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— Ча му прад стаў ні цы пры го жа га 

по лу больш, чым муж чы ны, схіль ныя 

да пе ра аха ла джэн ня?

— Гэ та звя за на з ана та міч ны мі асаб-

лі вас ця мі ма ча вой і рэ пра дук тыў най 

сіс тэм. Муж чы ны ў гэ тым пла не «вый-

гра юць», яны больш аба ро не ны, бо мо-

час пус каль ны ка нал у іх у пяць ра зоў 

даў жэй шы, чым у жан чын. З-за ка рот-

кай урэ тры па та ген ныя і ўмоў на па та-

ген ныя мік ра ар га ніз мы ў спры яль най 

для іх сі ту а цыі, на прык лад пры пе ра аха-

ла джэн ні, лёг ка пра ні ка юць з ге ні та лій у 

мо ча вы дзя ляль ную сіс тэ му і на ад ва рот, 

пра ва ку ю чы за хвор ван ні.

— Пе ра аха ла джэн не маг чы мае, 

ка лі на ву лі цы ма роз -15, а мы ў тон-

кіх кал гот ках?

— На са май спра ве жан чы ны схіль-

ныя да пе ра аха ла джэн ня на ват ле там. 

Не здар ма па пя рэ джан не «не ся дзі на ха-

лод ным» пе рад аец ца ад ма туль і ба буль 

да да чок і ўну чак. Пра ва ку ю чыя фак та-

ры са мыя роз ныя: ку пан не ў ва да ёме з 

тэм пе ра ту рай ні жэй 18 гра ду саў, доў гае 

зна хо джан не ў мок рым ку паль ні ку, не-

вы ка нан не пра віл аса біс тай гі гі е ны.

— Атрым лі ва ец ца, што ніз кая тэм-

пе ра ту ра — не бяс печ ны во раг жа но-

ча га ар га ніз ма...

— Тэм пе ра ту ра — толь кі спры яль ны 

фак тар для раз віц ця за хвор ван няў. Наш 

іму ні тэт за ле жыць ад на ва коль на га ася-

род дзя. Пад час пе ра аха ла джэн ня ахоў ныя 

сіс тэ мы ар га ніз ма сла бе юць. Па та ген ныя 

і ўмоў на па та ген ныя мік ра ар га ніз мы ак-

ты ві зу юц ца, і ёсць усе шан цы за хва рэць. 

Ка неш не, усё вель мі ін ды ві ду аль на. За-

гар та ва ныя лю дзі больш устой лі выя да та-

кіх пра цэ саў. А менш за гар та ва ныя больш 

схіль ныя да хва роб.

— Як ся бе пра яў ляе за па лен чы 

пра цэс? Што мы ад чу ва ем?

— На тое, што з ар га ніз мам ад бы ва-

ец ца неш та ня доб рае, указ ва юць рэ зі 

пад час мо час пус кан ня і час тыя да яго 

по зы вы, не пры ем ныя вы дзя лен ні з па-

ла вых шля хоў, боль у воб лас ці па яс ні цы 

і ўні зе жы ва та. Ка лі ўсё гэ та су пра ва-

джа ец ца па вы ша най тэм пе ра ту рай, сла-

бас цю, стам ляль нас цю, бо ля мі ў ніж ніх 

ад дзе лах спі ны пры лёг кім па стук ван-

ні, зна чыць, ін фек цыя па ды ма ец ца на 

«верх ні па верх». І ўзні кае за па лен не 

ны рак, пры дат каў. За па лен чы пра цэс 

у ма тач ных тру бах вя дзе да іх спай ван-

ня, уз ні кае не пра ход насць. Гэ та пра ва-

куе бяс плод дзе. Зра зу ме ла, што та кія 

ўсклад нен ні зда ра юц ца да лё ка не заў-

сё ды. Тым не менш лю бы з пе ра лі ча ных 

сімп то маў — сіг нал да та го, каб звяр нуц-

ца да ўра ча. Ка лі па ней кіх пры чы нах 

жан чы на ма ру дзіць са зва ро там да спе-

цы я ліс та, вя лі кая іма вер насць пе ра хо ду 

за хвор ван ня ў лік хра ніч ных.

— Якія за хвор ван ні вы ма е це на 

ўва зе?

— Час цей за ўсё ў вы ні ку пе ра аха ла-

джэн ня ўзні каюць цыс тыт (за па-

лен не ма ча во га пу хі ра), ад нэк сіт 

(за па лен не пры дат каў — яеч ні каў 

і ма тач ных труб). З бо ку мо ча вы-

дзя ляль най сіс тэ мы гэ та ўрэ трыт 

(за па лен не мо час пус каль на га 

ка на ла). Ка лі пра цэс ідзе да лей 

і за хоп лі вае ныр кі, мы вя дзём 

раз мо вы пра пі е ла неф рыт. Та-

му па да па мо гу вар та звяр тац ца 

не ад клад на. На пер шым пры ёме 

не аб ход ны агляд, ана лі зы і, маг-

чы ма, спат рэ біц ца уль тра гу ка вая 

ды яг нос ты ка. Толь кі пас ля гэ та га 

па цы ент цы ста віц ца ды яг наз і па чы на-

ец ца ля чэн не.

— Якую пер шую да па мо гу мы мо-

жам ака заць са бе да ві зі ту да док та-

ра? Ці са праў ды так ка рыс ны жу ра-

ві на вы морс, які мно гія ра яць?

— Не трэ ба зай мац ца са ма ля чэн нем, 

ка лі вас неш та не па ко іць. Ка лі прос-

та за мерз лі ці вы мак лі, важ на хут чэй 

зняць мок рае адзен не, са грэц ца, уху-

таць но гі, вы піць цёп лай гар ба ты. Для 

пра фі лак ты кі за па лен ча га пра цэ су са-

праў ды мож на ўжы ваць морс з жу ра він. 

Да ка за на, што рэ чы вы, якія ўва хо дзяць 

у склад гэ тай яга ды, пе ра шка джа юць 

пры ма ца ван ню шкод ных бак тэ рый да 

сцен кі ма ча во га пу хі ра.

Пра фі лак ты ка пе ра аха ла джэн няў — 

гэ та пра віль на па да бра нае цёп лае 

адзен не і абу так. Па мя тай це, што апра-

на цца вар та па на двор'і. Ама тар кам ка-

рот кіх спад ніц і тон кіх кал го так зі мой 

вар та ад да ваць пе ра ва гу доў га му верх-

ня му адзен ню і тэр ма бя ліз не.

Важ на пры трым лі вац ца піт но га рэ-

жы му. Ка лі ар га ніз му не ха пае ва ды, 

кан цэнт ра цыя бак тэ рый у мо ча вы дзя-

ляль най сіс тэ ме імк лі ва ўзрас тае. Гэ та 

звя за на з тым, што ма ча, якая вы мы вае 

хва ро ба твор ныя мік ро бы, вы пра цоў ва-

ец ца ў мі ні маль най коль кас ці. Каб па-

збег нуць аб васт рэн ня цыс ты ту, трэ ба 

піць пор цы я мі 200—300 мі лі літ раў на 

пра ця гу дня.

Шмат за ле жыць і ад на ша га іму ні тэ-

ту. А яго фар мі ру юць здаровы лад жыц-

ця, паў на вар тас ны сон, хар ча ван не, ге-

не ты ка, на ва коль нае ася род дзе. Пе рад 

тым як за гар тоў вац ца, лепш па рай це ся 

з ура чом. І ка неш не, не за бы вай це рэ гу-

ляр на на вед ваць гі не ко ла га. Урач яшчэ 

на да клі ніч ным эта пе вы явіць сха ва ныя 

ін фек цыі і свое ча со ва пры зна чыць ля-

чэн не, дзя ку ю чы яко му мож на па збег-

нуць ус клад нен няў.

Та кое за хвор ван не пе ча ні, 

як ві рус ны ге па тыт, па вод ле 

да ных Су свет най ар га ні за-

цыі ахо вы зда роўя, што год 

за бі рае больш за 171 ты ся чу 

жыц цяў толь кі ў Еў ра пей-

скім рэ гі ё не. На сён ня іс нуе 

пяць ты паў ві ру са ге па ты-

ту — А, B, С, D і Е. А і Е пе-

ра да юц ца праз ежу, ва ду 

ці ад ча ла ве ка да ча ла ве ка, 

і ін фек цыя, якую яны вы клі-

ка юць, хут ка пра хо дзіць, не 

пе ра тва ра ю чы ся ў хра ніч нае 

за хвор ван не. Ві рус ныя ге па-

ты ты В і С — вя лі кая праб-

ле ма су час на га све ту. Яны 

пе ра да юц ца праз кроў, а 

так са ма па ла вым шля хам.

— Ві рус ным ге па ты там В і С 

пе ра важ на за ра жа юц ца ма ла дыя 

лю дзі — ва ўзрос це 20—40 га-

доў, — рас каз вае ўрач-эпі дэ міё-

лаг Цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло-

гіі Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска 

Воль га МІ ХО ВІЧ. — Са ста хво-

рых на ге па тыт С у 70—90 ча-

ла век уз ні кае хра ніч ная фор ма. 

Праз 20—30 га доў ад мо ман ту 

ін фі цы ра ван ня ў 20—30 % па цы-

ен таў з хра ніч ным ге па ты там мо-

жа раз віц ца цы роз ці рак пе ча ні. 

Уво гу ле ві ру сы ге па ты ту В, С і D 

час та пе ра хо дзяць у хра ніч ную ін-

фек цыю, якая за ста ец ца ня вы яў-

ле най і вя дзе да цы ро зу ці ра ку. 

Ка ля 2 % тых, хто за хва рэў, ад-

на ча со ва ін фі цы ру юц ца дву ма ві-

ру са мі, што вы клі кае яшчэ больш 

цяж кае па ра жэн не пе ча ні. 

Важ на
За ра зіц ца ві рус ным ге па ты там 

В ці С мож на ад ча ла ве ка — хво-

ра га ці бес сімп том на га нось бі та ві-

ру са. Ён змя шча ец ца ва ўсіх бія ла-

гіч ных вад ка сцях: у кры ві, спер ме, 

ва гі наль ным сак рэ це, слі не, ма чы, 

груд ным ма ла цэ, по це. Для за ра-

жэн ня зда ро ва га ча ла ве ка да стат-

ко ва най драб ней шай кроп лі кры ві 

хво ра га — 0,0005 мл, якая на ват 

не за ўваж ная для на ша га во ка. 

Пры гэ тым устой лі васць ві ру са ў 

на ва коль ным ася род дзі над звы чай 

вы со кая. Пры па ка ё вай тэм пе ра-

ту ры на прад ме тах і па верх нях ві-

рус за хоў ва ец ца да трох ме ся цаў. 

І мо жа пра нік нуць у наш ар га нізм 

праз траў мы, трэ шчы ны, па рэ зы, 

ран кі.

Асноў ны шлях ін фі цы ра ван ня — 

па ла вы. А так са ма кан такт на-бы-

та вы: за ра жэн не маг чы мае пад час 

ка ры стан ня агуль ным з хво рым 

руч ні ком, пры ла да мі для га лен-

ня і ма ні кю ру, ін шы мі прад ме та мі 

аса біс тай гі гі е ны, так са ма пад час 

ужы ван ня ін' ек цый ных нар ко ты каў, 

на ня сен ня та ту і ро вак, вы ка нан-

ня пір сін гу, ма ні кю ру і пе ды кю ру, 

у пры ват нас ці ў не пры ста са ва ных 

мес цах: у зна ё мых, пры ват ных 

асоб до ма, пры ме ды цын скіх ма-

ні пу ля цы ях, ка лі па ру ша ны рэ жым 

стэ ры лі за цыі прад ме таў і аб ста-

ля ван ня.

— Ме та ды ля чэн ня хра ніч най ін-

фек цыі моц на пра грэ су юць апош-

нім ча сам. Дзя ку ю чы гэ та му за хва-

раль насць і смя рот насць ска ра ча-

юц ца, — ка жа Воль га Мі хо віч. — 

Хра ніч ны ге па тыт С мо жа быць вы-

ле ча ны ў больш чым 90 % па цы ен-

таў, а ход хра ніч най ін фек цыі ге па-

ты ту В уда ец ца эфек тыў на кант ра-

 ля ваць. Пе рад на мі ста іць за да ча — 

да 2030 го да па клас ці ка нец эпі дэ міі 

СНІ Ду, ту бер ку лё зу і па рэн тэ раль-

ных ві рус ных ге па ты таў. У су вя зі з 

гэ тым ча ка ец ца, што коль касць но-

вых вы пад каў ві рус ных ге па ты таў В 

і С зні зіц ца на 90 %, а смя рот насць 

ад іх — на 65 %.

ВІ РУС НЫ ЗА БОЙ ЦА
Якія бы ва юць ге па ты ты і як імі мож на за ра зіц ца

 ДА ВЕД КА
У Бе ла ру сі па каз чык за хва-

раль нас ці на па рэн тэ раль ныя 

ві рус ныя ге па ты ты В і С 

у 2018 го дзе склаў 39,54 вы пад-

ку на 100 ты сяч на сель ніц тва 

і ў па раў на нні з мі ну лым го дам 

змен шыў ся на 5 %. Ся род уста-

ноў ле ных шля хоў за ра жэн ня 

да мі нуе па ла вы — 

31 %, не ме ды цын скія ма ні пу-

ля цыі скла да юць 9 %, ін' ек цыі 

нар ко ты каў — 8 %, кан такт на-

бы та вы шлях — 2,5 %, вер ты-

каль ны (ад ма ці да дзі ця ці пад-

час ро даў) — менш за 1 %.

ПА МЯТ КА ПА ЦЫ ЕН ТУ
Каб не за ра зіц ца, важ на мець адзі на га па ла во га парт нё ра, вы ка рыс-

тоў ваць прэ зер ва тыў, ка тэ га рыч на ад маў ляц ца ад ужы ван ня ін' ек цый-
ных нар ко ты каў, асця рож на ста віц ца да на ня сен ня та ту і ро вак, вы ка нан-
ня пір сін гу, асаб лі ва ў не  пры ста са ва ных для гэтага мес цах, пры трым лі-
вац ца пра віл аса біс тай гі гі е ны, вы ка рыс тоў ваць толь кі ін ды ві ду аль ныя 
руч ні кі, на жні цы, ма чал кі, брыт вы, па маз кі, рас чос кі і ін шыя прад ме ты.

Іс нуе і на дзей ны пра фі лак тыч ны сро дак су праць ге па ты ту В — 
вак цы на. У ме жах На цы я наль на га ка лен да ра пры шчэп ка ро біц ца ў 
нас усім но ва на ро джа ным. Так са ма бяс плат на па мес цы жы хар ства 
та кая вак цы на цыя па ка за на кан такт ным з хво ры мі на ге па ты ты, хво-
рым на ге па тыт С для па пя рэдж ван ня да дат ко ва га ін фі цы ра ван ня 
ві ру сам В, па цы ен там ад дзя лен няў ге ма ды я лі зу, ан ка ге ма та ла гіч-
ным хво рым, а так са ма асо бам з ры зы коў ны мі па во дзі на мі — тым, 
хто мае вы пад ко выя па ла выя су вя зі, ужы вае ін' ек цый ныя нар ко ты кі 
і інш. Усе ах вот ныя мо гуць зра біць пры шчэп ку на плат най асно ве. 
Аб сле да ван не на мар ке ры ге па ты таў В і С мож на прай сці па пэў ных 
па ка зан нях бяс плат на, а так са ма на плат най асно ве.

Ска жы це, док тарСка жы це, док тар НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ 
ПЕ РА АХА ЛА ДЖЭН НЕ

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла

Але на КРА ВЕЦ.

Ка лі згу бі ла ся Ка лі згу бі ла ся 
ам бу ла тор ная кар та...ам бу ла тор ная кар та...
Як знай сці звест кі пра пры шчэп кіЯк знай сці звест кі пра пры шчэп кі

Апош нім ча сам шмат ка жуць пра не аб ход насць 

пры шчэ пак, у пры ват нас ці ад та кой не бяс печ най 

ін фек цыі, як ад зёр. Але як да ве дац ца, ці ра бі лі 

іх у да лё кім для мно гіх дзя цін стве? Што ра біць, 

ка лі не каль кі га доў та му пе ра еха лі ў ін шы го рад 

і за ма ца ва лі ся за но вай па лі клі ні кай і звес так аб 

пры шчэп ках ня ма? На рэш це, ме ды цын ская карт а 

ра зам з пе ра лі кам пры шчэ пак маг ла згу біц ца... 

Ра біць іх зноў ці ўсё ж ёсць спо саб знай сці пра іх

звест кі? Аб гэ тым мы рас пы та лі за гад чы ка ад-

 дзя лен ня іму нап ра фі лак ты кі Мінск ага аб лас но га 

цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 

Ма ры ну КАЧ КАН.

— Ма ры на Вік та раў на, як да ве дац ца пра свой пры-

шчэп ка вы ста тус, ка лі згуб ле на ам бу ла тор ная кар та?

— Згод на з за ка на даў ствам, звест кі аб вы ка на ных 

пра фі лак тыч ных пры шчэп ках уно сяц ца ў фор му № 112/у 

«Гіс то рыя раз віц ця дзі ця ці» (у дзя цей) ці фор му № 025/у-

07 «Ме ды цын ская кар та ам бу ла тор на га хво ра га» (у да-

рос лых) і фор му № 063/у «Кар та пра фі лак тыч ных пры-

шчэ пак». Ад па вед на, ка лі згуб ле на ам бу ла тор ная кар та, 

звест кі аб атры ма ных пры шчэп ках мож на атры маць з кар-

ты пра фі лак тыч ных пры шчэ пак, якая вя дзец ца ў ам бу ла-

тор на-па лі клі ніч най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя па мес цы 

жы хар ства (мес цы ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі).

— Ка лі не атрым лі ва ец ца ехаць у ін шы го рад і шу-

каць гэ тыя звест кі, пры шчэп кі ад та го ж ад ру вар та 

ра біць на ноў?

— Згод на з На цы я наль ным ка лен да ром пра фі лак тыч-

ных пры шчэ пак Бе ла ру сі, пры шчэп кі су праць ад ру пра-

вод зяц ца дзе цям ва ўзрос це 1 і 6 га доў. Пры ад сут нас ці 

звес так аб пры шчэп ках су праць ад ру да ве дац ца, ці ёсць 

іму ні тэт су праць гэ та га за хвор ван ня, мож на, здаў шы ана-

 ліз кры ві. Гэ та магчыма зра біць у РНПЦ эпі дэ мі я ло гіі і 

мік ра бія ло гіі (г. Мінск, вул. Фі лі мо на ва, 23) ці ў не дзяр-

жаў ным ме ды цын скім цэнт ры — на плат най асно ве. Пры 

ніз кім уз роў ні іму ні тэ ту су праць ад ру ці яго ад сут нас ці 

рэ ка мен ду ец ца зра біць пры шчэп ку.

— Якія пры шчэп кі ра біць, ка лі звест кі пра іх не 

ўда ло ся знай сці?

— Пе ра лік пра фі лак тыч ных пры шчэ пак рэг ла мен та-

ва ны На цы я наль ным ка лен да ром пра фі лак тыч ных пры-

шчэ пак Бе ла ру сі. Ін фар ма цыя пра іх раз ме шча на на афі-

 цый ным сай це Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя mіnzdrav.gov.by. 

Згод на з ка лен да ром, у на шай кра і не пра вод зяц ца

пры шчэп кі су праць 12 за хвор ван няў: ві рус ны ге па тыт 

В, ту бер ку лёз, кок люш, дыф тэ рыя, слуп няк, по лі амі э-

літ, ге ма філь ная ін фек цыя ты пу b (ХІБ-ін фек цыя), ад зёр, 

эпі дэ міч ны па ра тыт, крас ну ха, пнеў ма ко ка вая ін фек цыя, 

грып.

Ха лод ныя ме ся цы го да — час, ка лі жан чы нам трэ ба быць асаб лі ва ўваж-

лі вы мі да свай го зда роўя. Наш ар га нізм вель мі ўраз лі вы і рэз ка рэ агуе на 

па ні жа ную тэм пе ра ту ру на ва коль на га ася род дзя. Што па він на ве даць кож ная 

жан чы на, якія ме ры вар та пры няць, каб не за хва рэць, ка лі вы за мерз лі ці 

пра мок лі, а так са ма якія сімп то мы за па лен ча га пра цэ су па він ны на сця ро-

жыць і ча му ў та кім вы пад ку нель га ма ру дзіць з ві зі там да док та ра, рас ка за ла 

аку шэр-гі не ко лаг 11-й га рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска, клі ніч ны ар ды на тар 

ка фед ры аку шэр ства, гі не ка ло гіі і рэ пра дук тыў на га зда роўя Бе ла рус кай 

ме ды цын скай ака дэ міі пас ля дып лом най аду ка цыі Свят ла на КРЭ ЕР.


