
ВА ШЫ ХАР ЧО ВЫЯ 
ЗВЫЧ КІ

За ма цоў вай це ў сва іх дзя цей 
пра віль ныя звыч кі. Пры ву чай-
це жа ваць яб лы кі, а не чып сы, 
піць піт ную ва ду або со кі за мест 
са лод кай га зі роў кі. Гэ та толь кі 
зда ец ца, што зда ро вы лад жыц-
ця мае на мэ це ўся го нас па-
зба віць і ўсё аб ме жа ваць. Гэ та 
не так. Па спра буй це тры мац ца 
рэ ка мен да цый Су свет най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя.

•  Ужы вай це ежу пе ра важ на 
рас лін на га, а не жы вёль на га 
па хо джан ня.

•  Што дня ўжы вай це не менш 
за 400 г ага род ні ны, са да ві-
ны, ягад.

•  Кант ра люй це ўжы ван-
не жы вёль ных тлу шчаў.

•  За мя няй це тлус тае 
мя са і мяс ныя пра-
дук ты на фа-

со лю, ба бы, ры бу, п т у ш  к у , 
ня тлус тае мя са.

•   Што дня ўжы вай це ма ла ко 
і ма лоч ныя пра дук ты з ніз кай 
коль кас цю тлу шчу. Ка лі ма лоч-
ныя пра дук ты да во дзіц ца іс тот-
на аб мя жоў ваць, вар та да даць 
больш ры бы і зя ле ні ва.

•  Ужы вай це як ма га менш пра-
дук таў са лё ных і са лод кіх. Рэ-
ка мен ду ец ца вы ка рыс тоў ваць 
соль ёда ва ную і фта ры ра ва-
ную. Цу кар мож на за мя ніць 
мё дам.

•   Га туй це на па ры, за пя кай це.

•   Груд ное карм лен не вы ра-
шае мност ва праб лем са зда-
роў ем у бу ду чы ні.

ВА ША РУ ХАЛЬ НАЯ 
АК ТЫЎ НАСЦЬ

Вя лі кая коль касць за хвор-
ван няў звя за на з ніз кай фі зіч-
най ак тыў нас цю. Пад ні май це ся 
на па верх без ліф та, ра бі це за-
рад ку, да вай це са бе фі зіч ную 
на груз ку (яз да на ве ла сі пе дзе, 
бег, ха да, пла ван не, спар тыў-
ныя гуль ні, тан цы і інш.).

•   Су тач ная па трэ ба ў ру ху — 
30 хві лін.

•   Ра бі це ха ця б тыя прак ты-
ка ван ні, якія вам пры ем на вы-
кон ваць.

•   Раз мін ка і рас цяж ка па він-
ны па пя рэд ні чаць фі зіч най на-
груз цы.

•   На груз ка па він на быць што-
дзён най, без пра цяг лых пе ра-
пын каў, усё жыц цё.

•   Па сту по ва пе ра ходзь це ад 
ма лых на гру зак да боль шых.

•   У па жы лым уз рос це не ра-
бі це рэз кіх ру хаў, не рэ ка мен-
ду юц ца пад цяг ван ні, пад' ём 
ця жа ру.

•   Знач ная за дыш ка, сэр ца біц цё, 
га ла ва кру жэн не і г.д. свед чаць аб 
праз мер нас ці на груз кі.

•   Больш ча су — на све жым 
па вет ры.

ВАШ СОН
Па ві нен скла даць не менш за 

8 га дзін на су ткі. Та кі сон нар ма-

лі зуе аб мен рэ чы ваў, па вя ліч вае 
па тэн цы ял усіх ор га наў і сіс тэм. 
Не да сы пан не мо жа пры вес ці да 
атлус цен ня, па ру шэн ня рэ пра-
дук тыў най функ цыі, зні жэн ня 
ін тэ ле кту аль ных маг чы мас цяў 
амаль да па ру шэн няў па мя ці. 
Дзе ці да 5 га доў па він ны спаць 
11 і бо лей га дзін, 5-10 га до выя 
— не менш за 10 га дзін, пас ля 10 
га доў — не менш за 9 га дзін.

Не каль кі прос тых прак ты-
ка ван няў да па мо гуць рас сла-
біц ца і спа кой на за снуць:

•   Се дзя чы на лож ку, зра бі це 
10 глы бо кіх уды хаў.

•   На пруж вай це — на 5-10-се-
кунд — і рас слаб ляй це па 

чар зе мыш цы лба, скі-
віц, шыі, рук, прэ са, 

па яс ні цы, ног. Або 
ляж це ў ло жак, на-
пруж це ад ра зу ўсё 
це ла, па лі чы це да 

60, а пас ля рас-
слаб це ся.

•   Уя ві це са бе неш та за-
спа ка яль нае і пры го жае — ру-
чай, во зе ра, не ба.

•   Мож на за няц ца ма на тон най 
дзей нас цю, якая стам ляе мыс-
лен не. На прык лад, па гу ляць у 
прос тыя гуль ні на ма біль ным 
тэ ле фо не.

•   Ве дай це, што та кое гі гі е-
на сну:

1. Не кла дзі це ся, ка лі не хо-
ча це спаць.

2. Не спі це ўдзень, на ват 
ка лі хо чац ца. Не кла дзі це ся 
над та ра на.

3. Уста вай це і кла дзі це ся ў 
адзін і той жа час, на ват у вы-
хад ныя.

4. Не пе ра ядай це на ноч і 
не кла дзі це ся га лод ным. Пас ля 
17.00 не пі це на поі з ка фе і нам. 
Не ку ры це за 2 га дзі ны да сну.

5. Зра бі це фі зіч ныя прак ты-
ка ван ні не паз ней за 3 га дзі ны 
да сну.

6. Спаль ня — мес ца для 
сну! Не трэ ба там вы свят ляць 
ад но сі ны, ес ці, ву чыц ца, стро-
іць пла ны.

7. Доб ра пры няць не га-
ра чую ван ну, па чы таць кні гу 
спа кой на га змес ту, за няц ца 
ме ды та цы яй.

8. Ка лі вы не за сну лі на пра-
ця гу паў га дзі ны, па кінь це ло-
жак, па гля дзі це тэ ле ві зар, да-
ча кай це ся, па куль стом ле насць 
і сон не прый дуць да вас.

9. Ка лі вы пра чну лі ся ноч-
чу, не ха пай це га дзін нік, не 
ўклю чай це свят ло, а спа чат ку 
пры слу хай це ся да ся бе. Ка лі 
ад чу ва е це дыс кам форт — сэр-
ца біц цё, на прык лад, — па пі це 
ва ды, ад чы ні це акно, пры ляж-
це іна чай.

10. За га дзі ну да сну час ад 
ча су мож на піць гар ба ту з ва ляр'-
я най, ме лі сай і ін шы мі зёл ка мі.

11. Па мя тай це, што ал ка голь 
ро біць сон не паў на цэн ным.

12. Ап ты маль ная тэм пе ра-
ту ра па вет ра ў па коі па він на 
быць 17-20 гра ду саў.

13. Без страт для зда роўя 
мож на не па спаць не каль кі 
на чэй. Ад нак гэ та не па він на 
быць сіс тэ май.
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ПА РОК... ВЕЛЬ МІ МА ЛЕНЬ КА ГА СЭР ЦА

Ад іму ні тэ ту да ме та ба ліз му
Дак лад ныя пры чы ны эн да мет ры ё зу не-

вя до мыя. Ад зна ча ец ца пры гэ тым важ ная 
ро ля іму на ла гіч ных, гар ма наль ных, ме та-
ба ліч ных і ін шых па ру шэн няў у ар га ніз ме. 
А та му час цей на эн да мет ры ёз хва рэ юць 
жан чы ны рэ пра дук тыў на га ўзрос ту, фі-
зіч на аслаб ле ныя, з ме та ба ліч ны мі па ру-
шэн ня мі, эн да крын най па та ло гі яй. Важ нае 
зна чэн не на да ец ца і спад чын на му фак та-
ру. Да менш ве ра год ных фак та раў ад но-
сяць атлус цен не, поз ні па ча так па ла во га 
жыц ця, поз ні на ды ход пер шых ме сяч ных, 
поз нія ро ды, ро ды з ус клад нен ня мі, абор-
ты, за сця ро гу ад ця жар нас ці з да па мо гай 
унут ры ма тач най спі ра лі.

Фар мі ра ван не ача гоў хва ро бы ад бы-
ва ец ца ў вы ні ку за кі ду ў бруш ную по-
ласць кле так эн да мет рыя. Гэ тыя клет кі, 
як вя до ма, ад ры ва юц ца пад час мен стру-
а цыі, але ў гэ тым вы пад ку яны ўка ра ня-
юц ца ў на ва коль ных ткан ках бру шы ны.

На огул эн да мет ры ёз бы вае ге ні таль-
ны і эк стра ге ні таль ны (на зі ра ец ца вель-
мі рэд ка і мо жа вы яў ляц ца ў кі шэч ні ку, 
апен дык се, саль ні ку, ма ча вым пу зы ры, 
ма ча во дах, пас ля апе ра цый ных руб цах, 
ва чах і г.д.). Эн да мет ры ёз пра ця кае пра-
цяг ла і мо жа ад сту піць у пост ме на паў зе.

Боль як асноў ны сімп том
Най больш час тыя сімп то мы: боль, 

у тым лі ку пад час па ла вых кан так таў, 
па ру шэн не мен стру аль на га цык ла, бяс-
плод насць, па ру шэн не функ цыі бліз кіх 
ор га наў. Боль з'яў ля ец ца або ўзмац ня ец-

ца як пе рад мен стру а цы яй, так і пад час, 
і пас ля яе, а так са ма пры цяж кім пра ця-
кан ні за хвор ван ня. Ты по вы сімп том — 
ба лю чыя ме сяч ныя. Ад нак мо гуць быць 
і над та моц ныя, пра цяг лыя ме сяч ныя, 
па ру шэн не іх рыт му. Ра зам з тым на зі-
ра юц ца ве ге та тыў ныя па ру шэн ні, дэ прэ-
сія. Бяс плод насць су стра ка ец ца ў 31-74 
пра цэн тах вы пад каў. І асноў ная пры чы на 
та ко га ста ну — спа еч ны пра цэс, па ру-
шэн не пра ход нас ці ма тач ных труб.

Рас па зна ван не эн да мет ры ё зу — скла-
да ная за да ча. Ад нак у апош нія га ды дзя-
ку ю чы ўка ра нен ню эн да ска піч на га ме та ду 
да сле да ван ня (ла па рас ка піі) яго ды яг нос-
ты ка знач на па леп шы ла ся. Па цвяр джа юць 
ды яг наз і да дат ко выя ме та ды — каль пас ка-
пія, уль тра гук, мет ра саль пін гаг ра фія, гіс тэ-
рас ка пія. «За ла ты стан дарт» ды яг нос ты кі 
вон ка ва га эн да мет ры ё зу — ла па рас ка пія, 
якая ў боль шас ці вы пад каў з'яў ля ец ца і ля-
чэб най пра цэ ду рай. Да дат ко вы мі ме та да мі 
ды яг нос ты кі мо гуць быць кам п'ю тар ная і 
маг ніт на-рэ за нанс ная та маг ра фія.

Ад гар мо наў да апе ра цыі
Іс ну юць два ме та ды ля чэн ня эн да мет-

ры ё зу — апе ра тыў ны і ме ды ка мен тоз ны. 
Апош ні бы вае гар ма наль ным і не гар ма-
наль ным. Най леп шыя вы ні кі да ся га юц ца 
пры комп лекс най тэ ра піі, кам бі на ва ным 
ля чэн ні. Вы бар ме та ду ля чэн ня за ле-
жыць у кож ным кан крэт ным вы пад ку ад 
уз рос ту па цы ент кі, ся мей на га ста но ві-

шча, за ці каў ле нас ці ў ця жар нас ці, мес цы 
эн да мет ры ёз на га пра цэ су, сту пе ні яго 
рас паў сюдж ван ня, цяж кас ці клі ніч ных 
пра яў, ха рак та ру і сту пе ні эн да крын-
на-імун ных па ру шэн няў, ад чу валь нас ці 
ткан кі ача гоў да гар ма наль най тэ ра піі.

Пад час апе ра тыў на га ўмя шан ня вы-
да ля юць усе бач ныя ача гі эн да мет ры ё зу, 
а пры не аб ход нас ці — мат ку і яеч ні кі. У 
не ка то рых вы пад ках на ват ра ды каль нае 
вы да лен не па та ла гіч на га ача га не пры во-
дзіць да вы ра шэн ня праб ле мы. Ма ла дыя 
па цы ент кі, вы му ша ныя з-за стой кіх бо ляў 
пад верг нуц ца вы да лен ню мат кі, ня рэд ка 
пра цяг ва юць па ку та ваць ад бо ляў, хоць 
і менш вы яў ле ных. Урач ні ко лі не скід-
вае з ра хун ку і з'яў лен не псі ха ла гіч ных 
праб лем, так зва на га па чуц ця стра ты, 
бо я зі ўзнік нен ня сек су аль ных па ру шэн-
няў. А та му пры ад сут нас ці па ка зан няў да 
тэр мі но ва га апе ра тыў на га ўмя шан ня на 
па чат ко вых ста ды ях пе ра ва га ад да ец ца 
кан сер ва тыў на му ля чэн ню на пра ця гу 3-6 
ме ся цаў. Пры ад сут нас ці эфек ту вы ра ша-
ец ца пы тан не аб апе ра тыў ным ля чэн ні.

Хі рур гіч нае ля чэн не і гар ма наль ная тэ-
ра пія не га ран ту юць, што раз віц цё эн да мет-
ры ё зу спы ніц ца раз і на заўж ды, а та му та кія 
хво рыя па він ны зна хо дзіц ца на дыс пан сер-
ным на зі ран ні. Рэ цы ды вы маг чы мыя заў сё-
ды. Са ма воль ны рэ грэс хва ро бы маг чы мы 
пас ля ме на паў зы — апош ніх ме сяч ных.

Штось ці трэ ба змя ніць
Для пра фі лак ты кі рэ цы ды ваў не аб ход на 

нар ма лі за ваць лад жыц ця. Рэ ка мен ду ец ца 
кі нуць ку рыць, не ўжы ваць ал ка голь ныя на-
поі. Та кім хво рым су праць па ка за на пра ца, 
звя за ная з шу мам і віб ра цы яй, стрэ са вы-
мі сі ту а цы я мі, эка ла гіч на шкод ны мі рэ чы-
ва мі. Па тра буе ўва гі і сек су аль нае жыц цё 
та кіх па цы ен так, па коль кі ўнут ры ма тач ная 
кант ра цэп цыя, абор ты, па ла вое ўстры ман-
не спры я юць рэ цы ды ву за хвор ван ня. Так 
зва ны «на ту раль ны» спо саб ля чэн ня эн-
да мет ры ё зу — нар маль най пра цяг лас ці 
ця жар насць, на ра джэн не дзя цей.

За хвор ван не, без умоў на, па гар шае 
якасць жыц ця, але не ска ра чае яго. Вы-
зда раў лен не на сту піць у лю бым вы пад ку 
— з на ды хо дам ме на паў зы.

ГЭТА ТАК 
ПРОСТА

Па за пра шэн ні Бе ла рус ка га дзі ця-
ча га фон ду 22-і раз Мінск на ве да-
ла між на род ная бры га да кар дыя-
спе цы я ліс таў на ча ле з док та рам 
Віль я мам Но ві кам. За меж ныя ўра-
чы ўзя лі ўдзел у ра бо це Дзі ця ча га 
кар дыя хі рур гіч на га цэнт ра РНПЦ 
«Кар дыя ло гія».

Шмат ра зоў у ме жах даб ра чын най 
пра гра мы «Дзі ця чае сэр ца» за меж ныя 
бры га ды спе цы я ліс таў пры яз джа лі ў 
Мінск, каб пра кан суль та ваць і пра апе-
ры ра ваць бе ла рус кіх дзя цей з са мы мі 
скла да ны мі па ро ка мі сэр ца. «З та го ча су 
мно гае змя ні ла ся, — ка жа сён ня Віль-
ям. — Вы ні кі ра бо ты бе ла рус кіх кар дыя-
хі рур гаў ця пер зна хо дзяц ца на ўзроў ні 
леп шых клі нік све ту».

Пер шы ві зіт між на род най бры га ды ад-
быў ся ў 1996 го дзе. На той мо мант у кра і не 
бы лі толь кі доб рыя спе цы я ліс ты, але не 
бы ло ні тэх на ло гій, ні во пы ту, ні ме то дык 
пра вя дзен ня апе ра тыў ных умя шан няў на 
сэр цы ў дзя цей з цяж кі мі па ро ка мі. Ця пер 
Но вік пры яз джае не для ўлас на руч на га 
пра вя дзен ня апе ра цый, а для да лей ша-
га аб ме ну во пы там, пе ра да чы ўні каль ных 
ве даў, па коль кі ў па езд ках па ўсім све це 
ён збі рае і раз бі рае са мыя цяж кія, рэд кія 
вы пад кі па ро каў сэр ца ў дзя цей.

Сён ня ўсе бе ла рус кія дзе ці, якім па-
трэб на апе ра тыў нае ўмя шан не на сэр-
цы, апе ры ру юц ца ў кра і не. За год у ДКЦ 
вы кон ва ец ца ка ля 1000 па доб ных апе-
ра цый. Як раз столь кі, коль кі і па тра бу-
ец ца. Не ка то рыя апе ра цыі пра вод зяц-
ца тэр мі но ва, не ка то рыя пла на ва. І ўсе 
— за кошт дзяр жаў на га бюд жэ ту. Для 
па доб на га ля чэн ня бе ла ру сам не трэ ба 
шу каць мед да па мо гі за мя жой, як гэ та 
бы ло ка лісь ці.

— Дзі ця чая кар дыя хі рур гія — гэ та 
хі рур гія дзя цей пе ра важ на да 1 го да, 
— ка жа ды рэк тар Дзі ця ча га кар дыя-
хі рур гіч на га цэнт ра Кан стан цін ДРАЗ-
ДОЎ СКІ. — Мы апе ры ру ем на ват дзя цей 

ва ўзрос це ад на го дня жыц ця, што ста ла 
маг чы мым дзя ку ю чы ад па вед ным пос-
пе хам у пе ры на таль най ды яг нос ты цы. 
Для кар дыя хі рур гіі ня ма ні чо га не звы-
чай на га, ка лі не аб ход на пра вес ці апе-
ра цыю ў но ва на ро джа на га ва гой 3,5 кг. 
Ад нак у апош нія га ды рас це коль касць 
не маў лят, на ро джа ных з ва гой менш 
за 2,5 кг. Ска жам, сён ня ў рэ ані ма цыі 
цэнт ра зна хо дзіц ца дзі ця ва гой 900 г, і 
мы спа дзя ём ся, што змо жам пра вес ці 
апе ра цыю ра зам з пра фе са рам Бра я-
нам Форс бер гам (Уні вер сі тэт Мая  мі), які 
пры ехаў з Віль я мам, каб да па маг чы нам 
асво іць ню ан сы пра вя дзен ня апе ра цый 
у дзя цей з ва гой менш за 2 кг... Бра ян 
здоль ны пры ста са ваць аб ста ля ван не 
на леж ным чы нам, па коль кі звы чай ныя 
рас ход ныя ма тэ ры я лы і аб ста ля ван не 
ў та кіх сі ту а цы ях не па ды хо дзяць. Не-
ка то рыя цэнт ры рас пра цоў ва юць сваё 
ўлас нае аб ста ля ван не для апе ра цый у 
дзя цей з ніз кай ва гой. Ад нак мы не ма ем 
та кой тэх ніч най ба зы, а та му ап ты мі зу ем 

аб' ёмы та го, што ў нас ёсць...
У ме жах пра гра мы Бе ла рус ка га дзі-

ця ча га фон ду «Дзі ця чае сэр ца» пра-
вод зяц ца, да рэ чы, не толь кі ўлас на 
апе ра цыі. Гэ та раз на стай ная да па мо-
га цэнт ру ў на быц ці ле каў, ін стру мен-
та рыя, спе цы яль на га хар ча ван ня для 
ма лень кіх па цы ен таў. Пра гра ма фон-
ду ажыц цяў ля ец ца ў ме жах су мес на га 
пра ек та з Між на род ным даб ра чын ным 
фон дам «Дзі ця чае сэр ца» (Мем фіс, 
ЗША) на ча ле з яго ме ды цын скім ды-
рэк та рам кар дыя хі рур гам Віль я мам Но-
ві кам. За час яго ві зі таў у Бе ла ру сі бы-
лі пра апе ры ра ва ны амаль 450 дзя цей, 
ка ля 2 ты сяч атры ма лі кан суль та цыі. 
У скла дзе між на род ных бры гад бра лі 
ўдзел спе цы я ліс ты з ЗША, Ка на ды, Вя-
лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Да ніі, Ір лан дыі, 
Ра сіі і інш. Для дзя цей, якія пе ра нес лі 
апе ра цыі на сэр цы, Бе ла рус кі дзі ця чы 
фонд пра во дзіць спе цы яль ную азда-
раў лен чую зме ну «Вя сё лыя сэр цай кі». 
Гэ та спе цы яль ная рэ абі лі та цыя з удзе-
лам ура чоў.

Па ход да гі не ко ла гаПа ход да гі не ко ла га  ��

ЗА ГАД КА ВЫ ЭН ДА МЕТ РЫ ЁЗ
Ледзь ці не ў кож най дру гой жан чы ны рэ пра дук тыў на га ўзрос ту су стра-
ка ец ца та кое за хвор ван не, як эн да мет ры ёз. Ён за ста ец ца ад ной з са мых 
скла да ных і да кан ца не вы ра ша ных праб лем су час най гі не ка ло гіі. Гэ та 
за хвор ван не на ват на зы ва юць шмат аб ліч ным і за гад ка вым.
Па вод ле слоў за гад чы цы жа но чай кан суль та цыі 12-й га рад ской па-
лі клі ні кі г. Мін ска Свят ла ны ГА РОД КІ, ка лі ўрач ста віць та кі ды яг наз, 
гэ та азна чае, што за ме жа мі по лас ці мат кі на зі ра ец ца даб ра якас нае 
раз рас тан не ткан кі, па доб най на эн да мет рый (слі зіс тая по лас ці мат кі). 
На огул эн да мет ры ёз — гэ та за хвор ван не ўся го ар га ніз ма, та му асноў най 
так ты кай з'яў ля ец ца пра вя дзен не комп лекс на га ля чэн ня спа да рож ных 
за хвор ван няў. Вя до ма, што пры гэ тым ста не аб са лют ная боль шасць 
па цы ен так па ку туе ад бо лю, а ў кож най дру гой — бяс плод насць. У 
мно гіх вы яў ля юц ца эн да крын ныя і імун ныя па ру шэн ні, функ цы я наль-
ныя змя нен ні цэнт раль най і ве ге та тыў най нер во вай, ін шых сіс тэм, якія 
за бяс печ ва юць па ста ян ства ўнут ра на га ася род дзя.

Матэрыялы паласы падрыхтавала Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
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