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Длительность продленной ИВЛ составила у мужчин в сред-
нем 110 минут, у женщин – 180.

Половые различия в композиции тела обусловлены анатомо-
физиологическими особенностями мужского и женского орга-
низмов. Полученные величины для обоих полов выходят за рам-
ки среднестатистических норм (10-15% для мужчин, 15-25% для
женщин). Более высокое содержание жира в теле женщин обу-
словлено наличием физиологических депо (молочные железы,
бедра, передняя брюшная стенка). Различия в длительности по-
сленаркозной седации у мужчин и женщин достаточно четко
коррелируют с половыми различиями в композиции тела.

Выводы
1.Содержание жира в теле мужчин в среднем меньше, чем у

женщин.
2.Длительность посленаркозной седации, требующей про-

дленной ИВЛ после анестезий с применением жирорастворимых
лекарственных средств прямо пропорциональна содержанию жи-
ра в теле пациентов.

3.Полученные данные следует учитывать в практической
деятельности врачей анестезиологов-реаниматологов при плани-
ровании анестезий у пациентов с различной композицией тела с
целью ускорения их реабилитации после хирургических вмеша-
тельств.  
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ДЫЯЛЕКТЫЯ СЛОВЫ Ў МЕДЫЦЫНСКАЙ 
ЛЕКСІЦЫ 
Варанец В.І. 

Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт

На працягу ўсёй гісторыі развіцця беларускай мовы яе
лексіка папаўнялася за кошт дыялектызмаў. Большасць з іх
звязана з жыццём і побытам беларусаў, таму яны арганічна
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ўвайшлі ў склад літаратурнай мовы. Дыялекты – гэта мова
народа, якая выступае ў выглядзе мясцовых гаворак. На сённяшні
дзень вылучаюць тры групы беларускіх гаворак: паўночна-
ўсходнюю, паўднёва-заходнюю і сярэднебеларускую
пераходную. Лексіка дыялектаў з пункту гледжання сферы яе
ўжывання падзяляецца на лексіку неабмежаванага і абмежаванага
ўжытку. Словы, межы выкарыстання якіх акрэслены сацыяльна,
адносяцца да спецыяльнай лексікі. У гэтым выпадку лексіка
ўяўляе сабой словы і выразы, ужываемыя асобамі, аб’яднанымі
па роду заняткаў, дзейнасці, аснову якой складаюць тэрміны і
прафесіяналізмы. У лінгвістыцы азначэнне тэрміна падаецца як
слова, якое з’яўляецца назвай спецыяльнага паняцця якой-
небудзь галіны вытворчасці, навукі, мастацтва з наяўнасцю
дэфініцыі. Аснову тэрміналогіі складаюць вузкапрофільныя
словы, атачаюць яе агульнаўжывальныя тэрміны.  

Беларускія медыцынскія дыялектызмы характарызуюцца
цеснай сувяззю з агульнаўжывальнымі словамі, наяўнасцю
сінаніміі і шматзначнасці, што досыць характэрна для таго перыяду
развіцця тэрміналогіі. Межы выкарыстання дыялектнага тэрміна
пашыраюцца ў дыялектнай мове настолькі, што яго часта
атаясамляюць з размоўнай лексікай той ці іншай гаворкі. Адметнай
асаблівасцю спецыяльнай лексікі гаворак можна назваць той факт,
што большая частка тэрмінаў вядома практычна ўсім носьбітам
гаворкі. Значная частка медыцынскай тэрміналагічнай лексікі
вядома не толькі прадстаўнікам той ці іншай гаворкі, тэрміны
выходзяць за межы акрэсленай тэрыторым і актыўна
выкарыстоўваюцца носьбітамі іншых гаворак.  

Так, слова вогнік (герпес) распаўсюджана ў паўночна-
заходніх гаворках, гаворках цэнтральных раёнаў Беларусі.
Шырокую геаграфію ў рэгіёнах Беларусі маюць словыжаўтачка
(жаўтуха), пошасць (эпідэмія), разачка (гастрыт) і інш. На
жаль, гістарычныя пературбацыі, звязаныя з развіццём
беларускай мовы, вывелі значную частку беларускамоўнай
медыцынскай лексікі з актыўнага ўжытку, замяніўшы іх
шматлікімі запазычаннямі. Аднак гэтыя словы жывуць
паралельным з афіцыйнай тэрміналогіяй жыццём. Тэрміны,
некалі вядомыя толькі ў пэўных мясцовасцях, сталі апошнім
часам досыць шырока выкарыстоўвацца ў галіне медыцыны:
спарон, гарачка, цягліца.  
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З мэтай адраджэння незаслужана забытай медыцынскай
лексікі і быў створаны “Дыялектны слоўнік медыцынскіх
тэрмінаў Беларусі”. Дадзены слоўнік з’яўляецца першай спробай
стварыць даведнік, у якім змяшчаюцца дыялектызмы
медыцынскага характару ў іх сучасным выглядзе. Слоўнік ставіць
за мэту паказаць “залаты запас” беларускай медыцынскай
тэрміналогіі, які ўтрымлівае дыялектная лексіка, а таксама
дапамагчы арыентавацца маладым спецыялістам у галіне
медыцыны пры працы з насельніцтвам у розных мясцовасцях
Беларусі. Асноўны матэрыял для слоўніка сабраны шляхам
дэталёвага аналізу як рэгіянальных дыялектных слоўнікаў, так і
слоўнікаў, якія сваім лексічным матэрыялам ахопліваюць больш
шырокія дыялектныя зоны Беларусі: паўночна-заходнюю,
цэнтральную і сярэднебеларускія гаворкі інш.  

Агульная картатэка слоўніка налічвае каля 500 картак-слоў.
Слоўнік уключае толькі медыцынскі пласт лексікі: назвы хвароб,
лекаў, лекавых траў, дзеянні і паняцці медыцыны.

Безумоўна, памылковым стала бы імкненне замяніць усю
запазычаную тэрміналогію дыялектнымі словам гаворак, але,
аналізуючы частотнасць выкарыстання таго ці іншага тэрміна,
тэрытарыяльныя межы яго выкарыстання, можна выбраць
пэўную групу ўласнабеларускіх тэрмінаў, якія будуць актыўна
запатрабаваны ў галіне медыцыны.
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СЕЛЕКТИВНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС ИЗ БАССЕЙНА 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ЕГО 
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Гродненская областная клиническая больница

Актуальность. Нерешенной проблемой хирургии является
лечение острых тромбозов в системе внутренней сонной артерии
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