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На су страч 
па рам, 

якія ро бяць 
ЭКА

У Мін ску рэ фар му юць 
цэнтр пла на ван ня сям'і

Ста ліч ны цэнтр пла на ван ня сям'і сё ле та 

вы ра ша на рэ фар ма ваць. У аб ноў ле ным 

вы гля дзе ён су стрэ не на вед валь ні каў ужо 

ў ве рас ні.

З па чат ку бя гу ча га го да там вы лу ча на 

15 ста цы я нар ных лож каў для па цы ен таў, якія 

рых ту юц ца стаць баць ка мі пры да па мо зе ЭКА, 

рас ка за ла га лоў ны аку шэр-гі не ко лаг ка мі тэ та 

па ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма Іры на Іка-

на ста са ва. А да во се ні па вя лі чаць коль касць 

ура чоў-спе цы я ліс таў, каб жан чы ны пас ля пры-

мя нен ня да па мож ных рэ пра дук тыў ных тэх на-

ло гій на зі ра лі ся тут жа, а не ў сва ёй жа но чай 

кан суль та цыі, як ад бы ва ла ся ра ней. Цэнтр бу-

дзе пра ца ваць у дзве зме ны, што за бяс пе чыць 

да ступ насць ме ды цын скай да па мо гі ўсім ах вот-

ным. Пад час ро даў і пас ля іх жан чы ны атры ма-

юць да па мо гу ў 2-м ра дзіль ным до ме, на ба зе 

яко га і функ цы я нуе цэнтр.

Рэ фар ма ван не цэнт ра, па сут нас ці, — крок 

на су страч па рам, якія ка рыс та юц ца да па мож-

ны мі рэ пра дук тыў ны мі тэх на ло гі я мі. Для кож най 

з іх ця жар насць, якая на дыш ла ча сам не з пер-

шай спро бы ЭКА, ча ка ная і жа да ная. І кож ная 

з та кіх жан чын хо ча на зі рац ца ва ўра чоў, якія 

зай ма юц ца рэ пра дук тыў ны мі тэх на ло гі я мі.

Ле тась у Мін ску пры да па мо зе ЭКА на ра-

дзі ла ся 600 дзя цей. У Бе ла ру сі, як і ў ін шых 

кра і нах, пры бліз на 14 % бяс плод ных ся мей ных 

пар. Пры гэ тым у 50 % вы пад каў бяс плод ныя 

жан чы ны, у 50 % — муж чы ны. Сён ня ў Мін ску 

пер шае дзі ця жан чы ны на ра джа юць пры бліз-

на ў 29 га доў, дру гое — у 32—33. Муж чы ны ў 

ста лі цы ўсту па юць у шлюб у ся рэд нім у 28 га-

доў. Час ства рэн ня сям'і ссоў ва ец ца на больш 

поз ні ўзрост, як і мо мант, ка лі па ра вы ра шае 

на ра дзіць дзі ця.

Га рад скі цэнтр пла на ван ня сям'і, у тым лі ку 

ка бі нет да па мож ных рэ пра дук тыў ных тэх на ло-

гій, дзе вы кон ва ец ца ЭКА, пра цуе на ба зе га-

рад ско га клі ніч на га рад до ма № 2 з 2008 го да. 

Сю ды з га рад скіх па лі клі нік на кі роў ва юць па ры, 

якія су тык ну лі ся з праб ле май бяс плод нас ці.

А з 3 жніў ня ў ста лі цы стар та ваў ме ды ка-

са цы яль ны пра ект «Ма ра фон жа но ча га зда-

роўя — 2019». Ме ра пры ем ствы ар га ні за ва ны 

як у рад да мах, так і ў буй ных ганд лё вых цэнт-

рах ста лі цы. З удзель ні ка мі ак цыі су стрэ нуц-

ца ўра чы роз ных спе цы яль нас цяў: гі не ко ла гі, 

кан ды ё ла гі, эн да кры но ла гі, ма мо ла гі, ан ко ла-

гі, ды е то ла гі, пе ды ят ры, псі хо ла гі. У рад да мах 

ар га ні зу юць су стрэ чы з ця жар ны мі і іх парт нё-

ра мі, дзе яны па ба чаць, у якіх умо вах бу дуць 

на ра джаць, і змо гуць за даць пы тан ні па ро дах 

і до гля дзе ма лых.

Га лоў ная функ цыя гэ та га 

гру ша па доб на га ор га на — на-

за па шван не, кан цэнт ра цыя і 

вы дзя лен не жоў ці, якая ўтва-

ра ец ца ў вы ні ку пры ёму ежы. 

За тым праз жоў це вы пра ток 

яна трап ляе ў два нац ца ці перс-

ную кіш ку, дзе ства рае не аб-

ход ныя ўмо вы для ак тыў нас ці 

фер мен таў, рас тва рае тлу шчы, 

спры я ю чы іх усмокт ван ню. Яна 

да па ма гае за сва ен ню шэ ра гу 

жыц цё ва важ ных ві та мі наў, 

сты му люе сак рэ цыю пад страў-

ні ка ва га со ку, ад ным сло вам, 

з'яў ля ец ца са праўд ным ды-

ры жо рам стра ва ван ня. Што 

ад бы ва ец ца, ка лі гэ ты ор ган 

вы хо дзіць са строю? Пра хва-

ро бы жоў це ва га пу зы ра мы па-

раз маў ля лі з за гад чы кам 2-га 

тэ ра пеў тыч на га ад дзя лен ня 

11-й га рад ской па лі клі ні кі 

Мін ска Тац ця най ПЕН КАЛЬ 

(на фота).

— Тац ця на Ула дзі мі раў на, 

якія са мыя рас паў сю джа-

ныя хва ро бы жоў це ва га пу-

зы ра?

— Ад на з іх — хра ніч ны ха-

ле цыс тыт. Ён су стра ка ец ца 

ў дзвюх фор мах: бес ка мя нё-

вым ха ле цыс ты там зай ма ец-

ца пе ра важ на тэ ра пеў тыч ная 

служ ба, а пры жоў це ка мя нё-

вай хва ро бе —хі рур гіч ная, 

якая пра во дзіць апе ра цый нае 

і пост апе ра цый нае ля чэн не. 

Так са ма ня рэд ка су стра ка юц-

ца за па лен чыя хва ро бы жоў-

це вых шля хоў — ха лан гі ты. І, 

на пэў на, трэ ба ска заць пра не 

са мае рас паў сю джа нае, але 

час тае за хвор ван не, пры чым 

у лю дзей ма ла до га ўзрос-

ту — дыс кі не зію (па ру шэн не 

ма то ры кі) жоў це вы вод ных 

шля хоў. Гэ та за хвор ван не псі-

ха са ма тыч на га ха рак та ру, але 

ні ў якім ра зе не псі хіч нае рас-

строй ства. У па цы ен та ма юц ца 

скар гі на бо лі ў жы ва це, пра-

вым пад ра бер'і, го рыч у ро це. 

Але ка лі пра во дзім да аб сле-

да ван не, у пры ват нас ці УГД, 

то ад па вед ных струк тур ных 

па ру шэн няў жоў це ва га пу зы-

ра і пра то каў мы не вы яў ля ем. 

Атрым лі ва ец ца, што на фо не 

моц най стрэ са вай сі ту а цыі на-

шы псі хіч ныя струк ту ры па чы-

на юць уз дзей ні чаць на ма то-

ры ку жоў це вых шля хоў.

— Як гэ та ад бы ва ец ца?

— Рух жоў ці аб умоў ле ны 

ма то ры кай. Для та го каб яна 

ру ха ла ся з жоў це ва га пу зы ра, 

ён па ві нен ска ра чац ца — гэ-

так жа, як і пра то кі. Пад час 

стрэ са вай сі ту а цыі — гэ та 

мож на за ўва жыць на ват на 

УГД — пра то кі ска ра ча юц ца ў 

па ско ра ным тэм пе. Уз ні кае бо-

ле вы сін дром, та му што жоўць 

вы кід ва ец ца або не ў поў ным 

аб' ёме, або праз мер на. Бы вае 

ад ва рот ная сі ту а цыя, ка лі пра-

цэс за ма рудж ва ец ца: па сту пае 

вя лі кая коль касць ежы, а жоў ці 

не да стат ко ва. І ў тым, і ў дру-

гім вы пад ку праз ня пра віль ную 

ма то ры ку жоў це вых шля хоў 

мо жа ўтва рыц ца за стой жоў ці. 

Та кое за хвор ван не аб умоў ле-

на на шым псі ха ла гіч ным ста-

нам, гэ та кам пен са тор ная рэ-

ак цыя ар га ніз ма на стрэс. Яно 

су стра ка ец ца ў лю дзей пра ца-

здоль на га ўзрос ту, якія што-

дзень су ты ка юц ца са стрэ са-

вы мі сі ту а цы я мі. Боль уз ні кае, 

на прык лад, пад час па езд кі ў 

аў то бу се на ра бо ту і з ра бо ты, 

у спра ва здач ны пе ры яд і пры 

ін шых сі ту а цы ях.

—— Ка лі стрэс зні кае, за-

хвор ван не пра хо дзіць?

— Час цей за ўсё так. Пры-

чым па цы ен ты час та са мі зна-

хо дзяць гэ ту ўза е ма су вязь: 

ка лі на ра бо це па спра ча ю ся 

з на чаль ні кам, ба ліць пра вае 

пад ра бер'е. Але не трэ ба за-

бы ваць, што пра вае пад ра-

бер'е мо жа ба лець не толь кі 

ад хва роб жоў це ва га пу зы ра. 

А, у пры ват нас ці, ад та го, што 

мы ня пра віль на ся дзім за ста-

лом. Сціс ка юц ца або раз драж-

ня юц ца нер во выя ка рэнь чы кі 

між рэ бер ных нер ваў, ад гэ та га 

ўзні кае боль. Тут важ на са чыць 

за гі гі е най пра цы і сва ёй па-

сад кай. Дзе так у шко ле пры-

ву ча юць пра віль на ся дзець 

за пар тай, а вось у да рос лым 

жыц ці мы хут ка пра гэ та за бы-

ва ем і час та пры ма ем ня пра-

віль ныя по зы.

— Як ся бе пра яў ля юць 

хва ро бы жоў це ва га пу зы-

ра?

— У за хвор ван няў усёй 

жоў це вы вод най сіс тэ мы ад-

ноль ка вы сімп то ма комп лекс. 

Гэ та боль у пра вым пад ра бер'і, 

маг чы мы ён і ў зо не эпі гаст-

рыя — «пад лы жач кай», так са-

ма з'яў ля ец ца ад чу ван не го ры-

чы ў ро це. Боль мо жа быць як 

па ста ян ны ны ю чы, так і ча сам 

вель мі моц ны пра стрэль ва -

ючы. Ка лі ён уз ні кае ўпер шы-

ню, мо жа быць рэз кі і ін тэн-

сіў ны — гэ та так зва ная пя чо-

нач ная ко лі ка. Яна ўзні кае, ка лі 

ка мень чык тра піў у пра ток і пе-

ра крыў яго, та ды ад бы ва ец ца 

па ру шэн не ад то ку жоў ці. Ка лі 

па чы на ец ца за па лен чы пе ры-

яд, па цы ен ты скар дзяц ца на 

па вы шэн не тэм пе ра ту ры, па-

жаў цен не скур ных по кры ваў і 

склер. Хво рыя, да рэ чы, час та 

звяр та юц ца па да па мо гу на ват 

не з-за бо ле ва га сін дро му, а 

ме на ві та та му, што за ўва жа-

юць, як змя ніў ся ко лер ску ры, 

ва чэй, пад час чыст кі зу боў 

ба чаць, што язык жоў ты, аб-

кла дзе ны бе лым на лё там. На 

бо ле вы сін дром з улі кам та го, 

што ў кож на га свой бо ле вы па-

рог, не ка то рыя не звяр та юць 

ува гу.

— Атрым лі ва ец ца, што 

пра пус ціць праб ле мы з жоў-

це вым пу зы ром, па сут нас ці, 

не маг чы ма...

— Так. Па цы ен ты так ці іна-

чай за ўва жа юць зме ны і звяр-

та юц ца да ўра ча.

— Зда роўе жоў це ва га пу-

зы ра за ле жыць ад на ша га 

ла ду жыц ця? Ці да гэ та га 

за хвор ван ня ўсе ж ма ец ца 

ге не тыч ная схіль насць?

— Шмат за ле жыць і ад 

на ша га ла ду жыц ця, але ва 

ўсёй спе цы яль най лі та ра ту-

ры апіс ва ец ца спад чын ная 

схіль насць. Пры чым яна раз-

гля да ец ца вы ключ на на ўзроў-

ні баць коў, дзя ду лі-ба бу лі не 

бя руц ца ў раз лік. Ка лі збі ра еш 

анам нез у па цы ен та, вы свят-

ля ец ца, што ў ка гось ці з баць-

коў бы лі ана ла гіч ныя праб ле-

мы. Ад мет на, што жоў це ка-

мя нё вая хва ро ба раз ві ва ец ца 

час цей у жан чын, муж чы ны на 

яе па ку ту юць знач на ра дзей. 

Акра мя спад чын на га фак та ру, 

уплы ва юць і наш лад жыц ця, 

хар ча ван не.

— Што не лю біць жоў це вы 

пу зы р?

— З улі кам та го, што ўвесь 

час не ку ды спя ша ем ся, мы не 

па спя ва ем пра віль на хар ча-

вац ца. Асаб лі ва мо ладзь іг-

на руе час тае і дроб нае хар-

ча ван не, а гэ та ра на ці поз на 

на гад вае пра ся бе. Уся на ша 

стра ва валь ная сіс тэ ма лю-

біць, каб яе кар мі лі смач на, 

але ў той жа час пра віль на. 

Мы ўсе вель мі лю бім све жы 

хлеб, але для па цы ен таў, якія 

па ку ту юць на хва ро бы жоў це-

ва га пу зы ра, ён про ці па ка за-

ны, ес ці па жа да на ўча раш ні. 

Та кім хво рым па тра бу ец ца 

ўжы ваць вя лі кую коль касць 

га род ні ны. У той жа час хар-

ча ван не па він на быць дроб-

нае: з'я даць за адзін пры сест 

са ла ту з кі ла гра ма па мі до раў 

не рэ ка мен ду ец ца. Трэ ба вы-

клю чыць з ра цы ё ну ўсі мі на мі 

лю бі мыя тлус тыя пра дук ты: 

шаш лык, сма жа ныя кат ле ты. 

Іх мож на пад сма жыць, але за-

тым апра ца ваць на па ры, каб 

сы шоў тлушч. Рэ ка мен ду ец ца 

вы клю чыць сме тан ко вае мас-

ла, у ім шмат ха лес тэ ры ну, 

што і спры яе ўтва рэн ню ка-

мя нёў. Вар та зні зіць ужы ван-

не яек: да след чы кі прый шлі да 

вы сно вы, што ад на го на су ткі 

да стат ко ва для атры ман ня 

бял ку, і яно не на ня се шко ды. 

Ка лі га ту е це су пы, то яны па-

він ны быць не на ва рыс тыя, а 

ве ге та ры ян ска га кштал ту.

Усе мы лю бім ес ці пе рад 

тэ ле ві за рам — у гас ці най, 

скур чыў шы ся на пад ло зе над 

ма лень кім сто лі кам ці се дзя-

чы-ле жа чы на ка на пе. Страў-

ні ка ва-кі шэч ны тракт гэ та га 

не лю біць. Ес ці лепш за ста-

лом на кух ні, пры чым у спа-

кой ным ста не. Пас ля пры ёму 

ежы не рэ ка мен ду ец ца, як 

ка за лі на шы ба бу лі, «ля жаць, 

каб тлу шчык за вя заў ся». Лепш 

устаць, па быць у вер ты каль-

най па ста ве, зра біць ней кія не-

скла да ныя ру хі — пры браць са 

ста ла і па мыць по суд. Не трэ ба 

му чыць свой ар га нізм: не па-

спя ваю па абе даць, за тое па ем 

уве ча ры за ўвесь дзень.

— Фі зіч ныя прак ты ка-

ван ні, ак тыў насць да па ма-

га юць па зба віц ца ад за стою 

жоў ці?

— Ка лі ма юц ца ка мень чы кі, 

час цей за ўсё адзін з іх трап ляе 

з жоў це ва га пу зы ра ў пра ток 

як раз та ды, ка лі па цы ент пра-

е дзе на ве ла сі пе дзе, дзесь ці 

па ска ча — пас ля ўстрэс ван ня. 

Ка мень чы кі ў жоў це вым пу зы-

ры — як ма не ты ў скар бон цы. 

Ка лі яны не буй ныя, трап ля-

юць у пра то кі і пе ра кры ва юць 

іх. Ка неш не, цал кам па збя гаць 

фі зіч ных на гру зак не атры ма-

ец ца, але з та кім за хвор ван-

нем па жа да на ад мо віц ца ад 

за ня ткаў у трэ на жор най за ле.

— Пас ля вы да лен ня жоў-

це ва га пу зы ра ка мя ні ўтва-

рыц ца ўжо не мо гуць?

— Ка лі вы да лен ы жоў це-

вы пу зыр, ка мя ням утва рац ца 

па прос ту ня ма дзе. Але ча-

сам су стра ка ец ца так зва ны 

пост ха ле цыс тэк та міч ны сін-

дром, ка лі пас ля апе ра цый-

на га ля чэн ня адзін з дроб-

ных ка мень чы каў за стаў ся ў 

пра то ку. Та ды звяр та юц ца да 

паў тор на га апе ра цый на га ля-

чэн ня і вы да ля юць яго.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

КА ЛІ ЖОЎЦЬ ЗА СТА Я ЛА СЯ
Што трэ ба ве даць пра за хвор ван ні жоў це ва га пу зы ра

«Пра вае пад ра бер'е мо жа 
ба лець не толь кі ад хва роб 
жоў це ва га пу зы ра. 
А, у пры ват нас ці, ад та го, 
што мы ня пра віль на 
ся дзім за ста лом».

«Вар та зні зіць ужы ван не 
яек: да след чы кі прый шлі 
да вы сно вы, што ад на го 
на су ткі да стат ко ва для 
атры ман ня бял ку, і яно 
не на ня се шко ды».

Згод на са ста тыс ты кай, пас ля 45 кож ны дзя ся ты 

муж чы на і кож ная чац вёр тая жан чы на па ку ту юць 

на хра ніч ны ха ле цыс тыт. Па ся дзе лі за свя точ ным 

ста лом, вы пі лі-за ку сі лі, і ста ла дрэн на — млос на, 

па кол вае спра ва пад рэ бра мі. Пры няў таб лет ку-дру гую, 

і зда ец ца, усё прай шло. А між ін шым, ме на ві та та кі мі 

мо гуць быць пер шыя сіг на лы ха ле цыс ты ту, ад на го 

з са мых рас паў сю джа ных за хвор ван няў жоў це ва га 

пу зы ра.


