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На пы тан ні на вед валь ні каў сай та 
www.dоktоrа.bу і чы та чоў га зе ты 
«Звяз да» ад ка за ла ўрач аку шэр-
гі не ко лаг ка бі не та па та ло гіі шый-
кі мат кі Гу зэль ШЫН КЕ ВІЧ.

— У кры ві вы яў ле ны ІgG 1:15. Ана-
ліз маз ка (ПЦР) ста ноў чы. У за пі се — 
хла мі ды ёз. Ця жар насць пра хо дзіць 
доб ра. Як і па пя рэд няя ча ты ры га ды 
та му. За раз — 30 тыд няў. Аку шэр ка 
пры зна чы ла азіт ра мі цын мне і му-
жу — 3 таб лет кі (2 у пер шы дзень і 1 
ра ні цай). Ці да па мо жа гэ та? Ці мож-
на за ра зіц ца хла мі ды ё зам бы та вым 
шля хам? Ці не бяс печ на гэ та для пер-
ша га дзі ця ці? Якія ёсць ры зы кі ад-
нос на ан ты бі ё ты каў і са мой ін фек цыі 
на гэ тым тэр мі не ця жар нас ці?

— Усіх жан чын, якіх бя руць на ўлік па 
ця жар нас ці, аб сле ду юць на на яў насць 
ін фек цый, якія пе ра да юц ца па ла вым 
шля хам ме та дам ПЦР. Пры вы яў лен-
ні хла мі дый пры зна ча ец ца ан ты бак тэ-
ры яль нае ля чэн не. Ан ты бі ё ты кі з'яў-
ля юц ца асноў ным срод кам ля чэн ня і 
пры зна ча юц ца ін ды ві ду аль на, па вод ле 
пра та ко ла вя дзен ня ця жар ных жан чын. 
Азіт ра мі цын — адзін з ан ты бі ё ты каў, рэ-
ка мен да ва ных для ля чэн ня хла мі ды ё зу 
ў ця жар ных. Ры зы ка ўзнік нен ня ўнут-
ры вант роб на га ін фі цы ра ван ня пло да 
пры ад сут нас ці ля чэн ня на мно га вы-
шэй, чым ры зы ка пры ёму ан ты бі ё ты каў 
на ва шым тэр мі не ця жар нас ці. Бы та вы 
шлях пе ра да чы ІППШ не вы клю ча ец ца, 
а та му не аб ход на пры трым лі вац ца пра-
ві лаў аса біс тай гі гі е ны.

— Мне 24 га ды. Бы ла апе ра цыя па 
вы да лен ні кіс ты яеч ні ка. Гіс та ло гія 
па ка за ла эн да мет ры ёз. Пі ла араль-
ныя кант ра цэп ты вы. Ура чы ка жуць, 
што ка лі ёсць схіль насць, зна чыць, 
ве ра год на паў тор нае ўзнік нен не, і 
рэ ка мен ду юць на ра дзіць. А ця жар-
насць і ро ды ні як не ўпіс ва юц ца ў 
аса біс тыя пла ны ў блі жэй шай бу-
ду чы ні. Ці ёсць яшчэ якія-не будзь 
ва ры ян ты па па пя рэдж ван ні ўзнік-
нен ня кіст? Якая ве ра год насць уз-
нік нен ня кіс ты пас ля ця жар нас ці і 
ня ўжо гэ та так эфек тыў на?

— Эн да мет ры ёз з'яў ля ец ца гар мо-
на за леж ным за хвор ван нем, пры якім 
слі зіс тая аба лон ка мат кі (эн да мет рый) 
раз рас та ец ца ў ін шых ад дзе лах ар га-
ніз ма, дзе ў нор ме яго не бы вае. Гэ-
тае за хвор ван не мае не каль кі тэ о рый 
раз віц ця. Ра ней лі чы ла ся, што ця жар-
насць вы леч вае эн да мет ры ёз, па коль-
кі яна мі ні мум на 9 ме ся цаў пры пы-
няе гар ма наль ныя хі стан ні ў жа но чым 
ар га ніз ме. Мер ка ва ла ся, што за гэ ты 
час ана маль на раз ме шча ныя ача гі эн-
да мет ры ё зу па спя ва юць змен шыц ца 
і знік нуць, маг чы ма, на заў сё ды. На 
жаль, да сле да ван ні не па цвер дзі-
лі гэ та. Пад час ця жар нас ці агуль ны 
стан мо жа кры ху па леп шыц ца, ад нак 
пас ля ро даў ача гі эн да мет ры ё зу зноў 
ажы ва юць. Эн да мет ры ёз час та су пра-
ва джа ец ца бяс плод нас цю. Та му з ця-
жар нас цю цяг нуць не вар та.

— 24 га ды. Ана ліз ма чы: лей ка-
цы ты 15-20, эрыт ра цы ты 3-4, эпі тэ-
лій 6-8, удзель ная ва га 1019, бя лок 
0,041, цу кар — ня ма. Ця жар насць 3 
тыд ні ад за чац ця, 5 — ад апош няй 
мен стру а цыі. Час тае бо ле вае мо час-
пус кан не. Ка лі па ды ма ю ся, ціс не на 
ма ча вы пу зыр. Ці мо жа гэ та быць 
па за ма тач ная ця жар насць? Па рай це 
ле кі ад цыс ты ту, які не на шко дзіць 
дзі ця ці. Ця жар насць трэ цяя.

— Для па цвяр джэн ня фак та ця-
жар нас ці не аб ход на пра вес ці ўльтра-
гу ка вое да сле да ван не. Пры на яў нас ці 
плод на га яй ка ў мат цы пы тан не аб 
па за ма тач най ця жар нас ці зні ма ец ца. 
Пры па та ла гіч ным агуль ным ана лі зе 
ма чы пры зна ча ец ца ана ліз ма чы па 
Не чы па рэн ку і па сеў ма чы. Ка лі вы-
стаў ля ец ца ды яг наз цыс ты ту, вы ка-
рыс тоў ва юц ца ан ты бак тэ ры яль ныя 
прэ па ра ты. Вам не аб ход на звяр нуц-
ца да ўра ча.

— Бы ло тры ке са ра выя ся чэн ні. 
Пад час апош няй апе ра цыі зра бі-
лі пе ра вяз кі труб. Ме сяч ныя ў маі 
і чэр ве ні бы лі з за трым ка мі, а ў 
чэр ве ні я вы пі ла ад ну таб лет ку ды-
цы ё ну (кро ва спы няль нае). У лі пе ні 
ме сяч ныя бы лі як да ця жар нас ці. 
Ад нак праз 1,5 тыд ня пас ля іх за-
вяр шэн ня па ка за лі ся кры вя ніс тыя 
вы дзя лен ні. Ча сам ад чу ваю боль 
у яеч ні ках і ад чу ваю шоў, ка лі да 
яго рап там да кра нуц ца. Што гэ та 
мо жа быць?

— Ве ра год на, у вас быў аву ля тор-
ны сін дром. У ся рэ дзі не цык ла (13-
14-ы дзень ад па чат ку ме сяч ных) у 
жан чын ад бы ва ец ца аву ля цыя, якая 
ча сам су пра ва джа ец ца кры вя ніс ты мі 
вы дзя лен ня мі на пра ця гу 3-4 дзён і 
бо лем у ні зе жы ва та. Гэ та аб са лют на 

 бяс печ на. Але вам не аб ход на зра біць 
уль тра гу ка вое да сле да ван не ор га наў 
ма ло га та за для вы клю чэн ня ін шых 
па та ло гій. Ад наў лен не ад чу валь нас-
ці ску ры ў вобласці руб ца пас ля апе-
ра цыі ке са ра ва ся чэн ня ад бы ва ец ца 
ін ды ві ду аль на. У вас бы ло тры апе-
ра цыі — маг чы ма і больш пра цяг лае 
ад наў лен не. Па ка жы це ся хі рур гу для 
вы клю чэн ня ін шай па та ло гіі.

— Чац вёр ты ме сяц у ма ці — боль 
у па ху. Ме ды кі ка жуць, каб яна звяр-
ну ла ся ў Мінск. З ча го па чаць?

— Ва шай ма ці не аб ход на кан суль та-
цыя гі не ко ла га, хі рур га і тэ ра пеў та. Трэ-
ба зра біць уль тра гу ка вое да сле да ван не 
ор га наў ма ло га та за, бруш ной по лас ці, 
здаць ана лі зы кры ві і ма чы. У Мін ску 
гэ та мож на прай сці ў га рад скіх па лі клі-
ні ках, у тым лі ку на плат най асно ве, ка-
мер цый ных ме ды цын скіх цэнт рах.

— 28 га доў, Мінск. Ха це ла б атры-
маць кан суль та цыю па маг чы мас ці 
ця жар нас ці. 14,5 го да та му мне зра-
бі лі транс план та цыю пра вай до лі 
пе ча ні ад жы во га до на ра па пры чы-
не хва ро бы Віль са на-Ка на ва ла ва. 
Пры маю прэ па ра ты — ад ваг раф, 
урса сан, мед рол. З ліс та па да 2012 
го да мы з му жам не за сце ра га ем ся. 
Ана лі зы кры ві і ма чы ў нор ме. Зда-
ва ла ана лі зы на гар мо ны, прай шла 
мік ра бія ла гіч нае да сле да ван не. У 
му жа — ва ры ка цэ ле з абод вух ба-
коў. Урач ні чо га не пры зна чыў. Ана-
ліз спер маг ра мы ў нор ме.

— Пры ад сут нас ці ця жар нас ці на 
пра ця гу паў го да-го да рэ гу ляр на га 
па ла во га жыц ця без кант ра цэп цыі 
ўста наў лі ва ец ца ды яг наз бяс плод-
нас ці. Да лей шае аб сле да ван не жан-
чы на па він на пра хо дзіць у спе цы я-
лі за ва ных цэнт рах, дзе пры ма юць 
спе цы я ліс ты гэ та га про фі лю. На-
прык лад, у РНПЦ «Ма ці і дзі ця». У 
су вя зі з цяж кай эк стра ге ні таль най 
па та ло гі яй вам не аб ход на атры маць 
за клю чэн не аб маг чы мас ці ця жар-
нас ці. Ва ры ка цэ ле, пры ад сут нас-
ці змя нен няў у ана лі зе спер мы, не 
з'яў ля ец ца про ці па ка зан нем да ця-
жар нас ці.

— 18 га доў. За трым ка — ты дзень. 
Два тэс ты бы лі ад моў ны мі. Ка лі трэ-
ці бу дзе ста ноў чым, то на якім тэр мі-
не мож на ра біць ва ку ум? Ку ды лепш 
звяр тац ца, што для гэ та га па трэб на? 
А ка лі ця жар нас ці ня ма, то з чым мо-
жа быць звя за на за трым ка?

— Па та кіх пы тан нях заў сё ды не-
аб ход на звяр тац ца да гі не ко ла га па 
мес цы жы хар ства. За раз ёсць маг чы-
масць пра вя дзен ня больш ашчад на га 
пе ра ры ван ня ця жар нас ці на ран нім 
тэр мі не — ме ды ка мен тоз ны аборт. 
Гэ та ме тад пе ра ры ван ня ця жар нас ці 
спе цы яль ны мі прэ па ра та мі без траў-
ма тыч на га ўва хо ду ў по ласць мат кі на 
тэр мі не да 3 тыд няў ця жар нас ці. Та кі 
ме тад пра во дзіц ца на плат най асно ве. 
Мае про ці па ка зан ні. Пры чын, па якіх 
маг ла мець мес ца за трым ка ме сяч ных, 
шмат: ця жар насць, кіс ты яеч ні каў, па-
ру шэн не мен стру аль на га цык ла, стрэс, 
пе ра ме на клі ма ту і інш. Вам не аб ход на 
да аб сле да вац ца — атры маць кан суль-
та цыю гі не ко ла га, зра біць уль тра гук 
ор га наў ма ло га та за, здаць кроў на 
гар мо ны, прай сці каль пас ка пію.

— 25 га доў. Па рваў ся прэ зер ва тыў. 
Цыкл — 25 дзён. Вы пі ла таб лет ку эс-
ка пе лу. Па доб ная сі ту а цыя бы ла ў 
лю тым — па рваў ся прэ зер ва тыў, та-
ды вы пі ла па сці нор. Цыкл не збіў ся. 
Гэ та, на пэў на, удар ная до за гар мо наў 
за апош нія не каль кі ме ся цаў. Але так 
атры ма ла ся. Са ма вель мі пе ра жы-
ваю. Бу ду за піс вац ца да гі не ко ла га, 
але ха це ла б па пы тац ца і тут...

— Пры ак тыў ным па ла вым жыц ці 
лепш ка рыс тац ца араль ны мі кант-
ра цэп ты ва мі. Для гэ та га, са праў ды, 
звяр ні це ся да свай го ўра ча-гі не-
ко ла га па мес цы жы хар ства. Пры 
час тым вы ка ры стан ні прэ па ра таў 
эк стран най пост ка і таль най кант ра-
цэп цыі цыкл мо жа па ру шыц ца. Усё 
ін ды ві ду аль на.

— 22 га ды, не ра джа ла. Вы яві лі 
хра ніч ны цэр ві цыт, які ля чы ла по-
лі жы нак сам. Эро зію пра па ну юць 
пры пя чы. Ці трэ ба гэ та ра біць? 
Эро зія кры ва то чы ла, ся рэд ніх па-
ме раў.

— Эро зіі шый кі мат кі ў жан чын, якія 
не ра джа лі, не пры пя ка юц ца. Да 22-24 
га доў эро зія шый кі мат кі — гэ та пры ро-
джа ная эк та пія гар ма наль на га ха рак та-
ру, што з'яў ля ец ца ва ры ян там нор мы. 
Пры вы яў лен ні хра ніч на га цэр ві цы ту 
не аб ход на аб сле да вац ца на ІППШ ме-
та дам ПЦР, а так са ма здаць па се вы з 
пох вы з ад чу валь нас цю на ан ты бі ё ты кі. 
Пас ля прай сці курс су праць за па лен ча-
га ля чэн ня згод на з ан ты бі ё ты каг ра май. 
У да лей шым трэ ба на зі рац ца ў гі не ко-
ла га. Што год пра во дзіць цы та ла гіч нае 
да сле да ван не, каль пас ка пію і бія псію 
пры не аб ход нас ці.

— 23 га ды. Год та му па ста ві лі ды-
яг наз «дэр мо ід ная кіс та яеч ні ка». 
Вы ра шы ла зра біць ла па рас ка пію. 
Але ў бяс плат най клі ні цы трэ ба ча-
каць ка ля го да. Га то ва зра біць і ў 
плат най, але ку ды звяр нуц ца?

— Ва ўсіх клі ні ках Мін ска ёсць ад-
дзя лен ні плат ных па слуг. Вы мо жа це 
звяр нуц ца ў ад ну з клі нік і атры маць 
поў ную кан суль та цыю аб не аб ход нас-
ці і маг чы мас ці пра вя дзен ня ла па рас-
ка піі.

— 39 га доў. Мінск. За мат кай — 
кіс та (трох ка мер нае эха не га тыў нае 
ўтва рэн не) 61х28х41, спра ва за мат-
кай утва рэн не 67х59х63, струк ту ра 
не ад на род ная, у ка ля ма тач ным 
ася род дзі — сва бод ная вад касць 
45х19х41. За клю чэн не: кіс та ле ва га і 
пра ва га яеч ні ка. Суб му коз ная мі ё ма 
мат кі або па ліп эн да мет рыя, кіс ты 
эн да цэр вік са. Ана ліз на ан ка мар кер: 
CA 125. Чым мне гэ та па гра жае? Якія 
апе ра цыі мне па ка за ны? Ка лі мар-
кер бу дзе больш за 30 — гэ та рак?

— Пры та кім ды яг на зе бу дзе пра-
ве дзе на гіс тэ рас ка пія з ды яг нас тыч-
ным вы скра бан нем. У да лей шым пры 
за ха ван ні кіст — пе рад апе ра цый нае 
аб сле да ван не па вод ле пра та ко ла. Аб'-
ём апе ра цыі і спо саб до сту пу вы зна ча-
ец ца хі рур гам. Нор ма СА 125<35.

— 19 га доў. Кіс та пра ва га яеч ні ка. 
Яна вы рас ла за ме сяц да 6 см. Кіс-
та па ста ян на тур буе — ба ліць, ко ле. 
Урач ска за ла пра ве рыць кіс ту праз 
2 ме ся цы. Але я ад чу ваю па ста ян ны 

боль. Мне зда ец ца, яна за гэ ты час 
мо жа лоп нуць. Па рай це, ка лі лас ка, 
доб ра га гі не ко ла га ў Мін ску.

— Ка лі вас не за да валь няе ваш гі-
не ко лаг, вы мо жа це пе ра вес ці ся да ін-
ша га ўра ча жа но чай кан суль та цыі або 
прый сці на пры ём не па срэд на да яе 
за гад чы ка. Мо жа це звяр нуц ца ў ка-
мер цый ны мед цэнтр або ў РНПЦ «Ма ці 
і дзі ця», ін шыя клі ні кі, у якіх на плат най 
асно ве пры мае ўрач-гі не ко лаг.

— Не аб ход на зра біць ла па рас-
ка пію яеч ні каў. Гэ та плат ная пра-
цэ ду ра?

— Па на кі ра ван ні ўчаст ко ва га гі-
не ко ла га ла па рас ка піч нае ўмя шан не 
вы кон ва ец ца бяс плат на.

— Па якой пры чы не мо жа кры-
ва то чыць шый ка мат кі? Не мо гуць 
па ста віць ды яг наз.

— Вам не аб ход на звяр нуц ца ў спе-
цы я лі за ва ны ка бі нет — ка бі нет па та-
ло гіі шый кі мат кі жа но чай кан суль та-
цыі. Не аб ход на пра вес ці па шы ра ную 
каль пас ка пію, пры цэль ную бія псію. І 
та ды вам па ста вяць ды яг наз, пры зна-
чаць ля чэн не.

— Го мель ская воб ласць. 43 га ды. 
Апош нія ча ты ры га ды ад чу ваю ся бе 
не над та доб ра. Пры сту пы не да хва-
ту па вет ра, цям нее ў ва чах, зям ля 
зні кае з-пад ног. Збой у мен стру-
аль ным цык ле. У аб лас ным цэнт ры 
шлю бу і сям'і ге ні ко лаг-эн да кры но-
лаг па ста віў ды яг наз алі га ме на рэі 
ў пе ры ме на паў зе, клі мак тэ рыч ны 
сін дром. Пры зна чы лі фе мас тон. Ці 
мож на абы сці ся без гар мо на тэ ра-
піі? Чу ла пра клі мак тап лан, транс-
ве рол рас лін на га па хо джан ня.

— Ля чэн нем жан чын у пе ры ме на-
паў зе зай ма юц ца гі не ко ла гі-эн да кры-
но ла гі. Пры зна ча ны вам гар ма наль ны 
прэ па рат за мя шчае ва ша му ар га ніз му 
тыя гар мо ны, якіх яму не ха пае ў гэ-
ты ўзрос та вы пе ры яд. Маг чы ма вы ка-
ры стан не рас лін ных і га ме а па тыч ных 
срод каў. Ка лі вы ад чу е це за ўваж нае 
па ляп шэн не ста ну на фо не пры ёму рас-
лін ных прэ па ра таў — пры май це іх.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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ЗВЯР ТА ЕМ СЯ ДА ГІ НЕ КО ЛА ГА

Рост коль кас цi дзя цей з лiш няй ва-
гой тлу ма чыц ца ў пер шую чар гу 
ня пра вiль ным хар ча ван нем i ма-
ла ру хо мым ла дам жыц ця. Ра дзей 
атлус цен не з'яў ля ец ца вы нi кам 
за хвор ван няў эн да крын най сiс тэ-
мы, пух лiн га лаў но га моз га i iн шых 
сур' ёз ных за хвор ван няў. А та му 
вы свят ляць пры чы ну атлус цен ня 
не аб ход на як ма га ра ней.

Атлус цен не ў дзi ця чым уз рос це па вы-
шае ры зы ку ран ня га раз вiц ця цук ро ва га 
дыя бе ту, ар тэ рыя льнай гi пер тэн зii, за-
хвор ван няў пе ча нi, жоў це ва га пу зы ра, 
iшэ мiч най хва ро бы сэр ца, па гра жае ў 
бу ду чым iн фарк там мi я кар да, бяс плод-
нас цю, на гад вае iн струк тар-ва ле о лаг 
23-й га рад ской дзi ця чай па лi клi нi кi 
г. Мiн ска Iры на ШЫ МАН СКАЯ. Уста-
на вiць дак лад ную пры чы ну атлус цен ня 
мо жа толь кi спе цы я лiст пас ля агля ду 
дзi ця цi, раз мо вы з баць ка мi i не ка то рых 
да дат ко вых аб сле да ван няў.

Ка лi лiш няя ва га бы ла ўжо ад на-
ра джэн ня, а так са ма ёсць спаз нен не ў 
раз вiц цi (дзi ця па ча ло поз на тры маць 
га лоў ку, поз на ся дзець, ха дзiць, поз на 
пра рэ за лi ся зу бы, ёсць ацёч насць тва-
ру), то не вы клю ча на, што атлус цен не 
аб умоў ле на пры ро джа ным не да хва там 
гар мо наў шчы та па доб най за ло зы — 
гi па тэ ры ё зам.

Атлус цен не ў спа лу чэн нi з ра зу мо-
вай ад ста лас цю, мы шач най сла бас цю, 
ка са во кас цю, мо жа ўказ ваць на пры-
ро джа нае ге не тыч нае за хвор ван не — 
на прык лад, сiн дром Даў на, сiн дром 
Пра дэ ра-Вi лi.

Ка лi лiш няй ва зе спры яе сла басць, 
стам ляль насць, сан лi васць, дрэн ная па-
спя хо васць у шко ле, знi жа ны апе тыт, за-
по ры, су хасць ску ры, «мя хi» пад ва чы ма, 
то, маг чы ма, раз мо ва iдзе пра на бы ты 
з-за дэ фi цы ту ёду або за хвор ван няў 
шчы та па доб най за ло зы гi па тэ ры ёз. 
Гi па тэ ры ёз, якi раз вiў ся ў дзяў чын кi пад-
час па ла во га вы спя ван ня, мо жа стаць 
пры чы най аме на рэi (ад сут нас цi мен стру-
а цыi) або iн шых па ру шэн няў мен стру-
аль на га цык ла.

Ка лi лi шак тлу шча вай ткан кi на зi ра-
ец ца на шыi, тва ры, жы ва це, а ру кi i но гi 
за ста юц ца тон кi мi, шчо кi яр ка-ру жо выя, 
на ску ры жы ва та з'яў ля юц ца фi я ле та выя 
рас цяж кi (стрыi), то ве ра год най пры чы-
най атлус цен ня бу дзе сiн дром Iцэн кi-
Ку шын га. Гэ та за хвор ван не, пры якiм у 

ар га нiз ме вы пра цоў ва ец ца лi шак глю ка-
кар ты ко i даў (гар мо наў над ны рач нi каў). 
Ка лi та кi сiн дром раз вi ва ец ца ў дзяў чы-
нак пад час па ла во га вы спя ван ня, то ў iх 
на зi ра ец ца ад сут насць мен стру а цыi i гiр-
су тызм (з'яў лен не ва ла соў над верх няй 
гу бой, пад ба род ку, ма лоч най за ло зе).

Ка лi атлус цен не ўзнiк ла праз ней кi 
час пас ля траў мы га ла вы, за па лен чых 
за хвор ван няў га лаў но га моз га (ме нiн-
гiт, эн цэ фа лiт), ней ра хi ру гiч най апе ра цыi 
(раз рыў анеў рыз мы маз га вой ар тэ рыi), 
то атлус цен не мо жа быць аб умоў ле на 
не да хва там функ цыi гi по фi зу. Гэ тая 
за ло за ўнут ра най сак рэ цыi га лаў но га 
моз га вы пра цоў вае гар мо ны, якiя сты-
му лю юць функ цыi iн шых эн да крын ных 
за лоз (шчы та па доб най, над ны рач нi каў, 
па ла вых i iнш.), а так са ма гар мон рос-
ту. Пры не да хва це гар мо наў гi по фi зу 
не ха пае гар мо наў усiх ас тат нiх за лоз, 
што i з'яў ля ец ца пры чы най атлус цен ня, 
ма ло га рос ту, гi па тэ ры ё зу i па ру шэн ня 
раз вiц ця па ла вой сiс тэ мы.

Атлус цен не ў спа лу чэн нi з га лаў ным 
бо лем, ва нi та мi, млос цю, га ла ва кру жэн-
нем мо жа ўказ ваць на пух лi ну га лаў но-
га моз га або гi по фi зу.

Атлус цен не ў дзяў чы ны ў спа лу чэн нi 
з тлус тай ску рай тва ру, не рэ гу ляр ны мi 
мен стру а цы я мi, рос там ва ла соў на тва-
ры i ма лоч ных за ло зах мо жа ўказ ваць на 
сiн дром по лi кiс тоз ных яеч нi каў.

Лiш няя ва га ў пад лет каў мо жа пры-
вес цi да:
� не ха рак тэр ных для дзi ця ча га 

ўзрос ту гi пер та нiч най хва ро бы, iшэ мiч-
най хва ро бы сэр ца;
� цук ро ва га дыя бе ту 2 ты пу;
� хра нiч на га ха ле цыс ты ту (за па-

лен не жоў це ва га пу зы ра), панк рэ а ты ту 
(за па лен не пад страў нi ка вай за ло зы), 
тлу шча ва га ге па то зу, а пас ля i цы ро зу 
пе ча нi, за по раў, ге ма рою;
� дэ фар ма цыi кос на га шкi ле та, бо-

ляў у су ста вах, раз бу рэн ня су стаў ных 
храст коў, плос ка ступ нё вас цi;
� рас строй стваў сну (храп, апноэ — 

эпi зо ды ад сут нас цi ды хан ня).
ЛЯ ЧЭН НЕ АТЛУС ЦЕН НЯ

1. Ды е та i фi зiч ная ак тыў насць
Ды е ту вар та аб мер ка ваць з ле ча чым 

ура чом або ўра чом-ды е то ла гам. Урач 
улiч вае па трэ бы ў бял ках, тлу шчах, вуг-
ля во дах, мак ра эле мен тах, вi та мi нах.

Фi зiч ная ак тыў насць уклю чае лю быя 
вi ды спор ту, фiз куль ту ру, ак тыў ныя гуль-
нi на све жым па вет ры, пла ван не.

2. Ле кi
Ура чы iмк нуц ца не пры зна чаць дзе цям 

i пад лет кам ле ка выя срод кi для пад аў лен-
ня апе ты ту без вост рай не аб ход нас цi.

3. Хi рур гiч нае ля чэн не.
Дзе цям яно пра во дзiц ца вель мi рэд-

ка, пры на яў нас цi жыц цё вых па ка зан няў, 
ка лi ёсць па гро за жыц цю.
ЧА МУ НЕ ПА ЖА ДА НА ГА ЛА ДАН НЕ 

I ХУТ КАЕ ЗНI ЖЭН НЕ ВА ГI?
Лi чыц ца, што пад час па ху дзен ня знi-

жэн не ма сы це ла не па вiн на пе ра вы-
шаць 500-800 г за ты дзень.

Пад час га ла дан ня дэ фi цыт энер гii ў 
ар га нiз ме па паў ня ец ца за кошт глю ко-
зы. Ка лi глю ко за ў кры вi за кан чва ец-
ца, па чы на ец ца рас шчап лен не за па саў 
глю ко зы ў вы гля дзе глi ка ге ну. За па саў 
глi ка ге ну ў ар га нiз ме ха пае пры клад на 
на су ткi га ла дан ня. За тым па чы на ец ца 
рас пад бял коў, i ў апош нюю чар гу — тлу-
шча вай ткан кi.

Пад час iмк лi ва га скiд ван ня ва гi ар га-
нiзм не па спя вае адап та вац ца да но ва га 
ста ну, што пры во дзiць да аб вi сан ня ску ры, 
мы шач най сла бас цi, па ру шэн ня ра бо ты 
стра ва валь най сiс тэ мы. Пад час спы нен ня 
га ла дан ня па чуц цё на сы чэн ня мо жа на ды-
хо дзiць знач на паз ней, чым да гэ туль, i хут-
кая стра та ва гi пры вя дзе да iмк лi ва га яе 
на бо ру. Га ран там за ха ван ня ап ты маль най 
ма сы це ла з'яў ля ец ца раў на ва га па мiж 
спа жы ван нем ка ло рый i iх рас хо дам.

Як па да браць ра цы ён хар ча ван ня?
У ра цы ён хар ча ван ня зда ро ва га ча-

ла ве ка па вiн ны ўва хо дзiць:
ГА РОД НI НА. Морк ва, сель дэ рэй, ба-

бы, ка бач кi, та ма ты, буль ба, шпi нат i г.д. 
Па ляп ша юць стра ва ван не, змя шча юць 
клят чат ку, вi та мi ны, мi не ра лы.

БЯЛ КI. Ня тлус тыя га тун кi мя са, ры бы, 
яй кi, ма лоч ныя пра дук ты. Не аб ход ныя 
для рос ту i ад наў лен ня па шко джа ных 
кле так, яны бя руць удзел амаль ва ўсiх 
фi зi я ла гiч ных пра цэ сах у ар га нiз ме.

ЗЕР НЕ ВЫЯ. Чор ны хлеб, рыс, авёс, 
жы та, яч мень, грэч ка i г.д. Клят чат ка, 
вi та мi ны гру пы В.

ФРУК ТЫ. Яб лы кi, апель сi ны, клуб нi-
цы, кi вi, ба на ны, гру шы i г.д. Рас лiн ная 
клят чат ка, вi та мi ны i мi не ра лы.

ПО ЛI НЕ НА СЫ ЧА НЫЯ ТЛУ ШЧЫ. 
Лю быя алеi.

Якiя пра дук ты лепш не ўжы ваць цi 
ўжы ваць вель мi рэд ка?

Тлус тае мя са, каў ба сы, са сiс кi, са ла, 
чып сы, крэ ке ры, здо бу, цу кер кi, са лод-
кую га за ва ную ва ду, ал ка голь.

КОЛЬ КI РА ЗОЎ У ДЗЕНЬ 
ТРЭ БА ЕС ЦI?

Ап ты маль ным лi чыц ца 5-ра зо вае хар-
ча ван не, якое ўклю чае сня да нак (25% су-
тач на га ра цы ё ну), дру гi сня да нак (5-10%), 
абед (30-35%), по лу дзень (20-25%) i вя чэ-
ру (10-15%). Апош нi пры ём ежы па вi нен 
быць за 3-4 га дзi ны да сну.
� Зда ро вае хар ча ван не мае на ўва зе 

раз на стай насць пра дук таў.
� Аб ме жа ван не тлус та га мя са i iн шых 

пра дук таў жы вёль на га па хо джан ня — гэ та 
знi жэн не ры зы кi раз вiц ця атэ раск ле ро зу.
� У што дзён ным ра цы ё не па вiн на 

быць як ма га больш клят чат кi рас лiн-
на га па хо джан ня — не менш за 500 г 
фрук таў i га род нi ны.
� Па жа да на ва рыць i га та ваць на 

па ры.
� Па жа да на знi жаць коль касць со лi.
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СОН ПА ВІ НЕН БЫЦЬ
Дрэн ны сон уплы вае на ват на паў ся дзён ныя ста сун кі ў па ры. 
За ўва жа на, што той з парт нё раў, хто не вы сы па ец ца, час та 
ба чыць у сне каш ма ры, ста но віц ца не за да во ле ным, скар дзіц-
ца на жыц цё і аб ві на вач вае дру го га ў тым, што яго не цэ няць 
або не на да юць яму на леж най ува гі.

Да след чы кі з Уні вер сі тэ та Бэрк лі апы та лі 60 пар роз на га ўзрос-
ту і вы свет лі лі, што тыя лю дзі, чый сон быў гор шым, аказ ва лі ся 
больш не цяр пі мы мі і раз драж нё ны мі. Іс нуе шмат пры чын, па якіх 
ча ла век мо жа не вы сы пац ца: гэ та і храп, і шум з су сед ня га па коя, 
і пе ра груз кі на пра цы і г.д. Экс пер ты на гад ва юць, што паў на цэн ны 
сон над звы чай важ ны для фі зіч на га і псі хіч на га зда роўя ча ла ве ка. 
Па вод ле апош ніх звес так, зда ро вым лі чыц ца сон пра цяг лас цю не 
менш за 8 га дзін.

ЛЯ ЧЫ ЦЕ СЯ БЕЗ... ГРЭЙ ПФРУ ТА
Грэй пфру ты, лайм здоль ныя па вя ліч ваць дзе ян не ле каў 
і тым са мым уз мац няць са мыя роз ныя па боч ныя эфек ты 
ад іх уз дзе ян ня. Агуль на вя до ма, што ідэа льнае спа жы-
ван не ле каў — за пі ван не іх вы ключ на піт ной не га за ва най 
ва дой.

Ка над скія ву чо ныя вы свет лі лі, што іс ну юць 85 ле ка вых срод каў, 
не су мя шчаль ных з не ка то ры мі цыт ру са вы мі. Яшчэ не каль кі га доў 
та му раз мо ва іш ла аб 17 та кіх прэ па ра тах. Спра ва ў тым, што ме-
на ві та сок грэй пфру та і лай ма змя шча юць спе цы фіч ныя рэ чы вы, 
якія ў спа лу чэн ні з ле ка вай тэ ра пі яй ад моў на ўплы ва юць на пра цу 
ар га ніз ма. А та му пад час пры ёму ле каў рэ ка мен ду ец ца вы клю чыць 
з ра цы ё ну цыт ру са выя.

НА СНЯ ДА НАК — БЯ ЛОК
Ба га ты бял ком сня да нак зні жае па трэ бу ўжы ваць ежу з вы-
со кай коль кас цю тлу шчу і цук ру ў вя чэр ні час. Та кую ўза е ма-
су вязь уста на ві лі да след чы кі Уні вер сі тэ та Мі су ры.

Мяр ку ец ца, што ўжы ван не сня дан ку з вы со кай коль кас цю бял ку 
пры во дзіць да па ве лі чэн ня па чуц ця сы тас ці. Не ка то рыя з тых, за 
кім на зі ра лі да след чы кі, ад маў ля лі ся ад вы со ка ка ла рый най ежы 
ўве ча ры. Для сня дан ку з бял ко вай ежы па ды хо дзяць яй кі, яла віч ная 
ад біў ная, пі раж кі з яла ві чы най, ёгурт, тва рог.

КОЛЬ КІ ЁСЦЬ — 
СТОЛЬ КІ І НОР МА!

Ін тэр нэт-пра сто ра спра буе вы свет ліць, што ёсць нор ма ў сэн-
се коль кас ці парт нё рак для сек су аль на ак тыў на га муж чы ны. 
На са мой спра ве, па няц це нор мы ў сек са ло гіі — гэ та, хут чэй, 
ад сут насць нор мы як та кой. Так, ёсць па та ло гіі, якія па тра-
бу юць ля чэн ня ў сек со ла га, уро ла га, анд ро ла га, і па ра лель на 
для жан чын — у сек со ла га і гі не ко ла га.

Ад нак нель га сцвяр джаць, што ёсць ней кія ап ты маль ныя мі ні-
му мы і мак сі му мы, ска жам, па коль кас ці па ла вых парт нё раў. Тут 
усё за ле жыць ад вы ха ван ня, ад на вя за ных гра мад ствам і той жа 
ін тэр нэт-пра сто рай «стан дар таў», ад шэ ра гу ўлас ных псі ха ла гіч ных 
уста но вак і, на рэш це, ад фі зі я ло гіі асоб на ўзя та га ча ла ве ка. Сло-
вам, сэк су аль ная сфе ра — гэ та... тая сфе ра, у якой га лоў ную ро лю 
ады гры ва юць і га лаў ны мозг, і гар ма наль ны фон. Так што ка лі ў 
на ступ ны раз пра чы та е це, што для муж чы ны нор май лі чыц ца ад 10 
да 12 (15, 50) сек су аль ных парт нё рак на пра ця гу жыц ця, не бя ры це 
бліз ка да... І да сэр ца так са ма.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Кож ная жан чы на як мi-
нi мум тры—ча ты ры ра-
зы на дзень гля дзiц ца ў 
люс тэр ка. Муж чы ны з 
гэ тай на го ды не су праць 
з'я хiд нi чаць, а да рэм на: 
ме на вi та дзя ку ю чы гэ та-
му прад стаў нi цы сла ба га 
по лу знач на час цей за ўва-
жа юць зме ны ў бял ках во-
ка, ацёч насць па ве каў, се-
роз ныя кор кi. Аф таль мо-
ла гi так са ма ад зна ча юць, 
што ся род iх па цы ен таў 
муж чын знач на больш. А 
ўсё та му, што яны свое ча-
со ва не за ўва жа юць на ват 
вi да воч ных змя нен няў на 
ра дуж цы i скле ры.

Як трэ ба?
У нор ме во чы ма юць зда ро вы 

бляск, чыс тую бе лiз ну бял коў з 
ледзь вы ра жа най са су дзiс тай се-
тач кай. Мяш коў i цём ных кру гоў 
пад ва ча мi не па вiн на быць, гэ-
так са ма, як i пры пух лас цi верх нiх 
па ве каў. Вей кi вы па даць па вiн ны, 
але гэ та ад бы ва ец ца вель мi рэд-
ка i ў нор ме нi як не ўплы вае на 
iх гу шчы ню. Слёз ная вад касць 
не аб ход на для пад тры ман ня па-
ста ян най вiль гот нас цi на па верх-
нi воч на га яб лы ка i раў на мер на 
раз мяр коў ва ец ца пры мi рган-
нi па ве каў. У яе склад, акра мя 
со ляў, ува хо дзiць эфек тыў нае 
пры род нае ан ты бак тэ ры яль нае 
рэ чы ва лi за цым, якое за сце ра гае 
во чы ад iн фек цыi.

Што па вiн на 
на сця ро жыць?

Па гля дзi це са бе ў во чы. Будзь-
це ўваж лi выя кож ны раз, ка лi на-
но сi це ма кi яж, да гля да е це ску ру 
тва ру, прос та па праў ля е це пры-
чос ку. Звяр тай це ўва гу на лю быя 
змя нен нi бял коў ва чэй, па ве каў i 
ску ры пад ва ча мi.
� Па вы ша нае слё за ця чэн не 

мо жа з'я вiц ца з-за па пад ан ня ў 
во ка iн ша род ных прад ме таў (та-
кiм чы нам ар га нiзм спра буе па-
зба вiц ца ад iх) або па пры чы не 
ба наль най пра сту ды.
� Ус пом нi це, ка лi вы ў апош-

нi раз вы сы па лi ся? Не да хоп сну 
пры во дзiць да свер бу ў воб лас цi 
па ве каў. Вар та доб ра вы спац ца 
— i гэ ты сiмп том знi кае.

� З-за бяс сон нi цы во чы так-
са ма мо гуць па чыр ва нець. Зрэш-
ты, та кi ж сiмп том з'яў ля ец ца, ка лi 
доў га зна хо дзiц ца ў пра ку ра ным 
цi дрэн на асвет ле ным па мяш кан-
нi. Гэ та ад бы ва ец ца па пры чы-
не доў га га на пру жан ня воч ных 
мыш цаў i не да стат ко ва га ўвiль-
гат нен ня воч на га яб лы ка. Час цей 
мар гай це — гэ та да зво лiць «аб-
мыць» слёз най вад ка сцю во чы. 
Ча сам гэ ты сiмп том з'яў ля ец ца 
з-за iн фек цый най хва ро бы па ве-
каў — бле фа ры ту або пры алер гii 
на кас ме ты ку.
� Ка лi вы ад чу ва е це знач-

нае ўвiль гат нен не во ка, па чыр-
ва нен не, за ту мань ван не зро ку, 
на сця рож це ся — гэ та мо гуць 
быць сiмп то мы глаў ко мы, якая 
раз вi ва ец ца.

� Яч мень на во ку мо жа з'я-
вiц ца ў вы пад ку за не се най iн фек-
цыi, пры аслаб ле ным iму нi тэ це, на 
фо не авi та мi но зу, за хвор ван няў 
страў нi ка ва-кi шач на га трак та.
� Час тае не пад кант роль нае 

вам мi рган не мо жа быць пры кме тай 
за хвор ван ня нер во вай сiс тэ мы.
� Унут ра ная па верх ня па ве каў 

у нор ме па вiн на быць ру жо ва га ко-
ле ру. Ка лi ко лер стаў яр ка-чыр во-
ным, то гэ та га во рыць пра па ру-
шэн не кро ва зва ро ту або хва ро бу 
стра ва валь най сiс тэ мы. Ка лi колер 
па бляд неў, то гэ та мо жа свед чыць 
пра нiз кi ге маг ла бiн i на ват пра жа-
ле за дэ фi цыт ную ане мiю.
� Па жаў це лыя скле ры — па-

каз чык дрэн най ра бо ты пе ча нi, 
жоў це ва га пу зы ра, а ў не ка то рых 
вы пад ках iн фек цый на га ге па ты ту.

� Ацё кi або мяш кi пад ва ча-
мi ўзнi ка юць па мност ве пры чын: 
стрэс, стом ле насць, вы пi тая поз на 
ўве ча ры гар ба та або ка ва, ня пра-
вiль ная по за пад час сну, па ру шэн-
нi ў ра бо це сар дэч на-са су дзiс тай 
або мо ча па ла вой сiс тэ мы.
� Сi ня кi пад ва ча мi мо гуць 

быць на ступ ствам нер во ва га пе-
ра на пру жан ня: ску ра за ма рудж вае 
пра цэс вы вя дзен ня так сi наў i не на-
сы ча ец ца не аб ход най коль кас цю 
вiль га цi i кiс ла ро ду. Ка лi вы ку ры це, 
то май це на ўва зе: нi ка цiн зву жае 
са су ды, ску ра ад чу вае не да хоп кiс-
ла ро ду, у су вя зi з гэ тым i ўтва ра ец-
ца яе сi ня ва ты ко лер, асаб лi ва яр ка 
вы ра жа ны пад ва ча мi.

Пад рых та ва ла 
Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

На ва гахНа ва гах  ��

У ЧЫМ ПРЫ ЧЫ НА ДЗI ЦЯ ЧА ГА АТЛУС ЦЕН НЯ?

Як раз лi чыць 
ап ты маль ную коль касць ка ло рый?

1. Пад лi чы це коль касць ка ло рый, не аб ход ных для пад трым кi жыц ця дзей-
нас цi ар га нiз ма.

Моц ная па ло ва: 66+(ма са це ла х 13,7) + (рост у см х 5) — (уз рост у га дах х 
6,8).

Прык лад. Муж чы на, ма са це ла 95 кг, рост 175 см, уз рост 39 га доў.
66+ (95 х 13,7) + (175 х 5) — (39 х 6,8) = 2508 ккал.
Пры го жая па ло ва: 655 + (ма са це ла х 9,6) + (рост у см х 1,8) — (уз рост у га-

дах х 4,7).
Прык лад. Жан чы на, ма са це ла 65 кг, рост 166 см, уз рост 40 га доў.
655 + (65 х 9,6) + (166 х 1,8) — (40 х 4,7)= 1765 ккал.
2. Да коль кас цi ка ло рый, не аб ход ных для пад трым кi фi зi я ла гiч ных пра цэ-

саў у ар га нiз ме, трэ ба да даць ка ло рыi, якiя бу дуць за трач вац ца на фi зiч ныя 
на груз кi.

Не аб ход на у вы пад ку ма ла ру хо ма га ла ду жыц ця па мно жыць вы шэй на зва ную 
лiч бу на 1,2, а ў вы пад ку фi зiч най ак тыў нас цi 2-3 ра зы на тыд нi — на 1,4. Ка лi ў 
вас iн тэн сiў ная фi зiч ная на груз ка, вы на вед ва е це трэ на жор ную за лу, то па мно-
жыць трэ ба на 1,55.

На прык лад, для вы шэй зга да най жан чы ны, ка лi яна зай ма ец ца аэ ро бi кай, фор-
му ла бу дзе на ступ най: 1765 х 1,4 = 2472 ккал. Ме на вi та столь кi ка ло рый па вiн на 
ўжы ваць гэ тая жан чы на, ка лi жа дае, каб яе ва га за ста ва ла ся ра ней шай.

Ка лi ж у вас ёсць лiш няя ва га, зна чыць, ад атры ма най лiч бы не аб ход на ад нi маць 
15-20 пра цэн таў. Прык лад. 2472 ккал — 20% = 1944 ккал.

3. Дзён нiк хар ча ван ня i рас хо ду энер гii. Рэ ка мен ду ец ца па зна чаць усё, што 
вы елi на пра ця гу дня, з па зна чэн нем ужы тых i па тра ча ных ккал.

Пры кла ды рас хо ду энер гii пры фi зiч ных на груз ках:
пра гул ка — 130-150 ккал у га дзi ну
бег — 450-500 ккал у га дзi ну
тан цы— 250-700 ккал у га дзi ну
гiм нас ты ка — 250-450 ккал у га дзi ну
скач кi це раз ска кал ку — 550 ккал у га дзi ну
пла ван не — 240-440 ккал у га дзi ну

Май на ўва зе!Май на ўва зе!  �� ПА ГЛЯ ДЗI СА БЕ Ў ВО ЧЫ


