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— З якой бы праб ле май ні звяр та лі ся да псі хо ла га ці 

псі ха тэ ра пеў та на вед валь ні кі — з цяж кас ця мі ў шлю бе, 

на вяз лі вы мі дум ка мі і стра ха мі ці па чуц цём адзі но ты, — 

пры клад на ў па ло вы з іх мы ня змен на зна хо дзім ад ноль-

ка выя сімп то мы: пры гне ча насць, пе сі міс тыч ны на строй, 

ад сут насць ці ка вас ці да дзей нас ці, якая ра ней па да ба ла ся, 

скар гі на сваю ма руд лі васць, па гар шэн не па мя ці і ўва гі. 

І гэ та дэ прэ сія — са мае рас паў сю джа нае псі хіч нае рас-

строй ства, — ка жа Аляк сей Анд рэ е віч.

Ма са выя аб сле да ван ні ў роз ных кра і нах па ка за лі, што 

да дэ прэ сіі схіль ныя 6—7 % на сель ніц тва. І са мае дзіў нае 

тое, што жан чы ны па ку ту юць на гэ тыя рас строй ствы ўтрая 

час цей, чым муж чы ны. І, да рэ чы, на ад ну не за муж нюю жан-

чы ну з та кім ста нам пры хо дзіц ца аж тры за муж нія.

Ці ка вая і ды на мі ка: у ма ла дых (да 28 га доў) муж чын і 

жан чын рас паў сю джа насць дэ прэ сіі ад ноль ка вая. Але з 

уз рос там у гру пе за муж ніх жан чын коль касць тых, хто на 

яе па ку туе, іс тот на па вя ліч ва ец ца, а ў гру пе не за муж ніх 

яна за ста ец ца ра ней шай, на ўзроў ні ма ла дых. На муж чын 

жа ніць ба аказ вае су праць лег лае ўздзе ян не: у адзі но кіх з 

уз рос там псі хіч нае зда роўе па гар ша ец ца, а ў жа на тых за-

ста ец ца на ра ней шым уз роў ні, як у ма ла до сці.

— Ёсць яшчэ ад на ці ка вая ака ліч насць, — гаворыць 

Аляк сей Го руш кін. — Ка лі па раў ноў ваць дзве ка тэ го рыі 

жан чын — пра цу ю чых і хат ніх гас па дынь, — то вы свет ліц ца, 

што апош нія па глыб ля юц ца ў дэ прэ сію знач на час цей.

Ча му ж гэ та не мач му чыць у асноў ным прад стаў ніц пры-

го жай па ло вы? Дак лад на га ад ка зу спе цы я ліс ты па куль не 

ве да юць, але не ка то рыя ас пек ты су мнен няў не вы клі ка юць. 

Са май час тай пры чы най ста но вяц ца, ка неш не ж, стра ты: 

смерць баць коў ці дзі ця ці, раз рыў лю боў ных ад но сін ці 

ска са ван не шлю бу. Жан чы ны ў гэ тым сэн се «не за гар та-

ва ныя». Ін шая спра ва — муж чы ны. Сваю пер шую стра ту 

яны пе ра жы ва юць ва ўзрос це 5-6 га доў, ка лі ад бы ва ец ца 

ад рыў ад ма ці. Вя до ма, што хлоп чы кі ў тры ра зы менш 

раз маў ля юць з ма ці, чым дзяў чат кі. Апош нія за ста юц ца ў 

эма цы я наль на бліз кіх ад но сі нах з ма ці вель мі доў га і та му 

лю бы раз рыў у жыц ці ўспры ма юць вель мі тра гіч на. На-

прык лад, пад час ска са ван ня шлю бу дэ прэ сію пе ра жы вае 

кож ная трэ цяя жан чы на, кож ная чац вёр тая звяр та ец ца 

да псі ха тэ ра пеў та, кож ная шос тая шпі та лі зу ец ца, кож ная 

сё мая ро біць спро бу са ма губ ства. У ду жа га по лу гэ тыя па-

каз чы кі ў пяць ра зоў ні жэй шыя, а спроб сыс ці з жыц ця па 

гэ тых пры чы нах у дзе сяць ра зоў менш.

Яшчэ ад на пры чы на схіль нас ці жан чын да дэ прэ сіі ха ва-

ец ца ў асаб лі вас цях іх ха рак та ру.

— Сён ня, зда ва ла ся б, усе ве да юць, што для за ха ван ня 

ду шэў на га зда роўя ча ла ве ку аб са лют на не аб ход на вы каз-

ваць не толь кі ста ноў чыя, але і ад моў ныя эмо цыі, та кія як 

раз драж нен не, гнеў, — ад зна чае Аляк сей Го руш кін. — Пра-

яў ляць іх трэ ба, ка неш не, у ра зум най фор ме і ў ме жах зда-

ро ва га сэн су, але не ха ваць у са бе, не ду шыць у за род ку. 

Ад моў ныя пе ра жы ван ні ўзні ка юць у ча ла ве ку на ту раль на, 

як ды хан не, яны сіг на лі зу юць пра тое, што пэў ныя рэ чы 

прад стаў ля юць для нас не бяс пе ку. Та му важ на пры слу-

хоў вац ца да ся бе.

Тым не менш не ка то рыя жан чы ны час та не да зва ля-

юць са бе «рас сла біц ца», ба ю чы ся здац ца гру бы мі, не так-

тоў ны мі. Па пры ро дзе яны ку ды больш эма цы я наль ныя, 

больш вост ра рэ агу юць на жыц цё выя скла да нас ці. Але 

які мі эмо цы я мі? Крыў дай. Крыў да і гнеў — эмо цыі аб са-

лют на роз ныя. Гнеў ад да ляе нас ад ча ла ве ка, на яко га мы 

раз зла ва лі ся, а жан чы ны так ба яц ца гэ та га ад да лен ня, так 

ба яц ца раз ры ву эма цы я наль най су вя зі (бо гне ва ем ся мы 

най час цей на бліз кіх нам лю дзей), што лі чаць за леп шае 

за пла каць, а слё зы, як мы ве да ем, зблі жа юць.

Яшчэ адзін важ ны фак тар: жан чы ны час та знач на больш 

пра цу юць — і пра фе сій на, і до ма. На хат нія спра вы яны 

рас хо ду юць не менш за шэсць га дзін у ты дзень, муж чы-

ны — 40 хві лін. Вя лі кая коль касць жан чын зна хо дзіц ца 

ў ста не пе ра там лен ня, і на гэ тым фо не лю бая сі ту а цыя, якая 

траў муе псі хі ку, ста но віц ца пры чы най дэ прэ сіі.

Але кі даць пра цу і «ад па чы ваць» на хат няй гас па дар цы 

яшчэ больш шкод на: губ ля юц ца псі ха ла гіч ная пад трым-

ка і пра віль ная са ма ацэн ка, не аб ход ная для нар маль на га 

са ма ад чу ван ня. Жан чын, за чы не ных у сце нах ква тэ ры, 

пры гня тае поў ная ма тэ ры яль ная за леж насць ад му жа, а ён 

да лё ка не заў сё ды доб ра зыч лі вы і вер ны. Да та го ж боль-

шасць муж чын схіль ныя лі чыць пра цу па до ме, кло пат пра 

дзя цей за ня ткам лёг кім, чымсь ці на кшталт ад па чын ку і 

ня рэд ка да та кой пра цы ста вяц ца зня важ лі ва. Час та муж 

на ват ад чу вае па чуц цё раз драж нё нас ці і на ват не пры яз нас-

ці па пры чы не та го, што жон ка «гуль тай ні чае».

Горш за ўсё тое, што дэ прэ сію ча сам доў га не за ўва жа-

юць і да спе цы я ліс та хво ры звяр та ец ца толь кі та ды, ка лі да 

цяж ка га на строю да да ец ца ад чу ван не фі зіч най раз бі тас ці, 

сла бас ці. Між тым за апош нія двац цаць га доў псі ха тэ ра пія 

цал кам на ву чы ла ся ля чыць пры гне ча ны стан. За два-тры 

тыд ні, мак сі мум — за ме сяц мож на вяр нуц ца да нар маль-

на га зда ро ва га ста ну. Та му не вар та па ку та ваць і пса ваць 

са бе жыц цё — у зва ро це да ўра ча ня ма ні чо га га неб на га
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— Ад на з асноў ных праб-

лем, з якой пры хо дзяць да 

ота ла рын го ла га, — сі ну-

сіт — за па лен не слі зіс тай 

аба лон кі ад ной або не каль-

кіх пры дат ка вых па зух но са. 

І яго рас паў сю джа ная раз на-

від насць — гай ма рыт — гэ та 

за па лен не слі зіс тай верх ня-

скі віч най пры дат ка вай па зу-

хі. Іх час тая пры чы на — ня-

вы ле ча ная пра сту да. Пе ра-

важ на да нас звяр та юц ца 

лю дзі ма ла до га ўзрос ту, бо 

яны час цей па ку ту юць на 

пра студ ныя і ві рус ныя хва-

ро бы. Лю дзі ста ла га ўзрос ту 

хва рэ юць менш: яны не так 

час та ез дзяць у гра мад скім 

транс пар це, вя лі кую част ку 

дня пра вод зяць до ма, ад па-

вед на, у іх шан цаў пад ха піць 

ін фек цыю менш.

Усе па та ло гіі ву ха і гор ла, 

з які мі звяр та юц ца да ота-

ла рын го ла га, па чы на юц ца 

з но са, та му вель мі важ на 

свое ча со ва і пра віль на пра-

ля чыць яго за хвор ван ні. 

У пер шую чар гу пры зна ча-

юц ца са ля выя рас тво ры, му-

ка лі тыкі, а гэ та, як пра ві ла, 

сі нуп рэт, і фі зі я тэ ра пеў тыч-

ныя пра цэ ду ры — маг ніт на 

гай ма ра вы па зу хі. Важ на 

вы кон ваць гэ тыя на зна чэн-

ні пры лю бым ВРЗ, ад ра-

зу як толь кі па чы на юц ца 

праб ле мы з но сам. Па вод-

ле еў ра пей скіх пра та ко лаў 

пры зна ча юць яшчэ і гар ма-

наль ныя прэ па ра ты мяс цо-

ва га ўздзе ян ня. Ка лі пе ра-

лі ча ны мі срод ка мі спра віц ца 

не ўда ец ца, звяр та ем ся да 

ан ты бі ё ты каў. Ка лі на фо-

не іх пры ёму па ляп шэн ня не 

ад чу ва ец ца, хво ры скар дзіц-

ца на бо лі ў воб лас ці па зух і 

га лаў ны, а ў ана лі зах дрэн-

ныя па каз чы кі, — ро бім ды-

яг нас тыч ны пра кол.

— Якія па мыл кі час цей 

за ўсё дапускаюць пад час 

ля чэн ня но са?

— Хво рыя не па чы на юць 

ля чэн не і лі чаць, што на-

смарк — гэ та не сур' ёз на і 

ён прой дзе сам. Бяс след на 

ён не ва ўсіх пра хо дзіць, па-

чы на юц ца ўсклад нен ні, якія 

за кан чва юц ца ан ты бі ё ты ка-

мі і пра ко ла мі.

— Атыт так са ма па чы-

на ец ца з но са?

— Так, гэ та ўсклад нен-

не за хвор ван ня на са глот-

кі: аця кае слі зіс тая но са, 

за кры ва ец ца яў ста хі е ва 

тру ба — ка нал, які злу чае 

по ласць ся рэд ня га ву ха з 

глот кай, па вет ра аб мен па-

між по лас цю ся рэд ня га ву ха 

і на са глот кай па ру ша ец ца, 

і лі та раль на праз дзве га дзі-

ны па чы на юц ца праб ле мы 

з ву хам.

— Што та кое хра ніч ны 

атыт?

— Та кі ды яг наз ста віц ца, 

ка лі ёсць стой кая пер фа ра-

цыя (па шко джан не) ба ра бан-

най пе ра по нкі. Але час тыя 

праб ле мы з ву хам не азна-

ча юць, што гэ та хра ніч ны 

атыт. Так са ма як і гной ныя 

вы дзя лен ні з яго не азна ча-

юць, што ёсць пер фа ра цыя 

ба ра бан най пе ра по нкі — гэ-

та мо жа быць і за па лен не 

вон ка ва га ву ха. А вось з 

хра ніч ным аты там аба вяз-

ко ва па трэб на хі рур гіч нае 

ля чэн не па лік ві да ван ні пер-

фа ра цыі. І спра ва на ват не 

ў тым, што па сту по ва бу дзе 

па даць слых. Пер фа ра цыя 

ў ба ра бан най пе ра по нцы 

спры яе рос ту ха лес тэ а то-

мы. Гэ та пух лі на па доб нае 

ўтва рэн не, якое змя шчае 

змярц ве лыя эпі тэ лі яль ныя 

клет кі і акру жа на злу чаль-

най ткан кай у вы гля дзе кап-

су лы. Яна ла ка лі зу ец ца ў ся-

рэд нім ву ху, але мо жа рас-

паў сюдж вац ца і да лей. І ка лі 

ўжо пры хо дзіц ца вы да ляць 

гэ ту даб ра якас ную пух лі ну, 

то апе ра цыя на шмат больш 

скла да ная і для ўра ча, і для 

па цы ен та. Мы імк нём ся не 

да во дзіць да гэ та га. Та му 

ўсіх па цы ен таў з хра ніч ным 

аты там ад ра зу на кі роў ва ем 

на апе ра цыю.

— З чым звя за ны час-

тыя праб ле мы з ву ша мі?

— З на яў нас цю па та ло-

гіі ў но се, якую па жа да на 

лік ві да ваць. Ву шы — гэ та 

люс тэр ка на са глот кі. Ота-

ла рын го лаг, па гля дзеў шы 

ву ха, мо жа мер ка ваць, што 

з ёй ёсць праб ле мы.

— Якія праб ле мы звы-

чай на ўзні ка юць з гор-

лам?

— Са мая рас паў сю джа-

ная па та ло гія, з якой ідуць 

да ота ла рын го ла га, — хра-

ніч ны тан зі літ — пра цяг лае 

за па лен не гло тач най і пад-

ня бен най мін да лін. Два ра-

зы на год з та кой па та ло гі-

яй па жа да на пра во дзіць су-

праць рэ цы дыў нае ля чэн не, 

якое ўклю чае пра мы ван не, 

па лас кан не, прыём тан зіл-

гону, ві та мі наў. Ка лі дэ кам-

пен са ва ны тан зі літ — з час-

ты мі аб васт рэн ня мі і ёсць 

па гро за ўсклад нен ня для 

так зва ных ор га наў-мі шэ-

няў — а гэ та сэр ца, су ста вы 

і ныр кі, — мы на строй ва ем 

па цы ен таў, як пра ві ла, ма ла-

дых лю дзей, на тан зі лак та-

мію — вы да лен не мін да лін. 

У та кіх хво рых ніз кі іму ні тэт, 

і тут жа па чы на юц ца праб-

ле мы то з су ста ва мі, то з 

сэр цам, то з ныр ка мі. Та му, 

не ча ка ю чы ўсклад нен няў, 

лепш пры слу хац ца да рэ-

ка мен да цый ура ча і зра біць 

тан зі лак та мію. Ка лі ачаг ін-

фек цыі лік ві да ва ны, знач на 

па мян ша ец ца іма вер насць 

ус клад нен няў. Ад сут насць 

жа мін да лін на якасць жыц-

ця не ўплы вае.

— Як па збег нуць хва роб 

ву ха, гор ла і но са?

— Па маг чы мас ці вы яз-

джаць у цёп лыя кра і ны на 

азда раў лен не. У нас ха лод-

ны і віль гот ны клі мат, та-

му вель мі рас паў сю джа ны 

праб ле мы з на са глот кай. 

Ка лі за хва рэ лі, важ на свое-

ча со ва пра во дзіць ля чэн не, 

а так са ма пра віль на хар ча-

вац ца, вес ці зда ро вы лад 

жыц ця, не ку рыць і не ўжы-

ваць ал ка голь, за гар тоў вац-

ца, зай мац ца фі зіч най куль-

ту рай, на вед ваць ба сейн.

ЧА МУ НЕ БЯС ПЕЧ НА 
ЗА ПУС КАЦЬ ЛОР-ХВА РО БЫ

Аты ты, гай ма ры ты і тан зі лі ты... Што мо жа быць 

больш ба наль ным, ду ма юць мно гія. Кож ны 

з нас хоць раз у жыц ці су ты каў ся з па доб ны мі 

праб ле ма мі і на ват не заў сё ды звяр таў на іх ува гу. 

Але ча му звы чай ны на смарк так важ на свое ча со ва 

вы ле чыць і як не да вес ці спра ву да хра ніч на га 

аты ту, які прый дзец ца ў рэш це рэшт апе ры ра ваць, 

а так са ма ці трэ ба вы да ляць мін да лі ны, 

рас ка за ла ўрач-ота ла рын го лаг 11-й га рад ской 

па лі клі ні кі г. Мін ска Люд мі ла СЕЎ РУК.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва ла Але на КРА ВЕЦ.

На клі ніч ную дэ прэ сію ва ўсім све це па ку туе 

ка ля 300 міль ё наў ча ла век. Пе ра важ ная боль шасць 

з іх — прад стаў ні цы пры го жай па ло вы. Ча му 

ры зы ка гэ та га рас строй ства пад піль ноў вае 

ме на ві та за муж ніх жан чын, а ў жа на тых муж чын, 

на ад ва рот, псі хіч нае зда роўе з уз рос там 

не па гар ша ец ца і ча му хат нія гас па ды ні 

хва рэ юць час цей за пра цу ю чых, рас ка заў 

псі хо лаг Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра г. Мін ска Аляк сей ГО РУШ КІН.


