няў у сіс тэ ме ахо вы зда роўя.

Ра ней Еў ра пей скае ме ды цын скае агенц тва і Упраў лен не 

па кант ро лі пра дук таў хар ча ван ня і ле ка вых срод каў ЗША 

іні цы я ва лі ацэн ку прэ па ра таў, якія ўтрым лі ва юць рэ чы ва 

ра ні цы дзін. Іх ці ка ві ла, ці ёсць там кан цэ ра ген ныя пры ме сі, 

бо ў не вя лі кай коль кас ці там ужо знай шлі N-ніт ра за ды ме-

ты ла мін. Гэ тае злу чэн не (па-ін ша му NDMА) пас ля да сле да-

ван ня на жы вё лах кла сі фі ку ец ца як «злу чэн не з маг чы мы мі 

кан цэ ра ген ны мі ўлас ці вас ця мі». Пры месь су стра ка ец ца ў 

не ка то рых пра дук тах і ва дзе, хоць, па вод ле пэў ных звес так, 

не ня се шко ды пры пры ёме ўнутр у не вя лі кай коль кас ці.

У цэ лым ра ні цы дзін пад аў ляе сек рэ цыю са ля най кіс ла ты 

і вы ка рыс тоў ва ец ца для ля чэн ня і пра фі лак ты кі яз ва вай 

хва ро бы страў ні ка, два нац ца ці перс най кіш кі, рэ флюк сэ за-

фа гі ту і ін шых хва роб.

Ця пер іні цы я ва на доб ра ах вот нае прэ вен тыў нае ад клі кан-

не з бе ла рус ка га рын ку та кіх прэ па ра таў ад двух вы твор-

цаў — Кур ган ска га та ва рыст ва мед прэ па ра таў і вы ра баў 

«Сін тэз» (Ра сія) і Рhаrmасеutісаl Wоrks РОLРHАRMА S. А. 

(Поль шча). Гэ та таб лет кі ра ні цы дзін-акос і ра ні гаст.

«З пры чы ны ад сут нас ці сён ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

ін шых па стаў шчы коў ле ка вых срод каў, якія ўтрым лі ва юць 

ра ні цы дзін у таб ле та ва най фор ме, ча со ва рэ ка мен ду ец ца 

пры но вых пры зна чэн нях вы ка рыс тоў ваць аль тэр на тыў ную 

тэ ра пію — фа ма цы дзін ці прэ па ра ты гру пы ін гі бі та раў пра-

тон най пом пы», — рас тлу ма чы лі ў Цэнт ры экс пер тыз.

Для пры зна чэн ня аль тэр на тыў най тэ ра піі вар та звяр-

нуц ца да ўра ча.

— На тал ля Пят роў на, рас тлу мач-

це, што та кое «ці хі» ін фаркт.

— Са праў ды ёсць аты по выя фор мы 

ін фарк ту мі я кар да, якія мож на ад нес ці 

да «ці хіх» ін фарк таў. Яны пра ця ка юць 

без яў на га бо ле ва га сін дро му ў воб лас-

ці сэр ца. На прык лад, хво ры ад чу вае 

боль у верх няй част цы жы ва та, з'яў-

ля ец ца пя кот ка. І час та ча ла век або 

не звяр тае ўва гі на гэ тыя сімп то мы, 

або са ма стой на аказ вае са бе да па мо-

гу, мяр ку ю чы, што гэ та атруч ван не ці 

ін шыя праб ле мы са страў ні кам. А так 

мо жа пра ця каць аб да мі наль ная фор ма 

ін фарк ту. Ка лі зда ра ец ца рэз кае зні-

жэн не ціс ку і стра та пры том нас ці, так 

мо жа пра яў ляць ся бе яшчэ ад на фор-

ма — ка лап то ід ная. А па цы ен ты спіс-

ва юць гэ та на не ўра ла гіч ныя хва ро бы 

і звяр та юц ца да не ўро ла га. Хво рыя на 

цук ро вы дыя бет, у якіх пер ша па чат-

ко ва зні жа ны бо ле вы па рог, так са ма 

ча сам не ад чу ва юць бо лю. У іх з'яў-

ля ец ца на рас тан не за дыш кі або па ру-

шэн не рыт му, якіх ра ней не бы ло, і гэ та 

мо гуць быць пра явы ін фарк ту. Яшчэ 

ад на фор ма пе ры фе рыч на га ін фарк-

ту — ка лі па цы ен ту ба ляць ніж няя скі ві-

ца і зу бы. У та кіх вы пад ках, як пра ві ла, 

ідуць да ста ма то ла га.

— Зна чыць, ін фаркт мож на і не 

за ўва жыць?

— Так, ка лі ён мас кі ру ец ца пад ін-

шыя хва ро бы. На прык лад, пры на рас-

тан ні за дыш кі не ка то рыя па цы ен ты 

ду ма юць, што гэ та пры ступ бран хі яль-

най астмы, ка лі ёсць та кая спа да рож-

ная па та ло гія. А гэ та стра ча ны час.

— Атрым лі ва ец ца, што хва ро бу 

мож на пе ра нес ці і не ве даць пра 

гэ та?

— Усё за ле жыць ад рэ зер во вых 

маг чы мас цяў ар га ніз ма. Са праў ды, 

па цы ент мо жа да ве дац ца, што ён пе-

ра нёс на на гах ін фаркт, толь кі пад час 

аб сле да ван ня праз ней кі час.

— Гэ та мож на вы зна чыць па кар-

дыя гра ме?

— Так. Так са ма па УГД сэр ца, гэ та 

ад зна ча ец ца як зні жэн не ска ра чаль-

най маг чы мас ці. Ка лі ж уз рост і рэ зер-

во выя маг чы мас ці ар га ніз ма па цы ен-

та і спа да рож ныя па та ло гіі не да зва-

ля юць кам пен са ваць гэ ту сі ту а цыю, 

то лю дзі ра на ці поз на звяр та юц ца да 

кар ды ё ла гаў ці ўра чоў ін шых спе цы-

яль нас цяў, але так са ма ка лі каш тоў ны 

час стра ча ны.

— На якія тры вож ныя сімп то мы 

вар та звяр нуць ува гу?

— Не трэ ба зай мац ца са ма ля чэн-

нем, асаб лі ва ка лі гэ та да ты чыц ца аб-

да мі наль ных фор маў ін фарк ту. Пры 

бо лі ў жы ва це, асаб лі ва пра цяг лым, 

лепш звяр нуц ца да док та ра і зра-

біць ЭКГ. Ка лі з'яў ля ец ца ні з чым 

не звя за ная за дыш ка і яна на рас тае 

пры са май ня знач най на груз цы, так-

са ма трэ ба звяр тац ца да ўра ча. Тое 

са мае пры не пе ра нос нас ці фі зіч ных 

на гру зак — ка лі ра бо та, якая ра ней 

вы кон ва ла ся лёг ка, ця пер па тра буе 

вя лі кіх на ма ган няў. Ка лі ў вас цук ро-

вы дыя бет, то пе ра боі ў ра бо це сэр ца 

не вар та спіс ваць на ін шыя ста ны, 

лепш ліш ні раз зра біць ЭКГ і на ве-

даць ура ча.

— Хто час цей па ку туе на не стан-

дарт ныя фор мы ін фарк ту — муж-

чы ны ці жан чы ны?

— Ка лі ўлі чыць, што ў жан чын бо-

ле вы па рог вы шэй шы і яны больш 

схіль ныя цяр пець боль, чым муж чы-

ны, то пе ра не се ных аты по вых фор маў 

ін фарк ту ў жан чын, ба дай, больш.

— Якія фак та ры ры зы кі ўзнік нен-

ня гэ та га за хвор ван ня?

— Та кія па та ло гіі, як цук ро вы дыя-

бет, ар тэ рыя льная гі пер тэн зія, асаб-

лі ва не кант ра лю е мая. Та му ні ў якім 

вы пад ку пры ля чэн ні ар тэ рыя льнай 

гі пер тэн зіі не вар та пе ра пы няць пры ём 

гі па тэн зіў ных прэ па ра таў. На сён няшні 

дзень толь кі 30 % па цы ен таў стро га 

пры трым лі ва ец ца рэ ка мен да цый ура-

ча і па ста ян на пры ма юць та кія срод кі. 

Ча сам так зда ра ец ца, што хво ра му, у 

яко га з'я ві лі ся эпі зо ды па вы шэн ня ціс-

ку, док тар пры зна чае тэ ра пію, а праз 

ней кі час па цы ент вы ра шае, што ён 

зда ро вы, бо ціск у нор ме, і пе ра стае 

пры маць ле кі. Пэў ны час пра цуе тая 

кан цэнт ра цыя прэ па ра таў, якія на-

за па сі лі ся ў ар га ніз ме. А по тым пры 

стрэ са вай сі ту а цыі, пе ра томленасці 

ўзні кае гі пер та ніч ны крыз, і на яго фо-

не — ус клад нен не. Та му я па цы ен там 

ка жу: вы пры лю бых аб ста ві нах не па-

він ны пе ра пы няць ля чэн не. Без умоў-

на, да фак та раў ры зы кі ўзнік нен ня ін-

фарк ту мі я кар да ад но сяц ца гі па ды на-

мія, ліш няя ва га. Пры жа дан ні мож на 

зні зіць ма су це ла, ра біць што дзён ныя 

пра гул кі. Пры чым фі зіч ная на груз ка 

па він на быць па ста ян ная. Пры чы ны 

ры зык — у на шай ля но це.

— Якія на ступ ствы ад та го, што 

«ці хі» ін фаркт пе ра но сіц ца на на-

гах?

— Най перш трэ ба ска заць, што сам 

ін фаркт — гэ та цяж кае на ступ ства 

ішэ міч най хва ро бы сэр ца. Зна чыць, 

хва ро ба не атрым лі ва ла адэ кват на га 

ля чэн ня. Пры на леж ным стаў лен ні да 

свай го зда роўя і рэ ка мен да цый ура ча 

яго мож на па збег нуць. Што да ты чыц-

ца поз ня га зва ро ту з са мім ін фарк там, 

то та кіх па цы ен таў скла да ней ля чыць: 

ар га нізм уклю чае пра цэ сы пры ста са-

ван ня і кам пен са цыі, і яго ра бо та пе-

ра бу доў ва ец ца, мя ня ец ца струк ту ра 

сэр ца. У лю бым вы пад ку пра сцей пра-

ду хі ліць хва ро бу, чым яе ля чыць.

— Якія яшчэ ме ры пра фі лак ты кі 

мож на па ра іць?

— Са чыць за сва ім ціс кам. На ват 

ка лі вы цал кам зда ро вы, раз на год 

трэ ба па каз вац ца ўра чу, зда ваць 

агуль на клі ніч ныя ана лі зы, каб не ўпус-

ціць час і не ля чыць пас ля на ступ ствы 

свай го за хвор ван ня.

А вы ве да лі?А вы ве да лі?

СПРА ВЫ САР ДЭЧ НЫЯ
Што та кое «ці хі» ін фаркт, 

і ка му ён па гра жае
Нам зда ец ца, што пры кме ты ін фарк ту на столь кі яў ныя, што іх не-

маг чы ма не за ўва жыць. Кла січ нае апі сан не ста ну пры гэ тай сар дэч-

на-са су дзіс тай ка та стро фе ўклю чае ціск за гру дзі най, які пе ра рас тае 

ў моц ны боль, і па чуц цё стра ху. Але так бы вае не заў сё ды.

Ін фаркт мі я кар да зда ра ец ца, ка лі кро ва ток да сар дэч най мыш цы 

рэз ка ска ра ча ец ца ў вы ні ку за ку пор кі ка ра нар най ар тэ рыі тром бам. 

Але ў не ка то рых вы пад ках лю дзі не ад чу ва юць бо лю, ня гле дзя чы на 

тое, што ад бы ва ец ца ў іх ар га ніз ме, та му не звяр та юц ца па да па мо гу 

і губ ля юць каш тоў ны час. Як рас па знаць «ці хі» ін фаркт, ці мож на яго 

не за ўва жыць уво гу ле і якія не бяс пе кі ён то іць, рас ка за ла за гад чык 

ад дзя лен ня Фрун зен ска га ра ён на га кар дыя ла гіч на га цэнт ра (на ба зе 

31-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска) На тал ля КАР ПУК.

З ап тэк ада зва ны 
не ка то рыя ле кі ад яз вы страў ні каШКОД НЫЯ ТАБ ЛЕТ КІ

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

Ува га!Ува га!


