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Пра гэ ту да лі кат ную праб ле му не 

пры ня та га ва рыць ад кры та. Але 

ад не тры ман ня ма чы па ку туе ня-

ма ла жан чын і муж чын рознага 

ўзросту. Між ін шым, боль шас ці 

з іх мож на і трэ ба да па маг чы. 

Як гэ та зра біць, рас ка за ла ўрач 

вы шэй шай ка тэ го рыі, за гад чык 

ура ла гіч на га ад дзя лен ня ме ды-

цын ска га цэнт ра «Ла дэ» Воль га 

АН ТО НА ВА.

Ця жар — 
не для жан чын!

— Перш чым пе рай сці да да рос лых, 

не каль кі слоў ска жу пра дзя цей. У іх 

эну рэз раз ві ва ец ца пе ра важ на на нер-

во вай гле бе. Як пра ві ла, гэ та нач ное не-

тры ман не ма чы, але зда ра ец ца і дзён-

нае. Час цей за ўсё гэ та не ўра ла гіч на 

аб умоў ле ная хва ро ба, ка лі ў га лаў ным 

моз гу не фар мі ру ец ца ад па вед ны рэ-

флекс. І тут ады гры вае ро лю спад чын-

ная схіль насць. Так са ма са дзей ні чае 

раз драж нен не нер во вай сіс тэ мы — з 

роз ных пры чын. На прык лад, не спры-

яль ная аб ста ноў ка до ма: шмат стрэ са-

вых сі ту а цый, не ла ды па між баць ка мі. 

Або праз мер нае ка ры стан не смарт фо-

нам, за хап лен не кам п'ю тар ны мі гуль-

ня мі ці мульт філь ма мі. Эну рэз су мес на 

ле чаць не ўро лаг і ўро лаг. Уро лаг па ві-

нен вы клю чыць ана та міч ныя дэ фек ты, 

пры ро джа ныя ана ма ліі, ін фек цыю. Не-

ўро лаг ле чыць гі пер ак тыў насць, пра-

цуе над фар мі ра ван нем пра віль на га 

рэ флек су га лаў но га моз гу на мо час-

пус кан не. З гэ тай праб ле май спраў ля-

юц ца эфек тыў на, і ні хто на ўсё жыц цё 

не за ста ец ца з не тры ман нем.

— Але ў па жы лым уз рос це прабле-

ма таксама існуе. У чым пры чы ны?

— Што да ты чыцца да рос лых, то на

85—90 % гэ та жа но чая праб ле ма.

У ся рэд нім пас ля 50 га доў у жан чын ак-

 ты ві зу юц ца пра цэ сы ста рэн ня. У пры-

ват нас ці, па дае ўзро вень жа но чых 

па ла вых гар мо наў — эст ра ге наў, з-за 

ча го стан ча ец ца слі зіс тая, у тым лі ку 

і ў ор га нах мо час пус кан ня — урэ тры і 

ма ча вым пу хі ры. З уз рос там сла бе юць 

і мыш цы — з роз ных пры чын: цяж кія 

ро ды з раз ры ва мі ў анам не зе, пад-

няц це ця жа раў, ка лі на ра бо це пры хо-

дзі ла ся пе ра но сіць цяж кія прад ме ты, 

гэ тыя праб ле мы су стра ка юц ца ў по-

ва раў, пра даў цоў і інш. Та кія фак та ры, 

як цяж кая фі зіч ная пра ца, спад чын ная 

схіль насць, плюс цяж кія ро ды і стан-

чэн не слі зіс тай пры вод зяць да та го, 

што сфінк тар — мыш ца, якая ўтрым-

лі вае ма чу, — па чы нае яе пра пус каць. 

Спа чат ку гэ та ад бы ва ец ца пры на пру-

жан ні: пад час чхан ня, каш лю, пад няц-

ця ця жа ру ці пад час скач коў, на прык-

лад, на ба ту це — пры ўсім, што вя дзе 

да па вы шэн ня ўнут ры бруш но га ціс ку. 

У да лей шым гэ та ад бы ва ец ца ўжо без 

уся ля ка га на пру жан ня, пас ля та го, як

жан чы на ўстае з лож ка, на прык лад. 

І гэ та пры чы на, па якой хтось ці ад ра-

зу, хтось ці не зу сім, але пры хо дзіць да 

ўра ча, каб вы ра шыць гэ ту праб ле му.

— Чым мож на да па маг чы ў та кой 

сі ту а цыі?

— Пер шае і са мае прос тае — пе-

ра гле дзець лад жыц ця: я пра шу па цы-

ен так не пад ні маць ця жар. Па-дру гое, 

звяр нуц ца да гі не ко ла га-эн да кры но-

ла га, каб ён пры зна чыў гар мо на за-

мя шчаль ную тэ ра пію, якая да па мо жа 

ад на віць слі зіс тую, з-за ча го ўтры ман-

не ма чы па леп шыц ца. Трэ цяе — трэ-

ні ра ваць мыш цы та за ва га дна. Гэ тыя 

прак ты ка ван ні мож на вы кон ваць у хат-

ніх умо вах, яны аб са лют на прос тыя, 

ура чы звы чай на вы да юць па мят кі з 

імі. Чац вёр тае — прак ты ка ван ні з ва-

гі наль ны мі ко ну са мі. Гэ та спе цы яль ны 

трэ на жор, які трэ ні руе мыш цы. Ко ну-

 сы гра дзі ру юц ца па ва зе — ад лёг ка га 

да са ма га цяж ка га. За ча ты ры ме ся цы 

мож на цал кам эфек тыў на ад на віць усе 

мыш цы, якія ўтрым лі ва юць ма чу.

— Гэ та ўдас ца ў лю бым уз рос це?

— Аб са лют на. У кож най жан чы ны, 

да рэ чы, уз рост па чат ку гэ тых праб лем 

ін ды ві ду аль ны. Мно гае за ле жыць ад 

коль кас ці ро даў, ад ха рак та ру пра цы. 

У не ка то рых жан чын пер ша па чат ко ва 

вы со кі ўзро вень эст ра ге наў, і па даць ён 

па чы нае плаў на к 60 га дам. У ін шых эст-

ра ге наў ня шмат, і зні жэн не па чы на ец ца 

ў 45. Але ў лю бым уз рос це мож на да па-

маг чы. У 80 % вы пад каў ад пе ра лі ча ных 

мной мер бу дзе знач нае па ляп шэн не. 

Іс нуе і ме ды ка мен тоз нае ля чэн не не тры-

ман ня ма чы, якое пра во дзіц ца ў комп-

лек се з прак ты ка ван ня мі і эк стра ге на-

за мя шчаль най тэ ра пі яй. Час цей за ўсё 

вы ка рыс тоў ва юц ца М-ха лі наб ла ка та ры. 

Гэ та гру па прэ па ра таў, якія ўздзей ні ча-

юць на нер во выя кан чат кі ў воб лас ці 

сфінк та ра ма ча во га пу хі ра.

Ка лі ж та кіх мер не да стат ко ва, мож на 

пра па на ваць на ступ ную сту пень вы ра-

шэн ня праб ле мы. Гэ та так зва ная эс тэ-

тыч ная гі не ка ло гія. У пэў ныя кроп кі ўвод-

зяц ца гі а лу ро на выя фі ле ры — прэ па ра-

ты гі а лу ро на вай кіс ла ты, што да зва ляе 

ўтрым лі ваць сфінк тар ма ча во га пу хі ра, 

зву жае урэ тру і да па ма гае ўтрым лі ваць 

ма чу. Та кія пра цэ ду ры вы кон ва юц ца на 

мя жы дзвюх на вук — гі не ко ла га мі і ўро-

ла га мі, але па куль гэ тых спе цы я ліс таў у 

на шай кра і не ня шмат.

Ці да па мо жа апе ра цыя?
— Якія яшчэ но выя ме то ды кі пры-

мя ня юц ца?

— Вель мі эфек тыў нае ла зер нае 

ама лодж ван не як пох вы, так і мо ча па-

ла вых шля хоў. Гэ та не ба лю чая пра цэ-

ду ра, па тра бу ец ца ад 1 да 4 се ан саў. 

Дзя ку ю чы ўздзе ян ню ла зе ра па таў шча-

ец ца слі зіс тая, ак ты ві зу ец ца яе кро ва-

за бес пя чэн не. Па ляп ша ец ца не толь кі 

мо час пус кан не, а і якасць па ла во га 

жыц ця. Та кая іна ва цый ная ме то ды ка 

ў лю бым уз рос це пры маль ная, бяс печ-

ная і эфек тыў ная. На мой по гляд, гэ та 

доб рая перс пек ты ва, ня хай ка мусь ці яе 

да вя дзец ца паў та раць раз у год.

І апош няя лі нія аба ро ны ў ля чэн-

ні не тры ман ня ма чы — апе ра тыў нае 

ўмя шан не. У све це ця пер шы ро ка пры-

мя ня ец ца па ста ноў ка ім план таў. Гэ та 

спе цы яль ныя сін тэ тыч ныя се тач кі, якія 

ўста наў лі ва юц ца пад ску ру ў адпавед-

ныя кроп кі і, як га мак, утрым лі ва юць 

сфінк тар ма ча во га пу хі ра, вы кон ва ю-

чы яго функ цыю. Гэ та апе ра цыя вя до-

ма як TVT-плас ты ка, мо жа быць і пад 

ін шай наз вай. Ім плант ста віц ца на ўсё 

жыц цё, ён на 100 пра цэн таў эфек тыў-

на спраў ля ец ца са сва ёй за да чай. Та кія 

ім план ты ўжыў ля юц ца і пры пра лап се 

(пра ві сан ні) ге ні та лій, пры вы па дзен ні 

мат кі, пох вы. У та кім вы пад ку ма дэ-

лю ец ца ўсё та за вае дно, а не толь кі 

сфінк тар ма ча во га пу хі ра.

Аб агуль ня ю чы, трэ ба ска заць, што 

аба вяз ко ва вар та звяр тац ца да ўра ча. 

У 100 % вы пад каў па ды хо дзя чы ме тад 

ля чэн ня бу дзе па да бра ны, па чы на ю чы 

ад са ма га прос та га да ра ды каль на га. 

На лю бым эта пе, пры лю бой сту пе ні 

за пу шча нас ці ме ды цы на мо жа да па-

маг чы. Тым больш, што на ву ка зра бі ла 

ў гэ тым пла не вя лі кія кро кі на пе рад.

Муж чы ны 
так са ма па ку ту юць

— З якіх пры чын уз ні кае не тры-

ман не ма чы ў муж чын?

— Тут дзве ка тэ го рыі са мых рас паў-

сю джа ных праб лем. Пер шая да ты чыц ца 

муж чын у лю бым уз рос це пры не ўра ла гіч-

ных, ней ра ген ных праб ле мах з ма ча вым 

пу хі ром. Яны ўзні ка юць пас ля ін суль таў, 

траў маў спін но га і га лаў но га моз га, ка лі 

па ру ша ны цэнт ры ўтры ман ня ма чы. Гэ-

тай гру пай па цы ен таў зай ма юц ца не ўро-

ла гі. Ёсць прэ па ра ты, якія па ляп ша юць 

нер во вую пра вод насць, але тут важ нае і 

ля чэн не асноў на га за хвор ван ня. Дру гая 

гру па — гэ та ўзрос та выя па цы ен ты з

вя лі кі мі адэ но ма мі пра ста ты. Адэ но ма — 

даб ра якас ная пух лі на, якая вя дзе

да па ру шэн ня мо час пус кан ня. Ча сам 

яна раз рас та ец ца і цал кам ці на 90 % 

пе ра кры вае мо час пус каль ны ка нал. Ма-

ча вы пу хір пе ра поў не ны, а по зы ву па цы-

ент не ад чу вае. Ма ча па кроп лі вы ця кае 

па ўрэ тры. Гэ та з'я ва на зы ва ец ца па ра-

дак саль ная ішу рыя або не тры ман не ма-

чы пры поў най хра ніч най за трым цы. Яе 

мож на на зі раць у па цы ен таў, якія доў гі 

час не аб сле ду юц ца і не ле чац ца. Але з 

праб ле май не тры ман ня муж чы ны су ты-

ка юц ца на шмат ра дзей, чым жан чы ны.

— Што ра біць жанчынам, каб у 

ста лым уз рос це гэ тых праб лем не 

бы ло?

— Вы кон ваць комп лекс прак ты-

ка ван няў па Ке ге лю для ўма ца ван ня 

мышц та за ва га дна, яны ма юц ца ў ін-

тэр нэт-кры ні цах. Не пад ні маць больш 

за сем кі ла гра маў: ця жар не для жан-

чын. У па чат ку клі мак су, у так зва най 

прэ ме на паў зе, ка лі з'яў ля юц ца пер шыя 

зме ны мен стру аль на га цык лу, звяр тац-

ца да гі не ко ла га, каб па доў жыць ма ла-

досць. Пры зна ча юц ца рас лін ныя, гар-

мо на за мя шчаль ныя прэ па ра ты, якія 

ад наў ля юць уз ро вень улас ных эст ра ге-

наў. Важ ная і пра фі лак ты ка цыс ты таў 

як хра ніч най праб ле мы. Ка лі цыс тыт 

час ты, гэ та мо жа свед чыць аб на яў нас-

ці бак тэ рый у ма чы, што ўзмац няе не-

тры ман не ма чы лю бой эты я ло гіі. Каб 

не бы ло цыс ты таў, вар та пад трым лі-

ваць у нор ме мік ра фло ру пох вы, не да-

пус каць дыс бак тэ ры ё зу, ма лоч ні цы, не 

пе ра аха лодж вац ца, вы кон ваць ме ры 

пост ка і таль най пра фі лак ты кі, ужы ваць 

прэ па ра ты на асно ве жу ра він. Гэ та 

пры род ны ан ты сеп тык, які ўтрым лі вае 

бен золь ную кіс ла ту, а яна зні шчае ўсе 

бак тэ рыі ў ма чы. Жу ра ві ны ка рыс ныя і 

ў вы гля дзе мор су, і ў вы гля дзе кап сул 

з жу ра ві на вым экст рак там. А мужчы-

нам параю своечасова лячыць адэно-

му прастаты і перыядычна наведваць 

уролага.

Да лі кат ная тэ маДа лі кат ная тэ ма

Не згу біць ні кроп лі!
Што трэ ба ве даць пры не тры ман ні

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла

Але на КРА ВЕЦ.

Не бяс печ ная ра ман ты каНе бяс печ ная ра ман ты ка

АРА МА ТЫЧ НЫЯ 
СВЕЧ КІ 

МО ГУЦЬ НА ШКО ДЗІЦЬ 
ЗДА РОЎЮ

Ара ма тыч ныя свеч кі ства ра юць на строй (як абы-

сці ся без іх у та кое ра ман тыч нае свя та, як Дзень 

свя то га Ва лян ці на?), зні ма юць стом ле насць, ахі-

на юць бу ке там во да раў — і вы лу ча юць шкод ныя 

хі міч ныя рэ чы вы. Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць: ды-

хаць ара ма ты за ва ны мі па ра мі ўвесь ве чар не менш 

шкод на, чым ця гам не каль кіх га дзін быць па сіў ным 

ку рыль шчы кам. Што ж ра біць? Пры трым лі вац ца 

пра ві лаў бяс пе кі.

Свеч кі бы ва юць вас ко выя (на ту раль ныя, зроб ле ныя 

з пча лі на га ці со е ва га вос ку) і па ра фі на выя (іх атрым лі-

ва юць з наф ты і слан цу). У па ра фі на выя час та да да юць 

ара ма ты за та ры і фар ба валь ні кі.

— Па ра фін пад час га рэн ня вы лу чае ў па вет ра бен зол 

і та лу ол — шкод ныя для жы во га ар га ніз ма кан цэ ра ге ны. 

Бен зол ва ло дае му та ген ным, алер ген ным, эмб ры я так-

 січ ным дзе ян нем, што вель мі не бяс печ на для ця жар ных, — 

рас каз вае ўрач-ла ба рант 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 Свят ла на 

КЛІ МУК. — Та лу ол — яд, які вы клі кае вост рыя і хра ніч ныя 

атру чэн ні. Яго раз драж няль ны эфект вы ра жа ны больш, 

чым у бен зо лу. Ён вы клі кае эн да крын ныя па ру шэн ні і 

зні жае пра ца здоль насць. А доў гі кан такт з ма лы мі до за-

мі та лу о лу мо жа шкод на ўплы ваць на кроў. З пры чы ны 

вы со кай рас тва раль нас ці ў лі пі дах і тлу шчах та лу ол на-

за па шва ец ца пе ра важ на ў клет ках цэнт раль най нер во вай 

сіс тэ мы.

А каб во дар тры маў ся даў жэй, мно гія вы твор цы вы ка-

рыс тоў ва юць яшчэ ад но шкод нае хі міч нае спа лу чэн не — 

ды э тылф та лат. Яно мо жа вы клі каць алер гіч ныя рэ ак цыі і 

эк зэ му, га ла ва кру жэн не, га лаў ны боль, па ру шэн не рыт му 

ды хан ня, слё за ця чэн не, млос насць. А пры рэ гу ляр ным 

уз дзе ян ні па шкодж вае нер во вую і ды халь ную сіс тэ мы, 

унут ра ныя ор га ны і эле мен ты кры ві, са дзей ні чае ўтва-

рэн ню зла я кас ных пух лін. Май це на ўва зе, што на ват ка лі 

свеч ка ара ма ты за ва ная на ту раль ны мі эфір ны мі але я мі, 

ара ма ты за тар пра га рае, мя ня ец ца яго хі міч ная струк ту ра 

і ска жа ец ца во дар. Та му зло ўжы ваць на ват на ту раль ны мі 

ара ма тыч ны мі свеч ка мі не трэ ба.

Ня час тае ка ры стан не па ра фі на вы мі свеч ка мі, ка неш не,

не пры ня се вя лі кай шко ды ва ша му ар га ніз му. А вось сіс-

тэ ма тыч нае іх вы ка ры стан не ўплы вае не га тыў на.

Вас ко выя ж свеч кі цал кам вы раб ле ны з на ту раль ных 

рэ чы ваў, яны не пры чы няць шко ды зда роўю, на ват ка лі 

вы ад на ча со ва за па лі це іх вя лі кую коль касць. Іх мож на 

вы ка рыс тоў ваць для ства рэн ня ра ман тыч най аб ста ноў кі, 

зняц ця стрэ су, у ха лод ны пе ры яд. Сён ня па пу ляр насць 

на бі рае і со е вы воск. Ён цал кам бяс печ ны, тан ней шы за 

пча лі ны і не ўтрым лі вае хі міч ных рэ чы ваў.

Каб не на нес ці шко ды зда роўю пры вы ка ры стан ні 

све чак, вар та пры трым лі вац ца на ступ ных пра ві лаў:

 На бы вай це ара ма тыч ныя свеч кі з пры род на га вос-

ку — пча лі на га ці со е ва га, з на ту раль ны мі ара ма ты за-

та ра мі.

 За паль вай це іх не час цей як 2—3 ра зы на ты дзень 

і ў па мяш кан ні, якое доб ра пра вет ры ва ец ца.

 Не па кі дай це за па ле ныя свеч кі без на гля ду, тым 

больш на ноч.

 На бы ваць іх вар та ў спе цы я лі за ва ных кра мах, дзе 

ёсць да ку мен ты, якія свед чаць пра бяс пе ку і якасць.


