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Не па трэб ны 
ге ма рой

— Дзміт рый Сяр ге е віч, з які мі 

за хвор ван ня мі най час цей звяр-

та юц ца па цы ен ты?

— Най перш ге ма рой — вост рыя 

і хра ніч ныя фор мы. Да во лі час-

тая з'я ва — аналь ныя трэ шчы ны. 

Ня рэд ка звяр та юц ца ця жар ныя 

жан чы ны — так са ма з ге ма ро ем і 

за по ра мі. Рас паў сю джа ны і па ру-

шэн ні ма то ры кі кі шэч ні ка — або 

за по ры, або сін дром раз драж нё-

на га кі шэч ні ка.

— Якія асноў ныя сімп то мы 

ге ма рою? Што па він на на сця-

рож ваць?

— Як пра ві ла, гэ та на яў насць 

кры ві і роз ных утва рэн няў у зад нім 

пра хо дзе. Праў да, та кія сімп то мы 

не заў сё ды ўказ ва юць на ге ма-

рой. Гэ та мо жа быць па рап рак тыт, 

па лі пы, пух лі ны пра мой кіш кі, так 

мо гуць пра яў ляць ся бе не спе цы-

фіч ныя яз ва выя ка лі ты, хва ро ба 

Кро на, тыя ж аналь ныя трэ шчы ны. 

Па цы ент ду мае, што ў яго ге ма-

рой, і ле чыц ца свеч ка мі, а ў яго на 

са май спра ве ін шае за хвор ван не. 

Та му лепш звяр нуц ца да спе цы-

я ліс та. Ёсць і ін шая край насць: 

ча сам па ло ха юць, што ка лі не ля-

чыць ге ма рой, бу дзе рак. Гэ та не 

так, ге ма рой не пе ра ра джа ец ца 

ў рак.

— Хво ра га зра зу мець мож-

на — з та кі мі праб ле ма мі лю-

дзі ня рэд ка са ро ме юц ца іс ці да 
ўра ча...

— І з-за бес пад стаў най са рам-
лі вас ці час та ўпус ка юць маг чы-
масць на ран ніх ста ды ях вы явіць 

хва ро бу і спра віц ца з ёй. Той жа 

ге ма рой мож на вы ле чыць вель мі 

прос та. На 1-й сту пе ні ён ле чыц-

ца кан сер ва тыў на — з да па мо гай 

све чак і нар ма лі за цыі хар ча ван ня. 

Ве ны пры хо дзяць у то нус і вяр та-

юц ца ў нар маль нае ста но ві шча.

— Што, да рэ чы, уплы-

вае на раз віц цё гэ тых пра-

к т а  л а  г і ч  н ы х  х в а  р о б ? 

Наш лад жыц ця — ня пра віль нае 

хар ча ван не, ся дзя чая ра бо та?

— Час цей за ўсё хва ро бы ўзні-

ка юць з-за па ру шэн ня ак та дэ фе-

ка цыі, ка лі з'яў ля юц ца за по ры. 

Ча ла век па чы нае на пруж вац ца. 

У нор ме гэ та па він на ра біць пра-

мая кіш ка, са ма стой на ска ра ча-

ю чы ся. Ка лі мы ма ла ўжы ва ем 

вад ка сці і клят чат кі, ка ла выя 

ма сы су хія і цвёр дыя. На дру гім 

мес цы ся род пры чын — ся дзя чая 

ра бо та. Ка лі мы доў га ся дзім, ад-

бы ва ец ца пе ра паў нен не ор га наў 

ма ло га та за кры вёй, па ру ша ец-

ца яе ад ток, па чы на юць рас цяг-

вац ца і ве ны, і звяз кі — уз ні кае 

ге ма рой. Трэ цяя пры чы на — пад-

няц це ця жа ру і цяж кі спорт. Рэз кі 

пры ток кры ві, якая не па спя вае 

ад ця каць на зад, — час та так уз-

ні ка юць у тым лі ку і трам бо зы 

ге ма ра і даль ных вуз лоў. Яшчэ 

ад на важ ная пры чы на — нер-

во вы стрэс. На ша пра мая кіш-

ка звя за на з па чуц цём бяс пе кі, 

ма тэ ры яль най ста біль нас ці, аба-

ро не нас ці. Ка лі ча ла век фруст-

ры ра ва ны ў гэ тай сфе ры, той 

жа ге ма рой уз ні кае вель мі час-

та. Та му ся род па цы ен таў шмат 

біз нес ме наў з фі нан са вы мі не-

пры ем нас ця мі, бух гал та раў, тых, 

хто звя за ны з фі нан са мі. Усе мы 

рэ агу ем на праб ле мы — хтось-

ці сэр цам, хтось ці — пе чан ню, а 

нех та — та кім вось чы нам.

— Час та та кія праб ле мы ўзні-

ка юць у ця жар ных?

— У 50—60 % жан чын. Па-пер-

шае, мат ка, па вя ліч ва ю чы ся ў па-

ме рах, здаў лі вае кі шэч нік, час та 

ўзні ка юць за по ры. Па-дру гое, 

ця жар ныя ма ла п'юць, та му ка ла-

выя ма сы су хія. Па-трэ цяе, мат-

ка здаў лі вае ве ны, па гар ша ец ца 

вя ноз ны ад ток. Плюс змя ня ец ца 

гар ма наль ны фон, а ве ны вель мі 

ад чу валь ныя да та кіх змя нен няў. 

Час та на фо не пры ёму гар ма наль-

ных кант ра цэп ты ваў уз ні ка юць 

праб ле мы са згу шча нас цю кры ві 

і ге ма ро ем.

— Ка лі ге ма рой не ля чыць, з 

ім мож на жыць?

— Ча ла век бу дзе жыць, па-

ку ту ю чы. На са май спра ве ге-

ма рой вар та апе ры ра ваць та ды, 

ка лі ён на да ку чыў ча ла ве ку, і той 

усве дам ляе, што хо піць тры ваць. 

Ёсць і аб са лют ныя па ка зан ні да 

апе ра цыі: ка лі гэ та час тыя кры-

ва цё кі і ане міі, вя лі кія і час тыя 

трам бо зы, на яў насць знач на га 

вы па дзен ня, ка лі ге ма рой 3-й ці 

4-й сту пе ні. Ёсць шэ раг лю дзей, 

якія пы та юць: «Док тар, я ма гу 

з гэ тым жыць?» І жы вуць. Вось 

та кі іх вы бар.

Аб сле да вац ца 
на рак трэ ба 
пас ля 50, 
а лепш — 
пас ля 40

— Сён ня ко ла рэк таль ны рак 

увай шоў у трой ку лі да раў ся род 

ан ка ла гіч ных хва роб. Што яго 

вы клі кае?

— Ся род пра кта ла гіч ных па-

та ло гій ко ла рэк таль на га ра ку, 

ка неш не, менш, чым ге ма рою і 

аналь ных трэ шчын. Праў да, за-

раз хво рых ста но віц ца больш. На 

конт пры чын раз віц ця ко ла рэк-

таль на га ра ку ёсць роз ныя да-

сле да ван ні. Ад ны сцвяр джа юць, 

што гэ та хра ніч ныя за по ры і ўжы-

ван не ма лой коль кас ці рас лін най 

клят чат кі. Дру гі фак тар — трап-

лян не ў ар га нізм роз ных кан цэ-

ра ген ных рэ чы ваў. Гэ та ак ту аль-

на для лю дзей, якія пра цу юць на 

роз ных шкод ных вы твор час цях. 

Ады гры вае ро лю і спад чын насць. 

Я схіль ны ду маць, што важ ны і 

наш спо саб мыс лен ня. Два ча-

ла ве кі пра цу юць на за вод зе, але 

адзін хва рэе на ан ка ло гію, дру-

гі — не.

— Якія на шы дум кі мо гуць 

вес ці да ра ку?

— Глы бо кія за то е ныя праб ле-

мы і не за да во ле насць у жыц ці, 

звя за ная з бяс пе кай, аба ро не нас-

цю, ма тэ ры яль ным даб ра бы там. 

Вель мі час та — доў гае, хра ніч-

нае ад чу ван не тры во гі і стра ху за 

сваё зда роўе. Гра мад ства пры-

ву чы ла нас, што трэ ба ўвесь час 

тры во жыц ца, і гэ та вель мі дзіў-

ная рэч. Уз ні кае за мкнё нае ко ла: 

ча ла век ба іц ца за хва рэць, з-за 

гэ та га стра ху ар га нізм сла бее, і 

ўзні кае цэ лы кас кад праб лем. Ча-

ла век з хва ро бай не мо жа спра-

віц ца, бо шмат ча го трэ ба змя ніць 

у жыц ці: ад мо віц ца ад шкод ных 

звы чак, ду мак, іл жы ва га мыс лен-

ня і ўста но вак. Як ні дзіў на, ча-

ла век не па ві нен ба яц ца за сваё 

зда роўе. Мы му сім жыць у ста не 

на поў не на сці і ўсве дам ляць, што 

з лю бой хва ро бай нам па сі лах 

спра віц ца.

— У якім уз рос це вар та па чы-

наць аб сле да вац ца на ко ла рэк-

таль ны рак?

— Пас ля 50 га доў кож ны ча-

ла век па ві нен пра хо дзіць ка ла-

нас ка пію. На ват з 40 га доў вар-

та ра біць гэ та аб сле да ван не. 

Ця пер па лі поз кі шэч ні ка, а гэ та 

пе ра драк, ама ла дзіў ся. Па лі пы 

мы зна хо дзім у ма ла дых лю дзей 

у 20—25 га доў. Да іх уз нік нен ня 

вя дуць тыя ж фак та ры, што і да 

раз віц ця пух лін — маг чы ма, іа ні-

зу ю чае апра мень ван не, ужы ван-

не кан сер ван таў, спад чын насць. 

Пад час ка ла нас ка піі, ка лі па ліп 

не вя лі кі, яго мож на ад ра зу вы-

да ліць. Праз год рэ ка мен ду ец-

ца паў тор ная ка ла нас ка пія, каб 

упэў ніц ца, што па лі паў ня ма. 

По тым аб сле да ван не вар та пра-

хо дзіць кож ныя пяць га доў. Ка лі 

па лі пы бы лі зной дзе ны, то раз у 

тры га ды.

— На коль кі гэ та агрэ сіў ны від 

ра ку?

— Ко ла рэк таль ны рак да во лі 

агрэ сіў ны. Да 90 % пух лін пра мой 

кіш кі — адэ на кар цэ но мы. Яны 

хут ка раз рас та юц ца і ме та ста зі-

ру юць.

Не аб' ядац ца 
і не зло ўжы ваць 
ал ка го лем

— Ад ча го ўзні ка юць за по-

ры?

— Ад не да стат  ко вас-

ці ва ды, рас лін най клят-

чат кі і фі зіч най ак тыў нас ці. 

А так са ма на шых шкод ных ду мак. 

За по ры — ха рак тэр ная праб ле-

ма для лю дзей, якія цяж ка раз-

віт ва юц ца з мі ну лым, цяг нуць за 

са бой праб ле мы, утрым лі ва юць 

не га тыў ную ін фар ма цыю, якую 

яны на за па сі лі.

— Якой па він на быць фі зіч ная 

ак тыў насць пры той жа ся дзя чай 

ра бо це? 11 ты сяч кро каў у дзень, 

як за раз рэ ка мен ду ец ца?

— Мы па він ны атрым лі ваць за-

да валь нен не ад та го, што ро бім. 

Ка лі нех та ве дае, што яму трэ ба 

бе гаць тры кі ла мет ры ў дзень, 

каб не бы ло за по раў, і ро біць гэ-

та праз сі лу, ка рыс ці ня ма. Лепш 

та ды пай сці па гу ляць з дзі цем на 

све жым па вет ры га дзі ну ці неш та 

ін шае. Вар та са ма стой на знай сці 

той від ак тыў нас ці, якая да спа до-

бы, не аба вяз ко ва пры трым лі вац-

ца ней кіх стро гіх рэ ка мен да цый. 

Ка лі б ча ла век атрым лі ваў за да-

валь нен не ад та го, што ён ро біць, 

ад свай го жыц ця, усё бы ло б на-

шмат пра сцей.

— Як уплы ва юць на наш ар-

га нізм доў гія свя ты, на прык лад, 

Но вы год?

— Пас ля Но ва га го да, на жаль, 

мы на зі ра ем ус плёск ге ма ра і даль-

най хва ро бы, вост рых трам бо заў, 

аб васт рэн няў.

— Што мы ня пра віль на ро-

бім?

— Най перш зло ўжы ва ем спірт-

ным. А так са ма вост рай ежай. 

Вель мі дрэн на на ге ма рой уплы вае 

спа лу чэн не спірт но га і лаз ні. Так-

са ма пры гэ тай хва ро бе шко дзяць 

мяк кія на поі — пі ва, ві но. Яны ўз-

мац ня юць ацёк у ткан ках. Трэ ба 

па мя таць, што ал ка голь вы во дзіць 

ва ду, і тым са мым са дзей ні чае за-

по рам, вы клі кае іх і вя лі кая коль-

касць мя са. Важ на не пе ра ядаць, 

асаб лі ва вост рых страў.

— Як не аб' ес ці ся за свя точ-

ным ста лом?

— Мы шмат ядзім, бо не за да-

во ле ныя, імк нём ся за ес ці сваю 

тры во гу. І за піць яе ал ка го лем. 

Ка лі б мы елі роў на столь кі, коль кі 

нам не аб ход на, мы б менш хва рэ-

лі. Па зба віц ца ад тры во гі — гэ та 

цэ лае мас тац тва. Вар та ву чыц ца 

зна хо дзіць ба ланс па між тым, што 

па трэб на нам, і тым, што па трэб на 

со цы у му. Ба ланс вель мі тон кі, але 

лю бы ча ла век у ста не яго знай сці. 

Вель мі важ на за няць сваё мес ца 

ў жыц ці, і яно мо жа быць вель-

мі прос тае. Трэ ба ўсве дам ляць, 

што ў па го ні за вяр шы няй мож на 

на ла маць дроў. Дай сці да яе, але 

па да ро зе стра ціць вель мі мно гае. 

Ка лі ча ла век зной дзе сваю ні шу, 

на ват са мую прос тую, яму там бу-

дзе вель мі ўтуль на, у яго не бу дзе 

крыў ды, не за да во ле нас ці, стра ху і 

ін шых не па трэб ных па чуц цяў. Уза-

мен з'явяцца за да валь нен не жыц-

цём, мір і спа кой у ду шы.

Але на КРА ВЕЦ.

ХВА РО БЫ, 
ЯКІЯ ВАР ТА ЛЯ ЧЫЦЬ, 
А НЕ СА РО МЕЦ ЦА ІХ

Лю быя жыц цё выя не па лад кі мы жар там на зы ва ем 

«ге ма ро ем», а вось тым, хто су тык нуў ся з та кой праб ле май, 

жар та ваць зу сім не хо чац ца. Пра па мыл ко выя по гля ды 

на гэ ту хва ро бу, пра тое, ці аба вяз ко ва яе апе ры ра ваць, 

а так са ма аб тым, ка лі трэ ба па чы наць аб сле да вац ца 

на ко ла рэк таль ны рак і ча му пас ля на ва год ніх свят так шмат 

аб васт рэн няў пра кта ла гіч ных хва роб, рас ка заў кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук, урач-пра кто лаг вы шэй шай ка тэ го рыі 

ме ды цын ска га цэнт ра «Ла дэ» Дзміт рый ГРА БЕН НІ КАЎ.

«Як ні дзіў на, ча ла век 
не па ві нен ба яц ца за сваё 
зда роўе. Мы му сім жыць 
у ста не на поў не на сці 
і ўсве дам ляць, што з лю бой 
хва ро бай нам па сі лах 
спра віц ца».


