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Уні каль ныя ме та ды
— Ня ма та кіх кі рун каў ля чэн ня ў 

аф таль ма ло гіі, якія не ажыц цяў ля-

юц ца ў Бе ла ру сі, — ка жа Тац ця на 

Ім ша нец кая.

Што год у нас ро біц ца амаль 

50 ты сяч мік ра хі рур гіч ных аф таль-

 ма ла гіч ных апе ра цый і больш за 

2,5 ты ся чы вы со ка тэх на ла гіч ных 

умя шан няў. У тым лі ку ў Рэс пуб-

лі кан скім аф таль ма ла гіч ным цэнт-

ры вы кон ва ец ца больш за сем 

ты сяч мік ра хі рур гіч ных апе ра цый 

і амаль паў ты ся чы — вы со ка тэх-

на ла гіч ных. Акра мя та го, што год 

у Бе ла ру сі вы кон ва ец ца 50 ты сяч 

ла зер ных умя шан няў на ор га нах 

зро ку, ка ля 18 ты сяч з іх, па вод-

ле слоў за гад чы ка ад дзя лен ня 

ла зер най мік ра хі рур гіі Рэс пуб-

лі кан ска га аф таль ма ла гіч на га 

цэнт ра Іга ра ЗА БА РОЎ СКА ГА, —

у яго ад дзя лен ні, дзе пра цуе 

10 дак та роў. У асноў ным гэ та апе-

ра цыі пры ка та рак це, глаў ко ме і раз-

ры ве сят чат кі. Да рэ чы, ла зер ным 

аф таль ма ла гіч ным аб ста ля ван нем 

асна шча ны ўсе аб лас ныя клі ні кі.

У гэ ты пе ра лік не ўклю ча ны 

апе ра цыі па ла зер най ка рэк цыі 

зро ку. Што год ка ля трох-чатырох 

ты сяч па цы ен таў вы праў ля юць 

та кім чы нам блі за ру касць у пры-

ват ных ме ды цын скіх цэнт рах, ка-

ля адной ты ся чы — у дзяр жаў ных 

клі ні ках.

— Мы за ся ро джа ны на больш 

скла да ных за хвор ван нях. У нас 

рэс пуб лі кан скі ўзро вень ака зан ня 

да па мо гі і ўні каль нае аб ста ля ван-

не, якое да зва ляе ра біць апе ра цыі 

пры ана ма лі ях рэ фрак цыі. Мы спе-

цы я лі зу ем ся на ла зер най ка рэк-

цыі з пе ра сад кай ра га ві цы пас ля 

апё каў і траў маў. Ла зер ную ка рэк-

цыю вы ка рыс тоў ва ем і пры ля чэн-

ні ке ра та ко ну са (дэ ге не ра тыў нае 

за хвор ван не ва чэй, пры якім ра-

га ві ца стан ча ец ца і пры мае ка ніч-

ную фор му за мест сфе рыч най — 

«Зв.»), — ка жа да цэнт ка фед-

ры аф таль ма ло гіі Бе ла рус кай 

ме ды цын скай ака дэ міі пас ля-

дып лом най аду ка цыі, урач-аф-

таль мо лаг вы шэй шай ка тэ го рыі, 

кан ды дат ме ды цын скіх на вук 

Дзміт рый АБЕЛЬ СКІ.

Асво і лі ў клі ні цы і яшчэ адзін 

уні каль ны ме тад — су пер се лек-

тыў ную ін тра ар тэ ры яль ную хі мі я-

тэ ра пію для ля чэн ня ра ку — рэ ці-

наб лас то мы. Яе вы ка рыс тоў ва юць 

па куль уся го ў не каль кіх клі ні ках 

Еў ро пы — у Гер ма ніі, Швей ца рыі і 

Фран цыі. Бе ла русь ста ла чац вёр-

тай кра і най, дзе асво і лі гэ ты ме-

тад. Ён пра ду гледж вае ўвя дзен не 

хі мі яп рэ па ра ту ў воч ную ар тэ рыю. 

У Бе ла ру сі та кім чы нам ужо вы ле-

чы лі 15 дзя цей.

Па цы ен ты з Ра сіі, 
Укра і ны і... 
Бліз ка га Ус хо ду

Ме на ві та па ўні каль ныя апе ра-

цыі едуць у Бе ла русь і за меж ні кі. 

Гэ та і ла зер ная мік ра хі рур гія, і пе-

ра сад ка ра га ві цы, і ля чэн не глаў-

ко мы. Ка ля 100 ты сяч до ла раў за-

пла ці лі за меж ныя гра ма дзя не за 

ме ды цын скія аф таль ма ла гіч ныя 

па слу гі ле тась. Пры яз джа юць у 

асноў ным з Ра сіі, Укра і ны і кра ін 

Бліж ня га Ус хо ду — Лі віі, Сі рыі, 

Су да на, Іра ка. Па ла зер ную ка-

рэк цыю звяр та юц ца гра ма дзя не 

Гер ма ніі і Вя лі ка бры та ніі.

— Не ка то рыя па цы ен ты не ад-

на ра зо ва і ча сам ня ўда ла апе ры-

ра ва лі ся ў роз ных кра і нах — Ра сіі, 

Лі віі, Ту ні се, — і яны псі ха ла гіч на 

на стро е ны за ха ваць тое, што ёсць. 

Прын цып на шай ра бо ты — ні ко-

му не ад маў ляць, — пры зна ец ца 

Дзміт рый Абель скі.

Пе ра сад ка ра га ві цы абы хо дзіц-

ца за меж ні ку ў су му ад дзвюх ты-

сяч руб лёў, з вы ка ры стан нем фем-

та се кунд на га ла зе ра — ка ля 4900 

руб лёў, ла зер ная ка рэк цыя — ка ля 

1600—2200 руб лёў. Да рэ чы, ла-

зер ная ка рэк цыя для бе ла ру саў не 

на шмат тан ней шая — ад 1500 да 

1800 руб лёў.

— У Маск ве ла зер ная ка рэк цыя 

зро ку каш туе 1,5 ты ся чы до ла раў 

на ад но во ка. За гэ тыя гро шы ў 

Бе ла ру сі мож на зра біць апе ра цыю 

на два во кі, і яшчэ за ста нуц ца гро-

шы на пра езд, — ка жуць спе цы я -

ліс ты.

Але за меж ні каў 

пры цяг вае не толь-

кі кошт ме ды цын скіх 

па слуг, але і іх якасць, 

якая ад па вя дае су-

свет ным стан дар там.

Ля чэн не ка та рак-

ты, а гэ та апе ра цыя 

па за ме не па мут не ла-

га хрус та лі ка, каш туе 

ка ля 800 бе ла рус кіх 

руб лёў (без улі ку ца-

ны хрус та лі ка). Кошт 

хрус та лі ка мо жа да-

хо дзіць да 1,5 ты ся чы 

до ла раў. Але для бе ла ру саў пе-

ра важ ная боль шасць апе ра цый, 

у тым лі ку ля чэн не ка та рак ты, — 

бяс плат ныя. Пры гэ тым пра па ну-

юць або бяс плат ны хрус та лік бе-

ла рус кай вы твор час ці, або плат ны 

ім парт ны. У 30 % вы пад каў па цы-

ен ты вы бі ра юць бе ла рус кі.

— У нас кож ны, у ка го ёсць 

па ка зан ні да апе ра цыі, мо жа раз-

ліч ваць на бяс плат нае ля чэн не 

са мы мі су час ны мі ме та да мі. Гэ та 

бяс шоў ная хі рур гія — апе ра цыя 

доў жыц ца ка ля 10 хві лін, ка лі вы-

па дак ня ўсклад не ны, — ад зна чае 

Дзміт рый Абель скі.

Уз рост — 
не пе ра шко да 
ля чэн ню ка та рак ты

Што год у Бе ла ру сі ро біц ца ка-

ля 25 ты сяч апе ра цый з пры чы ны 

ка та рак ты. Гэ та ма са вая хва ро ба 

па жы лых лю дзей. І сён ня су час ныя 

тэх на ло гіі да зва ля юць апе ры ра ваць 

у лю бым уз рос це: па цы ен ты звяр та-

юц ца ў 90—95 га доў і на ват у 100.

— Наш хі рург апе ры ра ваў 

77-га до вую па цы ент ку, па ста віў 

са мы прос ты хрус та лік. А праз 

15 га доў яна прый шла і па пра сі ла 

за мя ніць хрус та лік на больш су час-

ны, — пры во дзіць прык лад урач.

Пры гэ тым чэр гаў для бе ла рус-

кіх па цы ен таў ня ма.

— Ка лі па та ло гія па тра буе не-

ад клад на га ўмя шан ня — пацыент 

звяртаецца з ад слой кай сят чат кі, 

пер фа ра цыяй ра га ві цы, — то чар-

гі не іс нуе, да па мо га аказ ва ец ца 

ад ра зу, — ка жа Тац ця на Ім ша нец-

кая. — З пла на вы мі апе ра цы я мі 

на кшталт той жа глаў ко мы да во-

дзіц ца кры ху па ча каць.

Пры глаў ко ме — 
5-хві лін ная апе ра цыя

Глаў ко ма, да рэ чы, яшчэ ад но 

рас паў сю джа нае за хвор ван не. На 

дыс пан сер ным улі ку ў Бе ла ру сі з 

ім ста іць больш за 90 ты сяч па-

цы ен таў, трэць з іх — у ста лі цы. 

Пры гэ тай хва ро бе па вы ша ны 

ўнут ры воч ны ціск, што вя дзе да 

па сту по ва га зні жэн ня васт ры ні 

зро ку і атра фіі зро ка ва га нер ва, 

што ў рэш це рэшт за кан чва ец ца 

сле па той. Вель мі важ на вы явіць 

гэ та за хвор ван не на ран нім эта-

пе, бо зрок уда ец ца за ха ваць на 

той ста дыі, з якой па цы ент звяр-

нуў ся да ўра ча, — па леп шыць яго, 

на жаль, не маг чы ма. У Бе ла ру сі з 

тэр мі на льнай ста ды яй глаў ко мы, 

ка лі ў па цы ен та ўжо ад сут ні чае 

пе ры фе рыч ны зрок, вы яў ля ец ца 

0,4 % хво рых. У ас тат ніх вы пад ках 

ды яг нас та ваць хва ро бу ўда ец ца 

свое ча со ва.

Ка вар ства глаў ко мы ў тым, што 

на па чат ко вых ста ды ях яна не мае 

асаб лі вых сімп то маў — у ад роз-

нен не ад ка та рак ты, ка лі па цы ент 

ба чыць за сло ну пе рад ва чы ма, ці 

ад сла ен ня сят чат кі, ка лі пе рад ва-

ча мі з'яў ля юц ца «ма лан кі».

— Пры глаў ко ме доў гі час цэнт-

раль ны зрок за хоў ва ец ца, а вось 

пе ры фе рыч ны па сту по ва тра ціц-

ца. І лю дзі гэ та рэд ка за ўва жа-

юць са мі, — тлу ма чыць Дзміт рый 

Абель скі.

Та му ўсе па лі клі ні кі асна шча ны 

не аб ход ным аб ста ля ван нем для 

кант ро лю ўнут ры воч на га ціс ку і 

пад час дыс пан се ры за цыі пра во-

дзіц ца скры нінг. Пры па да зрэн ні 

на глаў ко му па цы ен та на кі роў ва-

юць на больш глы бо кае аб сле да-

ван не. Ля чэн не па чы на ец ца з кро-

пель. Але ёсць і ме та ды ла зер най 

хі рур гіі. Апе ра цыя зай мае 5—10 

хві лін, па цы ен ту ня ма не аб ход-

нас ці зна хо дзіц ца ў ста цы я на ры. 

І ён па збаў ля ец ца ад не аб ход нас-

ці вы ка рыс тоў ваць кроп лі ка лі не 

цал кам, то част ко ва.

З траў ма мі — 
у ка бі нет 
не ад клад най да па мо гі

Адзі ны ў ста лі цы ка бі нет круг-

ла су тач най не ад клад най да па мо гі 

так са ма зна хо дзіц ца ў Рэс пуб лі-

кан скім аф таль ма ла гіч ным цэнт-

ры. Што су ткі сю ды звяр та ец ца да 

150 ча ла век — як са ма стой на, так 

і па на кі ра ван ні па лі клі нік. Пе ра-

важ на — з вост ры мі ста на мі. Тут 

пра вод зяць ды яг нос ты ку і аказ ва-

юць не ад клад ную да па мо гу, на-

прык лад вы да ля юць ін ша род нае 

це ла.

— Вя лі кі на плыў па цы ен таў у 

нас, як пра ві ла, у па чат ку тыд ня, 

ка лі лю дзі вяр та юц ца з да чы. Тры 

дні ці ты дзень цяр пе лі, а ка лі цяр-

пець ста ла не маг чы ма, звяр та юц-

ца да нас, — рас каз вае Ула дзі-

мір РУ БІС, за гад чык ад дзя лен ня 

мік ра хі рур гіі во ка № 2. — Сён ня 

дач ні кі ма юць доб рае асна шчэн-

не — пі лы, бал гар кі. Зды ма юць з 

іх ахо ву, бо так зруч ней пра ца ваць, 

і траў мі ру юц ца. Да стаў ля юць да 

нас лю дзей і з вы твор чы мі траў-

ма мі, але апош нім часам іх ста ла 

іс тот на менш.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Каб за ха ваць зрок
За ха ваць зрок да па ма га юць эле мен тар ныя пра ві лы зда ро ва га 

ла ду жыц ця і гі гі е ны пра цы. Боль шасць па цы ен таў аф таль мо ла-

гаў — лю дзі з вя лі кай зро ка вай на груз кай. Та му вар та пра віль на 

ар га ні за ваць сваё ра бо чае мес ца. Кам п'ю тар ны ма ні тор па ві нен 

ста яць стро га на су праць ва чэй, каб не да во дзі ла ся пад ні маць 

ці апус каць га ла ву. Се дзя чы за ма ні то рам, мы за бы ва ем час та 

мір гаць, слі зіс тая во ка пе ра сы хае. Та му рэ ка мен ду ец ца вы ка-

рыс тоў ваць кроп лі — за мя няль ні кі сля зы. Важ на пад трым лі ваць 

і вод ны ба ланс. Пра віль нае хар ча ван не так са ма да па мо жа за-

ха ваць зрок. Морк ва і чар ні цы, а так са ма бія ла гіч на ак тыў ныя 

да баў кі з імі да па мо гуць ва чам спраў ляц ца з на груз кай.

Пра фе сар Тац ця на ІМ ША НЕЦ КАЯ.

Дзміт рый АБЕЛЬ СКІ ро біць зды мак воч на га дна.

Бяс печ ныя, хут кія Бяс печ ныя, хут кія 
і эфек тыў ныяі эфек тыў ныя

За гад чык ад дзя лен ня Ігар ЗА БА РОЎ СКІ.


