
20 красавіка 2016 г. 8

Матэрыялы паласы падрыхтавала Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

Выпуск 
№  5 (358)

Ці ка васць да сва ёй знеш нас ці, 
прось бы ку піць но вае адзен не 
і абу так (і каб не дзі ця чыя!), «пус тыя» 
пра цяг лыя раз мо вы па тэ ле фо не... 
Час дзі ця чай за ка ха нас ці ў знач най 
сту пе ні фар мі руе эма цы я наль насць 
і па чуц цё васць у бу ду чых ста сун ках 
з парт нё рам. Ад баць коў у гэ ты 
мо мант па тра бу ец ца ад но — 
так тоў насць. Нель га хва ра ві та 
рэ ага ваць: «Пра ву чо бу ду май, 
а не глуп ства мі зай май ся!» Нель га 
і аб ра жаць у ва чах дзі ця ці вы бра на га 
парт нё ра — спра ва ку е це пра тэст (тут 
і да ўцё каў з до му не да лё ка).

БЕЗ ПА КУТ НІ ЯК
Чым больш маг чы мас цяў для за ка ха нас ці 

на ран ніх эта пах ста наў лен ня сек су аль нас ці, 
тым ляг чэй пас ля ад шу каць спа да рож ні ка 
жыц ця. Са мае важ нае ў дзі ця чай за ка ха-
нас ці — імк нен не да ста сун каў. Гэ та яшчэ 
і ма гут ны сты мул для са ма ўдас ка на лен ня. 
Дзі ця па він на ўсвя до міць, што без пя шчо-
ты і кло па ту, без пе ра жы ван няў і па кут 
не мо жа быць паў на цэн на га ка хан ня! Гэ та 
ўсве дам лен не і бу дзе за сця ро гай ад ран ня га 
па чат ку па ла во га жыц ця.

— Сек су аль насць — пры ро джа ная па трэ-
ба і функ цыя ар га ніз ма, та кая, як ды хан не 
і стра ва ван не, — тлу ма чыць урач-псі ха тэ-
ра пеўт Мі ка лай ХВА ШЧЫН СКІ. — Ад нак 
лі чыц ца, што ў ёй ня ма та кой жыц цё вай не-
аб ход нас ці, як у ежы або кіс ла ро дзе. Тым 
не менш, па вы ні ках ад на го да сле да ван ня, 
пры клад на ў 70 пра цэн тах вы пад каў пры чы-
най су іцы ду бы лі кан флік ты на сек су аль най 
гле бе. Зна чыць, сек су аль насць для ча ла ве-
ка — штось ці боль шае за бія ла гіч ны ін стынкт. 
Акра мя функ цыі ад наў лен ня ро ду, сек-
су аль насць спры яе ўста наў лен ню па між 
людзь мі са праў ды ін тым ных зно сін, у якіх 
та кія па няц ці, як да вер, бяс пе ка, пя шчо та, 
лю боў, за да валь нен не і аса ло да, на бы ва-
юць са праўд нае зна чэн не...

Мы на ра джа ем ся з пэў ным сек су аль ным 
па тэн цы я лам, які ўзба га ча ец ца ў пра цэ се 
жыц ця. Праў да, гэ ты во пыт да ец ца не заў сё-
ды лёг ка. Не ка то рыя з нас су ты ка юц ца з пэў-
ны мі праб ле ма мі, якія пра яў ля юц ца ў вы гля-
дзе сек су аль на га рас строй ства — гэ та мо жа 
быць зні жэн не, стра та або па вы шэн не лі бі да 
(па ла во га жа дан ня), аслаб лен не эрэк цыі ў 
муж чын, ска ра чэн не пра цяг лас ці па ла во га 
ак та... Да лі ку сек су аль ных праб лем ад но-
сяць і транс сек су а лізм (па ру шэн не па ла вой 
са ма свя до мас ці), транс вес тызм (па ру шэн не 
стэ рэа ты паў па ла вых па во дзін), экс гі бі цы я-
нізм, фе ты шызм, пе да фі лію, са да ма за хізм 
(па ру шэн не сек су аль ных пе ра ваг)...

— Рас строй ства, як вя до ма, ле пей па пя-
рэ дзіць, чым ля чыць, — удак лад няе Мі ка лай 
Хва шчын скі. — Але рап там праб ле ма і не 
на пат кае? Між тым пра фі лак ты кай зай мац-
ца вар та. Гэ та і ка рыс на, і ў мно гім ці ка ва. У 
пер шую чар гу, не аб ход на быць... прос та зда-
ро вым. Бу ду чыя баць кі па він ны кла па ціц ца аб 
з'яў лен ні на свет зда ро ва га не маў ля ці. Дру гі 
мо мант — пра фі лак ты ка па ру шэн няў псі ха-
сек су аль на га раз віц ця. Мы па він ны прай сці 
эта пы ўсве дам лен ня сва ёй па ла вой пры на-
леж нас ці, ары ен та цыі і ро ле вых па во дзін. 
Для кож на га з нас важ на атры маць на леж нае 
па ла вое вы ха ван не — пра віль ныя псі ха ла-
гіч ныя ўста ноў кі ў да чы нен ні да су праць лег-
ла га по лу. Ад нак нель га пры гэ тым скід ваць 

з ра хун ку і сек су аль ную аду ка цыю. Трэ ба 
мець на ўва зе, што пры чы най сек су аль-
най дыс гар мо ніі ў аб са лют най боль шас ці 
вы пад каў з'яў ля ец ца ніз кі ўзро вень псі ха-
ла гіч най адап та цыі парт нё раў, ад сут насць 
на леж ных ве даў пра псі ха гі гі е ну па ла во га 
жыц ця...

Ця гам жыц ця мы пра хо дзім не каль кі эта-
паў псі ха сек су аль на га раз віц ця. Па ру шэн ні 
на кож ным з гэ тых эта паў здоль ны дэ фар-
ма ваць не тое што са му сек су аль насць, але 
і ўво гу ле псі хі ку.

НІ Я КАЙ ЖОРСТ КАС ЦІ
Этап ПЕР ШЫ — гэ та фар мі ра ван не 

па ла вой са ма свя до мас ці, на ша ўсве дам-
лен не аб пры на леж нас ці да та го ці ін ша га 
по лу. Я — хлоп чык ці дзяў чын ка? Вось што 
ўсве дам ляе но вы ча ла век з пер шых ме ся цаў 
жыц ця да 5 га доў. У гэ ты час, як вя до ма, раз-
ві ва ец ца мо ва, фар мі ру ец ца свет «хлоп чы-
каў» і «дзяў ча так», за ма цоў ва ец ца дак лад-
нае ўсве дам лен не ня змен нас ці свай го по лу. 
Пас ля 5-6 га доў змя ніць што-не будзь у гэ тым 
сэн се прак тыч на не маг чы ма.

Што ўплы вае на па ла вую са ма свя до-
масць? Без умоў на, сям'я, але ў знач най 
сту пе ні і бія ло гія. Па ла вая ды фе рэн цы я цыя 
фар мі ру ец ца ў га лаў ным моз гу яшчэ пад час 
унут ры вант роб на га раз віц ця. Ад мо ман ту 
на ра джэн ня дзі ця па ста ян на атрым лі вае па-
цвяр джэн ні та го, хто яно — хлоп чык ці дзяў-
чын ка. Гэ та пра яў ля ец ца ў ма не ры зва ро ту, 
іме ні, адзен ні, цац ках і ін шых дро бя зях. Але 
бы вае так, што ча ка лі баць кі дзяў чын ку, а 
на ра дзіў ся... Між во лі ці на ват свя до ма та кія 
баць кі мо гуць «на вяз ваць» ін шы пол: уго-
лас шка да ваць, што так атры ма ла ся, даць 
двая кае імя, апра наць у адзен не ін ша га по лу. 
Ад нак не гэ та га лоў нае.

— Най боль шы ўплыў на агуль нае і сек су-
аль нае раз віц цё на пер шым эта пе аказ вае 
ма ці, — ад зна чае спа дар Хва шчын скі. — 
Цес ны эма цы я наль ны і ця лес ны кан такт з 
ёю спры яе вы спя ван ню глы бо кіх струк тур 
моз га, ад каз ных за па ла выя па во дзі ны і за-
клад ку эра ген ных зон (асаб лі ва важ на для 
жан чын). Іс тот ная ро ля тут на ле жыць груд-
но му вы корм лі ван ню, пад час яко га ў дзі ця ці 
на ра джа ец ца ад чу ван не пры няц ця і бяс пе кі. 
Уста ноў ле на, што ад сут насць адэ кват на га 
кан так ту з ма ці ва ўзрос це ад 6 ме ся цаў 
да 3 га доў не да зва ляе нар маль на фар-

мі ра вац ца на вы кам ста сун каў. Та кія дзе-
ці пас ля ста но вяц ца агрэ сіў ны мі, жорст кі мі, 
раз драж нё ны мі, у іх зні жа на здоль насць да 
фан та зі ра ван ня, яны не раз бор лі выя ў вы ба-
ры сяб роў, па вяр хоў ныя, ня здоль ныя пры-
вяз вац ца да лю дзей на огул і да па ла во га 
парт нё ра ў тым лі ку...

Для адэ кват най па ла вой са ма свя до мас ці 
дзі ця па він на на ву чыц ца ад роз ні ваць вон-
ка выя пры кме ты по лу. Звы чай на дзе ці ба-
чаць, чым та та ад роз ні ва ец ца ад ма мы, мо-
гуць раз гляд ваць свае па ла выя ад роз нен ні 

і ах вот на дэ ман стра ваць іх ін шым дзе цям 
(пад час гуль ні «ў док та ра»). Гэ та зда ро вая 
ці каў насць, а не ад хі лен не. Баць кі пры гэ тым 
па він ны быць цярп лі вы мі і да лі кат ны мі. Ка лі 
дзі ця вы хоў ва лі за над та жорст ка і па-пу-
ры тан ску, то ў да рос лым жыц ці ў яго мо жа 
з'я віц ца жа дан не ад на віць пра бел. А тут і 
да сек су аль на га вы чва рэн ня не да лё ка.

Ка лі пра цэс па ла во га са ма вы зна чэн ня па-
ру ша ец ца, дзі ця мо жа ад чу ваць ся бе прад-
стаў ні ком су праць лег ла га по лу, што на зы-
ва ец ца транс сек су а ліз мам. Гэ та ў да лей шым 
пры во дзіць да кан флік ту з са мім са бой, спроб 
змя ніць свой пол, у тым лі ку хі рур гіч ным ме-
та дам. Час цей за ўсё ві ной дэ фар ма цыі па ла-
во га са ма вы зна чэн ня з'яў ля юц ца па ру шэн ні 
моз га, якія ўзні ка юць пад уз дзе ян нем стрэ су 
ў ця жар ных, пры ёму імі не ка то рых ле каў, не-
да стат ко ва га сіл ка ван ня пло да.

Этап ДРУ ГІ — фар мі ра ван не стэ рэа-
ты пу по ла ро ле вых па во дзін — пры па дае 
на ўзрост ад 5 да 12 га доў. Пры ро джа ныя 
здоль нас ці, уплыў сям'і і со цы у му да па ма га-
юць вы бі раць та кую ма не ру па ла вых па во-
дзін, якая бу дзе ад па вя даць і ўлас ным за па-
тра ба ван ням, і пэў ным чы нам су ад но сіц ца з 
агуль на пры ня ты мі ідэа ла мі муж нас ці або жа-
ноц кас ці. У гэ тым уз рос це дзе ці вель мі піль на 
пры гля да юц ца да сва іх баць коў, чые ста сун кі 
ўяў ля юц ца ўзор ны мі. Так што пра віль ныя 
па во дзі ны баць коў у мно гім вы зна ча юць 
за ма ца ван не адэ кват най па ла вой ро лі ў 
дзі ця ці! У баць коў, па між які мі за хоў ва лі ся 
ха лод ныя ста сун кі, вы рас та юць ха лод ныя, 
без эма цы я наль ныя дзе ці. У моц най ма ці і 
бяз воль на га баць кі хлоп чы кі ня рэд ка на бы-
ва юць жа но чыя ры сы па во дзін, а дзяў чат-
кі — хлап чу ко вую гру басць, не цяр пі масць. У 
ня поў най сям'і ма ці мо жа вы ха ваць сы на «па 
сва ім узо ры» — з не га тыў ным стаў лен нем 

да муж чын скай ро лі. Дзяў чат кі пры іза ля цыі 
ма ці, не да хо пе ма ця рын скай лю бо ві вы рас-
та юць чэр ствы мі, з пад аў ле ным ма ця рын скім 
ін стынк там. У 1-2-м кла сах шко лы дзе ці ўжо 
дак лад на раз дзя ля юц ца па па ла вой пры кме-
це, імк нуц ца пад крэс лі ваць сваю па ла вую 
пры на леж насць, што па ска рае раз віц цё сек-
су аль нас ці. У «ся мей ных» гуль нях з ра вес ні-
ка мі за ма цоў ва ец ца вы бра ная па ла вая ро ля 
(ня вес ты, жа ні ха, баць кі, ма ці, дзі ця ці).

ЧАС 
«ПУН СО ВЫХ ВЕТ РА ЗЯЎ»

Этап ТРЭ ЦІ — фар мі ра ван не псі ха сек су-
аль най ары ен та цыі — ад бы ва ец ца з 12 да 
26 га доў. На фо не хут ка га рос ту вы пра цоў кі 
па ла вых гар мо наў склад ва ец ца стаў лен не 
да бу ду чых па ла вых парт нё раў, вы бі ра ец ца 
аб' ект, на які скі роў ва ец ца лі бі да. І ад бы ва-
ец ца гэ та не ад ра зу. Спа чат ку пра жы ва ец ца 
пла та ніч нае, ра ман тыч нае жа дан не. Гэ та 
пер шая «дзі ця чая» за ка ха насць, жа дан не 
пад нес ці парт фель, па ся дзець за ад ной пар-
тай, рых та ваць ра зам уро кі, плюс фан та зіі — 
«ра та ван не» ка ха най ад лі ха дзе яў, уяў ле ных 
пад час чы тан ня пры год ніц кіх ра ма наў. Гэ та 
час ры ца раў і «пун со вых вет ра зяў». Шка да, 
што ра ман ты ка пра хо дзіць, але яшчэ больш 
шка да, ка лі яна і не пры хо дзіць.

У пла та ніч ную за ка ха насць па сту по ва 
ўпля та юц ца эра тыч ныя фан та зіі (до ты кі да 
лю бі май), якія па сту по ва зой муць у па во-
дзі нах пад лет ка больш знач нае мес ца. Так 
на ды хо дзіць ста дыя эра тыч на га лі бі да. Абу-
джа ец ца ці ка васць да ін тым на га бо ку жыц ця, 
эра тыч най лі та ра ту ры, лю боў ных філь маў. 
Спат кан ні, па ца лун кі... Ча сам пра явы эра-
тыз му «пад ры ва юць» школь ную дыс цып лі-
ну, ста но вяц ца ў ва чах на стаў ні каў узо ра мі 
ху лі ган ства і раз бэ шча нас ці. Але як раз у 
та кіх «ху лі га наў», у ад роз нен не ад «пра-
віль ных», у да рос лым жыц ці бу дзе знач на 
менш праб лем са зна ём ства мі і сек су аль-
ны мі зно сі на мі.

А да лей хо чац ца жыць «па-да рос ла му» — 
ва ло даць парт нё рам. Фак тыч на ўсе пад лет кі 
па чы на юць у гэ ты час «за ві саць» на пор на-
сай тах. Гэ та пе ры яд юнац кай гі пер сек су аль-
нас ці, за кла по ча нас ці сек сам, з ад па вед ны мі 
дум ка мі і ма не рай па во дзін. Так за цвяр джа-
ец ца сек су аль нае лі бі да. Чар га за хап лен няў, 
за ка ха нас цяў (ча сам толь кі «дзе ля гэ та га») 
зноў ус пры ма ец ца да рос лы мі як раз бэ шча-
насць. Ад нак гэ та не што ін шае, як на быц-
цё во пы ту ста сун каў па між па ла мі ме та дам 
спроб і па мы лак! І па жа да на, каб та кі во пыт 
быў (у пэў ных ме жах, вя до ма).

— Пас ля доў насць ста дый — лі бі да ра ман-
тыч нае-эра тыч нае-сек су аль нае — до сыць 
важ ная, — ка жа Мі ка лай Хва шчын скі. — 
Толь кі так сфар мі ру юц ца адэ кват ныя псі ха-
сек су аль ныя ары ен та цыі. Ка лі больш ран нія 
ста дыі «вы па да юць», ча ла век ні бы за ві сае, 
так і за ста ец ца ды ле тан там у ін тым най сфе-
ры. Той, хто не на ву чыў ся за ля цац ца, не 
зве даў ра дас ці ця лес ных кан так таў, не 
змо жа пад трым лі ваць гар ма ніч ныя сек-
су аль ныя ста сун кі ў бу ду чы ні. На ад ной 
тэх ні цы сек су доў га не пра тры мац ца.

Ка лі вы жа да е це да па маг чы сва ім дзе цям, 
не аб ход на імк нуц ца па збя гаць сі ту а цый, якія 
вы клі ка юць у іх на пру жан не і тры во гу. Ва шы 
па во дзі ны па він ны быць уз ва жа ны мі, раз-
ва гі — кам пе тэнт ны мі, па тра ба ван ні — не 
за вы ша ны мі

�

ПЕР ШАЯ ЗА КА ХА НАСЦЬ — 
НЕ ГЛУП СТВА

Сексуальнасць — штосьці большае, чым проста біялагічны інстынкт

Гнут касць — гэ та здоль насць 
вы кон ваць прак ты ка ван ні 
з вя лі кай амп лі ту дай у 
су ста вах. Ак тыў ная гнут касць 
пра яў ля ец ца ў ру хах за 
кошт улас ных на ма ган няў 
мыш цаў. Яна па ляп ша ец ца 
пры вы ка ры стан ні сі ла вых 
прак ты ка ван няў 
з вя лі кай амп лі ту дай ру ху.

ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ ГНУТ КАС ЦІ 
ІС НУ ЮЦЬ СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ 
ПРАК ТЫ КА ВАН НІ І ПРЫ ЁМЫ:

�  Вы ка нан не ак тыў ных сва бод ных 
ру хаў з амп лі ту дай, якая па сту по ва па-
вя ліч ва ец ца, на хіл ту ла ва на пе рад коль кі 
маж лі ва.

� Шмат ра зо вае рас цяг ван не мыш цаў 
або паў тор ныя спру жы ніс тыя ру хі, на прык-
лад, спру жы ніс тыя на хі лы ту ла ва ў ба кі, 
на пе рад, на зад.

� Вы ка ры стан не інер цыі ру ху част кі 
це ла, на прык лад, ма хі на гой (на пе рад, на-
зад, у бок). Гэ ты спо саб менш эфек тыў ны, 
чым ін шыя, што аб умоў ле на ка рот ка ча со-
вым эфек там рас цяг ван ня мыш цаў, звя зак 
і су ха жыл ляў і ад сут нас цю іс тот ных сі ла вых 
на пру жан няў.

� Сі ла выя прак ты ка ван ні не аб ход на 
спа лу чаць з рас слаб лен нем і рас цяг ван нем 
ад па вед ных мыш цаў. Так мож на раз віць і 
моц, і гнут касць, а за ад но і тры ва ласць з 
хут ка сцю.

Ве лі чы ня ру ха вас ці су ста ваў у роз-
ным уз рос це не ад ноль ка вая. Най боль шая 

яна ў 10-14 га доў. З уз рос там — змян ша-
ец ца больш хут кі мі тэм па мі, чым тая ж моц. 
Знач нае па гар шэн не ад зна ча ец ца пас ля 
50-ці і рэз кае — пас ля 60-ці га доў. Гэ та 
звя за на з па гар шэн нем вар тас цяў мыш цаў, 
звя зак, су ха жыл ляў і зні жэн нем фі зіч най 
ак тыў нас ці. Та му для за ха ван ня і раз віц ця 
гнут кас ці не аб ход на рэ гу ляр ная трэ ні роў-
ка. Пра цяг лыя і сіс тэ ма тыч ныя за ня ткі фі-
зіч ны мі прак ты ка ван ня мі да па ма га юць не 
толь кі ад наў лен ню, але і «ама ла джэн ню» 
су ста ваў і між па зван ко вых дыс каў.

Эфек тыў ны мі бу дуць прак ты ка ван ні на 
рас цяг ван не, вы кон ваць якія трэ ба се ры я мі 
па 12-15 паў то раў на кож ны ад дзел. Па між 
се ры я мі аба вяз ко ва ра бі це прак ты ка ван ні 
на рас слаб лен не, якія ак тыў на спры я юць 
рас цяг ван ню мыш цаў. Мы шач нае рас слаб-
лен не на за ня тках фіз куль ту рай да зва ляе 
хут ка і эфек тыў на ад на віць сі лы і пе ра адо-
лець стом ле насць.

Важ ны мо мант для раз віц ця ру ха вас ці 
су ста ваў — доб рая раз мін ка. Пас ля па пя-

рэд ня га ра за грэ ву мыш-
цаў іх рас цяж насць па-

вя ліч ва ец ца і змян-
ша ец ца ры зы ка 
атры маць траў му
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Як бы ча ла век 
ні рых та ваў ся 
да вы ха ду 
на пен сію, 
але ўсё роў на 
аказ ва ец ца 
не га то вым. 
Лад жыц ця 
цал кам 
мя ня ец ца, 
з'яў ля ец ца 
вя лі кая 
коль касць 
воль на га 
ча су, а но выя 
«пен сі я нер скія» 
спра вы 
зда юц ца 
аб са лют ным 
глуп ствам. 
Што яшчэ мо жа 
траў мі ра ваць 
нас пас ля да сяг нен ня ста ла га 
ўзрос ту?

Па-пер шае, трэ ба ра зу мець, што чым 
вы шэй шыя бы лі да ход і са цы яль ны ста тус, 
тым ця жэй бу дуць пе ра жы ва цца ўзрос та-
выя зме ны. Траў мі ру ю чым мо ман там мо жа 
ака зац ца і адзі но та. Больш за па ло ву жан-
чын ва ўзрос це пас ля 65-ці па спе лі аў да-
вець. Дзе ці вы рас лі ды раз ля це лі ся... На-
ва коль ным па жы лыя лю дзі ка жуць, што не 
жа да юць пе ра шка джаць дзе цям і ўну кам, а 
ў ду шы ма раць жыць у сям'і, атрым лі ваць 
ува гу і кло пат.

Яшчэ ад на праб ле ма — змя нен не 
знеш нас ці. Ва ла сы сі ве юць, з'яў ля юц-
ца мар шчы ны, піг мент ныя пля мы, ску ра 
ста но віц ца су хой... Па гар ша ец ца зрок: у 
70 пра цэн таў лю дзей раз ві ва ец ца ка та-
рак та, глаў ко ма. Зні жа ец ца ад чу валь насць 
сма ку і ню ху, та му па жы лыя мо гуць не ад-
чу ваць не пры ем ных па хаў, вель мі ві да воч-
ных для на ва коль ных. Па гар ша ец ца слых 
і ўспры ман не чу жо га маў лен ня, больш 
зма за ным ста но віц ца і ўлас нае маў лен не. 
Усё гэ та пры во дзіць да па вы шэн ня па да-
зро нас ці, па жы ло му зда ец ца, што пра яго 
дрэн на ка жуць, асу джа юць. То нус мыш-
цаў зні жа ец ца, ад сюль і ня ўпэў не насць у 
ха дзе, страч ва ец ца плаў насць ру ху, што 
асаб лі ва ўзмац ня ец ца пад час хва ля ван ня 
і стом ле нас ці.

Зні жа юц ца каг ні тыў ныя функ цыі — па-
мяць, ува га, мыс лен не, ін тэ лект. Ін тэ лект 
да ся гае пі ку раз віц ця да 40-45 га доў, а 
пас ля па чы на ец ца яго па воль нае зні жэн не. 

Па жы лыя горш за свой ва юць но вую ін фар-
ма цыю. Звы чай на па мяць зні жа ец ца на 
бя гу чыя па дзеі, а вось дзя цін ства і юнац тва 
пом няц ца вель мі доб ра. Мыс лен не ста но-
віц ца больш вяз кім, ча ла век за хра сае ў 
ня знач ных дэ та лях. Зні жэн не каг ні тыў ных 
функ цый у ста рас ці за ле жыць яшчэ і ад 
ла ду жыц ця — яны за ха ва юц ца даў жэй, ка-
лі ча ла век бу дзе займаць ак тыў ную жыц-
цё вую па зі цыю, імк нуц ца быць ка рыс ным 
гра мад ству і з гу ма рам ста віц ца да змен.

Мя ня ец ца і эма цы я наль ны стан. Уз-
мац ня ец ца ад чу валь насць, ураж лі васць, 
крыў длі васць. Не ка то рыя ры сы ха рак та-
ру аб васт ра юц ца: за ўваж ная раз драж-
няль насць у ма ла до сці транс фар му ец ца 
ў вы ра жа ную скан даль насць у старас ці, 
бе раж лі васць — у ску пасць і г.д.

Зні жа ец ца па трэ ба ў сне. Ка лі ў ма ла-
до сці ча ла век спіць 7-8 га дзін у су ткі, то 
па жы лым да стат ко ва 5-6 га дзін. Па жы лыя 
час цей пра чы на юц ца ноч чу і час цей за бы-
ва юц ца аб тым, што спа лі.

«Як жа вы зна чыць, якія змя нен ні па-
тра бу юць ужо ме ды ка мен тоз на га ля чэн-
ня? — удак лад няе ўрач-псі ха тэ ра пеўт 
Мінск ага га рад ско га клі ніч на га псі хі ят-
рыч на га дыс пан се ра Ала ЯКІ МЕН КА. — 
Вя до ма, лепш за ўсё з гэ тым раз бя рэц ца 
спе цы я ліст. На пры ёме мне не ад ной чы 
да во дзі ла ся кан суль та ваць та кіх лю дзей, 
і ча сам ад ной раз мо вы бы ло да стат ко ва, 
каб ча ла век зра зу меў, што з ім ад бы ва-
ец ца. Па жы лыя пе ра ста ва лі не па ко іц ца 
на конт «сур' ёз на га» за хвор ван ня»
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Гэ та за па лен чае за хвор ван не 
злу чаль най ткан кі су ста ваў 
вы ле чыць не маг чы ма, 
але ля чыць трэ ба. Што пры во дзіць 
да гэ та га ста ну, дак лад на 
не вя до ма. Ад нак іс ну юць 
мо ман ты, якія, як лі чыц ца, 
мо гуць яму спры яць.

Па-пер шае, ге не ты ка. Ся мей на-ге не тыч ная 
схіль насць да каз ва ец ца па вы ша най час та той 
за хвор ван ня ся род сва я коў хво рых (ва ўсіх 
вы яў ля ец ца па ру шэн не так зва най іму на ла-
гіч най рэ ак тыў нас ці). Звяз ва ец ца па та ло гія і 
з ві ру са мі — Эпш тэй на-Бар (яму да след чы кі 
ўдзя ля юць най боль шую ува гу), рэ тра ві ру са-
мі, ві ру са мі крас ну хі, гер пе су, па рва ві ру сам 
В19, цы та ме га ла ві ру сам, мі кап лаз май і інш. 
У апош нія га ды аб мяр коў ва ец ца ро ля і мі ка-
бак тэ рый. Ся род ін шых фак та раў — жа но чы 
пол, уз рост пас ля 45 га доў, не ка то рыя спа да-
рож ныя за хвор ван ні (на са гло тач ная ін фек цыя, 
пры ро джа ныя дэ фек ты су стаў на-кас ця вой сіс-
тэ мы).

— У боль шас ці па цы ен таў рэў ма то ід ны 
арт рыт па чы на ец ца па сту по ва, пра яў ля ец ца 
стам ляль нас цю, сла бас цю, зні жэн нем апе ты-
ту, па ху дзен нем і ін шы мі сімп то ма мі, — тлу ма-
чыць урач-рэў ма то лаг 3-й цэнт раль най ра-
ён най клі ніч най па лі клі ні кі г. Мін ска Але на 
СІ ДА РО ВІЧ. — Ад нак са мае ха рак тэр нае — 
по лі арт рыт, за па лен не ад ра зу не каль кіх су-
ста ваў. Як пра ві ла, раз ві ва ец ца сі мет рыч нае 
двух ба ко вае па шко джан не су ста ваў кіс цяў, 
ступ няў, ка ле няў, а так са ма між па зва ноч ных 
су ста ваў шыі. Ад чу ва ец ца боль пры на ціс кан-

ні, ёсць пры пух ласць, ска ва ны рух, па вы шэн-
не тэм пе ра ту ры ску ры над су ста вам. Час та 
ад зна ча ец ца ска ва насць ру ху ў су ста вах пас-
ля пра цяг ла га спа кою. Ра ніш няя ска ва насць 
больш за 1 га дзі ну амаль заў сё ды свед чыць 
аб арт ры це. Час ад ча су за хвор ван не аб васт-
ра ец ца, а па ме ры та го, як пра грэ суе, су ста вы 
дэ фар му юц ца (та му што су стаў ны храс ток 
част ко ва раз бу рыў ся, су ха жыл лі і кап су лы 
су ста ва рас цяг ну лі ся).

У якас ці да дат ко вых ме та даў ды яг нос ты-
кі мо гуць пры зна чац ца агуль ны і бія хі міч ны 
ана лі зы кры ві (у кры ві вы яў ля юц ца пры кме ты 
за па лен ня і па вы шэн не ўзроў ню рэў ма то ід на-
га фак та ру), рэнт ге на гра фія па шко джа ных 
су ста ваў.

ШТО ТРЭ БА РА БІЦЬ?
Мно гія хво рыя доў га не звяр та юць ува гі на 

змя нен ні ў су ста вах, лі чаць гэ та звы чай ны мі 
ўзрос та вы мі пра цэ са мі, звя за ны мі са ста рэн-
нем. Гэ та па мыл ка. Пры з'яў лен ні пе ра лі ча ных 
сімп то маў не аб ход на як ма га хут чэй звяр нуц-
ца спа чат ку да тэ ра пеў та. Са мым важ ным 
бу дзе не вы ле чыц ца на огул (бо за хвор ван не 
хра ніч нае), а змен шыць за па лен не, абяз бо-
ліць, па леп шыць і за ха ваць функ цыю су ста-
ваў. Пры аб васт рэн нях пры мя ня юц ца су праць-
за па лен чыя срод кі. На огул ба зіс ная тэ ра пія 
ўклю чае іму на дэп рэ сан ты і цы тас та тыч ныя 
прэ па ра ты, якія за па воль ва юць раз бу рэн не 
су ста ваў. Хі рур гіч нае ля чэн не пры мя ня ец ца 
пры не аб ход нас ці ка рэк цыі вы ра жа ных дэ-
фар ма цый. Хво рым рэ ка мен ду юць не толь кі 
ме ды ка мен ты, але і ля чэб ную фіз куль ту ру
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Усё больш бе ла ру саў звяз ва юць 
ад па чы нак не столь кі 
з мо рам, коль кі з маг чы мас цю 
азда раў лен ня. Ад ным з са мых 
да ступ ных ва ры ян таў мо жа быць 
па езд ка ў За ход нюю Укра і ну, 
дзе раз ме шча ны са на то рыі 
ку рор таў Мор шын і Трус ка вец. 
Ад нак спа жыў цоў ці ка віць, на коль кі 
сён ня там спа кой на.

Па вод ле слоў на мес ні ка на чаль ні ка ад-
дзе ла фар мі ра ван ня са на тор на-ку рорт-
на га пра дук ту РУП «ЦЭНТ РКУ РОРТ» Але-
ны НА ВІ ЧЭН КІ, ту рыс тыч ны ры нак іс тот на 
аб мя леў, але азда раў лен не і ля чэн не ўсё 
роў на ка рыс та юц ца по пы там. «Мы імк нём ся 
пад трым лі ваць зва рот ную су вязь з на шы мі 
ту рыс та мі, — за ўва жае яна. — Усе, хто вяр-
та ец ца, на прык лад, з Трус каў ца і Мор шы на, 
ка жуць ад но: ці ха, спа кой на, улад ка ва на і 
вель мі ніз кі кошт. Ка лі ра ней на азда раў лен-
не ва Укра і ну еха ла ка ля 2 ты сяч бе ла ру саў 
у год, то ця пер па ток зні зіў ся вель мі іс тот на. 
Але ба яц ца дак лад на ня ма ча го: ад Брэс-
та да Льво ва ўся го 300 кіламетраў, і ка лі б 
неш та бы ло не спа кой на, то пры гра ніч ныя 
брас таў ча не ўжо да ве да лі ся б... Цэ ны з 2013 
го да зні зі лі ся ўдвая. Ка лі ра ней ад на мес-
ны ну мар з пра жы ван нем, хар ча ван нем і 
ля чэн нем каш та ваў 50 до ла раў за су ткі, то 
ця пер ка ля 20.

42 пра цэн ты ўкра ін скіх за па саў мі не-
раль ных вод зна хо дзіц ца ме на ві та ў Львоў-
скай воб лас ці і За кар пац ці. «Мы — лі да ры 
ў ля чэн ні за хвор ван няў пе ча ні, жоў це вых 
шля хоў, пад страў ні ка вай за ло зы, кі шэч ні-
ка, страў ні ка і цук ро ва га дыя бе ту, — ка жа 
на мес нік ды рэк та ра са на тор на-ку рорт-
на га комп лек су «Мор шын ку рорт» Мі-

ка лай ФУР МА НЮК. — Мі не раль ных вод 
шмат, але на ша ба га тая на шчо ла чы, мае 
суль фат ныя іо ны, іо ны маг нію, на трыю і 
ка лію. Суль фа ты вель мі спры я юць ра бо-
це ор га наў стра ва ван ня. Так, іо ны маг нію 
ва ло да юць жаў ця гон ным дзе ян нем і здоль-
нас цю зні жаць уз ро вень ха лес тэ ры ну, маг-
ній удзель ні чае ва ўсіх фер мен та тыў ных 
пра цэ сах кле тач на га ме та ба ліз му. Іо ны 
на трыю і ка лію ўдзель ні ча юць у сін тэ зе 
глі ка ге ну ў пе ча ні, уз мац ня юць то нус і ма-
то ры ку страў ні ка і кі шэч ні ка, рэ гу лю юць 
вы дзя лен не са ля най кіс ла ты».

Важ на ра зу мець, што мі не раль ная ва да, 
якая рэа лі зу ец ца праз ганд лё вую сет ку, 
пры зна ча на для што дзён на га ўжы ван ня. А 
для ля чэн ня вы ка рыс тоў ва юц ца раз ве дзе-
ныя вы со ка мі не ра лі за ва ныя во ды кры ніц, 
якія ёсць, пры нам сі, у Мор шы не. Шмат га-
до выя да сле да ван ні і вы ні кі ад наў лен ча га 
ля чэн ня хво рых з роз най гаст ра эн тэ ра-
ла гіч най па та ло гі яй свед чаць аб вы со кім 
тэ ра пеў тыч ным эфек це мор шын скіх мі не-
раль ных вод у хво рых з па та ло гі яй пе ча-
ні, жоў це ва га пу зы ра і кі шэч ні ка. Трэ ба, 
праў да, мець на ўва зе, што для да сяг нен ня 
ля чэб на га эфек ту па тра бу юц ца мі ні мум 
два тыд ні.

Яшчэ ад на ўні каль ная мі не раль ная ва да 
ёсць у го ра дзе-ку рор це Трус каў цы, дзе на-
огул раз мя шча ец ца больш за 70 са на тор-
на-ку рорт ных уста ноў. Мі не раль ная ва да 
«Наф ту ся» ва ло дае ма ча гон ным, жаў ця-
гон ным і су праць за па лен чым дзе ян нем, 
што спры яе вы вя дзен ню дроб ных ка мя нёў, 
па пя рэдж вае іх утва рэн не, нар ма лі зуе аб-
мен ныя пра цэ сы, вы во дзіць ра дые нук лі ды, 
нар ма лі зуе ра бо ту імун най сіс тэ мы...

�

Асаб лі вас ці за хвор ван няАсаб лі вас ці за хвор ван ня  ��

ЗРАН КУ ТРЭ БА 
«РАС ХА ДЗІЦ ЦА»

РЭЎ МА ТО ІД НЫ АРТ РЫТ: 
за па до зрыць ра ней, каб пры няць ме ры

Фіз культ-ура!Фіз культ-ура!  ��

БОЛЬШ ГНУТ КАС ЦІ

Гэ та — уз ростГэ та — уз рост  ��

«Сур' ёз нае» за хвор ван не 
ці нар маль нае 

ста рэн не?

Се зон азда раў лен няСе зон азда раў лен ня  ��

ЦІ ДАЎ НО ВЫ БЫ ЛІ 
Ў ТРУС КАЎ ЦЫ?

Мі не раль ная ва да ў кра ме 
і на ку рор це — не ад но і тое ж

Да рос лыя дзет кіДа рос лыя дзет кі  ��


