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Цi мя няе ды яг наз, звя за ны з 

ан ка гi не ка ло гi яй, сек су аль нае 

жыц цё жан чы ны? Ча му так ма-

ла спе цы я лiс таў, га то вых кан-

суль та ваць «на конт гэ та га»? 

Хто зды ме «та бу» з да лi кат най 

тэ мы? Як за мя жой ан ка па цы-

ен так кан суль ту юць па тэ ме iн-

ты му? Што трэ ба зра бiць, каб 

ды яг наз «рак» не па зба вiў жан-

чы ну гэ тай ра дас цi жыц ця?

На на зва ныя i iн шыя пы тан нi ад ка-

заў урач аку шэр-гi не ко лаг, ан ко лаг, 

сек со лаг, кi раў нiк ад дзя лен ня гi не ка-

ло гii i ан ка ла гiч най гi не ка ло гii баль нi-

цы го ра да Чэ лядзь, пра фе сар Iн сты-

ту та ме ды цын скiх на вук Аполь ска га 

ўнi вер сi тэ та (Поль шча) Кшыш таф 

НА ВА СЕЛЬ СКIХ. У па чат ку каст рыч нi ка

па за пра шэн нi Цэнт ра пад трым кi ан ка-

 па цы ен таў «У iмя жыц ця» ён пра-

 чы таў лек цыю на тэ му ан ка сек са ло гii 

для бе ла рус кiх ме ды каў.

— Пан Кшыш таф, ча му вы вы ра-

шы лi стаць ура чом?

— Част ко ва гэ та збег аб ста вiн, 

част ко ва — жа дан не да па ма гаць лю-

дзям. У гэ тым мой вы бар нi чым не 

ад роз нi ва ец ца ад вы ба ру ка лег-ме-

ды каў. У ма ёй сям'i ра ней не бы ло ле-

ка раў. Быў ксёндз, ма наш кi, але нi хто 

не меў нi чо га агуль на га з ме ды цы най. 

Да рэ чы, i ў мя не так са ма быў мо мант, 

ка лi я сур' ёз на за дум ваў ся над тым, 

каб пра ца ваць у ду хоў най се мi на рыi. 

Ад нак у кан чат ко вым вы нi ку пе ра маг-

ла ме ды цы на. Хо ць... Я ду маю, што 

гэ тыя пра фе сii вель мi блiз кiя. У лю-

бым вы пад ку, га лоў ную ро лю i тут, i 

там ады гры вае пры зван не.

— Апi шы це, ка лi лас ка, як ан ка -

сек со ла гi пра цу юць з па цы ент ка мi?

— На прык лад, у на ша ад дзя лен не 

звяр та ец ца па цы ент ка, у якой ды яг-

нас та ва лi но ва ўтва рэн не — гi не ка-

ла гiч ную ан ка ло гiю. Гэ та мая спе-

цы я лi за цыя, але пе рад апе ра цы яй з 

ёй аба вяз ко ва па вi нен па пра ца ваць 

i ан кап сi хо лаг. З па цы ент кай ён раз-

маў ляе пра тое, што пас ля хi рур гiч-

на га ўмя шан ня секс бу дзе вы гля даць 

па-iн ша му i да гэ та га но ва га спо са бу 

жыц ця трэ ба пад рых та вац ца. Ка лi ля-

чэн не за кан чва ец ца, я цi мае ка ле гi 

пра во дзiм кант роль. I ў рам ках гэ та га 

кант ро лю за да ём аба вяз ко вае пы тан-

не: «А як у вас пас ля апе ра цыi i ля чэн-

ня iдуць спра вы з сек сам?».

Як пра вi ла, ад ра зу пас ля за кан-

чэн ня ля чэн ня, ка лi i фi зiч ныя, i псi ха-

ла гiч ныя ра ны вель мi све жыя, па цы-

ент ка ка жа: «Ой, гэ та мя не менш за 

ўсё ця пер хва люе». Мы пры гэ тым нi 

ў якiм ра зе не пры му ша ем жан чы ну 

ад каз ваць на пы тан не, але дзя ку ю чы 

яму мы зды ма ем та бу з та кой вель-

мi за кры тай i iн тым най сфе ры, ка лi 

зда ец ца, што гэ та толь кi твая аса бiс-

тая праб ле ма. I ка лi па цы ент ка пры-

хо дзiць на пла на вы пры ём ме ся цы 

праз тры, мы паў та ра ем пы тан не. 

Ка лi ба чым, што жан чы на ўжо больш 

ад кры тая да гу тар кi, та ды па чы на ем 

удак лад няць дэ та лi.

На прык лад, цi ёсць у яе су хасць 

пох вы, цi не знiк ла сек су аль нае жа-

дан не. Як пра вi ла, жан чы на па во лi 

ўклю ча ец ца ў кан крэт ную раз мо ву i 

та ды ўжо больш га то вая ад каз ваць 

на гэ тыя i iн шыя пы тан нi. А по тым яна 

дзе лiц ца сва i мi ўра жан ня мi пра на-

вед ван не ўра ча-ан ка сек со ла га з та кi-

мi ж па цы ент ка мi. I дзя ку ю чы та ко му 

«са ра фан на му ра дыё» да жан чын, 

якiя пе ра нес лi ан ка ла гiч нае ля чэн не, 

пры хо дзiць ра зу мен не, што гэ тую тэ-

му мож на па ды маць i ўсур' ёз аб мяр-

коў ваць. Яны ад кры ва юць свае дум кi 

i ве да юць, што на са мыя скла да ныя 

пы тан нi ў гэ тай тон кай сфе ры мож на 

атры маць ад ка зы i да па мо гу.

— Пра фе сiй ную да па мо гу ан ка-

сек со ла га жан чы на мо жа атры маць 

у лю бой част цы Поль шчы цi толь кi 

ў ан как лi нi ках?

— Лю дзей, якiя прак ты ку юць ан ка -

сек са ло гiю, на ўсю Поль шчу ўся го 

40-50 ча ла век. Ме на вi та столь кi аказ-

ва юць са праў ды пра фе сiй ную да па-

мо гу. Звы чай на гi не ко лаг па мес цы 

жы хар ства не бя рэ на ся бе ад каз-

насць за та ко га ро ду кан суль та цыю, 

а на кi роў вае та кiх па цы ен так да ан ка-

сек со ла га. На шчас це, сён ня пра ехаць 

100 кi ла мет раў — не та кая скла да ная 

за да ча. Акра мя та го, аса бiс та я не ха-

ваю ад рас сва ёй элект рон най пош ты, 

шы ро ка яго рэ кла мую i ўсiм рэ ка мен-

дую звяр тац ца дыс тан цый на — гэ та 

мож на зра бiць заў сё ды.

Я пе ра ка на ны, не кож ны гi не ко лаг 

па вi нен быць сек со ла гам, ан ка сек со-

ла гам. Га лоў нае, каб ён не ад бi ваў 

цi ка вас цi па цы ент кi да гэ тай тэ мы 

i ве даў, ку ды на кi ра ваць жан чын, 

якiя ма юць па трэ бу ў да па мо зе. Бо 

секс — гэ та важ ная част ка жыц ця, i 

для та го, каб яно бы ло паў на цэн нае, 

гэ тае пы тан не так са ма па вiн на быць 

вы ра ша на. Мы спра бу ем па бу да ваць 

та кую сiс тэ му: пры хо дзiць па цы ент ка 

да свай го гi не ко ла га i ка жа: «Ве да е це 

што? Пас ля хва ро бы ў мя не ня ма жа-

дан ня зай мац ца сек сам». А ўрач па вi-

нен ад ка заць: «Я вас на кi рую да спе-

цы я лiс та, з якiм вы вы ра шы це гэ тую 

праб ле му». Аса бiс та я ўся ляк куль-

ты вую гэ тую iдэю ся род сва iх ка лег 

i пад на ча ле ных, i сам пры трым лi ва-

ю ся та кой па лi ты кi. Што яшчэ важ на: 

та кiя па цы ент кi ў нас пры ма юц ца па 

стра хоў цы, гэ та зна чыць бяс плат на. 

I да кан ца жыц ця кож ная па доб ная 

кан суль та цыя па сiс тэ ме стра ха вой 

ме ды цы ны не бу дзе каш та ваць iм нi 

ка пей кi з аса бiс та га ка шаль ка.

— У Поль шчы ан ка сек са ло гiя 

з'яў ля ец ца асоб най дыс цып лi най 

у ме ды цын скай аду ка цыi?

— Ка заць пра яе як пра асоб ную 

дыс цып лi ну бу дзе не зу сiм дак лад на. 

Ёсць та кая спе цы я лi за цыя «сек со лаг». 

Ан ка сек са ло гiя — адзiн з яе кi рун каў. 

Ёсць, да рэ чы, яшчэ i кар дыя сек са ло-

гiя i iн шыя. Пас ля атры ман ня вы шэй-

шай ме ды цын скай аду ка цыi мож на 

вы бi раць вуз кую спе цы я лi за цыю. Я, 

у пры ват нас цi, на ба зе вы шэй шай 

ме да ду ка цыi два га ды да дат ко ва на-

ву чаў ся ў га лi не ан ка ла гiч най гi не ка-

ло гii i по тым яшчэ два га ды вы ву чаў 

ан ка сек са ло гiю.

— У Бе ла ру сi па куль ня ма та-

кой вуз кай спе цы я лi за цыi. Мо жа це 

даць па ра ду, з ча го вар та па чаць?

— Мне зда ец ца, са мы прос ты i 

ка рот кi спо саб пад рых тоў кi пра фе-

сi я на лаў у гэ тай га лi не — да дат ко вы 

курс сек са ло гii для гi не ко ла гаў i ан ка-

 гi не ко ла гаў. Не ду маю, што трэ ба

тра цiць на спе цы я лi за цыю два га ды, 

да стат ко ва вы дат ка ваць 40-60 га дзiн, 

уклю чыў шы ў змест кур са не вя лi кую 

коль касць тэ а рэ тыч ных лек цый, а га-

 лоў ны ўпор зра бiць на прак ты ку. 

Гэ та паў го да. Аса бiс та я га то вы на ват 

дзя лiц ца во пы там, на ву чаль ны мi ма-

тэ ры я ла мi, чы таць лек цыi для ка лег 

з Бе ла ру сi. У та кiх сi ту а цы ях я гэ та 

раб лю бяс плат на i з за да валь нен нем. 

Мне вель мi хо чац ца, каб усе на шы ан ка -

па цы ент кi ста лi больш шчас лi выя.

На слы хуНа слы ху

COVID-19: ДА ДРУ ГОЙ ХВА ЛI 
ПАД РЫХ ТА ВА НЫ

Ста цы я на ры ўжо сён ня пра цу юць 
у зме ша ным рэ жы ме, 

але пла на вую да па мо гу збi ра юц ца за ха ваць
Пра пад рых тоў ку да дру гой хва лi ка ра на вi ру са ў эфi-

ры тэ ле ка на лу СТБ рас ка за ла на мес нiк мi нiст ра ахо вы 

зда роўя Але на БОГ ДАН. Па вод ле яе мер ка ван ня, кра i на 

ўва хо дзiць у дру гую хва лю больш пад рых та ва ная — 

ёсць на ву ча ныя спе цы я лiс ты, ство ра ны за па сы ле каў 

i срод каў iн ды вi ду аль най ахо вы.

— Пад рых тоў ка да дру гой хва лi вя ла ся сiс тэм на i па ўсiх 

кi рун ках. Мы пер ша па чат ко ва рых та ва лi ся да та го, што бу дзе 

яшчэ хва ля за хва раль нас цi, — ка за лi пра гэ та вяс ной i ле там, 

ка лi iшоў спад i мы вы хо дзi лi на нiз кiя лiч бы ў ме жах 100-200 но-

вых вы пад каў у су ткi, — ад зна чы ла Але на Бог дан.

Яна пад крэс лi ла, што ця пер ва ўста но вах ахо вы зда роўя 

ёсць да стат ко вая коль касць спе цы я лiс таў, якiя прай шлi на ву-

чан не па COVID-19. Спе цы я лiс ты рэс пуб лi кан ска га ўзроў ню 

вы яз джа юць у рэ гi я наль ныя ме ды цын скiя ар га нi за цыi для та-

го, каб аб на вiць ве ды, на ву чыць пер са нал но вым па ды хо дам, 

уклю ча ным у клi нiч ныя пра та ко лы.

На па ста ян ным кант ро лi зна хо дзiц ца i сi ту а цыя са срод ка мi 

iн ды вi ду аль най ахо вы. За па сы, якiя ма юц ца, а так са ма ад-

пра ца ва ны гра фiк па стаў кi да зва ля юць за да во лiць па трэ бы ў 

срод ках iн ды вi ду аль най ахо вы да чэр ве ня 2021 го да на ват з 

улi кам iх iн тэн сiў на га рас хо ду, якi на зi раў ся мi ну лай вяс ной.

Пра ве дзе на рэ вi зiя ўсiх пунк таў па да чы кiс ла ро ду. Да рэ чы, 

за гэ ты час iх коль касць бы ла па вя лi ча на амаль на трэць. У кра i -

не асвое на ўлас ная вы твор часць спе цы яль на га аб ста ля ван ня,

ка лi з ад на го пунк та пад клю чэн ня маг чы ма па да ваць кiс ла род 

двум-ча ты ром па цы ен там у за леж нас цi ад на паў няль нас цi па-

ла ты i ма гут нас цi аб ста ля ван ня.

Ство ра ны i не аб ход ны за пас прэ па ра таў, якiя вы пус ка юц-

ца за мя жой. У кан цы каст рыч нi ка ча ка ец ца па стаў ка ў кра i ну 

шас цi ты сяч фла ко наў прэ па ра ту «Рэ мдэ сi вiр». З усiх ле ка вых 

срод каў, якiя вы ка рыс тоў ва лi ся пры ка ра на вi рус най iн фек цыi 

(пры клад на 180 на зваў), 150 вы раб ля ец ца ў Бе ла ру сi.

— Мы за ста лi ся ў за леж нас цi ад не вя лi кай коль кас цi. Ка лi 

браць кры тыч ныя па зi цыi, то гэ та «То цы лi зу маб» — ён вы раб-

ля ец ца сён ня ад ным фарм выт вор цам у све це. За пас ма ец ца, 

але ча ка ец ца яшчэ ад на па стаў ка ў най блi жэй шы час, — пра-

iн фар ма ва ла Але на Бог дан.

Мак сi маль на ў Бе ла ру сi ста ра юц ца за ха ваць i аб' ёмы пла-

на вай ме ды цын скай да па мо гi. Сён ня ста цы я на ры пра цу юць 

у зме ша ным рэ жы ме. Прак тыч на ў кож ным ёсць спе цы яль на 

ад ве дзе нае ад дзя лен не для ка ра на вi рус ных па цы ен таў.

— Пры не аб ход нас цi мо гуць пра ца ваць 48 ла ба ра то рый 

ПЛР-тэс цi ра ван ня. Дзей нi чае экс прэс-тэс цi ра ван не на ан ты-

це лы. Ця пер мы пра пра цоў ва ем пы тан нi ўка ра нен ня тэс ту 

на ан ты це лы IФА-ме та дам, — рас ка за ла на мес нiк мi нiст ра. 

Яна пад крэс лi ла, што ство ра ны i да стат ко выя за па сы плаз мы. 

Акра мя та го, пра вод зяц ца ра бо ты па ства рэн нi пра мыс ло вых 

се рый ан ты ко вiд на га iму наг ла бу лi ну. Ак ту аль ныя за ста юц ца 

i пы тан нi пра фi лак ты кi — вы ка ры стан ня ма сак i мыц ця рук. 

Важ ная i вак цы на цыя су праць гры пу.

Дрэн нае ве дан не гры боў, а 

так са ма iг на ра ван не пра вi лаў 

iх збо ру i апра цоў кi цяг нуць 

за са бой не прад ка заль ныя на-

ступ ствы — атру чэн нi гры ба мi 

ад вост рых фор маў да смя-

рот ных вы пад каў. А па сва ёй 

цяж кас цi вост рыя атру чэн нi 

яда вi ты мi гры ба мi лi дзi ру юць 

ся род усiх не бак тэ ры яль ных 

хар чо вых атру чэн няў. Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя на га-

да ла пра вi лы збо ру i пры га та-

ван ня гэ тых да роў пры ро ды.

Па ста не на 8 каст рыч нi ка гэ-

та га го да ў кра i не ўжо за рэ гiст-

ра ва на 36 вы пад каў атру чэн няў 

гры ба мi (Брэсц кая воб ласць — 12, 

Мiн ская — 7, Ма гi лёў ская — 6, 

Го мель ская — 5, Вi цеб ская — 3, 

Гро дзен ская — 2, г. Мiнск — 1) з 

агуль ным лi кам па цяр пе лых 43 ча-

ла ве кi, з iх 7 — дзе цi ва ўзрос це

ад 1 да 11 га доў. Па мер лі во сем 

па цяр пе лых, у тым лi ку ад но 9-га-

до вае дзi ця.

Атру чэн нi гры ба мi ма юць ха-

рак тэр ныя пры кме ты. Не ядо мыя 

гры бы ўтрым лi ва юць моц ныя яды, 

якiя не раз бу ра юц ца пры ку лi нар-

най апра цоў цы. За хвор ван не, як 

пра вi ла, па чы на ец ца рап тоў на, 

праз 3-12 га дзiн пас ля ўжы ван ня 

та кiх гры боў. Клi нiч ная кар цi на на 

па чат ко вых ста ды ях за хвор ван-

ня — рэз кi боль у жы ва це, рво та,

па нос, сла басць, га лаў ны боль. 

У да лей шым мо гуць да лу чац ца су-

тар гi, га лю цы на цыi.

Важ на па мя таць, што атру чэн-

не мо жа на сту паць не толь кi ад 

ужы ван ня атрут ных па сва ёй пры-

ро дзе гры боў, але i ад так зва ных

умоў на ядо мых, ка лi не вы кон-

 ваць асноў ныя пра вi лы iх пры га та-

ван ня. Да ўмоў на-ядо мых гры боў 

ад но сяц ца не ка то рыя вi ды сы ра-

ежак, свi нуш кi, ваў нян кi, чар нуш кi 

i iн шыя. Iх пла до выя це лы ўтрым-

лi ва юць раз драж няль ныя, ед кiя, 

гор кiя яда вi тыя рэ чы вы, здоль ныя 

вы клi каць атру чэн нi.

Пры чы най вост ра га атру чэн ня 

мо гуць стаць i ядо мыя гры бы, ка-

лi яны доў га зна хо дзi лi ся без ку лi-

нар най апра цоў кi. Не рэд касць — 

атру чэн нi не да ва ра ны мi i сы ры мi 

гры ба мi.

Для та го каб па збег нуць атру-

чэн ня гры ба мi, не аб ход на вы кон-

ваць эле мен тар ныя пра вi лы пра-

фi лак ты кi:

— збi раць толь кi вя до мыя гры-

бы (iс ну юць спе цы яль ныя да вед-

нi кi ядо мых i атрут ных гры боў). Не 

ўпэў не ныя — не бя ры це;

— пас ля збо ру гры бы не аб ход на 

як ма га хут чэй апра ца ваць. Вар та 

па мя таць, што на ват са мы леп шы i ,

без умоў на, ядо мы грыб, ка лi ён пе-

ра спеў, па чаў пад гнi ваць або доў га 

ля жаў без апра цоў кi, мо жа стаць 

атрут ным;

— не спра ба ваць па да зро ныя 

гры бы на смак;

— не аб ход на ад вар ваць усе 

гры бы, а ад вар злi ваць, па коль кi 

гры бы ва ло да юць здоль нас цю па-

глы наць з на ва коль на га ася род дзя 

i на за па шваць так сiч ныя рэ чы вы 

ў кан цэнт ра цы ях, якiя ў не каль кi 

ра зоў пе ра вы ша юць утры ман не iх 

у гле бе, ва дзе, рас лi нах;

— са лiць, су шыць, ма ры на ваць 

кож ны вiд гры боў асоб на;

— нi ко лi не куп ляць на рын ку

i з рук грыб ныя кан сер вы, гер-

 ме тыч на за кры тыя веч ка мi ў хат-

нiх умо вах, а так са ма су хiя гры бы, 

грыб ную iк ру i роз ныя са ла ты з 

гры ба мi;

— не грэ ба ваць пра вi ла мi га-

та ван ня ўмоў на-ядо мых гры боў: 

iх не аб ход на мi нi мум двой чы ад-

вар ваць, кож ны раз не менш 

за 50 хвi лiн. Абод ва ра зы гры бы 

пас ля вар кi трэ ба пра мы ваць пра-

точ най ва дой.

Асця рож на, гры бы!Асця рож на, гры бы! НЕ ЎПЭЎ НЕ НЫ — НЕ БЯ РЫ ЦЕ

Да лi кат ная тэ маДа лi кат ная тэ ма

Каб ды яг наз не па зба вiў 
ра дас цi жыц ця...


