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Рас ці вя лі кая, Алі са!

Апе ра цыя на сэр цы 
930-гра мо вай ма лой доў жы ла ся 

паў та ры га дзі ны
Уні каль ную апе ра цыю пра вя лі бе ла рус-

кія дзі ця чыя кар дыя хі рур гі Дзі ця ча га хі-

рур гіч на га цэнт ра, пра што па ве да мі ла 

прэс-служ ба Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя.

У РНПЦ «Ма ці і дзі ця» на ра дзі ла ся ма лень-

кая Алі са. На мо мант на ра джэн ня дзяў чын ка 

ва жы ла ўся го 930 гра маў. У вы хад ныя бы ло 

пры ня та ра шэн не аб пе ра вод зе яе ў Дзі ця чы 

хі рур гіч ны цэнтр для пра вя дзен ня апе ра цыі.

Як рас ка заў урач-кар дыя хі рург, за гад чык 

ад дзе ла дзі ця чай кар дыя хі рур гіі і ДХЦ Юрый 

Лін нік, у дзяў чын кі быў ды яг нас та ва ны пры ро-

джа ны па рок сэр ца. Без умоў на, гэ та да стат-

ко ва рас паў сю джа ная па та ло гія пры та кой 

кры тыч най ма се це ла. Ад нак ура чы вы яві лі ў 

ма лой па да зрэн не на фар мі ра ван не ка арк та-

цыі (зву жэн ня) аор ты. У вы ні ку бы ло пры ня та 

ра шэн не аб пра вя дзен ні тэр мі но ва га хі рур гіч-

на га ўмя шан ня.

Апе ра цыя вы кон ва ла ся праз не вя лі кі раз-

рэз на спі не, без штуч на га кро ва зва ро ту і доў-

жы ла ся паў та ры га дзі ны.

На тал ля Міць коў ская 
ўзна ча лі ла РНПЦ 

«Кар дыя ло гія»
Ды рэк та рам РНПЦ «Кар дыя ло гія» ста ла 

стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бела рус кае та ва рыст ва кар дыё-

ла гаў і тэ ра пеў таў», док тар ме ды цын скіх на-

вук, пра фе сар На тал ля Міць коў ская.

Да свай го пры зна чэн ня на па са ду На тал ля 

Паў лаў на ўзна чаль ва ла ка фед ру кар дыя ло гіі і 

ўнут ра ных хва роб Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме-

ды цын ска га ўні вер сі тэ та. Яе на ву ко выя пра цы як 

фун да мен таль на га, так і пры клад но га ха рак та ру 

пры све ча ны вы ву чэн ню пры чын і ме ха ніз маў раз-

віц ця вост рай і хра ніч най ка ра нар най па та ло гіі, 

рас пра цоў цы ме та даў ацэн кі і ка рэк цыі кар дыя-

вас ку ляр най ры зы кі ў асоб з ка мар бід най па та-

ло гі яй, у па цы ен таў пас ля транс план та цыі пе ча ні, 

ны рак, лёг кіх, рас пра цоў цы і ўка ра нен ню тэх на ло-

гіі ве ры фі ка цыі і ап ты мі за цыі ля чэн ня спа лу чэн ня 

хра ніч на га і вост ра га па ра жэн ня ка ра нар на га і 

цэ рэб раль на га са су дзіс тых ба сей наў, аб грун та-

ван ню і ап ты мі за цыі пры мя нен ня ін тэр вен цый най 

і эк стра кар па раль най тэх на ло гій.

Стаж ра бо ты па спе цы яль нас ці — 37 га доў, 

у Бела рус кім дзяр жаў ным ме ды цын скім уні вер-

сі тэ це — 27 га доў, на па са дзе за гад чы ка 3-й ка-

фед ры ўнут ра ных хва роб — 7 га доў, ка фед ры 

кар дыя ло гіі і ўнут ра ных хва роб — 5 га доў.

На тал ля Міць коў ская скон чы ла Мін скі дзяр жаў-

ны ме ды цын скі ін сты тут у 1983 го дзе. У 1992-м 

аба ра ні ла ды сер та цыю на са іс кан не ву чо най 

сту пе ні кан ды да та ме ды цын скіх на вук, у 2004-м 

аба ра ні ла док тар скую ды сер та цыю і ёй бы ла пры-

су джа на ву чо ная сту пень, у 2007-м пры свое на 

ву чо нае зван не пра фе са ра.

Яна ўрач вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі 

па тэ ра піі, вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі 

па кар дыя ло гіі, ва ло дае ме та да мі ака зан ня не ад-

клад най да па мо гі па цы ен там кар дыя ла гіч на га і 

тэ ра пеў тыч на га про фі лю, не ін ва зіў най функ цы я-

наль най ды яг нос ты кі ў кар дыя ло гіі, ме та да ло гі яй 

эк стра кар па раль най дэ так сі ка цыі ар га ніз ма.

Што год, у па чат ку на ву чаль на га го да, са ні тар на-эпі дэ мія-

ла гіч ная служ ба пра во дзіць ма ні то рынг вы ка нан ня са ні-

тар на-эпі дэ мі я ла гіч ных па тра ба ван няў пры ар га ні за цыі 

хар ча ван ня школь ні каў. Пад вод зя чы па пя рэд нія вы ні кі 

ра бо ты служ бы, вар та ад зна чыць, што сё ле та ўжо пра ве-

ра на трэць уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі кра і ны. 

Га вор ка ідзе пра школь ныя аб' ек ты хар ча ван ня — ка фэ 

і ста ло выя. На жаль, у 27 % з іх коль кас ці вы яў ле ны па-

ру шэн ні, па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя.

Ся род асноў ных праб лем, за фік са ва ных спе цы я ліс та мі са-

ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч най служ бы, па ру шэн ні ў тэх на ло гіі пры-

га та ван ня страў, па ру шэн ні па тра ба ван няў па вы ка нан ні тэм-

пе ра ту ры па да чы страў, а так са ма тое, што не функ цы я ну юць 

Са ве ты па хар ча ван ні; бра ке раж ныя ка мі сіі пра цу юць фар-

маль на; не ажыц цяў ля ец ца кант роль за вы ка нан нем аса біс тай 

гі гі е ны на ву чэн ца мі; па ру ша ец ца рэ жым прыбор кі па мяш кан няў 

аб' ек таў хар ча ван ня.

Па ўсіх па ру шэн нях са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ная служ ба пры-

ня ла ме ры ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам.

Ад зна чым, што сё ле та ма ні то рынг бу дзе пра цяг ну ты да кан ца 

ве рас ня, а на гляд ныя ме ра пры ем ствы за ар га ні за цы яй хар ча-

ван ня бу дуць ажыц цяў ляц ца на пра ця гу ўся го на ву чаль на га 

го да.

Рэз кае зні жэн не энер ге тыч най 

каш тоў нас ці ра цы ё ну — пер шая і 

най больш час тая па мыл ка тых, хто 

са браў ся па зба віц ца ад за ліш няй 

ва гі. Вы ні кам хут чэй бу дзе не стра-

та кі ла гра маў, а іх па ве лі чэн не.

Мно гія су ты ка лі ся і з та кой 

праб ле май: у ра цы ё не ня ма тлус-

та га, муч но га, сма жа на га, га зі-

роў кі і ін шых шкод ных пра дук таў, 

а ва га ста іць на мес цы! Час та на 

гэ тым эта пе сы хо дзіць і жа дан не 

па ху дзець, бо ад сут ні чае вы нік.

— Та кі ча ла век ужы вае са да ві-

ну ўве ча ры, а з ра ні цы есць шмат 

са лод ка га («бо ра ні цай мож на»), 

ці на ад ва рот, у яго ня ма сня дан ку 

(«бо мне не хо чац ца»), а на абед 

толь кі ку ры ная кат лет ка і адзін па-

мі дор, вя чэ ра ад сут ні чае («бо пас-

ля 18.00 ес ці нель га»). Ёсць і яшчэ 

ад на край насць: лю дзі не толь кі 

ад маў ля юць са бе ў сня дан ку, але 

і не абе да юць, і не вя чэ ра юць. 

Але... На зме ну паў на вар тас на му 

хар ча ван ню пры хо дзяць не злі-

чо ныя пе ра ку сы, бяс шкод ныя на 

пер шы по гляд. На са май спра ве, 

ка лі пад лі чыць «з'е дзе ныя» пад час 

пе ра ку саў ка ло рыі, то яны пры раў-

ноў ва юц ца да паў на вар тас на га 

абе ду ці вя чэ ры. А ад сут насць вя-

чэ ры мо жа пры вес ці да па ру шэн ня 

аб ме ну рэ чы ваў, — па пя рэдж вае 

Юрый Гу зік.

Пры гэ тым трэ ба па мя таць, што 

ча ла ве чы ар га нізм адап ту ец ца да 

лю бых змен. У пры ват нас ці, ка лі не-

да ядаць сіс тэ ма тыч на, як гэ та ро-

бяць мно гія, хто ся дзяць на дыетах, 

ва га бу дзе сы хо дзіць. Але як толькі 

на зме ну дэ фі цы ту ка ло рый прыйдзе 

іх звы чай ная коль касць або лі шак, 

ва га вер нец ца на зад.

— Каб па ху дзець, су ад но сі ны 

асноў ных нут ры ен таў (па жыў ных 

рэ чы ваў) па він ны быць на ступ ныя: 

50/30/20 (вуг ля во ды / бял ко выя 

злу чэн ні / тлу шчы). Ка лі з'я віц-

ца дэ фі цыт лю бо га з іх, ар га нізм 

пач не за па сац ца тлу шчам. Для яго 

важ ныя ўсе па жыў ныя эле мен ты, 

і ад маў ляц ца ад іх нель га, — на-

гад вае ўрач.

Мно гія пад час па ху дзен ня імк-

нуц ца з да па мо гай со каў і са да-

ві ны раз на ста іць свой ра цы ён. 

Іс ну юць на ват ад мыс ло выя фрук-

то выя дые ты. Але ці ка рыс ная та-

кая коль касць со ку і фрук таў і ці 

ўпіс ва ец ца гэ та ў рам кі ды е ты?

— Са да ві на ўтрым лі вае фрук-

тозу. Ар га нізм пе ра тва рае яе ў цу-

кар і ад кла дае пра за пас. Не ка то рую 

не бяс пе ку ўяў ля юць фрук ты, якія 

ма юць вы со кі глі ке міч ны ін дэкс. На-

прык лад, ві на град і ба на ны. Не вар та 

зло ўжы ваць і гру ша мі з пер сі ка мі. 

Сцвяр джэн не, быц цам бы са да ві ну 

мож на ес ці ў лю бой коль кас ці, не ад-

па вя дае рэ аль нас ці! Гэ та да ты чыц ца 

і фрук то вых со каў, у якіх змя шча ец-

ца цу кар. Зда во ліць го лад або сма гу 

со ка мі цяж ка ва та, а вось пад няць 

узро вень цук ру ў кры ві і атры маць 

да дат ко выя ка ло рыі — гэ та прос-

та, — тлу ма чыць су раз моў нік.

Усім, хто мае на мер па зба віц ца 

ад тлу шчу, не аб ход на ўвес ці ў ра-

цы ён клят чат ку. Гэ та аба вяз ко вая 

ўмо ва для прад стаў ні коў абод вух 

па лоў. Рас лін ныя ва лок ны спры-

я юць па ска рэн ню аб мен ных пра-

цэ саў, дзя ку ю чы ім па вы ша ец ца 

пе рыс таль ты ка кі шэч ні ка. Пры гэ-

тым яны ва ло да юць ніз кай энер-

ге тыч най каш тоў нас цю. Асноў ны-

мі кры ні ца мі рас лін ных ва лок наў 

з'яў ля юц ца га род ні на (пе ра важ на 

ва лак ніс тыя, са да ві на, а так са ма 

вот руб'е).

Акра мя «пра віль най» ежы ў 

«пра віль ны» час, пры па ху дзен ні 

важ ная ва да.

— Для та го каб па ху дзець, ар-

га ніз му не аб ход на шмат вад ка сці. 

Мно гія па мы ля юц ца, ду ма ю чы, што 

аб ме жа ваў шы коль касць ва ды, яны 

хут чэй скі нуць ва гу. На жаль, гэ та 

са ма пад ман: арганізм страціць 

ваду, але не ліш ні тлушч, — ад-

зна чае ўрач. — У дзень трэ ба вы-

пі ваць ка ля двух літ раў ва ды. Яна 

спры яе па ляп шэн ню ме та ба ліч ных 

пра цэ саў ар га ніз ма. Па ска ра ец ца 

аб мен рэ чы ваў, тлу шчы хут чэй 

рас шчап ля юц ца і вы вод зяц ца з 

ар га ніз ма. Рэ гу ляр нае ўжы ван не 

7-8 шкля нак ва ды ў дзень знач на 

зні жае апе тыт.

Важ на і цал кам ад мо віц ца ад 

лю бо га ал ка го лю. Спірт ныя на-

поі ўтрым лі ва юць шмат ка ло рый і 

га лоў нае — па ляп ша юць апе тыт. 

Ра цы ён, які вы «раз на ста і лі» на ват 

ба ка лам ві на, пры вя дзе да да дат-

ко ва га на бо ру ва гі. Не спя шай це ся 

пад час яды і не бя ры це пад ува гу 

ін шыя спра вы. Ня спеш ная тра пе-

за спры яе най леп ша му за сва ен ню 

ежы і най хут чэй ша му на сы чэн ню, 

што не ма ла важ на пры па ху дзен ні.

Па збя гай це стрэ са вых сі ту а-

цый. Эма цы я наль нае на пру жан не 

«ма ты вуе» мно гіх на ліш нія пе ра-

ку сы.

Ну і яшчэ ад на важ ная рэч — 

кож на му з нас не аб ход ная па сіль-

ная фі зіч ная на груз ка. Гэ та мо гуць 

быць за ня ткі фіз куль ту рай або 

прос та ха да пеш шу. Рух не толь-

кі да па мо жа па зба віц ца ад кі ла-

гра маў, але і па леп шыць знеш ні 

вы гляд. Пра гул кі і за ня ткі спор там 

так са ма спры я юць зні жэн ню эма-

цы я наль най на груз кі. І не за бы вай-

це, што ва ўсіх гэ тых па чы нан нях 

па він на пры сут ні чаць ра зум ная 

ўме ра насць і зда ро вы сэнс.

У гэ тыя дні транс план та ло гія 

на шай кра і ны ад зна чае важ ную 

да ту — 50 га доў з дня пер шай 

транс план та цыі ныр кі. У Бе ла-

русі пер шая пе ра сад ка гэ та га ор-

га на бы ла вы ка на на 11 ве рас ня 

1970 го да ака дэ мі кам М. Я. Саў-

чан кам на ба зе клі ні кі ўра ло гіі 

МДМІ ў 4-й баль ні цы Мін ска.

Па дзея ста ла важ ным штурш ком 

да раз віц ця ме ды цы ны на шай кра і ны, 

па коль кі ў ін шых рэс пуб лі ках СССР 

і на ват у све це транс план та цыі ныр-

кі па ча лі вы кон ваць не каль кі паз-

ней. Ва Укра і не пер шую па спя хо вую 

транс план та цыю ў клі ніч ных умо вах 

ажыц ця ві лі ў Кі е ве ў 1972 го дзе, а ў 

Окс фар дзе (Вя лі ка бры та нія) пра фе-

сар Пі тэр Мо ры сан пе ра са дзіў ныр ку 

ў 1974 го дзе.

У 2006 го дзе ў Бе ла ру сі вы кон ва-

ла ся ўся го толь кі восем апе ра цый па 

пе ра са дцы ныр кі. А з 2011 го да толь кі 

ў Мін скім НПЦ хі рур гіі,транс план та ло гіі 

і ге ма та ло гіі бы ло пра ве дзе на больш 

за 1620 пе ра са дак.

Сён ня пе ра сад ка ны рак з'яў ля ец-

ца най больш рас паў сю джа ным ві дам 

транс план та цыі. Бе ла русь за 15 га доў 

змаг ла ўвай сці ў топ-20 най больш раз-

ві тых транс план та цый ных кра ін свету. 

Толь кі ле тась зроб ле на 528 роз ных 

транс план та цый. Бе ла рус кія транс-

план то ла гі асво і лі ўсе апе ра цыі, якія 

іс ну юць у све це, і зра бі лі так, што лю-

дзі, у якіх яны ву чы лі ся, ця пер на кі-

роў ва юць сва іх вуч няў у Бе ла русь на 

на ву чан не.

Ця пер па ўзроў ні раз віц ця до нар-

ства і транс план та цыі на ша кра і на зай-

мае 9-е мес ца ў све це. Пры гэ тым мы 

не толь кі зна хо дзім ся на пе ра да вых 

па зі цы ях на пра ця гу пэў на га пе ры я ду 

ча су, але і бу ду ем пла ны на бу ду чы ню, 

уз вод зяц ца но выя цэнт ры, аб ста лёў-

ва юц ца са мым су час ным аб ста ля ван-

нем, а ўра чы пра цяг ва юць зма гац ца 

за кож на га па цы ен та.

Спо саб жыц цяСпо саб жыц ця

ЧА МУ ВА ГА НЕ ЗНІ ЖА ЕЦ ЦА?
Урач пра рас паў сю джа ныя па мыл кі пры па ху дзен ні

Рас паў сю джа най па мыл кай тых, хто ху дзее, з'яў ля ец ца вы ка ры-

стан не скла да ных і цяж кіх ды ет. На са май спра ве ка рэк та ваць 

ва гу лепш з да па мо гай ад па вед на га рэ жы му хар ча ван ня, які ў 

да лей шым здоль ны пе рай сці ў спо саб жыц ця. Пра па мыл кі тых, 

хто ма рыць па зба віц ца ад па ры-трой кі ці на ват па ры дзя сят каў кі-

ла гра маў, асаб лі вас ці ды ет і важ насць пра віль на га ра цы ё ну пры 

па ху дзен ні нам рас ка заў урач-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 Юрый ГУ ЗІК.

Ма ні то рынг пра цяг ва ец цаМа ні то рынг пра цяг ва ец ца

НЕ ТАЯ ТЭХ НА ЛО ГІЯ ПРЫ ГА ТА ВАН НЯ 
І ТЭМ ПЕ РА ТУ РА ПА ДА ЧЫ

Амаль трэць школь ных ка фэ і ста ло вых па ру ша юць са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя па тра ба ван ні

Прак ты цы транс план та цыі ныр кі 
ў Бе ла ру сі — паў ста год дзя!

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 311-17-36.
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