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Пры чы ны, 
якія мож на 
ска рэк та ваць

— У Ра сіі пра во дзі ла ся да-

сле да ван не — скры нінг прай шлі 

асо бы з ліш няй ва гой. У 10 % з іх 

упер шы ню быў вы яў ле ны дыя бет. 

Яшчэ ў 30 % ме лі ся па ру шэн ні вуг-

ля вод на га аб ме ну, або пе рад дыя-

бет, — ка жа га лоў ны па за штат-

ны эн да кры но лаг Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, да цэнт ка фед ры 

эн да кры на ло гіі Бе ла рус кай ака-

дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі 

Вік тар ВА ЛУ Е ВІЧ.

За апош нія 20 га доў коль касць 

па цы ен таў з цук ро вым дыя бе там 

вы рас ла ў тры ра зы. Кра і на мі-лі-

да ра мі па коль кас ці хво рых у све це 

лі чац ца ЗША, Кі тай і Ін дыя. Ме на ві-

та па ве лі чэн не коль кас ці лю дзей з 

ліш няй ва гой і атлус цен нем, а так-

са ма ма ла ру хо мы спо саб жыц ця і 

ня пра віль нае хар ча ван не спе цы я-

ліс ты на зы ва юць пры чы на мі па ве-

лі чэн ня дыя бе ту 2-га ты пу. Спад-

чын насць так са ма важ ная, але, 

ска рэк та ваў шы свае па во дзі ны і 

спо саб жыц ця, за хвор ван ня ў па-

ло ве вы пад каў мож на па збег нуць.

— Акра мя спад чын нас ці і ўзрос-

ту, на якія мы паў плы ваць не мо-

жам, ёсць яшчэ та кія фак та ры ры-

зы кі, як ін дэкс ма сы це ла, коль-

касць ага род ні ны і фрук таў, якія вы 

ўжы ва еце што дня, фі зіч ная ак тыў-

насць. Ад мет на, што лю дзі не адэ-

кват на ацэнь ва юць свой спо саб 

жыц ця: мно гім з нас зда ец ца, што 

мы ўжы ва ем да стат ко ва ага род ні-

ны і шмат ру ха ем ся, — ад зна чае 

га лоў ны ўрач Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра ме ды цын скай рэ абі лі-

та цыі і баль не а ля чэн ня На тал-

ля КАР ЛО ВІЧ. — Ар тэ рыя льная 

гі пер тэн зія, па ру шэн ні вуг ля вод-

на га аб ме ну ў анам не зе так са ма 

па вы ша юць ры зы ку ўзнік-

нен ня цук ро ва га дыя бе-

ту 2-га ты пу.

Ка лі ры зы кі вы со кія, 

рэ ка мен ду ец ца вы зна-

чаць уз ро вень глю-

ко зы ў кры ві раз на 

год. Акра мя та го, 

усім да рос лым пас-

ля 40 га доў та кі ана-

ліз вар та ра біць раз 

на два га ды, пры атлус цен-

ні — ра ней і час цей.

Ся рэд няя 
пра цяг ласць жыц ця 
хво рых рас це

Сён ня на дыс пан сер ным улі ку ў 

ме ды каў зна хо дзіц ца 335 898 па-

цы ен таў. З іх больш за 17 ты сяч — 

з 1-м ты пам і 315 ты сяч — з 2-м.

— У агуль най струк ту ры рас паў-

сю джа нас ці за хвор ван ня цук ро вы 

дыя бет 2-га ты пу рас це і цяпер 

складае 94 %, — ад зна чае Вік тар 

Ва лу е віч. — Уліч ва ю чы гэ ту тэн-

дэн цыю, на зі ран не за па цы ен та мі 

да пры зна чэн ня ін су лі на тэ ра піі вя-

дуць участ ко выя ўра чы-тэ ра пеў ты 

ці ўра чы агуль най прак ты кі.

У на шай кра і не па цы ен ты з цук-

ро вым дыя бе там бяс плат на атрым-

лі ва юць ін су лін і таб ле та ва ныя 

глю ко заз ні жаль ныя ле ка выя срод-

кі. Так са ма дзяр жа ва за бяс печ вае 

та кіх хво рых срод ка мі ўвя дзен ня 

ін су лі ну і са ма кант ро лю ўзроў ню 

глю ко зы ў кры ві — тэст-па лос ка-

мі і глю ко мет ра мі. Больш за 88 % 

па цы ен таў атрым лі вае ген на-ін жы-

нер ныя ін су лі ны ай чын най вы твор-

час ці. Да рэ чы, ля чэн не ін су лі нам у 

нас атрым лі вае ка ля 18 % хво рых. 

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-

роўя рэ ка мен дуе, каб гэ та ліч ба 

на блі жа ла ся да 30 %.

Ак тыў на па шы ра ец ца ў нас і ме-

тад пом па вай ін су лі на тэ ра піі. За 

мі ну лы год коль касць ін су лі на вых 

пом паў вы рас ла на 43 %. Ця пер імі 

ка рыс та ец ца 165 па цы ен таў, у тым 

лі ку ка ля 60 дзя цей.

— Гэ та не вя лі кая коль касць, але 

доб ра, што та кі ме тад ля чэн ня ак-

тыў на раз ві ва ец ца. Каб ка рыс тац ца 

пом пай, трэ ба прай сці на ву чан не. На 

ба зе на ша га цэнт ра эн да кры на ло гіі 

ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры ме ды цын-

скай рэ абі лі та цыі і баль не а ля чэн ня 

ад кры ты ка бі нет пом па вай ін су лі на-

тэ ра піі, — ка жа На тал ля Кар ло віч.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі дзей ні чае 

20 ста цы я нар ных і 208 ам бу ла тор-

ных «Школ дыя бе ту», дзе што год 

пра хо дзіць на ву чан не ка ля 42 ты-

сяч хво рых.

П а  в о д  л е 

да ных рэс-

пуб лі кан ска га 

рэ ест ра «Цук-

ро вы дыя бет», 

які вя дзец ца 

ў Бе ла ру сі з 

2007 го да, ся-

рэд няя пра цяг-

ласць жыц ця 

па цы ен таў скла дае 73,9 го-

да (73,4 го да ў 2007-м). Ля-

таль насць за апош нія 15 га доў 

змен шы ла ся ў 1,3 ра за.

Кож ны па цы ент з цук ро-

вым дыя бе там, у тым лі ку 

і з рэ гі ё наў, мо жа прай сці 

ды яг нос ты ку, удак лад ніць 

ды яг наз і на яў насць ус-

клад нен няў, а так са ма 

прай сці рэ абі лі та цыю 

ў Рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры ме ды цын скай 

рэ абі лі та цыі і баль не а ля чэн ня 

ў Мін ску.

Дыя бет у дзя цей 
ама лодж ва ец ца

На праб ле ме дыя бе ту 1-га ты пу 

ў дзя цей за ся ро дзі ла ўва гу га лоў-

ны па за штат ны дзі ця чы эн да-

кры но лаг Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Ан жа лі ка СОН ЦА ВА. 

Сён ня на ўлі ку з гэ тым за хвор ван-

нем зна хо дзіц ца 2300 дзя цей.

— Апош нія тры га ды па каз чык 

пяр віч най за хва раль нас ці ста біль-

на вы со кі і па раў наль ны са скан ды-

наў скі мі кра і на мі, дзе тра ды цый на 

коль касць гэ тых хво рых вы со кая. 

Дру гая асаб лі васць — ама ла-

джэн не вы пад каў. Рэч у тым, што 

ў дзя цей два пе ры я ды ма ні фес та-

цыі хва ро бы: пад лет ка вы ўзрост і 

5-9 га доў. Мы за да лі ся пы тан нем: 

ча му ад бы ва ец ца ран няя ма ні фес-

та цыя? Вы свет лі ла ся, што, акра мя 

ген на га склад ні ка хва ро бы, ёсць 

і фак та ры знеш ня га ася род дзя, 

якія ады гры ва юць важ ную ро лю ў 

яе ран нім раз віц ці. Гэ та ке са ра ва 

ся чэн не, ран няе штуч нае вы корм-

лі ван не, ран няе (да 4-х ме ся цаў) 

увя дзен не пры кор маў, у тым лі ку 

каш з глю тэ нам, змя нен не мік ра-

фло ры кі шэч ні ка. Як пра ві ла, та кія 

дзе ці ма юць па вы ша ную ма су це-

ла ці атлус цен не. Па вод ле шэ ра гу 

між на род ных да сле да ван няў, дзе-

ці, у якіх ма ні фес та цыя цук ро ва га 

дыя бе ту ад бы ва ец ца ва ўзрос це 

5-9 га доў, ма юць больш вы со кія 

па каз чы кі ін дэк са ма сы це ла, — 

пад крэс лі ла Ан жа лі ка Сон ца ва.

Спе цы я ліст рас ка за ла, што сён-

ня больш за 75 % дзя цей з цук ро-

вым дыя бе там 1-га ты пу ма юць 

доб рыя і зда валь ня ю чыя па каз чы кі 

глі кі ра ва на га ге маг ла бі ну. Зні жа-

ец ца і коль касць ус клад нен няў у 

14-15-га до вых дзя цей з дыя бе-

там.

— Гэ та звя за на з тым, што ў нас 

ука ра ня юц ца су час ныя тэх на ло гіі па 

ля чэн ні цук ро ва га дыя бе ту. Ёсць ра-

шэн не Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

у ад па вед нас ці з якім да 2020 го-

да ўсе дзе ці з дыя бе там 1-га ты пу 

бу дуць пе ра ве дзе ны на су час ныя 

ана ла га выя ін су лі ны, — пад крэс лі ла 

га лоў ны дзі ця чы эн да кры но лаг.

Сён ня ў Бе ла ру сі ка ля 50 % хво-

рых дзя цей атрым лі ва юць ана ла-

га выя ін су лі ны, у Мін ску гэ та ліч ба 

вы шэй шая — 70 %. У бя гу чым го-

дзе бы ло за куп ле на 50 ін су лі на вых 

пом паў з рас ход ны мі ма тэ ры я ла мі. 

Іх раз мяр ку юць ся род хво рых дзя-

цей бяс плат на. На на ступ ны год 

бу дзе за куп ле на яшчэ 250 адзі нак 

для бяс плат най раз да чы.

Што ў анам не зе?

НЕ СА ЛОД КАЕ 
ЖЫЦ ЦЁ

Па вод ле звес так Су свет най ар га ні за-

цыі ахо вы зда роўя, у све це кож ныя 

40 се кун даў здзяйс ня ец ца са ма губ-

ства. А ва ўзрос та вай гру пе ад 15 да 

29 га доў гэ та і ўво гу ле дру гая вя ду-

чая пры чы на смя рот нас ці. Ня даў на 

ў Бе ла ру сі пра вя лі да сле да ван не 

праб лем псі хіч на га зда роўя і су іцы-

даль ных па во дзін пад лет каў і мо ла-

дзі. Яно па ка за ла, што амаль кож ны 

пя ты пад ле так ва ўзрос це ад 14 да 

19 га доў мае пры кме ты дэ прэ сіў най 

сімп та ма ты кі.

Акт ад чаю: ча му яго здзяйс ня юць?
Да сле да ван не пра во дзі ла ся ле тась і сё-

ле та. Апы та лі 3600 пад лет каў і ма ла дых 

лю дзей ва ўзрос це ад 14 да 19 га доў, якія 

ву чац ца ў роз ных на ву чаль ных уста но-

вах — шко лах, лі цэ ях, ка ле джах, ВНУ (уся го 

156 на ву чаль ных уста ноў). Іх ан ке та ва лі 

спе цы яль на пад рых та ва ныя сту дэн ты і ма-

гіст ран ты Ін сты ту та біз не су БДУ. Та кія псі-

ха ла гіч ныя тэс ты ў Бе ла ру сі пры мя ня лі ся 

пад час апы тан ня ўпер шы ню. Пра ект рэа лі-

за ва ны пры пад трым цы ЮНІ СЕФ.

Да сле да ван не па ка за ла, што 18,2 % пад-

лет каў ма юць дэ прэ сіў ную сімп та ма ты ку. 

У тым лі ку ў 3,2 % яна яў на вы ра жа ная, 

у 5,7 % — уме ра ная, у 9,3 % — лёг кая. 

У больш чым 26 % пад лет каў і мо ла дзі ўзні-

ка лі дум кі пра са ма губ ства. Пры чым у 8,1 % 

яны ўзні ка лі не ад на ра зо ва, а 4,8 % імк ну лі ся 

гэ та зра біць. 18 % удзель ні каў ме лі та кія 

дум кі толь кі ад ной чы.

Га лоў най пры чы най су іцы даль ных 

па мкнен няў апы та ныя на зва лі па чуц цё 

адзі но ты (у 49,2 %), кан флік ты з баць ка мі 

(у 43,4 %), не маг чы масць знай сці сваё мес-

ца ў жыц ці (у 36,3 %). Пры гэ тым дзяў ча ты 

больш схіль ныя да су іцы даль ных ду мак. 

А ся род спо са баў звес ці ра хун кі з жыц цём 

у іх пе ра ва жа юць атруч ван ні і са ма па шко-

джан ні. Але ме на ві та ў хлоп цаў больш за-

вер ша ных спроб.

— На ша кра і на не ўні каль ная, гэ та агуль-

на су свет ная тэн дэн цыя. Хлоп цы вы бі ра юць 

больш бру таль ныя спо са бы — па ве шан-

не і па дзен не з вы шы ні, — ка жа га лоў ны 

па за штат ны дзі ця чы псі хі ятр Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя, на мес нік га лоў на га 

ўра ча Га рад ско га дзі ця ча га клі ніч на га 

псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Воль га ЛІТ-

ВІ НА ВА.

Для су іцы даль най ак тыў нас ці пад лет каў і 

мо ла дзі ха рак тэр ныя пад' ёмы і спа ды, та му 

і па каз чы кі па су іцы дах но сяць хва ле па доб-

ны ха рак тар.

— У 2015 го дзе бы ло 18 вы пад каў гі бе лі, 

у 2016-м — 29, у 2017-м — 18, у 2018-м — 28. 

Гэ та да стат ко ва не вя лі кія ліч бы, мы зма га-

ем ся за кож нае жыц цё і ра ду ем ся, ка лі ліч бы 

ўда ло ся зні зіць. Вя лі кую ўва гу ад да ём вы-

пад кам, ка лі бы ла спро ба здзейс ніць су іцыд, 

але пад ле так вы жыў (па рас уі цыд. — «Зв».). 

Та кія вы пад кі мы вы яў ля ем (у нас на ла джа-

на сіс тэ ма пе ра да чы ін фар ма цыі з ін шых 

ве дам стваў спе цы я ліс там служ бы псі хіч на га 

зда роўя) дзе ля ака зан ня да па мо гі. Пры ход 

да нас не з'яў ля ец ца аба вяз ко вым, але ка лі 

ча ла век па га джа ец ца атры маць да па мо гу, 

мы яе аказ ва ем — ву чым дзя цей, як вы-

хо дзіць з кры зіс ных сі ту а цый, спраў ляц ца 

са стрэ сам, рас каз ва ем пра тэ ле фон да ве-

ру, — тлу ма чыць Воль га Літ ві на ва.

Усе праб ле мы — ад су му
Вы яў ляль насць па рас уі цы даў у Бе ла ру сі 

ў апош нія га ды па леп шы ла ся. У 2018 го дзе 

за рэ гіст ра ва на 347 та кіх спроб у не паў на-

лет ніх (у 2017-м — 298, у 2016-м — 244). 

Асноў ныя пры чы ны з'яўлен ня су іцы даль ных 

ду мак — вы со кі ўзро вень тры вож нас ці, ужы-

ван не нар ко ты каў і ал ка го лю, на пру жа ныя 

ад но сі ны з баць ка мі, асаб лі ва з та там, фі-

зіч ны і псі ха ла гіч ны гвалт.

— Усе праб ле мы, у тым лі ку ўжы ван-

не нар ко ты каў і ал ка го лю, па чы на юц ца з 

су му. На стаў ні кі рас каз ва юць тэ му і сы хо-

дзяць, а дзе цям не ці ка ва. Ёсць мност ва 

гурт коў, але не ўсе ту ды ідуць. Дзе ці не 

да вя ра юць свае праб ле мы на стаў ні кам, 

не хо чуць іс ці да школь ных псі хо ла гаў, бо 

ве да юць, што аб іх сакрэтах да ве да ец-

ца ўся шко ла, — дзе ліц ца Аляк санд ра 

ТУ РОЎ СКАЯ, сту дэнт ка Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі-

тэ та, ва лан цёр цэнт ра, сяб роў ска га да 

пад лет каў, «Да вер». — Да нас звяртаец-

ца моладзь, каб па дзя ліц ца сва і мі пе ра жы-

ван ня мі. Праў да, спа чат ку пры дум ва юць 

са бе ін шыя ім ёны. Пас ля ад кры ва юц ца. 

Не ка то рыя пры хо дзяць прос та па гу ляць у 

на столь ны тэ ніс. Ра ней я і са ма не маг ла 

вы ка заць свае дум кі, па ку та ва ла ад гэ та-

га. Са мной пра ца ва лі ва лан цё ры: рас каз-

ва лі пра ара тар скае май стэр ства, пра тое, 

як мож на ўнут ры стаць лі да рам. Ця пер я 

гэ так жа зай ма ю ся з пад лет ка мі.

Не бяс печ ная тэн дэн цыя

ЗБЕ РАГ ЧЫ АД АПОШ НЯ ГА КРО КУ

 Га ра чая лі нія для пад лет каў
Тэ ле фон да ве ру для дзя цей і пад-

лет каў дзей ні чае ў Мін ску з 1998 го да. 
Са снеж ня 2017 го да ён стаў агуль на-
на цы я наль най дзі ця чай лі ні яй. Па тэ-
ле фа на ваць па ну ма ры 8 801 100 16 11 
мож на 24 га дзі ны ў су ткі без вы хад-
ных. У 2018 го дзе да спе цы я ліс таў па 
тэ ле фо не да ве ру звяр ну ла ся 1077 пад-
лет каў, за дзевяць ме ся цаў сё ле та — 
больш за 1300. Аказ ва юць спе цы я ліс-
ты і ам бу ла тор ную да па мо гу. Ця пер 
яна да ступ ная не толь кі ў вя лі кіх, але 
і ма лень кіх га рад ках, і сель скай мяс цо-
вас ці. Пры ад сут нас ці дзі ця ча га ўра ча 
гэ ту да па мо гу аказ вае ўрач-псі хі ятр 
для да рос лых. Акра мя гэ та га, у Бе-
ла ру сі 345 ста цы я нар ных лож каў для 
дзя цей і пад лет каў.

Кож ны дру гі, 
хто мае цук ро вы дыя бет, 

не ве дае пра сваю хва ро бу

У све це больш за 425 міль ё наў ча ла век хва рэе 

на цук ро вы дыя бет. Боль шасць з іх мае 2-і тып. 

У Бе ла ру сі та кіх па цы ен таў на дыс пан сер ным 

улі ку амаль 336 ты сяч. І за апош нюю пя ці год ку 

коль касць хво рых што год ста біль на па вя ліч ва ец ца 

на 5—8 %. Пры гэ тым, згод на з да сле да ван ня мі, 

кож ны дру гі хво ры не ве дае пра тое, што жы ве 

з дыя бе там 2-га ты пу.


