
Гаючыя іоны Аляксандра Глуткіна 

 
Пераможца Рэспубліканскага конкурсу «100 ідэй для Беларусі» ў намiнацыi
«Медыцына, фармацыя и медтэхнiка» дацэнт кафедры дзіцячай хірургіі ГрДМУ
кандыдат мед. навук Аляксандр Глуткін у свае 32 ужо шмат чаго паспеў зрабіць. Ён
двойчы стыпендыят Фонда Прэзідэнта Беларусі, аўтар больш як 90 друкаваных
работ, 2 патэнтаў, 10 рацыяналізатарскіх прапаноў, 8 аўтарскіх выданняў,
дапаможніка. Выхоўвае двух сыноў.
У напружаным раскладзе малады хірург знайшоў магчымасць за невялікі адрэзак часу
паспець распавесці карэспандэнтам «МВ» пра свае справы.

Аляксандр Віктаравіч, дазвольце павіншаваць з перамогай у Рэспубліканскім конкурсе
«100 ідэй для Беларусі» і пацікавіцца, з якімі набыткамі вы прыйшлі на гэтае
спаборніцтва.

У конкурсе бяру ўдзел ужо другі раз. У 2015 годзе дайшоў да фінала, а сёлета змог перамагчы 
ў намінацыі «Медыцына, фармацыя, медыцынская тэхніка». Маё ноу-хау — атраўматычная 
павязка з іонамі срэбра. Яна вельмі зручная ў выкарыстанні, асабліва пры апёках, а таксама 
на пролежнях, іншых раневых паверхнях. Галоўнае, каб яны былі плоскімі. Іоны срэбра 
супрацьмікробныя, паскараюць зажыўленне, а сетка, на якую яны нанесены, не дае бінтам 
наліпнуць на балючую рану.  

Вы працуеце на кафедры дзіцячай хірургіі ГрДМУ, база якой знаходзіцца  ў ГрАДКБ. З 
якімі праблемамі да вас паступаюць маленькія пацыенты?

Бальніца ўніверсальная, дзеці ў нас з рознымі дыягназамі. Працуем у адной камандзе, 
дапамагаем хворым разам. Мая палата ў аддзяленні экстраннай хірургіі. Але ж пры гэтым 
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больш схіляюся да камбустыялогіі. Дзеці да трох гадоў звычайна трапляюць да нас з апёкамі. 
Ад вару ў дарослага цела можа толькі пачырванець, а ў дзіцяці гарачая вадкасць выклікае 
сур’ёзныя апёкі, якія лячыць намнога складаней. Часам дарослыя могуць лёгкадумна браць на 
адну руку дзіця, а ў другую — чайнік з кіпенем альбо кубак з гарбатай. Малое махне рукой 
альбо нагой — і апёк!
Падлеткі часцей за ўсё трапляюць з апёкамі ад агню: то бензін успыхнуў, то растваральнік. 
Сёлета да нас прывезлі дзяўчынку са Смаргоні: там узарваўся газавы балон. Каб загаіць 
раневыя паверхні, выкарыстоўваем сучасныя падыходы. На этапе рэабілітацыі — медыцынскі 
сілікон у выглядзе гелю альбо пласціны. Гэта добрая прафілактыка выспявання рубцоў.  
Граматнае лячэнне апёкаў мае не толькі добры касметалагічны эфект, а часам і папярэджвае 
вельмі цяжкія ўскладненні і сур’ёзныя аператыўныя ўмяшанні.
Правільнае класічнае лячэнне пачынаецца з індывідуальнай кампрэсійнай бялізны. На жаль, у 
нас пакуль няма яе айчыннай вытворчасці — такая бялізна, якую трэба насіць пастаянна, 
была б больш даступнай і таннай.  

Хто вашыя настаўнікі?  Ці стажыруецеся  за мяжой?

Лічу, шо пуцёўку ў дарослае жыццё мне падараваў загадчык нашай кафедры доктар мед. 
навук, прафесар ГрДМУ Віктар Кавальчук, які шмат дапамагае ў прафесійным сталенні. Мая 
кандыдацкая дысертацыя была прысвечана кіслародатранспартнай функцыі крыві, і я вельмі 
шчыльна працаваў з кафедрай нармальнай фізіялогіі, лабараторыяй па вызначэнні 
газатранспартнай функцыі крыві пад кіраўніцтвам Віктара Зінчука.  
У мяне склаліся добрыя стасункі з галоўным камбустыёлагам Польшчы Анджэем Краеўскім. 
Ён запрашае мяне на міжнародныя канферэнцыі і семінары па камбустыялогіі. Прапанаваў
таксама працаваць у Польшчы, але ў Беларусі, мяркую, я патрэбны больш.  

Дзе ваша малая радзіма?

Нарадзіўся ў Мастах, там вучыўся ў гімназіі № 1. Марыў працаваць пракурорам, але прыклад 
старэйшага брата Сяргея, які пайшоў у медыцыну, аказаўся ўплывовым. І я зусім не шкадую, 
што не стаў пракурорам (смяецца. — Прым. аўтара), а скончыў факультэт педыятрыі ГрДМУ.

Пра што марыце?

Вельмі хачу, каб у Гродзенскім медыцынскім універсітэце была свая ўніверсітэцкая клініка. І 
да нас прыязджалі за вопытам з іншых краін: у Беларусі насамрэч ёсць чаму павучыцца. А 
яшчэ мне хацелася б, каб у дзіцячай хірургіі пачалі развівацца лазерныя тэхналогіі. На мой 
погляд, гэта вельмі перспектыўны напрамак.

Ці шмат было ў вас ран ды апёкаў у дзяцінстве?

Як і ўсе хлапчукі, ганяў на ровары, любіў футбол. Часта калені былі збітыя. Аднойчы, гуляючы 
ў футбол, зламаў руку… А апёкі, дзякуй богу, былі толькі ад сонца.  

Ваша жыццё дужа насычанае. Ці хапае часу  на сябе і ўласнае здароўе, на адпачынак?

Вольны час, якога, на жаль, катастрафічна не хапае, баўлю з сынамі: васьмігадовым 
Яраславам і двухгадовым Арсенем. Жонка Наталля — урач-тэрапеўт, асістэнт 1-й кафедры 
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ўнутраных хвароб ГрДМУ, кандыдат мед. навук. Разам з сям’ёй любім падарожнічаць,
адпачываць, асабліва на моры.

                                                                                                                         Святлана Хорсун


