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— Аляк санд ра Дзміт ры еў-

на, як на зда роўе жан чы ны 

ўплы вае на ступ лен не пе ры я-

ду ме на паў зы? Маг чы ма, яго 

не га тыў ных пра яў мож на па-

збег нуць і без таб ле так, ка лі 

зай мац ца спор там, на вед ваць 

ба сейн?

— У кож най жан чы ны гэ ты 

пе ры яд пра ця кае вель мі ін ды-

ві ду аль на і спраг на за ваць яго 

скла да на. Вя лі кую ро лю ады-

гры вае ге не тыч ны фак тар — 

як ад чу ва ла ся бе ба бу ля, ма ці, 

ста рэй шая сяст ра. Мае зна чэн-

не так са ма на яў насць у жан-

чы ны пэў ных за хвор ван няў, 

не звя за ных з мо ча па ла вой 

сіс тэ май. Ад на знач на ўзмац-

няе ця чэн не клі мак су ар тэ рыя-

льная гі пер тэн зія, атлус цен не, 

па ру шэн не ра бо ты шчы та па-

доб най за ло зы, у пры ват нас ці 

гі па тэ ры ёз, цук ро вы дыя бет. На 

жаль, шмат жан чын ужо ма юць 

та кія хва ро бы пад час на ступ-

лен ня ме на паў зы. Але зда ра-

ец ца, што і зда ро вая жан чы на, 

якая зай ма ец ца спор там, мае 

ідэа льную ва гу, так са ма моц на 

па ку туе ад пра яў клі мак су.

— Што ад чу вае ў гэ ты час 

жан чы на?

— Сімп то мы клі мак су пры-

ня та па дзя ляць на дзве гру пы: 

ран нія і ад да ле ныя. Ран нія — 

гэ та най перш га ра чыя пры лі вы, 

ка лі жан чы на рап там ад чу вае, 

што ўнут ры ад бы ва ец ца быц-

цам бы вы бух, у яе чыр ва не-

юць твар і шыя, па вы ша ец ца 

тэм пе ра ту ра це ла, але на пра-

ця гу хві лі ны ўсё пра хо дзіць. Па 

коль кас ці пры лі ваў і вы зна ча-

юц ца сту пе ні цяж кас ці: менш 

за 10 ра зоў у су ткі — лёг кая 

сту пень, а ка лі больш за 25 — 

гэ та цяж кая сту пень пра ця кан-

ня клі мак тэ рыч на га сін дро му. 

Да дат ко ва з ран ніх сімп то маў 

мож на вы лу чыць нер воз насць, 

па ру шэн ні па мя ці, сну, пе ра па-

ды на строю. Што да ты чыц ца 

ад да ле ных сімп то маў, то не 

ўсе жан чы ны пра іх ве да юць. 

Ад ным з іх з'яў ля юц ца ура ге ні-

таль ныя рас строй ствы — жан-

чы ны па ку ту юць ад пра яў су-

ха сці ў пох ве, дыс кам фор ту і 

ба лю час ці пад час па ла во га ак-

ту, ад сут нас ці лі бі да і жа дан ня 

па ла вых зно сін. Так са ма мо жа 

з'я віц ца праб ле ма з мо час пус-

кан нем і мо ча ад дзя лен нем — 

на прык лад, пад ця кан не ма чы, 

між воль нае мо час пус кан не, 

што жан чы ны ча сам звяз ва юць 

з уз рос там, ад нак гэ та па мыл-

ко вы по гляд, бо так ся бе пра яў-

ляе дэ фі цыт эст ра ге наў. Дру гім 

знач ным ад да ле ным сімп то мам 

з'яў ля ец ца астэ а па роз — раз-

рэ джван не кос най ткан кі, асаб-

лі ва ў тых жан чын, у якіх та кія 

па ру шэн ні бы лі ра ней, — па-

цы ент кі на зі ра лі ся з астэ а пе-

ні яй, ме лі ся па ру шэн ні аб ме ну 

каль цыю і ін шыя. Гэ ты сімп том 

пра яў ля ец ца да во лі яр ка, і, 

акра мя бо ляў у па зва ноч ні ку, 

кас цях, зда ра юц ца па-

та ла гіч ныя пе ра ло мы 

ў вы ні ку ня знач на га 

траў міравання — кам-

прэ сій ны пе ра лом па-

зва ноч ні ка і шый кі 

сцяг на. З гэ тым па цы-

ент кі су ты ка юц ца пас-

ля 70, а ча сам на ват і 

ра ней.

Так са ма лі чыц ца, што ў жан-

чы ны, якая мае пэў ныя праб-

ле мы з сар дэч на-са су дзіс тай 

сіс тэ май, у пе ры яд ме на паў зы, 

як асноў ны, так і ад да ле ны, 

мо жа на зі рац ца па гар шэн не: 

ад бы ва ец ца па вы шэн не ар тэ-

рыя льна га ціс ку, не кант ра лю-

е мыя гі пер та ніч ныя кры зы, уз-

мац нен не ішэ міч най хва ро бы 

сэр ца. Гэ та, ба дай, асноў ныя 

да стат ко ва знач ныя гру пы за-

хвор ван няў, якія так ці інакш 

ма юць су вязь з на ступ лен нем 

ме на паў зы.

— У гэ ты пе ры яд жан чы-

на з-за не да хо пу гар мо наў 

на бы вае ліш нюю ва гу, ску ра 

страч вае пругкасць, па вы ша-

ец ца раз драж нё насць і плак-

сі васць — мно гіх та кія зме ны 

па ло ха юць. За мя шчаль ная 

гар ма наль ная тэ ра пія вы гля-

дае як вы ра та ван не...

— На са май спра ве ЗГТ мо-

жа аб лег чыць і зняць шэ раг 

сімп то маў пе ра лі ча ных мной 

хва роб. Істотна ж, што да лё ка 

не ўсім яна па ка за на. Ка лі клі-

макс на сту пае свое ча со ва — 

у пра ме жак ад 50 да 55 га доў, 

ка лі жан чы на не мае на гэ ты 

мо мант цяж ка га астэ а па ро зу, 

сур' ёз ных сар дэч на-са су дзіс-

тых за хвор ван няў, нар маль на 

ся бе ад чу вае, то ля чэн не не па-

ка за на. Ка лі ж мы ма ем спра-

ву з цяж кім клі мак сам — 25—

30 пры лі ваў у су ткі, па цы ент ка 

не мо жа нар маль на ні пра ца-

ваць, ні кан так та ваць у сям'і, 

ка лі па вы ні ках дэ нсі та мет рыі 

на зі ра ец ца знач нае па гар шэн-

не астэ а па ро зу, то ад на знач на 

пры ад сут нас ці су праць па ка-

зан няў не аб ход на ЗГТ.

— Са ма стой на жан чы на 

мо жа пры маць гар ма наль ныя 

прэ па ра ты? Ці гэ та га ўсё ж 

лепш не ра біць?

— У нас не маг чы ма са мо му 

са бе пры зна чыць гар ма наль-

ную тэ ра пію, бо гэ та рэ цэп тур-

ныя прэ па ра ты. Але на вя лі кі 

жаль, іс ну юць вы пад кі, ка лі 

жан чы на па па ра дзе сяб роў-

кі ці ка ле гі ў су сед ніх кра і нах 

ней кім чы нам на бы вае гар ма-

наль ны прэ па рат. Вель мі важ-

на, каб па цы ент ка, якой пла ну-

ец ца пры зна чэн не ЗГТ, бы ла 

аб сле да ва на, і ўрач цал кам 

вы клю чыў су праць па ка зан ні. 

Да іх ад но сіц ца най перш гар мо-

на за леж ныя пух лі ны жа но чых 

па ла вых ор га наў і ма лоч най за-

ло зы, як пра ві ла, зла я кас ныя, 

якія бы лі па цвер джа ны гіс та ла-

гіч на. На ват ка лі яны пра ле ча-

ны. На прык лад, 15 га доў та му 

жан чы на пе ра нес ла рак ма лоч-

най за ло зы ці рак це ла мат кі. 

Ня гле дзя чы на тое, што сён ня 

яна ад чу вае ся бе доб ра, усё 

роў на гэ та су праць па ка зан не 

да пры зна чэн ня за мя шчаль най 

гар ма наль най тэ ра піі, бо гэ та 

гар мо на за леж ны рак. Дру гая 

гру па — не да аб сле да ва ныя 

жан чы ны. На прык лад, у па-

цы ент кі ма ец ца кро ва ця чэн не 

ня яс на га па хо джан ня. Маг чы-

ма, гэ та прос та збой у цык ле, 

а ве ра год на, і пе рад умо вы да 

ра ку эн да мет рыя. Яшчэ ад на 

гру па — жан чы ны з за хвор ван-

ня мі пе ча ні (пя чо нач най не да-

стат ко вас цю, пух лі на мі пе ча ні). 

Да гру пы ры зы кі ад но сяц ца і 

жан чы ны, якія ма юць у анам-

не зе трам бо зы або схіль ныя да 

іх. Гэ та вы яў ле ныя ге не тыч ныя 

ана ма ліі сіс тэ мы згу саль нас-

ці кры ві, ан ты фас фа лі під ны 

сін дром, эпі зо ды трам бо заў у 

анам не зе. Сю ды мож на ад но-

сіць і не ка то рыя па ру шэн ні маз-

га во га кро ва зва ро ту, ін суль ты, 

звя за ныя з трам бо за мі га лаў-

но га моз га. Эст ра ге ны, якія па-

сту па юць звон ку, мо гуць па вы-

шаць ры зы ку трам бо заў.

— Як доў га мож на пры-

маць за мя шчаль ную гар ма-

наль ную тэ ра пію?

— Най перш зна чэн не мае 

ўзрост жан чы ны. Ка лі ме на-

паў за на сту пі ла за доў га да 

50 га доў, ска жам, у 40, то та-

кая жан чы на адэ кват ныя до зы 

за мя шчаль най гар ма наль най 

тэ ра піі му сіць пры маць пры-

нам сі да ўзрос ту на ту раль на га 

на ступ лен ня ме на паў зы — да 

50. Ка лі жан чы на па чы на ла 

пры маць гар ма наль ныя прэ-

па ра ты пас ля 50, то тут па-

ды ход ін ды ві ду аль ны. Вель мі 

важ на па да браць пра віль ную, 

мі ні маль на эфек тыў ную до зу, 

і та кой яна за ста ец ца ў ся рэд-

нім 3—5 га доў. Усе су свет-

ныя да сле да ван ні свед чаць, 

што пры ём ЗГТ бяс печ ны і 

не вы клі кае ні я кіх па боч ных 

эфек таў, у пры ват нас ці ры-

зы кі ра ку ма лоч най за ло зы 

і жа но чых па ла вых ор га наў. 

Але раз мо ва ідзе аб пры ёме 

не больш 10 га доў, бо даўжэй 

да сле да ван ні не пра во дзі лі ся. 

Маг чы ма, і на дзя вя ты, далей 

ЗГТ так са ма бяс печ ная, але 

на ву ко ва па цвер джа ных да-

ных па куль ня ма. Як пра ві ла, 

на пе ры яд у 5—8 га доў ЗГТ 

і пры зна ча ец ца. Прэ па ра таў 

на рын ку за раз вя лі кая коль-

касць і ка рэ гі ра ваць до зу не 

скла да на. До за, да рэ чы, па-

сту по ва па ні жа ец ца, але не 

рэз ка, каб не ўзні ка ла сін дро-

му ад ме ны.

У нас іс нуе пэў ная праб ле-

ма гар мо на фо біі. Пры чым яна 

мае мес ца не толь кі ся род па-

цы ен так, але і ся род ура чоў: 

«Вам 60 га доў, на вош та вам 

гар мо ны, іх трэ ба ад мя няць!» 

А вось гі не ко ла гі-эн да кры но-

ла гі заў сё ды пры вод зяць у 

прык лад ка ра ле ву Вя лі ка бры-

та ніі Елі за ве ту ІІ, якая, ня гле-

дзя чы на па ва жа ны ўзрост, 

пра цяг вае пры маць ЗГТ, каб 

за хоў ваць пры ваб ны знеш ні 

вы гляд, па мяць і яс насць ро-

зу му. Па вя лі кім ра хун ку, жан-

чы на так са ма па він на браць на 

ся бе ад каз насць за па ча так і 

за кан чэн не пры ёму ЗГТ. Ка-

лі яна, ня гле дзя чы на ўзрост, 

хо ча пра цяг ваць пры маць гар-

ма наль ныя прэ па ра ты, трэ ба 

аб мяр коў ваць гэ та з ле ча чым 

ура чом. Ён ацэнь вае ўзро вень 

ка рыс нас ці і ры зы кі, і ка лі пад-

час аб сле да ван ня не вы яў ле на 

ні я кіх су праць па ка зан няў, ча му 

б не пра цяг ваць?

— Якія аб сле да ван ні па він-

на пра хо дзіць жан чы на, якая 

атрым лі вае за мя шчаль ную 

гар ма наль ную тэ ра пію?

— Важ на ра зу мець, што гар-

ма наль ная тэ ра пія — не ві та мі-

ны. Ка лі вы па ча лі яе пры маць, 

ра бі це гэ та па ста ян на, без 

са ма стой ных пе ра пын каў, ад-

мен ці за мен. Не аб ход на піль-

на пры трым лі вац ца той лі ніі, 

што пры зна ча на ўра чом. Ёсць 

комп лекс што га до ва га аб сле-

да ван ня, якое важ на пра хо дзіць 

на фо не пры ёму ЗГТ. Гэ та аб-

сле да ван не ма лоч ных за лоз — 

агляд ура ча і ін стру мен таль ныя 

ме та ды пры не аб ход нас ці: уль-

тра гу ка вая ды яг нос ты ка (УГД) 

ці ма маг ра фія. Аб сле да ван не 

ма ло га та за: ма зок на ан ка цы-

та ло гію і УГД, якая да зва ляе 

аца ніць стан яеч ні каў і слі зіс тай 

по лас ці мат кі, бо яны мо гуць 

рэ ага ваць на пры ём гар мо наў 

но ва ўтва рэн ня мі. Акра мя гэ та-

га, раз на год рэ ка мен ду ец ца 

зда ваць агуль ны ана ліз кры ві 

і бія хі міч ны ана ліз з пя чо нач-

ны мі па каз чы ка мі, а так са ма 

ана ліз кры ві на згу саль насць. 

Ка лі ў жан чы ны ёсць ва ры коз-

нае рас шы рэн не вен, то па жа-

да на па каз вац ца хі рур гу і пры 

не аб ход нас ці ра біць УГД вен 

ніж ніх ка неч нас цяў. Не вель мі 

скла да ныя што га до выя аб сле-

да ван ні, і вар та іх пра хо дзіць 

аба вяз ко ва.

Сі ту а цыя 
пад кант ро лем

Якім бу дзе 
ві рус гры пу сё ле та?
Згод на з пра гно зам На цы я наль на га 

цэнт ра па гры пе і ін шых рэ спі ра тор ных 

за хвор ван нях, у гэ тым се зо не ча ка ец-

ца ся рэд ні ўзро вень эпі дэ мі я ла гіч най 

ак тыў нас ці ві ру саў гры пу, па ве да мі лі ў 

Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя.

Ва ўзрос та вай гру пе за хва рэ лых бу дуць 

пе ра ва жаць дзе ці да 14 га доў. У гру пы ры-

зы кі ўклю ча юць так са ма ця жар ных жан чын 

і лю дзей ва ўзрос це ад 65 га доў, а так са ма 

тых, хто мае хра ніч ныя хва ро бы, асоб з іму на-

дэ фі цы там, ме ды цын скіх ра бот ні каў, асоб ва 

ўста но вах з круг ла су тач ным зна хо джан нем, 

ра бот ні каў аду ка цый ных уста ноў.

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя, 

якая кі ру ец ца да ны мі на зі ран ня за цыр ку ля-

цы яй ві ру саў гры пу, у Паў ноч ным паў шар'і 

рэ ка мен дуе сё ле та на ступ ны склад трох ва-

лент ных се зон ных вак цын:

ві рус, па доб ны да A/Mіchіgan/45/2015 

(H1N1)pdm09;

ві рус, па доб ны да A/Sіngapore/ІNFІMH-16-

0019/2016 (H3N2);

ві рус, па доб ны да B/Colorado/06/2017 (лі нія 

B/Vіctorіa/2/87).

Сё ле та, як і ра ней, кам па нія вак цы на цыі 

су праць гры пу бу дзе ажыц цяў ляц ца за кошт 

рэс пуб лі кан ска га і мяс цо вых бюд жэ таў, а так-

са ма за срод кі прад пры ем стваў, ар га ні за цый 

і гра ма дзян. Гру пы ры зы кі мо гуць атры маць 

пры шчэп кі бяс плат на з вы ка ры стан нем вак-

цы ны «Гры пол Плюс» ра сій скай вы твор час ці. 

Для плат най вак цы на цыі да ступ ныя вак цы ны 

ін шых вы твор цаў. Усе яны за рэ гіст ра ва ны на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, з'яў ля юц ца эфек тыў ны мі 

і ўтрым лі ва юць ак ту аль ныя шта мы ві ру са, рэ-

ка мен да ва ныя Су свет най ар га ні за цы яй ахо вы 

зда роўя ў Паў ноч ным паў шар'і ў 2018 го дзе.

Не аб ход ная коль касць вак цы ны па сту пі ла 

ўжо ў кра і ну. За раз яна пра хо дзіць кант роль 

якас ці. Кам па нія вак цы на цыі рас пач нец ца 

з 1 каст рыч ні ка, за вяр шыць яе пла ну юць да 

1 снеж ня. Вы со ка спе цы фіч ны іму ні тэт фар-

мі ру ец ца праз 7—14 дзён пас ля пры шчэп кі і 

за хоў ва ец ца да 6—12 ме ся цаў.

Ле тась пры шчэп кі ад гры пу атры ма лі 

40,5 % бе ла ру саў. Дзя ку ю чы гэ та му, як ад-

зна ча юць спе цы я ліс ты, эпі дэ мі я ла гіч ная сі-

туа цыя па гры пе пад трым лі ва ец ца ў кра і не на 

ста біль ным уз роў ні. З ліс та па да 2017 го да да 

са ка ві ка 2018-га дзя ку ю чы пра ве дзе най вак-

цы на цыі бы ло па пя рэ джа на больш за 135 ты-

сяч вы пад каў гры пу (у тым лі ку больш за 

16,2 ты ся чы вы пад каў ус клад не ных фор маў), 

больш за 182 ты ся чы вы пад каў вост рых рэ-

спі ра тор ных ін фек цый нег ры поз най эты я ло гіі. 

Па пя рэ джа ны эка на міч ны ўрон спе цы я ліс ты 

ацэнь ва юць у 76,8 міль ё на до ла раў, а кож-

ны ўкла дзе ны ў вак цы на цыю до лар пры нёс 

эфект у эк ві ва лен це 15,8 до ла ра.

Аха піць пра фі лак тыч ны мі пры шчэп ка мі 

су праць гры пу сё ле та пла ну ец ца не менш за 

40 % на сель ніц тва, у тым лі ку 75 % тых, хто 

ад но сіц ца да груп ры зы кі.

Матэрыялы падрыхтавала 

Але на КРА ВЕЦ.

Гар мон і Я
Ад да ляе ста расць ці па вя ліч вае ры зы ку ан ка ло гіі?

Ліш няя ва га, бяс сон ні ца, пры лі вы, па ру шэн ні 

ціс ку і астэ а па роз — да лё ка не ўсе пра явы, 

якія пад піль ноў ва юць жан чы ну ў пэў ным 

уз рос це. Вы ра шыць іх мож на з да па мо гай 

за мя шчаль най гар ма наль най тэ ра піі (ЗГТ). 

Яна ад наў ляе дэ фі цыт па ла вых гар мо наў, 

якія з уз рос там пе ра стае вы пра цоў ваць 

ар га нізм, і за хоў вае пры га жосць і зда роўе. 

Праў да, у нас да яе ста вяц ца ча сам з вя лі кай 

бо яз зю, у той час як у Еў ро пе гля дзяць 

як на па на цэю, якая ле чыць аб са лют на ўсё. 

Які па ды ход пра віль ны, мы раз бі ра лі ся 

з аку шэ рам-гі не колагам 2-й цэнт раль най ра ён най 

па лі клі ні кі Мін ска Аляк санд рай БУР ГУ ТАЙ.

«Вель мі важ на, 
каб па цы ент ка, 
якой пла ну ец ца 
пры зна чэн не ЗГТ, 
бы ла аб сле да ва на, і ўрач 
цал кам вы клю чыў 
су праць па ка зан ні».

«На прык лад, 15 га доў 
та му жан чы на пе ра нес ла 
рак ма лоч най за ло зы 
ці рак це ла мат кі. 
Ня гле дзя чы на тое, 
што сён ня яна ад чу вае 
ся бе доб ра, усё роў на 
гэ та су праць па ка зан не 
да пры зна чэн ня 
за мя шчаль най 
гар ма наль най тэ ра піі».
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