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Не паў та раць ні ко му!Не паў та раць ні ко му!

ВАКОЛ НАС 5523 05 2019 г.

ДЗЯЎ ЧЫ НЕ 21 год. За кан чвае фа куль-

тэт жур на ліс ты кі БДУ, ста жы ру ец ца 

на ра дыё, тэ ле ба чан ні, за хап ля ец ца кі тай-

скай мо вай. Дум кі аб па ху дзен ні больш не 

тры во жаць яе, як у пад лет ка вым уз рос це. 

Та ды, у 15 га доў, у Ві кі з'я ві ла ся вя лі кае 

жа дан не змя ніць сваё це ла, што пры вя ло 

да сур' ёз на га за хвор ван ня. Уся го за паў го да 

яна схуд не ла на 35 кі ла гра маў.

— Я з дзя цін ства бы ла поў нень кая. Як гэ-

та час та бы вае ў шко ле, дзе ці драж ні лі з-за 

ліш няй ва гі. Гэ та чап ля ла, але не ра ні ла. А ў 

дзя вя тым кла се з'я ві ла ся моц нае жа дан не 

па да бац ца са бе, ад чу ваць упэў не насць у 

це ле. Ха це ла ся быць най леп шай ва ўсім, у 

знеш нас ці ў тым лі ку. Спра ба ва ла роз ныя 

ды е ты: піт ную, яб лыч ную, ша ка лад ную. Ча-

су стра ці ла шмат, але вы ні ку не бы ло. Да 

та го ж мая ма ма — шэф-по вар, та му до ма 

заў сё ды бы ла смач ная сыт ная ежа.

З ця гам ча су дум кі аб па ху дзен ні ста на-

ві лі ся да куч лі вы мі. Ві ка па мя тае, як іш ла 

па ву лі цы, спы ні ла ся і ска за ла са бе: «Ха чу 

быць са май пры го жай на вы пуск ным ба лі. 

Трэ ба худ нець». Гэ та быў пе ра лом ны мо-

мант.

— У кож най дзяў чы ны ёсць пэў ныя праб-

лем ныя зо ны. У мя не гэ та жы вот, ба кі і ру кі. 

Вы ра шы ла не ад клад на за няц ца імі. Я пер-

фек цы я ніст ка з вя лі кай сі лай во лі, та му 

ад мо віц ца ад муч но га, тлус та га, са лё на га 

бы ло ня цяж ка. Скла да на толь кі ў пер шы ме-

сяц: гля дзе ла, як ма ма га та ва ла, але ні чо га 

не каш та ва ла. Я па пя рэ дзі ла яе аб тым, 

што бу ду худ нець, але яна не ўспры ня ла 

гэ та сур' ёз на. Ма ма бы ла не су праць, бо не 

ве да ла, да ча го гэ та пры вя дзе. Я і са ма не 

ве да ла. Гэ та як кноп ка, якую рэз ка ўклю чы-

ла, а вы клю чыць ужо не змаг ла.

Вік то рыя дзе ліц ца, што пер шы час усю 

ін фар ма цыю аб па ху дзен ні зна хо дзі ла ў ін-

тэр нэ це. Яе ра цы ён скла даў ся з яб лы каў, 

грэй пфру таў, са лод кіх гла зі ра ва ных шмат-

коў і ва ды.

— Ры бу і мя са я амаль што не ўжы ва ла, 

ду ма ла, ад гэ та га ма гу на браць ва гу. Аб-

ме жа ва ла і час пры ёму ежы: пас ля 18 — ні 

кро ку на кух ню. Лі чы ла ў га ла ве ка ло рыі, 

маг ла без таб лі цы ска заць хар чо вую каш-

тоў насць лю бо га пра дук ту. Каб па ху дан-

не пра хо дзі ла ў па ско ра ным тэм пе, шмат 

зай ма ла ся спор там: ска ка ла на ска кал цы, 

кру ці ла ху ла-хуп, ка ча ла прэс, бе га ла ва-

кол до ма (жы ву ў пры ват ным, та му мес ца 

шмат). Гэ та за хап ля ла: ува хо дзіш у пэў ную 

сіс тэ му — і атрым лі ва еш аса ло ду ад вы-

ні каў, — пры гад вае су раз моў ні ца. — Мне 

па да ба ла ся, як я вы гля даю, не ра зу ме ла, 

што ма гу на па ло хаць ка гось ці сва ім вы гля-

дам. Сі ня кі ад трэ ні ро вак зда ва лі ся нор май. 

Бы лі мо ман ты, ка лі ма ма за ба ра ня ла мне 

зай мац ца спор там, та му што не ра зу ме ла, 

на вош та гэ та ху дой дзяў чын цы. Але я ча-

ка ла, па куль яна за сне, уста ва ла і прак ты-

ка ва ла ся не каль кі га дзін, каб ад пра ца ваць 

упу шча нае. Або ў пе ра пын ку па між шко лай і 

тан ца мі бе га ла па ста ды ё не, коль кі маг ла.

Фі зіч най сла бас ці Ві ка пад час хва ро бы 

не ад чу ва ла. За тое дзяў чы на ба чы ла за-

хоп ле ныя по гля ды ад ін шых лю дзей, што 

па ды ма ла са ма ацэн ку:

— Я «на вы дат на» ву чы ла ся ў шко ле, 

ха дзі ла на тан цы, у му зыч ную шко лу. Зда-

ва ла ся, што з кож ным днём сіл для гэ та га 

ста на ві ла ся ўсё больш. Што та кое ана рэк сія, 

я ве да ла, але не ду ма ла пра яе сур' ёз на. 

Прос та ха це ла куп ляць тое адзен не, якое 

мне па да ба ла ся. Ма ма пе ра жы ва ла, пра во-

дзі ла вы ха ваў чыя раз мо вы, але я пе ра кон-

ва ла, што яна пе ра боль швае. Каб ма ма су-

па ко і ла ся, пры ёй я трош кі ела. Але час цей 

за ўсё пе ра кла да ла лыж кай ежу ў та лер цы 

з ад на го бо ку на дру гі, ад да ва ла кат ле ты 

ка ту або са ба ку.

Да рэ чы, ма му да за хвор ван ня ана рэк сі яй 

я ні ко лі не пад ман ва ла. Спа чат ку гэ та і не 

трэ ба бы ло: з ра ні цы да но чы яна на пра цы. 

Пад трым лі ваў ма лод шы брат — заў сё ды 

пры кры ваў, хоць ця пер ра зу мею, што гэ та 

ня пра віль на. Зна ё мыя, сяб ры ка за лі, каб я 

спы ні ла ся. Але я бы ла пе ра ка на ная, што 

ўсё кант ра люю. Пры хо дзя чы да до му, раз-

дзя ва ла ся і гля дзе ла на ся бе ў ве лі зар нае 

люс тэр ка. Ба чы ла свае «хі бы» і пра цяг ва ла 

га ла даць. З-за не да хо пу ўнут ра най энер гіі 

вель мі моц на мёрз ла та ды, ка лі ўсім бы ло 

цёп ла. Блі жэй да ле та маг ла ха дзіць ледзь-

ве не ў ва лён ках, аб' ём ных сві та рах. Ма ма 

тым ча сам па каз ва ла роз ныя тэ ле пра гра мы 

пра ана рэк сі чак са сло ва мі: «Гля дзі, ты та-

кая ж, як яны». А я ад каз ва ла: «Ты сур' ёз на? 

Яны ху дыя, я — не».

Хва ро ба Ві кі не су пра ва джа ла ся бу лі мі-

яй, але бы ла ін шая праб ле ма.

— Кры тыч ныя дні знік лі, ка лі ва жы ла 

54 кі ла гра мы пры рос це 176 сан ты мет раў. 

Та ды я не звяр та ла на гэ та ўва гі. «Ну сыш лі 

і сыш лі, вер нуц ца», — ду ма ла я. Ця пер ра зу-

мею, што гэ та быў дрэн ны знак. Пад час хва-

ро бы ў мя не па ча лі рэз ка вы па даць ва ла сы, 

па зног ці так са ма ме лі не най леп шы вы гляд. 

Я ра зу ме ла, што ха чу стаць зда ро вай, але 

ў га ла ве ся дзе ла дум ка: «Ня ўжо ўсе мае 

ста ран ні бы лі да рэм ныя?» Бы ло шка да і 

ма раль на скла да на.

У рэш це рэшт я па га дзі ла ся пай сці да ўра ча. 

У па лі клі ні цы мне ска за лі, што, ка лі ў най блі-

жэй шы час не адновіцца мен стру аль ны цыкл, 

дзя цей у мя не не бу дзе ні ко лі. Я спа ло ха ла ся. 

Пры зна чы лі гар ма наль ныя таб лет кі, і за на-

ступ ны год я па пра ві ла ся на 12 кі ла гра маў. 

Не з-за па вы ша на га апе ты ту, а з-за кант ро-

лю з бо ку ма мы. Яна ся дзе ла пе ра да мной 

і заў сё ды ча ка ла, ка лі я да ем. Крыў да на яе 

за ста ва ла ся доў гі час, па куль я не зра зу ме ла: 

ма ма дзей ні ча ла як маг ла. Маг чы ма, без та кіх 

ра ды каль ных ме та даў не бы ло б вы ні ку.

Ві ка кан чат ко ва спра ві ла ся з хва ро бай у 

18 га доў. Дзя ку ю чы гэ та му во пы ту яна па-

ста ле ла, зра зу ме ла, што ў жыц ці на са мрэч 

мае каш тоў насць. Хоць не ад маў ляе, што 

со чыць за хар ча ван нем да гэ туль:

— Мая фі гу ра не ідэа льная, я пры во-

д жу яе ў фор му і за раз, але без шко ды для 

зда роўя. Пас ля ана рэк сіі да мя не ў са цы-

яль ныя сет кі па ча ло пры хо дзіць шмат па-

ве дам лен няў з пы тан ня мі аб па ху дзен ні ад 

дзяў чат-пад лет каў. Ад каз заў сё ды адзін: 

пра віль нае хар ча ван не і за ня ткі спор там. 

Да та кіх рэ ка мен да цый да даю: ка лі не мець 

пра віль на га па ды хо ду, мож на стра ціць зда-

роўе. Ду маю, кож ны па ві нен ве даць аб маг-

чы мых на ступ ствах.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, сту дэнт ка 

IV кур са фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Зда ра ец ца, што ў па го ні за пры го жай фі гу рай не ка то рыя дзяў ча ты зу сім 
пе ра ста юць ес ці. А гэ та пры во дзіць да сур' ёз ных праб лем. Ана рэк сія — 
хва ро ба, звя за ная з рас строй ствам хар чо вых па во дзін: пра яў ля ец ца, ка лі 
ча ла век імк нец ца схуд нець, ба іц ца па таў сцець, аб мя жоў вае ся бе ў ежы, 
мае ска жо нае ўяў лен не аб улас ным це ле, з-за ча го хут ка губ ляе ва гу.
Ана рэк сія час цей су стра ка ец ца ў пад лет каў. Уз ро вень смя рот нас ці 
ся род хво рых на яе і бу лі мію (ка лі ча ла век мэ та на кі ра ва на вы клі кае 
ў ся бе ва ні ты пас ля кож на га пры ёму ежы. — Аўт.) вы со кі: рас строй ствы 
зна хо дзяц ца на пер шым мес цы па гэ тым па каз чы ку ся род усіх псі хіч ных 
за хвор ван няў. Чым ра ней ча ла век звяр та ец ца па да па мо гу, тым больш 
у яго шан цаў на вы зда раў лен не. Бо мно гім цяж ка не толь кі па чаць ля чэн не, 
але і вы явіць пры кме ты гэ тай са май хва ро бы. Аса біс ты во пыт — тое, што 
мо жа паў плы ваць на нас, да па маг чы па збег нуць па мы лак. На ша ге ра і ня 
Вік то рыя ПРЫ ГОД СКАЯ га то вая ім па дзя ліц ца.

ХВА РО БА, ЯКАЯ ЗА ЦЯГ ВАЕ, — 
АНА РЭК СІЯ

«Ма ма бы ла не су праць, бо не ве да ла, 
да ча го гэ та пры вя дзе. Я і са ма 
не ве да ла. Гэ та як кноп ка, якую 
рэз ка ўклю чы ла, а вы клю чыць ужо 
не змаг ла».

«З-за не да хо пу ўнут ра най энер гіі 
вель мі моц на мёрз ла та ды, ка лі 
ўсім бы ло цёп ла. Блі жэй да ле та 
маг ла ха дзіць ледзь ве не ў ва лён ках, 
аб' ём ных сві та рах».

«У па лі клі ні цы мне ска за лі, 
што, ка лі ў най блі жэй шы час 
не адновіцца мен стру аль ны цыкл, 
дзя цей у мя не не бу дзе ні ко лі».

 Ка мен та рый спе цы я ліс та
Тац ця на ВА ЛО ВІЧ, урач-псі хо лаг:

— Па вод ле ацэ нак экс пер таў, ад 60 да 70 ты сяч бе ла ру саў 

ма юць ад хі лен ні ў хар чо вых па во дзі нах. Жан чы ны па ку ту юць 

на нер во вую ана рэк сію час цей, чым муж чы ны, у су ад но сі нах 

дзе сяць ча ла век да ад на го. Кож ны год фік су ец ца ты ся ча но-

вых вы пад каў у прад стаў ніц пры го жа га по лу ва ўзрос це 

ад 13 да 23 га доў.

У тры ра зы час цей хва рэ юць на бу лі мію, чым на ана рэк-

сію. Рас строй ствы мо гуць быць вы клі ка ны вы ха ван нем, 

звыч ка мі, аса біс тым гус там, тра ды цы я мі ў сям'і.

Да ня даў ня га ча су лі чы ла ся, што ў асно ве ана рэк сіі ля жыць вы ключ на псі ха па та-

ло гія. Але су час ныя да сле да ван ні свед чаць, што гэ та цэ лы комп лекс фак та раў, уклю-

ча ю чы ге не тыч ную схіль насць. Да след чы кі і псі хо ла гі ак тыў на аб мяр коў ва юць ро лю 

траў мі ру ю чых па дзей ва ўзнік нен ні па ру шэн няў хар чо вых па во дзін. Нер во вая ана рэк-

сія мо жа пра явіц ца адзін раз за жыц цё ці стаць хра ніч ным за хвор ван нем. Па цвяр джэн-

не та му — ня даў няе ад крыц цё Сін ціі Б'ю лік (ЗША), вя ду ча га су свет на га спе цы я ліс та па 

ана рэк сіі. Ка ман да на ву коў цаў пад яе кі раў ніц твам вы яві ла ў 12-й хра ма со ме ўчас так, 

які ад каз вае за раз віц цё гэ тай хва ро бы.

Асо бы з па ру шэн ня мі хар чо вых па во дзін ха рак та ры зу юц ца пер фек цы я ніз мам, ад чу-

ван нем не маг чы мас ці кант ра ля ваць сваё жыц цё, па вы ша най ра ні мас цю, адзі но тай, ніз кай 

са ма ацэн кай, цяж кас ця мі ў рас па знан ні сіг на лаў це ла. Да та го ж гэ та ме ды цын скі ды яг-

наз, та му зва рот да спе цы я ліс таў (псі ха тэ ра пеў та, псі хі ят ра, псі хо ла га) лі чу аба вяз ко вым.

Ка лі ўсё прай шло, свет зноў за іг раў фар ба мі жыц ця для дзяў чы ны.

Та кой Вік то рыя бы ла пад час хва ро бы...


