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10 га доў та му ў Бе ла ру сі бы ла 

па спя хо ва пра ве дзе на пер шая 

пе ра сад ка сэр ца ма ла дой жан чы не, 

якая па ку та ва ла на скла да нае 

за хвор ван не. Гэ та бы ло вя лі кае 

да сяг нен не не толь кі ка лек ты ву 

хі рур гаў РНПЦ «Кар дыя ло гія», 

але і ўсёй бе ла рус кай ме ды цы ны, 

якое па кла ла па ча так па спя хо ва му 

раз віц цю транс план та ло гіі сэр ца 

ў на шай кра і не.

З ды рэк та рам РНПЦ «Кар дыя ло гія», 

ака дэ мі кам Аляк санд рам МРО ЧА КАМ 

мы га ва ры лі пра перс пек ты вы 

па ве лі чэн ня пра цяг лас ці жыц ця, 

пра вы ка ры стан не 3D-тэх на ло гій 

у кар дыя хі рур гіі і пра тое, як ра бо та 

над вы ра та ван нем ча ла ве ча га 

сэр ца ста ла прад ме там на ву ко вых 

да сле да ван няў і спра вай уся го яго 

жыц ця...

— Аляк сандр Ге на дзе віч, што пры вя ло 

вас у ме ды цы ну? Ча му вы бра лі ме на ві та 

кар дыя ла гіч ную спе цы яль насць?

— Гэ та і вы пад ко васць, і за ка на мер насць. 

Яшчэ ў шко ле ў стар шых кла сах ці ка віў ся 

хі мі яй і бія ло гі яй. Ма ма да та го ж вы кла-

да ла хі мію ў шко ле. Кант роль быў вель мі 

стро гі (усмі ха ец ца). Я вы дат на ве даў фі зі ку. 

А ў тыя га ды бы лі най вя лік шыя ад крыц ці ў 

га лі не бія ло гіі і ме ды цы ны, за іх пры су джа-

лі ся Но бе леў скія прэ міі. Усё гэ та, вя до ма ж, 

ака за ла ўплыў на мой вы бар: я па сту піў у 

ме ды цын скі ін сты тут.

А кар дыя ло гія за ха пі ла мя не пад час ра-

бо ты ў Мін скай аб лас ной баль ні цы, ку ды 

я тра піў па раз мер ка ван ні. У той пе ры яд 

аб лас ная баль ні ца бы ла вя ду чай спе цы я-

лі за ва най уста но вай у рэс пуб лі цы. Там бы-

ла ба за Бел МА ПА, там пра ца ва лі свя ці лы 

на шай ме ды цы ны — ака дэ мі кі Вя ча слаў 

Анд рэ е віч Мо харт і Аляк сандр Ула дзі мі ра-

віч Руц кі, пра фе сар Ігар Мі ка ла е віч Гры-

шын і мой на стаў нік — пра фе сар Ула дзі мір 

Ва сі ле віч Гар ба чоў. Я за ці ка віў ся на ву кай, 

па сту піў у ас пі ран ту ру... І як раз у той год 

вый шла па ста но ва Са ве та Мі ніст раў СССР, 

якая да ла «зя лё нае свят ло» ства рэн ню кар-

дыя ла гіч най служ бы ў Бе ла ру сі. Вось так і 

атры ма ла ся, што я стаў кар ды ё ла гам і стаяў 

ка ля вы то каў ства рэн ня гэ тай служ бы ў на-

шай кра і не.

— У 29 га доў вы аба ра ні лі кан ды дац-

кую, у 35 — ста лі док та рам ме ды цын скіх 

на вук, у 38 — пра фе са рам, у 51 — чле-

нам-ка рэс пан дэн там, у 55 — ды рэк та рам 

РНПЦ «Кар дыя ло гія», у 56 — ака дэ мі кам. 

Сён ня вы яшчэ і кі раў нік рэс пуб лі кан скай 

на ву ко вай шко лы арыт мо ла гаў, за слу жа-

ны дзе яч на ву кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь... 

І гэ та не поў ны пе ра лік ва шых да сяг нен-

няў. У чым жа сак рэт пос пе ху ака дэ мі ка 

Мро ча ка?

— Ад на знач на не ад ка жу на гэ та пы тан-

не. На пэў на, у лю бо ві да жыц ця, да лю дзей, 

у вя ліз ным жа дан ні да па маг чы ім. Так, і, ма-

быць, баць кі пад кі ну лі ней кі ген, які да зво ліў 

рэа лі за ваць мне боль шасць сва іх ідэй і не 

стра ціць пры гэ тым ці ка васць да жыц ця, 

пра фе сіі, на ву кі.

— Аляк сандр Ге на дзе віч, сён ня апе ра-

цыі па пе ра са дцы сэр ца ў на шай кра і не 

ўжо не рэд касць. Вы на зы ва е це су час-

ную кар дыя ло гію ме ды цы най вы со кіх 

да сяг нен няў. Што ў ар се на ле бе ла рус кіх 

кар ды ё ла гаў сён ня?

— На шы кар дыя хі рур гі асво і лі вы со-

ка тэх на ла гіч ныя апе ра цыі, пра якія га доў 

10 та му на ват не ма ры лі. Да сяг нен ні ін тэр-

вен цый най ме ды цы ны на бы ва юць сён ня 

ма са вы ха рак тар, і ўсё боль шая коль касць 

па цы ен таў з усіх рэ гі ё наў кра і ны мо жа раз-

ліч ваць на апе ра цый ную да па мо гу бе ла-

рус кіх ура чоў-кар ды ё ла гаў. Уя ві це са бе на 

хві лі ну: праз ар тэ рыя льны і вя ноз ны до ступ 

з да па мо гай спе цы яль на га зон да мож на ім-

план та ваць кла пан сэр ца, не траў мі ру ю чы 

па верх ню це ла ча ла ве ка. Та кое ўмя шан-

не — гэ та ўжо не скла да ная по лас це вая 

апе ра цыя, як бы ло ра ней, бо лі та раль на на 

трэ ці-чац вёр ты дзень наш па цы ент вы піс-

ва ец ца са ста цы я на ра.

Сён ня ў га лі не ін тэр вен цый най кар дыя-

ло гіі больш за ўсё іна ва цый і па тэн таў на 

вы на ход кі, а так са ма і но вых па ды хо даў у 

так ты цы ля чэн ня па цы ен таў. Мы ў сва ёй 

ра бо це шы ро ка вы ка рыс тоў ва ем 3D- і на-

на тэх на ло гіі, пра во дзім гіб рыд ныя апе ра цыі, 

асвой ва ем мік ра хі рур гіч ныя ўмя шан ні пад 

мік ра ско пам.

— На коль кі да па мо га та ко га вы со ка га 

ўзроў ню да ступ ная на сель ніц тву, якое 

пра жы вае ў ад да ле ных рэ гі ё нах, ды і 

ў Мін ску? І якія кі рун кі ў ра бо це РНПЦ 

«Кар дыя ло гія» вы вы зна ча е це сён ня як 

най больш пры яры тэт ныя?

— У апош няе дзе ся ці год дзе мы пай шлі 

да лё ка на пе рад у част цы да ступ нас ці вы со-

ка тэх на ла гіч най кар дыя ла гіч най да па мо гі 

для ўсіх плас тоў на сель ніц тва.

У РНПЦ «Кар дыя ло гія» ў ся рэд нім за год 

вы кон ва ец ца ка ля трох ты сяч апе ра цый на 

сэр цы і са су дах. А ў цэ лым па краіне — ка ля 

шас ці ты сяч. Сён ня ўсе шмат про філь ныя 

баль ні цы кра і ны ма юць кар дыя ла гіч ныя 

ад дзя лен ні, дзе аказ ва ец ца да па мо га ўсім 

па цы ен там. Тут ёсць маг чы масць стэн ці ра-

ваць ка ра нар ныя ар тэ рыі, ля чыць пры ро-

джа ныя па ро кі сэр ца.

Ра ней на скла да ныя апе ра цыі ўсіх на кі-

роў ва лі ў Маск ву, у цэнтр хі рур гіі імя Ба ку-

ле ва. Усе ве да лі, што гэ та быў цэнт раль ны 

ін сты тут у Са вец кім Са ю зе, ку ды ішоў па-

ток па цы ен таў для та го, каб ра біць са мыя 

скла да ныя апе ра цыі. Сён ня та ко га ня ма. 

Ар га ні за ваў шы вы со ка эфек тыў ную арыт-

ма ла гіч ную служ бу — хі рур гіч ную і ін тэр-

вен цый ную, — мы вы ра шы лі гэ ту праб ле му 

на мес цы.

Мы раз ві лі кар дыя хі рур гію прак тыч на 

ў кож ным аб лас ным цэнт ры. На ша сіс тэ-

ма ўсё больш па доб ная на за ход нюю, дзе 

шмат про філь ныя баль ні цы ма юць кар дыя-

ла гіч ныя ад дзя лен ні і аказ ва юць да па мо гу 

ўсім па цы ен там.

Вы со ка тэх на ла гіч ная кар дыя ло гія — гэ-

та і най ноў шыя тэх на ло гіі, і на яў насць су-

час на га аб ста ля ван ня, і, са мае га лоў нае, 

вы со ка ква лі фі ка ва ны пер са нал, здоль ны 

на ім пра ца ваць. У нас ця пер пра цуе вель-

мі шмат та ле на ві тых ма ла дых лю дзей, якія 

пра хо дзяць пад рых тоў ку на ка фед рах РНПЦ 

«Кар дыя ло гія», Бе ла рус кай ме ды цын скай 

ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі.

Ка лі пры во дзіць ста тыс ты ку, то ў наш 

час у кра і не пра во дзіц ца 600 апе ра цый па 

стэн ці ра ван ні са су даў сэр ца на адзін міль ён 

на сель ніц тва. У вы ні ку мы ба чым змя нен не 

дэ ма гра фіч ных па каз чы каў у леп шы бок, 

гэ та зна чыць зні жэн не ўзроў ню смя рот нас ці 

ад ін фарк ту мі я кар да і вост ра га ка ра нар-

нага сін дро му. Гэ та вель мі важ на.

— У вы ра та ван ні ча ла ве ча га жыц ця 

важ на свое ча со ва па спець ака заць не аб-

ход ную да па мо гу. Якія маг чы мас ці ёсць 

сён ня ва ўра ча-кар ды ё ла га па лі клі ні кі? 

Бо да яго ж што дня звяр та юц ца лю дзі 

на ват з са мы мі цяж кі мі вы пад ка мі...

— Ха чу пад крэс ліць, што ў сіс тэ ме ака-

зан ня вы со ка тэх на ла гіч най да па мо гі вель мі 

важ на, каб пер ша па чат ко ва ква лі фі ка ва на 

спра ца ва ла пер ша снае звя но ахо вы зда-

роўя. Мы сён ня ўжо ма ем маг чы масць ста-

віць са мыя скла да ныя тэх ніч ныя пры ла ды, 

якія за бяс печ ва юць ча ла ве ку жыц цё. Гэ та і 

штуч ныя ва дзі це лі рыт му, ім план ты-дэ фіб-

ры ля та ры, і ля чэн не сар дэч най не да стат-

ко вас ці з да па мо гай рэ сін хра ні за валь ных 

пры лад. Вось гэ та ўсё, гэ тыя на шы маг чы-

мас ці па він ны ве даць і там, на пер ша сным 

уз роў ні. Урач, які ся дзіць на пры ёме па цы-

ен таў у га рад ской па лі клі ні цы, па ві нен быць 

га то вы да та кой ра бо ты. На жаль, тут у нас 

ёсць пэў ныя праб ле мы. Мы гэ та ве да ем, 

і Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя гэ та ве дае, 

та му ўма ца ван не пер ша сна га звя на ахо вы 

зда роўя і ары ен та цыя на вы со ка ква лі фі ка-

ва на га ўра ча агуль най прак ты кі — ад на з 

на шых пер ша чар го вых за дач. Трэ ба рых-

та ваць та кіх ура чоў на па ток.

Курс на бія ін жы не рыю
Во сем га доў та му ў апе ра цый най 

РНПЦ «Кар дыя ло гія» ўпер шы ню бы ла 

зроб ле на ўні каль ная апе ра цыя: 30-га до-

ва му па цы ен ту бы ла ажыц цёў ле на ад на-

ча со вая пе ра сад ка сэр ца і ныр кі. Гэ та быў 

адзі ны шанц муж чы ны на вы зда раў лен-

не. Дзве бры га ды хі рур гаў за 11 га дзін, 

што доў жы ла ся апе ра цыя, здзейс ні лі са-

праўд ны цуд. І ўжо зроб ле ны на ступ ныя 

кро кі — ад на ча со вая пе ра сад ка сэр ца і 

пе ча ні, сэр ца і лёг ка га...

— Аляк сандр Ге на дзе віч, у мно гіх 

кра і нах ус кла да юц ца вя лі кія над зеі на 

маг чы мас ці бія ін жы нер ных тэх на ло гій 

па вы рошч ван ні штуч ных ор га наў. Ро-

біц ца па пу ляр ным вы ка ры стан не ства-

ла вых кле так. Як вы ста ві це ся да та кой 

перс пек ты вы ў цэ лым і, у пры ват нас ці, у 

да чы нен ні да на шых умоў?

— Я ду маю, што за гэ тым бу ду чы ня. Цал-

кам для нас рэ аль ная сі ту а цыя. Але гэ та 

да ра гая тэх на ло гія. З ін ша га бо ку, яе яшчэ 

трэ ба вы ву чаць. Па куль гэ ты кі ру нак ідзе на 

ўзроў ні адзін ка вых клі ніч ных вы пра ба ван-

няў, на ват у боль шай сту пе ні да клі ніч ных.

Мы сён ня ак тыў на вы ву ча ем ства ла вую 

клет ку, для та го каб змя шчаць яе ў зо ны 

сэр ца, якія зна хо дзяц ца ў ста не ішэ міі, або ў 

тыя мес цы, дзе клет ка за гі ну ла. Па куль ідзе 

пра цэс вы ву чэн ня гэ та га ме та ду. У мно гіх 

хво рых мы ба чым па вы шэн не ска ра чаль-

най здоль нас ці мі я кар да, а ў не ка то рых — 

ня ма гэ та га эфек ту. Ёсць роз ныя пунк ты 

гле джан ня на вы ра шэн не гэ тай праб ле мы, 

але над гэ тым трэ ба пра ца ваць.

Ука ра нен не вы со кіх тэх на ло гій у лю бой 

сфе ры заў сё ды па тра буе не ма лых гро шай. 

Ці да мес ца га ва рыць пра ім парт аза мя шчэн-

не ў та кім важ ным кі рун ку, як кар дыя хі рур-

гія?

На прык лад, тэх на ло гія за ме ны кла па на 

сэр ца, пас ля якой ча ла век ужо праз тры дні 

мо жа іс ці на ра бо ту. Мы яе асво і лі. Так, гэ-

та до ра га — та кі кла пан каш туе пры бліз на 

15—20 ты сяч до ла раў. Вось ча му вост ра 

ста іць пы тан не ім парт аза мя шчэн ня ў гэ тай 

сфе ры. У перс пек ты ве, спа дзя ю ся, не да-

лё кай, мы па він ны на ла дзіць вы твор часць 

та кіх кла па наў у Бе ла ру сі.

Мы з ака дэ мі кам Ба ры сам Хрус та лё-

вым за сна ва лі прад пры ем ства ТАА «По-

лі тэх мед», на якім ар га ні за ва ны вы пуск 

ай чын ных рас пра цо вак. На ба зе гэ та га 

прад пры ем ства су пра цоў ні кі Бе ла рус ка га 

на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та ра-

зам з на шы мі спе цы я ліс та мі ўдзель ні ча юць 

у да клі ніч ных вы пра ба ван нях.

Ня гле дзя чы на тое, што ме ды цы на сту-

пі ла да лё ка на пе рад і ёсць фан тас тыч ныя 

вы ні кі, коль касць сар дэч на-са су дзіс тых за-

хвор ван няў па вя ліч ва ец ца. Пра цы ў нас не 

ста но віц ца менш.

З ін ша га бо ку, мы на зі ра ем рост пра цяг-

лас ці жыц ця.

— Гэ та за слу га ме ды цы ны?

— Я ду маю, так. І па ляп шэн не ўмоў жыц-

ця ча ла ве ка. А з па ве лі чэн нем пра цяг лас-

ці жыц ця пе ра раз мяр коў ва юц ца і фак та ры 

ры зы кі за хвор ван няў. Але ўсё ж на пер шым 

мес цы па куль, на жаль, сар дэч на-са су дзіс-

тыя за хвор ван ні і ан ка ло гія. За хвор ван ні, 

над які мі мы за раз пра цу ем, — яны ўзрос-

та за леж ныя.

У 2011 го дзе Яў ген Іва на віч Ча заў, яко му 

сё ле та спаў ня ец ца 90 га доў, зра біў цу доў ны 

дак лад на Еў ра зій скім кан грэ се кар ды ё ла-

гаў у Мін ску. Ён ка заў пра вы ра жа ны ўплыў 

псі ха ла гіч на га ас пек ту на рост сар дэч на-

са су дзіс тых за хвор ван няў у на сель ніц тва. 

Ар тэ рыя льная гі пер тэн зія пры стрэ сах з'яў-

ля ец ца га лоў ным фак та рам ры зы кі.

Ды і боль шасць бе ла ру саў не пры вык ла 

нес ці ад каз насць за сваё зда роўе. Ма ла ру-

хо мы лад жыц ця, шкод ныя звыч кі і не жа-

дан не зай мац ца спар тыў ны мі на груз ка мі 

пры вя лі да та го, што ар тэ рыя льная гі пер тэн-

зія стала адной з самых распаўсюджаных 

хвароб.

Зда ва ла ся б, што тут скла да на га: ма ты-

ва ваць на сель ніц тва, тое ася род дзе, дзе 

жы веш, на зда ро вы лад жыц ця, каб гэ тых 

фак та раў ры зы кі ў іх бы ло менш. Што і ка-

заць, ста тыс ты ка свед чыць, што на ша на-

цыя ку рыць ледзь не най больш у све це.

Я ра зу мею, што пра во дзіць гэ тую ра бо-

ту — не за да ча РНПЦ «Кар дыя ло гія», але 

ка заць пра гэ та мы аба вя за ны. Мы па він ны 

больш ін фар ма ваць на сель ніц тва пра фак-

та ры ры зы кі. Я маю на ўва зе ал ка голь і ку-

рэн не. Гэ та не толь кі асвет ніц кая пра ца, але 

і аб ме жа валь ныя ме ры. На прык лад, СА АЗ 

дэк ла ра ва ла, што ад ным з фак та раў аб ме-

жа ван ня ку рэн ня з'яў ля ец ца па ве лі чэн не 

кош ту цы га рэт.

— Аб чым ма рыць ака дэ мік Мро чак?

— Ве да е це, у школь ныя га ды я вы піс-

ваў ча со піс «Техника — молодежи», у якім 

не як быў апуб лі ка ва ны гра фік па ве лі чэн ня 

пра цяг лас ці жыц ця на сель ніц тва. Ён мя не 

вель мі ўра зіў. Я за пом ніў: у 2000 го дзе па-

він на бы ло на сту піць бяс смер це. Ме на ві та 

так і бы ло на пі са на! Пла на ва ла ся на за па-

сіць та кую коль касць ве даў, якая да зво лі-

ла б вы ра шыць усе пы тан ні па пра цяг лас ці 

жыц ця.

Ця пер мы ра зу ме ем, што гэ та бы ла ўто-

пія, на за па ша ных ве даў для бяс смер ця не-

да стат ко ва. Але мая ма ра пра ца ваць над 

па ве лі чэн нем пра цяг лас ці жыц ця ча ла ве ка 

ста ла ма ёй пра фе сій най за да чай. За апош-

нія га ды пра цяг ласць жыц ця на сель ніц тва 

на шай кра і ны па вя лі чы ла ся пры бліз на на 

10 га доў. Так што ў гэ тым, спа дзя ю ся, ёсць 

і не вя лі кая час цін ка ма ёй пра цы.

Якая мая са мая за па вет ная ма ра? 

Дапама гаць па-ра ней ша му лю дзям, ра біць 

іх жыц цё больш шчас лі вым і паў на вар тас-

ным.

На тал ля ЖАР КЕ ВІЧ.

Фо та Паў ла ШНІ ПА.

Га лоў ная ма ра 
ака дэ мі ка Мро ча ка

«Мы раз ві лі кар дыя хі рур гію 
прак тыч на ў кож ным аб лас ным 
цэнт ры. На ша сіс тэ ма ўсё 
больш па доб ная на за ход нюю, 
дзе шмат про філь ныя баль ні цы 
ма юць кар дыя ла гіч ныя ад дзя лен ні 
і аказ ва юць да па мо гу ўсім 
па цы ен там».

«Уя ві це са бе на хві лі ну: 
праз ар тэ рыя льны і вя ноз ны до ступ 
з да па мо гай спе цы яль на га зон да 
мож на ім план та ваць кла пан сэр ца, 
не траў мі ру ю чы па верх ню це ла 
ча ла ве ка».


