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СКЛА ДА НЫЯ АПЕ РА ЦЫІ 
ЗА «БЯС ПЛАТ НА»

Ле тась у ста цы я на рах пра ля чы лі ся 46 
ты сяч па цы ен таў з за хвор ван ня мі ва чэй, 
з іх больш за 31 ты ся чу пад верг лі ся ла-
зер най хі рур гіі. Са мая рас паў сю джа ная 
аф таль ма ла гіч ная апе ра цыя ў Бе ла ру-
сі — вы да лен не ка та рак ты. У 90 пра цэн-
тах апе ры ру юць з пры мя нен нем ма лых 
раз рэ заў. Гэ та ска ра чае час зна хо джан ня 
ў баль ні цы, ча ла век хут чэй вяр та ец ца да 
пра цы.

За пяць га доў коль касць функ цы я-
наль ных да сле да ван няў ва чэй вы рас ла ў 
тры ра зы, уль тра гу ка вых — амаль у два 
ра зы. Не ка то рыя скла да ныя апе ра цыі 
для са міх па цы ен таў ні чо га не каш ту юць 
(што ты чыц ца дзя цей, то для іх уся аф-
таль ма ла гіч ная да па мо га бяс плат ная). 
На прык лад, транс план та цыя ра га ві цы 

з да па мо гай фем та се кунд на га ла зе-
ра, які да зва ляе ра біць транс план тан ты 
мак сі маль на ад па вед на га па ме ру. Упер-
шы ню ў Бе ла ру сі яе пра вя лі ў 2013-м. 
На сён ня гэ ту апе ра цыю пе ра нес лі ка ля 
70 ча ла век.

— У нас доб ра раз ві та плас тыч ная хі-
рур гія ар бі ты і слёз ных ор га наў, — да дае 
Тац ця на Аляк санд раў на. — На пост са вец-
кай пра сто ры за ста лі ся адзін ка выя хі рур-
гі, якія зай ма юц ца гэ тым на прам кам. І мы 
га на рым ся тым, што ў нас та кія спе цы я-
ліс ты ёсць. Ха ця гэ та і не на столь кі па пу-
ляр ныя апе ра цыі: яны кас ме тыч ныя, не 
па ляп ша юць зрок.

Пяць га доў та му мы бы лі на кан фе рэн-
цыі ў Гру зіі. Вы сту па лі са мы мі апош ні мі. 
Ас тат нія на ву коў цы спа чат ку су мня ва лі ся: 
«Жан чы ны з Бе ла ру сі, што яны мо гуць 
ска заць?» І бы лі пры ем на ўра жа ны. Ця пер 
у нас на ка фед ры ўжо пра ву чы лі ся дзе ці 
вя ду чых пра фе са раў Гру зіі. Пры яз джа-
юць і ка ле гі з Ра сіі. Ня даў на, на прык лад, 
па сту пі ла за яў ка з Санкт-Пе цяр бур га. Ча-
ла век атры маў грант, каб прай сці кур сы 
ўдас ка наль ван ня ў нас.

ВІ НА ВА ТЫ... ГА ДЖЭ ТЫ
Боль шасць скар гаў, з які мі звяр та юц-

ца да аф таль мо ла гаў у да рос лым узрос-
це, — гэ та вод гу кі праб лем, на бы тых у 
дзя цін стве. «Ка лі ў 18-20 га доў па чы на еш 
ля чыць ад сла ен не сят чат кі (за хвор ван-

не, якое ле чыц ца толь кі хі рур гіч на), то 
ба чыш, што ў кож на га дру го га з па цы-
ен таў — блі за ру касць. Гэ та праб ле ма не 
ўзні кае рап тоў на», — ка мен туе Тац ця на 
Ім ша нец кая.

Па вод ле да ных Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, у струк ту ры агуль ных дзі ця чых 
за хвор ван няў па та ло гія ор га наў зро ку 
апош нія га ды зай мае дру гое мес ца. Ка лі 
да школь ні каў з блі за ру кас цю — 22 пра-
цэн ты, то ва ўзрос це ад 7 да 15 га доў 
гэ ты ды яг наз мае па ло ва. Асноў най пры-
чы най праб лем са зро кам спе цы я ліс ты 
лі чаць праз мер нае за хап лен не су час ны мі 
га джэ та мі.

— Срод каў, якія маг лі б аба ра ніць на-
шых дзя цей ад шкод на га ўздзе ян ня ўсёй 
элект ро ні кі, не іс нуе, — па пя рэдж вае 
Вік то рыя КРА СІЛЬ НІ КА ВА, га лоў ны 
па за штат ны дзі ця чы аф таль мо лаг мі-
ніс тэр ства. — Ёсць вы раз ныя са ні тар-
ныя нор мы, якія аб мя жоў ва юць дзя цей па 
за ня тках з тэх ні кай у кож най уз рос та вай 
гру пе. У да школь ні каў пра ца за кам п'ю-
та рам, пра гляд тэ ле ві за ра, ка ры стан не 
план шэ там ці тэ ле фо нам па він ны скла-
даць не больш за 15 хві лін на дзень. Гэ та 
рэ ка мен да цыі Су свет най ар га ні за цыі ахо-
вы зда роўя. Для да рос лых та кіх жорст кіх 
аб ме жа ван няў ня ма, бо пас ля 25 га доў 
во ка пе ра стае рас ці і на груз кі ўспры ма-
юц ца ляг чэй. 

Вік то рыя Ле а ні даў на ра іць так са ма 
за хоў ваць гі гі е ну зро ку пры пад рых тоў-
цы ўро каў до ма: «У нас як бы вае? Дзі ця 
прый шло і, па куль усе за дан ні не зро біць, 
з-за ста ла не ўста не. Мо жа пра ся дзець 
га дзі ны тры-ча ты ры. Трэ ба ра біць пе ра-
пын кі: 45 хві лін школь нік пра цуе, 15 ад-
па чы вае. І пад час ад па чын ку не пе ра клю-
ча ец ца на га джэ ты. Каб зні зіць на груз ку 

на во чы, вар та час цей, дзе гэ та маг чы ма, 
слу хаць аў ды як ніж кі».

У ТРАНС ПАР ЦЕ — 
НЕ ЧЫ ТАЦЬ

У план шэ це, на дум ку экс пер таў, толь кі 
адзін плюс — мож на па вя лі чыць шрыфт. 
Элект рон ныя «чы тал кі» з ма та вай па-
верх няй, дзе ня ма блі каў, бы ва юць больш 
ка рыс ны мі, чым звы чай ныя кні гі з дроб-
ны мі лі та ра мі. На коль кі план шэ ты з элект-
рон ным чар ні лам больш не бяс печ ныя за 
тэх ні ку з вад ка крыш та ліч ным эк ра нам, 
пы тан не спрэч нае.

— Мы па ды ма лі лі та ра ту ру па гэ тай 
тэ ме, — ка мен туе Тац ця на Ім ша нец-
кая. — Не заў сё ды мож на вы зна чыць, ці 
не за моў ле ны гэ тыя ар ты ку лы вы твор ца-
мі. Скла да на ад дзя ліць праў ду ад ка мер-
цый на га за ка зу.

У транс пар це, як лі чаць аф таль мо ла гі, 
і ўво гу ле лепш ад мо віц ца ад ка ры стан ня 
га джэ та мі. Не маг чы ма за ха ваць па трэб-
ную ад лег ласць па між ва чы ма і эк ра нам. 
Плюс дрэн нае асвят лен не. На ват у да рос-
лых чы тан не ў та кіх умо вах мо жа вы клі-
каць сін дром су хо га во ка.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by
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Дзень 1 снеж ня 
на быў ста тус што га до вай 
су свет най па дзеі, 
якая дэ ман струе 
між на род ную са лі дар насць 
у ба раць бе з эпі дэ мі яй 
ВІЧ/СНІД. Тэ ма гэ та га го да — 
«Па ска рэн не мер 
для вы ка ра нен ня СНІ Ду».

На пла не це пра жы вае звыш 
35 млн ча ла век, ін фі цы ра ва ных ві-
ру сам іму на дэ фі цы ту, і што дня гэ-
тая ліч ба па вя ліч ва ец ца на 14-15 
ты сяч. У на шай кра і не з та кім ста-
ту сам жы ве больш 15 ты сяч. Рас це 
коль касць ін фі цы ра ва ных па ла вым 
шля хам пе ра да чы, вы со кая рас паў-
сю джа насць ін фек цыі ся род тых, 
ка му за 30.

Як па ве дам ля юць у Рэс пуб лі-
кан скім цэнтры гі гі е ны, эпі дэ мі я ло-
гіі і гра мад ска га зда роўя, у кра і не 
ство ра на сіс тэ ма, якая за бяс печ вае 
мак сі маль ную да ступ насць да кан-
суль та ван ня і тэс та ван ня на ВІЧ-ін-
фек цыю. Прай сці тэст, у тым лі ку 
ана нім на, мож на ў лю бой ля чэб най 
уста но ве, якая мае пра цэ дур ны ка-
бі нет.

Усім ВІЧ-нось бі там, якім па ка-
за на спе цы фіч нае ля чэн не, бяс-
плат на пра да стаў ля юц ца ле кі 
для ан ты рэ тра ві рус най тэ ра піі. 

Яе атрым лі ва юць 6755 ча ла век, у 
тым лі ку 201 дзі ця. Якасць жыц ця 
пад час пры ёму ле каў ні чым не ад-
роз ні ва ец ца ад якас ці жыц ця ін шых 
лю дзей, і пры гэ тым тэ ра пія зні жае 
ры зы ку пе ра да чы ВІЧ.

Кра і ны пры ма юць Стра тэ гію 
ЮНЭЙДС па па ска рэн ні мер, каб 
да 2020 го да пад во іць коль касць 
лю дзей, што зна хо дзяц ца на вы-
ра та валь ным ля чэн ні ад ВІЧ. За 
апош нія 15 га доў быў да сяг ну-
ты не ве ра год ны пра грэс у ме рах 
па про ці ста ян ні ВІЧ. Сё ле та ўжо 
15,8 млн ча ла век ме лі до ступ да 
ан ты рэ тра ві рус най тэ ра піі (у 2010-м 
бы ло 7,5 млн, 2005-м — 2,2 млн). 
Па ацэн ках ЮНЭЙДС, у 2014 го дзе 
коль касць но вых ВІЧ-ін фек цый зні-
зі ла ся на 35 пра цэн таў у па раў на нні 
з пі ка вым уз роў нем 2000 го да, а 
смя рот насць у вы ні ку СНІ Ду ска-
ра ці ла ся на 42 пра цэн ты з ча соў 
пі ка ва га ўзроў ню 2004-га.

«Кож ныя пяць га доў мы да мага-
лі ся больш як двух ра зо ва га па ве лі-
чэн ня коль кас ці лю дзей, якія зна хо-
дзяц ца на вы ра та валь ным ля чэн-
ні, — ка жа вы ка наў чы ды рэк тар 
ЮНЭЙДС Мі шэль Сі дзі бэ. — Нам 
трэ ба зра біць гэ та ўся го яшчэ адзін 
раз, каб спы ніць эпі дэ мію СНІ Ду і не 
даць ёй вяр нуц ца».

Шэ раг вы со ка эфек тыў ных 
пра грам пра фі лак ты кі і ля чэн ня 
ВІЧ рэа лі зу юц ца ў роз ных кра і-
нах і роз ных гру пах на сель ніц тва. 
Так, у Батс ва не ў вы ні ку змя нен ня 
па лі ты кі па шы рыў ся до ступ да ся-
рэд няй аду ка цыі. Бы ло да ка за на, 
што кож ны да дат ко вы год ся рэд няй 
аду ка цыі пры во дзіць да зні жэн ня 
агуль най ры зы кі ВІЧ-ін фі цы ра ван-
ня на 8 пра цэн таў. Чвэрць транс-
сек су аль на га на сель ніц тва ста лі цы 
Саль ва до ра ахоп ле на комп лекс ным 
па ке там па слуг па пра фі лак ты цы 
ВІЧ з улі кам асаб лі вых па трэб гэ-
тай над звы чай мар гі на лі за ва най 
гру пы і г.д.

ЮНЭЙДС вы лу чае 35 кра ін, якія 
ма юць па трэ бу ў па ска рэн ні мер і 
на якія пры па дае 90 пра цэн таў но-
вых ВІЧ-ін фек цый. За ся ро джа насць 
на ма ган няў на пэў ных мес цах пра-
жы ван ня і гру пах на сель ніц тва, на 
рэа лі за цыі са мых па спя хо вых пра-
грам пры ня се ве лі зар ную ка рысць 
да 2030 го да: бу дуць па пя рэ джа ны 
21 млн смер цяў, 28 млн но вых ВІЧ-
ін фек цый, ка ля 6 млн но вых ін фек-
цый ся род дзя цей

�

Тэх на ло гііТэх на ло гіі  ��

БЕ РА ЖЫ ЗРОК БЕ РА ЖЫ ЗРОК 
ЗА МА ЛА ДАЗА МА ЛА ДА
Боль шасць за хвор ван няў ва чэй у да рос лых — Боль шасць за хвор ван няў ва чэй у да рос лых — 
вод гу кі дзі ця чых праб лемвод гу кі дзі ця чых праб лем

Са мая рас паў сю джа ная 
аф таль ма ла гіч ная апе ра цыя 
ў Бе ла ру сі — вы да лен не 
ка та рак ты. У 90 пра цэн тах 
апе ры ру юць з пры мя нен нем 
ма лых раз рэ заў. 

У да школь ні каў пра ца 
за кам п'ю та рам, пра гляд 
тэ ле ві за ра, ка ры стан не план шэ там 
ці тэ ле фо нам па він ны скла даць 
не больш за 15 хві лін на дзень. 
Гэ та рэ ка мен да цыі Су свет най 
ар га ні за цыі ахо вы зда роўя. 

Без сін дро муБез сін дро му  ��

НЕ ДАЦЬ 
ЯМУ ВЯР НУЦ ЦА

Мож на аба ра ніц ца
• Заў сё ды і паў сюль ка рыс тай це ся аса біс ты мі прад ме та мі гі гі е ны.
• Не май це па ла вых су вя зяў з людзь мі, якія ўжы ва юць нар ко ты кі.
• Не ўжы вай це нар ко ты кі.
• Па збя гай це вы пад ко вых па ла вых су вя зяў. Ка рыс тай це ся прэ зер-

ва ты вам, ка лі не па збя га е це.

� Жан чы ны час цей за муж-
чын за ра жа юц ца ВІЧ на ват ад 
ад на ра зо ва га не аба ро не на га 
па ла во га кан так ту.
� Боль шасць дзя цей за ра-

жа ец ца ад сва іх ма ці пад час 
ця жар нас ці, ро даў або пры 
груд ным вы корм лі ван ні.

На смарк доб ра зна ё мы кож на му. 
Пры чы най ры ні ту — 
за па лен ня слі зіс тай но са — 
мо жа быць і алер гія, і ін фек цыя, 
і пе ра аха лодж ван не, і... 
Сло вам, трэ ба раз бі рац ца ў кож ным 
кан крэт ным вы пад ку, 
ка лі толь кі вы за вы зда раў лен не, 
а не за ўсклад нен ні.

Лю бы ры ніт пра яў ля ец ца ад ноль ка ва — свер-
бам, вы дзя лен ня мі, чхан нем, за кла дзе нас цю. 
Ад нак пры чы най алер гіч на га ры ні ту ста но віц ца 
цві цен не рас лін. Ад роз ніць та кі від на смар ку 
ад ін шых вель мі прос та — тут ня ма па вы шэн ня 
тэм пе ра ту ры, са мі вы дзя лен ні за ста юц ца вад-
кі мі пра цяг лы час, а ў да да так ча ла век час та 
чхае, у яго аця ка юць нос і во чы.

Ін фек цый ны ры ніт па чы на ец ца та ды, ка лі зні-
зіў ся іму ні тэт. А са мо зні жэн не ад бы ва ец ца ў вы-
ні ку пе ра аха лодж ван ня, 
шкод ных звы чак, дрэн-
най эка ло гіі, фі зіч ных і 
псі ха ла гіч ных пе ра гру-
зак і г.д. Ка лі наш іму-
ні тэт зні жа ны, то ві ру сы 
лёг ка трап ля юць на слі-
зіс тую но са, ука ра ня юц-
ца там і раз мна жа юц ца, 
вы клі ка ю чы спа чат ку 
ця жар у га ла ве, чхан-
не, смы лен не ў но се, 
па вы шэн не 
тэм пе ра-
ту ры це-
ла. Да во-
лі хут ка 
нос ста-
н о  в і ц  ц а 

«мок рым», пры чым спа чат ку вы дзя лен ні бу дуць 
вад кі мі, а пас ля гной ны мі, бо да ба ві лі ся клет кі 
эпі тэ лію, лей ка цы ты.

Звы чай на та кі на смарк пра хо дзіць праз 5-7 
дзён. Ад нак ка лі гэ та га не ад бы ло ся, то трэ ба 
па ка зац ца ўра чу. Ры ніт мо жа пе рай сці ў хра-
ніч ную фор му або яшчэ горш — ра за ўюц ца 
ўсклад нен ні.

Што гэ та мо жа быць?
Атыт, гай ма рыт, фа рын гіт, ла рын гіт, бран-

хіт і г.д.
Якой мо жа быць пра фі лак ты ка?
— Трэ ба па вы шаць іму ні тэт, — ка жа ўрач-

тэ ра пеўт 24-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 
Ва лян ці на ШЫ ЯН. — А для гэ та га за гар тоў вай-
це ся — зай мі це ся спор там, гу ляй це на све жым 
па вет ры, пад бя ры це па ды ход ныя для вас вод ныя 
пра цэ ду ры, са чы це за сва ім хар ча ван нем і, без-
умоў на, ад моў це ся ад шкод ных звы чак. Ад ным 
сло вам, гэ та ўсё і ёсць зда ро вы лад жыц ця. Акра-

мя та го, для пра фі лак ты кі ме на ві та 
ін фек цый на га ры ні ту важ нае зна чэн-
не мае аса біс тая гі гі е на, убор ка і 
пра вет ры ван не па мяш кан няў, што 
бу дзе зні жаць пра цэнт бак тэ рый у 
на ва кол лі.

Ка лі вы на огул со чы це за сва ім 
зда роў ем, то ідэа льна ў лю бым вы-

пад ку з ры ні там па ка зац ца ўра чу. Ка лі 
той алер гіч ны, яго да вя дзец ца ля чыць 
ан ты гіс та мін ны мі прэ па ра та мі. Ка лі ж 
ры ніт ін фек цый ны, то трэ ба ра за брац ца, 

хто стаў пра ва ка та рам. Ві ру су не аб-
ход на про ці па ста віць су праць-

ві рус ную тэ ра пію, 
бак тэ рыі — ан-

ты бак тэ ры-
яль ную

�

Наш іму ні тэт — гэ та і ві лач ка вая 
за ло за, і кас ця вы мозг, лім фа тыч ныя 
вуз лы, се ля зён ка, кі шэч нік, мін да лі ны, 
адэ но і ды. Вя лі кі на бор, у яко га два 
«на чаль ні кі» — цэнт раль ная нер во вая 
і эн да крын ная сіс тэ мы. Усё гэ та 
за бяс печ вае здоль насць на ша га 
ар га ніз ма про ці ста яць са мым роз ным 
знеш нім фак та рам, 
якія на ма га юц ца змя ніць яго 
нар маль нае функ цы я на ван не. 
А ка му ж не хо чац ца, каб з ар га ніз мам 
бы ло ўсё ў па рад ку? 
І дзе ля гэ та га не ка то рыя зло ўжы ва юць 
іму на ма дэ лю ю чы мі прэ па ра та мі, 
якіх сён ня на фар ма цэў тыч ным рын ку 
ня ма ла. Тое, што на са май спра ве 
трэ ба ве даць і ра біць дзе ля іму ні тэ ту, 
тлу ма чыць за гад чык ка фед ры 
па лі клі ніч най пе ды ят рыі Бе ла рус кай 
ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най 
аду ка цыі, док тар ме ды цын скіх на вук, 
пра фе сар Ула дзі мір ЖАР НА СЕК.

— Па ка зан ні для пры зна чэн ня іму на ма дэ-
лю ю чых прэ па ра таў сён ня да во лі шы ро кія. У 
ай чын ных пра гра мах ля чэн ня і рэ абі лі та цыі пра-
ду гледж ва ец ца вы ка ры стан не іму на ма ду ля та раў 
для вы ра шэн ня праб ле мы рэ цы ды ву ю чых рэ-
спі ра тор ных ін фек цый. Не маг чы ма ад мах нуц ца 
ад та кіх ле каў у вы пад ках пра цяг лай бак тэ ры-
яль най, хла мі дый най, мі кап лаз ма вай ін фек цый, 
пры хра ніч ных за хвор ван нях ор га наў ды хан ня. 
Ак тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца іму на ма ду ля та ры 
ў комп лекс ным ля чэн ні дзя цей з ты мі ж час ты-
мі рэ спі ра тор ны мі за хвор ван ня мі, пра цяг лы мі 
ін фек цы я мі, хра ніч ны мі за па лен ня мі ор га наў 
ды хан ня, хра ніч ны мі ача га мі на са глот кі. І гэ та 
су свет ная прак ты ка.

— Ці мож на вес ці раз мо ву аб вы ка ры стан ні 
та кіх прэ па ра таў з мэ тай пра фі лак ты кі?

— Пра фі лак ты ка вост рых рэ спі ра тор ных 
ві рус ных ін фек цый бы вае, як вя до ма, спе цы-
фіч най і не спе цы фіч най. Пер шая — гэ та толь кі 
вак цы на цыя і толь кі ў да чы нен ні да гры пу. Усе 
ін шыя ме ры — не спе цы фіч ныя і вель мі доб ра 
зна ё мы. Гэ та ра цы я наль нае, ад па вед нае ўзрос-
ту хар ча ван не. Пры дэ фі цы це ві та мі наў дзе цям 
і да рос лым во сен ню-зі мой мож на пры маць ві-
та мін на-мі не раль ныя комп лек сы. Аба вяз ко ва 
за гар тоў вац ца! Ад нак у вы пад ку кан так таў з 
нось бі та мі рэ спі ра тор най ін фек цыі (у сад ку, шко-
ле, на пра цы, до ма і г.д.) па ка за ны ін дук та ры 
ін тэр фе ро ну, якія ма юць роз ныя схе мы пры мя-

нен ня для та го, хто ўжо за хва рэў, і для та го, 
хто по бач з хво рым. Вы бар та ко га прэ па ра ту 
ажыц цяў ля ец ца з улі кам уз рос ту. Сён ня іс ну юць 
і ген на ін жы нер ныя эн да на за льныя фор мы ін тэр-
фе ро ну (не прэ па ра ты кры ві), што вель мі доб ра, 
у тым лі ку ай чын най вы твор час ці.

— Што та кое іму ні тэт пры ро джа ны, а 
што — адап тыў ны?

— Пры ро джа ны іму ні тэт аба ра няе ад ін фек-
цый, ён ёсць ва ўсіх жы вых іс тот, у тым лі ку 
ў ча ла ве ка. І ў роз ных лю дзей ён роз ны. Што 
да адап тыў на га іму ні тэ ту, то ён ха рак тэр ны 
не для ўсіх жы вых іс тот, але ў ча ла ве ка ёсць. 
Су ты ка ю чы ся з ін фек цы яй, ча ла век на бы вае 
не ўспры маль насць да яе. Адап тыў ны іму ні тэт 
на пра цоў ва ец ца пад час не па срэд най су стрэ чы 
з ін фек цы яй або дзя ку ю чы пра ве дзе най вак цы-
нап ра фі лак ты цы.

— Іму ні тэт мо жа быць сла бым ці моц-
ным?

— Мож на ска заць, што іму ні тэт бы вае адэ-
кват ным па стаў ле ным пе рад ім за да чам, а бы вае 
не адэ кват ным. З уз рос там іму ні тэт мя ня ец ца. 
Дзе ці, якія час та хва рэ лі, з ніз кім іму ні тэ там, з 
ця гам ча су мо гуць да ся гаць на леж на га ўзроў ню 
функ цы я на ван ня.

На ша імун ная сіс тэ ма не ад па чы вае ні ко лі, 
та му што пе рад ёю па стаў ле на над звы чай маш-
таб ная за да ча — за ха ваць па ста ян ства ўнут ра-
на га ася род дзя ча ла ве ка, у тым лі ку кле тач на га і 
ге не тыч на га скла ду. Гэ та наш ахоў нік. У кож ным 
уз рос це ўзро вень функ цы я на ван ня іму ні тэ ту ад-
па вя дае тым за да чам, якія пры ро да пе рад ім 
ста віць. Та му і за хвор ван ні пра ця ка юць па-роз-
на му ў роз ным уз рос це, ды і іх спектр так са ма 
мя ня ец ца — у дзя цей ад но, у ста рых — ін шае

�

Лі по ма, якую ў на ро дзе на зы ва юць 
«тлу шча ві ком», — даб ра якас нае ўтва рэн не 
з тлу шча вых кле так, а зна чыць, 
мо жа су стра кац ца ў лю бым мес цы, 
дзе ёсць тлу шча вая ткан ка. 
У аб са лют най боль шас ці вы пад каў 
лі по мы раз мя шча юц ца пад ску рай, 
а ў глы бо кіх мяк кіх ткан ках — вель мі рэд ка. 
І най час цей раз мо ва ідзе пра адзін ка выя 
ўтва рэн ні. Множ ныя лі по мы 
больш ха рак тэр ны для жан чын і хво рых 
з роз ны мі эн да крын ны мі па та ло гі я мі.

— Пад ску ра ныя лі по мы ўяў ля юць з ся бе мяк кія, 
акруг лыя, ру ха выя пад ску ра ныя вуз лы, — рас каз вае 
ўрач-траў ма то лаг 11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін-
ска Дзміт рый АЎ ХІ МО ВІЧ. — Рас туць яны па воль на 

і звы чай на па чы на юць не па ко іць як кас ме тыч ны дэ-
фект, ка лі ста но вяц ца буй ны мі. Пры вель мі вя лі кім 
па ме ры, хут кім рос це, глы бо кім раз мя шчэн ні, спай цы 
з бліз кі мі ткан ка мі, пры бо лі вар та пра вес ці да дат ко-
вае да сле да ван не, каб вы клю чыць больш сур' ёз нае 
за хвор ван не.

На огул, лі по мы рас туць па воль на, яны не пе ра-
тва ра юц ца ў зла я кас ныя ўтва рэн ні, а та му мож на не 
пры маць ней кіх дзе ян няў у да чы нен ні да іх. Без умоў-
на, пры гэ тым трэ ба па збя гаць лю бых ві даў уз дзе-
ян ня на гэ тую част ку це ла — нель га пры кла даць да 
лі по маў кам прэ сы, ма заць маз зю, пра гра ваць і г.д. 
Ка лі лі по ма пе ра шка джае, яе мож на вы да ліць хі рур-
гіч ным шля хам, пас ля ча го пра во дзіц ца аба вяз ко вае 
гіс та ла гіч нае да сле да ван не.

Ка лі вы вы яві лі на це ле ней кае пад ску ра ное ўшчыль-
нен не, звяр ні це ся па кан суль та цыю да хі рур га.

Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

Ска жы це «чы-ыз»
Эс тэ ты ка без ме та ла вай 

ке ра мі кі
«Рас ка жы це, ка лі лас ка, аб пе ра ва гах пра тэ за-
ван ня без ме та ла вай ке ра мі кай.

Ак са на Ва ляр' я наў на, 
г. Мінск».

Тлу ма чыць урач ста ма то лаг-ар та пед 9-й 
ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі г. Мін ска Па вел 
НЕ СЦЯ РЭН КА:

— Без ме та ла выя ке ра міч ныя пра тэ зы, без умоў-
на, з'яў ля юц ца са мы мі су час ны мі, вы са ка я кас ны мі, 
звыш эс тэ тыч ны мі і са мы мі вы со ка тэх на ла гіч ны мі ў 
сён няш няй ста ма та ла гіч най прак ты цы. Без ме та ла-
вая ке ра мі ка ў на шай кра і не ў боль шас ці сва ёй дзе-
ліц ца на два аб са лют на роз ныя кла сы — ке ра мі ка на 
асно ве дыя ксі ду цыр ко нію і пра ске ра мі ка (вы ка на ная 
ме та дам ліц цё ва га пра са ван ня).

Абедз ве тэх на ло гіі ма юць знач ныя пе ра ва гі пе рад 
«кла січ ны мі» ме та ла ке ра міч ны мі зуб ны мі пра тэ за мі. 
Так, не вя до ма ні вод на га вы пад ку алер гіч най рэ ак цыі 
на пра тэ зы з без ме та ла вай ке ра мі кі ў ад роз нен не 
ад ме та ла вай, у склад пра тэ заў з якой ува хо дзяць 
ме та лы, у тым лі ку пла ці на і зо ла та. Дру гі важ ны 
мо мант — вы со кая тры ва ласць, элас тыч насць, мік-
ра цвёр дасць, су па стаў ляль ныя з цвёр ды мі ткан ка мі 
са праўд на га зу ба. Яшчэ плюс — вель мі вы со кая эс-
тэ ты ка. Ме та ла ке ра міч нае пра тэ за ван не па тра буе 
боль шай апра цоў кі зу ба, што, як пра ві ла, пры во дзіць 
да вы да лен ня нер ва. Таў шчы ня ж без ме та ла вай ке-
ра мі кі мо жа раў няц ца 0,3-0,4 мм, а ў не ка то рых вы-
пад ках мож на абы сці ся на огул без апра цоў кі цвёр-
дых тка нак зу ба — ён за ста ец ца жы вым.

Што ж вы браць — ліц цё вае пра са ван не або дыя-
ксід цыр ко нію? На маю дум ку, для вы ра бу ўкла дак 
для за ме ны «ста рых» плом баў на жы вых зу бах, а 
так са ма адзі ноч ных ка ро нак па ды дзе ме тад ліц цё-
ва га пра са ван ня, а вось для вы ра бу мас та па доб ных 
пра тэ заў, ін ды ві ду аль ных шціф тоў для пра тэ за ван ня 
на ім план тат і для шціф то вых кан струк цый раю кан-
струк цыі з дыя ксі ду цыр ко нію.

Абедз ве тэх на ло гіі не толь кі не су пя рэ чаць, а, як 
пра ві ла, да паў ня юць ад на ад ну: пры ад ло ме ка рон-
ка вай част кі зу ба шціфт вы раб ля юць з дыя ксі ду цыр-
ко нію, а ка рон ка вую част ку — з пра са ва най ке ра мі кі 
або шціфт у ім плант — з дыя ксі ду цыр ко нію, а ка рон-
ка — з ліц цё ва га пра са ван ня. Вы нік вы дат ны!

Без ме та ла вая ке ра мі ка мае не толь кі ад мыс ло вы 
знеш ні вы гляд, але яна так са ма мак сі маль на на-
блі жа на па фі зі я ла гіч ных па ра мет рах да вар тас цей 
эма лі зда ро ва га зу ба. Гэ та ства рае кам форт ныя ад-
чу ван ні пад час ужы ван ня ежы. У лю бым вы пад ку 
кож на му па тра бу ец ца ін ды ві ду аль ная кан суль та цыя 
ўра ча-ста ма то ла га.

КАС МЕ ТЫЧ НЫ ДЭ ФЕКТ
«Тлу шча вік» мож на і вы да ліць

Асаб лі вас ці за хвор ван няАсаб лі вас ці за хвор ван ня  ��

«МОК РЫ» НОС? 
МО ГУЦЬ БЫЦЬ УС КЛАД НЕН НІ

Аф таль мо ла гі па пя рэдж ва юць: рэ кла ма пры ват ных цэнт раў, 
якая ка жа, што толь кі ў іх «без бо лю, уко лаў і швоў», 
не ка рэкт ная. Та кія ж апе ра цыі пра вод зяць і ў дзяр жаў ных клі ні ках. 
«Пе ра ўзбра ен не аф таль ма ла гіч най служ бы па ча ло ся з 2007 го да. 
Ця пер на ша аб ста ля ван не ад па вя дае еў ра пей скім 
і су свет ным стан дар там, а вы со ка тэх на ла гіч ныя ме та ды ды яг нос ты кі 
да ступ ны ў кож ным рэ гі ё не», — 
ад зна чае га лоў ны па за штат ны аф таль мо лаг 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Тац ця на ІМ ША НЕЦ КАЯ. 
Якія тэх на ло гіі вы ка рыс тоў вае бе ла рус кая ме ды цы на, 
каб ад на віць зрок, ці іс ну юць бяс шкод ныя га джэ ты і ча му кла па ціц ца 
пра во чы трэ ба ў пер шую чар гу дзе цям, рас каз ва юць спе цы я ліс ты.

Се зон ныя пы тан ніСе зон ныя пы тан ні  ��

НІ КО ЛІ НЕ СПІЦЬ, 
НІ КО ЛІ НЕ АД ПА ЧЫ ВАЕ...

ЯК ПАД ТРЫ МАЦЬ ІМУ НІ ТЭТ?

Матэрыялы паласы падрыхтавала Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by


