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— г. Ма гi лёў. 33 га ды. Ця жар насць 
5 ме ся цаў. Уку сiў клешч. Ана лiз па ка-
заў, што клешч быў нось бi там лайм-
ба рэ лi ё зу. Кля шча ада рва лi, на мес цы 
ўку су за ста ло ся не вя лi кае па чыр ва нен-
не, ран ку апра ца ва лi ан ты сеп ты кам. Цi 
ёсць не бяс пе ка за ра жэн ня для ма цi i 
дзi ця цi? Як ля чыць? Вя до ма, бу дзем 
звяр тац ца да ўра чоў у Ма гi лё ве, але 
ха це ла ся б па чуць i ва шу дум ку...
— Ка лi клешч ака заў ся нось бi там лайм-

ба рэ лi ё зу, то ля чэн не пра во дзiць трэ ба. Та му 
вам не аб ход на звяр нуц ца да ўра ча-iн фек цы-
я нiс та. Каб тра пiць да та ко га спе цы я лiс та, 
не аб ход на спа чат ку на ве даць тэ ра пеў та па 
мес цы жы хар ства.

— Мне 27 га доў. Прай шоў амаль 
год пас ля ма iх пер шых ро даў, а жы вот 
i пу пок не пры хо дзяць у нор му. Пу пок 
тыр чыць, як на 5-м ме ся цы ця жар нас цi. 
Ва га на сён ня 70 кг... Ра зу мею, што трэ-
ба ху дзець, а што ра бiць з пуп ком?
— У вас са праў ды ёсць лiш няя ва га, i для 

яе знi жэн ня трэ ба ад ка рэк цi ра ваць хар ча-
ван не i ру халь ную ак тыў насць. Што да пуп ка, 
то вар та бы ло б па ка зац ца ўра чу-хi рур гу па 
мес цы жы хар ства. Мо жа быць, мае мес ца 
пу поч ная гры жа.

— Мне 23 га ды. Ме сяч ныя заў сё ды 
iш лi 7 дзён. На гэ ты раз скон чы лi ся на 
4-ты дзень. З дня па чат ку i да за кан-
чэн ня мен стру а цыi бы ло дрэн нае са-
ма ад чу ван не, рас строй ства страў нi ка, 
га лаў ны боль i моц ная стом ле насць 
лi та раль на праз 2 га дзi ны пра цы. Што 
гэ та мо жа быць?
— Сур' ёз на га рас строй ства мен стру аль-

на га цык лу ў вас не на зi ра ец ца. Ад нак ка лi 
ёсць дрэн нае са ма ад чу ван не, рас строй ства 
страў нi ка, то вар та па ка зац ца тэ ра пеў ту 
i вы свет лiць, цi ня ма аб васт рэн ня, ска жам, 
гаст ры ту. Ад на ча со ва вар та ў та кiх сi ту а цы ях 
i пры iх паў та рэн нi на бы ваць тэст на вы зна-
чэн не ця жар нас цi, пас ля ча го па каз вац ца 
i ўра чу-гi не ко ла гу. Па коль кi бы вае i так, што 
ця жар насць пра хо дзiць без па ру шэн ня мен-
стру а цыi. Тэст жа не аб ход ны па той пры чы не, 
што на са мым ма лым тэр мi не ця жар нас цi 
мат ка бу дзе вель мi ня знач на па вя лi ча на, 
i ды яг наз бу дзе не дак лад ным. Ра зам з тым 
не вар та ра бiць у та кiх вы пад ках уль тра гу ка-
вое да сле да ван не. На са мым ма лым тэр мi не 
ў гэ тым ня ма па трэ бы. Па вод ле па ка зан няў, 
пер шае ўльтра гу ка вое да сле да ван не пра-
во дзiц ца толь кi на 11-12-м тыд нi. Да гэ та га 
мо ман ту — толь кi тэст i агляд ура ча!

— Г. Мiнск, Тац ця на. 27 га доў. Пас ля 
сур' ёз най траў мы ў пра вым ка лен ным 
су ста ве раз вiў ся астэ а арт роз. Урач 
пры зна чаў кап су лы тэ раф лек са. Стан 
за ўваж на па леп шыў ся. Паў тор ны пры-
ём тэ раф лек са вы клi каў праб ле мы ў 
страў нi ка ва-кi шач ным трак це, да вя ло-
ся пе рай сцi на iн' ек цыi до ну i фi зi яп-
ра цэ ду ры. Эфект ад кур са до ну быў 
вель мi не пра цяг лым. Ця пер пас ля пе-
ра пын ку ўрач па рэ ка мен да ваў алф лу-
топ, iн' ек цыi... Як з та кiм за хвор ван нем 
пе ра но сiц ца ця жар насць? Цi мож на не 
пе ра ры ваць курс ля чэн ня ў час ця жар-
нас цi i карм лен ня? Як не даць хва ро бе 
пра грэ са ваць? Дзе знай сцi ўра ча-рэў-
ма то ла га?
— На огул ка лi ў жан чын ёсць па та ло гiя, 

не звя за ная з гi не ка ла гiч най сфе рай, то яшчэ 
да пла на ван ня ця жар нас цi не аб ход на аб мяр-
коў ваць усе пы тан нi з вуз кiм спе цы я лiс там, 
у яко га жан чы на на зi ра ец ца па пры чы не той 
цi iн шай па та ло гii. У гэ тым вы пад ку, ка лi вы 
бу дзе це пла на ваць ця жар насць, то трэ ба бу-
дзе ўзгад нiць пы тан нi пры ёму прэ па ра таў з 
тым спе цы я лiс там, якi пры зна чаў вам па пя-
рэд няе ля чэн не — тэ ра пеў там цi рэў ма то-
ла гам. На огул арт роз, ка лi мы не ка жам пра 
па шко джан не ўсiх су ста ваў, не з'яў ля ец ца 
су праць па ка зан нем да ця жар нас цi. Што да 
ўра ча-рэў ма то ла га, то вы мо жа це па цi ка вiц-
ца маг чы мас цю атры ман ня кан суль та цыi, на-
прык лад, у пра фе сар ска-кан суль та цый ным 
цэнт ры Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ мii 
пас ля дып лом най аду ка цыi. Цэнтр пра цуе на 
ба зе Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра рэ абi лi та цыi i 
баль не а ля чэн ня па вул. Ма ка ён ка, 17.

— Ган на. 31 год. Кан чат ко ва га ды-
яг на зу ня ма, ад нак рэнт ген ма тач ных 
труб па ка заў, што яны пра ход ныя. ЛГ/
ФСГ =1,2. Iн фек цый ня ма. Спер маг ра ма 
ў нор ме, не су мя шчаль нас цi ня ма. Бяс-
плод насць — 2 га ды. Ля чэн не: 3 ме ся-
цы — яры на. Аву ля цыя ад сут нi чае. Ра-
яць сты му ля цыю клас тыл бе гi там. Ка лi 
пры чы на бяс плод нас цi — па ру шэн не 

ра бо ты эн да крын най сiс тэ мы, то якiя 
асноў ныя ана лi зы не аб ход на здаць, 
каб зра зу мець пер ша сную кар цi ну?
— У вас ня ма кан чат ко ва га ды яг на зу, 

а зна чыць, вы не вы явi лi пры чы ну бяс плод-
нас цi i, ад па вед на, не прай шлi не аб ход на га 
ля чэн ня. Пры ём яры ны — гэ та не ля чэн не 
бяс плод нас цi, па коль кi гэ та гар ма наль ны су-
праць за чат ка вы прэ па рат, якi, гру ба ка жу чы, 
пры зна ча ец ца для та го, каб яеч нi кi кры ху ад-
па чы лi, а пас ля за пра ца ва лi кры ху ак тыў ней. 
Па куль вы ўжы ва еце гэ ты прэ па рат, аву ля-
цыя не на ды хо дзiць, а зна чыць, за ця жа раць 
не маг чы ма. Клас тыл бе гiт сты му люе на ды ход 
аву ля цыi. Ад нак усё гэ та без ды яг на зу пра во-
дзiць не рэ ка мен ду ец ца. Та му вам па трэб на 
да аб сле да ван не. Ёсць цэ лы комп лекс тых жа 
гар мо наў, якiя не аб ход на да сле да ваць. Ня ма 
сэн су iх пе ра лiч ваць, па коль кi гэ ты комп лекс 
вя до мы лю бо му гi не ко ла гу. Звяр нi це ся, ка лi 
лас ка, зноў да ва ша га аку шэ ра-гi не ко ла га 
або гi не ко ла га-эн да кры но ла га i аб мяр куй це 
з iм больш шы ро кi спектр аб сле да ван ня, якое 
мае на ўва зе аб сле да ван не шлюб най па ры.

— Уль тра гук па ка заў па ра а ва ры яль-
ную кiс ту яеч нi ка. Рых ту юць да апе ра-
цыi. Ска за лi, што не аб ход на ра бiць ка-
ло нас ка пiю з бiя псi яй, фiб ра гаст ра ду-
а дэ нас ка пiю i куль да цэн тэз. Апе ра цыю 
не аб ход на зра бiць як ма га хут чэй (трэ-
ба ехаць за мя жу), а вы нi каў ана лi заў 
ча каць 10 дзён (ка ло нас ка пii) i 3 тыд-
нi (куль да цэн тэ зу). Цi мож на зра бiць 
куль да цэн тэз, не ча ка ю чы вы нi каў ка-
ло нас ка пii i ФГДС? I для ча го па трэб ны 
апош нiя? Яшчэ мне да лi на кi ра ван нi на 
ана лiз кры вi на сi фi лiс, бiя хi мiю i ан ка-
мар кёр. А яны па трэб ны для апе ра цыi 
цi для куль да цэн тэ зу? I якi ў iх «тэр мiн 
пры дат нас цi»?
— Усё, што вам бы ло пры зна ча на ў якас-

цi да аб сле да ван ня, ра бiць трэ ба. Гэ та кла-
сiч ны пе ра лiк пад рых тоў кi да апе ра тыў на га 
ўмя шан ня. Праў да, ка ло нас ка пiя з бiя псi яй 
у гэ ты пе ра лiк аб сле да ван няў не ўва хо-
дзiць, а пры зна ча ец ца пры на яў нас цi пэў-
ных па ка зан няў. Не ма гу за воч на ска заць, 
ча му вам пры зна чы лi i гэ тае да сле да ван не. 
Звы чай на гэ та тлу ма чыц ца па да зрэн нем 
на ан ка ло гiю. Усе ас тат няе са праў ды вам 
трэ ба зра бiць.

— Ле тась на тэр мi не 9 тыд няў 
быў вы кi дыш. Ча ты ры ме ся цы пi ла 
су праць за чат ка вы прэ па рат жа нiн. 
По тым тры ме ся цы бы лi ме сяч ныя. 
У маi-чэр ве нi iх не бы ло. Ця жар нас-
цi не бы ло. Я па ду ма ла, што па нер ва-
ва ла ся... Зда ла пры гэ тым ана лiз на 
iн фек цыi, якiя пе ра да юц ца па ла вым 
шля хам. Вы явi лi мi кап лаз моз. Гi не ко-
лаг пра пi са ла цык ла ды нон для рэ гу ля-
цыi цык ла, а на мi кап лаз моз ска за ла 
не звяр таць ува гi. У лi пе нi я па ча ла 
пла на ваць ця жар насць. Што мож на па-
ра iць у ма ёй сi ту а цыi?
— Я па ра i ла б вам па куль не спя шац ца. 

Ад сут насць ме сяч ных пас ля жа нi на — не 
вель мi доб ра. Цык ла ды нон доб ры прэ па рат 
для рэ гу ля цыi цык ла, ад нак вам трэ ба, па-
пер шае, зра бiць пе ра пы нак паміж вы кi ды-
шам і на ступ най ця жар нас цю, а па-дру гое, 
звяр нуць ува гу на мi кап лаз моз. Яго трэ ба 
аба вяз ко ва пра ля чыць. Не вы нош ван не ця-
жар нас цi з'яў ля ец ца па ка зан нем да ля чэн ня 
мi кап лаз мо зу. Не аб ход на зноў звяр нуц ца да 
ўра ча-гi не ко ла га — да та го, у яко га на зi ра е-
це ся, ці да спе цы я лiс та па ля чэн нi не вы нош-
ван ня ця жар нас цi або пла на ван ня сям'i.

— Воль га. 29 га доў. Ця жар насць 
пер шая. 23 тыд нi. На ўльтра гу ку ў 12 
i 20 тыд няў — усё доб ра. Ад нак зда ла 
ана лiз на ўрэ аплаз моз. Вы нiк 10 у 4-й 
сту пе нi. Цi трэ ба ля чыць гэ тую iн фек-
цыю ан ты бi ё ты ка мi i цi не на ня суць яны 
шко ды дзi ця цi? Па рай це, ка лi лас ка, 
гi не ко ла га, якi спе цы я лi зу ец ца на ля-
чэн нi ўрэ аплаз мо зу ў час ця жар нас цi.

— Аб са лют на ўсе ўра чы-гi не ко ла гi ве-
да юць, як ля чыць iн фек цыi, якiя пе ра да-
юц ца па ла вым шля хам, у тым лi ку ўрэ-
аплаз моз. Вам трэ ба звяр нуц ца да та го 
спе цы я лiс та, у яко га вы на зi ра е це ся, i 
па чаць ля чэн не, якое ён пры зна чыць, бо 
шко да ад ад сут нас цi ля чэн ня мо жа быць 
боль шай...

— Пад ка жы це, ка лi лас ка, цi мож на 
за ця жа раць не толь кi ў час аву ля цыi, 
але i ў iн шыя днi? Як вы лi чыць аву-
ля цыю пры не ста бiль ным мен стру аль-
ным цык ле — 29—40 дзён? Цi мож на 
раз лi чыць пол дзi ця цi?
— За ця жа раць мож на толь кi ў пе ры яд аву-

ля цыi, гэ та зна чыць, на пра ця гу не каль кiх 
дзён да i пас ля яе (у яй цак лет кi i спер ма та-
зо i даў роз ны час жыц ця дзей нас цi). На ват 
пры не ста бiль ным цык ле мож на вы свет лiць 
на ступ лен не аву ля цыi з да па мо гай та ко га 
прос та га ме та ду, як вы мя рэн не ба заль най 

тэм пе ра ту ры. Па вы шэн не ба заль най тэм пе-
ра ту ры звыш 37 гра ду саў указ вае на на ды-
ход дру гой фа зы цык ла, аву ля цыя на сту пi ла. 
У ап тэч най сет цы пра да юц ца i спе цы яль ныя 
тэс ты. Пра вод зяць з та кой мэ тай i не ад на-
ра зо вае ўльтра гу ка вое да сле да ван не. Што 
да по лу, то, без умоў на, на ву ко вых да ных па 
пла на ван нi по лу ня ма.

— Iна. 25 га доў. У ся рэ дзi не сту дзе-
ня гi не ко лаг ска за ла, што ў мя не кiс ты 
абод вух яеч нi каў i яны не знiк нуць. На-
пры кан цы сту дзе ня на дыш ла ця жар-
насць. На ўльтра гу ку ска за лi, што на 
абод вух яеч нi ках — эн да мет ры ёз ныя 
кiс ты па ме рам 5 i 7 см. Гi не ко лаг пра-
пi са ла дзю фас тон i iн шыя прэ па ра ты, 
якiя пры ма юць ця жар ныя. На 6-м тыд-
нi тра пi ла ў баль нi цу з кро ва ця чэн нем 
з-за та го, што ця жар насць пе ра ста ла 
раз вi вац ца. Зра бi лi вы скра бан не. Праз 
ме сяц уль тра гук па ка заў кiс ты тых жа 
па ме раў. Зда ла ана лiз, у тым лi ку i ан-
ка мар кёр. Усе ана лi зы ў нор ме. Урач 
ска заў, што маг чы мая па лас ная апе-
ра цыя па вы да лен нi кiст.

Яшчэ ёсць праб ле мы са шчы та па-
доб най за ло зай — не вя лi кая кiс та i 
ву зел. Мо жа быць, iс нуе су вязь па мiж 
гэ ты мi па та ло гi я мi? Пе ра нес ла за хвор-
ван нi: за па лен чыя, ма лоч нi цу, хла мi-
ды ёз, мi кап лаз моз, урэ аплаз моз. Быў 
раз рыў ад на го яеч нi ка, але яго за ха-
ва лi. На ўльтра гу ку ска за лi, што на ад-
ным яеч нi ку не вi даць зда ро вай ткан кi. 
Апе ра цыi ча каць 2 ме ся цы... Я вель мi 
ха чу дзя цей... Да па ма жы це, ка лi лас ка, 
у ма ёй праб ле ме...

— Эн да мет ры ёз ныя кiс ты нi ко лi не знi-
ка юць i не рас смокт ва юц ца. Яны ў 100 пра-
цэн тах вы пад каў па вiн ны вы да ля цца хi рур-
гiч ным шля хам, а ча сам па па ка зан нях у 
комп лек се з гар ма наль ным ля чэн нем. Вам 
са праў ды не аб ход на рых та вац ца да апе-
ра цыi. Ад сюль i па пя рэд няе пры зна чэн не 
на ан ка мар кёр. Вель мi доб ра, што ана лiз у 
нор ме. Я лi чу, што мож на вы ка наць i ла па-
рас ка пiч ную апе ра цыю. Iн шая рэч, ка лi пад-
час та ко га ўмя шан ня бу дзе вы яў ле на больш 
сур' ёз ная па та ло гiя, то хi рург змо жа пе рай-
сцi на вы ка нан не ла па ра та мiч най апе ра цыi. 
Пас ля пра вя дзен ня хi рур гiч на га ўмя шан ня 
па ка за на кан сер ва тыў нае, гар ма наль нае 
ля чэн не. Гэ та не аб ход на для па пя рэдж ван-
ня да лей ша га рос ту эн да мет ры ё зу. Да та го 
ж, у ма ла дым уз рос це не вы кон ва ец ца мак-
сi маль нае вы да лен не яеч нi каў. Вы да ля ец-
ца мi нi мум зда ро вай ткан кi ме на вi та для 
за ха ван ня маг чы мас цi на ды хо ду зда ро вай 
ця жар нас цi.

Што да эн да крын най па та ло гii, то тут трэ-
ба па ка зац ца ўра чу-эн да кры но ла гу, па коль кi 
су вязь па мiж дзвю ма па та ло гi я мi са праў ды 
ёсць. Пас ля пра вя дзен ня ля чэн ня i ад ной па-
та ло гii, i дру гой мож на бу дзе вес цi раз мо ву 
аб пла на ван нi ця жар нас цi.

— Мне 25 га доў. Зда ва ла ана лiз на 
на яў насць ан ты це лаў да так сап лаз мы 
IgG — 530,9 рэ ак тыў ны, IgM — 3,70 рэ-
ак тыў ны. Паў тор ны ана лiз: IgG — 221 
рэ ак тыў ны, IgM — 1,45 рэ ак тыў ны. 
Пад ка жы це, ка лi лас ка, цi па тра бу ец-
ца спе цы яль нае ме ды ка мен тоз нае ля-
чэн не так сап лаз мы пры та кiх вы нi ках, 
ка лi час та су стра ка ец ца iн фар ма цыя 
аб тым, што так сап лаз моз ля чыць не 
аба вяз ко ва (аба вяз ко ва — дзе цям i ця-
жар ным). Праў да, мы з му жам пла ну ем 
ця жар насць, з-за ча го i зда ва лi ана лi-
зы. До ма жы ве кош ка, пра ве ры лi: яна 
не хва рэе. Са ма я да во лi час та пра сту-
джа ю ся, пры гэ тым пра сту ду пе ра но шу 
на на гах. Цi мо жа гэ та не як паў плы ваць 
на вы нiк гэ та га ана лi зу?
— Мяр ку ю чы па ўсiм, у вас за кан чва ец ца 

вост ры пе ры яд пра ця кан ня так сап лаз мо зу i 
ад бы ва ец ца яго пе ра ход у хра нiч ную фор-
му. Вам ад на знач на не аб ход на кан суль та-

цыя ўра ча-iн фек цы я нiс та, якi па вi нен вы ра-
шыць пы тан не ва ша га ля чэн ня. Каб тра пiць 
да та ко га спе цы я лiс та, не аб ход на спа чат ку 
на ве даць тэ ра пеў та па мес цы жы хар ства. 
Да рэ чы, з тэ ра пеў там вар та аб мер ка ваць i 
пы тан не ўма ца ван ня ва ша га iму нi тэ ту. Гэ тым 
аба вяз ко ва трэ ба за няц ца да па чат ку пла на-
ван ня ця жар нас цi.

— Уля, 27 га доў. У мя не га ды два 
двух па лi мер ная кiс та ле ва га яеч нi ка 
4,6х2,5 см. Тры ме ся цы пi ла дзю фас-
тон. Уз ро вень эст ры ё лу па вы сiў ся да 
нор мы, але кiс та не знiк ла. Пас ля пры-
зна чы лi дэт ра лакс, ней ра вi тан, ме цi-
лу ра цыл, дык ла берл. Не да па маг ло. 
Ця пер пры зна чы лi — бiя стрэп та, цык-
ла ды нон, апа нiл, лi ва норм... Вар та пры-
маць гэ тыя гар мо ны? Або лепш iс цi на 
апе ра цыю?
— Па той iн фар ма цыi, якую вы па кi ну лi, 

я ма гу ска заць толь кi ад но: вам па тра бу-
ец ца да аб сле да ван не. Не зу сiм зра зу ме ла, 
пра якiя кiс ты iдзе раз мо ва. Не вы клю ча на, 
што пас ля мо жа спат рэ бiц ца i апе ра тыў нае 
ля чэн не. Са праў ды, ёсць кiс ты, якiя мо гуць 

рас смокт вац ца i знi каць. А ёсць та кiя, што 
пад ля га юць толь кi апе ра тыў на му ля чэн ню. 
Маг чы ма, вам трэ ба аб сле да вац ца i ў эн да-
кры но ла га.

— Мне 35 га доў. Чац вёр тая ця жар-
насць, ро ды трэ цiя (пас ля пер ша га 
дзi ця цi бы ла ця жар насць, якая пе-
ра ста ла раз вi вац ца на 10-м тыд нi). 
Гру па кры вi 1-я ад моў ная, у му жа 2-я 
ста ноў чая. Двое дзя цей — з 1-й ста-
ноў чай. Пас ля на ра джэн ня пер ша га 
ка ло лi iму наг ла бу лiн. Пас ля дру гой 
ця жар нас цi, якая спы нi ла ся, нi чо га 
не ка ло лi, а пас ля дру го га дзi ця цi 
дак лад на не па мя таю. Пад час ро даў 
дру го га дзi ця цi дрэн на рас кры ла ся 
шый ка мат кi (дэ фар ма ва ла ся пры 
пер шых ро дах), бы ло кро ва ця чэн не. 
Цi мож на ў ма iм вы пад ку ра бiць ке-
са ра ва ся чэн не i пас ля пе ра вя заць 
тру бы?

— Дрэн нае рас крыц цё шый кi пад час па-
пя рэд нiх ро даў не з'яў ля ец ца па ка зан нем 
да ке са ра ва ся чэн ня. Ёсць аб са лют ныя i 
ад нос ныя па ка зан нi да яго. Гэ та пы тан не 
па вi нен вы зна чыць спе цы я лiст на пры кан цы 
ця жар нас цi. Ска жам, пры вы со кай сту пе нi 
мi я пii са зме на мi на воч ным дне пра во дзiц ца 
пла на вая апе ра цыя ке са ра ва ся чэн ня. Са ма 
жан чы на не вы зна чае гэ тую не аб ход насць. 
Што да пе ра вяз кi ма тач ных труб, то тут як раз 
да стат ко ва ва шай зго ды на гэ та.

— У ма ёй дзяў чы ны вы явi лi ма лоч-
нi цу. Гi не ко лаг ка жа, што парт нёр з 
мэ тай пра фi лак ты кi так са ма па вi нен 
пра ля чыц ца флу ка на зо лам. I так трэ-
ба бу дзе ра бiць заў сё ды пры паў тор-
ных пра явах. Ад нак мя не нi чо га не не-
па ко iць. Ча му я па вi нен ля чыц ца, ка лi 
ў мя не ня ма нi я кiх сiмп то маў? Пад ка-
жы це, якiя ана лi зы я ма гу здаць? Да 
яко га спе цы я лiс та мож на звяр нуц ца, 
каб нам па тлу ма чы лi, як па вiн ны па-
во дзiць ся бе парт нё ры пры з'яў лен нi 
сiмп то маў ма лоч нi цы ў ад на го з iх?
— Ма лоч нi ца — гэ та кан ды доз пох вы. 

Мо жа з'яў ляц ца з-за збо яў у ра бо це iму-
нi тэ ту, роз ных за хвор ван няў, ця жар нас цi. 
Хоць уз бу джаль нi кi ма лоч нi цы i мо гуць пе-

ра да вац ца па ла вым шля хам, у боль шас цi 
вы пад каў яна не звя за на з па ла вым кан-
так там i не ад но сiц ца да ве не рыч ных за-
хвор ван няў. У муж чы ны, са праў ды, мо жа 
не на зi рац ца нi я кiх не пры ем ных сiмп то маў. 
Гi не ко лаг цал кам мае пра ва пры зна чыць 
ля чэн не абод вум парт нё рам пры вы яў лен нi 
па доб най праб ле мы ў жан чы ны i пры на-
яў нас цi клi нiч ных пра яў у парт нё ра. Ад нак 
у iдэа ле лепш за ўсё аб сле да вац ца аба iм. 
Та му вам не аб ход на звяр нуц ца да ўра ча-
ўро ла га. Мо жа быць, у вас вы явiц ца яшчэ 
якая-не будзь сха ва ная iн фек цыя з лi ку тых, 
што пе ра да юц ца па ла вым шля хам. У та кiм 
вы пад ку ва ша парт нёр ка бу дзе да рэм на ля-
чыц ца, бо вы зноў iн фi цы ру е це яе. На час 
ля чэн ня не аб ход на за сце ра гац ца з да па мо-
гай прэ зер ва ты ва або на огул ус тры мац ца 
ад па ла вых кан так таў.

— Юлiя. 26 га доў. З 14 га доў, як па-
ча ла ся пер шая мен стру а цыя, бы лi збоi 
ў цык ле. Мен стру а цыi маг ло не быць 
не каль кi ме ся цаў. Ура чы за пэў нi ва лi, 
што нi чо га страш на га ня ма: маў ляў, 
на ро дзiш — i ўсё на ла дзiц ца. У кар тач-
цы па зна чы лi дыс функ цыю яеч нi каў, 
але ля чэн ня нi я ка га не пры зна ча ла ся. 
На ўльтра гу ку ўсё ў нор ме. Ней кiм цу-
дам з та кiм цык лам мне ўда ло ся за ця-
жа раць i на ра дзiць (ке са ра ва ся чэн не). 
Амаль год бы ло груд ное карм лен не. 
Ме сяч ныя бы лi адзiн раз, ка лi дзi ця-
цi быў 1 год i 2 ме ся цы. Пас ля гэ та га 
два ме ся цы бы лi вы дзя лен нi, ад нак 
мен стру а цыя не на дыш ла. Гi не ко лаг 
ска за ла, што ўсё нар маль на, цыкл ад-
наў ля ец ца. Я пе ра жы ваю, што гэ та не-
нар маль на. Па рай це ка лi лас ка, што 
мне ра бiць?
— У вас са праў ды ёсць па ру шэн не мен-

стру аль на га цык лу. Вель мi доб ра, што пры 
та кiм па ру шэн нi ўсё ж та кi на дыш ла ця-
жар насць. Так, не заў сё ды пры рэд кiх мен-
стру аль ных цык лах вы яў ля юц ца змя нен нi 
на ўльтра гу ку... Вар та мець на ўва зе, што 
звы чай на пас ля ро да вы пе ры яд ад наў лен ня, 
ка лi мен стру а цыя не на ды хо дзiць, не пе ра-
вы шае 6-8 тыд няў. Жан чы ны, якiя пра цяг-
ла пры трым лi ва юц ца вы ключ на груд но га 
карм лен ня, мо гуць су тык нуц ца з лак та ген-
най аме на рэ яй, ка лi ме сяч ныя не на ды хо-
дзяць. Ад нак у вас цыкл не ад наў ля ец ца 
пра цяг лы час. Мяр кую, трэ ба атры маць 
кан суль та цыю гi не ко ла га-эн да кры но ла га 
(на прык лад, Рэс пуб лi кан скi на ву ко ва-прак-
тыч ны цэнт р «Ма цi i дзi ця» або ў ра дзiль ны 
до ме №2), бо з уз рос там сi ту а цыя мо жа 
па гар шац ца...

— 35 га доў. Пад час ця жар нас цi на 
тва ры з'я вi ла ся «мас ка ця жар най» — 
цём ныя лi нii на скро нях, пад ва ча мi, 
гу бой... Год кар мi ла дзi ця, але нi чо га 
не пра хо дзi ла. Ап тэч ная кас ме ты ка ад 
пiг мен та цыi так са ма не да па ма га ла. 
Прай шло 2 га ды, ра бi ла 4 се ан сы ла-
зе ра. Пля мы кры ху па свят ле лi, ад нак, 
як толь кi прый шла вяс на, зноў па цям-
не лi. Што ра бiць?
— Гэ та праб ле ма вы ключ на кас ме та-

ла гiч ная. Вы па вiн ны ра зу мець, што яна 
аб умоў ле на ге не тыч най асаб лi вас цю ва-
шай ску ры. Вы мо жа це звяр нуц ца да кас-
ме то ла гу, якiя ёсць i ў дзяр жаў ным Цэнт ры 
плас тыч най хi рур гii i кас ме та ло гii, i ў iн-
шых ка мер цый ных струк ту рах па доб на-
га кштал ту. Праб ле ма но сiць спад чын ны 
ха рак тар, таму нель га вас за пэў нiць, што 
iс нуе ней кi спо саб аб са лют на га па збаў-
лен ня ад яе.

— Мне 20 га доў. Ана лiз ПЦР па ка заў 
на яў насць па пi ло ма вi ру са (16-ы тып) 
i ўрэ аплаз маў. У парт нё ра — толь кi 
па пi ло ма вi рус 16-га ты пу. Гi не ко лаг 
пры зна чы ла вiб ра ме цын i зма за ла 
кан ды ло мы сол ка ва гi нам. Вы ка рыс-
тоў ва ла ва гi наль ныя свеч кi по лi жы-
накс. Курс таб ле так пi лi абое. Ця пер 
ча ка ем 30 дзён для зда чы ана лi зу на 
па сеў урэ аплаз мы. Па пi ло ма вi рус не 
ля чы лi, па коль кi ўрач ска за ла, што не 
вар та змеш ваць два ля чэн нi. Мы на-
чы та лi ся роз най iн фар ма цыi ад нос на 
на шых за хвор ван няў. I мно гае не су-
па дае. Пад ка жы це, цi мож на пла на-
ваць ця жар насць пры та кiм вi ру се? 
Цi мож на зай мац ца араль ным сек сам 
пры ўрэ аплаз ме? Цi мож на зай мац ца 
сек сам без прэ зер ва ты ва да ля чэн ня 
па пi ло ма вi ру са, ка лi ён ёсць у аба iх? 
I цi мож на зай мац ца сек сам без прэ-
зер ва ты ва не за леж на ад ля чэн ня? 
Цi трэ ба ля чыць па пi ло ма вi рус, ка лi 
ня ма нi я кiх клi нiч ных пра яў?
— Па пi ло ма вi рус не бяс печ ны тым, што 

шэ раг яго ты паў — i гэ та да ка за ны факт — 
мо гуць вы клi каць рак шый кi мат кi ў жан чын i 
рак па ла во га чле на ў муж чын. Ме на вi та та му 
ў шэ ра гу кра iн, у тым лi ку i ў на шай, яшчэ да 
па чат ку па ла во га жыц ця, ва ўзрос це 12-14 
га доў, пра па ну ец ца вак цы на ваць дзяў чы-
нак ад вi ру са па пi ло мы ча ла ве ка. У на шай 
кра i не та кая вак цы на цыя пра во дзiц ца на 
плат най асно ве. Та кiм чы нам, вы ра зу ме е це, 
што гэ та не жар тоў ная iн фек цыя i нель га па-
кi даць яе на огул без ля чэн ня. Цал кам вi рус 
па пi ло мы ча ла ве ка вы да лiць з ар га нiз ма не 
ўдас ца, ад нак, як i ў вы пад ку з гер пес най 
iн фек цы яй, ля чэн не да па ма гае да сяг нуць 
нiз ка га ўзроў ню ак тыў нас цi вi ру са. Та му 
ля чэн не па вiн на быць аба вяз ко вым у абаіх 
парт нё раў. На час ля чэн ня лю бой iн фек цыi, 
якая пе рад аец ца па ла вым шля хам (а вi рус 
па пi ло мы ча ла ве ка i ўрэ аплаз моз, як вя до-
ма, ад но сяц ца да iх лi ку) аба вяз ко ва трэ ба 
за сце ра гац ца з да па мо гай прэ зер ва ты ва. 
Толь кi пас ля пра вя дзен ня ля чэн ня, ума ца-
ван ня iму нi тэ ту мож на бу дзе пла на ваць ця-
жар насць.

— Мне 30 га доў. Ця жар нас цяў i 
ро даў не бы ло. Мен стру аль ны цыкл 
рэ гу ляр ны. Спа да рож ных за хвор-
ван няў ня ма. Ця гам апош нiх трох га-
доў пры ма ла ла гест. Рэ гу ляр на, раз 
у год, на вед ваю гi не ко ла га. Апош нiя 
тры ме ся цы пi ла джэс. Пас ля 1-й i 2-й 
упа коў кi — ме сяч ныя, на 4-ы дзень 
пла цэ ба, ня моц ныя, але пра цяг лыя, 
ка ля 5 дзён. Вы пi ла 3-ю ўпа коў ку (усе 
ак тыў ныя i 3 пла цэ ба). Па ча ла 4-ты 
па чак, але ме сяч ных так i не бы ло. 
Ужо вы пi ла 2 ак тыў ныя таб лет кi. Пад-
час пры ёму 3-й упа коў кi про пус каў не 
бы ло, заў сё ды пры ма ла ў адзiн i той 
жа час. Што гэ та мо жа быць? Што ра-
бiць да лей?
— Ёсць два ва ры ян ты. Гэ та мо жа быць 

прос та не вя лi кi збой, а мо жа быць, з'я вi лi ся 
i ней кiя па ру шэн нi. Вар та зноў звяр нуц ца да 
свай го ўра ча-гi не ко ла га i ад мя нiць прэ па рат 
— зра бiць пе ра пы нак.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Звыш 75 пра цэн таў бе ла рус кiх 
жан чын па ку ту юць 
ад эк стра ге нi таль най па та ло гii. 
Шэ раг за хвор ван няў не аказ вае 
iс тот на га ўплы ву не па срэд на 
на ця жар насць, ад нак не ка то рыя 
з'яў ля юц ца па ка зан нем
да яе пе ра ры ван ня.

Спа чат ку рэ пра дук тыў нае зда роўе варта аб мяр коў ваць з дзi ця чым, 
пас ля пад лет ка вым ура чом-гi не ко ла гам па лi клi нi кi 
або цэнт ра дру жа люб ных ад но сiн да пад лет каў, а пас ля 18 га доў — 
з аку шэ рам-гi не ко ла гам жа но чай кан суль та цыi па мес цы жы хар ства. 
У ме жах жа но чых кан суль та цый пра цу юць i ка бi не ты ан кап ра фi лак ты кi, 
якiя зай ма юц ца па та ло гi яй шый кi мат кi.

Каля 15 пра цэн таў пар ста вяц ца на ўлiк з ды яг на зам бяс плод нас ць. 
Ня рэд ка ў жан чын вы яў ля ец ца ад ра зу не каль кi за хвор ван няў, якiя яе 
аб умо вi лi. Пры чы ны? Ін фек цыi, што пе ра да юц ца па ла вым шля хам, 
эн да крын ныя па ру шэн нi (гар ма наль ныя, звя за ныя з вы спя ван нем 
яй цак лет кi, не маг чы мас цю пры жы ван ня плод на га яй ка ў мат цы), 
iму на ла гiч ны фак тар або не су мя шчаль насць парт нё раў, ка лi ў жан чы ны 
вы яў ля юць ан ты спер маль ныя ан ты це лы.

НА БУС ЛОЎ ЦЯПЕР
СПАДЗЯВАЦЦА НЕ ВАРТА

Пла ну е це па паў нен не ў сям'i? За будзь це ся на вы пад ко-
вы пры лёт бус ла i рап тоў ныя зна ход кi ў ка пус це. Да та-
ко га ад каз на га кро ку трэ ба рых та вац ца. Пры чым аба iм. 
Упэў не насць у тым, што ў вас усё доб ра, мо жа быць пад-
ман лi вай. Пер шае дзi ця або трэ цяе — так са ма не важ на. 
Што раз па ды ходзь це да «спра вы» з усёй ад каз нас цю. У 
пер шую чар гу, зра зу ме ла, жан чы не не аб ход на прый сцi 
на пры ём да свай го ўчаст ко ва га тэ ра пеў та i гi не ко ла га. 
Урач-тэ ра пеўт да па мо жа вы свет лiць, цi ня ма су праць па-
ка зан няў да пла на ван ня ця жар нас цi, вы явiць хра нiч ныя 
за хвор ван нi. Важ на звяр таць ува гу на на яў насць цук ро-
ва га дыя бе ту, ар тэ рыя льнай гi пер тэн зii, за хвор ван няў 
ны рак i iнш. Гэ тыя па та ло гii ма юць па трэ бу, ка жу чы 
пра фе сiй най мо вай ме ды каў, у кам пен са цыi — да сяг-
нен нi та ко га ста ну, ка лi ця жар насць бу дзе да пу шчаль най 
для гэ тай жан чы ны. Уз ро вень цук ру, ар тэ рыя льны цiск 
па вiн ны быць у нор ме. У про цi лег лым вы пад ку ця жар-
насць спра ва куе больш агрэ сiў ны ва ры янт пра ця кан ня 
па та ло гii.
За да ча аку шэ ра-гi не ко ла га — пе ра ка нац ца, што ў буду-
чай ця жар най, ня ма гi не ка ла гiч най па та ло гii i iн фек цый, 
якiя пе ра да юц ца па ла вым шля хам. Для гэ та га зда юц-
ца маз кi на фло ру i ан ка цы та ло гiю. Гi не ко лаг так са ма 
агля дае ма лоч ныя за ло зы i ме рае ар тэ рыя льны цiск. 
Ка лi вы яў ля юц ца ней кiя гi не ка ла гiч ныя за хвор ван нi або 
iн фек цыi, якiя пе ра да юц ца па ла вым шля хам, аба вяз ко-
ва трэ ба пра ля чыц ца. Да лей урач па рэ ка мен дуе пры ём 
фо лi е вай кiс ла ты на пра ця гу 3-4 ме ся цаў да за пла на ва-
най ця жар нас цi. Фо лi е вая кiс ла та спры яе пра фi лак ты цы 
па та ло гiй цэнт раль най нер во вай сiс тэ мы ў пло да. На ват 
ка лi ў жан чы ны не вы яў ле на нi я кiх праб лем з рэ пра дук-
тыў ным зда роў ем, бу ду ча му баць ку так са ма рэ ка мен-
ду ец ца прай сцi пра фi лак тыч ны агляд i аб сле да вац ца на 
iн фек цыi, якiя пе ра да юц ца па ла вым шля хам, у анд ро ла га 
або ўро ла га.

Бацькі па вiн ны ве даць, што вель мi важ на ў сi ту а цыi пла-
на ван ня ця жар нас цi не пра пус цiць без ля чэн ня та кiя 
iн фек цыi, як мi кап лаз моз i ўрэ аплаз моз, па коль кi яны 
здоль ны вы клi каць ус клад нен нi ця жар нас цi — пла цэн тар-
ную не да стат ко васць, заў час нае вы лi ван не ка ляп лод ных 
во даў, на ра джэн не дзi ця цi з нiз кай ва гой i iнш. На жаль, 
вы яў лен не iн фек цый не па срэд на пад час ця жар нас цi не 
да зва ляе пра ля чыць iх ты мi прэ па ра та мi, якi мi гэ та не-
аб ход на ра бiць.
Па вя лi кiм ра хун ку, урач-гi не ко лаг па мес цы ва ша га жы-
хар ства мо жа пра вес цi вы шэй зга да нае аб сле да ван не i 
азда раў лен не. Ад нак iс нуе i маг чы масць аб сле да ван ня ў 
iн шых спе цы я лiс таў. Ва ўсiх аб лас ных цэнт рах сён ня на 
ба зе жа но чых кан суль та цый цяпер пра цу юць ка бi не ты 
пла на ван ня сям'i. У Мiн ску — на ба зе ра дзiль на га до ма 
№2 i Рэс пуб лi кан ска га на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра «Ма-
цi i дзi ця». У апош нi мож на звяр тац ца i без на кi ра ван ня, 
ад нак па вод ле па пя рэд ня га за пi су. Акра мя та го, у лю бой 
уста но ве ахо вы зда роўя ёсць маг чы масць i плат на га аб-
слу гоў ван ня.
Пра ва ця жа раць i на ра джаць ёсць, без умоў на, у кож най 
жан чы ны. Тым не менш iс ну юць ме ды цын скiя па ка зан нi 
да пе ра ры ван ня ця жар нас цi, ка лi жан чы не су праць па-
ка за на на ра джаць з-за вост рай па гро зы яе жыц цю. Пры 
тых жа цяж кiх фор мах цук ро ва га дыя бе ту, ар тэ рыя льнай 
гi пер тэн зii, ныр ка вай не да стат ко вас цi, ка лi за хвор ван не 
за кра нае мно гiя ор га ны i сiс тэ мы, урач мо жа рэ ка мен-
да ваць пе ра ры ван не ця жар нас цi. Жан чы на мае пра ва не 
пры слу хац ца да гэ тай рэ ка мен да цыi, ад нак яна па вiн на 
ўсве дам ляць, якiх ге ра iч ных на ма ган няў за па тра буе за-
ха ван не та кой ця жар нас цi.
А на пы тан нi, якiя па сту пi лi ад на вед валь нi каў сай та www.
doktora.by, ад ка за ла га лоў ны аку шэр-гi не ко лаг Мi нiс-
тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лi кi Бе ла русь Свят ла на 
СА РО КА.
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