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Уста на віць дэ нталь ныя ім план та ты мож на не ўсім. Пры-
чы най та му, час цей за ўсё, з'яў ля ец ца дэ фі цыт кас ця вой 
ткан кі. Ку рэн не і дрэн ная гі гі е на ро та вай по лас ці ад но-
сяц ца да асноў ных про ці па ка зан няў.

У ста ма та ло гіі сён ня вы лу ча юць ім план та цыю ад на- і двух-
этап ную.

Двух этап ныя ім план та ты — кла січ ныя — най больш рас-
паў сю джа ныя. Сам ім план тат, які за мя шчае ко рань зу ба і раз-
мя шча ец ца ў кас ця вую ткан ку, знеш не па доб ны на вінт, мае 
скла да ную струк ту ру і пад бі ра ец ца ін ды ві ду аль на. Су час ныя 
дэ нталь ныя ім план та ты вы раб ля юц ца з вы са ка я кас на га спла ву 
ты та ну, які ва ло дае най больш вы со кай бія ла гіч най су мя шчаль-
нас цю з на шым ар га ніз мам. Знеш няя част ка ім план та та — 
аба тмент — гэ та тая част ка, што зна хо дзіц ца над дзяс ной, на яе 
ма цу ец ца зуб ная ка рон ка. Уста ноў ка аба тмен та ажыц цяў ля ец ца 
праз 4—6 ме ся цаў пас ля ўста ноў кі ўнут ры кас ця вой част кі або 
не па срэд на пас ля ўжыў лен ня ім план та та. Зуб ная ка рон ка — 
бач ная част ка кан струк цыі — штуч ны зуб, які фік су ец ца на 
аба тмент і вы гля дае як са праўд ны.

Ад на этап ныя ім план та ты ад роз ні ва юц ца тым, што кан струк-

цыя ім план тат-аба тмент ад са ма га па чат ку адзі ная, што да зва-

ляе ска ра ціць час ля чэн ня. На груз ка на ім план тат ка рон кай 
ад бы ва ец ца праз 3—5 дзён.

— Пе ра ва гай усіх ме то дык ім план та цыі з'яў ля ец ца маг чы-
масць за мя ніць дэ фект зуб но га шэ ра гу без вы ка ры стан ня «су-
сед ніх» зу боў, ня ма не аб ход нас ці іх «аб піль ваць» і вы ка рыс-
тоў ваць у якас ці апо ры пад мос та па доб ны пра тэз, — ад зна чае 
за гад чы ца ста ма та ла гіч на га плат на га ад дзя лен ня 4-й га рад-
ской клі ніч най ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі г. Мін ска Але на 
ВЯ ЧЭР СКАЯ. — Ім план та цыя да па ма гае па цы ен там з поў нас цю 
бяз зу бай скі ві цай і дае маг чы масць пра тэ за ван ня здым ны мі або 
ня здым ны мі кан струк цы я мі. Ужыў лен не ў кас ця вую ткан ку скі ві-
цы ім план та таў па пя рэдж вае стра ту кос ці там, дзе ня ма зу ба, бо 
косць без ад па вед най на груз кі па чы нае хут ка змян шац ца.

Маг чы масць пра вя дзен ня дэ нталь най ім план та цыі вы значае 
спе цы я ліст-ста ма то лаг пас ля агля ду ро та вай по лас ці, пра вя-
дзен ня рэнт ге на ла гіч на га да сле да ван ня, атры ман ня вы ні каў 
ана лі заў.

Тэр мін служ бы ім план та таў роз ны — ад не каль кіх га доў да 
10—25 у за леж нас ці ад ста ну зда роўя, гі гі е ны ро та вай по лас ці, 

вы ка нан ня рэ ка мен да цый ура ча



Пад час ус туп лен ня ў клі макс у ар га-

ніз ме ад бы ва ец ца «гар ма наль ны кры-

зіс» — ак тыў ная пе ра бу до ва, калі яеч ні кі 

губ ля юць сваю ак тыў насць, зні жа ец ца 

вы пра цоў ка пра гес тэ ро ну і эст ра ге наў. 

Моц на рэ агу юць на гэ та ма лоч ная за ло за 

і эн да мет рый.

Вя до ма, што вя ду чая ро ля ў раз віц ці 

ра ку ма лоч най за ло зы на ле жыць эст ра-

ге нам. Лі шак па ла вых гар мо наў ства рае 

спры яль ныя ўмо вы для за хвор ван ня. 

Най менш ак тыў на гар мо ны эст ра ге-

ны па вод зяць ся бе пад час ця жар нас ці 

і пас ля ро даў, па куль доў жыц ца груд ное 

карм лен не. Да ка за на, што ро ды і пра-

цяг лае, звыш ад на го го да, груд ное карм-

лен не зні жа юць ры зы ку раз віц ця ра ку 

ма лоч най за ло зы. Ра зам з тым абор ты 

пры вод зяць да гар ма наль на га «вы бу-

ху», што мо жа спра ва ка ваць раз віц цё 

пух лін. Што да ўжы ван ня гар ма наль ных 

кант ра цэп ты ваў, то лі чыц ца, што яны мо-

гуць зні жаць ры зы ку раз віц ця гэ та га ві ду 

ра ку, але па вя ліч ваць ры зы ку раз віц ця 

ра ку па ла вых ор га наў і ос тэ а па ро зу (але 

адзі на га мер ка ван ня ў спе цы я ліс таў тут 

па куль ня ма). Схіль насць да раз віц ця ра-

ку ма лоч най за ло зы мо гуць аб умо віць і 

не спры яль нае ўздзе ян не на ва коль на га 

ася род дзя, та кое за па лен чае за хвор-

ван не як мас тыт. Іс тот на ўзрас тае ры-

зы ка за хва рэць і ў жан чын, чые ма ці або 

сёст ры пе ра нес лі рак ма лоч най за ло зы. 

Даб ра якас ныя за хвор ван ні, на прык лад 

фіб роз на-кіс тоз ная мас та па тыя, са мі па 

са бе да ра ку не пры вод зяць, ад нак ства-

ра юць не спры яль ны фон. Вель мі важ ным 

бу дзе са чыць за ва гой: атлус цен не мо жа 

пры во дзіць да раз віц ця ра ку ма лоч най 

за ло зы і па ла вой сіс тэ мы.

— Пры не вя лі кіх пух лі нах ні я кіх асаб лі-

вых сімп то маў не ўзні кае, — рас каз вае ўрач 
аку шэр-гі не ко лаг 11-й га рад ской па лі-
клі ні кі Мін ска Ка ця ры на БАГ РА ЦО ВА.
 — Лю бы вы яў ле ны ву зель чык яшчэ не 

азна чае зла я кас най пух лі ны. Не вар та са-

мім вы стаў ляць са бе ды яг наз. Пры лю бых 

змя нен нях у са мой за ло зе, на ску ры, пры 

па ве лі чэн ні лім фа тыч ных вуз лоў не аб ход-

на па ка зац ца ўра чу — гі не ко ла гу, хі рур-

гу, ан ко ла гу або ўра чу агуль най прак ты кі, 

які на кі руе да ад па вед на га спе цы я ліс та. 

А каб з'я віц ца да яго як ма га ра ней, не-

аб ход на рэ гу ляр на, хоць бы раз на ме сяц, 

пра во дзіць са ма аб сле да ван не.

Пры вы яў лен ні ў ма лоч най за ло зе 

пух лі ны не аб ход на вы ка наць рэнт ге на-

ла гіч нае аб сле да ван не ма лоч най за-

ло зы — ма маг ра фію. Ва ўзрос це пас-

ля 50 га доў пры на ступ лен ні клі мак су 

што га до вая ма маг ра фія па ка за на ўсім 

жан чы нам. Для па цы ен так да 45 га доў 

аль тэр на ты вай з'яў ля ец ца ўльтра гу ка-

вое аб сле да ван не. Так мож на ўста на віць, 

якая пух лі на — даб ра якас ная ці зла я кас-

ная. Пра во дзіц ца з той жа мэ тай і бія псія 

пух лі ны — за бор ма лень ка га ка ва лач ка 

тон кай ігол кай для да сле да ван ня пад 

мік ра ско пам. Ад нак кан чат ко вы ад каз 

мож на атры маць толь кі пас ля вы да лен ня 

пух лін на га вуз ла.

Пры па да зрэн ні на рак або па цвер-

джа ным ды яг на зе вы кон ва юц ца і ін шыя 

да сле да ван ні (для вы яў лен ня ме та ста заў 

у ін шых ор га нах): уль тра гу ка вое да сле да-

ван не пад па ха вых лім фа тыч ных вуз лоў, 
рэнт ген груд ной клет кі і ўльтра гук бруш-
ной по лас ці.

Га лоў ным у ля чэн ні з'яў ля ец ца вы да-
лен не па шко джа на га пух лі най ор га на. 
Лю бое ін шае ля чэн не дае ча со вы эфект. 
Апе ра цыі мо гуць быць роз ныя: вы да лен не 
ўсёй ма лоч най за ло зы з тлу шча вай клят-
чат кай і лім фа вуз ла мі пад па ха вай воб-
лас ці з та го ж бо ку; вы да лен не ўчаст ка 
ма лоч най за ло зы з пух лі най і лім фа вуз-
ла мі пад па ха вай воб лас ці з та го ж бо ку з 
пра мя нё вай тэ ра пі яй на зо не апе ра цыі. 
Пры вя лі кіх па ме рах вы да ля ец ца ма лоч-

ная за ло за, груд ныя мыш цы, са су ды.

Пры ад сут нас ці ме та ста заў пры зна-

ча ец ца ан ты гар ма наль ны прэ па рат. Пры 

на яў нас ці ме та ста заў у лім фа вуз лах аба-

вяз ко вае вы ка ры стан не пра мя нё вай і хі-

мі я тэ ра піі. Пры вы яў лен ні ме та ста заў у 

ін шых ор га нах аба вяз ко вае вы ка ры стан-

не хі мі я тэ ра піі, якая па він на змен шыць 

па ме ры або поў нас цю іх вы ні шчыць



Дзе ці на пры ме цеДзе ці на пры ме це  

Пер шы зуб — 
пер шая чыст ка
Як толь кі ў ма ло га з'я ві ла ся не каль кі зу боў, аба-
вяз ко ва па ка жы це яго дзі ця ча му ста ма то ла гу, 
на ват ка лі ўсё, на ваш по гляд, у па рад ку.

Урач па ві нен 
аца ніць зуб ную 
эмаль, даць па ра-
ды па до гля дзе зу-
боў, па хар ча ван ні, 
асаб лі ва па нач ным 
карм лен ні, што ня-
рэд ка пры во дзіць 
да ран ня га ка ры е-
су.

— Са з'яў лен нем пер ша га зу ба па він ны з'я віц ца і пер-
шая па ста, і пер шая шчот ка, — за ўва жае дзі ця чы ўрач-
ста ма то лаг 3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі-
ні кі Мін ска Але на ВЫ СОЦ КАЯ. — Для ма лоч ных зу боў 
і ро та вай по лас ці да шасці га доў рэ ка мен ду ец ца толь кі 
мяк кая шчот ка. Ра бо чая яе част ка ў даў жы ню не па він на 
пе ра вы шаць шы ры ню 2—3 зу боў. Для зу сім ма лень кіх 
вы пус ка юць сі лі ко на выя шчот кі-на паль чні кі — яны ма сі-
ру юць дзяс ну, вы да ля юць зуб ны на лёт і пры ву ча юць да 
ма ні пу ля цый у ро та вай по лас ці. Пас ля го да ма лое ўжо 
спра буе чыс ціць зуб кі са мо, та му руч ка шчот кі па він на 
быць зруч ная для дзі ця чай кіс ці, не спа ку шай це ся на 
ма дэ лі, вы ка на ныя ў фор ме цац кі...

 Пе рад пер шым вы ка ры стан нем вы мый це шчот ку 
з мы лам і аб дай це кіп нем.

 Пас ля вы ка ры стан ня шчот ку зноў трэ ба мыць 
з мы лам і за хоў ваць у вер ты каль ным ста но ві шчы без 
фут ля ра, пры зна ча на га толь кі для транс пар ці роў кі.

 Коль касць па сты на шчот цы не па він на быць боль-
шая за па зно гаць на ме зен цы дзі ця ці.

У вы ба ры зуб ной па сты ле пей пры слу хац ца да па-
ра ды ста ма то ла га. Па ста па він на ад па вя даць уз рос ту. 
У 2—3 га ды, ка лі дзі ця яшчэ не ўмее як след па лас каць 
рот, па ста па він на змя шчаць бяс печ ную пры вы пад ко вым 
глы тан ні коль касць да ба вак. Для 4-га до вых па ды дзе па ста 
з 500 ррm фто ру. Су час ныя па сты, як пра ві ла, не змя шча-
юць цук ру. Яго за мя няе ксі літ, які па пя рэдж вае раз віц цё 
мік ра ар га ніз маў і вы ка рыс тоў ва ец ца для пра фі лак ты кі 
ка ры е су. Па збя гай це па стаў з фар ба валь ні ка мі.

Ма лыя эфек тыў ней на ву ча юц ца, ка лі пе рай ма юць 
прык лад, па спра буй це абы граць сі ту а цыю. Баць коў скі 
на гляд за чыст кай зу боў па ві нен за ста вац ца га доў да 10. 
Ран ні і пра віль ны до гляд ма лоч ных зу боў — ас но ва зда-
ро вых зу боў на ўсё жыц цё. Ад на яў нас ці ўсіх ма лоч ных 
і пры гэ тым зда ро вых зу боў за ле жыць пра віль нае фар-
мі ра ван не скі ві цы. Ран няе іх вы да лен не пры во дзіць да 
раз віц ця ня пра віль на га пры ку су, што ўплы вае на раз-
віц цё маў лен ня.

На ша це ла нель га ад дзя ляць ад псі хі кі. Па-

ку туе ду ша — па ку туе і це ла. Усё, што ад бы-

ва ец ца ў на шым це ле, не па срэд на за ле жыць 

ад та го, як мы ўза е ма дзей ні ча ем са знеш нім 

све там на псі хіч ным уз роў ні. Праб ле ма ліш-

няй ва гі — не вы клю чэн не. Ка лі мы зда ро-

выя, але пры гэ тым на бра лі ліш нія кі ла гра мы 

і пра цяг ва ем па праў ляц ца, зна чыць, на шай 

псі хі цы для не ча га гэ та трэ ба.

— Іс ну юць дзве асноў ныя пры чы ны ўтва рэн ня і 

за ха ван ня ліш няй ва гі. На ша пад свя до масць хо ча 

нас аба ра ніць — ства рае аба лон ку, якая ахоў вае нас 

ад маг чы мых ба лю чых уза е ма дзе ян няў са знеш нім 

све там, — рас каз вае псі хо лаг Мінск ага га рад ско га 

клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра На стас ся 

ХНЫ КА ВА. — Па доб на цёп лым аб дым кам, ма ця-

рын ска му кло па ту гэ та аба лон ка па він на нас аба-

ра ніць ад цяж кас цяў у адап та цыі, сха ваць ад рэз кай 

са ма кры ты кі і стро га га вы ха ван ня, змяк чыць боль 

ад не маг чы мас ці лю біць і атрым лі ваць лю боў. Ад 

унут ра ных псі ха ла гіч ных праб лем на за па шва юц ца 

го рыч, пус тэ ча, страх, тры во га, якія мы і «за яда ем». 

Та кім чы нам псі хі ка імк нец ца вы ле чыць нас ад дэ-

прэ сіі, па чуц ця ві ны і г. д.



Усе мі ну сы ха дун коў
Пра цяг лае ха джэн не ў ха дун ках мо жа пры вес-
ці да па ру шэн ня раз віц ця су ха жыл ляў і звя зак 
ступ ні. Нож кі пад ва роч ва юц ца, дзі ця ста но віц ца 
на ба ка вую част ку ступ ні і на груз ка раз мяр коў-
ва ец ца не раў на мер на.

— Ня пра віль на раз ві ва юц ца і мыш цы га лён кі і сцяг на, 
што мо жа пры вес ці да дэ фар ма цыі но жак «ік сом» або 
«ко лам», — тлу ма чыць за гад чы ца 1-га пе ды ят рыч на га 
ад дзя лен ня 3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най па лі клі-
ні кі Мін ска Га лі на ЦІЖ. — Час тае зна хо джан не дзі ця ці 
ў та кой кан струк цыі мо жа змя ніць і па ход ку — яна ста не 
спру жы ніс тай або з апо рай на на скі. Ха дун кі не фі зі я ла гіч-
ныя, бо пры му ша юць ста яць і ха дзіць ра ней, чым трэ ба. 
Дзі ця па він на прай сці ўсе ста дыі ад поў зан ня да спро баў 
са ма стой на ха дзіць. Ха дун кі асаб лі ва про ці па ка за ны ма-
лым з то ну сам мыш цаў...

Для ма мы ха дун кі — рэч вы гад ная, бо на ней кі час мож-
на па кі даць дзі ця без піль най ува гі і быць упэў не най, што 
яно не ўпад зе. Для дзі ця ці гэ та шкод на, бо за тар мож ва юц-
ца на ту раль ныя пра цэ сы ста наў лен ня нер во вай сіс тэ мы. 
Ад сут ні чае стан бяс пе кі і раў на ва гі, дзі ця зна хо дзіц ца ў 
за фік са ва ным ста не і не мо жа па ўлас ным жа дан ні ўстаць 
або сес ці. Так са ма гэ та мо жа пры вес ці і да ня пра віль на га 
раз віц ця вес ты бу ляр на га апа ра ту. Пра цяг лае зна хо джан-
не ў ха дун ках мо жа траў ма ваць і па ла выя ор га ны: з-за 
сла бых мыш цаў дзі ця вы му ша на пра цяг ла аба пі рац ца і 
пе ры я дыч на пра ві саць, пе ра ціс ка ю чы са су ды пра меж нас-
ці. Ад нак ёсць вы клю чэн ні. Ха дун кі мо гуць вы ка рыс тоў-
вац ца пры та кіх за хвор ван нях, як дзі ця чы цэ рэб раль ны 
па ра ліч, сла басць мыш цаў, ка лі бу дзе ка рыс ная лю бо га 
кштал ту сты му ля цыя.



Са ма аб сле да ван не для жан чынСа ма аб сле да ван не для жан чын  

ШТО ТАМ 
ЗА ВУ ЗЕЛЬ ЧЫК?

 Эфек тыў ныя 
псі ха ла гіч ныя 
ўста ноў кі, якія да па мо гуць 
да сяг нуць жа да на га вы ні ку
 Пра віль ная ма ты ва цыя. Ма-

ты вы да па ху дзен ня мо гуць быць 
роз ныя — жа дан не на ла дзіць 
аса біс тае жыц цё, кар' ер ны рост, 
маг чы мыя праб ле мы са зда роў-
ем з-за ліш ніх кі ла гра маў і г. д.

 Ве ра ў пос пех. Ве ра ў свае 
маг чы мас ці і вы бра ны ме тад на-
блі жа юць пе ра мо гу.

 Толь кі рэ аль ныя і кан крэт ныя 
мэ ты. Вы зна чы це, на коль кі і за які 
час не аб ход на да сяг нуць мэ ты.

 Па зі тыў ныя эмо цыі. На поў-
ні це жыц цё за да валь нен нем, каб 
не шу каць яго ў ежы. Вя до ма, 
што фі зіч ная на груз ка, спорт па-
вы ша юць уз ро вень «гар мо ну ра-
дас ці» — се ра та ні ну. На вед вай-
це кан цэр ты, вы стаў кі, гу ляй це, 
знай дзі це хо бі.

 Пры ем нае з ка рыс ным. Вы-

бі рай це ды е ту па ду шы, га ту йце 

смач ныя стра вы з ка рыс ных пра-

дук таў. Знай дзі це та кі від фі зіч-

най ак тыў нас ці, які ме на ві та вам 

бу дзе ці ка вы.

 Па зі тыў нае мыс лен не. Паў-

та рай це псі ха ла гіч ныя ўста ноў кі: 

«Я люб лю сваё це ла», «У мя не 

вы дат ная фі гу ра», «Ор га ны май-

го це ла зда ро выя і нар маль на 

функ цы я ну юць». Усе ўста ноў кі 

па він ны быць у ця пе раш нім ча се 

і без час ці цы «не».

 Знай дзі це кам па нію. Зма-

гац ца з праб ле май знач на ляг чэй 

не ў адзі ноч ку.

 Не бой це ся пра сіць да па мо-

гі. Ка лі трэ ба, пра сі це па ра ды. Вы 

на бы ва е це но вы на вык, ра ней жа 

вы не ўме лі ху дзець. А зна чыць, 

бу дзе не прос та.

Псі ха ло гія для ўсіхПсі ха ло гія для ўсіх  

ВЫ ДАТ НАЯ ФІ ГУ РА!
Мно гім жан чы нам ні як не ўда ец ца па ху дзець. Ча му так?Мно гім жан чы нам ні як не ўда ец ца па ху дзець. Ча му так?

Пры чы най раз віц ця 
ра ку ма лоч най за ло зы 

час цей за ўсё 
з'яў ля юц ца 

гар ма наль ныя змя нен ні

Ві зіт да ста ма то ла гаВі зіт да ста ма то ла га  
Ім план та цыя... не для ўсіх


