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Ча му нель га на сіць ма біль нік 

у кі шэ ні шта ноў? Як свое-

ча со ва вы явіць пра ста тыт і 

рак пра ста ты? Якія хва ро бы 

пад піль ноў ва юць па жы лых 

муж чын? Пра тое, як за ха-

ваць муж чын скае зда роўе, 

рас ка за ла ўро лаг-анд ро лаг 

вы шэй шай ка тэ го рыі, за гад-

чык ура ла гіч на га ад дзя лен ня 

ме ды цын ска га цэнт ра «Ла дэ» 

Воль га АН ТО НА ВА.

— Воль га Вік та раў на, да вас 

звяр та юц ца пе ра важ на муж чы-

ны. Мяр ку ю чы па тым, што на 

пры ём да вас ня прос та за пі сац-

ца — усё за ня та на не каль кі тыд-

няў на пе рад, вы лёг ка зна хо дзі-

це з імі агуль ную мо ву...

— Ра бо та з лю бы мі па цы ен та мі 

па тра буе вя лі кай ад да чы. Муж чы-

ны звяр та юц ца з ін тым ны мі праб-

ле ма мі, і тут па трэб ны асаб лі вы 

па ды ход, вя лі кі такт, па ва га. За тое 

ка лі да вер за ва я ва ны, яны пры-

хо дзяць толь кі да мя не. Тут не да-

пу шчаль ны фар маль ны па ды ход, 

важ на і вы слу хаць, і дак лад на ад-

ка заць на ўсе пы тан ні, што хва лю-

юць па цы ен та, і да сяг нуць вы ні ку 

ў ля чэн ні. Заў сё ды ста ра юся да па-

маг чы кож на му так, як ка лі б гэ та 

быў мой сва як.

— Ча му вы вы бра лі та кую не-

жа но чую спе цы яль насць?

— Я ха це ла быць док та рам 

яшчэ са шко лы, бо і мая ма ма — 

урач, але аб та кой спе цы я лі за цыі, 

ка неш не, не ма ры ла. У мед ін сты-

ту це ву чы ла ся на хі рур гіч ным па-

то ку. Ка лі раз мяр коў ва лі, а я бы-

ла кво лая, ху дзень кая дзяў чын ка, 

траў ма то ла гам мя не не ўзя лі — вы-

ра шы лі, што ўпраў ляць ру кі і но гі ў 

мя не не хо піць сі лы. Раз мер ка ва лі 

ва ўра ло гію. Я асво і ла гэ ту спе цы-

яль насць і за ста ла ся ў ёй.

— З які мі праб ле ма мі пры хо-

дзяць муж чы ны?

— З пра ста ты та мі, з раз на-

стай ны мі па ру шэн ня мі сек су аль-

най сфе ры: гэ та эрэк тыль ная 

дыс функ цыя, ад сут насць жа дан-

ня, ка рот кі па ла вы акт — са мыя 

роз ныя па ру шэн ні. Так са ма ка лі 

ёсць праб ле мы з за чац цем дзі ця-

ці. Ка лі ў па ры год-два-тры ня ма 

дзе так, па чы на ец ца аб сле да ван-

не муж чы ны і жан чы ны. Муж чы на 

ў та кіх вы пад ках звяр та ец ца да 

анд ро ла га.

— Якое най больш рас паў-

сю джа нае за хвор ван не ў муж-

чын?

— Пра ста тыт. Гэ та за па лен чы 

пра цэс у пра ста це, і яму ўсе ўзрос-

ты па кор ныя. Ён мо жа быць бак-

тэ ры яль ны і не бак тэ ры яль ны, ка лі 

яго вы клі ка юць ся дзя чая ра бо та, 

ад сут насць па ла во га жыц ця пра-

цяг лы час, пе ра аха ла джэн не — 

мар жа ван не, ку пан не ў ха лод най 

ва дзе пас ля лаз ні. Усім сва ім па-

цы ен там я рэ ка мен дую па збя гаць 

ха лод ных ба сей наў, не аку нац ца ў 

снег ці па лон ку пас ля лаз ні. Пра-

ста та лю біць цяп ло, а хо лад для яе 

не да пу шчаль ны. Важ на вес ці ру-

хо мы лад жыц ця. Ся дзя чая ра бо та 

ўсіх нас зні шчае. Заў сё ды не аб ход -

на ра біць пе ра пын кі: па ся дзе лі 

45 хві лін — уста лі, па ха дзі лі, раз мя-

лі ся, па пры ся да лі. Вар та хоць бы ха-

дзіць пеш шу, ка лі не атрым лі ва ец ца 

ра біць спе цы яль ную гім нас ты ку для 

па ляп шэн ня кры ва то ку ў воб лас ці 

та за. Ёсць ад па вед ныя комп лек сы 

прак ты ка ван няў, якія па ляп ша юць 

ад ток кры ві, сак рэ ту з пра ста ты і 

да па ма га юць па зба віц ца ад пра ста-

ты ту. Яшчэ адзін фак тар — рэ гу-

ляр насць па ла во га жыц ця. Згод на з 

рэ ка мен да цы я мі Су свет най ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя, два-тры ра зы 

ў ты дзень лі чыц ца ап ты маль ным 

рыт мам па ла во га жыц ця. Пад крэс-

лю, што ме на ві та столь кі, а не пяць 

ра зоў у дзень і не раз у ме сяц.

— Пяць ра зоў у дзень так са ма 

шкод на?

— Так, не га тыў ныя на ступ ствы 

маг чы мыя, бо ад бы ва ец ца пе ра-

паў нен не та за кры вёй, мо жа з'я-

віц ца цяг ну чы боль. Акра мя гэ та га, 

з пра ста ты там не рэ ка мен ду ец ца 

пе ра рва ны па ла вы акт. Што да ты -

чыцца хар ча ван ня, на шым муж чы-

нам ка рыс ныя пра дук ты, ба га тыя 

на цынк — мар ская ры ба, уво гу ле 

ўсе ві ды мо рап ра дук таў, лепш жы-

вёль на га па хо джан ня — вась мі ног, 

вуст ры цы, мі дыі, каль ма ры. Са 

звык лых нам пра дук таў ба га тыя 

на цынк чар ні цы, арэ хі, бе лае гар-

бу зо вае се мя. Пра ста та без цын ку 

пра ца ваць не мо жа.

— Ві та мін ныя комп лек сы з 

цын кам мо гуць іх за мя ніць?

— Мож на ўжы ваць і ві та мін-

ныя комп лек сы, але з ежы цынк 

за свой ва ец ца лепш. Ад пра ста ты 

за ле жыць не толь кі па ла вая ця га 

і якасць сек су, але і аплад няль ная 

здоль насць спер ма та зо і даў. Мы не 

дар ма на зы ва ем пра ста ту дру гім 

сэр цам муж чы ны.

— Якія сімп то мы пра ста ты ту 

мо гуць на сця ро жыць?

— Най перш з'яў ля ец ца боль пад 

яеч ка мі, у зо не пра меж нас ці — або 

да стат ко ва вост ры, або ны ю чы. 

Так са ма боль мо жа быць у са мым 

ні зе жы ва та і ад да ваць у па хвін ную 

воб ласць. Мо жа па ча шчац ца мо час-

пус кан не і сла бець на пор стру ме ню 

ці ўсклад няц ца мо час пус кан не ра-

ні цай. У па ла вым жыц ці кла січ ным 

сімп то мам з'яў ля ец ца ска ра чэн не 

па ла во га ак та да не каль кіх фрык-

цый, так са ма ха рак тэр на зні жэн не 

жа дан ня зай мац ца сек сам. На ўсё 

гэ та вар та звяр таць ува гу. І не трэ ба 

ся дзець і ча каць, бо хва ро ба са ма 

не пра хо дзіць, яна за бі ра ец ца ўглыб 

і раз ві ва ец ца. Вар та звяр тац ца да 

док та ра, пра ля чыц ца, каб не бы ло 

хра ніч на га за па лен ня. Сён ня мы на-

ву чы лі ся доб ра спраў ляц ца з гэ тай 

хва ро бай, пры чым не толь кі ме ды-

ка мен тоз на. Вель мі эфек тыў ныя фі-

зі яп ра цэ ду ры: удар нах ва ле вая тэ-

ра пія, маг ні та- і ла зе ра тэ ра пія. Яны 

да зва ля юць не толь кі лік ві да ваць 

за па лен не і ўзмац ніць ад ток кры ві, 

але па леп шыць па тэн цыю, эрэк цыю 

і пра цяг ласць па ла во га ак та.

— Фі зі я тэ ра пія вы ка рыс тоў-

ва ец ца ў комп лек се з ме ды ка-

мен тоз ным ля чэн нем?

— Пра цэ ду ры мо гуць пры зна-

чац ца і асоб на — для пра фі лак-

ты кі. Ці ка лі муж чы на, ска жам, 

хо ча аб на віць сваё па ла вое жыц-

цё, жа дае но вых ад чу ван няў у сек-

се. Ця пер з'я ві лі ся та кія су час ныя 

ме то ды кі, якія да зва ля юць пры 

да па мо зе апа ра таў удар нах ва ле-

вай тэ ра піі ажыц цяў ляць глы бо кі 

ма саж, ад бы ва ец ца па ляп шэн не 

ад то ку, з'яў ля юц ца но выя са су ды 

і нер вы. Дзя ку ю чы гэ та му больш 

яр кі мі ста но вяц ца ад чу ван ні — 

у 40 га доў як у 18.

— З які мі праб ле ма мі ў па ла-

вым жыц ці час цей звяр та юц ца 

муж чы ны?

— Най час цей скар дзяц ца на 

ад сут насць жа дан ня. Та кое зда-

ра ец ца на фо не агуль най дэ прэ сіі 

ці псі ха ла гіч ных праб лем, стрэ саў, 

па ру шэн ня гар ма наль на га фо ну. 

І тут вар та раз бі рац ца. Але гэ та ўсё

вы праў ля ец ца. Та му трэ ба звяр-

тац ца да ўра ча.

— Спіс ваць ад сут насць 

жа дан ня на ўзрост не вар та?

— Ні ў якім ра зе. Кож ная ака ліч-

насць мае свае пры чы ны, і іх вар та

лік ві да ваць. Яшчэ ад на праб ле-

ма — эрэк тыль ная дыс функ цыя, і

яна так са ма мае не каль кі фак та-

раў. Па-пер шае, мно гія муж чы ны 

пры ма юць прэ па ра ты — сар дэч-

ныя, для па ні жэн ня ціс ку, а не ка-

то рыя з іх, як пра ві ла, зву жа юць 

са су ды. Па-дру гое, вя лі кую ро лю 

ў па гар шэн ні эрэк цыі ады гры вае 

ку рэн не. Па чак цы га рэт у дзень 

вя дзе да вель мі сур' ёз ных на ступ-

стваў. Ка лі на пры ём пры хо дзіць 

муж чы на з па ру шэн нем эрэк цыі, 

як пра ві ла, ён ку рыль шчык. Та му 

па цы ен там я раю хоць бы зні жаць 

па сту по ва коль касць цы га рэт, ка лі 

ўжо не атрым лі ва ец ца зу сім кі нуць 

ку рыць. Ця пер іс нуе вя лі кая коль-

касць ме то дык, якія да зва ля юць 

ад на віць эрэк цыю. У нас з'я ві лі ся 

прэ па ра ты, якія пры ма юц ца не ра-

за ва, а кур сам ад ад на го да шас ці 

ме ся цаў, яны цал кам рэ абі лі ту юць 

са су ды, і эрэк цыя ад наў ля ец ца.

На не вя лі кую пра цяг ласць па-

ла во га ак та мо жа ўплы ваць і за-

па лен чы пра цэс у пра ста це, і шмат 

ін шых пры чын. Гэ та сён ня так са ма 

ле чыц ца эфек тыў ны мі ме то ды ка-

мі, якіх мы, да рэ чы, яшчэ 10 га доў 

та му не ме лі ў сва ім ар се на ле.

— Як час та муж чы ны па він ны 

пра вя рац ца на рак?

— Пас ля 45 га доў усім муж чы-

нам вар та зда ваць ана ліз кры ві 

на ПСА (пра ста тыч ны спе цы фіч-

ны ан ты ген). Гэ та ан ка мар кер ра ку 

пра ста ты. На ват ка лі вас ні чо га не 

тур буе, раз у год усё роў на вар та 

зда ваць гэ ты ана ліз і жыць спа кой-

на. Пры пе ра вы шэн ні па каз чы ка 

трэ ба раз бі рац ца, што ад бы ва ец ца 

ў пра ста це. Ён сіг на лі зуе не толь-

кі пра рак, але і пра аб васт рэн не 

за па лен ня і не ка то рыя ін шыя па-

та ла гіч ныя мо ман ты. Та му важ на 

кант ра ля ваць гэ ты па каз чык. Рак 

не мае асаб лі вых сімп то маў, мо жа 

ні чо га не ба лець, не па ру шац ца 

мо час пус кан не, пад час уль тра гу-

ка вой ды яг нос ты кі яго мож на не

за ўва жыць. Для та го каб вы явіць 

ан ка ло гію, па трэб ны агляд уро ла-

га і ана ліз кры ві на ПСА.

— У якім уз рос це ўзні кае адэ-

но ма пра ста ты?

— Гэ та час тая з'я ва, і звя за на 

яна з уз рос та вы мі змя нен ня мі ў 

муж чын. Як пра ві ла, па чат ко выя 

яе пры кме ты фар мі ру юц ца пас-

ля 50—55 га доў, у ста рэй шым 

уз рос це яна су стра ка ец ца ў кож-

на га чац вёр та га муж чы ны. Гэ та 

даб ра якас нае раз рас тан не ткан кі 

на фо не зні жэн ня ак тыў нас ці тэс-

тас тэ ро ну. Адэ но му мож на лі чыць 

свое асаб лі вым пра яў лен нем муж-

чын ска га клі мак су. У жан чын свае 

пра явы, а ў муж чын — свае. Пер-

шыя пры кме ты, якія па він ны на -

сця ро жыць муж чы ну ва ўзрос це — 

нач ныя пад' ёмы, больш за раз 

за ноч, аслаб лен не на по ру стру-

ме ню ма чы, ус клад не ны па ча так 

мо час пус кан ня ра ні цай. Дзесь ці 

сімп то мы пе ра клі ка юц ца з пра ста-

ты там, і толь кі док тар-уро лаг мо жа 

ра за брац ца ў гэ тай сі ту а цыі. Час та 

су стра ка юц ца спа лу чэн ні адэ но-

мы і пра ста ты ту. Адэ но мы ба яц ца 

не вар та, на яе мы моц на паў плы-

ваць не мо жам, гэ та ге не тыч нае 

за хвор ван не. Як бы ло ў баць кі, так 

бу дзе і ў сы на. Якіх па ме раў яна 

бу дзе, ку ды бу дзе раз рас тац ца, 

за ле жыць ад спад чын нас ці. Не-

аб ход на раз на год кант ра ля ваць 

па каз чы кі ПСА, ра біць уль тра гу-

ка вую ды яг нос ты ку і пра хо дзіць 

агляд уро ла га.

— На коль кі час та су стра ка ец-

ца муж чын ская бяс плод насць?

— Ро ля муж чын скай бяс плод-

нас ці, на жаль, рас це. Нор мы ў 

спер маг ра ме, а гэ та ана ліз, які 

па каз вае кан цэнт ра цыю спер ма-

та зо і даў, іх ру хо масць, мар фа ло-

гію, з га да мі зні жа юц ца і зні жа юц-

ца. Ка лі ра ней нор май лі чы ла ся іх 

коль касць у 50 міль ё наў, ця пер — 

15 міль ё наў. Так зні зі лі ся нор мы 

за апош нія 40 га доў. Сён ня су ад-

но сі ны муж чын скай і жа но чай бяс-

 плод на сці 50 на 50. Ёсць ба наль ныя 

яе пры чы ны, якія мы мо жам лёг ка 

лік ві да ваць, на прык лад, ва ры коз-

 нае рас шы рэн не вен ва кол яеч ка — 

ва ры ка цэ ле. Гэ та доб ра ле чыц-

 ца, ёсць су час ныя мік ра хі рур гіч ныя 

апе ра цыі, якія да зва ля юць праз 

дзве га дзі ны сес ці за руль і па ехаць 

з клі ні кі, з ча сам не за ста ец ца на-

ват шра маў. А ёсць ге не тыч ныя 

па лом кі, на якія мы паў плы ваць не 

мо жам. Та ды пры хо дзіц ца пры бя-

гаць да да па мож ных рэ пра дук тыў-

ных тэх на ло гій. Але ў вы ні ку мы ўсё 

роў на пры хо дзім да доў га ча ка на га 

вы ні ку — на ра джэн ня дзі ця ці.

Алена КРАВЕЦ.

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

«ДРУ ГОЕ СЭР ЦА» 
МУЖ ЧЫ НЫ

«Не трэ ба ся дзець і ча каць, 
бо хва ро ба са ма 
не пра хо дзіць, яна за бі ра ец ца 
ўглыб і раз ві ва ец ца».

«На ват ка лі вас ні чо га 
не тур буе, раз у год усё роў на 
вар та зда ваць гэ ты ана ліз 
і жыць спа кой на».

Пра ві лы, якія да зво ляць за ха ваць 
муж чын скае зда роўе:

— Усім муж чы нам рэ ка мен ду ец ца вес ці зда ро вы лад жыц ця, зай-

мац ца хоць бы азда раў лен чай гім нас ты кай, больш ру хац ца, ха дзіць 

пеш шу, не пе ра аха лодж вац ца, не ны раць у ле дзя ную ва ду. Ес ці пра-

дук ты, ба га тыя на цынк, менш ужы ваць вянд лі ны. Вес ці рэ гу ляр нае 

па ла вое жыц цё. Па збя гаць стрэ саў, па коль кі гэ та ўплы вае на ўвесь 

ар га нізм. Не ку рыць, цы га рэ ты ўплы ва юць на ват горш, чым ал ка голь. 

Ка лі муж чы на рых ту ец ца стаць баць кам, зрэд ку да пус ці мы ба кал 

чыр во на га ві на, а вось ку рэн не вар та звес ці да ну ля. Так са ма тым, 

хто збі ра ец ца стаць баць кам, вар та па збя гаць кан так ту са шкод ны мі 

вы твор час ця мі і рэ чы ва мі — ла ка мі, фар ба мі, бен зі нам. Но ут бук па ві-

 нен зна хо дзіц ца за 40—50 сантыметраў ад ор га наў та за, гэ так жа, як 

і ма біль ны тэ ле фон. Ся дзен не з па да грэ вам вар та ўклю чаць на 3—5 

хві лін, на га ра чым ся дзен ні лепш не ез дзіць. Спер ма та зо і ды — гэ та 

бя лок, і ён звер нец ца ад тэм пе ра ту ры. (У кі тай цаў на ват ёсць та кі 

спо саб за сця ро гі ад ця жар нас ці: за су ткі да мяр ку е май су стрэ чы га-

ра чая-га ра чая ван на на 40 хві лін, і ў гэ тыя су ткі за чац ця не бу дзе.) 

З гэ тай пры чы ны не па жа да на і са ўна. Муж чы ны, якія за сце ра га юц ца 

ад пра ста ты ту, не па він ны мар жа ваць.


