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Ста рэй шая сяст ра, якая на той 
час ужо за кан чва ла пе да га гіч ны 
ін сты тут, пры ня ла ра шэн не: у сям'і 
па ві нен быць док тар! Брат і яшчэ 
ад на сяст ра так са ма ме лі вы шэй-
шую аду ка цыю, хоць іх ма ці Ан та ні-
на Іг на таў на бы ла зу сім не пісь мен-
ная, а та та Ры гор Іва на віч на вед ваў 
шко лу толь кі ад ну зі му. Мі ша на огул 
лю біў лес ды ма рыў стаць ле са тэх-
ні кам. Але ж па слу хаў ся сяст ру і па-
сту піў у Ві цеб скі ме ды цын скі ін сты-
тут. Пра ца ваць пас ля за кан чэн ня 
па ехаў у вёс ку Два рэц Чаш ніц ка га 
ра ё на. А праз год Мі ха і лу ўжо да-
ве ры лі па са ду хі рур га і га лоў на га 
ўра ча Ле пель ска га ра ё на. Тут ён 
па чаў асвой ваць скла да ныя апе ра-
тыў ныя ўмя шан ні. За га ды ра бо ты 
за ва я ваў ве лі зар ны аў та ры тэт у 
мяс цо вых жы ха роў, так што стар-
ша клас ні кі на ват пі са лі пра яго ў 
сва іх са чы нен нях.

Да рэ чы, сён няш ні на мес нік га лоў-
на га ўра ча Ма гі лёў скай га рад ской 
баль ні цы хут кай ме ды цын скай да-
па мо гі Аляк сандр Гу рэ віч, які «пры-
ду маў» адзі ны хі рур гіч ны цэнтр — 
свай го ро ду цэх па пра вя дзен ні эн-
да ска піч ных апе ра цый — у ад ным з 
ін тэр в'ю ска заў: «Жа дан нем стаць 
ура чом «за ра зіў» мя не, сам та го не 
па да зра ю чы, у Ле пе лі, ад куль я ро-

дам, вы дат ны хі рург і ча ла век Мі ха іл 
Ры го ра віч Са чак…» 

У Ле пе лі ня даў ні вы пуск нік Ві цеб-
ска га мед ін сты ту та па ста віў пе рад 
са бой за да чу рас пра ца ваць рэ кан-
струк тыў ныя апе ра цыі на тра хеі і 
брон хах — у той сфе ры, дзе і са вец-
кая, і су свет ная хі рур гія ме лі шмат 
пы тан няў. Ці каў насць і да пыт лі васць 
да зво лі лі Мі ха і лу праз дзе сяць га доў 
пас ля за кан чэн ня ін сты ту та ва ўмо-
вах сель ска га ра ё на пад рых та ваць 
і аба ра ніць ды сер та цыю на атры-
ман не ву чо най сту пе ні кан ды да та 
ме ды цын скіх на вук.

У па чат ку 60-х Мі ха іл Ры го ра віч 
уз на ча ліў хі рур гіч ную служ бу Ві цеб-
шчы ны і за тры га ды ра бо ты стаў 
са праўд ным на стаў ні кам ма ла дых: 
ву чыў іх сак рэ там хі рур гіч на га май-
стэр ства ва ўсіх ра ё нах і га ра дах 
воб лас ці, у лю бы час су так пры хо-
дзіў на да па мо гу ў цяж кіх сі ту а цы-
ях — ні ко лі не ад маў ляў ні ўра чам, 
ні хво рым.

Пас ля скру пу лёз ных на ву ко вых 
да сле да ван няў Мі ха і лу Ры го ра ві чу 
ска ры ла ся но вая вяр шы ня — аба ро-
на док тар скай ды сер та цыі. У 1978-м 
Са ча ку бы ло пры свое на зван не пра-
фе са ра, а праз год яго пры зна чы лі 
рэк та рам Ві цеб ска га ме ды цын ска га 
ін сты ту та, дзе ця гам 17 га доў бы-

лі ад кры ты за воч нае ад дзя лен не 
фар ма цэў тыч на га фа куль тэ та, фа-
куль тэ ты пад рых тоў кі за меж ных 
гра ма дзян і ўдас ка на лен ня ўра чоў, 
6 но вых ка фед раў, уве дзе ны ў экс-
плу а та цыю ву чэб ны ла ба ра тор на-тэ-
а рэ тыч ны кор пус, спар тыў ная за ла, 
ста ло вая, два сту дэнц кія ін тэр на ты, 
80-ква тэр ны жы лы дом, рэ кан стру я-
ва на цэнт раль ная на ву ко ва-да след-
чая ла ба ра то рыя.

Сён ня пра фе сар уз на чаль вае ка-
фед ру шпі таль най хі рур гіі, пе рад ае 
свой ба га ты во пыт пас ля доў ні кам. 
Ён аў тар больш чым 400 на ву ко вых 
ра бот, 36 ра цы я на лі за тар скіх пра-
па ноў і вы на ход стваў, 13 ма на гра-
фій. Ра зам з вуч ня мі ён рас пра ца ваў 
ары гі наль ныя апе ра цыі па ўзнаў лен ні 
функ цыі лёг ка га пас ля вя лі кіх рэ зек-
цый тра хеі і брон хаў, а так са ма ме-
та ды ля чэн ня апё каў, гной ных ран, 
пе ры та ні ту, па вы шэн ня рэ ак тыў нас-
ці ар га ніз ма пры вост рых за хвор ван-
нях ор га наў бруш ной по лас ці. Пра-
фе са рам ство ра на на ву ко вая шко ла, 
якой мож на па пра ве га на рыц ца, а 
боль шасць рас пра ца ва ных ме то дык 
апе ра тыў ных умя шан няў вы ка рыс-
тоў ва ец ца ў ра бо це спе цы я лі за ва-
ных ад дзя лен няў кра ін СНД.

Га на рыц ца Мі ха іл Ры го ра віч 
сва і мі вуч ня мі — пра фе са ра мі Лы-
зі ко вым і Аніч кі ным, да цэн та мі 
Крыш то па вым і Ца цо хам. Не мо жа 
не ўзга даць і та го, ка му не ка лі пе-
ра даў рэк тар ства, — за слу жа на га 

дзея ча на вук, док та ра ме ды цын скіх 
на вук, пра фе са ра Ко сін ца (ня даў на 
пры зна ча на га, як вя до ма, кі раў ні ком 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь).

Мі ха іл Ры го ра віч лі чыць ся-
бе шчас лі вым. Зла вац ца не ўмее, 
дрэн на га на строю ў яго прак тыч на 
не бы вае, не сва рыц ца, не па ні куе, 
ні ко лі не апус кае ру кі. Шмат га доў 
сту дэн ты пры зна юць Са ча ка най леп-
шым вы клад чы кам уні вер сі тэ та. Бо 
ён доб ра сум лен ны і доб ра зыч лі вы, 
прос ты і да ступ ны, на чыс та па збаў-
ле ны фа на бэ рыі. Пад час ня даў ніх 
ура чыс тас цяў, пры све ча ных 80-год-
дзю Ві цеб ска га дзярж ме ду ні вер сі тэ-
та, пра фе са ру быў уру ча ны сім вал 
«Пры знан не» — ру ка са скаль пе-
лем — і сер ты фі кат Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя рэс пуб лі кі і Бе ла рус-
кай аса цы я цыі хі рур гаў на ва ло дан не 
гэ тым сім ва лам.

З Мі ха і лам Ры го ра ві чам па жыц-
ці амаль 60 га доў кро чы ла яго жон-
ка, ся бар і ка ле га Лі дзія Якаў леў на 
Су прун, док тар ме ды цын скіх на вук, 
пра фе сар, якая доў гія га ды ўзна-
чаль ва ла ка фед ру аку шэр ства і гі-
не ка ло гіі ме ду ні вер сі тэ та. Яны рых-
та ва лі ся ад зна чыць брыль ян та вае 
вя сел ле, але ле тась яе не ста ла… 
Дач ка Ма ры на аба ра ні ла док тар-
скую ды сер та цыю, пра цуе ды рэк та-
рам РНПЦ ме ды цын скіх тэх на ло гій, 
ін фар ма ты за цыі, кі ра ван ня і эка но-
мі кі ахо вы зда роўя. Дру гая дач ка, 
Свят ла на — урач, унук Кан стан цін — 
га лоў ны ўрач клі ні кі ВДМУ. Унук Мі-
ха іл скон чыў фа куль тэт між на род-
ных ад но сін Бел дзярж уні вер сі тэ та, 
доб ра ва ло дае кі тай скай і анг лій скай 
мо ва мі, пра цуе ў Маск ве. Ле тась сту-
дэн там ля чэб на га фа куль тэ та ме д-
у ні вер сі тэ та стаў праў нук Мі кі та.

Сам жа спа дар Са чак ня даў на ад-
зна чыў 86-год дзе.

Тац ця на КУЗЬ МІЧ. Фо та аў та ра.

Ін суль ты час цей зда ра юц ца ў 
па жы лых — боль шасць сар дэч-
на-са су дзіс тых за хвор ван няў 
звя за на з па ста лен нем ар га ніз-
ма. Ужо з 50 га доў ча ла век ува-
хо дзіць у гру пу ры зы кі, на гад-
вае на мес нік га лоў на га ўра ча 
па ар га ні за цый на-ме та дыч най 
ра бо це 3-й цэнт раль най ра ён-
най клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін-
ска Ла ры са ДЗЯ НІ СА ВА.

Больш за ўсё са су ды га лаў но га 
моз га па ку ту юць пры атэ раск ле ро-
зе, ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі і цук-
ро вым дыя бе це, тым больш пры іх 
спа лу чэн ні. Так ад ной чы зда ра ец-
ца ін сульт, або са су дзіс ты маз га вы 
ўдар, які раз ві ва ец ца ў вы ні ку па гар-
шэн ня кро ва за бес пя чэн ня га лаў но га 
моз га. Гэ та вост рае па ру шэн не су-
пра ва джа ец ца рап тоў ным рас строй-
ствам маз га вых функ цый.

Вя до ма, што нер во выя клет кі 
моз га «кі ру юць» усі мі функ цы я мі 
ар га ніз ма: ру ха мі рук, ног, маў лен-
нем, аб ме нам рэ чы ваў, ды хан нем і 
кро ва зва ро там, ана лі зу юць зро ка-
вую, слы ха вую ін фар ма цыю і ін шыя 
сіг на лы, якія па сту па юць ад ор га наў 
па чуц цяў. Пры гэ тым кож ная з па ла-
він моз га за бяс печ вае і кант ра люе 
функ цы я на ван не про ці лег лай па ло-
вы це ла. Та му па шко джан не ад ной 
па ло вы моз га пра яў ля ец ца па та ла-
гіч ны мі зме на мі на су праць лег лым 
ба ку це ла (ін сульт зле ва пры во дзіць 
да рас строй ства функ цый пра вай па-
ло вы це ла, і на ад ва рот).

Па ру шац ца мо гуць то нус мыш цаў, 
зрок, слых, нюх, маў лен не, глы тан не 

і г. д. Су пра ва джац ца гэ та мо жа і па-
ру шэн нем пры том нас ці, га лаў ным бо-
лем, млос нас цю, ва ні та мі. Ка лі ўсё 
гэ та на зі ра ец ца на пра ця гу менш чым 
24 га дзі ны, а пас ля поў нас цю зні кае, 
то гэ та — тран зі тор ная ішэ міч ная ата-
ка. Па ру шэн не маз га во га кро ва зва-
ро ту ў та кім вы пад ку за кан чва ец ца 
ад наў лен нем па ру ша ных функ цый.

Прад ба чыць ін сульт не маг чы ма. 
Як і пры пы ніць за паў га дзі ны да на-
ступ лен ня. Усё ад бы ва ец ца вель мі 
хут ка. На ват ка лі ў ча ла ве ка сар дэч-
ная арыт мія, то ска заць, ка лі ад бу-
дзец ца ін сульт, не маг чы ма — мо жа 
быць, праз ме сяц, а мо жа, і ні ко лі.

Што мож на і трэ ба ра біць, дык 
гэта зма гац ца з фак та ра мі ры зы кі. 
Вось яны:

ку рэн не і ін шае ўжы ван не ты ту-
ню, ня пра віль нае хар ча ван не, ад сут-
насць фі зіч най ак тыў нас ці, гі пер тэн-
зія (па вы ша ны кры вя ны ціск), цук ро-
вы дыя бет, па вы ша ны ха лес тэ рын 
кры ві (гі пер лі пі дэ мія). Па ру шэн не 
рыт му сэр ца — мер цаль ная арыт-
мія мо жа спры яць раз віц цю тром-
баў, якія мо гуць ад ля таць у га лаў ны 
мозг. Нель га скід ваць з ра хун ку і 
спад чын ны фак тар.

Бы вае та кім 
Ішэ міч ны ін сульт («ін фаркт моз-

га») звя за ны са спы нен нем або знач-
ным змян шэн нем кро ва за бес пя чэн ня 
ўчаст ка моз га. Звя за на гэ та час цей 
за ўсё з атэ раск ле ра тыч ны мі бляш-
ка мі ў ар тэ ры ях, што за бяс печ ва юць 
мозг кры вёй. Бы вае, у гэ тыя ар тэ рыі 
трап ляе тромб, які сфар мі ра ваў ся ў 
по лас цях сэр ца ў хво рых з сар дэч ны-
мі па ро ка мі. Час цей ішэ міч ны ін сульт 
раз ві ва ец ца ў 50–69 га доў. У муж-
чын час цей, чым у жан чын.

Ге ма ра гіч ны ін сульт — гэ та 
кро ва зліц цё ў га лаў ным моз гу на 
фо не ар тэ рыя льнай гі пер тэн зіі. 
Зрэд ку та кое кро ва зліц цё на зі ра-
ец ца ў лю дзей 39–49 га доў, звы чай-
на — у тых, ка му 50–69. Да 60 га доў 
за хва раль насць у муж чын і жан чын 
ад ноль ка вая, а пас ля 60 га доў ге-
ма ра гіч ныя ін суль ты час цей раз ві-
ва юц ца ў жан чын. Пры чы най ста-
но віц ца раз рыў анеў рыз мы са су даў 
моз га (праз гі пер та ніч ную хва ро бу, 
атэ раск ле роз ар тэ рый га лаў но га 
моз га, траў мы).

Як за па до зрыць?
� Рап тоў ная сла басць рук ці ног 
� Зме ны на тва ры (кры вая ўсмеш-

ка, стра та ці па гар шэн не зро ку), па-
ру шэн не маў лен ня 

Сімп то мы не да стат ко вас ці маз га-
во га кро ва зва ро ту (яны па вы ша юць 
ры зы ку раз віц ця ін суль ту):
� больш час тыя і моц ныя га лаў-

ныя бо лі на пра ця гу не каль кіх ме ся-
цаў ці га доў 
� га ла ва кру жэн ні, шум у га ла ве 
� зні жэн не па мя ці, зні жэн не пра-

ца здоль нас ці, за ўваж нае на ва коль-
ным.

Га лоў нае пра ві ла пры па да зрэн ні 
на ін сульт — хут кая шпі та лі за цыя. 
Пер шы ты дзень пас ля ін суль ту з'яў-
ля ец ца кры тыч ным. У гэ ты час вель-
мі важ на сты му ля ваць увесь жыц-
цё вы па тэн цы ял і на кі ра ваць яго на 
рэ абі лі та цыю.

Аб сле да ван не 
Для рас па зна ван ня па ру шэн няў 

маз га во га кро ва зва ро ту вы ка рыс-
тоў ва юц ца кам п'ю тар ная і маг ні-
та рэ за нанс ная та маг ра фіі. Для 
вы свят лен ня пры чын ішэ міч на га 
ін суль ту пры мя ня юць уль тра гу ка-
выя ме та ды да сле да ван ня — дуп-
лекс нае ска ні ра ван не са су даў шыі 
і до пле раг ра фія цэ рэб раль ных ар-
тэ рый.

Ад наў лен не 
У ад ных лю дзей пас ля пе ра не се-

на га за хвор ван ня ад бы ва ец ца амаль 
поў нае ці на ват поў нае ад наў лен не 
ўсіх функ цый, у той час як нех та пе-
ра жы вае знач ныя цяж кас ці на ват 
праз год. Маш таб і глы бі ня паш-
коджання бу дуць іг раць тут вы зна-
чаль ную ро лю. Ад нак ка лі ча ла век 
не за гі нуў у пер шыя га дзі ны пас ля 
ін суль ту і пе ра жыў вост ры пе ры яд, 
гэ та ўжо свед чыць пра маг чы масць 
ад наў лен ня па ру ша ных функ цый.

Прэ па ра таў, якія б ад наў ля лі 
стра ча ную функ цыю моз га, яшчэ 
не пры ду ма лі. «Са су дзіс тыя» і «ме-
та ба ліч ныя» ле кі на ад наў лен не 
ні як не ўплы ва юць. Рэ абі лі та цыя 
за клю ча ец ца ў роз ных ві дах трэ-
ні ро вак, зняц ці мы шач на га спаз му 
і інш. Урэш це, і якас нае ля чэн не, і 
рэ гу ляр нае вы ка нан не скла дзе най 
пра гра мы рэ абі лі та цыі, а так са ма 
пад трым ка чле наў сям'і мо гуць па-
леп шыць агуль ны вы нік.

Што ес ці хво ра му?
У ежы па він на быць да стат ко ва 

ві та мі наў і мі не ра лаў. Пры дэ фі цы це 
пры зна ча юц ца по лі ві та мін ныя прэ-
па ра ты.

Ля жа чым хво рым праз іх схіль-
насць да за по раў вель мі ка рыс ная 
га род ні на, асаб лі ва бу ра кі, а так-
са ма су ха фрук ты, кіс ла ма лоч ныя 
пра дук ты.

Пры гі пер та ніч най хва ро бе ў ра-
цы ён не аб ход на ўклю чаць пра дук ты, 
ба га тыя на ка лій (ку ра га, ра зы нкі, ін-
жыр, ка пус та, буль ба), маг ній (ка шы 
з грэц кай і аў ся най круп). Не аб ход на 
аб мя жоў ваць соль, са лод кае, тлус-
тае, вэн джа нае, вост рае. Не ўжы-
ваць моц ныя чай і ка ву, ал ка голь.

Па мя тай це пра каш тоў ныя пра-
дук ты: яб лы кі, лі мо ны, ба на ны, 
апель сі ны, грэй пфру ты, чыр во ны 
ві на град, са лод кі пе рац, слі вы, клуб-
ні цы, ба бы, квяцістую ка пус ту, морк-
ву, спар жу, буль бу, час нок, цы бу лю, 
цём ны ша ка лад.

Пра стрэс 
Сам па са бе ён не з'яў ля ец ца 

пры чы най ін суль ту. Ад нак стрэс — 
гэ та рэ ак цыя ар га ніз ма на моц ны 
раз драж няль нік, у вы ні ку ча го ў кроў 
вы кід ва ец ца ад рэ на лін, які па вы шае 
ар тэ рыя льны ціск. А вы со кі ціск — 
ужо фак тар ры зы кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Пры зван не Пры зван не   ��

Уз рос та вая праб ле ма Уз рос та вая праб ле ма   ��

ІН СУЛЬТ НЕ МАГ ЧЫ МА ПРАД БА ЧЫЦЬ?

Наш мозг на столь кі 
ад чу валь ны 
да не да стат ко ва га 
па ступ лен ня кры ві, 
што ўчаст кі, па збаў ле ныя 
нар маль на га 
кро ва за бес пя чэн ня, гі нуць 
ця гам не каль кіх хві лін.Прад ба чыць ін сульт 

не маг чы ма. Як і пры пы ніць 
за паў га дзі ны да на ступ лен ня. 
Усё ад бы ва ец ца вель мі хут ка.

ФОР МУ ЛА ПОС ПЕ ХУ
ДОК ТА РА СА ЧА КА

У Ві цеб ску, не па да лёк ад га лоў на га кор пу са 
ме ду ні вер сі тэ та, раз ме шча ны біл борд з 
фо та парт рэ там Мі ха і ла Ры го ра ві ча Са ча ка — 
док та ра ме ды цын скіх на вук, пра фе са ра, за гад чы ка 
ка фед ры шпі таль най хі рур гіі з кур са мі ўра ло гіі 
і дзі ця чай хі рур гіі Ві цеб ска га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, га на ро ва га ака дэ мі ка 
Бе ла рус кай ака дэ міі ме ды цын скіх на вук і 
га на ро ва га гра ма дзя ні на го ра да Ві цеб ска. 
Ле тась яму пры свое на зван не «Ча ла век го да 
Ві цеб шчы ны». Між тым, ура чом гэ ты хло пец з 
вёс кі Ва ра ні чы, што на Гро дзен шчы не, стаў амаль 
вы пад ко ва.


